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Habsburg Ottó Pakson
Dr. Habsburg Ottó 2005. június 20-i
látogatása után 2009. április 20-án
ismét a paksi atomerõmûben járt.
A páneurópai gondolat atyját, az egyetemes humanizmus és az európai eszme kiváló képviselõjét, Magyarország elkötelezett támogatóját, Paks város és a paksi
atomerõmû igaz szövetségesét Süli János
vezérigazgató fogadta és tájékoztatta a Paksi Atomerõmû Zrt. elõtt álló feladatokról.
Õexellenciája a megbeszélésen elmondta:
örömmel értesült a magyar országgyûlés
március 30-i elõzetes elvi állásfoglalásáról,
mellyel a parlament hozzájárult a paksi
atomerõmû bõvítés-elõkészítõ munkájának megkezdéséhez. Reményét fejezte ki,

Paksi önkormányzati
képviselõk látogatása

hogy az ország áramellátása terén biztos
pontnak számító paksi atomerõmû a jövõben még inkább meghatározó része lesz a
magyar villamosenergia-rendszernek. A
Páneurópai Unió volt elnöke hangsúlyozta: meggyõzõdése, hogy a nukleáris energia békés célú felhasználása hozzájárul az
élhetõ környezet és a fenntartható fejlõdés
megteremtéséhez.
Dr. Habsburg Ottó a tájékoztató megbeszélést követõen megtekintette azt a területet, amely a tervezett blokk(ok)nak adhat késõbb helyet. Kiemelte, hogy Paksra mindig szívesen jön, már csak azért is,
mert szereti azt a közösséget, amely a jövõben bízik, dolgozik, és biztosítja Magyarország energetikai biztonságát.

Tolna megyei politikusok az atomerõmûben

2009. április 9-én Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyûlése, Tolna Megye Közgyûlésének elnöke és alelnökei valamint Tolna megye országgyûlési képviselõi látogattak a paksi atomerõmûbe.
A vendégeket Süli János vezérigazgató,
dr. Varga-Sabján László törzskari- és hu-

mánigazgató, valamint Mittler István
kommunikációs vezetõ fogadta. A vendégek tájékoztatót kaptak az atomerõmû teljesítménynövelési és üzemidõhosszabbítási projektjének jelen állásáról, és tájékozódtak az atomerõmû bõvítés-elõkészítésének lépéseirõl. Mint
ismert az országgyûlés 95%-os szava-

zati aránnyal elvi jóváhagyását adta a
paksi atomerõmû telephelyén új atomerõmûvi blokk(ok) elõkészítését szolgáló tevékenység megkezdéséhez. A
megye vezetõ politikusai a tájékoztató
utáni üzemi bejáráson megtekintették
a lehetséges új blokk(ok) tervezett létesítési helyét.

TEIT képviselõk tájékoztatása

2009. április 6-án a Hajdú János vezette paksi képviselõ-testület és Tóth
Ferenc, Tolna megye 2. számú egyéni választókerületének országgyûlési képviselõje a paksi atomerõmûbe
látogatott.
A vendégeket Süli János vezérigazgató,
Hamvas István mûszaki vezérigazgatóhelyettes és Mittler István kommunikációs vezetõ fogadta. A mûszaki vezérigazgató-helyettes úr tájékoztatást adott
az atomerõmû teljesítménynövekedési
és üzemidõ-hosszabbítási projektjének

jelen állásáról. Ezt követõen a parlament
március 30-i határozata alapján - melyben az Országgyûlés 30 igen, 6 nem és
10 tartózkodás mellett elvi jóváhagyását
adta a paksi atomerõmû telephelyén új
atomerõmûvi blokk(ok) elõkészítését
szolgáló tevékenység megkezdéséhez összefoglalta a bõvítés elõkészítésének
kövezketõ lépéseit.
Az atomerõmûnek otthont adó teleplés
önkormányzati testülete és a térség parlamenti képviselõje a tárgyalás utáni üzemi bejáráson megtekintette a lehetséges
új blokk(ok) tervezett létesítési helyét.

A Török Gusztáv Andor - Kalocsa
polgármestere - vezette Társadalmi
Ellenõrzõ és Információs Társulás
(TEIT) 13 településének polgármesterei és a térség országgyûlési képviselõje - Tóth Ferenc - látogatott az
atomerõmûbe április 18-án.
A vendégeket Süli János vezérigazgató,
Hamvas István mûszaki vezérigazgatóhelyettes, dr. Varga-Sabján László törzskari- és humánigazgató és Mittler István
kommunikációs vezetõ fogadta.
A vendégek tájékoztatást kaptak az
atomerõmû teljesítménynövelési és üzemidõ-hosszabbítási projektjének jelen állásáról és tájékozódtak a tervezett atomerõmû bõvítés elõkészületi lépéseirõl. A tájékoztató után megtekintették a tervezett
beruházás helyszínét.
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Munkavállalói
fórum a jövõrõl
Kettõs céllal hívott össze munkavállalói fórumot Süli János vezérigazgató
úr április 21-én az irodaépület földszinti tanácstermében. Elõször azért,
mert kinevezése óta még nem volt alkalma találkozni az erõmûben dolgozó kollégáival, másodszor azért, mert
a március 30-i parlamenti döntéssel
kapcsolatos információkat kívánta
megosztani a résztvevõkkel.
A vezérigazgató úr eredményesnek ítélte a
2008-as évet, amely a jól végzett közös
munka dicsérete. Reményét fejezte ki, hogy
ebben az évben sem adjuk lejjebb. Szólt a
teljesítmény-növelési program eddigi sikeres végrehajtásáról és az idei végleges befejezésérõl, amelynek eredményeként
mind a négy blokkunk 108%-on üzemelhet.
Néhány mondatban utalt az üzemidõhosszabbítási program fontosságára is,
hiszen ennek a két programnak a megvalósítása teremti meg annak lehetõségét,
hogy új blokkok épülhessenek Pakson.
Hatalmas és sokrétû a feladat, nagyok a
kihívások, amelyeknek csak akkor tudunk megfelelni, ha nyugodt légkörben
dolgozhatunk. Egyik legfontosabb feladatának a nyugodt légkör megteremtését
tartja, amely biztosítékot nyújt a becsületes munkavégzéshez.
Nem terveznek leépítést és szervezeti
átalakítást is csak minimális mértékben.
Nyugodt légkörben tárgyalni és megbeszélni mindent, hiszen a legjobb döntést a végrehajtás szintjén lehet meghozni. Arra kérte a jelenlévõket, hogy a vitákat ne vigyék ki, kapun belül kell mindent megvitatni és egyezségre jutni. Párbeszéd és párbeszéd, ez az alapfeltétele a
sikeres munkának. Ennek érdekében
minden hónap elsõ szerdáján fogadóórát
tart, szívesen lát mindenkit.
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Kormánybiztosi látogatásról
és az influenza pandémiás felkészültségről
A paksi atomerõmû influenza
pandémiás felkészüléségével ismerkedett dr. Bujdosó László influenza
pandémiás kormánybiztos a 2009.
április 15-én Pakson tett látogatása
alkalmával.
Az atomerõmû részérõl Bana János balesetelhárítás vezetõ, az atomerõmû influenza pandémiás csoportjának vezetõje
adott tájékoztatást a tervrõl, és válaszolta meg munkatársaival együtt a témában
felvetõdõ kérdéseket, a kormánybiztos pedig a influenza pandémiás helyzet világban történt változásairól, jelenlegi állásáról tájékoztatta a paksi szakembereket.
A látogatás kapcsán kértem meg Bana
Jánost, hogy ismertesse lapunk olvasóival, mit is kell az influenza pandémiás felkészülésen érteni, és ez milyen feladatot
ró az atomerõmû számára.
- A paksi atomerõmûben a vezérigazgató megbízása alapján - minden igazgatóságról egy-egy tag részvételével - létrejött
egy pandémiás felkészüléssel foglalkozó
csoport, melynek vezetésével engem bíztak meg. A csoport feladata, hogy elkészítse a paksi atomerõmû influenza
pandémiás tervét, és a felkészüléshez kapcsolódó adatokat biztosítsa. A legfontosabb feladat ebben azon kritikus munkakörök meghatározása, melyekhez egy influenza pandémia esetén mindenképpen
embert kell biztosítani, és melyek azok a
tevékenységek, melyeket mindenképpen
végre kell hajtani a cégnél. Alapvetõen két
szempontból lényeges a terv, egyrészrõl a
villamosenergia-termelés, vagyis a blokkok üzemének biztosítása, más részrõl a
nukleáris biztonság fenntartásának minden körülmények között biztosítása.

- Mit jelent az, hogy pandémia?
- A pandémia szó alatt világjárványokat kell érteni, azt amikor megjelenik
egy olyan vírus, mely ellen az emberek
többsége védtelen, nincs ellene oltóanyag sem, ami komoly megbetegedést
okoz, és rendkívül gyorsan terjed országról országra, egyik földrészrõl a másikra. Influenza pandémiáról akkor beszélünk, amikor szinte minden földrészen pusztít az influenzavírus.

- Most mi a helyzet? Számíthatunk
ilyen járványra?
- Egyelõre nagyon nehéz megmondani, hogy a pandémiás influenzavírus hol
és mikor fog megjelenni. Körülbelül harmincévenként történik egy nagy influenza világjárvány. Utoljára a 60-as évek
vége felé a hongkongi influenzajárvány
volt, ami világméretet öltött. Nagy valószínûséggel hamarosan ismét egy be fog

következni újra, aminek hatásai nagyon
súlyosak lehetnek. A feltételezések szerint 10-25%- közötti megbetegedésekkel
és a legrosszabb idõszakban 40%-os
munkahelyi hiányzással kell számolni.
Az iskolákat, óvodákat, kórházakat bezárják. Aki nem szorul közvetlen kórházi kezelésre, azt otthonába küldik,
hogy a felszabadult ágyakat a járványban szenvedõk számára biztosítsák. Átlagban 8-10 hét az az idõ, amíg egy járványhullám végigmegy az országon, és
várhatóan nem egy, hanem kettõ vagy
három hullámra lehet számítani, ami
között több hónap vagy akár egy fél év
is eltelhet.

