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Európai Uniós nagykövetek az atomerõmûben
Az Európai Unió (EU) soros elnökségét ellátó Cseh Köztársaság nagykövete, Jaromír Plíšek meghívására az
EU tagállamainak Magyarországra
akkreditált nagykövetei látogattak
az erõmûbe május 13-án.
A vendégeket Gerse Károly, az MVM
Zrt. vezérigazgató-helyettese, Süli János, a Paksi Atomerõmû Zrt. vezérigazgatója valamint Tari Gábor, a Mavir Zrt.
vezérigazgatója fogadták. A vendégek
tájékoztatót kaptak az atomerõmû teljesítménynövelési és üzemidõ-hosszabbítási projektjének jelenlegi állásáról, tájékozódtak az atomerõmû bõvítés-elõkészítésének lépéseirõl, valamint a magyar villamosenergia-rendszer hálózatfejlesztési terveirõl.
A tájékoztatókat követõen a vendégek
üzemlátogatáson vettek részt.

Új blokkok a paksi atomerõmûben
Siófok, június 3-4.
A fenti címmel rendezett nagy érdeklõdéssel kísért - több mint 200 fõ
- tudományos tanácskozást Siófokon az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület (ETE), amely ebben az évben ünnepli megalakulásának 60. évfordulóját.
A kétnapos konferencia elsõ napjának
délelõttjén Bakács István ETE-elnök megnyitószavai után dr. Poós Miklós (KHEM)
"Atomerõmû-bõvítés a magyar energiapolitikában" címmel tartott elõadásában
a hosszú távú gondolkodás szükségességét hangsúlyozta, amely szem elõtt tartja
az ellátás biztonságát, a versenyképességet és a fenntarthatóságot, de megtartja
sokszínûségét. Nincs egyféle megoldás,
többfajta erõmûre van az országnak szüksége, köztük atomerõmûre is.
A következõ elõadó Mártha Imre, az
MVM Zrt. vezérigazgatója volt, aki az új
atomerõmûvi blokkok tervezett építésével kapcsolatban fejtette ki véleményét. A
Magyar Villamos Mûvek (MVM) cégcsoport van olyan erõs, hogy egyedül meg
tudja valósítani a paksi atomerõmû bõvítését, de nagyon sokan kopogtatnak az ajtaján, hogy beszállhassanak, mondta
Mártha Imre. A vezérigazgató kifejtette,
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hogy a cégcsoport saját forrásból meg
tudja valósítani a beruházást, melynek
összköltségét 900 milliárd forintra becsülik. Nincs szükség állami hitelre, költségvetési forrásra. Viszont az új atomerõmûnek állami tulajdonban kell maradnia, mert így jobban elfogadja a lakosság, nemcsak Magyarországon, hanem szerte a világon is. A jelenlegi gazdasági környezet nem befolyásolja terveiket, nem szabad, hogy visszafogja a válság ezeket az elképzeléseket, sõt ilyenkor
kell rálépni a gázra, mivel az építõipari
vállalkozók nyomott áron vállalnak munkát, olcsóbban lehet építõanyaghoz jutni.
Az MVM ezért gyorsítja beruházásait,
mondotta Mártha Imre vezérigazgató.
Mint fogalmazott, a cégcsoportnak az a
dolga, hogy minél nagyobb profitot termeljen, eközben ügyel a kényes egyensúlyra, a versenyjogi szabályokat nem
kívánja átlépni. Úgy gondolják, ez egy
nagyon jó üzlet, ezért szeretnének minél
nagyobb részt kihasítani belõle, mondta
az új paksi blokkok építésérõl. Törekvésük nincs ellentmondásban azzal, hogy
olcsó legyen a paksi áram, sõt éppen ezt
a célt szolgálja, mert a legfontosabb, alacsonyan tartani a termelési költségeket,
az a fölötti hasznot lehet osztani akár alacsony ár formájában a lakosság felé, akár
osztalékként az államkaszszába.
Süli János, a Paksi Atomerõmû Zrt.
(PA Zrt.) vezérigazgatója volt a következõ elõadó, aki beszámolt arról a kutatómunkáról, amely eredményének összegzése alapján az országgyûlés hozzájárult
az új blokk(ok) építését megcélzó elõkészítõ munkák megkezdéséhez. Ezt a hatalmas elõkészítõ munkát a Teller-projekt keretében végezték el az ország különbözõ tudományos kutató-, oktató- és
kivitelezõ intézetek és intézmények, valamint az MVM és a PA Zrt. szakembereinek bevonásával. A Teller-projekt feladatát teljesítette, célját elérte, a folytatás egy másik projekt feladata lesz, amelyet rövid idõn belül megalapítanak,
mondta Süli János.
Dr. Rónaky József, az Országos Atomenergia-hivatal (OAH) fõigazgatója az
atomenergiával kapcsolatos intézményi
rendszerek helyzetérõl adott tájékoztatást. Körképet mutatott be a világ jelentõsebb nukleáriserõmû-kapacitással rendelkezõ országaiban lévõ nukleáris hatóságok feladat- és létszámnövekedésérõl.
Szólt a nukleáris hatóságok szoros együttmûködésének fontosságáról, az újonnan

építendõ blokkokkal szemben támasztott
nagyobb biztonsági követelményekrõl.
A biztonsági követelmények szigorodását a következõ elõadó is megerõsítette.
Végh János, az MTA Központi Fizikai Kutatóintézetének (KFKI) munkatársa ismertette a szóba jöhetõ blokktípusokat. A
többi elõadóval egybehangzóan azt mondta, nyomottvizes reaktort érdemes építeni Pakson, mert errõl a típusról vannak
tapasztalatok, hiszen a mûködõ blokkok
is ilyenek, és a ma épülõ blokkok 81%-a
is ebbe a típusba tartozik. Kifejtette, hogy
a harmadik generációs reaktoroknak számos elõnye van a korábbiakkal szemben.

Elsõsorban a nagyobb biztonság jellemzi
õket, de hatékonyabbak is. Ezeket 60 évre tervezik, húsz napnál rövidebb az átrakási idõ, 90%-nál nagyobb a teljesítménykihasználás, kevesebb a hulladék,
kevesebb üzemanyagot használnak ezek
a reaktorok és jobban is hasznosítják, sorolta az elõnyöket az elõadó. A szakember
elmondta, hogy világszerte nagy az érdeklõdés az atomenergia iránt. Az elõrejelzések szerint 2020-ra megkétszerezõdhet az atomenergiát használó országok
száma, 2030-ra pedig megduplázódhat az
atomerõmû-kapacitás a földön.
A konferencia délutánján négy reak-

tortípus részletes bemutatására került
sor. A hallgatóság arról a négy típusról kapott tájékoztatást, amelyek közül a Paksra tervezettet kívánják kiválasztani. Ezek
a típusok a következõk: AP-1000, EPR,
AES 2006 és az ATMEA 1.
A szakmai konferencia második napján szó esett egyebek mellett a nukleáris
energia társadalmi megítélésérõl. Az Accenture Kft. ügyvezetõje, Bacsó Tibor egy
húsz országot érintõ felmérés eredményeit vázolva elmondta, egyértelmûen kiderült, hogy csökkenteni kell a fosszilis tüzelõanyagoktól való függõséget, továbbá
érezhetõen javul az atomenergia megítélése, amelyet tudatos, világos és határozott kommunikációval lehet javítani. A
szakértõ kifejtette: az atomerõmû támogatottsága világszerte lassú, de határozott
emelkedést mutat. Ennek az atomenergiától független okai vannak, nevezetesen
a globális felmelegedés, az olaj és a gáz bizonytalan kínálata. Magyarországon a
megkérdezettek 60%-a támogatná az
atomerõmû bõvítését. A nem támogató
40% úgy nyilatkozott, megmásítaná álláspontját, ha a kétségeit bizonyos kérdésekben eloszlatnák. Ilyen például a hulladék
elhelyezése. A megkérdezettek túlnyomó
többsége - 72% - állította magáról, hogy
nem rendelkezik megfelelõ ismeretekkel.
Bacsó Tibor aláhúzta: az atomenergia pozitív megítélésének záloga a biztonságos
üzemeltetés és a kommunikációs munka
fejlesztése.
Folytatás a 2. oldalon
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njszt közgyûlés
A szervezet alapszabályának megfelelõen tisztújító közgyûlést hirdettek Budapesten, a Bank Center
Konferencia termébe május 14-ére.
Az adott idõpontban a tagok közül
csak kevesen gyûltek össze, így
még nem voltak határozatképesek,
fél órával halasztották az ülést.
A várakozás perceit töltötte ki Mohos
Zoltán, aki a 2005-ben alakult Nav N Go
Kft. sikertörténetét tárta elénk. Õk idõben kezdtek el foglalkozni a témával, felismerve a piaci, alkalmazói igényeket.
Termékük a közkedvelt iGo navigációs
programcsalád (tavaly tavasszal a CeBIT
díjnyertese). A hírnév hamar szárnyára
kapta õket, sorra jelentkeztek a gyártók.
Már mintegy 70 készüléktípuson mûködik programjuk, mert jobb, szebb, tömörebb, mint a konkurenciáé. Már négy
generáció van kinn a piacon, õszre lesz
kész az ötödik. Mindössze 250 fõt foglalkoztatnak cégüknél.
A konkurenciához hasonlóan beépítették az érdekes helyek, hasznos pontok (POI) megjelenítését a térképeken.
Ezek lehetnek nevezetességek, építmények, múzeumok, bevásárló központok, gyógyszertárak, mozik nyitva tartással, jegyárakkal, mûsorokkal
együtt. Egy kirándulás elõtt ezek többnyire ingyen letölthetõk. A közlekedési gyakorlatnak megfelelõen idõben figyelmeztet, hogy az útvonaltervnek
megfelelõen merre soroljon a vezetõ.
Újdonság, hogy a telepített sebességellenõrzõ pontokat, az egyes útszakaszok sebességkorlátozását is tartalmazzák
a térképeik. A program számítja a pillanatnyi sebességet és túllépés esetén figyelmeztet, ha a funkció be van állítva.
Lesz teherautós változat is, ahol a súlykorlátozást is kezelik hasonlóképpen.
Támogatja programjuk a speciális közlekedési információs rádióadások (TMC)
adatai szerinti útvonaltervezést, útvonal
módosítást is. Sajnos a hírek bejelentések alapján kerülnek be az adásba 5-30
perc elteltével, s mire tudomásunkra jut,
már rég ott araszolunk a dugóban.
A halasztott közgyûlésen Péceli Gábor, elnök beszámolójában elmondta,
hogy a társaság rendkívül aktív. Huszonhárom szakmai és több területi
szervezete van. A társaság aktív szerepet vállal a digitális írástudás elterjesztésében (ECDL), a digitális esélyegyenlõség (DE!) megteremtésében. Több
rangos rendezvényt szerveztek, melyek közül nem egy világraszóló, mint
pl. az ETAP 2008 programozói konferencia. Megdicsérte Alföldi István ügyvezetõ igazgatót buzgalmáért, szívósságáért, példamutató elhivatottságáért.
A közhasznúsági beszámolóból kitûnt,
hogy aktivitásnak köszönhetõen a tervezett 48 mFt hiány helyett szinte ugyanennyi nyereség keletkezett. Az idei terv is
óvatosan tervezte a bevételi oldalt és takarékosan a kiadásokat. Az ellenõrzõ bizottság elnöke nyilatkozott, hogy a szabályoknak megfelelõ a társaság gazdálkodása.
Ez után került sor a tisztújításra, mivel letelt az elõzõ vezetõség mandátuma. Havass Miklós a jelölõbizottság elnöke röviden bemutatta az aspiránsokat. Benedek Balázs már két ciklusban
volt alelnök - most õ nem választható
újra, a többiek újraválaszthatók. Külön-külön beszavaztuk a listára jelölteket, majd titkosan szavaztunk:
• Dr. Péceli Gábor, egyetemi tanár,
BME rektora - elnök
• Bedő Árpád, szoftverfejlesztő,
• Dr. Hanák Péter, BME adjunktus,
• Tóth Ferenc, szoftverfejlesztő,
• Nagy Miklós, Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet igazgatója
• Dr. Varró Dániel, BME docens - alelnökök - a felelősségi köröket egymás közt
osszák meg.
• Dr. Herdon Miklós, Debreceni Egyetem,
Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar
egyetemi docense, tanszékvezető,
• Dr. Inzelt Péter, MTA SZTAKI igazgató
• Dr. Száva Lajos, CHAMPIGNON Union Kft.
gazdasági tanácsadó- felügyelő bizottság
- maguk közül választanak elnököt.

Munkájukhoz sok sikert kívánunk!
gyulai

Új blokkok a paksi atomerõmûben
Folytatás az elsõ oldalról.
Õri István, a Green Capital független környezetpolitikai kutatómûhely vezetõje a
magyar energiaszektor villamosenergiatermelésének életciklus-elemzésének
eredményét ismertette.
A különbözõ energiahordozók környezetre gyakorolt hatását vizsgálták, és arra a megállapításra jutottak, hogy az
atomenergia versenyképes, az egyik leginkább fenntartható és legkedvezõbb
megoldás. Mint mondta, összességében,
de a legkritikusabb területet, a globális
felmelegedési potenciált tekintve az atomenergia a legkedvezõbb a nap és a biomassza mellett. A másik oldalon a hulla-

dékégetéssel nyert energia és a fosszilis
tüzelõanyagok állnak a legnagyobb
szennyezési mutatóikkal.
Udvardi Attila, a GKI kutatásvezetõje
egyebek mellett az árkérdést elemezte a
siófoki konferencián. Elmondta, hogy az
atomenergia jelenleg 38%-kal olcsóbb az
átlagárnál, 52%-kal kedvezõbb az ára a
többi magyar erõmû áránál. Az elemzések szerint ezek az arányok a jövõben
sem változnak, tette hozzá az elõadó.
Gönczi Péter, az ETV-Erõterv Zrt. mûszaki igazgatója arra a kérdésre kereste
a választ, hogy a magyar átviteli hálózat
be tudja-e fogadni az új paksi blokkokat.
A válasz igen, még akkor is, ha a szóba
jöhetõ legnagyobb reaktorokat helyezik

üzembe. Természetesen szükség lesz fejlesztésekre, de ezek nagyságrendekkel
elmaradnak attól, mintha más telephelyen építenék az új blokkokat.
Romenda Tamás, az ETV-Erõterv Zrt.
szakembere a környezetvédelmi és telephelyengedély megszerzéséhez vezetõ göröngyös és idõt emésztõ utat vázolta fel, azt is megemlítve, hogy jó lenne,
ha kiemelt beruházási státuszt kapna
az építkezés.
Csanádi András, az atomerõmû gazdasági szakembere, aki a Teller-projekt gazdasági és pénzügyi kérdéseinek kidolgozásában vállalt kulcsszerepet, "A létesítési stratégia, pénzügyi tanácsadó feladatkiírása" címmel vázolta fel azt a szerte-

ágazó feladatot amely az új projekt keretében fog testet ölteni.
Cserháti András, az ETE atomerõmûves szakosztályának elnöke, a Tellerprojet egyik kulcsembere, a szállítói
tenderezés mûszaki elõkészületeirõl
nyújtott tájékoztatót cseh és finn példák alapján.
A kétnapos konferencia üzenete kettõs, részben megnyugtató, hiszen a mûszaki megoldások a legmagasabb biztonsági igényeket is kielégítik és a pénzügyi keretek elõteremthetõek, részben
viszont bizonytalanságot kelt a vázolt
engedélyeztetési eljárásokban rejlõ, a
nem szakmai érvek megjelenésének lehetõsége miatt.

A paksi atomerõmû bõvítése közös ügyünk
Kiegészítési javaslat MVM Zrt.-PA Zrt. kiadványhoz
A 60 000 példányban 2009. április
havában megjelent kiadvány tömören, a laikus közönség számára is
érthetõen foglalja össze a bõvítés indokait és a tervezés legfõbb mûszaki-gazdasági irányelveit.
A mintaszerû PR-munka a már eddig elvégzett, széles körû vizsgálatokon alapszik, amelyek tükrözik a világtendenciák
és hazai tapasztalatok eredményeit.
Az értékes összefoglalást szeretném néhány javaslattal kiegészíteni, amelyek
egyrészt a projekt megvalósításának indokait bõvítik, másrészt a tervezés szempontjait szélesítik.
Örömmel nyugtázhatjuk, hogy még a
kiadvány nyomtatása idején, 2009 márciusában az országgyûlés elfogadta - a villamosenergia-rendszer távlati fejlesztéséhez szükséges forrásbõvítés részeként - új
atomerõmû-blokkok létesítését a paksi
atomerõmû telephelyén és határozatában
engedélyezte a bõvítés tervezését.
Ezen fontos tény közlése mellett, az
atomerõmû-bõvítés elõnyei között javasolom az alábbi kiegészítéseket figyelembe venni:
1. A VER 2025-ig szükséges, a selejtezést is pótló új erõmû teljesítõképességbõvítése nem szab határt a megújuló

energiákat hasznosító gazdaságosan
megvalósítható mennyiségnek. Az atomerõmû-bõvítés tehát ezt nem korlátozza.
Sõt a Duna vízerejét hasznosító fajszi vízlépcsõ az eddigi hatósági elképzeléseken
felüli kb. 1 TWh többlet-megújulóenergiát
ad. Ugyanakkor biztonságosabbá teszi az
erõmû hûtõvízellátását és csökkenti a
mesterséges hûtés beruházási költségeit.
A további tervezési munkáknál javaslom felhasználni a "Duna vízlépcsõi és
Magyarország" címû rövid tanulmányomat (pl. Elektrotechnika, Atomerõmû),
valamint a napokban elhunyt dr. Mosonyi
Emil professzor végrendeletének is tekinthetõ "A vízgazdálkodás jövõje" címû
cikkét (pl. Mérnökújság).
----------------------------------------2. Európában a villamosenergia-ipar jelenlegi tervezési gyakorlata a villamos
mûvek beruházásánál nem veszi figyelembe az externális költségeket, amelyek
pl. a projekt környezetvédelmi hatásai miatt válnak szükségessé, és vagy a többi fogyasztó, vagy az állami költségvetés fizeti meg az adóbevételekbõl. Egyedül az
atomerõmûveket kötelezi törvény a radioaktív hulladékok elhelyezését és a selejtezett reaktorok semlegesítését fedezõ járulék fizetésére, amely Pakson kb. 1,5
Ft/kWh többletönköltséget jelent.
Ezen a méltánytalan gyakorlaton kí-

vánt változtatni dr. Voss stuttgarti professzor tanulmánya, amelyben az EU számára kidolgozott módszere a külsõ költségeket is figyelembe veszi az UCTEtagországok távlati erõmû-építési terveinél. A tanulmányt ismertettem több magyar energetikai folyóiratban. (Pl. MVM
Közleményei, Energiagazdálkodás)
Eszerint 2025 táján az atomerõmûvek
termelési költsége mutatja a legkisebb
önköltséget, a foto-villamosenergia marad a legdrágább.
Idõszerû téma a szélerõmûvek erõltetett telepítése, amely elsõsorban a bankoknak jó üzlet, mivel a kötelezõ átvételi
árak mellett beruházásuk 7,5 év alatt
megtérül, ha csak magát a szélerõmûvet
számítják. Figyelmen kívül hagyják,
hogy szélcsend idején fosszilis erõmûvet
kell a rendszerirányítónak beindítani,
hogy ne kelljen a fogyasztókat korlátozni.
Közép-Európában mindem MW szélerõmû-kapacitáshoz emiatt kb. 0,8 MW tartalékerõmû-teljesítményt kell biztosítani.
A Voss-tanulmányban emiatt a szélerõmû önköltsége 5-ször nagyobb, mint az
atomerõmûé.
----------------------------------------3. Téves az a nézet, hogy 4-5000 MW
erõmû egy helyen telepítve túl nagy a
magyar VER számára. Hadászati szempontból nem jelent lényegi különbséget,

ha két 2500 MW-os erõmûvet telepítenénk, mivel - az elvégzett vizsgálatok szerint - megfelelõ telephelyek egymástól
alig 100 km távolságban találhatók. Az
átviteli hálózat pedig a paksi csomóponttal már ma is alkalmas 4000 MW továbbvitelére, és az elhatározott hazai és nemzetközi bõvítésekkel (Pécs, Eszék stb.)
már 2020-ban is alkalmas lenne 1600
MW-os blokk üzemzavari kiesésének,
stabilitásbomlás nélküli elviselésére.
Ezen feltételezésre a MAVIR által már eddig végzett hálózati vizsgálatok is megbízható alapot adnak.
Európában ma is zavartalanul mûködnek ilyen nagyságú erõmûvek 400 kV feszültségû átviteli hálózaton is. Megerõsíti terveinket a finnek hasonló elképzelése
is. A magyar VER nem egyedül mûködik,
hanem tagja az UCTE VER Egyesülésnek,
amely szinkronüzemben mûködtet
530 000 MW beépített erõmûvi kapacitást, és az egyidejû csúcsterhelés már
2007-ben meghaladta a 430 000 MW teljesítményt.
Úgy vélem, hogy a javasolt kiegészítések további érveket adnak mind a hatóságok, mind a közvélemény számára, ezért
javasolom azok figyelembevételét mind a
tervezésnél, mind a PR-munkában.
Budapest, 2009. 05. 15. Kerényi A. Ödön

Újabb erõmûprojektbe szállt be az MVM
Jövõ év végén fog üzembe lépni az az
új 2x58 megawatt névleges teljesítményû gázturbinás csúcserõmû nelynek
alapkövét május 22-én Mártha Imre,
az MVM vezérigazgatója, Demján
Sándor, a Euroinvest elnöke és Németh Frigyes, a Bakonyi Erõmû vezérigazgatója rakta le Ajkán, a Bakonyi
Erõmû Zrt. telephelyén.
A 70 millió eurós beruházási projektben
a Magyar Villamos Mûvek (MVM) Zrt.
50,1 százalék, míg az Euroinvest Zrt. tulajdoni köréhez tartozó társaságok 49.9
százalékban tulajdonosok.
Az Euroinvest tulajdonában lévõ Bakonyi Erõmû ajkai telephelyén 1943 decemberében kezdõdött meg a villamosenergia-termelés, mely jelenleg szén, illetve biomassza-bázison folyik. A befektetõk közös beruházásaként megvalósuló új 2x58 megawattos blokk a hazai vil-

lamosenergia-rendszerben eddig hiányzó csúcserõmûként fog üzemelni. A várhatóan 2010 végén üzembe kerülõ erõmû
magas hatásfoka és üzemmódja révén a
környezet terhelésének jelentõs csökkenését fogja eredményezni. A létesítmény
nagymértékben javítja a hazai energiarendszer szabályozhatóságát a csúcsigények kielégítésével, így az új erõmû
üzembe lépésével elõnyösen módosul a hazai erõmûpark igénybevétele. A projekt rendelkezik létesítési és környezetvédelmi engedéllyel,
az erõmû fõberendezéseit a CENTRAX szállítja, a beruházás fõvállalkozója a GEA EGI. Az erõmû legfontosabb fõberendezése a két 58
megawattos Rolls Royce gázturbina, melyek a jelenlegi legkorszerûbb technológiát képviselik, ezt a
géptípust eredetileg a legújabb generációs repülõgépek számára fejlesztették ki, ezért különösen ma-

gas hatásfokúak és rendkívül nagy megbízhatóságúak. A blokkok képesek lesznek álló helyzetbõl 10 perc alatt teljes
terheléssel üzemelni.
Mártha Imre, az MVM vezérigazgatója többek között azt emelte ki, hogy
a megvalósuló erõmû jelenleg az egyetlen olyan, folyamatban lévõ energetikai
beruházás, amely teljes egészében ma-

gyar tulajdonosi háttérrel rendelkezik. A
projekt révén hazánkban egyedülálló
technológiai színvonalat képviselõ berendezések épülnek, melyek a biztonságos és kedvezõ árú áramellátást szolgálják, valamint a piacképes, exportálható
és keresett áram-termék révén a tulajdonosok részére a beruházás megtérülését
is biztosítják. Demján Sándor, az Euroinvest elnöke pedig azt hangsúlyozta, hogy a magán és állami szektor összefogásának
eredményeként az állami vállalatoknál megszokottnál takarékosabban, gazdaságosabban és
versenyképesebben tudják majd
az energiát elõállítani, amiben
a Bakonyi Erõmû szakembereinek az elmúlt több mint fél évszázados villamosenergia-termelési gyakorlat alapján komoly tapasztalatuk van.
Mayer György
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Kalocsa, Kertvárosi Általános Iskola, 1. helyezett.

Géderlaki Általános Iskola, 2. helyezett.

ATOMFIZIKA KISDIÁKOKNAK
Az atomerőmű Látogatóközpontjában nyolcadik éve zajló Nukleáris Vetélkedő elindítója és fő szakmai szervezője dr. Szűcs József a Pécsi Tudományegyetem Fizikai Intézetének nyugalmazott oktatója. A jó hangulatú és kellően izgalmas vetélkedő után a múltról és a jövőről kérdeztem a tanár urat.
Tanár Úr! Hogyan indult
ez a program?
Ez egy nagyon régi
ötletnek a megvalósulása. A CERN-ben
(Svájcban) jártam
egy tanárokból, szakemberekbõl álló küldöttséggel 1994-ben,
és a küldöttség tagja
volt Kováts Balázs is,
a TLK akkori vezetõje. Abban az idõben az egyetemi oktató
munkám mellett próbálkoztam kisiskolásoknak tanítani az atomfizika alapjait.
Ez a kezdeményezés Kováts Balázst is érdekelte, így történt, hogy a Látogatóközpont támogatásával még abban az évben
meg is jelent egy iskolai segédletem "Atomokról, sugárzásokról, magenergiáról
alapfokon" címmel (Azóta négy kiadást élt
meg.). Aztán egy jó ötlet szervezeti keretet is adott ennek a tervnek, mégpedig
úgy, hogy a TEIT települések fizikatanárainak közremûködésével oktatási kísérletet
indítottunk az általános iskolák 7.-8. osztályos tanulói körében.

Paks, Bezerédj Általános Iskola, 4. helyezett

Kalocsa, Belvárosi Általános Iskola, 6. helyezett

Dunaszentbenedeki Általános Iskola, 3. helyezett

Gerjeni Általános Iskola, 7. helyezett

Az elmúlt évek alatt milyen
tapasztalatokat szerzett?
Már sokszor és sok helyen megfogalmaztam, hogy az alapfogalmakat - atomok,
atomenergia, atomreaktor stb. - a 12 - 14
éves gyerekek megtudják tanulni ugyanúgy, mint más egyéb fizikai fogalmakat. Mélyebb összefüggéseket természetesen nem
szükséges ezen a szinten tanítani, de indulásnak elég, ha az alapfogalmakkal megismerkednek a tanulók, amelyek késõbb
az életük során ismerõsként csenghetnek
vissza. Így elérhetõ, hogy ne idegenkedve,
hanem pozitív motivációval közeledjenek
az atomenergetika témájához.

Ez a korosztály külön élményt
jelenthet?
Igen, mert ez a fiatal korosztály sokkal
érdeklõdõbb, mint a mai egyetemisták
többsége, tisztelet a kivételnek. Az egyetemisták már meg vannak "fertõzve" az
iskolai fizikaoktatással, és sok csak kényszer pályának tekinti az egyetem ilyen
irányú szakjait. Sokkal nagyobb érdeklõdést tapasztalok az általános iskolások
körében. Az értelmi fejlettségük pedig
olyan szinten van, hogy nagyon jól lehet
velük megfelelõ szinten és módszerekkel
ezt a területet mûvelni.

A vetélkedõ korábbi résztvevõi közül találkozott-e egyetemistaként valakivel?
A pécsi egyetemen még nem. Pontosan
a napokban gondoltam erre, mikor készültem a versenyre, hogy fel kellene kutatni a korábbi sikeres résztvevõk további életútját. Ehhez a tanárok tudnának segítséget nyújtani, majd megkérem õket,
legyenek segítségemre ebben is. Elvileg
lehetnek ilyen egyetemisták, hiszen már
nyolc év eltelt, akár végzõsök is lehetnek
köztük. Nagyon szeretném, ha találnánk
ilyen (volt) gyereket.

Mi lehet a haszna vagy a tétje
ezeknek a versenyeknek?
Úgy látom az atomenergia egyre jobban
elõtérbe kerül a világon és nálunk Magyar-

országon is. A paksi reaktorok üzemidõhosszabbítása, teljesítmény növelése és a
tervezett erõmû bõvítés mind erre utal. A
lakosság és a felnövekvõ ifjúság atomenergiával kapcsolatos ismereteit mindenképen növelni kell. (Ez Teller Ede üzenete is.)
Igaz ugyan, hogy az Országgyûlés támogatta a bõvítés elõkészületeit, de ne felejtsük el Ausztria esetét, ahol az elkészült
atomerõmûvet zárták be egy népszavazás
után. A népszavazás visszájára fordíthatja
a terveket, különösen akkor, ha a szavazók
az értelem helyett az érzelmekre hallgatnak. Ezek a nukleáris vetélkedõk a gyerekek értelmét csiszolgatják.

lókkal. Erre napjainkban különösen nagy
szükség van, amikor a tanuló ifjúság nagy
része elkerüli a természettudományos és
mûszaki pályákat. Ráadásul a gyerekek fogékonyabbak a modern dolgokra mint például a hagyományos tananyag egyszerû gépeire és más szokásos tananyagrészekre

Ez bizony elsõsorban
a pedagógustól függ.