- Az atomerõmûben mi lesz a feladat?
- Mivel ez alapvetõen egy járványhelyzet, ezért azzal kell számolni, hogy
a munkavállalók nagy része megbetegszik. Természetesen léteznek különbö-

Együttmûködési megállapodás
Az atomerõmû jelenét és jövõjét
alapvetõen meghatározó tényezõ a
környezetében lévõ települések lakóinak véleménye az atomenergiáról
és a mûködõ atomerõmûrõl.
Szólt a nagy létszámú eltávozókról,
akik ugyan sok tudást vittek magukkal,
de a feladatkörük átadása jól sikerült, viszont az utánpótlás kérdését továbbra is
kiemelten kell kezelni.
Ezt követõen beszámolt a március 30-i
parlamenti jóváhagyást követõ eseményekrõl, az atomerõmû vonzáskörzetében
lévõ települések képviselõ-testületei számára adott tájékoztatókról, majd átadta a
szót Hamvas István mûszaki vezérigazgató-helyettes úrnak, aki tömören összefoglalta a villamosenergia-termelés jelenlegi helyzetét és a jövõ tennivalóit.
Megtudhattuk, hogy a folyamatosan emelkedõ villamosenergia-igény biztosításában
nélkülözhetetlen az atomenergia, amelynek
mûvelõi három fokozatú programban gondolkodnak. Elõször teljesítményt növelnek,
majd üzemidõt hosszabbítanak és végül új
atomerõmûvi blokkokat építenek.
Ezt a metódust követte Paks is, hiszen
a teljesítmény-növelésen mondhatjuk,
hogy túl vagyunk, az üzemidõ-hosszabbítási programunk jelentõs részét megvalósítottuk és a Teller-projekt létrehozásával
megkezdtük az újabb blokkok építési elõkészületeit. A Teller-projekt az "Új atomerõmûvi blokkok létesítésének elõkészítése" címû tanulmányban összegezte a kutatások eredményeit, amely alapján a parlament elvi hozzájárulást adott az építést
elõkészítõ munkák megkezdéséhez. Ezt a
tanulmányt ismertette Hamvas István úr,
amely három részbõl áll : megvalósíthatósági tanulmány, elõzetes környezeti értékelés és a kiégett fûtõelemek és radioaktív hulladékok elhelyezése. Az elõadást
nagy érdeklõdéssel hallgatta a zsúfolásig
telt terem hallgatósága, majd tapssal köszönték meg - ami ritka az ilyen fórumon
- a két elõadó teljesítményét. A terembõl
távozva, minden résztvevõnek átnyújtották a "31 kérdés és válasz új paksi
blokk(ok) építésérõl" címû kiadványt.

A lakossági elfogadottsági mutató mérését a rendszeres közvélemény-kutatások
alapján végzik, amelyek szerint ez a mutató több mint egy évtizede a 70%-os érték körül van. Ezt az eredményt csak
nyílt tájékoztatási politikával érhette el
az atomerõmû, amelynek része a különbözõ együttmûködési megállapodások
megkötése az önkormányzatokkal és
más társadalmi szervezetekkel. Ilyen
megállapodás megkötésére került sor április 9-én a Tájékoztató és Látogatóközpontban, ahol Horváth István, Szekszárd
Megyei Jogú Város polgármestere és Süli János vezérigazgató írták alá az atomerõmû és a város együttmûködését rögzítõ szerzõdést, amelyben az önkormány-

- Köszönöm a tájékoztatást!
Lovásziné Anna

Tisztújítás a njszt
Paksi Városi Szervezetében
Ismét mérföldkõhöz érkezett a Neumann János Számítógép-tudományi
Társaság Paksi Városi szervezete egy újabb ciklus telt el.

zat támogatja a rendelkezésére álló fórumokon a paksi atomerõmû üzemidejének meghosszabbítását és az atomerõmû telephelyén új blokk(ok) létesítésének elõkészítését szolgáló tevékenység

megkezdését. A megállapodás szól a két
fél kölcsönös tájékoztatási kötelezettségérõl, amely többek között az önkormányzat által kiadott Szekszárdi Vasárnap címû hetilapban valósul meg.

Közös áram és gázpiaci kereskedés
Beszáll a Magyar Villamos Mûvek (MVM)
cégébe az E.ON, ezzel 50-50 százalékos tulajdonosa lesz a Powerforum Zrt.-nek, a
magyar árampiaci szereplõk egyre
növekvõ jelentõségû eszközét mûködtetõ
társaságnak. Az E.ON a 120 millió forint
alaptõkéjû társaságban az alaptõkével
azonos mértékû tõkeemelést hajt végre, ennek révén a Powerforum önálló gázkereskedési szekciót hoz létre, amellyel a
rendszer egyidejûleg tudja kiszolgálni az
áram és a földgázpiac igényeit - jelentette be
Mártha Imre, az MVM vezérigazgatója és
Matthias Keuchel, az E.ON Földgáz Trade
igazgatósági elnöke, az E.ON Hungária
igazgatóságának tagja április 28-án, a
szindikátusi szerzõdés aláírásakor.
A Powerforum elõdjét Piactér néven az
MVM 2003-ban hozta létre azért, hogy
élénkítse a hazai árampiaci kínálatot és
kereskedelmet. A rendszer életképességét
az eltelt idõ igazolta - a tavalyi kötések volumene a magyarországi áramfogyasztásnak csaknem 20 százalékát, mintegy 160

zõ védekezési módszerek, mint például az ún. antivirális szerek, gyógyszerek, melyekkel a vírus szaporodását lehet gátolni, de ezeket egy hónapnál tovább nem lehet szedni. Másik védekezési mód a védõoltás, ez esetben viszont idõt igényel a védõoltás kifejlesztése. Magyarország rendelkezik olyan
technológiával, mellyel - ha megvan a
vadvírus - három hónap alatt a védõoltás elõállítható. Három hónap után egy
millió védõoltást tudnak elõállítani, azt
követõen pedig heti rendszeressége
500 ezret. Elsõsorban az egészségügyi
személyzet, a rendfenntartás és a kritikus infrastruktúrát üzemeltetõ üzemek személyzete fogja ezt a védõoltást
megkapni.

milliárd forint értékû villamos energiát tett
ki -, jelentõségének újabb lökést adott, hogy
az MVM Trade Zrt. tavaly õsszel az éves
áramaukcióját - elsõ alkalommal - már ezen
az internetes felületen keresztül bonyolította. Mártha Imre a megállapodás kapcsán
hangsúlyozta, hogy a Powerforum a régió
legaktívabb kereskedelmi platformja, egyben a legkisebb költségû kereskedelmi
rendszer, ami a fogyasztók számára is a
legelõnyösebb kereskedést teszi lehetõvé.
Emellett rendkívüli a jelentõsége a két cég
ezidáig példa nélküli együttmûködésének,
amely a teljes hazai energiapiacnak fontos

üzenetet, fõleg azért, mert az E.ON nem
saját vállalkozást hozott létre, hanem
beszállt az MVM cégébe. Ez egyben
lehetõséget ad az MVM-nek arra is, hogy
"betegye a lábát" a gázpiacra is.
Matthias Keuchel, azt hangsúlyozta, hogy
az E.ON ezzel a döntéssel egy meglévõ
kereskedelmi platform munkájába kapcsolódik, amelynek gázpiaci mûködése így
már júliusban megkezdõdhet, s a rendszer
segítségével lehetõség lesz további
nemzetközi kereskedõk Magyarországra
vonzására. Elképzelésük szerint belátható
idõn belül a teljes magyar gázpiaci
kereskedés mintegy 20 százalékát szeretnék
ezen keresztül lebonyolítani.
Mayer Gy.
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A piactér eddigi forgalma GWh
kereskedés millió forint
212
1500
924
6457
1356
14559
2067
28924
4347
73402
7724
159098

Az
elmúlt
idõben
a
munkaszervezetek is
számos átalakuláson
mentek át. A
hajdani tagok közül sokan nyugdíjba mentek, noha ez nem
kizáró ok, de elköltöztek távolabbra, a
gyerekek után - megcsappant a taglétszám. A fiatalítás, az ifjúsági program
pedig sehogy sem akar beindulni. Örvendetes ugyanakkor, hogy az Energetikai Szakképzõ végzõs informatikus
diákjai tanulmányi kirándulásuk céljának a világ legnagyobb szakkiállítását, a CeBIT-et választották. Korábban
voltunk közös kiránduláson, Szegeden.
Bejártuk együtt az Informatikatörténeti Múzeum minden termét. Az érdeklõdés tehát megvan, csak még nem kötelezték el magukat.
Ebben a munkákkal terhelt idõszakban (átrakás, leállás, projektek) szinte
lehetetlen "összetrombitálni" a tagságot
egy még oly fontos gyûlés erejéig sem. A
meghirdetett idõre csak néhányan jelentek meg a TLK nagytermében. Õk meghallgathatták a beszámolót a közelmúlt
szakmai kiállításairól, a közbeiktatott kirándulások képeit nézhették végig. A fél
órával halasztott idõpontban a jelölések
alapján megválasztásra kerültek a tisztségviselõk:
• Kónya Attila, elnök
• Nemes György, alelnök
• Pfeffer Istvánné, alelnök
• Gyulai János, titkár.

– Munkájukhoz sok sikert kívánuk !
gyulai
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Interjú Tóth Jánossal

Élhetõbb
életet!

Az Európai Nukleáris Energia Fórum Transparency munkabizottság elnökével

Ez volt annak a vetélkedõnek a
címe, amelyet április 28-án rendeztek Ostoroson, a Rédei Miklós Kultúrházban. A versenyre
23 általános iskolai csapatot
várt a rendezõ, Vecseri Sándor
iskolaigazgató.

– Ön tagja a magyar Gazdasági és
Szociális Tanácsnak (GSZT), az Európai Gazdasági és Szociális Tanácsban (EESC) a Közlekedési,
Energia és Infrastruktúra szekció elnöke, valamint az Információs Társadalom szekcióban is tevékenykedik. Mi ezen szervezetek feladata?
– A GSZT a magyar gazdaság és társadalom stratégiai ügyeiben fogalmazza
meg ajánlásait, javaslatait. Tagjai a hazai civil társadalom meghatarozó szereplõi a gazdasági, a munkavállalói, a
civil szervezetek és a tudomány testületeinek körébõl. AZ EESC-t az 1957-es Római Szerzõdés hozta létre, hogy az EU
Bizottsága, az EU Tanácsa és az Európai
Parlamant munkáját segítse, tanácsadó
testületként. Évente hozzávetõlegesen
300 témában adunk ki állásfoglalást, a
javaslatok 80 százaléka beépül a megszületett szabályozásba. Ez mellett az
EESC küldetése, hogy híd szerepet töltsön be az EU intézményei és az európai
civil társadalom között.

kapacitások állnak rendelkezésre, amelyek EU szinten értékesek, gondolok itt a
kísérleti atomreaktorokra, az akadémiai
és egyetemi tudományos oktatásra. Meggyõzõdésem, hogy Magyarországon van
egy olyan szellemi bázis, amely az EU élmezõnyébe tartozik.

– Mint a hazai és az Eurobarometer
közvéleménykutatások mutatják, az
atomenergia elfogadottsága hazánkban kiemelkedõen jó. Minek tulajdonítja ezt? Lehet-e, kell-e a nagyarányú
elfogadottságot tovább növelni?

Andris Piebalgs energiaügyi biztos és Tóth János

szi megfogalmazás, de a kérdés lényege,
hogy milyen körben es milyen garanciák
mellett juthat hozzá az érdekeltek köre a
nukleáris energiára vonatkozó releváns
adatokhoz. A másik terület a nukleáris
létesítményeket befogadó helyi közösségek, önkormányzatok szerepe. Itt is a pontos és érthetõ tájékoztatás, valamint a kölcsönös elõnyökön alapuló együttélés lehetõségei és gyakorlata áll a munkánk középpontjában.