Hogyan tovább?
Szeretném kiszélesíteni ezt a kört, a 13
TEIT település közül most heten voltak itt
a az idei vetélkedõn, jó lenne ha a többi település iskolái is a jövõben rendszeresen
bekapcsolódnának a kísérleti oktatásba, azt

Fizikaverseny a TLK-ban
Immár nyolcadik alkalommal került sor az
erőmű körüli TEIT-es települések kisiskolásainak fizikaversenyére. A Paksi Atomerőmű Zrt. és a Pécsi Egyetem együttműködése alapján a térségben tanuló általános
iskolás diákok a 7. és 8. osztályban speciális, nukleáris ismeretekkel kiegészített
tankönyvből sajátíthatják el az izgalmas
tudnivalókat. A részvénytársaság ezen
kezdeményezése pozitív fogadtatásra talált a tanárok körében is, hiszen diákjaik
többlettudással indulhatnak neki középiskolai tanulmányaiknak.
Az ötlet kitalálói és megvalósítói minden

Uszódi Általános Iskola, 5. helyezett

követõ megmérettetésbe. Másrészt pedig
régiós szintre kellene bõvíteni a vetélkedõt: Tolna és Baranya néhány iskoláját is
évben számon kérik a diákoktól a tanultakat. Nem volt másként idén sem, a május
22-én rendezett versenyen hét csapat
mérte össze tudását. A diákok
Dunaszentbenedekről, Géderlakról, Kalocsáról, Uszódról, Gerjenből és Paksról érkeztek. Természetesen a felkészítő tanárok is elkísérték a kétórás versenyre a nebulókat.
Izgalmas kérdéscsoportot állított össze
Szűcs József egyetemi tanár: nukleáris totó, igaz-hamis állítások ütköztetése, életrajzok elemzése, gyors adatgyűjtés a TLK
tablóiról, évszámok ismerete tette próbára
a diákok tudását. A zsűrinek (Németh
Irén, Szabó Béla, Varga József) nem volt

Fotók: Bodajki Á.

meghívni erre a versenyre. Ezek a versenyek arra is alkalmasak, hogy a fizika tantárgyat egy kicsit megkedveltessék a tanukönnyű dolga, mivel jól felkészült csapatok versenyében kellett eredményt hirdetnie. Újra csupán néhány pont választotta
el az első három helyen végzett csapatokat egymástól
A végeredmény: újfent I. helyezést ért el a
Kertvárosi Általános Iskola csapata (Kalocsa), a II. helyen a Géderlaki Általános Iskola, a III. helyen a Dunaszentbenedeki Általános Iskola hallgatói végeztek. A résztvevők kisebb ajándékban részültek, a
győztes diákokat és felkészítő tanáraikat
értékes díjakkal jutalmazta a részvénytársaság.
Gratulálunk a diákoknak és tanáraiknak!

Varga József

Igen, ezzel egyetértek, mert ha van
egy lelkes (megszállott) pedagógus, akkor a leghátrányosabb helyzetû iskolában is szép sikereket lehet elérni. Erre jó
példák Hegyi János (Gerjen), Petrik József (Géderlak), Vajdáné Sebestyén Júlia
(Dunaszentbenedek) és a többi falusi fizikatanár, akik évrõl-évre sikeresen szerepelnek gyerekeikkel a vetélkedõn.
Ezért én mindent megteszek, segítek felkészülni és igyekszem nekik elismerést
is szerezni itt a TEIT-en belül és az országos szakmai körökben egyaránt.

Nyugdíjas, de mégis igen aktív.
Még részben visszajárok az egyetemre, ahol a levelezõs tanár szakosokat tanítom. Egy ilyen oktatási program, ahol
a kisdiákokban szunnyadó értelmet és
lelkesedést fel lehet korbácsolni, pedig
nagyon izgat, mert egész életemben azzal a témával foglalkoztam hogy, miként
lehet az atomfizikával, a nukleáris technikával kapcsolatos társadalmi hozzáállást, attitûdöt pozitívan megváltoztatni.

Jó egészséget és további sikereket kívánok!
Köszönöm! Ez, mind minden máshoz
feltétlen szükséges.
-Beregnyei-
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Dunaszentgyörgyi hírek
Gyermeknap. 2009. május 24-én került
megrendezésre a településszintű gyermeknap a „Dunaszentgyörgyért” Egyesület főszervezésében és a helyi civil szervezetek közreműködésével. A nagy népszerűségnek örvendő program, amely már
oly sok éve kézműves foglalkozásokból,
ügyességi és sportvetlékedőkből, kispályás fociból áll, idén is kiegészült tűzoltó
bemutatóval és tesztkitöltéssel, modellezéssel, pónilovaglással, aszfaltrajz versennyel a gyerekek szemmel láthatóan
nagy örömére. A rendezvény zárása
képpen a paksi Hivatásos Önkormányzati
Tűzoltóság munkatársai által készített
habfürdőben lubickolt a sok vidám kisgyermek, akik „részvételükért cserébe” a
program ideje alatt frissítőt, édességet és
sok-sok gyümölcsöt kaptak.
Tűzoltóverseny. 2009. május 29-30-án
Dombóvár adott otthont a megyei létesítményi, hivatásos és önkéntes tűzoltóságok éves versenyének. A rendezvény mindkét napján kiválóan szerepeltek tűzoltóink. Pénteken az Atomix Kft. Létesítményi
Tűzoltóság csapatát Széles Ferenc, Gyöngyösi Tamás és Horváth József erősítette,
akik egyben a szentgyörgyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai is. Az összesített
eredmények alapján a dobogó legfelső
fokára törtek. A második versenynapon,
az önkéntesek versenyén, férfi csapatunk
(Kardos Miklós, Széles Ferenc, Gyöngyösi
Tamás, Tóth József, Horváth József, Tóth
Zoltán, Horváth Tamás, Kozma Tamás,
Horváth Róbert) szintén első helyezést ért
el kismotorfecskendő szerelésben összesített eredményük (szerelés: 45,06 mp,
staféta: 60,07 mp) alapján. Második
Németkér, harmadik Fadd csapata lett. A
női csapat (Hencze Viktória, Dömötör
Zelma, Komáromi Kitti, Szendi Lívia,
Gyöngyösi Dóra, Taricskó Anita, Tell Mónika, Tell Tímea) is szépen szerepelt, ők a
harmadik helyet szerezték meg összesített eredményeik alapján (szerelés: 84
mp, staféta: 86 mp). Második helyezett
Bölcske, harmadik helyezett Kurd csapata lett.
Nyugdíjasok. A dunaszentgyörgyi Nyugdíjasok Érdekszövetségének tagjai rendkívül aktív életet élnek, erre bizonyítékul
szolgál az elmúlt időszakban szervezett
sok programjuk is. Márciusban a bölcskei
nyugdíjasok invitálására vacsorával egybekötött klubdélutánon vettek részt, majd
a saját körben az év első negyedévében
névnapjukat ünneplőket köszöntötték,
szintén egy klubdélután alakalmával. Áprilisban a Megyei Versmondó Versenyen
jártak Szekszárdon az „Életet az Éveknek”
szervezete rendezésében, ahova a környező települések nyugdíjas klubjai kaptak meghívást. Szabó Imréné Petőfi Sándor: Furcsa történet c. versének elszavalásáért díszoklevelet kapott. Májusban a
Simontornyán szervezett Megyei Nyugdíjas Sportnapon voltak, ahonnét nagy élményekkel tértek haza, hiszen a mókás,
de azért fárasztó sorversenyek, bordásfalmászás és ruhateregető-verseny igencsak megtornásztatta őket. Végül
Herczog Edit Európai Parlamenti képviselő paksi látogatása alkalmával hozzájuk
is betért. A rövid itt tartózkodás alatt a
képviselő asszony az elmúlt időszakban
végzett munkájáról beszélt, majd a jelenlévők által feltett kérdésekre is készséggel válaszolt.
Néptánc. A Vadrózsa Népi Együttes május 16-án adott műsort a helyi Faluházban, amelyre a vajdasági Tornyos testvértelepülés is meghívást kapott. A rendezvényt a Bartina Zenekar (amely tánccsoportunk állandó kísérője 14 éve) nyitotta
meg, hogy a műsorhoz a jó alaphangulatot megteremtse. Ezután Lisztmájer
Henrikné a Vadrózsa Népi Együttes vezetője mondott köszöntőt, melyben üdvözölte kedves tornyosi vendégeiket is. Az
összetartozás és a szoros barátság jelképeiként kis ágacskákat adott át, s átvette
a vendégek által készített levelet, amely a
két együttes jelképes barátságfáját ékesíti. A műsorban fellépett Lisztmájer Ilona,
népdalénekes, a tornyosi Ady Endre Művelődési Egyesület tambura és citera zenekara, valamint női kórusa, és a helyi
néptánccsoprot három korcsoportjának
táncosai.
Paks, 2009-06-05
Gyöngyösiné Nyul Petra

Növekszik a szelektív
hulladékgyûjtési kedv

A 2009 év elsõ negyedéves mûködés
eredményei azt mutatják, hogy sikeres a lakossági szelektív hulladékgyûjtés a kalocsai térségben.

Az eddigi begyûjtés és utóválogatás tapasztalatai azt mutatják, hogy a szelektíven gyûjtött hulladék mennyisége a
vártnak megfelelõ és az így gyûjtött hulladék kellõ tisztaságú. A szelektív hulladékgyûjtéssel a lakosság jelentõs mértékben hozzájárul a környezet megóvásához, és mindemellett csökkenti a keletkezõ vegyes háztartási hulladék
mennyiségét. A térségben 248 szelektív
hulladékgyûjtõ sziget lett kihelyezve,
melyet a lakosság külön térítési díj nélkül használhat. A szigetekrõl 2009. elsõ negyedévében közel 70 tonna üveg-,
45 tonna papír-, és 30 tonna mûanyag
hulladékot szállított be a szolgáltató a
Vaskúti Hulladékkezelõ Központba. Itt a
további hasznosítás érdekében elõkezelés és raktározás is történik. A begyûjtött szelektív hulladék tisztasága településenként változónak mondható, öszszességében 70%-os tisztaságú volt, ami
egy induló szelektív hulladék-gyûjtési
rendszer tekintetében jó eredménynek
mondható. Ez az arány többek között annak is köszönhetõ, hogy Vaskút térségében - egyes településeken - már több éve
folyik a szelektív hulladékgyûjtés. A
háztartási hulladék szelektív válogatásával csökkent a vegyes hulladék menynyisége, így elkerülhetõ, hogy a szeméttároló edények túl hamar megteljenek.
Amennyiben mégis szükséges a többlet-hulladék tárolásához kötelezõen
használandó emblémás zsák beszerzése, azt az önkormányzatoknál, a FelsõBácskai Hulladék-gazdálkodási Kft. ügyfélszolgálati irodáinál (Vaskút, Baja, Ka-

locsa) lehet beszerezni. A szelektív gyûjtõszigetek mellé elhelyezett háztartási
vegyes hulladékot a szolgáltatónak továbbra sem áll módjában elszállítani.
Hamarosan megkezdõdik az italos kartondobozok gyûjtése is, (gyümölcsleves
és tejes dobozok), melyeket a mûanyag
hulladék gyûjtésére kihelyezett, sárga
színû konténerbe kell bedobni. Az italos

kartondobozokat a telephelyre történõ
beszállítást követõen fejlett válogatótechnológiával különválogatják a PET
palack hulladéktól és bálázzák. Ezzel a
lépéssel tovább növelhetõ a szelektív
gyûjtésbe bevont anyagok köre, elõsegítve az újrahasznosítást és segítve a környezetvédelmi célok megvalósítását.
Péjó Zoltán

A 2002-2010 között Baranya, BácsKiskun és Csongrád megye területén
megvalósuló 11,2 milliárd forint összegű beruházás a térség 82 települését,
110 ezer háztartását és 345 ezer lakosát érinti. A Projekt keretén belül megépült többek között 2 regionális szerepet betöltő hulladékkezelő központ,
1 hulladékátrakó állomás, 3 hulladékválogató, 4 komposztáló telep, 13 hulladékudvar, valamint kialakításra került 397 db szelektív hulladékgyűjtő sziget, és 83 hulladéklerakó rekultiválására kerül sor. A Homokhátsági Regionális Települési Hulladékgazdálkodási
Projekt 75%-ban az Európai Unió,
15%-ban a Magyar Állam, 10%-ban
pedig az érintett 82 önkormányzat támogatásával valósul meg.

Paksi mérnökök a kamara megyei vezetésében
A Tolna Megyei Mérnöki Kamara
tagsága számára elõírt, az elmúlt
évi beszámolókat, az idei terveket
tárgyaló tisztújító taggyûlését, a kitüntetések átadását és szakmai fórumát május 8-án Szekszárdon rendezte. Magyar János paksi geodéziai szakmérnök az elmúlt négy évben kifejtett kiemelkedõ alkotói tevékenységéért TMMK Alkotói Díjat,
az atomerõmûben 1983 óta dolgozó
Sipos László minõségügyi szakmérnök több évtizedes kiemelkedõ mérnöki és közösségi tevékenységéért
Kõrösi Miklós Díjat vehetett át.
A tisztújítás során több paksi, vagy az
atomerõmûben dolgozó kollégának - Hum
Ferencnek, dr. Katona Tamásnak, Kovács
Andrásnak, Magyar Jánosnak, Sipos
Lászlónak és Ujvári Endrének - szavazott
továbbra is bizalmat a tagság.
A Tolna Megyei Mérnöki Kamara
(TMMK) május 8-i szekszárdi kreditpontos szakmai fórumát nyolcvanöt érdeklõdõ mérnök kolléga tisztelte meg. Dr. Ka-

tona Tamás okl. mérnök-fizikus, a Paksi
Atomerõmû Zrt. tudományos tanácsadójának elõadásában, melynek címe: Atomerõmûvi kapacitásbõvítés a világban és
itthon - Reneszánsz vagy korszakváltás?
egy aktuális témakörrel, valamint minden mérnököt valamilyen mértékben
érintõ feladatkörrel ismerkedhettünk
meg. Ezt követõen dr. Mecsi József egyetemi tanár: Lösz vagy lösznek tekintett
talajok problémái Tolna és Baranya megyében c. elõadását kísérte nagy érdeklõdés. Legvégül Magyar János okl. építõmérnök, geodéziai tervezõ az M8 és M0
autópályák Duna-hídjainál (Pentele-híd
és Megyeri-híd) végzett önálló alkotó mérnökgeodéziai munkáiról számolt be.
A szakmai fórum után következett a
köztestületi TMMK idei taggyûlése. A
tagságot elsõként dr. Kováts Gábor, az
MMK elnöke köszöntötte. A kamarát folyamatosan fejlõdõ és életképes szervezetnek tartja, hiszen folyamatosan bõvül a létszám, több mint húszezer tervezõ és szakértõ tag érdekérvényesítését
valamint további harmincezer mûszaki
ellenõr és felelõs mûszaki vezetõ jogo-

sultságait intézzük. Ezt követõen Sáth
József, a TMMK tikára ismertette az idei
díjazottak méltatását. A 2009. évi TMMK
Alkotói Díj kitüntetésben részesült Magyar János okleveles építõmérnök, aki
több mint négy éve kiemelkedõ és nagyon eredményes mérnöki alkotó tevékenységet végez, ahogy azt több elõadásából is megismerhettük. A 2009. évi
Kõrösi Miklós Díjban részesült Sipos
László villamosmérnök, aki a hivatásrendi kamarák létrejötte, eredményes
mûködése, megismertetése és elismertetése érdekében tizennyolc éve kiemelkedõ tevékenységet fejt ki. Az Elnökség
beszámolóját, a 2008. évi költségvetés
teljesítésérõl és a 2009. évi költségvetési terv javaslatokat Bohli Antal, a TMMK
elnöke ismertette. Ezt követõen Dr. Orbán Gyula, a TMMK Felügyelõ Bizottság
Elnöke, és Földesi József, az FB tagja a felülvizsgálataik eredményérõl számoltak
be. Kenderes László, az Etikai-Fegyelmi
Bizottság elnök bejelentette, hogy az elmúlt ciklusban bejelentés nem érkezett
hozzájuk. A beszámolók elfogadása után
következett a tisztújítás. Tibay Ferenc, a

Jelölõ Bizottság elnöke tájékoztatta a tagságot a jelölésrõl, a jelölt személyekrõl,
a választás menetérõl. A Szavazatszámláló Bizottság megválasztása után megtörtént az új tisztségviselõinek megválasztása. A tagság továbbra is bizalmat
szavazott az alapító szekszárdi elnöknek, Bohli Antalnak és a paksi alelnöknek, Sipos Lászlónak. Elnökségi tagok
lettek: Palotásné Kõvári Terézia vízépítõ
mérnök, Kaiser József közlekedés építõmérnök és Béndek Ferenc gépészmérnök Szekszárdról, Kovács József vízépítõ mérnök Tolnáról valamint Ujvári Endre építõmérnök Paksról. Az új Felügyelõ Bizottság: Földesi József épületgépész
mérnök, Fülöp János építõmérnök, Péri
Gábor építõmérnök és Reinhardt Mátyás
szerkezetépítõ mérnök Szekszárdról és
Kovács András villamosmérnök Paksról.
Az Etika és Fegyelmi Bizottság: Dr. Katona Tamás mérnök-hõfizikus (Fadd),
Hum Ferenc építõmérnök (Paks), Magyar János építõmérnök (Paks), Batu Árpád építõmérnök (Szekszárd) és Kenderes László építõmérnök (Szekszárd)
Sipos László

Soron kívüli tájékoztató a TEIT részére
Süli János vezérigazgató úr adott tájékoztatást az atomerõmû 12 kilométeres körzetében található települések polgármestereinek az atomerõmû négyes blokkján május 4-én
történt üzemzavarral kapcsolatban.
Mint arról az atomerõmû korábban már
tájékoztatást adott, május 4-én 19.00-kor
a négyes blokkon zajló fõjavítási munkálatok alatt egy az üzemeltetés során üzemszerûen felaktiválódott mérõláncot kellett
elszállítani az erre a célra kialakított tárolóba. A feladat elvégzése közben a mérõláncot tartó kötél elszakadt és a mérõlánc
a reaktorcsarnok padozatára hullott.
A vezérigazgató hangsúlyozta, hogy az
esemény bekövetkezését követõen azonnal megtették a szükséges intézkedéseket. A reaktorcsarnokot kiürítették, a su-

gárvédelmi szolgálat kordonnal vette körül a mérõlánc környezetét. Ezt követõen
programot dolgoztak ki, amely alapján a
mérõláncot május 5-én kora délután biztonságos tárolóhelyre szállították.

Személyi sérülés, személyi dóziskorlát túllépés nem történt. Az atomerõmûbõl semmiféle nem tervezett radioaktív kibocsátás nem került ki a környezetbe.

A vezérigazgató a helyszínen készült
képek segítségével részletesen bemutatta a mérõlánc nagyaktivitású hulladéktárolóba való szállítási mûveletének folyamatát. A polgármesterek ezután megnyugtató választ kaptak kérdéseikre.
A tájékoztató végén az atomerõmû és
az önkormányzati társulás képviselõi
megállapodtak abban, hogy a jövõben az
atomerõmû az esetlegesen bekövetkezõ
INES eseményt követõen a TEIT-et alkotó
13 település polgármesterét azonnal tájékoztatatja a bekövetkezett eseményrõl.
Korábban a TEIT települések közül Paks
és Kalocsa polgármestere kapott tájékoztatást az atomerõmûbõl és õk továbbították az információt a többi település részére. A döntés értelmében a jövõben az
atomerõmû értesíti ki mind a tizenhárom
település vezetõjét.
Dohóczki Csaba
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A 30 éves város,
Paks

Elsõk a megyei versenyen

Kiállítás az évforduló jegyében

Tiszteletbeli taggá választották
Pónya József a nyugdíjas klubban

A Paksi Atomerõmû Zrt. Nyugdíjas Klubjának tagjai igen kedves és tiszteletreméltó vendéget fogadtak május eleji összejövetelükön. Pónya József, a PA Zrt. Igazgatóságának elnöke, az erõmû egykori vezérigazgatója a klub meghívásának eleget
téve látogatott el a családias légkörû, baráti hangulatú kis közösségbe.
Szanyi Nagy Jánosnak, a klub vezetõjének köszöntõ szavai után átadták Pónya
József részére azt a díszes oklevelet, melyben tiszteletbeli taggá fogadását örökítették meg. Az oklevél mellett a klub kézmûvességgel foglalkozó hölgytagjai gyöngybõl fûzött virággal is megajándékozták a
kedves vendéget.
A továbbiakban - lévén május eleje, és
mint minden évben, ez alkalommal is készültek az anyák napjára - meghitt hangulatú anyák napi mûsort adtak elõ. Miközben a meglett korú hölgyek és férfiak, nagymamák és nagypapák szavalták az anyai
odaadásról szóló és szeretettõl sugárzó verseket, a hallgatóság arcán és szemében a
meghatódottság tükrözõdött vissza.
A megemlékezést követõen szerény vacsora melletti társalgással folytatódott az
est. Pónya József a nyugdíjasok közül sokakkal volt közvetlen kapcsolatban még
a munkás idõkben, és többeket kedves ismerõsként üdvözölt, így hát bõven akadt
téma a régmúltból, de jelenbõl is, amire
visszaemlékezhettek, megbeszélhettek.
Miután Szanyi Nagy János végigvezette
a vendéget a klub termein, bemutatta a különbözõ funkciót szolgáló helyiségeket,
Pónya József elismerõen szólt a rendrõl és
a tisztaságról. Azonban nemcsak a klub
gondozottságát emelte ki, hanem dicséretesnek értékelte a klubban kialakult vidám, pozitív légkört. Örömmel nyugtázta,
hogy ebben a körben nem volt téma a panaszkodás, az idõsek megsokasodó egészségi problémája, hanem itt jókedvû társasággal találkozott, akik nyugdíjasként is az
örömet, a vidámságot, az életigenlést részesítik elõnyben. A klub tagjai köszönetüket fejezték ki Pónya Józsefnek a náluk
tett látogatásért, és újabbakra invitálták
õt. Elmondták, hogy elõzetes meghívás
nélkül is örömmel várják, szívesen látják
összejöveteleiken.
Lovásziné Anna
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Elsõ helyet szerzett az Atomerõmû
Tûzoltóság csapata a 2009. évi megyei hivatásos tûzoltóversenyen.
Míg a korábbi években nagy fölénynyel nyertek az erõmûves tûzoltók,
most a tizedmásodpercekért is meg
kellett küzdeniük, hisz nagy erõvel
zárkóztak fel mögéjük a többi tûzoltóságok versenyezõi.
Az erõmûves tûzoltók csapatának tagjai:
Cseh János, Gyöngyösi Tamás, Hingl János, Horváth József, Nagy Norbert, Papp
Szilárd, Suplicz István, Szabó Tamás, Széles Ferenc, Vázsonyi Lajos, Wolf István.
Felkészítõk: Major István és Pesztericz
Rajmund.
Tûzoltóink csapatgyõzelme mellé Szabó Tamás megszerezte az egyéni elsõ helyet a 100 m-es akadálypálya-futásban.
A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság által évente megrendezésre
kerülõ megyei versenyt idén május 29-én
Dombóváron rendezték. Bár a versenyt a
hivatásosak számára hirdették meg, az
erõmû létesítményi tûzoltósága immár
több mint egy évtizede hagyományosan
meghívást kap erre a komoly szakmai
erõpróbára, ahol a hivatásos tûzoltókkal
közösen versenyeznek, egyforma megmérettetésben részesülnek.
A tízfõs csapatoknak 800 literes kismotorfecskendõ-szerelésben, 4x100 méte-

res váltófutásban és 100 méteres akadálypálya-futásban kellett minél jobb eredményt teljesíteniük. A 100 méteres akadálypálya-futásnál egyéniben is értékelték a legjobbakat.
A paksi csapat felkészítõjétõl, Pesztericz Rajmundtól és az egyéni számban elsõ helyezett Szabó Tamástól a felkészüléssel és a versennyel kapcsolatban kértem
tájékoztatást.
Pesztericz Rajmund: - A csapat tíz tagjának felkészítését két részletben, áprilisban és májusban egy-egy nap alkalmával hajtottuk végre. A verseny hetében
pedig hétfõtõl csütörtökig napi nyolc órában gyakoroltunk. Felszereltük tûzoltóságunk sportpályáját mindazon eszközökkel, melyek a versenyszámok gyakorlásában segítettek. Az elért elsõ helyezés
azért is különösen szép eredmény a csapattól, mert erõs ellenfelekkel kellett
szembenézni. Az elmúlt pár évben a környezõ tûzoltóságok állománya nagyon sok
fiatallal és sportolóval bõvült. Természetesen nálunk is fiatalodott a csapat, és az
újaknak a fizikai adottság mellett szert
kell tenniük technikai, gyakorlati tudásra. Versenyzõink eredményére büszkék
vagyunk, hisz úgy az összesítés alapján,
és a látványos egyéni százas akadályfutás
tekintetében is fölényesen gyõztünk.
Szabó Tamás: - Amikor 2000 januárjában beléptem a tûzoltósághoz, pár hónap

múlva már indultam is egy versenyen. Nyolc éve vagyok a tûzoltóságnál, és ez a nyolcadik szereplésem, de ez is ugyanolyan,
mint az elsõ, hisz az egészséges versenyszellem jegyében mindig van bennem egy
kis drukk. A versenyen indulókat tekintve most már sokkal kiegyensúlyozottabb a
mezõny, mint nyolc évvel ezelõtt volt, mert
akkor jóval elmaradtak tõlünk. Jó így látni, hogy évrõl évre fejlõdnek a csapatok, és
új arcok mutatkoznak meg. Egyre erõsebben jelenik meg az új generáció. A mi csapatunkban harmincévesen én vagyok a
második legidõsebb. A versenyszámoknál
néha tizedmásodpercek döntenek, és
ilyenkor bizony számít az életkor, nem
mindegy, hogy valaki harminc, avagy huszonkét éves. Én csak hobbiszinten sportolok, a barátaimmal futballozok. A versenyen nagyon élveztem mindegyik számot,
és inkább örömöt, mint megterhelést jelentett. Most már a harmadik alkalommal
sikerült megnyernem az egyénit.
Az atomerõmûves tûzoltókat rendkívül
jó csapatszellem jellemzi, és ez itt is megmutatkozott. Lelkiismeretesen, tisztességgel készültek a versenyre, ahol nemcsak a gyorsaság, hanem a rutin, a gyakorlás is számított. Ennek köszönhetõ az
is, hogy a kedvezõtlen idõjárás miatt csúszóssá, vizessé vált eszközök nem jelentettek hátrányt számukra, és jó idõt teljesítettek.
Lovásziné Anna

Városképek, tájrészletek, színek, hangulatok, érzések, visszatükrözõdések, formák. Festmények, képzõmûvészeti alkotások. Tehetséges alkotók színekben, stílusban, esztétikai élményben gazdag képei. Mûvészek és érdeklõdõ közönség. Ünnepség, köszöntõ és méltató szavak. Vonósnégyes. Születésnapi torta, kellemes
társalgás. - A 30. évfordulóját ünneplõ város tiszteletére rendezett kiállítás megnyitóját igyekeznek tükrözni e sorok.
„A 30 ÉVES VÁROS” - Paks a helyi alkotók szemével címmel nyílt kiállítás
2009. május 20-án a Városi Mûvelõdési
Központ nagykiállítójában, ahol tizenegy
helyi alkotó munkáiban gyönyörködhet
egy hónapon át Paks város érdeklõdõ közönsége. A bemutatott képek Bencze Barnabás, Gyõrffy József, Halász Róbert…,
Kanczler István…, Kasselik László…, Korpácsi Ferenc, Makó András, Pálné
Hanuszka Gyöngyi, Péger József, Takács
Éva és Zirczi Judit munkái.
A kiállítás megnyitóján Hajdú János,
Paks város polgármestere mondott ünnepi beszédet, Darócziné Szalai Edit, a Paksi Közmûvelõdési Kht. vezetõje köszöntötte a vendégeket, és a Pro Artis Vonósnégyes adott zenei mûsort.
A képek június 26-ig tekinthetõk meg.
Lovásziné Anna

Fotó: Sipos Péter

Világbajnok a Csillag Show
Táncegyesület
Pályafutása legkimagaslóbb eredményétét érte el a Csillag Show Táncegyesület.
Május 7-tõl 10-ig tartották Szerbiába, Becsén a modern tánccsportok világbajnokságát. 400 produkció mérettette meg magát a nemzetközi zsûri elõtt.
Az egyesület külön megtiszteltetésnek érezte, hogy felkérték a megnyitón
való szereplésre. Egy látványos Íziszfátylas koreográfiával készültek, amely
óriási sikert aratott. Másnap elkezdõdött a verseny és az egyesület sikersoro-

zata. Street Dance Revue Small Group Adult kategóriába 2. helyezés/ Márkos
András, Bor Andrea, Táibl Eszter, Domsa Dalma, Harmat Dóra/ Hip-hop Solo Youth kategóriába Bach Balázs világbajnok, Hip-Hop Couples - Junior kategóriába Márkos András és Bor Andrea
világbajnok lett.
Köszönjük a támogatóknak, pártolóinknak, szülõknek a segítséget. Az egyesület
mûvészeti vezetõje dr. Czárné Nagy Ildikó és a fõtámogató, a Pa Zrt.