– Az utóbbi évek egyik legfontosabb
európai atomenergetikai kezdeményezése az Európai Nukleáris Energia Fórum (ENEF). Ön a kommunikációval foglalkozó Transparency munkabizottság elnöke. Összefoglalná a
munkabizottságban eddig elért eredményeket?

– Mi lesz az ENEF gyakorlati haszna,
amikor a kezdeményezés a folyamat
végére ér?

– Az ENEF három területen dolgozik: lehetõségek, kockázatok, átláthatóság
(transparency). Az átláthatóság az, amely
a civil társadalom számára a legfontosabb,
hisz ez biztosíthatja a megfelelõ környezetet a kockázatok kezelésére, kiküszöbölésére és a lehetõségek kihasználására.
A munkabizottság eddig két területen
mélyedt el. Egyrészt vizsgáljuk az Aarhus
Konvenció nukleáris területen történõ alkalmazását az Euratom Szerzõdéssel
összhangban. Ez így meglehetõsen jogá-

– Az ENEF-nek nincs végsõ határideje. A munka folyamatos és a fórum évente kétszer, az ENEF-et társelnöklõ Cseh
Köztársaság és Szlovák Köztársaság szervezésében a legmagasabb szinten számol be az eredményekrõl. Az ENEF gyakorlati haszna, hogy az EU által politikai
szinten sokszor hangoztatott "jó kormányzás" valódi eszköze, amely napi
szinten és széleskörû részvétellel vizsgálja egy nagyon érzékeny terület, az
atomenergia ügyeit.

Kerékpárút tüskékkel
Sokak örömére szolgált a közelmúltban az újabb paksi kerékpárút átadása, amely a lakótelepet a
6-os úttal köti össze. Nem csupán
a biciklisek, de a gyalogosok is
hasznát veszik, akiknek eddig a
forgalmi út szélén kellett közlekedniük. Az örömbe azonban
rendre üröm vegyül, már ami a kerékpárosokat illeti.
A bicikliutat szegélyezõ gaz gépi kaszálása idején ugyanis a lekaszált növényzettel tüskék is felverõdnek az aszfaltra. Ezek tüskék pedig természetes ellenségei - sõt, mondhatni a legnagyobb
ellenségei - a kerékpárbelsõknek: Pillanatok alatt képesek kilyukasztani akár
több helyen is. A kaszálási napokon teltház van a bicikliszervízben: jól fogy
ilyenkor a gumiragasztó és az új belsõ.
Nem meglepõ, hogy sok kerékpáros arra az elhatározásra jutott, hogy nem
használja a bicikliutat, hanem inkább a
forgalmi úton teker, mint azelõtt. A
probléma persze nem megoldhatatlan.
Az önkormányzat felé többen is jelezték
már, hogy jó lenne minden kaszálás alkalmával letakarítani az aszfaltra felverõdött növényzetet és tüskéket. Intézkedésrõl egyelõre nincs hír, a belsõk pedig továbbra is lyukadnak. Mindebben
nem is az a bosszúság a legnagyobb
rossz, amit egy-egy bringás kénytelen
elszenvedni, a szervíz felé tolva lapos
kerekû jármûvét. Hanem az, hogy ha a
kerekezõk leszoknak a bicikliút használatáról, igen nehéz lesz õket visszaszoktatni és a számukra épített út iránti bizalmukat visszanyerni - még akkor
is, ha egyszer megszületik az érdemi
intézkedés.
Prancz Zoltán

– Személyes véleményem, hogy a hazai
elfogadottság az iparág szakértelmének
és nyitottságának, valamint a szaktudományi szereplõk teljesítményének köszönhetõ. Az elfogadottságot ezeken az
alapokon építkezve lehet növelni.

– Az ENEF tagja a Greenpeace is. Úgy
tudom ez az elsõ alkalom, amikor a
szervezet részt vesz atomenergiával
kapcsolatos kérdések megvitatásában szakmainak tekinthetõ fórumon.
Mi a tapasztalata a zöldek munkájáról az ENEF folyamatában?
– A zöld szervezetek munkája, véleménye az élet minden területén nagyon fontos. Sokan beszélnek szerte a világban a
jelenlegi válság kezelése kapcsán egy
úgynevezett "Green New Deal"-rõl, vagyis
"zöld" alapokon álló átfogó gazdaságélénkítési programról. Az ENEF munkájában
a zöld szervezetek hozzáállása alapvetõen szakmai. Szakmai szempontok alapján
pedig mindig egyszerûbb az eszmecsere,
a kompromisszum kialakítása.

– Ön szerint a magyar atomenergetika lehetõségeihez mérten megfelelõen hozzájárul az ENEF sikeréhez?
– Erre a kérdésre egyértelmû igen a válasz. Hozzáteszem azonban, hogy a magyar szakmai közösség, az iparág számára is óriási lehetõségeket kínál az európai
uniós együttmûködés. Hazánkban olyan

– A döntéshozatal civil befolyásolásának fontos eszköze a népszavazás intézménye. Ön szerint szükséges-e a
paksi atomerõmû ügyében a népszavazás? Lát esélyt arra, hogy az ügyben népszavazás lesz?
– A hatályos szabályozás alapján nincs
szükség népszavazásra, de a lehetõsége
természetesen nem kizárt. Ha esetleg
népszavazást kellene tartani, akkor arra
úgy kell tekinteni, mint egy olyan esélyre, ami alátámasztja és jogi eszközzel erõsíti meg az elõbb említett közvéleménykutatási adatokat.

– Mint korábbi kívülálló hogyan látja,
mi az, ami az egyszerû embereket taszítja az atomenergiával kapcsolatban, mit vár el a társadalom az atomenergetikával foglalkozó szakemberektõl?
– Mindnyájunkat az olyan dolgok taszítanak, amelyek ismeretlenek vagy érthetetlenek számunkra. Ennek a megszüntetése a szakemberek feladata. Ezen
dolgozik az ENEF európai szinten.
Szerbin Pável

Az előzetes osztályozón 41 csapat vett
részt, közülük a legjobbak mérhették
most össze tudásukat. A kisdiákok előzetesen a paksi atomerőműben tettek látogatást. Igaz, az üzemi területre nem léphettek be, de nagyon jól hasznosították a
látogatóközpontban és az egyéb forrásokból megszerzett ismereteket. Minden
csapatnak 5 perc állt rendelkezésére,
hogy előadásukat megtartsák. A témaköröket előzetesen sorshúzással szerezték meg, így egy szakterületről több (sokszor nagyon különböző megközelítésű)
előadást is hallhattunk. A feladatok között szerepelt az atomerőművek működésének és típusainak bemutatása, az
üvegházhatás ismertetése, az alternatív
energiaforrások és a biomassza alkalmazásának vizsgálata.
A zsűri tagjai voltak: Bodó Péter, a TIT Bugát Pál egyesületének igazgatója (egyúttal a zsűri elnöke), Horváth Lászlóné, megyei kémia szaktanácsadó, Zsebéné Dobó Marianna, Ostoros Község Önkormányzata Oktatási Bizottságának elnöke, főiskolai tanár és e sorok írója. A versenyt két fordulóban kellett tartani a csapatok jelentős száma miatt, a kezdés
előtt és a szünetben telepítették előadásaikat a hallgatók a számítógépre. Két
csapat multimédiás eszközzel is operált,
ötletes reklámmal szólították fel a hallgatóságot a környezet védelmére, a különböző energiák ésszerű használatára. Egy
csapat (a sorsolás folytán véletlenül a
legutolsó) kikapcsoltatta Vecseri úrral a
számítógépet és a projektort, és kartonpapírokat többször felhasználva adta elő
mondandóját.

Elérhetõ közelségben a paksi balneológiai központ
Hazánkban, így Pakson is a mozgásszervi betegség a leggyakoribb,
és ezek száma is rohamosan nõ. Tekintettel az évek óta növekvõ igényekre, érdemes elõre tekinteni,
hogy milyen lehetõségek nyílnak
Pakson a Tanuszoda mellett, az új
hévíz-kút elkészülte után.
A mozgásszervi kórképek kiemelkedõ
terhét felismerve, az ENSZ Egészségügyi
Világszervezet (WHO) a 2000-2010 közötti idõszakot a Csont és ízület évtizedének nyilvánította. Idehaza is a leggyakoribb népbetegség a mozgásszervi, amelytõl több mint kilencszázezren szenvednek, és a lakosság életkorának növekedésével a reumatológiai betegek száma is
nõ.
Beszámolómat a címben olvasható
idegen szó kifejtésével folytatom. Balneológia: a gyógyforrásoknak, gyógyvizeknek a gyógyfürdõi alkalmazásával és hatásaival foglalkozó tudomány, magyarul
gyógyfürdõtan. Pakson a közeljövõ legnagyobb beruházásának ígérkezik az eddig nem túl sokat emlegetett, a korábban
már bevizsgált, fõként mozgásszervi panaszok esetére ajánlott gyógyvízre ala-

pozott Gyógyfürdõ, a tanuszoda mellé.
Mint az már korábbról ismeretes számunkra, a városi rendelõintézetre vonatkozó tervpályázatban szerepelt egy balneológiai épület létrehozása is. 2001-ben
Paks város önkormányzata még nem
rendelkezett a részletes terveztetéshez
és kivitelezéshez szükséges fedezettel.
A megvalósítás azonban a város gazdasági programjaiban továbbra is napirenden szerepelt. Elsõ lépésként, az elmúlt
évben a tervek elkészítésére vonatkozó
megbízás kiadása volt. Az önkormányzat
felkérte a korábbi tervpályázat gyõztesét
és az új rendelõintézet tervezõjét, a Kern
és Klenk Építészeti Bt.-t a balneológiai
épület terveinek elkészítésre.
Második lépés a leendõ gyógyfürdõ vizét biztosító második hévíz kút elkészítése volt. " A ceglédi VIKUV Zrt.-vel kötött szerzõdésünk egy hatszáz méteres
kút elkészítésére vonatkozott. A kivitelezési határidõ lejárta elõtt a szakemberek elérték a kitûzött szintet, de a mintavételek alapján kiderült, hogy az ott
talált vízben nagy a lebegõ anyag tartalom. Ezt bonyolult eljárással és nagyon
drágán lehetett volna tisztítani ahhoz,
hogy gyógyászati célokra használhassuk. Ezért született meg a döntés, tovább

kell folytatni a fúrást - várhatóan 850
méteres mélységig - abban bízva, hogy
elérik azt a réteget, ami megfelelõ vizet
ad. A szakértõk véleményére hagyatkozva érdemes vállalni a kockázatot és
pluszköltséget, annak érdekében, hogy
egy magasabb hõmérsékletû (kb. 45-50
fokos), nagyobb (kb. 6000-10000 mg/liter) ásványi só tartalmú gyógyvizet találjunk, amelynek a hozama is elegendõ.
Számításaink szerint bõven megtérül e
pluszköltség egyebek miatt azért is,
mert ezt a vizet nem kell a medencébe
juttatás elõtt fûteni. Az új kút vizét szeretnénk a korábbihoz képest rövidebb
eljárás alapján gyógyvízzé minõsíttetni.
A kút körüli bizonytalanság és Tanuszoda átvétel miatt a balneológiai terápiás
intézmény felfüggesztett tervezését a tervezõk rövidesen folytathatják. Reményeink szerint 2010 tavaszán elkezdõdhetnek a kivitelezési munkálatok és 2011ben a gyógyfürdõ már fogadhatná a
gyógyulni vágyókat. Elõzetes becsléseink alapján a beruházás költsége megközelíti az egymilliárd forintot." - tájékoztatta szerkesztõségünket Hum Ferenc,
Paks Város Önkormányzat Mûszaki Osztály vezetõje.
Sipos László