Alapozás
Különösen fontos, hogy az iskolába került gyerekeknek ebben az új, fegyelmezettebb környezetben minél több sikerélménye legyen, hogy lelkesen akarjon minél többet tanulni, tudni. A "Míg Megnövök" Kiemelten Közhasznú Alapítvány
pont e cél érdekében szervezi országos levelezõ tanulmányi versenyeit.
A MATEKGURU természetesen matematikai csapatverseny az általános iskolások számára. A háromfordulós levelezõ részt korosztályukban a paksi Deák
Ferenc Általános Iskola elsõ osztályosai
nyerték. A fiú csapat Fritz Bálint, Tell
Balázs, Varga Márton és Vidákovics
Elián összeállításban az elsõ, míg a leány
csapat Berger Zsófia, Gyöngyösi Gréta,
Ritter Kíra, Wolf Brigitta csupán egy
ponttal lemaradva a második helyet szerezték meg. A döntõre Nyíregyházára
utazhattak tanítójuk Gyulai Ilona vezetésével május 24-26-ig. Ez az út egyben
jutalomkirándulás is volt.
Nagyon tartalmas és sûrû programot
állítottak össze a szervezõk erre a néhány
napra. A megérkezés után a hosszú út porát a tábor tõszomszédságában lévõ sóstói élményfürdõben "mosták le".

Reggeli után önálló feladatmegoldó verseny következett (70 pont). A tanárokat,
kísérõket sétálni küldték. Ebéd után irány
az állatpark, ahol újabb feladatokat kellett
megoldani (30 pont). Sajnos csupán rövid
idõ jutott a nézelõdésre, keresni kellett a
válaszokat. Akár több napot is eltölthettek
volna a kecses fókák, az újszülött kiskecskék mellett. A zsiráf lehajolt hozzájuk,
hogy megsimogathassák. Ebben a környezetben a világritkaságnak számító fehér tigris (a világon 200 példány) csak
ordítozásával hívhatta fel magára a figyelmet. Estére már a sok futkározástól alaposan elfáradtak, de amikor vacsora után
meghirdették a rejtvénybajnokságot,
mintha kicserélték volna õket, szinte brillíroztak.
Kedden a reggeli után kihirdették az
összesített eredményt: elsõk a nyíregyházi fiúk lettek, másodikak néhány ponttal
lemaradva a paksi lányok, harmadikak a
paksi fiúk. Csomagokat, okleveleket bepakolva a mikrobuszba hazaindultak. Míg
odafele végig csivitelték az utat, visszafelé az élmények súlya álomba ringatta õket.
Kívánunk még sok ilyen sikert !
gyulai
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Edzõváltás
után
diadalmenet
– Két év után ismét az ASE a legjobb
A paksi kosárlabda rajongók komoly csalódásként élték meg, amikor a tavalyi idényben kedvenceik
sem a kupában, sem a bajnoki sorozatban nem jutottak be a legjobb négy közé.
A szurkolókhoz hasonlóan érezhetett akkor az ASE "örökös kedvence", Gulyás Róbert is, aki nem titkoltan azért is tért haza Paksra európai bolyongásaiból, hogy
kinti sikerei után végre magyar bajnoki
címet is ünnepelhessen. Az idei bajnoki
döntõ harmadik mérkõzésének lefújásakor azonban már felhõtlen volt a szurkolók, játékosok, vezetõk öröme, hiszen
"söpréssel" lett két év után ismét bajnok
az Atomerõmû SE, magabiztosan, 3-0
arányban ütötte ki az idei kupa- és alapszakasz gyõztes Pécs csapatát.
Pedig ez az idény sem úgy alakult, hogy
diadalmenet lesz a vége. A kezdeti gyõzelmek után ugyanis jött a visszaesés, és a
15. fordulót követõen már "zsinórban" negyedik vereségét szenvedte el az ASE, ráadásul lesújtó módon. Még ilyen távlatból
is belesápad az ember, ha a Pécs elleni,
hazai 49-84 arányú "földbe döngölõ" vereség szóba kerül. Merõben szokatlan egy
ilyen hazai fiaskó az ASE történetében,
mint ahogy a vezetõség reakciója is az
volt, hiszen idény közbeni edzõváltásra
még nem igen volt példa a paksi kosarasoknál.
- Bizton állíthatom, nem voltak konfliktusok az edzõ és a csapat tagjai között,
nem ez vezetett a váratlanul gyenge eredménysorhoz - hangsúlyozta Tóth János
szakosztályelnök. A sorozatos sérülések
mellett az elsõ, szoros hazai vereség utá-

ni hosszabb bajnoki szünet sem tett jót játékosaink lelkének, nem tudták egy gyors
gyõzelemmel feledtetni a Dombóvár elleni váratlan kisiklást. Az így kialakult légkörben változtatni kellett, "sokk terápiára" volt szükség, és ezt edzõnk is érzékelte, aki kezdeményezte az edzõváltás lehetõségét. Ezt követõen értékeltük a helyzetet és azt mondhatom, hogy mindkét fél
számára rendkívül korrekt keretek között, közös megegyezéssel szerzõdést
bontottunk Sabáli Balázzsal.
A terápiát pedig a kemény, következetes
munkát megkövetelõ, Dzunics Braniszlavra,
a korábbi kiváló játékosra bízta az ASE vezérkara. Errõl így emlékezik Tóth János:
- Az igazat megvallva, amikor másfél
évvel ezelõtt Sabáli Balázst szerzõdtettük,
már akkor a másik kiszemeltünk Dzunics Braniszlav volt, így hát kézenfekvõ
volt, hogy megkeressük õt az új helyzetben. Élõ szerzõdése lévén a Kaposvárral,
az ide hozatala nem volt egyszerû, de az
eredmények messzemenõen igazolták, jó
döntés volt. A játékosokkal hamar szót
értett, nála valóban minden játékos azonos elbírálás alá esett, és mindenkitõl maximális odaadást követelt.
Az új mester hamar "felrázta" a játékosokat, az általa alkalmazott más jellegû
munka és légkör hamar eredményt hozott, az ASE visszatalált az oly' látványosan elvesztett útra, ismét jöttek a gyõzelmek. Ennek köszönhetõen az 5. helyrõl az
alapszakasz zárása a második helyen találta a paksi alakulatot, azonos pontszámmal az élen végzett pécsiekkel. Innem következhetett a rájátszás, amely már igazi
sikertörténetként íródott. Az egyik fél három gyõzelméig tartó párharcokban elsõ-

Öröm a tetőfokon, megvan a negyedik

ként a Szolnok következett, õket 3-1-es
összesítéssel ejtették ki Mészárosék, majd a tavalyi bajnok, Falco volt soron. A
szombathelyi csapat még simábban búcsúzott, az ASE 3-0 arányú legyõzésükkel
léphetett a bajnoki fináléba, ahol a Pécsi
VSK Pannonpower együttese várt Gulyásékra, ráadásul idegenbeli kezdéssel.
Dzunics csapata "vérprofi" módjára, éppen a bajnoki döntõre került a legjobb
formába, már az elsõ, pécsi összecsapás
megnyerésével tudatta mindenkivel,
igényt tart a legfényesebb éremre. A döntõ mérkõzésein kiválóan teljesítettek az
amerikai légiósok, de minden játékos hozzá tudott tenni valamit a közös sikerhez a két "öreg" Mészáros és Gulyás például
nem teljesen egészségesen is sokat tett az
aranyért -, valójában nem volt gyenge

Foto: Molnár Gyula

pontja az Atomerõmû együttesének. A
döntõ harmadik összecsapására ismét Pécsett került sor, ahol az ASE 84-70-re
gyõzte le a házigazdát, így 3-0-s összesítéssel a paksiak lettek a 2008-2009-es kiírás bajnokai. A pályaelõnnyel bíró Pécs
immár második alkalommal kapott ki
odahaza a fináléban - mi több, ezúttal a
legsimábban. A találkozó legjobbjának az
ASE amerikai játékosát, Charles Gosat választották.
Dzunics Braniszlav edzõ elsõ, az ASE
2002, 2005 és 2006 után negyedik aranyérmét szerezte meg. És nem mellékesen
ettõl a perctõl fogva, Gulyás Róbert is magyar bajnoknak (is) vallhatja magát. Az
eufórikus ünneplés nyomban még ott, a
pécsi csarnokban megkezdõdött a csapatot tömegesen elkísérõ szurkolók között,

majd Paksra érve látványos tûzijátékkal
folytatódott.
Az ünneplés pillanatai után azonban a
szakosztály elnöke már a jövõbe tekint:
- A jövõre életbelépõ új szabályozás szerint minimum kettõ magyar játékosnak
folyamatosan pályán kell lennie, így az
igazolások során is elõtérbe kerülnek a
hazai kosarasok. Ami biztos, hogy Kiss
Zsolt és Csaplár-Nagy Ervin marad, hiszen élõ szerzõdésük van. Egyelõre nincs
végleges döntés Mészáros Zalán és Gulyás Róbert további sorsáról, az egyeztetések zajlanak, szeretnénk, ha továbbra is
csapatunk tagjai maradnának. Új játékosunk a Sopron volt kosarasa az 1983-as
születésû, 203 cm magas, 3-4 poszton bevethetõ Körtélyesi Gergely. Ezen felül természetesen figyelemmel kísérjük a hazai játékos piacot és tárgyalásban állunk
további magyar játékosokkal is. Légiósok
igazolásáról egyelõre nem tudok lényegi
dolgot említeni, ez a kérdés leginkább attól függ majd, milyen hiányposztok maradnak a keret kialakítása során.
- Évek óta visszatérõ kérdés, indul-e a
nemzetközi porondon az aktuális magyar
bajnokcsapat? A válasz többnyire az,
hogy nem. Milyen álláspontot képvisel ez
ügyben az ASE vezetése?
- Az már megerõsítést nyert, hogy fõszponzorunk, a PA Zrt. továbbra is biztosítja számunkra az eddigi színvonal tartásához szükséges anyagi erõforrásokat. A
nemzetközi szerepléshez szükséges plusz
anyagiak vonatkozásában egyelõre nincs
döntés. Azt bizton kijelenthetem, a szakmai vezetés szeretne élni a nemzetközi szereplés lehetõségével és bízunk a számunkra kedvezõ döntésben.
Medgyesy

Közgyûlés sok-sok tapssal
Az Atomerõmû Sportegyesülete
(ASE) törvényi kötelezettségének eleget téve, küldöttközgyûlést tartott
2009. május 25-én az ESZI fõiskolai
nagyelõadójában.
Kováts Balázs levezetõ elnökségi tag bevezetõjében megállapította a közgyûlés határozatképességét és ismertette a napirendi
pontokat. Szólt az 1113 fõs sportegyesület
városban betöltött szerepérõl, sportolóink
jó hírérõl, majd felkérte Kovács Antalt, az
ASE ügyvezetõ igazgatóját a 2008-as év értékelésére.
Kovács Antal olimpiai és világbajnokunk a körülmények adta lehetõségek határait figyelembe véve foglalta össze az ASE
hat szakosztályának és kilenc
szabadidõs szakcsoportjának
elõzõ évi eredményeit és tevékenységeit. Szakosztályonként
elevenítette fel azokat a sikereket, amelyek megdobogtatták
nem csak a sportot szeretõ emberek szívét és a teremben lévõk kezeit ismét tapsra lendítették. A judoszakosztály volt a legsikeresebb, amely nem véletlen,
hiszen ebben a sportágban az
ország vezetõ szakosztálya. A
szakosztály legeredményesebb
versenyzõi: Mészáros Anett, Bor
Barna, Braun Ákos, Csoknyai
László, Dusa Ákos, Gombár Szabolcs, Haaz
Levente. A kajak-kenu szakosztály eredménylistája olimpiai bronzéremmel gyarapodott Kozmann György és Kiss Tamás jóvoltából. Ebben a szakosztályban is sok neves és tehetséges fiatal sportol, mint Beé
István, Boros Gergely, Bozsik Gábor, Sík
Márton, Vereczkei Ákos. A férfi-kosárlabdaszakosztály kosarasai a sportaréna jeles
gladiátorai, akiknek ezrek szurkolnak egyegy meccsük alkalmával. A népszerûségük
nem véletlen, hiszen már négyszeres Magyar Kupa gyõztesek. A sakkszakosztály
szép csapat- és egyéni eredményekkel
büszkélkedhet, amelyek elsõsorban nagymestereink : Vajda Szidónia, Ács Péter, Berkes Ferenc, Csom István, Fodor Tamás ragyogó teljesítményeinek köszönhetõk. A
labdarúgó-szakosztály nõi és férfi csapatai
egyre jobb teljesítményt érnek el az orszá-

gos bajnokságokon, és az U18-as csapatunk az idei évben dobogóra is kerülhet. A
nõi kosarasaink legnagyobb erénye, hogy
helyi, saját nevelésû játékosokkal jutott az
élvonalba és több tehetséges játékost nevelt
ki. Ígéretes a szakmai fejlõdésük. A szabadidõsport-szakosztály kilenc szakcsoportot mûködtet, ahol közel 700 fõ tevékenykedik. Ennek a szakosztálynak fontos szerepe van életmódunk, egészségünk és életminõségünk állapotának javításában, ezért
kiemelt figyelmet kíván fordítani erre a
szakosztályra az ügyvezetõ igazgató. Az
eredmények tükrében Kovács Antal joggal
minõsítette eredményes évnek 2008-at. A
beszámolót a közgyûlés egyhangú szavazással elfogadta. Ugyanúgy elfogadásra ke-

rült a könyvvizsgálói és gazdasági beszámoló, valamint a 2009. évi költségvetés. Az
atomerõmû - a gazdasági válságtól függetlenül - aláírt szerzõdésben biztosítja az
egyesület 2009. évi mûködéséhez szükséges pénzügyi keretet, az elõzõ évihez hasonló nagyságrendben. A mai pénzügyi
helyzetben ez igen gáláns hozzáállás, kevés
egyesület mondhatja el ebben az országban, hogy a sportra koncentrálhat a szponzorok utáni futkosás helyett.
A közgyûlésen adták át az elnökség által 2007-ben alapított "ASE Örökös Tagja"
és az "ASE Örökös Bajnoka" díjakat.
Az "ASE Örökös Tagja" díjat Pónya József
nyugalmazott vezérigazgatónak nyújtották
át, míg az "ASE Örökös Bajnoka"díj Kozmann György teljesítményét honorálta.
Pónya József laudációja: "A múlt század
70-es éveinek végén és a 80-as években az

erõmû felépítése, üzembe helyezése és
üzemeltetésének sikerre vitele mellett jutott ideje a paksi sportélet újabb fejezetének megindítására, az ASE és annak mûködési feltételeinek létrehozására. Ebben
az idõszakban épült a gyönyörû faszerkezetû csarnok, a sportpálya az öltözõépülettel, a csónakház, ugyanekkor került kialakításra a dzsúdóterem is. Pónya úr eltökélt
volt abban, hogy egyrészt a dolgozók jussanak hozzá a szabadidõ színvonalas eltöltésének lehetõségeihez, másrészt irányításával rakták le a jelenleg is meghatározó
sportszakosztályok alapjait. Vallotta, hogy
a paksi sportéletet paksi fiatalokra kell alapozni, és számukra világszínvonalú edzõket kell Paksra hozni. Az idõsebb sporttársak még emlékezhetnek ennek
az elvnek a megvalósulására a
különbözõ sportágakban. Pónya
úr túllépte az ASE tevékenysége
által kialakult képzeletbeli korlátokat, hiszen a paksi ökölvívás
feltámasztásával a PSE-nél felejthetetlen sikerekkel és élményekkel ajándékozta meg a várost,
melynek hullámai máig hatnak."
Kozmann György laudációja:
"Sportolói pályafutását 1989-ben
kezdte az Atomerõmû Sportegyesületnél, nevelõedzõje Sziklenka
László (1989-2002). Már ifjúsági
versenyzõként háromszoros világbajnok,
s felnõttként is folytatta a sikersorozatot.
2002-tõl Budapesten készül fel és Ludasi
Róbert edzõ keze alatt dolgozik. Négyszeres világbajnok, háromszoros Európa-bajnok, és kétszer állhatott olimpián dobogóra. Bár elsõsorban a fõvárosban készül, szoros kapcsolatban maradt a paksi csapattal.
Rendszeresen hazajár, nemcsak családi és
baráti szálak kötik ide, hanem a felkészülés egy-egy hetét is itthon tölti, hatalmas
lendületet adva ezzel a klub fiataljainak.
Az, hogy ma is több mint százan mûvelik
aktívan a kajak-kenu sportágat Pakson, az
Gyuri eredményein túl, személyes közvetlen példamutatásának is köszönhetõ. Emberi nagyságáról tett tanúbizonyságot, mikor a nagy tragédia után felállt a padlóról,
és egy arannyal felérõ bronzérmet nyert
Pekingben Kiss Tamással".

Kettõ + egy paksi csapat
a 40. iparági sakktalálkozón
A hagyományoknak megfelelõen az
idei iparági sakkversenyen is sikeresen szerepeltek paksi kollégáink. Május 8-10. között a Paksi Atomerõmû
Zrt. két csapata mellett az MVM Informatika Zrt. négyfõs csapata is megjelent Balatonfüreden, az általunk rendezett 40. iparági sakktalálkozón.
Informatikus kollégáink számára az elsõ alkalom még csak a tapasztalatszerzés volt, a két erõmûves paksi csapat közül az "A" csapat tagjai a dobogó harmadik fokára léphettek. A minõsített versenyzõk közül a második legtöbb pontot
Berta Tibor, a Paksi Atomerõmû Zrt. mûszaki igazgatóságának mûszaki szakértõje gyûjtötte. Az amatõr kategóriában
ezüstérmet szerzett a szintén paksi
Benedeczky Lehel. Balatonfüreden egy
sportdiplomáciai sikert is elkönyvelhettünk, az újonnan választott Iparági Sakkbizottság elnöke Berta Tibor kollégánk
lett.
Május 8-10. között Balatonfüreden, cégünk Rekreációs Központja adott otthont
az immáron 40. Villamosenergia-ipari
sakktalálkozónak. Az idei sakkverseny
fõvédnöke Süli János, a Paksi Atomerõmû
Zrt. vezérigazgatója, az Atomerõmû SE elnöke volt, olvashatták az érdeklõdõ kollégák a www.vitsport.hu internetes honlapon. A megnyitóünnepségen Pónya József, az Atomerõmû Zrt. Igazgatóság elnöke kívánt sok sikert és maradandó élményt a résztvevõknek. Az ország különbözõ részeibõl érkezett tizenöt csapat több
mint hatvan résztvevõje a nemes vetélkedés mellett legfõképp a jó hangulatú baráti találkozóra, így a személyes kapcso-

latok bõvítésére fektette a hangsúlyt - tudtam meg Berta Tibortól, a tizenegy fordulós svájci rendszerben lezajlott egyéni
verseny második helyezettjétõl.
A több mint 1800 Élõ-ponttal rendelkezõ minõsített versenyzõk és az 1800 Élõpont alatti amatõrök nagy csatákat vívtak
szombaton, így külön öröm számunkra,
hogy mindkét kategóriában sikerült egyegy ezüstérmet szerezni a paksi fiúknak.
A benevezett tizenöt csapat közül a Berta Tibor, Straubinger Dániel, Gosztola István és Nagy Lajos összeállítású "A" csapatunk a harmadik, a Kalmár Márton,
Benedeczky Lehel, Fekete Béla és Véhmann Ferenc alkotta Atomerõmû "B" csapat pedig a tízedik helyen végzett. Az
MVM Informatika Zrt.-t képviselõ Strobl
József, Kiss Tamás, Tóth László és Fórizs
Zsigmond összeállítású paksi csapat tisztes helytállást tanúsított, céljukat elérve
tapasztalatot gyûjtöttek elsõ iparági szereplésükön.
Megtudtuk, hogy a 2010. évi, immáron
41. sakktalálkozónak Pécs városa ad otthont. Addig is jó felkészülést kívánva
szerkesztõségünk gratulál valamennyi
paksi sakkozónak az idei kiváló eredményhez!
Sipos László
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OSZTÁLYTABLÓ
Noszek József
osztályvezetõ

tam. Aztán 1991-ben Tolnai Gyula meghívott az irányítástechnika
üzemviteli osztályra, ahol szolgálatvezetõként dolgoztam jó néhány évet, majd 2000-ben üzemviteli technológiai vezetõ lettem,
szintén az irányítástechnikai
üzemvitelen. Saáry Miklós és
Tolnai Gyula 2007-2008-ban történt nyugdíjba vonulásával
Saáry Miklós helyét Gergely
László vette át, õ kért fel a biztonsági rendszer osztály vezetésére.

Milyen volt 1986-ban az irányítástechnika az erõmûben?

Hogyan indult az erõmûves
pályafutásod?
- A Kandó Kálmán Villamos
Ipari Mûszaki Fõiskolán végeztem 1986-ban, és újsághirdetés
alapján kerültem az erõmûbe. Az
elsõ munkahelyem a számítástechnikai osztályon volt, ahol
blokkszámítógép-üzemeltetõ vol-

Pálfi László
üzemvezetõ

Honnan és hogyan kerültél
az atomerõmûbe? Milyen tevékenységet végzel?
- Az atomerõmû az elsõ munkahelyem, a folyamatirányítási
osztályon belül a számítástechnikai üzemnél kezdtem dolgozni. A jelenlegi digitális rendszerek osztálynak volt az õse, ott
kezdtem mûszakos operátor-

Csötönyi Ferenc
csoportvezetõ

Az általános iskolát Dunaszentgyörgyön végezte, majd tanulmányait a Vak Bottyán Gimnáziumban folytatta Pakson. Érettségi

- Részben furcsa volt, mert az
1986-ban tanultakhoz képest az
orosz irányítástechnika meglepetést okozott az úgynevezett "Kandós fiúknak" (Frányó István, Hovanyecz László, Noszek József,
Princz Ferenc). Nem érték el a
világszínvonalat, de a nukleáris
minõsítésük megvolt, és nekünk
is meg kellett ismerkednünk ezzel a konzervatív, de biztonságos
technikával. Viszont az akkori területemen a blokkszámítógép
rendkívül korszerû volt, az akkori színvonal fölött állt. Az 1986ban indult 3. blokkszámítógépnek mind az adatgyûjtõi, mind

ként. Nagyon jó munkatársak
közé kerültem, az iparágról, a digitális technikából rengeteget tanultam tõlük, folyamatosan képezhettem magam. Villamosmérnök vagyok, az iskolai alapokra a gyakorlati ismereteket
tõlük szereztem.
A biztonsági rendszerek osztályra 1998-ban kerültem, akkor
indult a reaktorvédelmi rekonstrukció megvalósítása. Amikor
sor került a konkrét munkákra,
kezdõdtek a szerelések és üzembe helyezések, elõtte hozták létre az új reaktorvédelmi csoportot. Az irányítástechnika különbözõ részeirõl válogattak embereket, és akkor kerültem én is erre a területre. Éveken keresztül
a reaktorvédelemmel foglalkoztam, ez egy nagyon fontos és bonyolult területe az irányítástechnikának, korszerû digitális eszközökkel ellátva. Ezen a területen a szakma minden szelete,
minden szépsége megtalálható.
Ha valaki tanulni és fejlõdni
akar, ez a terület ideális lehet
számára.
A reaktorvédelem és a szabályozó és biztonságvédelmi rend-

pedig a felsõ szintû egysége magyar volt, az MMG-ben és a KFKIban készültek.

Milyen feladatok hárulnak az
osztályodra?
- A biztonsági rendszer osztály
feladata az atomerõmû négy
blokkjában, a külsõ technológiai
rendszerekben, valamint a
KKÁT-ban beépített irányítástechnikai rendszerek karbantartása és üzem közbeni hibajavítása. Irányítástechnikán a mérés, vezérlés, szabályozás és védelmi technikai eszközöket és
rendszertechnikát értjük. Ezek
teszik lehetõvé a technológia automatikus mûködését, illetve a
kezelõ és üzemeltetõ személyzet
megfelelõ információval történõ
ellátását.

A feladatok milyen szakterületekre oszlanak?
- A nukleáris biztonság szempontjából kiemelt területek a reaktorhoz kapcsolódó belsõ mérések, az szbv-rendszer mechanikai és elektronikus részei, a
reaktorvédelmi rendszer. Ezenkívül a fõ szabályzókörök, mint
a reaktor- és turbinateljesít-

szer (szbvr) hatósági vizsgás terület, 2002-ben letettem a technológiai védelmek mûvezetõi hatósági jogosító vizsgát.
Az utóbbi 3-4 évben felgyorsultak az események, elkezdõdtek a nyugdíjba vonulások, jelentõsen csökkent az osztály létszáma. Ennek következtében az osztályon vezetõi beosztásban dolgozók döntõ többsége is nyugdíjba ment, õket belsõ utánpótlásból pótolni kellett. 2007-tõl vagyok a technológiai védelem és
szabályozástechnika üzem vezetõje. Fõ tevékenységi területeink
az szbvr, reaktorvédelmi rendszer (rvr), blokkvédelem, turbinavédelem, szabályozástechnika, vezérléstechnika.

A nagy rotáció sok munkával
és tanulással járt?
- Tanulni való mindig van,
nagy a terület, és a technika fejlõdését is követni kell. A tanulás
eddig is folyamatos volt, az önmagában nem jelentett problémát. Inkább az új munkakörök
átvételére fordítható idõ volt
szûkre szabva. A fokozatos
elõbbre lépések biztosították a

után Székesfehérváron szerezte
meg elektronikai mûszerész képesítését.
Az elsõ munkahelye a szekszárdi BHG Híradástechnikai Gyárban
volt, ezt követõen 1980. szeptember 10-én kezdte meg munkáját a
Paksi Atomerõmûnél.

réltünk korszerûbb, számítógéppel programozható berendezésre. A korszerû méréstechnikai
berendezések alkalmazása sok
új ismeret elsajátítását követeli
meg a mai napig, amihez folyamatos képzésre, tanulásra van
szükségünk.

Milyen szakterületen dolgozik?

Bemutatná röviden a napi
munkáját?

Munkámat a hõfokmérõs csoportnál kezdtem, azóta is itt dolgozom csoportvezetõként. Kezdetben az orosz irányítástechnikai tervekbõl készítettünk számunkra használható áramút terveket, melyeket jelenleg is használunk. Ezt követte egy kihívásokkal teli idõszak, amikor a
blokkok méréstechnikai rendszereit üzembe helyeztük.
A lassan eltelt 30 év alatt nagyon sok orosz készüléket lecse-

A csoport alapvetõ feladatai
közé tartozik az erõmû olyan
nagyberendezéseiben, mint a reaktorok, turbinák, fõkeringetõ
szivattyúk, térfogatkompenzátorok és még sok egyéb szívattyú, motor, tartály hõfokának,
rezgésének, elmozdulásának
mérése. Ez körülbelül 13 ezer
mérõkör üzemeltetését és karbantartását jelenti.
Napi munkánk két részbõl áll,
egyrészt a fõjavításhoz kapcsolódó

Bemutatjuk a biztonsági rendszer osztályt
mény-szabályzó, és a technológiai védelmi rendszerek. A villamosenergia-termelés biztonságát az említettek mellett még sok
más irányítástechnikai rendszer
biztosítja. Az erõmû sajátossága,
hogy jelen vannak olyan rendszerek, amelyek a létesítés óta
megvannak, és természetesen itt
vannak a legmodernebbek is. Ez
a helyzet megköveteli, hogy minden területre speciális képzettségû szakemberek kerüljenek,
így a szakembereink is nagyon
széles spektrumot kell, hogy ellássanak. Ezt viszonylag nagy
létszámmal és széles diverzifikált tudással lehet ellátni.

Mi biztosítja ezt a tudást?
- A tudás több részbõl tevõdik
össze, az egyik a hozott tudás,
amely bizonyos területeken nem
használható, mert speciális berendezéseink vannak, amelyeket az alapképzésben már nem
tanítanak. Az új rendszereinkhez szükséges tudás részben
megvásárolható, viszont az
atomerõmûves munkakultúrát
házon belül kell elsajátítani.
Minden új belépõnkre készítünk
egy betanulási tervet a mentor-

ral együtt, és az ütemterv alapján felkészítjük. A betanulási
ciklus fél évtõl akár három évig
is terjedhet, a munkaterülettõl
függõen. Ilyen szempontból sokat szenvedtünk az elmúlt években a nyugdíjazások kapcsán.
Nagy minõségi veszteségeink
voltak, pótolhatatlannak hitt kollégák is nyugdíjba vonultak.
Ezenkívül létszámveszteséget is
elszenvedtünk, amely bizonyos
területeken komoly nehézségeket okoz, visszapótlásra is szükségünk lesz.