Megkezdõdött a versenyszezon az Atomerõmû Sportegyesület Kajak-Kenu Szakosztályánál
A Hídépítõ Kupával kezdetét vette a kajakkenusok versenyévadja. Az idei elsõ utánpótlás korosztályú kajak-kenu versenyt
április 25-én, Budapesten, az Újpestiöbölben rendezték. A versenyen az Atomerõmû Sportegyesület Kajak-Kenu Szakosztályának e korosztályba tartozó
versenyzõi is rajthoz álltak. A megméretés - noha nem perdöntõ jelentõségû
- mégis fontos állomása az évad jelentõs
versenyeire való felkészülésnek. Mind a
versenyzõknek, mind pedig edzõiknek
visszajelzést ad az alapozási idõszak -

ideértve mindenek elõtt a vízi alapozást -,
illetve az általános erõnléti, állóképességi edzések hatékonyságáról. Az elért ered-

mények bíztatók az év késõbbi idõszakaiban sorra kerülõ nagyobb versenyekre
való felkészülés szempontjából:

Kajak-1-es

női, serdülő

VI. korcsoport

Minikajak-1-es
Minikajak-1-es

leány, gyermek
fiú, gyermek

I. korcsoport
III. korcsoport

Kajak-1-es
férfi, serdülő
V. korcsoport
Kajak-1-es
férfi, ifi
VII. korcsoport
A versenyzőket felkészítő edzők: Gutai Dániel, Meczker András

2. Fenyvesi Réka
5. Kiszli Vanda
1. Pupp Noémi
1. Pinczés Alexander
3. Molnár Balázs
2. Árki Dávid
3. Somorácz Tamás

Az ifjú hallgatók felkészültsége egyszerűen lenyűgözött, minimális számú és nem
jelentős hiba bukkant csak fel a prezentációk során. Leginkább a környezetvédelmi nevezéktan buktatóit vették nehezen, de ez még szakembereknél sem egységes (alternatív-megújuló-megújítható
energia, üvegházgázok üvegházhatású
gázok helyett, stb.). Hasonlóan ítélték
meg a hallottakat a zsűri más tagjai is a
pontozás során, így nem volt könnyű a
döntés a csapatok között. Mintegy huszonöt perc kellett az egységes álláspont
kialakításához, majd drótpostán elküldtük a nyertesek nevét az iskolába, ahol
kinyomtatták az okleveleket.
Első helyezést ért el az Eger Felsővárosi
Általános Iskola Tinódi Sebestyén Tagiskolája, második lett a Lenkey János Általános Iskola Egerből, a harmadik helyet a
Richter Gedeon Általános Iskola lánycsapata szerezte meg (Ecséd). A különdíjat a
"kartonpapíros" csapat nyerte ötletességéért (Hevesi József Általános Tagiskola, Heves).
A díjakat és az okleveleket Kisari Zoltán,
Ostoros község polgármestere, Vecseri
igazgató úr és jómagam adtuk át. A díjazottak különféle elektronikus eszközöket,
az erőmű részéről szakmai könyveket és
nukleáris témájú CD-ket kaptak.
Varga József
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Családi nap
a paksi Városi
Múzeumban
és Képtárban
Április 25-én szombaton „Vendégjárás a Limes mentén” címmel rendezett családi napot a paksi Városi Múzeum és Képtár. Az érdeklõdõk megismerkedhetnek a Városi Múzeum és
a Paksi Képtár belsõ világával, bepillantást nyerhettek a háttér-munkákba. Váradyné Péterfi Zsuzsanna igazgató rendhagyó tárlatvezetésén tájékoztatott a múzeumban folyó széleskörû munkáról. A tárlatvezetés szó
szerint a padlástól a pincéig terjedt.
A családi napot egy mintaprojekt
keretében valósítja meg a paksi intézmény – mondotta Váradyné Péterfi Zsuzsanna az intézmény igazgatója. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
felkérésére a múzeumok oktatási és
képzési szerepét erõsíteni hivatott
„Múzeumok Mindenkinek” programba kapcsolódtak be két másik, a dunaújvárosi és a százhalombattai múzeum oldalán.
A százhalombattai Matrica Múzeum az õskorral, a dunaújvárosi Intercisa Múzeum a római korral, a
paksi Városi Múzeum a török korral
foglalkozik. Diákok számára szerveznek tematikus foglalkozásokat, illetve családi napokat rendeznek.
A sort a dunaújvárosi intézmény
nyitotta április 18-án, Paks április 25én szombaton várta a látogatókat, a
Matrica Múzeum Százhalombattán
pedig május 17-én tartja családi napját, amelyen az érdeklõdõk a régészeti parkot fedezhetik fel.
A Paksi Városi Múzeumban jelenleg is zajlik a dunaújvárosi és a százhalombattai múzeummal közösen létrehozott mintaprojekt, melynek célja,
hogy más intézmények számára követhetõ példaként szolgáljon.

A négy közé jutásért ASE - Szolnok
Véget ért az alapszakasz a férfi kosárlabda NBI-ben, az ASE csapata a
második helyen végzett. A versenykiírás szerint az elsõ nyolc helyen
végzett csapat folytatja a rájátszást
a bajnoki címért.
Az elsõ a nyolcadik, a második a hetedik,
a harmadik a hatodik, és a negyedik az
ötödikkel játszik. A párharcok az egyik
csapat harmadik gyõzelméig tartanak, ha
mind az öt mérkõzés lejátszásra kerül, (32), akkor az alapszakaszt jobb helyen záró alakulat játszhat háromszor hazai közönség elõtt. Az Atomerõmû csapatának a
hetedik helyezett Szolnoki Olaj KK-n kell
átküzdeni magát az elõdöntõbe jutásért.
Az Olaj az õszi szezonban sokat botlott, de
a tavaszi mérkõzésekre már sikerült Poór
Péternek összerakni csapatát, ezért nem
lesz könnyû feladat a négy közé kerülés.
Az elsõ összecsapásra a Gesztenyés
úton került sor, a Paks egyik legjobbja
Ian Johnson váll sérülés miatt hiányzott
a keretbõl, Gulyás Róbert viszont térdmû-

te a találkozót. A negyedik negyed végén
még sikerült Englishéknek szépíteni az
eredményen, így nem szaladtak bele egy
nagy vereségbe. Szolnoki Olaj KK - ASE

78-69 ( 16-19, 18-10, 26-19, 18-21 ). A legeredményesebb játékos Williams volt,
17/12 találattal. A harmadik találkozót ismét a Gesztenyés úton rendezték, a keddi idõpontnak köszönhetõen eléggé foghíjas lelátók elõtt. Ian Johnson rögzítõkötéssel a vállán játékra készen foglalt helyet a kispadon. Az ASE csapata hatalmas
iramban, és keményen védekezve kezdte
a mérkõzést, aminek eredményeként az
elsõ negyed végén már 13 pont volt az
elõny az Olajjal szemben. A folytatásban
kapaszkodott a vendégcsapat, és tíz pontra megközelítette a házigazdát. A nagyszünet után azonban ismét beindult a
paksi henger, ami azt eredményezte, hogy
félórányi játék után már eldõlt a mérkõzés. Az utolsó tíz percben mindkét edzõ
inkább a cseréket játszatta, pihentetve a
meghatározó játékosokat a negyedik öszszecsapásra. ASE - Szolnoki Olaj KK 8970 ( 28-15, 19-22, 30-18, 12-15 ). A legjobb
paksi játékos Gulyás Róbert volt 19 ponttal. Három találkozó után 2-1-re az Atomerõmû SE csapata vezet.
(joko)

Nincs elõrelépés- 14. a Paksi FC
Az év negyedik hónapjában öt mérkõzésen lépett pályára a Paksi FC
Soproni Ligában szereplõ labdarúgó csapata. Ezek közül háromszor
hazai környezetben, míg kétszer
vendégként mérkõzött riválisaival
Gellei Imre együttese.
A 21. fordulóban a Diósgyõri arénában vizitált a paksi zöld fehér csapat. Az összecsapás elsõ félidejében Tököliéknek adódott több lehetõségük, de a helyzeteket
nem sikerült gólra váltani. A fordulás után
Köteles kapus továbbra is válogatott formában védte a hazai kaput, így a hajráig
maradt a 0:0-s állás. A végjátékban azonban Tóth Mihály bevette Csernyányszki
kapuját, így a DVTK 1:0-ra legyõzte a Paks
FC-t. A következõ játéknapon a Vasas ellen az elsõ tavaszi gyõzelemre készültek
Égerék. A mérkõzés 40. percében Tököli
révén megszerezte a vezetést a PFC, majd a szünet után rögtön Kiss Tamás duplázta meg a hazai elõnyt. A kegyelemdöfés Tököli nevéhez fûzõdik, aki önmaga
második, csapata harmadik góljával vég-

Egy hónap alatt három rangos versenyen vett részt az egyesület, nevezetesen április 4-én Szerbiában a
XVII. Nemzetközi Moderntánc Fesztiválon, ahol 3 ezüst és 9 bronzérmet nyertek.