Az irányítástechnika rohamos fejlõdését nehéz követni?
- Az új befogadásának alapvetõ biztosítéka az itt dolgozók
szakmaszeretete és elhivatottsága, amely egyben alapkövetelmény is. Kettõs szorításban
élünk, mert egyrészt valóban rohamos a technikai fejlõdés, másrészt viszont az atomerõmûvek
hozzáállása a fejlõdéshez konzervatív. Az elavuló és megnövekedett karbantartásigényû
rendszereink kiváltását támogatjuk a minél korszerûbb eszközök és rendszerek bevezetésé-

terület fokozatos megismerését,
a szakmai ismeretek elsajátítását. Inkább a vezetõi feladatokhoz kapcsolódó teendõk átvételére volt kevés az idõ. Nekem ilyen
szempontból még szerencsém
volt, megvolt a fokozatosság, és
elõttem mindig voltak, akiktõl
tanulhattam.
A mûvezetõ kollégáim is velem egy idõben kapták megbízásukat, jól felkészült szakemberekkel dolgozom együtt. Nemcsak a mi üzemünk újult meg,
hanem a teljes bro is, az osztályvezetõ is másik igazgatóságról
érkezett, egyúttal új irányítási
szemléletet is honosított meg.
A friss lendület segített a kezdeti nehézségeink leküzdésében, így sikerült áthidalni a távozók után keletkezõ ûrt. Mert a
nyugdíjba vonulókkal nemcsak
a létszám, hanem nagyon nagy
szakismeret és tapasztalat is távozott. Az ebbõl fakadó nehézségeken fokozatosan lettünk csak
úrrá. Mostanra úgy érzem, ismét stabil, erõs pilléreken álló
osztály lettünk a tekintélyes
nagyságú szakmai terület ellenére is.

Hogyan lehet követni a technika fejlõdését ezen a területen?

karbantartási feladatokból, másrészt a mûködõ blokkok mi szakterületünk alá tartozó problémáinak javításából. Emellett rendszeresen végezzük üzemviteli munkaprogramok méréstechnikai kiszolgálását is.
Az erõmû szinte minden területén vannak érzékelõink, mérõeszközeink, de ki kell emelnem
a blokkok hermetikus terében
végzett munkánkat is. Az itteni
hibajavítások, érzékelõ cserék
sokszor nagyon nehéz körülmények között történnek, gondolok
itt a magas környezeti hõmérsékletre, sugárzásra, forró csõvezetékekre, sötétre, a mögöttünk bezárt ajtókra, a hátunkon
cipelt oxigénpalackra. Ahhoz
hogy, ilyen körülmények között
is hibátlanul végezzük a munkánkat, egymásban 100%-ig
megbízó, nagy tapasztalattal és

szaktudással rendelkezõ kollégákra van szükség. Ezt azért is
mondom, mert fiatal kollégák
beépítése a korosodó csoportunkba nagyon fontos feladat.

- A technikai fejlõdésnek esetünkben kettõs arca van. Együtt
él itt a régi relés logika a legújabb mikroprocesszoros technikával. Ezért vannak olyan
szakterületeink, ahol zömében
tapasztaltabb, hosszabb ideje itt
dolgozó kollégák vannak, mert
õk ismerik a régi - legtöbb esetben még orosz - technikát. Az iskolákban talán már nem is tanítják ezeket a technikákat, az
újonnan érkezõ mûszerészeket
külön, személyre szabott programokkal kell betanítani. Ezért
meg kell becsülni a régi szakembereinket, hogy velük üzemeltetni, karbantartani tudjuk
a még nem korszerûsített berendezéseket.

Nem ódzkodtok a régitõl?
- A szakmaszeretet ezt kizárja.
Sõt, rengeteg érdekességet kínál,
mert az öregedéssel együtt jár a
hiba megjelenése. A régi technika egyre gyakrabban állít eddig
ismeretlen feladatok elé bennünket, míg az új rendszer megis-

Mit szeret legjobban a munkájában?
A munkámban nap, mint nap
vannak új, megoldásra váró feladatok, melyeket csak jó csoportmunkával tudunk megoldani. A
csoportot és az osztályt is jó légkör
jellemzi, emellett pedig a társosztályok dolgozóival is olyan személyes kapcsolatot alakítottunk ki,
amely nagyban hozzájárulnak
mindennapi sikeres munkánkhoz.

Mesélne egy kicsit a családjáról?
Dunaszentgyörgyön élek a családommal. Feleségemmel az idén

vel, de nyilván ezt kellõ megfontoltsággal lehet megtenni, mert
az atomerõmûben csak kiforrott
konstrukciókat szabad behozni.
Ilyen szempontból konzervatívnak is kell lennünk.

Munkaidõ lejártával elfelejted a napi munkát?
- Ez nem olyan terület, ahol a
munkaidõt blokkolással le lehet
zárni. Az ember a problémákon
akarva-akaratlan otthon is elgondolkodik idõnként. A munkánk közvetlenül kapcsolódik az
üzemeltetõk munkájához, tehát
ha mûszaki probléma van, akár
szabadság alatt is megkeresnek
az üzemeltetõ kollégák. Ettõl függetlenül igyekszik az ember kikapcsolódni, amiben sokat segít
a család, a nyolcéves általános
iskolás fiunk és az Atomix Kft.nél oktatásszervezõként dolgozó
feleségem.

Van-e hobbid?
Amikor még több szabadidõm
volt, akkor sokat horgásztam.
Mostanában a Forma-1, internetezés és az érdekesebb régiségek gyûjtése tölti ki a szabadidõmet.
-b-

merése eleve sok izgalmas feladatot jelent.
Jó szakembereink vannak, de
gondot jelent, hogy a reaktorvédelem és az szbv területén állandó készenlétet adunk, szorít bennünket a létszámhiány, ezért a
készenlétet csak más osztályon
dolgozó kolléga segítségével tudjuk megoldani. Természetesen
vannak folyamatban lévõ betanulások, a kollégák szépen haladnak a betanulással, de a létszámszükségletet még ez sem
fogja kielégíteni. Hosszabb távon
csak korszerûbb irányítástechnikai eszközökkel, rendszerekkel lehetne csökkenteni a létszámigényt.

Munka után mivel töltöd a
szabadidõdet, van-e hobbid?
- Nincs különösebb hobbim,
de ha jut rá idõ, szeretek barkácsolgatni vagy kirándulni a családdal. Mivel kertes házban lakunk, a ház körüli teendõk elviszik a szabadidõ jelentõs részét.
A másik részét a család köti le,
hiszen két általános iskolás lányunk van, akik még igénylik a
társaságunkat.
-b-

ünnepeltük 31. házassági évfordulónkat, õ a Paksi OTP-nél dolgozik. Két gyermekünk van, a fiam
a Biztonsági Rendszer Osztályon
mûvezetõ, a lányom a Budapesti
Corvinus Egyetem Közgazdasági
szakán 4. évfolyamos hallgató.

Szabadidejét mivel tölti szívesen?
Régi barátainkkal, akik már
több mint 30 éve a barátaink,
rendszeresen szervezünk közös
programokat. Egyébként szabadidõmben szívesen sportolok, például futballozok vagy pingpongozok. Nagyon szeretek az erõmû
mögötti tavavakon, ami egy horgászparadicsom, pecázni. Családi
házunkhoz nagy kert tartozik,
ahol mindig van mit csinálni.

Köszönöm!
Gyöngyösiné Nyul Petra
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OSZTÁLYTABLÓ
Ludányi Miklós
mûszerész

rült az erõmûbe a szabályozástechnikai csoportba, szinte
egyidõben egyik volt iskolatársával, akivel mai napig kollégák.

Mesélj kicsit a kezdetekrõl!
Elõször a szokásos képzéseken kellett részt venni és letenni a szakterületi vizsgákat. A
szervezeti felépítés idõközben
változott, különbözõ helyeken
voltak az irodáink az évek során, míg erre a helyre kerültünk, ide az EÜ-épületbe, de a
munkánk és a csapatunk egy
része állandó. Idõközben a sorkatonai szolgálatot is letöltöttem, s az 1. blokk üzembe helyezésekor már újra itt dolgoztam.

Bemutatnád röviden a napi
munkádat?
A gimnázium után került a
Dunai Vasmû által szervezett,
üzemi gyakrolattal egybekötött
irányítástechnikai mûszerész
képzésre, mely két évig tartott.
Ezután 1979. februárban ke-

Elsõsorban az erõmûvi berendezések szabályozó rendszereit üzemeltetjük. Ez azt jelenti, hogy vannak olyan mûködõ technológiák, amelyeknek a paramétereit normál

Bodó Gyula
mûvezetõ

akkori Gép és Mûszeripari Szövetkezetnél. Az atomerõmû közelsége mindig is perspektívát
adott és 1988. áprilisától dolgozom az erõmûben. Tulajdonképpen ugyan azon a területen
dolgozom már több mint húsz
éve, csak a szervezet változott
folyamatosan.

Milyen területre kerültél?

Honnan és mikor kerültél
az atomerõmûbe?
- Elektromûszerészként végeztem Szekszárdon, a Rózsa
Ferenc szakközépiskolában.
Elõször Tolnán dolgoztam az

Õsz Zoltán
mûvezetõ

- Elõször a mûszer karbantartási osztályra, a szekunder
mûszer karbantartó csoportba
kerültem mûszerésznek. Itt fõképpen orosz regisztrálók, mutató mûszerek, kijelzõk, manométerek javításával és karbantartásával foglalkoztunk. Közben tanultam és számítástechnikai programozó képesítést
szereztem, így megismerkedtem a korszerûbb technikával
is. A 90-es évek közepén megjelentek az erõmûben a digitális intelligens regisztrálók, kijelzõk, és ezek karbantartásával és javításával foglalkoztam.

Zoli! Te is "Rózsás" vagy?
- Igen én is a szekszárdi Róza Ferenc Szakközépiskolában
végeztem mechanikai mûszerész szakon. Az iskola elvégzése után a TÁÉV-hez kerültem,
Szekszárdra, ez egy sport állás
volt, mivel fociztam. A Tolna
Megyei Állami Építõipari Vállalattól (TÁÉV) a TAKEH-hoz
(Tolna Megyei Tanácsi Költségvetési Elszámoló Hivatal) kerültem operátori beosztásba.
Ez a cég több megyei intézmény pénzügyi elszámolásait
intézte.

Milyen munkakörben kezdted erõmûves pályafutásodat?

Bemutatjuk a biztonsági rendszer osztályt

üzemben az elõírásoknak megfelelõ határértékek között kell
tartani, ehhez szükségesek a
szabályzók. Sok szakterülettel
van kapcsolatunk, a munkánkhoz szükséges információkat,
mérési eredményeket tõlük
kapjuk.
Vannak olyan berendezések,
amelyeket folyamatosan figyelni kell, de vannak a hibajavítási feladataink is.
A berendezések közül már
több újgenerációs, tulajdonképpen a régieknek és az újaknak is megvan a maguk elõnye
és hátránya, ezt a sok éves tapasztalatok is alátámasztják. A
fõbb szabályozók az elmúlt idõszak rekonstrukciós munkái
során kiváltásra kerültek. Az
új berendezések sokkal többet
tudnak, jobban kiszolgálnak
bennünket, de bonyolultabb a
mûködésük.
Mi alapvetõen délelõttös mûszakban dolgozunk, de mindig
van egy fõ, aki készeléti ügyeletet ad másnap reggelig. Ez a
fõjavítások utáni visszaindu-

láskor kibõvül azzal, hogy,
amikor technológiai rendszerek üzembe vétele történik, nekünk folyamatosan rendelkezésre kell állnunk. Ilyenkor
kettesével 12 órás váltásban
vagyunk bent az üzemben. A
fõjavítások alatt a karbantartási munkák vannak túlsúlyban,
normál üzemben inkább a hibajavítások és ellenõrzések
végrehajtása a fõ feadatunk.

Az új mûszereket újra kellett
konfigurálni, hiszen ugyan
azokat a paramétereket kellett
mérni mint a régi mûszerekkel. A nagy változás 1999-ben
következett be, akkor átkerültünk a mûszer karbantartásról
az irányítástechnikai osztályra, majd ebbõl az osztályból
lett a mai biztonsági rendszer
osztály. A munka ugyan az maradt. Aztán 2000-ben létre hoztak egy folyamatirányító-rendszer csoportot, ahol az intelligens számítástechnikai alapú
eszközökkel vezérelt technológiáknak az üzembe helyezése,
üzemeltetése és karbantartása
volt a fõ feladat. Ide tartozott a
SAM-nak nevezett segédépületi folyadékkezelõi rendszer, az
ultraszûrõk üzembe helyezése,
a folyékony hulladék feldolgozó technológia, a csõhíd manipulációi és a kibõvült tartálypark. Viszonylag sok technológiát mûködtetõ csoport volt,
ahol 2007. januárjáig dolgoz-

tam, amikor is az elektronikai
mûvezetés vezetõje lettem.

- 1988. július 18-án, mint
SZBV szerelõ kezdtem, ahol a
szabályzó és biztonságvédelmi
rendszer hajtásai, illetve az LD1 helyzetjelzõknek a karbantartása, ki és beszerelése volt a
feladat. Munka mellett 1992ben gépkarbantartó- javító
technikusi végzettséget szereztem.
Pach János volt a mûvezetõm, 1998-ban mellé kerültem
betanulni, kiszemelt mûvezetõ utódként. Közel öt évet dolgoztam János mellett és betekintést nyertem a hozzánk tartozó másik csoportnak a munkájába is, nevezetesen a reaktor belsõ mérések csoportjába.
Jánossal mentem minden hová, a raktártól a bázisig, az
anyagok elõkészítésétõl a szer-

vezési munkák átgondolásáig
igyekeztem átvenni a tudnivalókat. Aztán János elment
nyugdíjba és 2003. augusztus
15-tõl én lettem a mûvezetõ, azóta is ebben a beosztásban vagyok.

Kezdetek óta ezen a területen dolgozol, nem vált túl
egyhangúvá, monotonná a
munkád?
Érdekes munka ez egyébként. Kevés az azonos jellegû
hiba, így változatosak a feladatok. Az egyedi hibákat néha nehezebb megtalálni, javítani. A
kollégákkal mi egy olyan munkakultúrát alakítottunk ki,
amelynek kollektív, íratlan tudásbázisa is van. Folyamatosan egyeztetünk, tapasztalatokat cserélünk, amellett, hogy
egyébként önállóan dolgozunk. Az információátadásnak

Milyen területei vannak ennek a mûvezetésnek?
- Ez a mûvezetés három csoportot jelent: az átrakós csoportot, amely hivatalosan
elektronikai csoport, a készülék javítás mellett õk felügyelik
az átrakógép irányítástechnikai rendszereit,valamint a daruk túlterhelés gátlóit. A másik
a folyamatirányító rendszer
csoport, ahonnan én jöttem, õk
a PLC-s technológiák üzemeltetését végzik. A harmadik az
elektromechanikai csoport,
akiknek a maradék régi orosz
regisztráló és mutatómûszerek, manométerek, távadók
üzemeltetése és javítása a feladatuk.

Nehéz együtt élni a régi és
az új mûszerekkel?
-A régi orosz mûszerek nagyon sok mechanikával van-

Jót tett az öt éves betanulás?
- Jót, igen hasznos volt. Úgy
hallottam a kollégáktól, hogy
a János jól csinálta a mûvezetést, így sok hasznos dolgot
tudtam átvenni tõle. Viszont
fizikai munkát is végeztem
akkor is és most is. Nyílván a
humán erõforrás az évek során változott, szükség volt és
most is szükség van idõnként
besegíteni a csoportok munkájába.

viszont nagy szerepe van, egyrészt segítjük egymásnak megoldani a problémás eseteket,
közösen találjuk ki az újonnan
jelentkezõ problémákra a megoldást, illetve a közösséget is
erõsítjük. Fontos, hogy összetartsunk. Ez egy nagyon jó csapat, van köztünk már néhány
fiatalt is, de többen vagyunk a
régiek közül, akik nyugdíj elõtt
állunk. Nálunk is szükség lesz
majd az utánpótlásra, s a megszerezett tudás és tapasztalatok javát át kell adnunk.

Kiemelendõ területek, események?
A mi területünkön a "Atomerõmû Kiváló Karbantartója"
díjjal nyer elismerést a munkánk, 2003-ban én is részesültem abban a megtiszteltetésben, hogy ezt megkaphattam.

Mesélnél kicsit a családodról?
Három gyermekem van, nagyobbik lányom gépészmérnökként végzett, kisebbik lá-

nak felépítve, az új digitális
technika fõképpen elektronikai, vagy számítástechnikai
alapú. Teljesen más tudást igényel a kettõ. Ugyan akkor a
technológiákon - például a folyamatirányító rendszer csoportban - szükség van kifejezetten elektromûszerészi tudásra, illetve számítástechnikai ismeretekre, ismerni kell a
PLC-nyelvezetét. Viszonylag
nagy területet fog át ez a mûvezetés, nem unalmas és nem
egysíkú a munkánk.

Hogyan sikerül lépést tartani a modernizációval?
- Szerencsére az osztály vezetése támogatja az új ismeretszerzési törekvéseinket,
nagyon sok kiállításon és
szakmai bemutatón tudunk
részt venni. Az idén például a
Schneider oktatási központban volt egy tanfolyam, ahol
intelligens hajtás vezérlések,
új PLC -típusok bemutatása

Mondanál néhány fontosabb ismérveket a mûvezetésrõl?
- Ez az elektromechanikai
mûvezetés a reaktor szabályozás és belsõ mérések üzemvezetése alatt tevékenykedik. A
reaktornak a szabályozását, illetve a szabályozó kazetták
mozgatását és azok helyzetét
megjelenítõ, nyomon követõ
csoport az egyik területünk. A
másik csoportunk a reaktor
belsõ mérések csoportja,
amelynek a neutron fluxus ellenõrzõ rendszerrel, illetve a
kazettákból kilépõ hõmérséklet mérésével foglalkozik.

nyom vegyészmérnöknek tanul, a fiam most érettségizik.
Jelenleg Dunaszentgyörgyön
élek.

Szabadidõdet mivel töltöd
szívesen? Mi a hobbid?
Rengeteg dolog közül válogathatok, de elsõ számú a muzsikálás. Még édesapám tanított zenélni, kottát olvasni. Bár
akkoriban inkább focizni szerettem jobban. Késõbb viszont
ez az elõképzetteség lehetõvé
tette, hogy pl. a Szekszárd Big
Band tagja lehettem 8 évig.
Basszusgitáron és nagybõgõn
játszom. A zeneszeretet azóta
is megvan, most is vannak zenészismerõsök, barátok, akikkel együtt muzsikálnuk.
Egyébként az építészeti dolgok is érdekelnek. Fõ elfoglaltságom mostanság a házunk felújítása, átalakítása. Maradék
idõmben kertészkedni is szoktam.

Köszönöm!
Gyöngyösiné Nyul Petra

zajlott és az osztályról 40 fõ
vett részt. Belsõ képzéssel is
segítjük az ismeretek szinten
tartását. Oktatni szoktam az
irányítástechnikai szekunder
mûszerész tanfolyamon. Próbáljuk az ismereteket bõvíteni belsõ bemutatós képzésekkel is, amely a szakmai fejlõdést elõsegíti.

Munka után családi program?
-Pakson lakunk családi házban, amely mindig ad munkát.
1992-ben nõsültem, két gyermekünk van, egy 14 éves leány
és egy 10 éves fiú, õk is sok elfoglaltságot adnak. A feleségem gyógypedagógus a 2-es iskolában. Szeretünk színházba
járni, különösen a lányunk élvezi ezt a programot. Számomra a labdarúgás a kedvenc,
amikor az idõm engedi kijárogatok egy társasággal focizni
keddi és pénteki napokon.
-b-

ni is szeretek, nem bántam
meg, hogy ezt a területet választottam. A munka feltételek
jók, a feladatokhoz szükséges
emberek, ha szûkösen is, de
megvannak. Viszont a szabadságok kiadása elég körülményes, mert az SZBV hajtás mechanikai csoport folyamatosan
le van kötve.

Szabadidõdet mivel töltöd?
- Zömében inkább pihenéssel, úszni járok. Sétára és kirándulásra is kapható vagyok.
Focizni szerettem, de egészségi okokból abba kellett hagynom, ezért már csak nézem a
meccseket és szurkolok.

Szereted ezt a területet?
- Igen, szeretem, igaz dolgoz-

-b-
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Paksi szakember az Eurelectric szakmai vezetésében
Az Eurelectric nukleáris munkacsoportjának új vezetõje van ez év elejétõl Bajsz József személyében.

- A munkacsoport fõ célja a közösségi
politika azon szempontjainak figyelemmel kisérése, amelyek a nukleáris energiatermeléssel kapcsolatosak, a mûszaki
kérdések részletes vizsgálatával támogatás nyújtása a releváns politikai fejlemények befolyásolásához. A csoport nagy figyelmet fordít a nukleáris bázisú energiatermelésnek a közvélemény és a politikai döntéshozók általi elfogadására, annak a szerepnek az elismertetésére, amelyet az atomerõmûvek játszanak a globális felmelegedés elleni fellépésben.

- Hogyan kerültél ebbe a pozícióba? kérdezem Bajsz Józsefet, a biztonsági
igazgatóság minõségfelügyeleti fõosztálya vezetõjét.
- Az Eurelectric igazgatótanácsa tavaly novemberben döntött a megbízásomról. A szervezetben a szakértõi testületek vezetõit 3 éves idõtartamra bízzák meg, amely egy alkalommal megújítható. Elõdöm, Eero Patrakka - a finn
Posiva (az ottani RHK Kft.) elnöke megbízatása tavaly járt le. A munkacsoport, amelynek 1998 óta tagja vagyok, támogatta jelölésemet, amit az
igazgatótanács jóváhagyott. Természetesen a jelölésnek az is feltétele volt,
hogy azok a szervezetek, amelyeket ott
képviselek, szintén támogassanak. Ehhez mind a Paksi Atomerõmû Zrt.,
mind a Magyar Villamos Mûvek Zrt. vezetésétõl maximális támogatást kaptam.

- Mik az aktuális témák?

- Van-e annak valamifajta üzenete,
hogy Magyarországról nyerte el valaki ezt a megbízást?
- Ilyen üzenetet nem keresnék a döntés
mögött. A döntésben szerintem fontos
szerepet játszott az, hogy az Eurelectric
vezetése a szakmai vezetõk megbízásánál - a szakmai alkalmasságon túl - meszszemenõkig törekszik arra, hogy a tagszervezetek és az országok képviselete
arányos legyen. Tekintettel arra, hogy a
"nagy" nukleáris iparral rendelkezõ országok már egyébként is túlreprezentáltak a testületek vezetésében, a jelölésem
nem volt esélytelen. Mindettõl függetlenül természetesen arra törekszem, hogy
munkám során érvényesítsem a középeurópai sajátosságokat, amelyek megértése az európai szervezetek esetében nem
mindig sikertörténet.

- Van rajtad kívül más magyar szakember is a vezetõk között?

A lakosság a Beaver Valley
erõmû további ellenõrzését
szorgalmazza
Egy pittsburghi bázisú lakossági ellenõrzõ és polgárjogi csoport (Citizen
Power) beadványt nyújtott be az Egyesült Államok nukleáris hatóságához
(NRC), amelyben további vizsgálatokra
szólítja fel azt a FirstEnergy Corporation
által üzemeltetett Beaver Valley atomerõmû 1. blokkjának biztonságával kapcsolatban. A panasz azt követõen fogalmazták meg, miután a társaság elvégezte egy
korrózió által okozott lyuk javítását a
blokk konténmentjének belsõ acélburkolatán. A burkolat feladata a radioaktív
gázoknak az épület betonfalán keresztüli kijutásának a megakadályozása. A cég
megállapította, hogy a lyukadást egy faszerkezet okozta, amit harminc évvel ezelõtt (az elsõ beton kiöntésének idején)
felejtettek a közel egyméteres, acéllal
megerõsített betonfalban. A Citizen Power által felkért egyik szakértõ szerint ez
csupán egy végletekig leegyszerûsített
válasz.
A beadvány megzavarhatja a FirstEnergy azon erõfeszítéseit, amelyek a blokk
üzemidejének húsz évvel történõ meghosszabbítására irányulnak. Az NRC
szóvivõje megerõsítette a beadvány tényét. Elmondta azt is, hogy a hatóság
már meghatározta azon kiegészítõ információk mennyiségét, amelyet az üzemeltetõtõl vár. Az üzemeltetõ képviselõje jelezte, hogy minden olyan információt
megadnak, amit a hatóság szükségesnek tart.

Üzemidõ-hosszabbítás
nehézségekkel
Öt lakossági csoport fellebbezést nyújtott be a szövetségi bírósághoz, amelyben ellenzik az egyblokkos Oyster Creek
atomerõmû üzemidejének húsz évvel
történõ meghosszabbítását. Áprilisban

- Igen, Kacsó András kollégám az
MVM-bõl vezeti a külsõ kereskedelmi
kapcsolatok munkacsoportját.

- Beszélnél az Eurelectric-rõl?
- Az Eurelectric egy iparági egyesülés,
amely a villamosenergia-ipar közös érdekeit képviseli összeurópai szinten. A szervezet küldetése a villamosenergia-ipar fejlõdésének és versenyképességének elõsegítése és a villamos energia szerepének erõsítése az egész társadalom javára.
Az Eurelectric képviseli az iparágat mindenekelõtt az EU hivatalos szervezetei
elõtt abból a célból, hogy érvényesítse tagszervezeteinek érdekeit politikai szinten.
A szervezetnek jelenleg 33 rendes tagja van, amelybe a 27 EU-tagországon kí-

vül beletartoznak az EU-s tagjelöltek, valamint az európai OECD-országok. Magyarországról a tagszervezet az Eurelectric Magyar Tagozata, amely a hazai villamosenergia-társaságok egyesülése.

- Mi a munkacsoport elnökének a feladata?
- Az elnök vezeti a csoport üléseit. Egy
5-6 órás, 10-12 napirendi pontot magában foglaló megbeszélést moderálni, irányítani nem egyszerû feladat. Még akkor
sem, ha esetleg valamennyi résztvevõ
azonos anyanyelvû lenne. Az Eurelectricnél a munkanyelv az angol. Van, aki
könnyebben ki tudja fejezni a gondolatait, és van, aki kevésbé. Vannak jó beszédû emberek, vannak nehézkesen meg-

szólalók. Egy elnöknek az a feladata, hogy
a munkacsoport állásfoglalásában valamennyi értékes gondolat érvényesüljön.
Nem beszélve a vitás pontokról. Ezekben
az esetekben türelmesen kell a dolgokat
az elfogadható kompromisszumig elvinni,
hogy azt a késõbbiekben mindenki tudja
képviselni.
Az elnök munkáját az Eurelectric titkársága segíti. Az ott dolgozók professzionális szinten végzik az ülések elõkészítését, követik az egyes témák elõ- és utóéletét. Az adminisztratív feladatok alól
szinte teljes mértékben tehermentesítik
az elnököt.

- Mi a nukleáris munkacsoport feladata?

Hírek az atomenergia világából
az NRC kiadta az erõmû számára az
újabb húsz évre szóló üzemeltetési engedélyt.
Richard Webster, a környezetvédõ aktivisták jogi képviselõje kétségbe vonja
az engedélyezés jogosságát, mivel szerintük a hatóság nem rendelkezett elegendõ információval arról, hogy a blokk
képes-e további húsz évig biztonságosan
üzemelni. A blokk forralóvizes típusú,
teljesítménye 541 MW, és 1969-ben kezdett üzeme miatt az Egyesült Államok
legrégebben mûködõ egysége. A telephely Philadelphia városától kb. nyolcvan
kilométerre található (Lacey Township
település mellett), és a New Jersey állam
villamosenergia-szükségletének kilenc
százalékát biztosítja.