A programok Paksra osztott egyik
feladata volt a családi nap meghirdetése és megszervezése, melynek keretében a múzeum és a képtár életével ismerkedhettek meg közelebbrõl
a látogatók.
A Városi Múzeum családi napján a
látogatók megismerkedhettek a néprajzkutató, a régész és az újkortörténész munkájával, megnézhették miként leltározzák, restaurálják és raktározzák a mûtárgyakat.
Váradyné Péterfi Zsuzsanna hozzátette: nemcsak a múzeum, hanem
a Paksi Képtár is kitárta kapuit ezen
a napon. Itt a kiállításokkal kapcsolatos kulisszatitkok mellett a különleges épület történetérõl hallgathattak
ismertetõt a látogatók.
Mindkét helyszínen a több órás látogatás keretében feltett kérdésekre
válaszolhattak a látogatók és a végén
az összegyûjtött jó válaszok alapján
jutalmakat vehettek át.
A látogatás mellett kézmûves foglakozásokon és izgalmas játékokban
vehettek részt az ide látogató kicsik
és felnõttek.
A látogatás végén az érdeklõdõk
reneszánsz ruhát ölthetnek magukra, s azokban lefényképezhették magukat emlékül.
Wollner Pál

téte után ismét pályára lépett. A mérkõzés elõtt Kováts Balázs, Kovács Antal,
Kolonics György és a népes szurkolósereg
búcsúztatta a nyugdíjba vonuló Juhász
Sándort, az ASE ügyvezetõ igazgatóját. A
meccset a vendégek kezdték jobban, tíz
perc után náluk volt az elõny, de a második negyedbeli kõkemény védekezéssel
már fordítottak az eredményen Mészáros
Zalánék. A nagyszünet után tovább növelte elõnyét a paksi csapat, és 13 pontos
elõny birtokában várhatta az utolsó etapot. Az Olaj már nem tudott közelebb kerülni, Williamsék pedig biztosan õrizték
elõnyüket, és nyerték az elsõ mérkõzést.
ASE - Szolnoki Olaj KK 86-73 ( 20-25, 189, 29-20, 19-19 ). A legjobb paksi játékos
Michealt English volt 18/3 ponttal. A második találkozóra a Tiszaligeti sportcsarnokban került sor, ahol a fanatikus, és
sokszor sportszerûtlen közönség ûzte-hajtotta a hazai csapatot. A 26-ik percig ez
nem jelentett problémát, 48-45-re vezetett
az ASE, azonban ekkor a Szolnok produkált egy 20-0-s rohamot, amivel eldöntöt-

képp eldöntötte a három bajnoki pont sorsát. A 23. fordulóban az akkor 11 mérkõzés óta veretlen Zalaegerszeget ismét a Fehérvári úti stadionban fogadta a Paksi FC.
A helyzetekbõl sokat kidolgozó, azonban
szinte mindegyiket elhibázó hazai játékosok önmaguknak tették nehézzé az összecsapást. Pláne azután, miután az 54. percben Balázs elõnyhöz jutatta a vendégeket,
de ismét Tököli volt a megmentõ, aki a 66.
minutumban egyenlített. A hajrában azonban a Csank - legényeknek akadtak nagyobb lehetõségei, így a pontosztozkodás
igazságosnak tekinthetõ. A négy szerzett
ponttal a tarsolyukban bizakodva indulhattak Gyõrbe a paksi labdarúgók, bár az
ETO tavasszal kiválóan szerepel. A találkozón az elsõ gólt a hazaiak szerezték, de
erre még volt válasza a PFC-nek. Pintér Attila ritkán látható nagy góljának köszönhetõen még egalizált a Paks, de ebben a játékrészben további kétszer vették be
Csernyánszki kapuját a gyõriek. A második negyvenöt percben csak egy gól esett,
melyet ismét a vendéglátók értek el, ezzel
beállítva a 4:1-es végeredményt. A króni-

kához tartozik még, hogy a Gellei legények büntetõt hibáztak, valamint félórányi
emberelõnyben játszhattak az összecsapás záró harmadában. Az újabb hazai találkozón az Fehérvár FC vizitált a Fehérvári úti stadionba. A menetrend azt kell
mondani már-már szokásosan alakult. A
helyzeteket a Paksi FC dolgozta ki, gólt
azonban az ellenfél szerzett, így ismét
pont nélkül maradt a Gellei Imre csapata
és újabb büntetõt is hibáztak a paksi zöld-

A Csillag Show tavaszi sikerei

Április 18-án Veszprémben a Nyílt Nemzetközi Tánccsoport Versenyen 8 arany
és 7 ezüstérem büszke tulajdonosai lettek. Végül április 21-én Tatabányán kilenc produkciójuk jutott be a versenybe
és 2 arany és 1 ezüstérmet szereztek,
amelynek eredményeként kijutottak a
világbajnokságra. A tatabányai verseny
zsûrije kiemelte az egyesület táncosainak technikai felkészültségét és az ötletes számokat, amellyel egy új színfoltot

Városi tûzoltók
A Bonyhádon rendezett megyei tûzoltónapon Paks Város Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóságának tagjai is elismerésben
részesültek.
Koloh László tû. zls. részére a Paks Város Közbiztonságáért Érdemérmet Hajdú
János, Paks város polgármestere adta át.
Parancsnoki elismerést vehetett át - mely
soron kívüli elõléptetést jelentett - Kosik
István tû. zls., Reimann Gábor tû. õrm. és
Tóth Gábor tû. õrm. Az elismeréseket Bán
Attila tû.alez. a Paksi Tûzoltóság parancsnoka adta át részükre. A Tolna megyei
Tûzoltó Szövetség elismeréseként Díszérmet kapott Szendi Zoltán tû. fhdgy., Emlékplakettet Szabó István tû. zls. , ajándéktárgyat Noszmüller Gábor tû. zls. és Pajorné Ihász Tünde közalkalmazott.

A tûzoltók védõszentjének napján, a május 4-i Flórián napon a paksi városi tûzoltóság szolgálatban lévõ készenléti állománya
megkoszorúzta a parancsnokság elõtt lévõ
Madi Kovács János emlékmûvet. A koszorú-

zásra azon alkalomból került sor, hogy a
laktanya névadója - a paksi önkéntes tûzoltóság megalakítója - Madi Kovács János
1839. április 24.-én született, és így a 170.
születésnapjáról emlékeztek meg. LAnna

fehérek. Az elsõ félidõben végig mi domináltunk, az történt a pályán, amit mi akartunk. Az ellenfél csapatában volt egy kapus, aki mindent hárított. A második játékrészben ezt megfejelte egy büntetõ hárításával. Ettõl a pillanattól kezdve kiegyenlítettebb lett a játék. Ezzel együtt
azt gondolom, hogy a játék minden elemében jobbak voltunk, egy dologban viszont az ellenfél, õk rúgták a gólt, ami
döntõnek bizonyult – összegzett a találkozót követõen a paksi vezetõedzõ. Májusban játszott már egy élvonalbeli találkozót a PFC. A gárda Nyíregyházán szerepelt és Tököli Attila góljaival már 2:0-ra is
vezettek, azonban a záró 10 percben két
gólt kaptak, így ismét gyõzelem nélkül
maradtak. A Paksi FC jelenleg 6 gyõzelemmel, 8 döntetlennel és 11 vereséggel
a Soproni Liga 14. helyén áll. Májusban véget ér a bajnokság. A PFC 6.-án Rákospalotára látogatott, mely találkozó lapzártánk után ért véget. A további menetrend:
05.09. Paksi FC Újpest, 05.16. Siófok- Paksi FC, 05.23. Paksi FC- Haladás, 05.30.
Debrecen- Paksi FC.
Faller Gábor
vitt be a versenytánc világába a paksi
egyesület. Az egyesület vezetõje dr.
Czárné Nagy Ildikó nyilatkozata szerint
a sikerhez nagyban hozzájárult a tomboló közönség buzdítása, a szülõk áldozatos munkája, a szponzorok segítõkészsége és természetesen maguk a táncosok : Bor Andrea, Márkos András,
Táibl Eszter, Kókai Evelin, Lisztmayer
Kitti, Karsai Gréta, Kiss Cintia, Bach Balázs, Kókai Flóra, Szakály Fanni, Agócs
Elizabet, Papp Veronika, Kosik Nóra,
Ledneczki Dóra, Blága Csilla, Nagy
Martina, Szendi Renáta, Harmat Dóra,
Domsa Dalma.
Gratulálunk a szép sikerekhez és további eredményes versenyzést kívánunk.
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OSZTÁLYTABLÓ
Szabó Dénes
osztályvezetõ

Dénes! Hogyan indult az életutad?
- Dorogon születtem, ott nõttem fel, gimnáziumba Esztergomba jártam. Érettségi után a
Szovjetunióba felvételiztem a Leningrádi Mûszaki Egyetem Kohómérnöki Karára, ahol 1981ben szereztem diplomát hegesztõberendezések és eljárások
szakon. Az egyetem elvégzése
után szülõvárosomban, a Dorogi
Szénbányák bányagépgyártó és
javító üzeménél helyezkedtem el
és kilenc évig dolgoztam a bányavállalatnál.

Kuti Krisztina
csoportvezetõ

Tõsgyökeres tolnai lány vagyok. Szüleim néhány évvel a
születésem elõtt költöztek Tolnára, és még mai is ott élnek.
Tanulmányaimat kereskedelmi
vonalon kezdtem. Reklámot és
marketinget tanultam, majd a
középiskola után a mûszaki pályát választottam. Anyagvizsgálatot, majd logisztikát hallgattam a fõiskolán.

Czibula Mihály
vezetõmérnök

Elõször Lengyelországban tanult
ösztöndíjasként. Miután onnét hazatért, a Budapesti Mûszaki Egyetem matematikus-mérnöki szakára járt.

Hogyan kerültél kapcsolatba
az atomerõmûvel?
- Amikor végeztem az egyetemen, a paksi atomerõmû mint lehetõség már ott volt az alternatívák között. A SZU-ban végzettek
közül sokan errefelé tendáltak és
szívesen is fogadták õket. Lehetõségként én is számon tartottam,
de a családom közelébe akartam
maradni. A 80-as évek végén a bányászat már kezdett nehéz helyzetbe kerülni, látszott, hogy a perspektíva erõsen beszûkül, akkor
kezdtem el mérlegelni a váltás lehetõségét. Dolgoztak az atomerõmûben volt diáktársaim, és egy évfolyamtársam bátorítására próbáltam meg ide jelentkezni. Dr. Trampus Pétert kerestem meg a felvétel
lehetõségét illetõen, ám 1990-ben
már kezdõdött egy létszámstop,
így a pozitív eredménnyel záródó
elbeszélgetések ellenére nem is sikerült átjönnöm, ezért aztán le is
mondtam róla, hogy egyáltalán sikerülhet. De pár héttel késõbb telefonált Trampus Péter: mégiscsak
betölthetõ az üres hely, így kerültem 1990-ben az atomerõmûbe.

Hová kerültél és mi volt a feladatod?
- A reaktorvizsgáló csoporthoz,
amely a reaktortartály, a reaktor
belsõ berendezései és a felsõ blokk

Mikor, és hogyan kerültél az
atomerõmûbe, ezen belül is az
anyavizsgálati osztályra?
Anyagvizsgálati tanulmányaim
befejezéseként az államvizsgára,
mint minden fõiskolásnak, nekem
is elõ kellett rukkolnom egy szakdolgozattal. Egy jó barátom említette, hogy Pakson, az erõmûben állítólag jó szakdolgozatot lehet írni.
Megfogadtam tanácsát és felkerestem az akkori avo osztályvezetõjét,
Takács Gyulát, aki nagyon szívélyesen fogadott, és megadta a lehetõséget a szakdolgozatom megírására. A diplomamunkám megírása
során megismerkedtem az osztály
tevékenységével, és megtetszett a
munka. 2002 júniusában legnagyobb örömömre lehetõség nyílt
arra, hogy alkalmazásba kerüljek
az osztályon. A reaktor és gépi ultrahang vizsgáló csoporthoz kerültem mint anyagvizsgáló mérnök.