Lövedékek találták el a Calvert Cliffs erõmû épületeit
Az Egyesült Államokban védelmi feladatokat ellátó SWAT szervezet által tartott gyakorlatot félbe kellett szakítani,
mivel az erõmûtõl mintegy nyolcszáz
méterre lévõ biztosított gyakorlótérrõl
származó kóbor lövedékek több üvegfelületet szétroncsoltak és eltaláltak egy
irányító központot a reaktorépületek közelében - jelentették hivatalos forrásból.
A reaktorok biztonsága és maga az erõmû nem volt veszélyben az NRC és az
üzemeltetést végzõ Constellation Energy
Group szakértõi szerint. Az üzemeltetõ
azonban bezárta a gyakorlóteret, ami
egyébként a helyi fegyveres testületek
népszerû helyszíne volt. Jelenleg az erõmû biztonsági szakemberei és Calvert
megye seriff-hivatala vizsgálják az eseményt (ez utóbbi rendezte a gyakorlatot).
Legalább öt lövedék hagyta el a lõteret,
és félmérföldnyi utazást követõen érte el

az épületeket és egy, a reaktorok közelében parkoló jármûvet. Egy lövedék eltalálta a karbantartást irányító központot,
amit az átrakási munkák összehangolására használnak. Három lövedék ugyanazon hivatali épületbe csapódott, kettõ a
tetõt érte el, egy pedig egy elsõ emeleti
ablakpanelt zúzott össze. Mindkét épületben tartózkodtak dolgozók a fenti idõszakban, de a lövedékek szerencsére
nem hatoltak át a falakon - közölte Maureen Brown, a Constellation szóvivõje.
Senki sem sérült meg, de a mi feladatunk és felelõsségünk az ügy kivizsgálása, és azt igen komolyan fogjuk elvégezni - jelezte a szóvivõasszony. Részletes
vizsgálatokat terveznek, és bíznak abban, hogy nem maradnak lövedékek az
erõmû területén.
Az NRS szóvivõje, Holly Harrington
beszámolt arról, hogy a hatóságot tájékoztatták az eseményrõl, de nem kívánnak saját vizsgálatot lefolytatni. Az akció
nem volt hatással az erõmû biztonságára, és így a hatóság igazából nem érintett
az ügyben - zárta mondanivalóját a szóvivõ.
Az ilyen gyakorlóterek teljesen szokványosak az amerikai atomerõmûvek közelében. A Calvert Cliffs melletti területet évente kb. kétszáz napon át használják az erõmû fegyveres biztonsági emberei, aki itt szakértõk vezetésével és auditorok részvételével gyakorolnak. Használják a seriffi hivatal dolgozói is, és
évente itt rendezik a legnagyobb SWATgyakorlatot is. A több megyébõl érkezõ
résztvevõk csoportokban dolgoztak a
gyakorlat során, és "helyszíntisztítási"
feladatokat hajtottak végre, amelynek során mozgás közben kellett tüzelni. Az
esetek többségében ilyenkor déli irányban tüzelnek (az erõmûvet elkerülõ módon), most azonban valahogy ez keletrõl

történt. A lövedékek túljutottak a közel
tíz méter magas védõfalakon és elérték
a már említett épületeket.
Az esemény jelenlegi megítélése gyakorlat közbeni incidens, amely lövész részérõl elkövetett céltévesztéssel kombinálódott. Ballisztikai vizsgálatokat is végeznek, hogy megállapítsák a károkozást okozó lövést leadó biztonsági ember
személyét.

Az oroszok betörtek az
amerikai nukleáris piacra
Oroszország mérföldkõnek számító
kereskedelmi egyezményt írta alá
Moszkvában amerikai cégekkel, amelynek tartalma nukleáris üzemanyag közvetlen szállításáról szól. Az ország így
mintegy 20 százalékban átveheti az
Egyesült Államok uránpiacát, illetve tovább növelheti globális befolyását a nukleáris szektorban. A fõvárosban tartott
ceremónián a PG&E, az Ameren Corp. és
a Luminant amerikai cégek vettek részt,
az orosz államot a Tenex üzemanyag-exportõr cég képviselte. A szerzõdés értéke 1 milliárd USD felett van, teljesítése
2014 és 2020 között valósul meg. Szergej
Kirijenko, az orosz állami atomenergetikai cég (Roszatom, amely ellenõrzi a
Tenex céget is) vezetõje forradalmi áttörésnek nevezte az eseményt.
A legutóbbi idõszakig az amerikai
nukleárisbehozatal-ellenes törvény csupán azt engedte meg, hogy a katonai robbanófejekbõl leszerelt hasadóanyagot értékesíthesse Oroszország az USA számára. Ennek a tevékenységnek az amerikai
partnercége a USEC Inc. volt. Áttörtük
azt a falat, ami eddig lehetetlenné tette
számunkra az amerikai piac elérését, és
új szerzõdések indításán is dolgozunk tette hozzá Kirijenko úr, aki ezt a lépést

- A számos aktuális téma közül csak
néhányat említenék. Az Európai Bizottság már régóta foglalkozik egy egységes
keretszabályozás kidolgozásával a nukleáris biztonság területére. Itt valóban létezik egyfajta EU-szintû ellentmondás: a
gazdaság nagyon sok területét részleteiben szabályozzák az EU-s irányelvek, viszont az atomenergetika területén minden a tagállamok kompetenciájába tartozik. Emiatt van az, hogy ha egy EUtagországban engedélyezik egy atomerõmû létesítését, az nem jelenti azt, hogy
ugyanabból a típusból egy másik EU-s országban is lehetne - a bonyolult engedélyezési folyamatot egyszerûbbé téve - erõmûvet építeni. Képzeljük el, mi lenne, ha
a repülõgépek esetében is ilyen rendszer
mûködne!
Az egységes keretszabályozás ügye a
közelmúltban elmozdult a holtpontról.
Várható, hogy az idei év vége elõtt megjelenik a direktíva. Életünkben nagy változást nem fog okozni. Ez egy hosszabb folyamat elsõ lépésének tekinthetõ.
A másik, a közvéleményt sokat foglalkoztató téma a radioaktív hulladékok kezelése, végsõ elhelyezése. Itt is elmozdulás tapasztalható. Az Európai Nukleáris
Energia Fórum keretében elkészült egy
dokumentum, amely a tervezett EU-s szabályozás bázisául szolgálhat.

- Köszönöm a tájékoztatást!
Lovásziné Anna

csupán a kezdetnek tekinti. A behozatali és tárolási törvényt egyébként tavaly
enyhítették, és ekkor vált lehetõvé a hasadóanyag értékesítése más cégek számára is.
Bruce Hamilton, a Fuelco cég elnöke
volt a három cég ügyében közbenjáró
személy. Szerinte a szerzõdés megnyitotta azt az ajtót, ami valóban lehetõvé teszi az amerikai piac egyötödének megszerzését az oroszok számára. Ez a jelképes ajtó 2020 után meg szélesebbre nyílhat a beszállítók felé. A szerzõdés értelmében az orosz partner végzi a bányászatot, a konverziót és a dúsítást is. A
becslések szerint kb. ötmillió háztartásba jut majd el az ily módon termelt villamos energia, elsõsorban Kalifornia, Texas és Missouri államokban.
Oroszország egyéb földrajzi területeken is komoly szerepet játszik az együttmûködésben, és folyamatosan keresi befolyása növelésének lehetõségeit az Európai Unióban és Japánban. Ez év elején
együttmûködési megállapodást írt alá a
japán Toshiba és a német Siemens cégekkel, középpontba helyezve így magát a
Nyugat-Európa és a Kelet-Ázsia közötti
szövetség erõsítésében. Kirijenko úr azt
is említette, hogy az aláíró cégek igazgatói jelezték, hogy bizonyos létesítmények
elhelyezése amerikai területen is megvalósulhatna, és azok üzemletetése közösen is történhetne. Bruce Hamilton elnök
úr udvariasan visszautasította a fenti tervezett projekt kommentálását.
Szakértõk szerint az ilyen jelentõs piaci betörés az urán, illetve az üzemanyag
árának csökkenéséhez is vezethet az
Egyesült Államokban. Anatolij Grigorjev
úr, a Tenex vezetõje és a szerzõdések hivatalos aláírója szerint 25 százalékos részesedés is elérhetõ az új szerzõdés eredményeként, és bizakodik abban, hogy további kereskedelmi kapcsolatok jönnek
majd létre a két ország között.
Forrás:1NuclearPlace
Varga József
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Új csúcskészüléket
alkalmaz a Debreceni
Egyetem az atomerõmûvi
munkáihoz
A Debreceni Egyetem Kísérleti Fizikai
Tanszéke régi beszállítója a paksi atomerőműnek. Az itt végzett munkájuk (beszállítói minősítési területük megfogalmazása szerint): ABOS 3 biztonsági osztályba sorolt technológiai rendszerek és
rendszerelemek üzemeltetésével összefüggően szakértői feladatok (mérési eljárások kidolgozása; speciális mérőrendszerek összeállítása; helyszíni mérési feladatok) végzése.
A jövőben a tanszék munkáját egy újonnan - s a tanszék anyagi lehetőségeihez
képest nem kis ráfordítás árán - beszerzett készülék segíti. A szóbanforgó készülék egy InSpector 2000 típusú, nagyteljesítményű, digitális jelfeldolgozási technikát (DSP = Digital Signal Processor) alkalmazó, hordozható, sokcsatornás
spektroszkópiai munkaállomás.
A készülék - műszaki leírása szerint használható minden HPGe, NaI és
Cd(Zn)Te detektorra épülő alkalmazáshoz a környezettudomány, nukleáris biztonságtechnika, atomerőmű-leszerelés,
dekontaminálás és helyszíni ellenőrzések területén. Rendkívül gyors impulzusszámlálás, kitűnő feloldás és stabilitás
jellemzi, mely korábban csak a csúcskategóriájú laborműszerekre volt jellemző.
Kis mérete, hosszú akkumulátoros üzemideje mérföldkövet jelent a felhasználási
kényelem és hordozhatóság terén. A
szoftverkörnyezet maximális flexibilitást
biztosít mindenhol.
Az InSpector 2000 nagy teljesítményét a
DSP technológia alkalmazása teszi lehetővé. Hasonló jellemzők korábban csak
fixen telepített laboreszközöknél voltak
elérhetők a nagy áramfogyasztású analóg elektronika alkalmazása miatt, mely
ráadásul instabilitásával, gyakori
utánállítási igényével csak kompromiszszumos eredményt adhatott. Az
InSpector 2000-ben a digitális jelfeldolgozási technika alkalmazása révén ezek
a problémák nagymértékben csökkentek, illetve megszűntek, így a készülék
nagypontosságú mérések bármilyen terepen való elvégzéséhez lehetőséget biztosít. A készülék "lelke" a digitális jelfeldolgozó egység. A korábban használt
rendszerek csak a feldolgozó lánc végén
digitalizálták a jelet, míg az InSpector
2000 már a lánc legelején, az előerősítőnél digitalizálja a jelet. A rendszer így
csak minimális mennyiségű analóg
áramkört tartalmaz, ami növeli a stabilitást, pontosságot és a mérések reprodukálhatóságát. A jelfeldolgozó lánc fent
részletezett fejlesztése számos előnyt biztosít terepen végzett spektroszkópiai méréseknél.
A készülék fő jellemzői, amelyek az
atomerőművi feladatokat is megkönnyítik,
összefoglalóan a következők:
• Nagyfokú hőmérsékleti stabilitás,
amely a készülék használatát szélsőséges környezeti feltételek mellett is
lehetővé teszi;
• Széles impulzusszámlálási dinamikatartomány, minimális feloldási veszteség mellett;
• Alacsony holtidő, amely a számlálást
gyorsabbá, a mérést pontosabbá teszi;
• Széles tartományban állítható jelfeldolgozási idő, ezáltal precíz beállíthatóság
az alkalmazott detektortól és a mérési
feladattól függően;
• Ultrakönnyű, kisméretű készülék;
• Üzemidő akkumulátorról: 10 óra HPGe
detektorral, 12 óra NaI detektorral;
• Gyors USB és optimalizált RS-232 interfész;
• 16 ezer csatornás memória;
• PHA (impulzusmagasság-analízis) és
MCS (sokcsatornás szkéler) üzemmódban is használható;
• Digitális oszcilloszkóp üzemmód a beállítás megkönnyítésére;
• Bekapcsolási öndiagnosztika.
A készülék részletes (angol nyelvű) műszaki leírása elérhető az alábbi linken:
http://www.canberra.com/
products/640.asp
Prancz Zoltán

2009. június

Finn látogatók a vegyészeti fõosztályon
Statisztikai adatok szerint a világon üzemelõ atomerõmûvek többségében a fûtõelemek nagyon jó minõségûek. Meghibásodások gyakorisága (fûtõelemrúdra vonatkoztatva)
0,001-0,01% között van, vagyis átlagosan minden 10 000-100 000 rúdra jut egy hibás elem.
A paksi reaktorok fûtõelemeinek állapota ez idáig megfelelõ volt, a meghibásodási gyakoriság megegyezett a VVER-440
reaktorokra jellemzõ 0,007% értékkel.
2008-ban a 4. blokk indításakor a folyamatosan végzett radiokémiai ellenõrzések eredményei hibás fûtõelempálca jelenlétét mutatták ki.
A fûtõelemek burkolata a gyártás során
megsérülhet vagy üzemeltetés közbeni
hõhatások és nyomásváltozások hatására
sérülések keletkezhetnek rajtuk. Az ilyen
kazettákat inhermetikus fûtõelemeknek
nevezzük. A sérülés mértéke szerint
mikrosérült és makrosérült fûtõelemeket
különböztetünk meg. Az inhermetikus
fûtõelemekbõl származó jódizotópok a
forrásuk típusában különböznek egymástól, és a felezési idejüktõl függõen a kialakuló radioaktív koncentrációjuk aránya
jelentõsen eltér egymástól a primer köri
hõhordozóban. Ezek a különbségek képezik az alapját azoknak a diagnosztikai
paramétereknek, amelyek alapján becsülhetõ a zónában üzemelõ kazetták állapota. A fûtõelemek inhermetikusságának
mértékére jellemzõ üzemeltetési mutató
a jódizotópok összegzett aktivitáskoncentrációja (??I), amely a 131I, 132I, 133I, 134I
és 135I mért aktivitásának matematikai
összege.
Tekintettel arra, hogy a kampány során a primer köri hõhordozóban mért
hasadványtermékek aktivitáskoncentrációja csak megközelítette a korlátozó értékeket, azaz az üzemanyag szivárgása
nem volt olyan nagymértékû, hogy a blokkot azonnal le kellett volna állítani, fel
kellett készülni a sérült kazetta fõjavítás
alatti megkeresésére.
2007-ben az Országos Atomenergia-hivatal Nukleáris Biztonsági Igazgatósága
részérõl már elfogadásra került a "Hibás
kazetták kezelésének stratégiája", amely
szerint a PA Zrt. biztosítani fogja a kazetták inhermetikusság-ellenõrzésének lehetõségét.
Megvalósításra a Höfer&Bechtel GmbH
gyártmányú teleszkóp sipping berendezés lett kiválasztva, amely VVER-440-es
reaktorkörnyezetben és GANZ-EVIG típusú átrakógéppel összekötött alkalmazására már van referencia (Dukovany AE).
A sipping-vizsgálatok lényege, hogy a
vizsgálandó fûtõelemköteget (kötegcso-

A 250 éve született Kazinczy Ferenc
talán még így hívta volna azt az
újonnan alkalmazott tömörségvizsgáló berendezést, amellyel a 4. blokki üzemanyag-átrakáskor azonosítottunk egy szivárgó kazettát.
Vagy nagyon jó minõségû üzemanyag-kazettákat gyártanak az oroszok, vagy kivételes szerencsénk volt, de tény, hogy 1992
óta nem észleltünk üzemeltetési gondot
okozó fûtõelem-lyukadást. De a fák nem
nõnek az égig!
A 4. blokk 22. kampányának kezdetekor (tavaly júniusban) rendellenesen
megemelkedett a primer köri víz jódizotóp-tartalma. A gyanú szerint a zónában
lévõ 349 üzemanyag-kazetta 349x126, azaz 43 974 db fûtõelempálcája közül legalább egy (de nem több mint tíz) valamilyen mértékben "kinyílt", azaz inhermetikussá vált. A hozzáértõk (az üzemanyagok "lelki világát" kitartóan kutató
AEKI-szakértõk) a primer köri víz izotópösszetételébõl és az izotópkoncentrációk
arányaiból azt is megjósolták, hogy a
tömörtelen kazetta valószínûleg egy újonnan a zónába került szabályozókazetta lehet. Az üzemeltetõ feladata ilyenkor az,
hogy a soron következõ fõjavításkor azonosítsa a nem kívánatos izotópszivárgást
okozó üzemanyag-kazettát és távolítsa el
a zónából. Ez a feladat nem mindennapi
jellegû, a PA Zrt. több szervezetének rugalmas együttmûködését feltételezi. Az
eredményesség érdekében a cégvezetés

portot) a többitõl részlegesen vagy teljes
mértékben elkülönítve vizsgálják. A sipping-módszerrel általában egyszerû
igen/nem válasz adható arra a kérdésre,
hogy van-e hibás elem a kötegben. Az így
elkülönített köteg a késõbbiekben külön
kezelhetõ, tárolható, esetleg újrahasználható.
Mûszaki megoldások alapján három nagy
csoportba sorolhatók a módszerek:
• speciális vizsgálótokban végzett vizsgálat (kgo - fix, telepített orosz);
• reaktortartályban végzett vizsgálat (harangsipping, teleszkópsipping - mobil);
• átrakóberendezésen vagy pihentetõ
medencében
végzett
vizsgálat
(teleszkópsipping - mobil).
A mérések a nyomáskülönbség elvén
alapulnak. A vizsgálat során a reaktorban vagy a pihentetõ medencében a kötegek fölé ún. sippingharangot illesztenek,
amelybe behúzzák a kötegeket. A harangban légpárnát kialakítva a hûtõközeg
áramlását akadályozzák. A nyomásváltozást részben a remanens hõ miatti felmelegedés okozta nyomásváltozás, részben
a hidrosztatikus nyomás csökkenése
okozza. E kettõs nyomásváltozás hatására a fûtõelem burkolatán lévõ sérülésen
keresztül, a sérülés mértékének függvényében a hûtõközegbe jutnak a különbözõ hasadványtermékek, illetve a nukleáris üzemanyag.

vábbi laboratóriumi izotóp-összetétel
meghatározásával az esetleges meghibásodás kimutatható.

Sippingszekrény
2009. május 4-7. között a Loviisai Atomerõmûbõl és a Fortum cégtõl érkezett hozzánk Jukka Sorjonen, a csoport vezetõje
(reaktormérnök), Heidi Lindroth (nukleárisfûtõanyag-tervezõ), Ville Lestinen (átrakógép-átalakítási projektvezetõ), Laura
Togneri (radiokémiai vezetõ) a 4. blokkon
folyó sippingvizsgálatok megtekintésére
és tapasztalatcserére a fûtõelemek állapotellenõrzésével kapcsolatos témákban.
Programjuk közt szerepelt a paksi
atomerõmû sippingvizsgálatainak helyszíni megtekintése és az ezzel kapcsolatos folyamatok, berendezések, elõkészü-

Mûködési elv
Az ellenõrzõ mérés elvégezhetõ a zónán kívül és leállított reaktor mellett a zónán belül is bármely köteggel, ha az a
speciális, zárt vizsgálótokba kerül. A vizsgálótok közegét folyamatos aktivitásméréssel figyelik, mintát véve belõle és to-

Szippancs(!)
az érintett szakterületek képviselõibõl lencvenes évek elején észlelt üzemanyagegy külön csoportot hozott létre, ez lett a szivárgások detektálásához társaságunk
Sipping-team.
a Siemens-tõl vásárolt harang-sippingAz üzemanyag-kazetták tömörség-el- berendezést rendszeresítette. Mivel ez a
lenõrzését (amire a szakirodalomban az rendszer "csak" a reaktorzónában lévõ
angol "sipping" megnevezés honosodott üzemanyag-kazetták vizsgálatához haszmeg és vált általánossá) sipping (szip- nálható, hatósági ösztönzésre az elmúlt
pancs) berendezésekkel végzik. Ezek mû- években cégünk egy olyan tömörségvizsködési elve a következõ: válasszuk ki és gáló eszköz alkalmazhatóságát is fontolókülönítsük el a környezetétõl a vizsgálan- ra vette, amellyel gyanú esetén a pihendó kazettát vagy kazettacsoportot, hoz- tetõ medencékben lévõ kazetták tömörsézunk létre olyan nyomáskülönbséget a gét is ellenõrizni lehet. Olyan berendefûtõelempálcák belsõ és külsõ tere között, zést kerestünk a piacon, amelynek haszaminek hatására megindul az anyagki- nálhatóságáról van VVER-es referencia,
áramlás a lyukas pálca belsõ terébõl, a alkalmazása a legkevésbé teszi szüksékiáramló közeget elemezzük annak kiderítése érdekében, hogy milyen mértékben tartalmaz a kazetta belsejére jellemzõ nemesgázizotópokat. A sippingberendezések közti különbség az
elv gyakorlati megvalósításából adódik.
A paksi atomerõmûben a
sippingeléshez eredetileg az
ún. KGO (kontrol germetyícsnosztyi obolócski) berendezés szolgált, aminek
az alkalmazásáról cégünk
idõközben, biztonsági meg- A reaktorzónából kiemelt, a Cserenkov-sugárzástól delejes fényű kazet(Szabó János felvétele)
fontolásokból elállt. A ki- ta víz alatti tömörségvizsgálat közben

letek megismerése.
A program egy általános bemutatkozással kezdõdött a helyi Sipping-team bevonásával, aminek a tagjai: Buránszki István (mvigh), Burján Tibor (nufo nüo), Szabó János (mfo gmo), Pintér Tamás (vefo
veo), Nényei Árpád (vefo rhko) és Elter
Enikõ (vefo), Varjúné Baracska Ilona (vefo veo) a fõosztály részérõl.
A finn kollégák prezentáció formájában számoltak be a radiokémiai módszereikrõl, milyen elõírásoknak, korlátoknak
kell megfelelniük, milyen rendszereket
milyen terjedelemben és gyakorisággal
ellenõriznek. Beszámoltak blokkjaik üzemeltetési tapasztalatairól, az eddig detektált inhermetikus kazetták kezelésével,
tárolásával kapcsolatos feladataikról és
ellenõrzési metodikájukról.
Jukka Sorjonen, a csoport vezetõje beszélt a Loviisai AE-ben történõ sippingvizsgálatról, a módszereikrõl, az eljárásról, majd az azt követõ mérési eredmények feldolgozásáról. A továbbiakban
az in-core sipping tapasztalatairól, számítási metodikájáról és ismertette a pihentetõ medencében alkalmazott sippingvizsgálóberendezést. Elõadásában szerepelt a sérült üzemanyag-kazetták hosszú
idejû tárolási stratégiája a finn erõmûben
és ezek ellenõrzési tapasztalatai, magában a zónában, illetve a pihentetõ medencében üzemelõ sippingberendezések.
A program további részében a vendégek megtekintették a radiokémiai, analitikai és expressz laboratóriumokat, a primer köri mintavételi rendszereket, a helyi vizsgálati elõírásokról és módszerekrõl tájékozódtak. Másnap az üzemelõ sippingberendezést tekintették meg a reaktorcsarnokban, konzultációt folytattak az
ott dolgozó paksi és HB- (Höfel-Bechtel)
szakemberekkel.

A finn vendégek
A program zárásaként a látottak megbeszélésére került sor, a finn és a paksi
atomerõben használt HB-teleszkópsipping kiértékelési módszereirõl. Megítélésük szerint a tapasztaltcsere nagyon
hasznos volt és pozitív, kiemelték az erõmû berendezéseinek és mûszerparkjának magas mûszaki színvonalát.
Mivel vendégeink még nem jártak Magyarországon, visszautazás elõtt megtekintették Budapest fõbb nevezetességeit.
Vendégeink levélben köszönték meg a
lehetõséget, és a további tapasztalatcsere
késõbbi folytatásaként meghívást kaptak
a programban részt vevõ paksi kollégák
további hasonló témájú információcserére a Loviisai Atomerõmûbe.
Orbán Ottilia, vegyészeti fõosztály
gessé a meglévõ üzemi rendszerek (itt elsõsorban az átrakógépre kell gondolni)
módosítását és mindemellett olcsó. E feltételeket szem elõtt tartva a német
Höfer&Bechtel GmbH által kifejlesztett
teleszkóp-sippingberendezést választottuk, amit 2008 novemberében "élesben"
is kipróbáltunk a 2. blokk pihentetõ medencéjében.
A próba tapasztalatai olyannyira bíztatóak voltak, hogy a Sipping-team úgy
döntött: ezzel az eszközzel kell azonosítani a 4. blokki szivárgó kazettát. A mûködtetés szempontjából egyszerûbbnek, az eredményességet tekintve érzékenyebbnek ígérkezett, mint az évek
óta nem használt harang-sippingberendezés. A Sipping-team irányításával az átrakógép átalakításaiban illetékes GANZ-EVIG páros és a sippingberendezés szállítója a 4. blokk ez évi
fõjavításáig alkalmassá tették a rendszert arra, hogy a tömörségvizsgálatok
az üzemanyag-átrakási mûveletekkel
egy idõben elvégezhetõk legyenek.
A 2009. május 1-12. között lezajlott
vizsgálatok igazolták a kezdeti feltételezéseket. Május 9-én éjszaka, a 70 873. számú szabályozókazetta felemelését követõen a berendezés gázdetektora igen erõs
indikációt mutatott: megtaláltuk az egyetlen szivárgó kazettát!
Ezt az üzemanyagköteget a pihentetõ
medencében elkülönítve tároljuk és a továbbiakban különleges bánásmódban részesül.
BT.
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Lovas Izabella a WIN különdíját kapta
a Szilárd Leó Fizikaversenyen
Lovas Lia Izabella, a pécsi Leõwey
Klára Gimnázium érettségizõ diákja, az Országos Szilárd Leó Fizikaverseny I. kategóriájának gyõztese kapta a WIN (Women in
Nuclear), a Magyar Nukleáris Társaság nõi szakcsoportja különdíját. A díj lényege, hogy a díjazott
egynapos szakmai látogatást tehet az atomerõmûbe. Május 22én, erõmûves látogatásakor beszélgettünk a tehetséges ifjú
hölggyel, amikor a különdíj által
nyújtott lehetõséggel élt.

tanárom volt általánosban és gimnáziumban is. Igaz, más tárgyakat is szeretek. 2008-ban a Szilárd Leó versenyen fizikából 3., az OKTV-n fizikából 6., matematikából 7. lettem. Idén az OKTV-s
eredményeim is jobbak lettek: 5., illetve
3. helyezést értem el.

- Hogyan készülsz a versenyekre?
L.I.: - Simon Péter felkészítõ tanárommal speciális program alapján készülünk. Ez azzal jár, hogy a gimnáziumban
már szinte magántanulóként kezelnek.
Szerencsére, eddig sikerült az elvárásoknak megfelelnem a többi tárgyból is.
Atomerõmûves ismereteket is tanultam.
Egyik ilyen forrás Marx György: Atommag közelben címû könyve volt.
Mindennek igen jó hasznát vettem a versenyeken, de a mai látogatáson is. A
Szécsényi Zsolttól kapott reaktorfizikai
tájékoztató is érthetõ volt.

- Gratulálok a szép sikerhez! Mit kell
tudni az általad kapott különdíjról?
Lovas Iza: - A WIN a versenyen a legjobban szereplõ diáklányt kívánta külön is megjutalmazni. A díjat dr. Radnóti Katalin, az ELTE anyagfizikai tanszékének tanára, a WIN tagja adta át. Nagyon büszke vagyok rá.

- Hogyan tovább?
L.I.: - Az OKTV eredmények alapján
matekból és fizikából érettségiznem és
felvételiznem nem kell. Készülök a többi tárgyra és az angol vizsgámra, valamint a júliusi Nemzetközi Diákolimpiára, amely most Mexikóban lesz. Tavaly
Vietnamban én voltam a második magyar lány fizikából a verseny 40 éves
történetében. Õsztõl a BME fizika szakán fogok tanulni. Még nem tudom pontosan, melyik szakirányt válasszam. Talán a kvantummechanika tetszene, mert
abban sok a matematika.

- Hogyan zajlik az erõmûves programod? Mi tetszett leginkább?
L.I.: - Szucsán Marina, az erõmû dolgozója nagyon érdekes programot szervezett nekem. Marina és az engem fogadók közül többen is a WIN tagjai. Elõször
a reaktorfizikusoknál jártunk. Majd a
sugárvédelmi osztály dozimetriai laborjának munkáját Horváth Etelka mutatta be, a vegyészeten pedig Varjúné Baracska Ilona fogadott. Utána a nukleáris
üzemanyag osztályra mentünk, ahol
Marina dolgozik. Mindenhol igazán különleges dolgokat láttam, hallottam, és
mindenki készségesen beszélt a szakterületérõl. Talán leginkább az erõmû felépítése, a fizikusi zónatervezés és a vegyészeti labor érdekelt. Egyszer már jártam az atomerõmûben, de ez az akkori
látogatásnál jóval több.