Mióta dolgozol csoportvezetõként, és milyen kihívást jelent
ez számodra?
2007 októberében kaptam meg
a csoportvezetõi megbízást. Várat-

Mikor és hogyan került az erõmûbe?
Két év után úgy éreztem, hogy
nem a matematikus-mérnöki a
leginkább megfelelõ pálya számomra. Helyette Pécsre mentem
az ottani egyetemre Település
mérnök szakra, itt diplomáztam.
Ez lényegesen más volt, mint a
matematikus-mérnöki szak. Édesapám vállalkozásában szerettem
volna dolgozni település mérnöki
végzettségemmel, õ az önkormányzatoknak dolgozott, többek
között szerzõdés és pályázatírással foglalkozott. Azonban az õ halála után még frissen végzett pályakezdõként nem éreztem e területen elég gyakorlattal rendelkezõ
embernek magamat, így nem vittem tovább a vállalkozást.
Mindezek után 1998-ban pályázat útján kerültem az erõmûbe, az
Anyagvizsgálati Osztályra, ahova
hét kollégámmal együtt nyertem

program szerinti anyagvizsgálatával foglalkozott. Ahhoz, hogy én is
a csoport és az osztály használható és hasznos tagja legyek, nagyon
sokat kellett tanulnom. Akkor
Trampus Péter vezette az osztályt,
Takács Gyula, Farkas Béla és Oszvald Ferenc segítették az operatív
és szakmai irányításban. Õket kiváló szakembereknek tartom, nagyon sokat tanultam tõlük. Természetesen nemcsak õk segítettek,
hanem a közvetlen kollégáim is,
akik a szakma gyakorlati fogásaira megtanítottak.
Aztán az évek során megszereztem az anyagvizsgálói minõsítéseket is, több roncsolásmentes módszerbõl 2-es, az ultrahangos és radiográfiai módszerekbõl 3-as fokozatú minõsítésem van. Több évig
voltam a reaktorcsoportnak a vezetõje, majd 2001-ben új beosztást és
feladatot kaptam. Az osztályvezetõ
mérnökeként az anyagvizsgálatok
minõsítése lett az egyik kiemelt feladatom. Akkor kezdtük el a paksi
atomerõmûben az anyagvizsgálati
technológiák és berendezések minõsítését. Az anyagvizsgálatok
végzése mellett több emlékezetes
szakmai feladat végrehajtásában
is részt vehettem. Ilyen volt a gyártó által a reaktortartályokhoz tervezett külsõ gépi ultrahangos vizsgálórendszer korszerûsítésére irá-

lanul ért a felkérés. Hirtelen sok új
feladattal találtam szemben magam, melyek teljesen más jellegûek voltak, mint a korábbi években.
A legnagyobb kihívást a szemléletváltás jelentette. A végrehajtás helyett a szervezés került elõtérbe.

Mesélnél a munkádról?
Az idõszakos roncsolásmentes
vizsgálatok az egész világon kiemelkedõen fontos szerepet játszanak az atomerõmûvek biztonságos üzemeltetésének megalapozásban. Jó érzéssel tölt el, hogy ebben a fontos feladatban kollégáimmal részt vehetek.
Fõ tevékenységünk a reaktortartályok, gõzfejlesztõk hegesztési
varratainak idõszakos roncsolásmentes gépi ultrahangos anyagvizsgálata. Az ultrahangos vizsgálatok mellett egyéb roncsolásmentes vizsgálatokat is végzünk,
mint például folyadékbehatolásos,
vizuális vizsgálatokat.
Tevékenységünket a Nukleáris
Biztonsági Szabályzat irányelvei
szabályozzák és az OAH NBI által
jóváhagyott keretprogramok, vizs-

felvételt. Kezdetben 1 évig Atomixes állományban voltam, majd
PA Zrt.-s állományba kerültem.

Bemutatná röviden a napi
munkáját?
Alapvetõen
anyagvizsgáló
mérnök vagyok, jelenleg vezetõ
mérnöki beosztásban, az osztályvezetõ közvetlen irnyítása alatt
dolgozom.
A napi munkám két síkon folyik,
az egyik a fõjavítási idõszak, illetve
az azt megelõzõ szakasz. Ez nagyon
hajtós, határidõkhöz és ütemtervhez kötött idõszak, ekkor minden a
karbantartásnak, a fõjavításnak, illetve a kapcsolódó anyagvizsgálatoknak van alárendelve. Elsõsorban
a gõzfejlesztõ örvényáramos vizsgálatokon dolgozom, elõkészítõ szerepem is van ebben. Egy robot végzi a vizsgálatot, s az általa szolgáltatott adatok kiértékelését végzem.
Ebben az idõszakban a primerkör-

Anyagvizsgálati osztály
Rovatunkban 2000 júliusa óta mutatunk be osztályokat, munkahelyeket és személyeket. A jelenlegi
a 93. alkalom, és a 494. főt mutatjuk be.

nyuló projekt. Ez egy több évig tartó fejlesztési folyamat volt, és ennek során a projekt keretében bevezetésre került egy korszerû, fázisvezérelt technikát alkalmazó gépi ultrahangos vizsgálati technika,
amelyet elõször a reaktortartályok,
majd azt követõen a gõzfejlesztõk
primer kollektorainak gépi ultrahangos vizsgálatára alkalmaztunk.
Ez a vizsgálati technika még ma is
korszerû, akkor a prototípus utáni
gyártást vette meg az erõmû a Siemenstõl, vagyis csúcstechnikát vásároltunk.

Az olvasók számára mit emelnél
ki az osztály tevékenységébõl?

ken túlmenõen említhetem még a teljesség igénye nélkül - az alapanyagok és félkész termékek
anyagvizsgálatát, a hegesztési
munkapróbák vizsgálatait, illetve
a reaktortartályban elhelyezett
mintafüzérek anyagvizsgálatát.
Ezen vizsgálatok elvégzéséhez
roncsolásmentes és roncsolásos
módszereket egyaránt alkalmazunk. Ennek megfelelõen két laborunk van, a roncsolásmentes és a
roncsolásos vizsgáló laboratórium. A vizsgálatok során évente
több mint 5000 jegyzõkönyv készül. A 33 fõs osztály nem képes
saját erõbõl ezeket a vizsgálatokat
elvégezni, ezért külsõs alvállalkozók bevonására is szükség van.
Igazi kihívást jelentett számunkra, hogy az osztályon 20062007-ben bekövetkezett nagyszámú nyugdíjba vonulás után az elõdeink által magas szintre emelt
szakmai munka színvonala ne
csökkenjen. Úgy érzem, 2009-ben
már elmondhatjuk, hogy az ebbõl
a helyzetbõl fakadó nehézségeket
sikeresen le tudtuk küzdeni. Az
átmeneti idõszak zökkenõmentessé tételében valamennyi kollégánk
kivette a részét és becsülettel
helytállt.

zül említenél legalább egy lényegest?
- Igen! Az atomerõmûben késztetés és lehetõség is van arra, hogy
a szakemberek bekapcsolódjanak
a saját szakmájuknak nemcsak a
hazai, hanem a nemzetközi vérkeringésébe is. Lehetõség van nemzetközi projektekben, NAÜ-s programokban, szakmai konferenciákon való részvételre. Ez a szakmai
fejlõdés mellett kiváló alkalom a
személyes kapcsolatok kialakítására más erõmûvek és intézmények szakembereivel. Ezek a kapcsolatok a napi munkát is segítik,
mert egymástól is sokat tanulhatnak az egy adott szakterületen, de
különbözõ munkahelyeken dolgozó szakemberek. Ez a lehetõség az
elõzõ munkahelyemhez képest
egy nagy kontrasztot jelentett.

- Az anyagvizsgálati tevékenység az atomerõmûvekben hatványozott jelentõséggel bír. Minden
ország nukleáris biztonsági filozófiájának fontos eleme az atomerõmûvi berendezések állapotának monitorozása. Ez azt jelenti,
hogy rendszeresen meg kell gyõzõdni az adott berendezés üzemelésre való alkalmasságáról. Ezt a
célt szolgálják az úgynevezett idõszakos anyagvizsgálatok. Ezek terjedelmét, módszerét és követelményeit a hatóság által jóváhagyott
dokumentumok rögzítik. Hasonló
ellenõrzés szükséges a berendezés új állapotában is, még az üzemelés elõtt. Ezeken az ellenõrzése-

Az elõzõ és a jelenlegi munkahelyed közötti különbségek kö-

gálattechnológiák alapján kell végrehajtanunk. A vizsgálatok eredményeit a hatóság által jóváhagyott Kritériumgyûjtemény szerint kell elbírálnunk.
A technika elõrehaladásával a
vizsgálatok berendezései egyre bonyolultabbá váltak. Jelenleg már
komoly számítógépes elektronikák segítik az ultrahangos méréseinket. A nukleáris biztonság szempontjából kiemelt vizsgálatoknál ahol jellemzõ az ilyen komplex gépi vizsgálóberendezések alkalmazása - ma már sok országban, így
itthon sem elegendõ az a tény,
hogy csúcstechnikát alkalmazunk.
Azt is bizonyítani, demonstrálni
kell, hogy az ilyen rendszerrel végzett vizsgálatot az adott feladatra
célirányosan tervezték, a berendezés beállítása, a személyzet felkészültsége megfelelõ, mindezek
együttesen szavatolják, hogy a
vizsgálat képes a kitûzött céloknak
megfelelni. Ezt a folyamatot nevezzük vizsgálatminõsítésnek.
Az elmúlt években több vizsgálatunkat is sikeresen minõsítettük
a berendezés és a vizsgálattech-

nológia viszonylatában. Néhány
szó a minõsítés folyamatáról. Mérnökeink a rendelkezésünkre álló
M1:1 próbatestekbe a törésmechanikai számítások alapján mesterséges hibákat terveznek. A kivitelezést követõen az éles vizsgálat
során alkalmazott ultrahangos berendezéssel megvizsgáljuk (minõsítõ mérés) a próbatestet. A felvett
adatok kiértékelése során a minõsítõ próbatestbe bemunkált hibákat nagy megbízhatósággal ki kell
mutatnunk, ezzel szavatolva azt,
hogy képesek vagyunk az elõírásoknak megfelelni. Természetesen
ez eléggé le van egyszerûsítve, hiszen az egyes folyamatok között
komoly mérnöki munka és engedélyezési folyamatok húzódnak.
A személyzet minõsítése az
adott vizsgálati feladatra a következõ nagy lépés. Csapatunknak
nagy elõnyt jelent a KGYK által
nyújtott lehetõség. Az ott elhelyezett M1:1 minõsítési próbatestek
és fõberendezések lehetõséget adnak a vizsgálataink valóságos környezetben való demonstrálására.
A fõjavítási idõkön kívül itt végez-

zük a minõsítõ méréseket és a különbözõ tréningeket. A cseh és
szlovák atomerõmûvek szakembereivel együttmûködünk, mely kooperáció keretén belül lehetõségünk nyílik a szakmai tapasztalatcserére.

ben kell tartózkodnom, ilyenkor
nem rugalmas, hanem 12 órás mûszakbeosztásban vagyok. Az év többi részében koordinálok, illetve kapcsolatot tartok külsõ szakértõkkel,
belsõ szakvéleményeket készítek.
Dolgoztam már vizsgálati programokon, valamint technológiák, utasítások kidolgozásában vettem
részt. Van egy informatikai rendszerünk, ennek fejlesztésével is
szoktam foglalkozni, a jegyzõkönyvezési rendszert én készítettem, 9
éve ezt használjuk a munkánkhoz.
Most a PassPort verzióváltás van folyamatban, ebbe a projektbe engem
is delegáltak. Ennek oka, hogy az
anyagvizsgálati jegyzõkönyvek dokumentálására kell majd használni
a PassPortot, melyre jövõ év elejéig
hatósági kötelezettségünk is van.

Szeretem, hogy változatos, a fõjavítási idõben a vizsgálati területen dolgozom, ettõl megkapom
azt az érzést, hogy valami produktív dolgot csinálok. A munkám másik oldala inkább íróasztalhoz köt és adminisztratív jellegû. A monoton és kreatív jellegû
dolgok váltakoznak, ez teszi az
egészet érdekessé.
A humán oldalt is ki kell emelni, jó légkörben, jó közösségben jó
dolgozni.
Volt szerencsém több alkakommal is konferenciákra eljutni, ahol
az esetek többségében elõadást is
kell tartani, elõfordul, hogy angol
nyelven.
Örvényáramos vizsgálatot végzek, ennek az adatait értékelem
ki. Néhány kollégámmal egyetemben ASME-minõsítésem is van,
így más erõmûvekbe is járunk
anyagvizsgálatot végezni, például
Amerikában, Szlovéniában. Eze-

ket komoly vizsgálat elõzi meg, tulajdonképpen elõször minket vizsgáztatnak, mielõtt hozzá foghatnánk a munkához. Az viszont nagyon jó érzés, hogy amit mi tudunk, azt a külföldiek is elismerik
és hívnak minket.

Mit szeret legjobban a munkájában? Kiemelendõ területek,
események?

Munka után mi jelenti számodra a kikapcsolódást?
- Szeretek kirándulni, utazni és
zenét hallgatni. Ha a kirándulást
sikerül összekötni egy kis gombászással, az külön öröm.

Család?
- A feleségemmel 25 éve vagyunk házasok. Van egy tizenöt
éves lányunk, aki az ESZI-ben tanul a 9. évfolyamon, ügyviteli
szakon.

Szabadidõdet mivel töltöd szívesen?
Néhány évvel ezelõtt a férjemmel (aki szintén az erõmûben dolgozik mint berendezéstechnikus)
vásároltunk egy felújításra váró
házat Tolnán, ami rengeteg szabadidõnket felemésztette. Mára
már jut idõ a pihenésre is. Szívesen kertészkedem és olvasok. Szabadidõnkben szívesen járjuk az
országot.

Jövõbeli terveid, céljaid?
A jövõmet mindenképpen itt az
erõmûben képzelem el. Bízom
benne, hogy megvalósulhat az új
blokk(ok) terve. Anyagvizsgálati
szempontból sok érdekes feladatot jelentene számunkra.

Köszönöm az interjút!
T.-P.A.M.

Mesélne kicsit a családjáról?
Van egy kétéves kisfiam. Pakson élünk, családi házban, ott van
mindig tennivalónk.

Szabadidejét mivel tölti szívesen?
Több középiskolai barátom
megmaradt, velük szoros kapcsolatot tartok fenn, szabadidõnkben
együtt vagyunk. A Dunára szoktunk lejárni, májustól szeptemberig vizi életet élünk baráti-családi
körben.

Köszönöm a beszélgetést!
Gyöngyösiné Nyul Petra
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OSZTÁLYTABLÓ
Dóczi Miklós
roncsolásmentes
laborvezetõ

egyelõre nem kezdõdik a már akkoriban
tervbe vett 5-ös és 6-os blokkok építése.

Szülõvárosában, Zalaegerszegen végezte a középiskolai tanulmányait, 1977ben gépészként érettségizett a Ganz Ábrahám Gépészeti Szakközépiskolában,
majd ugyanitt kapott technikusi oklevelet. A késõbbiek során 1992-ben az NME
KFFK-n dunaújvárosban szerezte üzem-

mérnöki diplomáját.
Mikor és honnan került az erõmûbe?
Elsõ munkahelyem a zalaegerszegi
Alumíniumipari Gépgyár volt, ahol elõször gépi forgácsolással, majd a cég saját tanmûhelyében csoportvezetõként
fémszerkezeti lakatos és forgácsoló szakmunkástanulók oktatásával foglalkoztam. Családi okok miatt 1980 novemberében költöztem Paksra, ahol a Kõolajvezeték Építõ Vállalat gyártásközi ellenõreként az épülõ atomerõmû primerköri
hermetikus burkolatai hegesztési varratainak ellenõrzése volt a feladatom, itt
kezdõdött a kapcsolatom a roncsolásmentes anyagvizsgálattal. Az atomerõmû építkezésen teljesítettem az akkoriban kötelezõen "letöltendõ" másféléves
sorkatonai szolgálatomat is. A Paksi
Atomerõmû Vállalathoz 1986 júliusában
léptem be, amikor az erõmû építésében
résztvevõ cégek számára "elfogyott" a
munkaterület, hiszen felépült az atomerõmû, és akkoriban véglegesedett, hogy

Varga Tiborné
csoportvezetõ

mát 1979-ben a Dunaújvárosi Fõiskola
alakítástechnológiai szakán.

Dunakömlõdön születtem, de egyéves
koromban Dunaújvárosba költöztem
szüleimmel. Itt végeztem az általános
és középiskolát, és itt szereztem diplo-

Mikor, és hogyan kerültél az atomerõmûbe? Mióta dolgozol az anyagvizsgálati osztályon?
Elsõ munkahelyem a Dunai Vasmûben volt, majd 1981-ben férjemmel úgy
határoztunk, hogy Pakson telepedünk
le. 1981-1987-ig az Erõkar anyagvizsgálati osztályán dolgoztam metallográfus
mérnökként. 1987-ben az Erõkar beszüntette paksi tevékenységét, a labort
az üzemeltetõ személyzettel együtt átadta a Paksi Atomerõmû Vállalat részére. Így lett új munkahelyem ugyanabban a laboratóriumban, ugyanazokkal
a munkatársakkal. Ekkor kaptam a
csoportvezetõi megbízásomat is.

Mesélnél a munkádról?
Feladatom a roncsolásos csoport
munkáinak szervezése és szakmai felügyelete. Laboratóriumunk aktív és
inaktív körülmények között végez metallográfiai, szakító-, keménységvizsgálatot atomerõmûvi anyagokon, berendezéseken, valamint ezek hegesztett
kötésein. Feladatom továbbá az erõmûben történt meghibásodások fémtani
vizsgálata.

Milyen utat kellett megtenni jelenlegi
beosztása eléréséig?
A PAV-hoz történt belépésemkor az
Anyagvizsgálati Osztály Roncsolásos Laboratóriumában mechanikai anyagvizsgáló beosztásban kaptam munkát, ahol
az ún. melegkamrasoron a reaktortartályok besugárzott próbatestjeinek anyagvizsgálatait végeztem. Ez számomra, bár
elõzõleg roncsolásmentes vizsgálatokkal foglalkoztam, rendkívül izgalmas és
érdekes feladat volt, hiszen ilyen - az akkori mércével mérve csúcs-technológiával felszerelt - laboratórium mûködtetése ritkaságszámba ment a VVER-es erõmûvek esetében. A diploma megszerzését követõen anyagvizsgáló mérnöki beosztásban dolgoztam ugyanitt, majd a
90-es évek elsõ harmadától kezdve - a
szükséges anyagvizsgálói képesítések
megszerzését követõen - egyre többször

A munkádhoz szükséged volt valamilyen speciális erõmûves tanfolyam
elvégzésére?
Igyekeztem folyamatosan bõvíteni a
tudásomat az itt töltött évek alatt. A
szakmai tanfolyamok közül a II. fokozatú mechanikai, metallográfiai és vi-

Anyagvizsgálati osztály
Rovatunkban 2000 júliusa óta mutatunk be osztályokat, munkahelyeket
és személyeket. Jelenlegi a 93. alkalom, és a 494. főt mutatjuk be.

vettem részt a roncsolásmentes vizsgáló laboratórium munkájában is, a fõjavítások során. 1997 végén megbíztak a fõberendezés vizsgáló csoport vezetésével, amely csoportnak a feladata akkoriban a primerköri fõberendezések - reaktortartály, felsõblokk, hurkok, FKSZ-ek,
FET-ek, gõzfejlesztõk, térfogatkompenzátor, hidroakkumulátorok - idõszakos
roncsolásmentes anyagvizsgálatainak a
végrehajtása volt.
Mit szeret legjobban a munkájában?
Kiemelendõ területek, események?
Az örvényáramos vizsgálat területén
- a szükséges, nemzetközileg elismert
minõsítések megszerzése után - külföldi atomerõmûvek gõzfejlesztõinek vizsgálataiban is volt alkalmam részt venni,
ezáltal gyarapítva a területre vonatkozó
tapasztalataimat. 2001-tõl kezdõdõen öt
esetben vettem részt különbözõ USAbeli erõmûvek és három esetben a szlovéniai krsko-i erõmû gõzfejlesztõinek

zuális anyagvizsgálói tanfolyamot említeném. Elvégeztem egy minõségügyi
megbízotti és egy auditori tanfolyamot
a TÜV Rheiland Akadémián. Ezenkívül még többféle számítástechnikai és
angol nyelvtanfolyamra jártam.
Csoportvezetõként milyen kihívásokkal kell szembenézned?
Kevesen vagyunk, a nyugdíjba vonulókat nem pótolhattuk teljes létszámban, a napi rutinfeladatokon kívül öszszetett, szakmai ismeretekre épülõ feladatokat kell ellátnunk.
Mint csoportvezetõ, milyen a kapcsolatod a munkatársaiddal?
Munkatársaimmal nagyon jó a kapcsolatom, több éve együtt dolgozunk,

idõszakos vizsgálatában, adatértékelõként. 2006 decemberében az a megtiszteltetés ért, hogy a NAÜ felkért egy Indonéziában, Serpong város közelében
található kutató reaktor hõcserélõje örvényáramos vizsgálatának a helyszínen
történõ értékelésére. 2008-ban Céggyûrû kitüntetésben részesültem, ezzel kapcsolatban szükségesnek tartom elmondani, hogy tisztában vagyok azzal, hogy
ez a kitüntetés nem csak az én munkámnak szól, hanem az egész osztályunk tevékenységének az elismerését
is kifejezi, ezért ezúton is köszönetemet
szeretném kifejezni kollégáimnak.
Bemutatná röviden a napi munkáját?
A napi munkámat a laboratórium
munkájának szervezése, operatív irányítása, a hazai és külföldi alvállalkozókkal történõ kapcsolattartás, egyes adminisztrációs feladatok elvégzése, különbözõ tervek, statisztikák, elemzések
készítése teszik ki. Osztályunk tevé-