- Mit gondolsz te, és mit gondolnak
körülötted az emberek az atomenergiáról?
L.I.: - Az atomenergia felhasználására
szerintem szükség van. Sajnos környezetemben az embereket ez kevéssé foglalkoztatja. Többnyire csak akkor érdekli õket, ha negatív hírt hallani. A gimnáziumi tananyagnak is csak a végén szerepel az atomfizika, ezért inkább csak
gyors tájékoztatást kapnak róla a diákok. Bár a WIN tevékenységét még nem
igazán ismerem, de nyilvánvaló, hogy a
szakmában dolgozó nõk ilyen lelkes,
õszinte tájékoztatása növeli a bizalmat
az atomenergia iránt.
Hadnagy

- Honnan ez az érdeklõdés a természettudományok iránt, és milyen
eredményeid vannak?
L.I.: - Édesapám matematika-biológia
tanár, a Nagy Lajos Gimnáziumban tanít. Talán tõle ered az elsõ érdeklõdés a
matematika iránt, bár két nõvérem más
területen dolgozik. A fizikát már az elsõ
fizikaórán megszerettem, és nagyon jó

Ebben az évben az evolúció tana
kétszeres jubileumot ül. Kétszáz
éve született Charles Darwin az
evolúció-elmélet atyja, és 150 éve,
hogy kiadta A fajok eredete c. mûvét, amelyben forradalmi elméletének alapjait lefektette.
Azt sokan tudják, hogy az eszme egy ötéves hajóút tapasztalatai alapján született meg. A részletek már kevéssé közismertek, pedig az egész kész regény. Tulajdonképpen a kapitány keresett magának értelmes társalkodó partnert a hoszszú útra de ezért nem járt fizetés, hanem
Darwinnak került tetemes összegbe ez
az 5 évig tartó utazás (1831 december 1836 október). Darwin 10 négyzetméternél kisebb kabinja oly alacsony volt,
hogy nem tudott benne egészen felegyenesedni, s ezt is nappal két másik férfival kellett megosztania, éjjel pedig a térképasztal felett lógó függõágyban aludt.
Egész úton tengeri betegség és honvágy
gyötörte.
Viszont óriási mennyiségû állatfajt figyelt meg, ezerszámra preparált különleges egyedeket, s mivel geológiai megfigyeléseket is végzett, hamarosan sor
került õsállatok megkövült maradványainak geológiai rétegekbõl való kifejtésére is. A rengeteg tapasztalat összegezésébõl, rengeteg töprengés és kétség
mellett dolgozta ki elméletét, amelynek
rövid lényege a következõ: az élõlények
állandó harcban vannak a fennmaradásért, a szûkös táplálékforrásokért, a
(változó) környezethez való jobb alkalmazkodásért.. Az utódokban véletlenszerûen apró változások, új tulajdonsá-

Darwin jubileum
Megjegyzések a „pálya széléről”
gok léphetnek fel. Ha ezek a fennmaradás szempontjából elõnyösek, akkor a
tulajdonság hordozója tovább él, több
utódot nemz, a tulajdonság tehát elterjed a fajban, és idõvel egyeduralkodóvá
válnak az elõnyös tulajdonságú egyedek. Az apró változások a véletlenszerûen fellépõ mutációk: A fennmaradás
szempontjából elõnytelenebb mutációk
kihalnak, az elõnyös mutációkat a vázolt természetes kiválasztódás terjeszti
el, és õrzi meg. Hosszú idõk alatt a környezet helyileg igen erõsen megváltozhat, az apró alkalmazkodási lépések tömegébõl hosszú idõ alatt végül egész új
fajok alakulhatnak ki. És itt jön a merész általánosítás: a fajok tapasztalható
óriási változatossága az idõben visszafelé menve egyszerûbb változatokat mutat, végül eljutunk az egyetlen, (vagy
néhány) össejthez, amely szintén véletlen változások során élettelen szerves
vegyületekbõl alakult ki.
Az elmélet hatása frenetikus volt, és
máig nem csituló vitát indított el.. Különösen két momentum miatt. A nagyközönség felháborodott azon az állításon,
hogy a majomtól származunk (Ha megnézzük, hogy ember-elõdeink miket mûveltek az elmúlt pl. csak 2 300 év alatt,
lehet, hogy a majom-elõd mégiscsak kevésbé kompromittáló). A másik, hogy az
élet egész kialakulása nem teremtés, hanem a véletlen, illetve természetes folya-

matok mûve, vagyis íme, a darwinizmus
az ateizmus bizonyítéka (Darwin maga
nem volt ténylegesen ateista. Saját bevallása szerint öreg korára az agnoszticizmus felé közeledett).
Az egyház ugyan már megtalálta a
"modus vivendi"-t, s ma már egy teológus is lehet evolucionista a kiátkozás
veszélye nélkül, a vita tovább folyik. Isten kérdése, a szellemtörténet legabsztraktabb kérdése olyan lett, mint a futball. Mindenki azt hiszi, hogy ért hozzá, és hogy jogosan nyilatkozik. Két szórakoztatóan együgyû példa, ha nem is
a darwinizmussal kapcsolatban. Egy
18. századi tollforgató az isteni gondviselés bizonyítékát látta abban, hogy a
bolhák feketék. Így ugyanis az ember
könnyebben észreveheti õket a fehér lepedõn. (Ami eztán történhetett, azt a
bolha feltehetõen nem gondviselésnek
értelmezné). Egy szovjet ûrhajós viszont bizonyítéknak találta azt a primitív megjegyzését, hogy õ fent járt az
"égben", de sem Istennel, sem angyalokkal nem találkozott.
A jubileum alkalmából több ismeretterjesztõ könyv jelent meg a darwinizmusról, még több annak kritikáiról. A darwini eszme az újabb felfedezések segítségével a korábbi kritikák
nagy részét legyõzte, de a 20. században a tudomány fejlõdése sok újabb
súlyos problémát vetett fel.

Legerõsebbnek Behe amerikai biokémikus új keletû érveit látom (Darwin fekete doboza). Õ kidolgozta a nem-redukálható komplexitás elvét. Ennek az a lényege, hogy számos funkció, vagy szerv
igen összetett, ugyanakkor egyes elemei
külön-külön mûködésképtelenek. Így
megjelenésük nem jelent evolúciós
elõnyt, tehát kihalnak, nem várják meg
az évmilliókat, míg a többi elem is fokozatosan megjelenik. Vagyis az egész
komplexumnak egyszerre kellett volna
megjelennie, hogy fennmaradjon..
Ennek alapján hosszas, laikusok
számára nem mindig követhetõ eszmefuttatásokkal bizonyítja, milyen végtelenül valószínûtlen, hogy a fajok kialakulása, de különösen az élõnek élettelenbõl való létrejötte véletlen változások eredménye lenne. A véletlenszerû
kialakuláshoz nevetségesen rövid az a
„rongyos” 3,5 milliárd év, amely óta
élet van a Földön. Behe odáig megy,
hogy kijelenti, ha Darwin ismerte volna a sejt mûködésére vonatkozó modern eredményeket, nem merte volna
elméletét kimondani.
Ezt a gondolatmenetet én nem tudom
cáfolni, de úgy tûnik, egyelõre az evolucionisták sem. Az evolúció elve mára
sokoldalúan igazolódott, így várható
hogy itt is lesz megoldás. Lehet azonban, hogy forradalmian új belátás kell
hozzá, mint ez a tudomány történetében
oly gyakori. A Bohr-féle atomelmélet hibáit is csak úgy lehetett kiküszöbölni,
hogy kidolgozták a kvantummechanikát, amiben "minden másképp van".
Kíváncsian várom az "evolúciós kvantummechanikát".
Vinnay István

Erõfeszítések és
szinergiák a mûszaki
értelmiség napján
A III. Magyar Műszaki Értelmiség Napja programsorozat megszervezését a Magyar Mérnöki Kamara vállalta. Május 14-én az MTA Díszteremben tartott szakmai nap fő témája az energia és
energetika volt. Május 15-én az Országház Felsőházi Termében a műszaki intézmények, szervezetek vezetőinek köszöntői után beszédet
mondott a köztársasági elnök is.
Három éve alakult a Magyar Műszaki Értelmiség
Napja szervező bizottság, melynek tagja a Magyar Tudományos Akadémia, a Magyar Innovációs Szövetség, a Rektori Konferencia, a Műszaki
és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, a Magyar Mérnöki Kamara, a Magyar Mérnökakadémia és a kezdeményező dr. Benkó
Sándor villamosmérnök, a Benkó Dixieland
Band vezetője. A szervezők elhatározták, hogy
minden év májusában tudományos üléseket és
a Parlamentben ünnepi ülést szerveznek. Idén
Magyarország energiaellátó rendszereinek helyzete, a hazai források hasznosítása, valamint a
honi energiaforrások felhasználási, alkalmazási
lehetőségei álltak a konferencia fókuszában. Az
ülést dr. Kováts Gábor, az MMK elnöke, a szervezőbizottság elnöke nyitotta meg, majd dr. Pálinkás József, az MTA elnöke tartott ünnepi beszédet. Ezt követte dr. Michelberger Pál akadémikus
előadása, melyben megemlékezett Bánki Donát
műegyetemi professzorról, a magyar mérnökoktatás, kutatás-fejlesztés nemzeti hírű tudósáról.
Ezt követően színvonalas előadások hangzottak
el a magyar energetikáról, a villamos rendszerről, a gázellátásról, a kőolajipari kapacitásokról,
az üzemanyag-ellátásról, az épületek és építmények energiagazdálkodási lehetőségeiről, a hagyományos villamos izzókról, modern, nagy teljesítményű és kis fogyasztású izzókra való áttérés támogatási rendszeréről, közel négyszáz fő
jelenlétében. Délután a konferencia két szekcióban folytatta munkáját. Az első szekcióban kiváló előadások hangzottak el a hagyományos
energiarendszerek, energiatermelő és -elosztó
rendszerekkel kapcsolatosan, így a hazai lignitvagyon felhasználási lehetőségei villamosenergia-termelésre, a Mol nemzetközileg is a legjobbak közé tartozó finomítóinak műszaki és gazdasági színvonaláról, a Gönyün épülő gázturbinás
erőmű építéséről, a Pannon-medencében nagy
mélységben lévő gázmezők feltárásának és kinyerési technológiájának nehézségeiről, a magyar uránércvagyon bányászati lehetőségeiről és
a magyar folyóvizek energetikai hasznosításáról.
Élénk érdeklődés kísérte a paksi atomerőmű jelenéről és jövőjéről, a teljesítménynövelésről,
üzemidő-hosszabbításról s az atomerőmű kapacitásának bővítéséről kollégánk, dr. Katona Tamás, a PA Zrt. tudományos tanácsadója előadását. A résztvevők örömmel konstatálták, hogy
paksi létesítmény bővítését előkészítők számítanak a tervezői, a szakértői, a felelős műszaki vezetői és a műszaki ellenőri munkát önállóan végző mérnökök támogatására, a több mint tizenöt
éves program eredményes teljesítésében. Elnöki
zárszavában dr. Ginsztler János akadémikus kiemelte: hazánk csak akkor tud kilábalni a jelenlegi nehéz helyzetéből, ha a döntéshozók és a
politikusaink végre tudomásul veszik, hogy minden társadalom számára a műszaki értelmiség,
így a mérnökök az egyik fontos értéktermelők. E
konferencia is megerősítette, hogy a hazai mérnökszervezetek képesek a példaértékű összefogásra, így a szinergiára.
A második szekció témája a megújuló és alternatív energiaforrások hazai alkalmazásának lehetősége volt. Az előadásokat úgy válogatták
össze, hogy minden terület eredményeit, problémáit bemutassák és érzékeltessék, hogy minden lokális energiaforrás felhasználására szüksége van az országnak, amellyel csökkenteni lehet a központi energiaellátó rendszerek terhelését, így a gáz, üzemanyag, villamos energia felhasználását.
Május 15-én az Országház Főrendiházi Termében ünnepi ülésre került sor, melynek díszvendége volt és ünnepi beszédet tartott dr. Sólyom
László köztársasági elnök. Üdvözlőbeszédet
mondott még Mandúr László, az országgyűlés alelnöke, Varga István nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter is. A szónoklatok mellett előadás hangzott el arról, van-e, lesz-e elegendő
műszaki szakember ahhoz hazánkban, hogy az
ország a tartós fejlődés útjára léphessen. Az ülés
résztvevői elfogadták a szervezőbizottság által
elfogadott felhívást, amely az általános, középfokú és egyetemi műszaki és természettudományos oktatás problémáival foglalkozott, ami
alapvető feltétele hazánk általános gyarapodásának.
Sipos László

12

2009. június

Az Energia Klub a Merlin színház
kávézójában rendezett vitasorozata
„Nukleáris reneszánsz vagy atombarokk?” provokatív címmel május
7-én befejezõdött az „Alternatív
energia?” elõadással.
A sorozat azt hivatott eldönteni, hogy az
atomenergiát kiválthatja-e, alternatívája
lehet-e a megújuló energia. Beszélgetõpartnerek voltak: Király Zsuzsanna, Varga Katalin Energia Klub, Mészáros Fanni
CECED Magyarország. (CECED - European Committee of Domestic Equipment
Manufacturers)
A moderátor most is Veiszer Alinda újságíró volt.
A fõ kérdés az, hogy ha csökkentjük az
energiaigényünket energiatudatos energiafelhasználással, az energiát hatékonyan felhasználó berendezésekkel, akkor
azt, ami még kell, fedezni lehet-e a szél,
víz, bió, stb. megújuló energiákból.
Az energiaklub azt ajánlja, hogy mivel
tetemes a lakossági energiafelhasználás
(37 %), azon belül pedig a fûtés (75 %), célszerû ott kezdeni a takarékoskodást. A
kormány támogatja a lakások hõszigetelését, nyílászárók cseréjét. Kiemelték milyen nagy sikerû volt a népszerû "forgómorgó" kampányuk. Az emberek odafigyeltek, kezdtek energiahatékonyabb, Aosztályú háztartási gépeket vásárolni. Példákat hoztak, hogy más fejlettebb országokban ezt hogyan ösztönözték és menynyit nyertek vele.

Az Energia Klub "Nukleáris reneszánsz vagy atombarokk?" elõadássorozatából áprilisra kettõ is jutott.

Merlin Cafe (5)

A villamos energetikai ellátó hálózat
szempontjából a szél, a nap csak megfelelõ méretû tartalékkapacitások kiépítésével kapcsolhatók be. A megújuló energia pártiak azt javasolják, hogy megfelelõ energiamix már idõjárás-független:
 ha felhõk takarják el a napot akkor
nem termelnek áramot a napelemek,

idõt nyerhetünk a fosszilis energiahordozók teljes kimerüléséig. A jelenlegi energiafelhasználást, melynek jó része kényelmi szempontok szerint használódik el,
energiatudatos életmóddal, energiatakarékossággal csökkenteni lehetne. Az elöregedett, elhasználódott, korszerûtlen
energiatermelõ egységeket, nagy ellátásbiztonságot adó, környezetkímélõ (CO2 kibocsátás nélküli) atomerõmû blokkokkal
lehet kiváltani.
Csuvár Miklós beszámolója alapján
gyulai

 viszont a földre vetülõ árnyék szelet indukál, akkor meg termelnek
a szélturbinák,
 a felhõkbõl esõ esik - nõ az energiafû, és így tovább, és így tovább.

Merlin Cafe (3)

Tihanyi Zoltán, MAVIR rendszerirányítási igazgató elõadásában a villamos energia fogyasztási trendjei, és erõmûparkunk
korfája alapján feltétlenül szükségesnek
ítéli új erõmûvek építését. Hálózatfejlesztésüket az energiaellátási biztonság növelése érdekében építik, figyelembe véve a
környezõ rendszerekhez való csatlakozásunkat is a lehetséges importvételezéshez,
vagy kisegítõ transzferekhez. Az Európai
Unió klíma- és energiacsomagja szerint
2020-ra 20 %-ra kell növelni a megújuló
erõforrások részarányát a 27 tagállam át-

lagában - nekünk a jelenlegi kapacitást
meg kell háromszorozni. A teljesítéshez a
szélkerekek teljesítményét négyszerezni
kell - ami ellátásbiztonsági szempontból
kiegészítõ szabályozó kapacitások beépítését jelenti.
Dr. Kádár Péter, egyetemi tanár a legalkalmasabb erõmûvi blokkokkal szemben
támasztott követelményeket sorolta, majd
rendre megadta összehasonlíthatóan
azok létesítési, üzemeltetési, megtérülési
adatait, és még számos fontos tényezõt.
Ennek a rengeteg nagy feltételrendszer
minden szempontjának (hatásfok, beruházási költség, üzemanyag költség, CO2
kibocsátás, területigény, vízfelhasználás,
hálózati hatás, foglalkoztatottság, szakemberigény stb.) egyszerre kell érvényesülnie a jó döntéshez.
Wantuchné Dr. Dobi Ildikó, meteorológus a Nap- és Szélenergia Szakosztály titkára sokéves elemzõ, kutatómunka eredményeit ismertette. Hazánk szélviszonyai
a dél-nyugati részen kedvezõbbek, de túl
magasan fújnak. A napsugárzás délen nagyobb.
Beszámolók alapján összefoglalta:
gyulai

Újra összejöttek a kaig-osok

rolták - megvolt a közös nyelv a fiatalabb, még aktív kollégákkal. Elõkerültek a történetek egy-egy nagy "alakításról", mikor rekordidõ alatt sikerült a
semmibõl visszaindulni. Milyen jól tud-

Ez a fórum május 27-én, a Műegyetemen az
automatikus tesztelés lehetőségeiről szólt.
Számos módszer létezik az elkészült programok ellenőrzésére. Az első teszteket még maga a programozó szokta elvégezni. Ekkor már
a program működőképes, de számos hiba
lappanghat még benne. Ezek felderítése már
fáradtságos, rendszerező munka eredménye nem a fejlesztőknek való. Egy-egy módosítás
után újra végig kell futtatni a teszteket. A kézi
tesztelés nem tár fel minden hibát és nagyon
drága - ezért gondoltak arra, ellenőrizze a
program a programokat.
Létezik statikus teszt, amikor az elkészült
programot szinte, mint egy szöveget elemeznek, és dinamikus teszt, mikor "futtatják" a
programot és bemenő adatokkal kényszerítik
ki a hibaüzeneteket, szélsőséges üzemállapotokat. Ha egy játékprogramban nem úgy pattan a labda, hát olyan, mintha törött labdával
pingpongoznánk. De létezik már a szoftverbaleset fogalma: konvertálási hiba miatt felrobbant rakéta, hibásan működő orvosi készülék stb. Néha a hibás működés nem eredményez hihetőségi határon túli értéket.

Kell használni a megújuló energiákat,
ezzel néhány évnyi, talán emberöltõnyi

A nukleáris, hagyományos és megújuló
energiaforrások villamosenergia-rendszerbe illesztésének problémái, a kihívások és megoldások kérdéskörében. A jövõ hálózatának újragondolása kapcsán
beszélgettek: Tihanyi Zoltán, MAVIR és
Kádár Péter, Power Consult Kft., valamint
Dobi Ildikó, Országos Meteorológiai Szolgálat részérõl április 9-én este az Atomerõmû a hálózatban címmel.

Hosszas, majd féléves szervezõmunka
eredményeképpen május 16-án az Atomfitt rendezvénytermében összejöttek a
PAV karbantartási igazgatóság legendás
mûszaki elõkészítési osztályának dolgozói.
Az erõmû építésének hõskorában alakult meg az igazgatóság, melynek vezetõje hosszú éveken keresztül Hlavati József
volt. A mûszaki elõkészítési osztályt pedig ugyanakkor Juhász László irányította.
A betanulás idõszakában alakultak ki,
tisztázódtak a posztok, felelõsségi körök.
E sok helyrõl indult, különbözõ alapképzettségû, de rengeteg jó szándékú, lelkes
tenni akarással bíró fiatal a ládabontástól
kezdve a revíziókon keresztül a funkciópróbákig ismerte meg az erõmûvet az
utolsó csavarjáig.
Szinte észre sem vettük, úgy elszállt ez
az idõ, mára már a zöme nyugdíjas, van,
aki visszaköltözött szülõhelye közelébe,
vagy a gyerekek után, hogy az unokákat
sûrûbben lássa, de szívük mindig nagyot
dobban, ha az erõmû kerül szóba.
Elõkerültek a régi fényképek, még a
szocialista brigádnapló is - hát ilyenek
voltunk. Sokakkal nagyon régen nem
találkoztunk, így volt mit mesélni a vacsoraasztalnál. A berendezéseket még
most is az "alfanumerikák" szerint so-

29. Szoftvertechnológiai
fórum

tunk egymás keze alá dolgozni. Késõbe
nyúló beszélgetések még most is tartanának…
Titokban tabló készült, meg CD régi
fényképekkel - szinte könnyek közt néz-

tük végig közösen tartalmát. A végén ez
volt mindenki ajándéka, meg egy szalvéta az erõmû képével, s az osztálynévsor
rajta. De jó volt megint együtt - kár, hogy
elszállt a fiatalság!
gyulai

A felvezető előadást Harry M. Sneed amerikai
professzor tartotta "a követelményalapú
rendszertesztelés" címmel. Kalandos úton
került Európába. Szinte az elsők között kezdett
az automatikus teszteléssel foglalkozni 1977ben a Siemens-nél. Nagyon széles skálán
dolgozik. Több mint 20-féle teszteljárást dolgozott ki a beágyazott programoktól az integrált rendszereken keresztül a webes alkalmazásokig. Tizenhét könyvet írt a témában, úttörő munkáját tavaly a szakma Stevens-díjjal jutalmazta. Több egyetem, főiskola tanára
(Regensburg, Linz, Koblenz és Szeged).
Statikus analízisnek a korai hibafeltárásban
van jelentős szerepe, tűnt ki Forgács István, a
4D Soft ügyvezető igazgatójának előadásából. Egyik előnye a módszernek, hogy nem
kell a rendszer igényeinek megfelelő hardver a
tesztfuttatás ezen formájához. A programírás
fázisában meglelt hibák 10-30x olcsóbban
javíthatók ki, mint későbbi fázisban, amikor
már használják azt. Az elemző program "szeletelési algoritmus" segítségével bontja szét
egységekre, segítve az átláthatóságot. Alkalmas nagy rendszerek (5-10 millió kódsor) feldolgozására is. Egy hárommillió soros COBOL
programrendszert egy órán belül képes feldolgozni. Az elkészült adatállomány a változók, a program és függvényhívások teljes gráfját megadja. Sajnos ez a módszer bár sok hibát megtalál - segítve a programozók munkáját, nem váltja ki a tesztelés folyamatát. A cégnél most C++ és Java alapú rendszerekre is
fejlesztettek elemzőprogramot. Egy mindenutas lefedettségvizsgálat 40 000 kódsornál 2200.000 változatot generál - elbonyolódik a feladat.
Bemutatták, hogy új szakma lépett be ezen a
területen, a tesztelőké, mely a programfejlesztők "művészi" alkatától eltérően más adottságokat követel: rendszeretet, aprólékosság,
miközben az adott programnyelveket ugyanolyan jól ismerik. Szakmai szervezetük:
Hungarian Testing Board tagszervezete az
ISTQBB-nek. Tanfolyami képzések, háromszintű vizsgarendszer, tanúsítvány, oklevél az
elhivatottakra vár.
gyulai
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Ötvenéves a magyar számítógép
ezdetben mindenféle elmés szerkezeteket építettek, melyek egy-egy célfeladatot oldottak meg, például mozgást,
beszédet, madárdalt utánoztak. Ahogy fejlõdött a kibernetika tudománya lettek egyre
sokrétûbbek, bonyolultabbak a berendezések, melyek valamilyen logikai függvényrendszert akartak megoldani - stratégiai számítások, kódfejtés. Minél univerzálisabban
alkalmazható gépeket akartak alkotni, melyek ugyanakkor gyorsan és pontosan dolgoznak - ez vezetett el a számítógéphez.
Én még csak nyolcadikos diák voltam (most meg már 4 éve nyugdíjas), mikor az újságok arról tudósítottak (már azt is tudom
1959. január 21-én), hogy Budapesten beindult az M 3-as. No nem a Budapest-Miskolc,
Debrecen autópálya építés - hol volt az még
akkor! Szovjet tervrajzok alapján, de mégis
az elsõ hazai tervezésû, építésû elektronikus számítógép neve volt az M-3.

K

Nem volt könnyû a fejlõdés lépcsõfokai közül kiválasztani a mértékadó mérföldkövet:
 a II. világháború alatt a légvédelem
eredményesen használt egy berendezést, a lõelemképzõt. A távcsõvel be kellett "fogni" a célpontot, az elektronikus
vezérlésnek megfelelõen az összes légvédelmi ágyú "célra tartott" - jó látási viszonyoknál a támadóknak nem volt
esélyük. A vezérlõ egység analóg számítógépnek számított.
 a Kossuth-díjas Kozma László (19021983) a legsötétebb elnyomás idején
(1950-es évek) az ÁVO börtönében telefonos jelfogókból mûködõképes számítógépet tervezett, melyet szabadulása után megépített és 1958-ban üzembe állított. Programvezérelt volt ugyan,
de nem a Neumann-elvû - nem belsõ
programtárolás szerint mûködött.

Az ENEF Információ-Átláthatóság munkacsoport május 4-én Brüsszelben megrendezett találkozóját Tóth János, az EESC Közlekedés és Energia szekciójának elnöke vezette, melyen a Greenpeace, az ENS-Young
Generation is képviseltette magát (emlékeztetnék rá: az Európai Energia Fórum - ENEF
- az Európai Bizottság szervezeti keretei között jött létre, közös platformot kínál a nukleáris kérdések megvitatásához a politikusok, az ipar és a lakosság részvételével - lásd
interjúnkat Tóth Jánossal az elõzõ lapszámban). A fõ csapásirány a korábban kidolgozott ajánlás témájában kialakítandó konszenzus elérése volt.

Az ajánlás a következõ témákat érintette:
 a lakosság informálása nukleáris témákról;
 kommunikáció/párbeszéd az érdekeltek között (lakosság, üzemeltetõk, hatóságok, civil szervezetek, polgármesterek, helyi intézmények, média, szakértõk);
 hatékony lakossági közremûködés;
 a döntéshozatali folyamat átláthatósága.
A vita fõként megfogalmazási kérdések körül zajlott, de az alábbi témák is felmerültek:
 melyek a lakosság részére nyújtott

A jelfogókból épített számítógép csak a
ma emberének szokatlan. Az elsõ német számítógépet Konrad Zuse szintén ezekbõl alkotta meg (1941-ben). Az erõmû blokki számítógépéhez is relétér volt betervezve
(309/1, 310/1).
A Magyar Tudományos Akadémia megalakította Kibernetikai Kutatócsoportját.
Az általuk áttervezett és megépített (19571959) számítógép egy új korszak szimbóluma a magyar technikatörténetben. A teremnyi méretû gép 1968-ig mûködött - Budapesten, majd Szegeden - azután leselejtezték, széthordták. Néhány darabját sikerült megmenteni, ezek közül többet a Magyar Mûszaki és Közlekedési Múzeum Tanulmánytára õriz.
Az M 3-ban összesen: 500 alegység,
1000 elektroncsõ, 5000 kuprox dióda,
4000 ellenállás, 3000 kondenzátor volt. A
gép fogyasztása 10-15 kW lehetett. Kezdet-

ben naponta 20 elektroncsövet kellett kicserélni, majd a konstrukció módosítása
után ez a szám 10-re csökkent. Az M-3-as
30 mûvelet/mp sebességgel számolt. Az
M3-ast késõbb megint áttervezték. Az addigi mágnesdobos tárat ferritgyûrûsre cserélték, valamint az alegységek csöveit
hosszabb élettartamú (3000 órás) rádiócsövekre cserélték, melyeket az Egyesült
Izzó akkor már gyártott.
Az input-output információkat telexszalag segítségével oldották meg. A gép nyolcas
számrendszerben mûködött, az eredmények
is ebben a számrendszerben jelentek meg.
Az M-3 operációs rendszer nélküli gép volt.
A programozása gépi kódban történt. A gép
memóriája 1024 szavas, 31 bites szavakból
álló volt.
A számítógép építés megkezdésekor megalakult a matematikai és a közgazdasági osztály. Mire kész lett a gép máris hasznos prog-

ENEF HÍREK
megfelelõ információ meghatározó
kritériumai;
 mi a helyi szervezetek szerepe és
ki biztosítja ezek megfelelõ anyagi hátterét.
Felmerült, hogy a munkacsoport javaslatait az Európai Bizottság hivatalos, de a tagállamokra nem kötelezõ jogi érvényû ajánlásban foglalja össze.
Az ENEF plenáris ülését május 28-29-én tartotta Prágában.
Jan Fischer cseh miniszterelnök kijelentette, hogy az elõítéletektõl mentes vita az atomenergiáról a cseh EU elnökség
egyik prioritása volt. Érintette
az engedélyezés áramvonalasításának kérdését és kifejezte szilárd meggyõzõdését, hogy az atomenergia-ipari befektetések hozzájárulnak az európai gazdaság fejlõdéséhez. Robert Fico szlovák miniszterelnök rámutatott, hogy ha komolyan vesszük a klímaváltozást, nem hagyhatjuk figyelmen kívül a nukleáris energiát. Mirek Topolánek cseh parlamenti kép-

viselõ szerint el kell mozdulni végre az elmélettõl a gyakorlat irányába az atomenergia területén. Kijelentette: tévednek azok,
akik ideológiai vakság vagy lobbyérdekektõl vezérelve ellenzik az atomenergia használatát. Patricia Lorenz a Föld Barátai szervezettõl bejelentette saját szervezete, a
Greenpeace és a Sortir du Nucléaire sajnálatos kivonulását az ENEF-bõl.
A munkacsoportok prezentációi sorában a Versenyképesség munkacsoport képviseletében Peter Faross Nukleáris
Energiaigazgató az Európai Bizottság Közlekedési és Energia
Fõigazgatóságtól bejelentette,
hogy hamarosan megalakul az
új Intelligens Hálózatok alcsoport. Zoran Stanèiè DG TREN fõigazgató-helyettes figyelmeztetett, hogy bár a tagállamok visszafogják kiadásaikat a gazdasági nehézségek miatt, az EU-nak terveznie kell a
jövõt, ezért nem engedhetõ meg a kutatásifejlesztési ráfordítások drasztikus megnyirbálása. Megemlítette a Stratégiai Energia
Technológiai Tervet és fúziós kutatások kap-

ramok futhattak rajta. Bár Magyarországon
csak az M 3-as volt "gyors" számításokra képes számítógép rengeteg összetett feladatot
tudtak üzemeltetõi, programozói megoldani. Fõleg tervgazdaság szempontjából fontos
mátrixszámításokat. Még az Erzsébet-híd ellenõrzõ számításait is lefuttatták rajta.
A számítógépet üzemeltetõ csoport, arra
készült, hogy titokban egy második (továbbfejlesztett) számítógépet is megépít (magyar
alkatrészekbõl, magyar dokumentációval és
tervekkel), de az Akadémia "leleplezte" ezt
a tervet, a fejlesztést leállították, vezetõjét leváltották.
A fejlesztés, építés és üzemeltetés hatalmas kaland volt a szerencsés résztvevõk számára. Most (2009. május 9. szombat) Magyar Mûszaki és Közlekedési Múzeum Tanulmánytára (Budapest, Prielle Kornélia u.
10.) családi napján Dömölki Bálint, Kovács
Gyõzõ és Vasvári György, a kutatócsoport legendás munkatársai mesélnek az elsõ magyar számítógép tanulságos történetérõl.
Megtudhatjuk, hogyan született a szovjet tervek nyomán egy hamisítatlanul magyar számítógép, hogyan mûködött ez a berendezés,
milyen meglepõ feladatokra használták, s
milyen volt a mindennapi élet az ország elsõ számítóközpontjában.
A szakmai tárlatvezetés fókuszába most
az 1950-es évek második felét, s az 1960-as
éveket helyezték. Az M-3 részegységei mellett más felbecsülhetetlen értékû ritkaságok
is bemutatkoznak. A Tanulmánytár teljes
állapotában mutatja be a magyar informatika egyik legelsõ, unikális berendezését, Kozma László mûegyetemi professzor jelfogós
számítógépét (MESz-1), mely az elsõ elektromechanikus számítógép volt az országban. Mûködés közben figyelhetõ meg az elsõ magyar "mûállat", a szegedi Katicabogár
rekonstrukciója.
gyulai

csán a Fenntartható Nukleáris Energia
Technológia Platformot.
A Kockázatok munkacsoport elnöke, Walter Hohlefelder E.ON vezérigazgatói tanácsadó foglalta össze a harmonizáció, képzés és
tréning, a non-proliferáció és hulladékkezelés terén elért eredményeket. Igor Vukovic
az ENS-YGN (Európai Nukleáris Társaság Fiatal Generáció) elnöke kifejezte reményét,
hogy az Európai Bizottság felismeri a következõ területekbe való befektetések szükségességét:
 képzés és továbbképzés;
 a tudás megõrzése és átadása;
 a fiatal szakemberek bevonása.
Tóth János az Átláthatóság munkabizottság elnöke áttekintette a munkacsoport tevékenységét. Ismertette a munkacsoport 22
ajánlását, melyet a nukleáris témában érdekeltek dolgoztak ki az atomenergetikai információ, kommunikáció és a döntés-elõkészítési folyamatokban való részvétel témáiban.
Thomas Hüner cseh energiaügyi miniszter-helyettes összefoglalva az ENEF munkáját kijelentette, hogy minden egyes tárgyalt
témában zárójelentést kell összeállítani és
azokat hozzáférhetõvé tenni az érdekeltek
és a széles nyilvánosság számára.
Szerbin Pável

Új elnököt és
vezetõséget választott
az MNT

„De hova tűnt a Higgs-bozon?”
2009. május 7-i ünnepi közgyűlésén új
tisztségviselőket és elnökséget választott a
Magyar Nukleáris Társaság (MNT) tagsága a
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetemen (BME).
A közgyűlésen Pázmándi Tamás elnök és a
szakcsoportok vezetői igen sikeres évről
számoltak be. A közös eredmények között a
Nukleon c. műszaki-tudományos, internetes folyóirat és az új honlap (mnt.kfki.hu)
elindítása, a tavaly májusban Budapesten
szervezett NEST(et) oktatási konferencia és
a VI. Nukleáris Technika Szimpózium emelhető ki. A legaktívabb talán a tanári, a női
(WIN) és az ifjúsági (FINE) szakcsoport volt.
A tagság elfogadta Silye Judit titkár pénzügyi beszámolóját és dr. Koblinger László
FB elnök értékelését a közhasznúsági jelentésről is.
A tisztújítás eredményeként az MNT egyhangúlag megválasztott elnöke Holló Előd,
a VEIKI Villamosenergia-ipari Kutató Intézet
Zrt. Atomerőművi Divíziójának szakigazgatója lett. Holló Előd a Budapesti Műszaki
Egyetem villamosmérnöki karának erősáramú szakán végzett 1969-ben, azóta a
VEIKI-ben dolgozik. Meghonosítója volt a
kockázatelemzési és a biztonsági elemzési
módszereknek, majd 1995-től az Atomerőművi Divízió vezetőjeként ilyen projektek
irányításával foglalkozott. Az atomenergia
biztonsága érdekében, a valószínűségi biztonsági elemzések (PSA) területén végzett
kimagasló tevékenységéért 2005-ben Eötvös Lóránd-díjban, 2008-ban Wiegner Jenő-díjban részesült.
Az MNT két új alelnöke Elter József (Paksi
Atomerőmű Zrt.) és a jelenlegi elnök,
Pázmándi Tamás (KFKI AEKI), titkára
Neubauer István (OAH NBI) lett. Mellettük a
tagság megválasztotta az új, nyolcfős elnökséget és a Felügyelő Bizottságot is,
melynek elnöke Hadnagy Lajos, tagjai Hanti Ágota (mindketten PA Zrt.) és Újváry Sándor (Lánczos Kornél Reálgimnázium) lett. A
jelenlegi vezetőség mandátuma 2009. december 31-én jár le, az új vezetőség megbízatása 2010. január 1-től három évre szól.
A folyamatosság érdekében az elkövetkező
átmeneti időszakban együttműködik a jelenlegi és a megválasztott vezetőség.
A Közgyűlést Hajdú Csaba (KFKI RMKI) LHC:

Hasznos ismeretek a teljesítmény-mutatórendszerrõl
A biztonságos és megbízható villamosenergia-termelésben, így az atomerőműben is
alapvető elvárás a tartósan jó minőségű teljesítmény. A rendezett folyamataink hatékony
működtetéséhez szükségünk van a mindennapi gyakorlatban jól használható útmutatást
adó kiadványokra. A közelmúltban jelent meg
a "Balanced Scorecard a gyakorlatban" címet viselő alapmű, immáron hazai esettanulmánnyal is kibővített változata.
Mit is jelent a Balanced Scorecard? A röviden
BSC-ként használatos kifejezés megértéséhez
néhány meghatározás (misszió, vízió, stratégia) magyarosításán keresztül vezet az út.
A misszió, a küldetés azt írja le, hogy milyen
társadalmi feladatokat lát el, illetve kíván ellátni a szervezet, ezáltal a szervezet létjogosultságát tisztázza. A vízió, a jövőkép annak az
állapotnak a kifejezése, amelynek elérésére
társaságunk törekszik. Ilyen értelemben
olyan jövőbeli képet tartalmaz, mely azt mu-

tatja be, hogy mit szeretnénk hosszú távon elérni. Egy mélyreható, messzire tekintő és elérhető jövőkép impulzust ad számunkra, orientál és rendet teremt, integrál és előmozdítja a
sikert. A stratégia a szervezet olyan szándékolt vagy követett, hosszabb időn keresztül állandó viselkedési mintája, amellyel alapvető
céljait kívánja elérni. A stratégia két, egymástól világosan megkülönböztethető egységből
tevődik össze: a stratégiai keretekből és a
stratégiai célrendszerből. Míg a stratégiai keretek olyan strukturális elemeket tartalmaznak, mint a jövőkép, a küldetés és az üzleti
modell, addig a stratégiai célrendszer hordozza a BSC tartalmát. Ez utóbbi azt írja le, hogy
milyen alapvető célokat kell elérni a jövőkép
teljesítéséhez. A célrendszerhez hozzátartoznak a szavakkal megfogalmazott stratégiai
célok, a közöttük lévő összefüggések tisztázása, a mutatószámok, a célértékek és a stratégiai akciók.

A BSC valójában egy kiegyensúlyozott teljesítmény-mutatórendszert takar. Megfelelő alkalmazása lehetővé teszi tehát: a teljes körű
áttekintést, a célok irányába való haladás ellenőrzését, a valós idejű beavatkozást és a folyamatos önkontrollt minden téren (célok,
mérések, eredmények). Legalább négy azonos súlyú szempont szükséges egy szervezet
tevékenységének teljes körű áttekintéséhez:
a pénzügyi (tulajdonos), a vevő (ügyfél), a működési folyamatok és a tanulás-fejlődés
(rendszerint a humán erőforrások és a szervezetépítés) nézőpontja.
Az ajánlott szakkönyv 2000-ben jelent meg
először német nyelven. Azóta már a negyedik kiadását éli meg, és a szerzők a visszajelzések alapján folyamatosan fejlesztették
a tartalmát. A szakkönyv eddigi sikere bizonyítja, hiába a számos publikáció BSC témakörben, igény van olyan átfogó műre,
amely e téma bevezetését gyakorlatorien-

táltan mutatja be. A szerzők célja, hogy elmagyarázzák a koncepció alkalmazásával
kapcsolatos módszereket, technikákat. Így
arra helyezik a hangsúlyt, hogy a BSC bevezetés egyes lépéseit és az ezek során használható "fogásokat" ismertessék. A szerzők az IFUA Horváth & Partners cégcsoport
tanácsadói, mindannyian több tucat BSC
bevezetésében vettek részt, így a "frontvonalban" szerzett tapasztalatokat adták közre. A szakkönyvben rövid esettanulmányok
is szerepelnek, amelyek plasztikussá teszik
az elméleti megfontolásokat és segítik az ismeretek elsajátítását. Az eredeti gyakorlati
példákat kiegészítették magyarországi esetekkel, így megtudhatjuk, hogy a BSC alkalmazása a hazai cégek körében is bevett
gyakorlat.
E kiadvány segít strukturálni a különböző forrásokból származó információinkat, így nem
hiányozhat a könyvtárunkból. Sipos László

Mit, hol, miért, hogyan c., a Nagy Hadronütköztetőről (LHC) szóló érdekfeszítő és
látványos előadása zárta. Mint elhangzott,
a Genfi-tó alatt, a CERN kutatóközpont mellett felépített 8,5 km átmérőjű, 27 km hoszszú gyorsítóban 7 TeV energiájú protonokat
(és később ólomatom-magokat) ütköztetnek. A magyar kutatók részvételével is zajló,
idén újrainduló munka során azon kérdésekre keresik a választ, hogy milyen legkisebb építőkövekből áll a világ, mely törvényszerűségek szerint működik, és hogyan
jött létre. Ezért a kutatók a világegyetem keletkezését leíró Standard Modell ellenőrzését, a Higgs-bozon megtalálását, a modellbe nem illő részecskék, azaz az „új fizika”
keresését tűzték ki célul.
HyL
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Kilépési interjúk eredményei (1.rész)
Magas elkötelezettség és jó elégedettségi mutatók
Elkészült a 2008. évi kilépési interjúk eredményeinek összefoglalása,
amelynek legfontosabb jellemzõit az
alábbiakban foglaljuk össze.
A humán szervezet munkatársai második
éve készítenek kilépési interjút a részvénytársaságtól nyugdíjba vonuló munkavállalókkal, illetve az egyéb okból távozó munkatársakkal. A kilépési interjú célja, hogy
feltérképezzük a részvénytársaságtól távozó munkatársak közérzetét, munkahelyükkel való elégedettségét. Megtudjuk,
hogy mit gondolnak, mit éreznek, mennyire voltak elkötelezettek munkahelyükkel
kapcsolatban; információt kapjunk arról,
hogy megítélésük alapján melyek azok a
területek, ahol változtatni kellene a részvénytársaságnál, továbbá melyek a cég
mûködésének erõsségei. Azoknál a munkavállalóknál, akik nem nyugdíjazás miatt
mentek el a részvénytársaságtól, feltárni
az okokat, ami miatt úgy döntöttek, hogy
megválnak cégünktõl.
A munkavállalók véleményének megismerése egy 35 állítást tartalmazó kérdõíves felméréssel és az azt kiegészítõ személyes elbeszélgetéssel valósult meg. A felmérésben a következõ kérdéseket kellett egy
ötfokozatú skálán megítélni: munkavállalói elégedettség a munkafeladatok, munkavégzés, munkakörülmények területén,
szervezeti és biztonsági kultúra színvonala, kapcsolat a munkatársakkal, fizetés,
ösztönzõk, juttatások, képzési/fejlõdési lehetõségek, karrier és elõrelépés, közvetlen
munkahelyi vezetõ megítélése, munkahelyi hangulat milyensége, munkavállalók
elkötelezettségének mértéke, információval való ellátottság, kommunikáció megítélése, változásokhoz való alkalmazkodás. A
félig strukturált interjú során állandó kérdésként szerepelt, hogy a megkérdezett
hogyan ítéli meg az utánpótlás helyzetét,
mennyire sikerült átadnia saját tudását,
miért döntött a nyugdíjazási igény benyújtása mellett, milyen tervei vannak a nyugdíjas évekre. Az egyéb okból távozó munkavállalóknál a munkahely-változtatás
okának feltárása.
A 2008. évben nyugdíjba vonuló munkavállalók részvételi hajlandósága igen
magas, 69%-os volt. A munkavállalók az interjúval kapcsolatban jellemzõen pozitív
észrevételeket fogalmaztak meg. Többen

jelezték, hogy már hallottak az interjúról
a tavaly nyugdíjba menõ kollégáktól, és
láthatóan jó néven vették, hogy elmondhatták véleményüket, észrevételeiket. Ugyanakkor voltak szkeptikus megjegyzések is,
miszerint nem gondolják, hogy véleményük elmondásától bármi is változni fog az
erõmû életében.
Az egyéb okból távozó munkavállalók
részvételi hajlandósága jelentõsen alacsonyabb, mintegy 20%-os volt.
Nyugdíjba vonuló munkavállalók kilépési interjúinak eredményei
Elégedettségi mutatók:
A válaszadók több mint 40%-a többnyire elégedett volt munkahelyével, és meghaladja a 22%-ot a teljes mértékben elégedett munkavállalók aránya. A teljes mértékben elégedetlen munkavállalók aránya
igen alacsony, nem éri el a 2%-ot. Az elõzõ
évi felméréshez képest növekedést mutat
mind a többnyire elégedett, mind pedig a
teljes mértékben elégedett munkatársak
aránya. A további három kategória kisebb
arányt képvisel, mint a 2007. évi eredményekben, a legjelentõsebb eltérés a teljes
mértékben elégedetlen munkavállalók
arányának alakulásában figyelhetõ meg,
mivel e kategória aránya közel a felére
csökkent.
Az eredmények azt mutatják, hogy a
megkérdezettek jelentõs része pozitív érzésekkel viszonyult az általa végzett munkához. Többen elmondták, hogy speciális,

csak az erõmûre jellemzõ munkafeladatokat végeztek, amely szakmai büszkeséggel
tölti el õket.
Ugyanakkor a személyes interjúk során
és a kérdõíves felmérésben is kitértek arra, hogy a korábbi idõszakban jellemzõ
volt a jó munkahelyi kollektíva, az együttmûködés, összetartás a különbözõ szervezetek között, amely mára jelentõsen megkopott.
A szervezeti és biztonsági kultúra színvonalát a megkérdezettek 40%-a többnyire megfelelõnek tartja, azonban többen kifogásolták a külsõ cégek által foglalkoztatott munkavállalók biztonsági kultúráját. A
vélemények szerint nem azonos munkaköri és kiválasztási követelmények érvényesülnek a területen dolgozó munkavállalókkal szemben.
Kiemelkedõ a munkatársakkal való kapcsolat megítélése, a megkérdezettek 81%a teljes mértékben, illetve többnyire elégedett a munkatársakkal. Mindemellet többen észrevételezték, hogy a jó munkatársi
kapcsolatok fogyatkozóban vannak, az öszszetartás és együttmûködés már nem
olyan erõs, mint a korábbi, különösen a
kezdeti idõszakban.
Az összesített elégedettséget mindig jelentõs mértékben befolyásolja a fizetéssel,
ösztönzõkkel, juttatásokkal való elégedettség megítélése. E kérdéscsoporton belül
külön kérdésekben értékelték a megkérdezettek az alapbér és pótlékok, az egyéb bérjellegû ösztönzõk területét, valamint a béren kívüli juttatásokat és az egészségügyi

ellátás színvonalát. A kérdéskörhöz soroltuk még az anyagi és erkölcsi elismeréssel
való elégedettséget is. Az eredmények
alapján minden ötödik megkérdezett nyilatkozott úgy, hogy teljes mértékben elégedett a kérdéskörhöz tartozó területekkel, a
többnyire elégedett munkavállalók aránya
pedig meghaladja a 36%-ot. A kérdéskörön
belül két terület, az alapbér/pótlékok és az
egyéb bérjellegû ösztönzõk (jutalom/prémium) megítélése rosszabb a társasági átlagnál, sõt az egyéb bérjellegû ösztönzõkkel való elégedettség kifejezetten alacsony
(3,04 pont). Ezzel szemben a béren kívüli
juttatásokkal való elégedettség igen magas, a megkérdezettek 51%-a teljes mértékben elégedett, a többnyire elégedettek
aránya pedig megközelíti a 40%-ot. Hasonlóan jó eredményû az egészségügyi ellátás
színvonalának megítélése is. Összességében a megkérdezettek jelentõs része (több
mint 60%) érezte úgy, hogy munkáját, teljesítményét többnyire elismerték, az e területtel elégedetlen munkavállalók aránya
alig haladja meg a 10%-ot.

kedvezõtlenebb, mivel csak minden ötödik résztvevõ érzi úgy, hogy megfelelõ karrierlehetõség volt számára a részvénytársaságnál. Többen megjegyezték, hogy a vezetõi munkakörök jelentik a cégnél az
egyetlen karrierlehetõséget, nincs igazán
szakmai elõrelépési lehetõség, különösen
a felsõfokú mûszaki végzettségû munkavállalók érzik így.
A közvetlen munkahelyi vezetõ tevékenységét általában jónak ítélték a munkavállalók, a szakmai tudást ismerték el legtöbben, de emberileg is kedvezõen ítélték
meg felettesüket. A kérdéskörön belül a
legrosszabb eredménye annak a kérdésnek volt, amely a teljesítmények visszajelzésére vonatkozott (2,95 pont). Minden
második munkavállaló a többnyire elégedetlen kategóriát jelölte meg a teljesítmények visszajelzésérõl. A munkahelyi hangulat megítélésére a kérdõívben egyetlen
kérdés szerepelt, amely azonban a legroszszabb eredményû kérdések közé tartozik.
A rossz hangulat okaként elsõsorban a bizonytalanság érzését jelölték meg, amely

A kérdõíves felmérésben egy-egy kérdés vonatkozott a képzési és fejlõdési lehetõségekre, illetve a karrier és elõrelépés
megítélésére. A megkérdezettek kétharmada gondolja úgy, hogy a részvénytársaságnál megfelelõen biztosított volt számára a képzési és fejlõdési lehetõség, mind a
vállalati szervezésû képzéseket, mind az
iskolarendszerû képzéseket illetõen. A karrier és elõrelépési lehetõségek területe már

az utóbbi években fokozottan jelenik meg
a munkavállalók körében. Voltak olyan vélemények, melyek szerint nincs megfelelõ együttmûködés az egyes szervezetek
munkavállalói között, az egyéni érdekek
dominálnak a csapatmunka helyett.
Ugyanakkor többen kifejezték, hogy az
erõmû még mindig megbízható munkahelynek számít országos és régiós viszonylatban egyaránt.
László A. Zoltánné

Hogyan töltik napjaikat az atomerõmû nyugdíjasai?
Tigyi Lászlót és feleségét az erõmûhöz közel esõ településen lévõ otthonában látogattam meg. A házaspár még Budapesten
lakott, amikor 1969-ben Dunaszentgyörgyön családi ház építésébe kezdtek. A ház
1971-ben vált beköltözhetõvé. Az elõkertben nyíló futórózsák és dísznövények
pompáznak, a ház mögötti konyhakertben pedig a napi szükséglet szerinti zöldségfélék termései érlelõdnek. A ház kívül-belül rendszeretetrõl tanúskodik, az
egész környezet az odalátogató számára
olyan érzést kelt, hogy az ott élõk, Marika és Laci összhangban, békességben és
szeretetben élnek.

tani tudjuk. Van Vetle pusztán egy szõlõskertünk, amelyet szintén ketten mûvelünk. Úgy osztjuk be a munkát, hogy
másra is jusson idõnk. Két gyermekünk
közül a fiunk Pakson él a feleségével és
két fiúgyermekével. Lányunk egyedülálló, Budapesten dolgozik, és ott is lakik. A
testvéreinkkel is tartjuk a kapcsolatot,
gyakran van nálunk családi összejövetel,
amelyek mindig nagyon kellemes hangulatban telnek.
M: Mivel mindketten itthon vagyunk,
jól meg tudjuk szervezni a napjainkat.
Szeretek olvasni, rejtvényt fejteni, de szívesen vállalok közösségi munkát is. Itt
helyben, a katolikus egyháznál pénztáros vagyok, a Központi Statisztikai Hivataltól pedig statisztikai munkára kaptam
megbízást.

Mikor és milyen módon kerültetek a
társasághoz, melyik szervezetnél dolgoztatok és mi volt a munkaköri feladatotok?
M: 1988. november 15-én vettek fel az
erõmûbe, azt megelõzõen itt, helyben dolgoztam a termelõszövetkezetnél. A számviteli szervezethez jelentkeztem, mivel
könyvelõi szakképesítésem van. Feladataink közé tartozott a forgalmi könyvelés,
a kimenõ és bejövõ számlákat dolgoztuk
fel. Hozzám tartoztak a balatonfüredi üdülõ, az ESZI és a fõpénztár bizonylatai. Az
elsõ idõkben még manuálisan, majd késõbb számítógépen dolgoztunk, a könyvelõi program felgyorsította a munkánkat.
L: Egy építõipari vállalatnál dolgoztam
azt megelõzõen, hogy 1979. április 9-én a
PAV építészetére kõmûves szakképzettséggel harmadik munkavállalóként fel-

vételt nyertem. Részt vettem olyan nagyberuházások kivitelezésében, mint a balatonfüredi üdülõ, a paksi sportcsarnok,
és a Fadd-Dombori Pihenõtelep. A cégen
belül gyakran végeztünk átalakítási munkákat.

M és L: Mindketten jó kollektívában
dolgoztunk. Az építészeti kollégákkal
több éven keresztül, évente két-három alkalommal is szerveztünk kirándulásokat. Kisgyermekeinkre tekintettel többnyire fürdõhelyeket látogattunk meg.

Mikor mentetek nyugdíjba?

Hogyan telnek napjaitok, mivel foglalkoztok?

M: A cégnél eltöltött 17 évi munkaviszony után, 57 éves koromban lettem
nyugdíjas.
L: 15 évig dolgoztam az erõmûben,
1994. július 31. óta vagyok nyugdíjas.

Milyen munkahelyi vonatkozású élményeitek vannak?

M és L: Nyugdíjasok vagyunk, de rendszeres munkát és elfoglaltságot ad a családi házunk, a virágos- és konyhakert
rendben tartása, és a szárnyas állatok ellátása. A terület adottságait hasznosítjuk, megtermeljük benne a zöldségfélét,
sõt a húsigényünk egy részét is biztosí-

L: Nyugdíjazásomat követõen néhány
évig tagja voltam a paksi nyugdíjasklubnak. A klub által szervezett kirándulásokon is részt vettünk, ez alkalmakkor mindig jól éreztük magunkat. Most már inkább itt, helyben járunk össze barátokkal egy-egy kártyapartira vagy a volt
munkatársakkal meglátogatjuk egymást.

Hogyan szereztek tudomást a PA Zrt.
által a nyugdíjasok számára kínált
kedvezményekrõl és juttatási lehetõségekrõl?
M és L: Több csatornán is eljutnak hozzánk a nyugdíjasokat érintõ fontosabb
információk. Elolvassuk az Atomerõmû

újságot, a tájékoztatókat, felhívásokat. Laci fiunk reaktorszerelõ az erõmûben, tõle is tájékozódhatunk.

Milyen juttatásokat tudtok igénybe
venni?
M és L: A juttatások közül kiemelnénk
az üdülést! Örvendetes, hogy mi nyugdíjasok és közeli hozzátartozóink az aktív
munkavállalókkal azonos feltételekkel
üdülhetünk. Havonta hozzájutunk az
Atomerõmû újsághoz, amely színvonalas és tartalmas. A családon belül korlátlanul beszélgethetünk mobiltelefonon,
amelyhez szintén a cégen keresztül jutottunk hozzá. Amikor pedig kórházba kerültünk, emelt szintû elhelyezésben részesültünk. Feltétlenül szeretnénk megemlíteni, hogy az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítás számunkra nagy segítséget jelentett, amikor a családi házunknál egy rendkívüli felújítást kellett elvégeznünk. Szintén jó érzéssel fogadtuk a
karácsonyi ajándékként érkezett utalványt is.

Mit üzentek az erõmû munkavállalóinak és nyugdíjasainak?
M és L: Örülünk, és egészséges büszkeség van bennünk, hiszen egy olyan
munkahelyen dolgozhattunk, amely
egyedüli az országban. Azt üzenjük a
még aktív dolgozóknak, hogy érezzék
magukénak, és becsüljék meg a megélhetésüket, hosszú távon biztosító munkahelyüket.
KZné
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Érettségi és érettségi találkozó
Napjainkban zajlottak le az írásbeli érettségik az Energetikai Szakközépiskolában, errõl kérdeztem Szabó Béla igazgató urat. Beszélgettem
Benkõ Eszterrel, Simon Nikolettel
és Pál Tamással, akik 10 éves érettségi találkozójukat tartották.

ESZInfó

Nehéz egy-egy dolgot kiragadni, sok fontos esemény történt az évek során velünk.
Talán ilyen a mûvelõdési házban adott dalos koncert az osztálytársaimmal, amikor
a KFT "Afrika" címû dalát adtuk elõ, csak
kicsit amatõr szinten. Vagy ilyen az ESZIsportcsarnokban egy hét alatt megszervezett farsangi buli vagy az egész diák-önkormányzati munkáink, ami olyan sok tapasztalatot adott a következõ évekre.

Jelenleg is zajlik az érettségi, mik az
idei tapasztalatai Igazgató úr?
Az érettségi nagyon jól meg van szervezve mind központilag, mind pedig helyileg.
Gyakorlatilag nálunk már befejezõdtek
május 25-én az írásbeli érettségik középés emelt szinten is. Középszintbõl az alaptantárgyak (irodalom, nyelvtan, matematika, idegen nyelv és egy választott tárgy)
voltak meghirdetve, míg emelt szintbõl
matematika, történelem és informatika
írásbelit tehettek a tanulók iskolánkban.
Százhuszonhatan jelentkeztek nálunk az
érettségire, ebbõl az idei évben nagyon sokan, közel hetvenen választották az informatika középszintû érettségi vizsgát az
alaptárgyak mellett.

Van e kimutatása az iskolának a továbbtanulással kapcsolatban?
A továbbtanulásról kicsit nehéz képet
adni, mert érettségi után a mi tanulóink elsõsorban a tizenharmadik évfolyamon a
szakképesítés megszerzését célzó továbbtanulást választják, tehát az érettségivel
nem fejezõdik be számukra itt az iskolánkban a pályafutásuk. A tömeges jelentkezés
a felsõoktatásban a tizenharmadik évfolyamnak a végén van.
Milyen lehetõsége van az itt végzett diákok további életének nyomon követésére?
A pályakövetési rendszernek a mûködtetését törvény írja elõ, sajnos ez a törvény
nem ad lehetõséget a megvalósításra, így
minden iskola sokféle módszerrel próbálkozik. Ez idáig még nem sikerült rátalálni
a megfelelõ módszerre, amivel pontos információt kaphatnánk a volt diákjaink to-

Milyen meghatározó emlékeid vannak az ESZI-ben töltött éveidrõl, Tamás?

Középiskolás évei alatt gyakran álmodoznak a diákok a jövõjükrõl. Niki,
mit sikerült megvalósítanod, mi az,
ami csak álom maradt, illetve mennyire változtak ezek az álmok mostanra?

vábbtanulásáról. Jelenleg kísérletezünk
egy új variációval, szeretnénk egy webes
felületet létrehozni, és onnan visszajelzést
kérni a tanulóinktól, reméljük ez egyszerûbb, mert számítógép elé nap mint nap leülnek, de borítékot már nehezebben visznek el a postára tapasztalataink szerint.
Mi az, amit szívesen elmondana a jövõ
diákjainak?
A szakmai tudásnak mindig értéke lesz.
Egy szakképesítést megszerezni, vagy lehetõségekhez mérten többet is akár, ez lehet egy igazán jó cél. Mindemellett természetesen megfelelõ formában és mennyiségben tanulni kell, hogy elérhesse mindenki a célját az élete során.
Eszter, hogy emlékszel vissza az
ESZI-re?
1998-ban, mikor még harmadéves ESZI-sdiákként mi búcsúztattuk a ballagókat, a Va-

lahol Európában címû musical betétdalát
énekeltük nekik útravalóul, miszerint
"mindenki erõs és életrevaló". 1999-ben
már a magunk kedvére dúdoltuk a szerenád estéin ugyanazokat a strófákat. Hogy
az elõttünk végzõ évfolyam diákjai mire
vitték az elmúlt 11 évben, nem tudom. Esetünkben viszont - immáron egy évtizedes
távlatból vizsgálva - igaznak bizonyult a
dalszöveg, egytõl egyig sikerrel vettük a
nagybetûs akadályokat. A tízéves osztálytalálkozó alkalmából, a nosztalgia kedvéért
tartott osztályfõnöki órán elhangzott beszámolók során érdekes életpályák körvonalazódtak. A többség egyetemi vagy fõiskolai
végzettséget szerzett a középiskolás szakmánkban. Van néhány kivétel azonban, aki
tanár, termékfejlesztõ, közgazdász, kontroller, újságíró lett vagy saját céget alapított. S bár a boldogulás sok pilléren nyugszik, életútjaink azt mutatják, hogy az ESZI-ben lerakott alapokra könnyû építkezni.

Középiskola alatt én versenyszerûen
sportoltam, az volt az álmom, hogy klaszszis kosaras lehessen majd belõlem. Mivel
aztán az egyetem alatt a versenysport és az
általam választott szak nem fért meg egymás mellett, én amellett döntöttem, amivel
hosszabb távra tudok tervezni, így maradt
a tanulás és a sport hobbiszinten. Mára az
álmaim már a családom körül forognak.
Milyen érzés újra látni a volt osztálytársakat, Tamás?
Vicces és egyben közhelyes is, amikor
együtt vagyunk újra az osztállyal, akkor a
régi egymás közti szerepek élednek fel ismételten, mint annak idején a középiskolában. Ilyenkor azt hisszük, hogy nem változunk. Együtt legalábbis újraélhetõ a
múlt, a saját életünkben persze a különbözõ körülményekhez alkalmazkodás eltérõ
"maszkokat" tett az arcunk elé, de erre a
kis idõre ezek eltûnnek.

Érettségizõk, kitartást, már közeledik
a nyári szünet. Öregdiákok, remélem,
hogy minden vágyatok valóra válik
az évek során. Köszönöm igazgató úr,
hogy nyilatkozott az érettségirõl és továbbtanulásról.
Prokob Ágnes

Paksi Turisztikai Információs Iroda
- Tervek és eredmények
Mikor alakult meg és hol található a
Paksi Turisztikai Információs Iroda?
Az iroda 2007. július 1-én alakult. Az Építõk úti üzletsoron mûködõ Tensi Holiday
Utazási Irodában található, amelyben "paksi sarkot" alakítottunk ki. Az érdeklõdõknek
4 nyelven - magyarul, angolul, franciául és
németül - nyújtunk tájékoztatást a paksi
tudnivalókról, aktuális programokról.

Milyen eredményeket ért el az iroda a
megalakítása óta?

A Polgármesteri Hivatal adott otthont a
közelmúltban annak a tájékoztató fórumnak, amelyen a Paksi Turisztikai Információs Iroda mûködését és a város turisztikai fejlesztését szolgáló jövõbeli terveit
ismertette Paks város polgármestere és az
iroda vezetése. Szerkesztõségünk ebbõl
az alkalomból kereste meg Czink Dórát,
az iroda vezetõjét.

2009. május 15-én a múzeumi világnap
alkalmából rendezett múzeumi majálisra szeretettel várta a családokat a paksi
Városi Múzeum és a Paksi Képtár. A rendezvényen került megnyitásra az "Óra
alatt beszélgetni tilos" címû kiállítás. Ez
alkalomból ideiglenesen megnyitott kiállítást Ónodi Gyöngyi néprajzkutató rendezte. Mint mondta, a raktáron levõ tárgyak mellé több dolgot kaptak magánszemélyektõl, és kértek kölcsön eszközöket az uzdi iskolamúzeumtól is.

2007-ben beindítottuk a "Paks város turisztikai hírlevele" elektronikus kézbesítését, mely által mintegy háromezer e-mail
címre juttatjuk el havonta a turisztikai érdeklõdésre igényt tartó híreket. 2008-ban
elkészítettük a "Paksi Kalauz"-t. Paks város
önkormányzata és a Tensi Kft. közös beruházás révén elkészítette a város turisztikai
honlapját (www.utazaspaks.hu), melyen a
városunk iránt érdeklõdõk minden hasznos információt megtalálnak a szálláshelyektõl kezdve, a kikapcsolódási lehetõségeken keresztül a vendéglátó egységekig.
Bekapcsolódtunk Magyarország leghíresebb turisztikai magazinja, a "Fõtér" forgatásába és a mûsor szerkesztése. Egynapos
paksi tanulmányutat (study tour) szervez-

tünk turisztikai újságírók és utazásszervezõk részére (Makovecz templom, Képtár,
Paksi Halászcsárda, Atomerõmû Látogató
Központ, Sárgödör tér állomásokkal). Folyamatban lévõ munkáink között említhetem egy új "Paks könyv" (8 nyelvû kiadvány) készítését, egy 3 nyelven megjelenõ
32 oldalas paksi turisztikai kiadvány, egy
leporelló és 5 különbözõ paksi képeslap
megalkotását, ezen kívül egy kétnapos
study tour szervezését 2010-re. Turisztikai
pályázatok írásában is közremûködünk.

Kap-e kellõ publicitást az iroda? Honnan tudhatnak róla azok, akik igénybe vennék szolgáltatásait?
Tevékenységünk fõként a regionális médiában jelenik meg. A Paksi Hírnökben "Utazzon Hozzánk" címû turisztikai rovat indítottunk, valamit "Utazási tanácsok" rovatot vezetünk. Emellett különleges lehetõség, hogy
beszámolhatunk a város rendezvényeirõl, turisztikai újdonságairól a "Panoráma Bulletin" on-line turisztikai napilapban.

Kialakult-e valamiféle együttmûködés azokkal a helyi szervezetekkel,
amelyek profitálhatnak a paksi turizmus fellendülésébõl?

Múzeumi majális
Az oktatás témája köré csoportosult
idén a paksi Városi Múzeumnak a múzeumi világnaphoz kapcsolódó programja, a hagyományos múzeumi majális.
A rendezvény keretében a Pro Artis
Mûvészeti Iskola dráma tagozatának tanulói részleteket adtak elõ a Paksi Múzeumi Füzetek gyermekéletet megidézõ
második kötetébõl. Az elõadásból kitûnt,

hogy azóta sokat változtak a fegyelmezési módszerek.
A rendezvényen a paksi iskolák mutatkoztak be. A múzeum ideiglenes tárlata az elõdök világát mutatta be, a jelen
illusztrálására pedig a napjainkban mûködõ általános és középiskolákat, valamint a mûvészeti iskolát kérte fel a múzeum. A bemutatkozók egy-egy sátorral

Igen. Paks Város Önkormányzata mellett több helyi gazdasági és társadalmi
szervezettel állunk kapcsolatban, akik
egyes programjainkat támogatták is már,
így a Tensi Kft., a Paksi Halászcsárda, a
Sárgödör Téri Présháztulajdonosok Egyesülete, és Rideg Imre pálinkakészítõ.
Emellett megalakulásunk óta kiváló kapcsolatot ápolunk az ország valamennyi
tourinform irodájával. Kiemelt kapcsolatban állunk a Dél Dunántúli Regionális
Marketing Igazgatósággal, Tolna Megyei
Turisztikai Kht-vel, Szekszárdi Turizmus
Kft.-vel, Pécsi TéDéeM Turisztikai Nonprofit Kft-vel.

Kialakult-e valamilyen együttmûködés az atomerõmû Tájékoztató és Látogató Központjával?
Az atomerõmû városunk legnagyobb turisztikai attrakciója, ezért nagyon fontosnak tartom a jó kapcsolat ápolását. Sok
esetben keresnek meg minket ide érkezõ
csoportok az atomerõmûvel való megismerkedést is tartalmazó programjavaslatot
kérve. Bízom benne, hogy ez az érdeklõdés
a Tájékoztató és Látogató Központtal való
szorosabb együttmûködés kialakulásához
vezet a jövõben.
Prancz Zoltán

várták az érdeklõdõket, melyek ötletesek és változatosak voltak: a fényképalbumokon és tablókon keresztül a hangszerekig, a szakmát jelképezõ számítógépig, robotig és varrógépig, mûvészeti
alkotásokig sok minden várta a látogatókat.
A gyerekeket több kézmûves lehetõség várta.
A játékos délutánon felidéztük nagyszüleink iskoláskorát és játékait is.
Wollner Pál

A táplálkozás lelki,
érzelmi összefüggései
Evési szokásainkban hangulatunk, lelkiállapotunk, érzelmi szükségleteink tükröződnek. A hétköznapi nyelvi fordulatok megmutatják, milyen szoros kapcsolatban áll az
evés a szeretettel. A kedves, mosolygós, gügyögő kisdedet "ennivalónak" találjuk,
szerelmünket "édesemnek" szólítjuk, s
tudjuk, hogy a "férfi szívéhez gyakran a
gyomrán keresztül vezet az út".
A táplálkozásnak és a szeretetnek ez a szoros összefonódása életünk első hónapjaira
vezethető vissza. Létezésünk első időszakában semmilyen más életfunkciónak nincs
olyan döntő jelentősége, mint a táplálékfelvételnek. Az anyai méh biztonságot nyújtó
melegéből éppen csak kiszakadt csecsemő
a szopáskor szinte újra eggyé válik anyjával.
Miközben éhsége csillapodik, beszívja anyja testének illatát, hallja a magzati életből
jól ismert szívhangokat, bőrén érzi az anyai
test puha melegét. Ily módon a jóllakottság,
az elfogadás, és a szeretet érzése a csecsemőben elválaszthatatlanul összekapcsolódik. Ha az anya hajszolt, rohan, a szoptatáskor érzelmileg, gondolatilag "nincs jelen",
az a későbbiekben nemcsak az anya-gyerek
kapcsolatban okozhat zavarokat, hanem
évekkel, évtizedekkel később étkezési vagy
emésztőrendszeri zavarokhoz is vezethet.
Az, hogy milyen nagy jelentősége van a szeretetteljes odafordulásnak a csecsemők
táplálkozásában régóta ismert. Megfigyelték, hogy azokban a csecsemőotthonokban, ahol túl kevés gondozónőt foglalkoztattak, és így a gyermekek nélkülözték a
szeretetet, az odafordulást, a személyre
szóló bánásmódot, a csecsemők közel egynegyede súlyosan megbetegedett, sőt meg
is halt táplálkozási zavar miatt, annak ellenére, hogy a higiénés viszonyok kifogástalanok voltak, és a gyerekek a biológiai szempontból szükséges táplálékot szabályos
időközönként hiánytalanul és szakszerűen
megkapták.
Az étkezési zavarok kialakulásában gyakran
tetten érhető probléma az is, ha az anya félreérti a csecsemő, kisgyermek jelzéseit, és
minden sírásra táplálással válaszol. A baba
sír, mert csípi bőrét a pelenka, fáj a hasa,
vagy egyszerűen csak unatkozik, és társaságra vágyik. A mama pedig minden alkalommal megeteti. Ezzel elérheti, hogy a piciben minden rossz érzés - eredetétől függetlenül - összekapcsolódik az evéssel, és talán felnőtt korában is majd minden bánatát, feszültségét evéssel kísérli meg oldani.
Az evés egyúttal kommunikációs történés is.
Valamennyien őrizzük néhány családi ebéd,
vacsora, ünnep hangulatát. Egy-egy íz, illat
néha teljesen váratlanul kellemes emlékeket hoz felszínre. Leggyakrabban maguk az
emlékek meg sem jelennek, csak valamifajta kellemes, nosztalgikus hangulat az, amit
érzünk. Az étkezés és a hangulat közötti szoros összefüggés miatt igen fontos, hogy a
családi étkezések a lehető legkellemesebb
légkörben teljenek. Ez az idő a legalkalmatlanabb a vitákra, nézeteltérésekre, gyermekeink nevelésére! Sokat ronthatnak a családi étkezések hangulatán a múltból örökölt,
elavult szabályok is. Ilyen például a "magyar
ember evés közben nem beszél", vagy hogy
"mindent meg kell enni, ami a tányéron
van." Káros, ha az egyén azonosul ezzel a
szabállyal, és nem figyel testének jelzéseire.
Vagyis étvágyát nem éhsége, hanem tányérjának látványa befolyásolja.
Étkezési szokásaink, ízlésünk érzelmi szükségleteinkkel is szoros összefüggésben áll.
Sok mindent elárul személyiségünkről, szükségleteinkről azoknak az ételeknek a listája,
amiket kedvelünk, illetve elutasítunk.
"Mondd meg, mit eszel, és én megmondom
ki vagy!" szól a régi mondás. Az édességek
gyermekkorban dicséretet, jutalmat, elfogadást szimbolizálnak, ennek megfelelően az
édesség utáni vágyódás, a nassolás gyakran szeretethiányt, elismerés utáni vágyat,
máskor unalmat, önvigasztalást jelez. Akik
életükben legfontosabbnak a biztonságot,
stabilitást, állandóságot tartják, általában
az egyszerű, kiadós ételeket, különösképpen a kenyeret, főtt tésztákat kedvelik. Akik
viszont szívesen próbálnak ki új ízeket, egzotikus ételeket, szívesen fogadják az új ingereket, új benyomásokat, szinte keresik az
élet kihívásait. Akik a fűszeres, erős ételeket
kedvelik, azok néha még akkor is szeretik a
kihívásokat, ha azok nehezen elviselhetők.
Dr.Vöröss Endréné Erika
egészségfejlesztő mentálhigiénikus
fitoterapeuta-természetgyógyász
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Nyílt vízisportnapok Balatonfüreden
Milyen hajóállománnyal rendelkezik
jelenleg a szakcsoport?

Május 16-17-én rendezte meg a PA
Zrt. és az Atomerõmû Sportegyesület közösen az immár hagyományos
nyílt vízisportnapokat Balatonfüreden, a Koloska Kikötõben.

- Most az ASE VSC, a PA Zrt, az Atomerõmû SE és az MVM hajóit üzemelteti.
Ilyen szempontból jelenleg tizenhat nagyhajót üzemeltet az ASE VSC, illetve van
együttmûködési megállapodásunk a Marco Polo ötvenes cirkálóra, valamint a Heuréka közös használatára a rekreációs
központtal. Tehát így nézve a hajóparkunkat, igen jelentõs. A típusok megosztása
szerint hat darab Dolfin 28-as, hét darab
Dolfin 26-osunk, van egy Balaton 25ösünk, illetve van kettõ darab CNSU típusú hajónk.
A PA Zrt. támogatásával sikerült az idén
beszereznünk egy vadonatúj Dolfin 28-as
hajót, ami a Hercegnõ nevet kapta. Ez a hajóink között a legjobban felszerelt, tehát
egy nagyon elegáns és szép hajó lett.

Szabó Zsolt mint a rendezvény felelõse elmondta:
- Az idei már a tizenharmadik, hogy
megrendezzük a vízisportnapokat. A két
napon közel hatszáz vendég volt a rendezvényünkön. Többségük a rekreációs központban az étkezést is igénybe vette. A
legtöbb lehetõség elsõsorban a Koloska kikötõben volt. Ki lehetett próbálni a vitorlázást és a motoroshajót, de többen elmentek kerékpározni, sétálni is. Sokan bementek a városközpontba, ahol megnézték a
Balaton-koszorúzást. Úgy gondolom, hogy
összességében egy igen jól sikerült program volt, hiszen évrõl évre többen jönnek
Balatonfüredre. Ez a nyílt nap a nyitottságát hangsúlyozza a kikötõnek is, az egyesületnek is, az üdülõnek is, és a népszerûsítéséhez elfogadottságához hozzájárul.
Ezen a két napon minden rendelkezésre állt, ami a kellemes kikapcsolódást
szolgálta.

László Zoltánt, az ASE VSC Vitorlásszakcsoport elnökét kérdeztem a rendezvényrõl:
- Szombaton és vasárnap közel hatszáz
vendég vett részt a PA Zrt. humán igazga-

tósága és az ASE VSC közös rendezvényén. Az idén meghívtuk az MVM-társaságcsoport tagjait, Balatonfüreden is
meghirdettük, illetve maguk a kikötõbérlõk is részt vettek a rendezvényünkön. Ki
lehetett próbálni a hajókat, a Koloska motorossal is lehetett menni, tehát sokszínû
programot sikerült összeállítanunk. A
szombati napon paksi halászléfõzés volt,
kiegészítve szekszárdi borház kóstolójával. Egyre sokszínûbben próbáljuk programunkat lebonyolítani, így nyitottunk
Balatonfüred felé is. Ez volt a második év,

hogy teljesen nyitott lett a kikötõnk, ez a
rendezvényen résztvevõk létszámán is
meglátszott.
Negyvenfõs rendezõi létszámunk segédkezett a programon. Tizenhat nagyhajót üzemeltettünk, erre mindegyikre
két fõt biztosítottunk. Külön kellett a
Heurékára, illetve a Koloskára egy-egy fõ,
a rekreációs központ alkalmazottainak
segítésére, illetve a parti rendezvényeknek a koordinációjához. Emellet volt egy
balatoni évadnyitó kalózversenyünk is,
ahol hat kalózpárosunk indult.

Viszonylag új sportágról lévén szó,
mutasd be pár szóval, légy szíves, a
duatlont illetve a triatlont.
A triatlon úszásból, kerékpározásból és
futásból áll. A távokat folyamatosan kell
teljesíteni. A duatlon a triatlon egy változata, összetevõi sorrendben: futás - kerékpár - futás. Jellemzõen õsszel és tavasszal szükséges ez a módosítás, amikor
hideg van a szabadban való úszáshoz. A

A versenyen való indulás jogát az orfûi
extrém duatlon OB-n szereztem, ahol korosztályomban a 3. helyet értem el.

Mivel több kategóriát indítottak egyszerre, az elsõ kilométeren viszonylag
szûk pályán, szinte ki kellett "lõni",
hogy ne a tömegben küzdjek. Az elsõ
számot az 5. helyen fejeztem be, de ehhez 38 perces futás kellett. Aztán a kerékpáron hiába mentem a több fordítós
pályán 32,8 km/h átlagsebességgel, bizony volt, aki úgy ment el mellettem
mint egy motoros. Végül a befejezõ futáson vissza tudtam elõzni néhányat. A
célba bevezetõ szakasz mindig emlékezetes lesz számomra: a rendezõk adtak
át egy kis magyar zászlót, hogy azzal
fussak be a célba.

Hogyan zajlott le az EB? Hányadikként értél célba?

Mik a folytatásra vonatkozó terveid?

Az EB-t Budapesten, a Kopaszi-gáton
rendezték meg, a PA Zrt. támogatásával. Közel 600 résztvevõ állt rajthoz. A
táv 10 km futásból, 40 km kerékpározásból és 5 km futásból állt. A népes
nemzetközi mezõnyben a 9. helyet szereztem meg. A magyar indulók között
ez volt a legjobb eredmény.

Az EB a 2010. évi Triatlon VB fõpróbája volt, amely rendezési jogát szintén Budapest nyerte el. Szeretném ezen
a versenyen is képviselni korosztályomat magyar színekben. Az indulási jog
megszerzéséhez sok edzésre, sérülésmentes felkészülésre lesz szükség.

versenyeket különbözõ távokon (rövid-,
közép- és hosszútávon) rendezik meg.

Hogyan készülsz a versenyekre?
Nagyrészt itthon készülök, heti 6-10
edzéssel. Felkészülésemet, horvátországi és ausztriai edzõtáborozások egészítik ki. Terveim szerint 300 km úszás,
6000 km kerékpározás, 2000 km futás
teljesítésével zárom az évet.

Hogyan kellett kvalifikálnod az EB-re?

Melyek voltak a verseny emlékezetes szakaszai?

- Az ASE VSC tagsága két részbõl tevõdik össze, vannak maguk az ASE VSCtagok, ez 240 fõ, és hozzánk tartoznak a
Mavir SE és az MVM SE vitorlázó tagjai,
így összességében a közel háromszáz fõs
tagságot érjük el létszámban. A korosztályban minden réteg megtalálható.
A fõszezonban minden hajónk üzemben van, ezt szeretnénk is, ha a hajóink
úsznak, akkor használjuk is azokat.

Milyen újdonságokkal tudsz még beszámolni az olvasóinknak?
- Ami még újdonság, hogy szakosztályunk az idén megkapta a kalóz OB rendezésének a jogát. Ez júliusban egyhetes
rendezvény, úgy gondolom, hogy ez egy
rangos esemény lesz. Ötven hajóegységre számítunk kalózban, ez versenyzõi létszámban 100 fõt jelent.
Ami még fontos eseményünk, hogy a
tavalyi évtõl a Dolfin osztályban a nagyhajós ob-t rendezzük, az idén is megkaptuk a rendezés jogát szeptember 4-tõl. Az
idén az MVM rendezi az iparági vitorlástalálkozót szeptember 17-tõl 20-ig. A technikai feltételeket az ASE vitorlásszakcsoportja fogja biztosítani. Hagyományosan
pünkösdkor lesz az Atom-kupa, a hagyományos Burgmann-kupa, utána a Pakskupa, illetve augusztusban a hagyományos Artex-kupa. Természetesen a tagjaink nagyon sok nagyhajós és kalózversenyen vesznek részt. Mi elsõsorban a kedvtelésû túravitorlázást szolgáljuk.

Köszönöm a tájékoztatást és jó szelet
kívánok!
Wollner Pál

Milyen az utánpótlás-nevelés?

Maratoni versenyeredmények kvalifikáció az Európa-bajnokságra

Lippai Zoltán kiváló eredménye
az Európa-bajnokságon
Lippai Zoltán kollégánkat, az Üzemirányítási
Fõosztály fõtechnológusát, gyakran láthatjuk,
amint szabadidejében
fut, vagy teker. A tempó
elsõ ránézésre is túlmutat az egészséges életmód jegyében zajló
könnyed testmozgáson
(nem mintha nem lenne önmagában is példás, ha valaki csak a fittség kedvéért vállalja a rendszeres mozgást): Zoltán versenyszerûen sportol. A 2009. május 23-24-én,
Budapesten rendezett korosztályos Duatlon Európa-bajnokságon eddigi sportpályafutása legjobb eredményét érte el. Ebbõl az
alkalomból kereste meg szerkesztõségünk.

Mekkora jelenleg a létszáma az ASE
VSC-nek?

- Fadd-Domboriban több éve beindítottuk az utánpótlás-nevelésünket, hogy a
gyermekek is megszeressék a vitorlázást,
illetve a balatonfüredi két gyerektábort is
meg kell említenem, amit hagyományosan megtartunk nagyon kedvezõ feltételekkel.

A kiváló eredményhez egész szerkesztõségünk nevében gratulálok! További jó készülést!
Prancz Zoltán

Május 22-24. között rendezték meg
Gyõrben a "Graboplast" Maraton Magyar
Bajnokságot. Az ezt megelõzõ Tolnai
Évadnyitó Maraton rendkívül ígéretesen
sikerült az Atomerõmû Sportegyesület
versenyzõi számára: 18 aranyérmet és
számos dobogós helyezést értek el. Ez
K-1
K-2
PC-2
K-1
MK-1
MK-1
C-2

ffi, ifjúsági 21 km maraton
nõi, serdülõ VI. kcs.
15 km
ffi, kölyök III. kcs.
10 km
ffi, kölyök IV. kcs.
10 km
ffi, kölyök III. kcs.
10 km
ffi, kölyök III. kcs.
10 km
ffi, felnõtt
25,8 km

K-2
K-2
C-2
C-1
K-1
K-1

ffi, kölyök III. kcs.
ffi, ifjúsági
ffi, ifjúsági
ffi, serdülõ V. kcs.
ffi, serdülõ VI. kcs.
nõi, serdülõ VI. kcs.

10 km
21 km
21 km
15 km
15 km
15 km

PC-2
MC-1
MK-2
MK-1

ffi, gyermek
ffi, gyermek
nõi, gyermek II. kcs.
nõi, gyermek I. kcs.

5 km
5 km
5 km
5 km

viszont csak a fõpróbája volt az év legrangosabb hazai hosszútávú versenyének. Itt már jóval erõsebb mezõny állt
rajthoz. Az atomos csapatnak azonban a
gyõri eredmények miatt sem kell szégyenkeznie. Az alábbi helyezéseket érték el:

4. Somorácz Tamás
3. Fenyvesi Réka-Kiszli Vanda
3. Huszák Donát-Fritz Marcell
8. Weisz Zoltán
2. Pinczés Alexander
3. Molnár Balázs
6. Dejczõ Bálint-Haag Zoltán
9. Rohn Tamás-Molnár Mihály
9. Lukács Barna-Horányi Péter
4. Somorácz Tamás-Nagy Péter (Graboplast Gyõr)
2. Rohn Richárd-Erdõs Szilárd (Grabplast Gyõr)
8. Blatt Kristóf
6. Széperdei Renátó
2. Fenyvesi Réka
3. Kiszli Vanda
6. Fritz Krisztián-Brackó Zsombor
1. Koleszár Zoltán
4. Fritz Anett-Ágoston Veszta
2. Pupp Noémi

XI. ATOMERÕMÛ KUPA
Jól indult az idény a kalózhajók ranglista
versenyén, melyet Balatonfüreden rendezett az Atomerõmû Sportegyesület Vitorlás szakosztálya a hét végén, május 29. június 01 között. Az 1,2 szorzójú rangos versenyre 12 klub színeiben, 29 hajóegység
nevezett.
Ebben az évszakban a megszokottól eltérõen esõs-hûvös idõjárás fogadta a
résztvevõket. Tíz-húsz km/h szél viszont
fújt - ez kellett a vitorlákba. A Koloska-Marina elõtti vízterületen volt kijelölve a pálya. Az elsõ versenynapon É-ÉK szélben az esõfelhõ szélén - 3 futamot sikerült lebonyolítani.
A második napon a változó irányú és
erõsségû, DNY-NY nagyobb szélben is 3
futam jött össze. Az utolsó napon a biztató kezdet után a futam közepén, a szél
egy nagyot fordult, majd elállt, és eleredt
az esõ. A versenybíróság nem hirdetett
rövidített befutót, hanem lefújta a futamot.

A szélviszonyok, az áramlások az
eredményeken is meglátszottak. A
Szentpéteri - Koleszár páros után, teljesen nyílt volt a verseny, nagy keresztbe verések után az összesített elsõ 14 helyezett egység egy-egy futamban dobogós helyezést is futott, a 3.-6.
helyezett között is csak két pont különbség döntött. Az ASE versenyzõi
helyezés lajstromszám
1
2
3
7
16
18
20
24
25
26
29

HUN 91
HUN 432
HUN 8
HUN 110
HUN 114
HUN 432
HUN 109
HUN 110
HUN 115
HUN 113
HUN 116

biztatóan helytálltak az erõs mezõnyben. Az évadban összeült új párok kezdenek összeszokni. Jó szelet, további
sikereket.
Következik a XIII. Burgmann Kupa június 6-7, majd június 19-21. között a Paks
Kupa, melynek keretein belül már a Magyar Bajnokságra készülnek fel versenyzõink.
gyulai

kormányos-legénység

egyesület

pont

Szentpéteri Zsolt - Koleszár Péter
Németh Ferenc - Németh Kristóf
Varjas Sándor - Baráth Gábor
Lipták Dániel - Varju Gábor
Nagy Róbert - Mészáros Miklós
Boromisza László - Tibay László
Szemes Bence - Seres Péter
Jasper Gábor - Szabó Miklós
Dr. Kemenes László - Jégh Gabriella
Oravetz Attila - Nagy Viktor
Debreczeni János - Debreczeni Csaba

Vízügyi SC
MAFC
BYC
ASE
ASE
ASE
ASE
ASE
ASE
ASE
ASE

9
25
29
33
72
78
84
104
120
121
138

Rohn Richárd (elől, közelebb)

A versenyzõk edzõi: Bedecs Ferenc,
Meczker András, Gutai Dániel, Feil Imre.
A Maraton Magyar Bajnokság egyben
válogatóverseny is volt a lengyelországi
Ostradában július végén lebonyolítandó
maratoni Európa-bajnokságra. Örven-

detes fejlemény, hogy Rohn Richárd, a
kenu-kettesek 21 km-es versenyében,
gyõri partnerével, Erdõs Szilárddal elért
második helyezése indulási jogot jelent a
maratoni Eb-n.
Prancz Zoltán