összeszoktunk, ismerjük, segítjük egymást nemcsak a munkában, de a magánéletben is.
Szoktatok munkahelyi rendezvényeket szervezni?
Az utóbbi két-három évben a nyugdíjas-búcsúztatókat tudnám kiemelni.
Ezeket próbáltuk úgy szervezni, hogy
ne csak a nyugdíjba vonuló kollégáknak legyen szép emlék, hanem valamennyi megjelent munkatársunk jól
érezze magát. Szerintem ez sikerült is.
Családodról mesélnél egy kicsit?
Férjem nyugdíjas, korábban roncsolásmentes anyagvizsgálóként dolgozott osztályunkon. A repülés szerelmese, sportpilóta. Nagyfiam, Balázs okle-

kenysége szorosan kapcsolódik a fõjavításokhoz, ezért ezekben az idõszakokban elvégzendõ anyagvizsgálatokkal
kapcsolatos szervezési teendõk vannak
többségben.
Mesélne kicsit a családjáról?
1980 óta vagyok nõs, feleségem fõkönyvelõként dolgozik a Paks és Vidéke
ÁFÉSZ-nél. Két gyermekünk van. A fiunk mérnök informatikusként végzett,
jelenleg a paksi önkormányzat mûszaki osztályán dolgozik, a lányunk idén
érettségizik a gimnáziumban.
Szabadidejét mivel tölti szívesen?
Szabadidõmben szívesen olvasok, internetezem, ami a testmozgást illeti, régebben aktívan részt vettem a városi kispályás labdarúgó bajnokságban, manapság már inkább csak kerékpározom,
esetenként futok, ha rá tudom szánni
magamat.
Köszönöm!
Gyöngyösiné Nyul Petra

veles gépészmérnök, az Electroluxnál
dolgozik termékfejlesztõként. Dani, a
kisebbik fiam doktorandusz hallgató a
Corvinus Egyetemen, és tájépítészetet
tanul. 1999-ben Paksról Dunakömlõdre költöztünk kertes házba, így viszszakerültem szülõfalumba.
Szabadidõdet mivel töltöd szívesen?
Szabadidõmben szeretek a kerttel,
fõleg a virágokkal foglalkozni. Férjemmel uszodába, színházba járunk, kirándulunk - felfedeztük és megszerettük a geocachinget. Legkedvesebb idõtöltésem azonban az, ha hétvégén hazajönnek a fiúk barátnõikkel és együtt
van a család.
Köszönöm az interjút!

T.-P.A.M.

Az üzemviteli igazgatóság új vezetõi
Cziczer János
Üzemviteli Igazgató

Viszonylag korán eldõlt, hogy a Paksi
Atomerõmûben fog dolgozni, ugyanis
1976-ban, amikor paksiakat kerestek a
budapesti Üteg utcai Erõsáramú Szakközépiskolába, õ is jelentkezett. Az erõmû ösztöndíjasaként itt töltötte a nyári
szakmai gyakrolatokat is. S miután a
Budapesti Mûszaki Egyetem Villamos
Mérnöki Karán diplomázott, került a
Paksi Atomerõmûbe.
Mely területen dolgozott korábban?
Az akkori Villamos Fõosztályra vettek
fel önálló mérnöki beosztásba. Ezt követõen a villamos laboratóriumba kerültem védelmes mérnöknek. Hozzám tartoztak: a 400/120 kV-os alállomás, a fõtranszformátor, a háziüzemi transzformátorok, és a generátorok védelmei. A
szakmai gyakorlati tapasztalatok nagy
részét itt szereztem. 1994-ben Süli János a Villamos Üzemviteli Osztály akkori vezetõje kért fel a technológiai vezetõi
munkakör betöltésére. Késõbb a Villamos és Irányítástechnikai Üzemviteli
Osztály vezetõje lettem, majd a két terület külön válása után a Villamos Üzemviteli Osztályt vezettem tovább. 2004 januárjában az Üzemviteli Fõosztály vezetõjévé neveztek ki. 5 év után jött a mostani váltás, az igazgatói poszt. Maga az
üzemeletetési tevékenység ugyanaz maradt, csak itt még nagyobb a felelõsség

és a terület. Az irányításom alá tartozik
3 fõosztály, az Üzemirányítási Fõosztály,
az Üzemviteli Fõosztály, a Vegyészeti Fõosztály, illetve önálló osztályként a Karbantartás Irányítási Osztály.
Mennyi változással jár az igazgatói beosztás az elõzõekhez képest, ma már
inkább stratégiai kérdésekkel foglalkozik az operatív ügyek kezelése helyett?
Minél magasabb beosztásba kerül valaki,
annál kevesebbet foglalkozik részleteiben
a szakmával, de ez az üzemviteli területen
kicsit másképp van. Az igazgató itt is belemélyed egy-egy mûszaki témába adott
esetben. Itt az irányítás mellett több a humán és a stratégiai feladat. Legfontosabbnak mégis azt tartom, hogy jó csapatszellem alakuljon ki és ezt szeretném fenntartani is. Nagyon fontos a mi területünkön,
hogy állandó biztonságot és bizalmat érezzenek a kollégák, mert véleményem szerint csak nyugodt légkörben és jó hangulatban lehet eredményesen dolgozni.
Az elmúlt évek generációváltása után
megfelelõnek tartja az utánpótlást?
A nagyszámú nyugdíjba vonulás után
sok fiatalt vettünk fel, és én bízom benne, hogy megtalálják a munkájuk értelmét és meglátják annak szépségét. Nagyon sok múlik a szakmai érdeklõdésen. Nálunk a képzés kiemelt szerepet
játszik, hiszen az üzemidõ-hosszabbításban is gondolkodnunk kell, és reméljük, hogy az új blokk(ok) építését is lesz
lehetõségünk kiszolgálni.
Az üzemidõ-hosszabbítás kapcsán milyen jövõt jósol a Paksi Atomerõmûnek?
Az üzemidõ-hosszabbítás mindenképpen lehetõséget nyújt a jelenlegi kollégáknak a hosszú távú munkavégzésre,
s a bõvítés kapcsán egy új generáció is
lehetõséget fog kapni. A bõvítés nemcsak személy szerint nekünk, hanem
éppúgy a városnak, a régiónak és az or-

szágnak is nagyon fontos. A közelmúlt
eseményei (lásd: gázproblémák) is azt
bizonyítják, hogy a nukleárisenergia kell
legyen a villamosenergia termelés legfõbb forrása A most itt lévõ fiatal munkaerõ az új blokk(ok) üzembe helyezésének idejére már nagy gyakorlati tapasztalattal rendelkezõ szakembergárdává
fejlõdik. Sõt a közeljövõben induló elõkészítõ folyamatokban is minden bizonynyal szükség lesz a közremûködésükre.
A jelenlegi mûködés Ön szerint a
"Paks2-re" is átültethetõ lesz, vagy teljesen új módszer alapján kell majd az
üzemeltetést végezni?
Részletesen ki kell majd dolgozni, hogy
milyen szervezettel, hogyan kívánjuk
mûködtetni az új létesítményt. Ehhez a
blokk pontos felépítését ismerni kell,
hiszen a struktúrát, a létszámot ez határozza meg. A mostani tapasztalatokra kell majd támaszkodni, ami jó, azt
meg kell tartani, ami kevésbé, azt ki
kell javítani. Úgy gondolom, hogy a végrehajtott szervezeti átalakítások után
most a tapasztalatok leszûrése, kielemzése a fõ feladatunk. Az újonnan bevezetett dolgoknak mindig kell idõt hagyni arra, hogy kiforrják magukat, s a
rendszer elemei összecsiszolódjanak.
Sok elfoglaltsága mellett mivel tölti
szívesen a szabadidejét?
A munkahelyen kívüli tevékenység is
kissé megnövekedett, társadalmi megbízatásom szerint az ASE Labdarúgó
Utánpótlás Szakosztály elnöke vagyok.
Nekem lételemem a mozgás, a sport.
Kérem, mutassa be a családját is!
Családommal Pakson élek. Feleségem
egy helyi cégnél társadalombiztosítási
ügyekkel foglalkozik. A nagyobbik lányom közgazdásznak tanul a Budapesti Corvinus Egyetemen, kisebbik lányom még gimnazista.
Gy.Ny.P.

Bucsi Gábor
üzemviteli fõosztályvezetõ

Középiskolai tanulmányait Budapesten
az Üteg utcai Erõsáramú Szakközépiskolában Atomerõmûves szakon végezte 1977-81-ig. Aztán a Moszkvai Energetikai Egyetem Atomerõmûvek és berendezések szakára járt 1982-88-ig, nagyon távol az otthonától, de abban az
idõben itthon nem indult nappali tagozatos képzés ezen a szakirányon.
Mikor és hogyan kerültél az erõmûbe?
Az egyetem befejezése óta, 1988. április 14-tõl dolgozom a paksi atomerõmûben, mellyel a kezdetekben a középiskolai és egyetemi gyakorlatok majd
késõbb tanulmányi szerzõdés kötött
össze. Az összes elõírt szakmai gyakorlatot itt töltöttem. 1986-ban került volna sor erre és éppen Csernobilban, de
sajnálatos módon az ott történt események miatt ez meghiúsult, helyette is
Pakson teljesítettem a gyakorlatot.
Mely területen dolgoztál korábban?
Elõször az Üzemviteli Osztályra kerültem, mint betanuló blokkügyeletes.
Ez azt jelentette, hogy a primerkörben
kezdtem gépészként, majd primerköri
fõgépész lettem, ezt követõen reaktoroperátor, végül blokkügyeletes. 1994ben ügyeletes mérnöki hatósági vizsgát
tettem, bár akkor még nem volt saját
mûszakom. 1996-ban kerültem a "C"

mûszakba, ahol elõttem Kovács József
volt az ügyeletes mérnök. Ebben a beosztásban dolgoztam 1996 és 2004 között, majd Cziczer János felkért az
Üzemviteli Fõosztályon a fõtechnológusi munkakör betöltésére.

Úgy gondolom, hogy már a tervezés során szükséges azzal foglalkozni, hogy
miként kívánjuk üzemeltetni az új
blokkokat. Véleményem szerint nem
lesz átültethetõ a mostani mûködés, ott
teljesen új alapokra kell építkezni.

Mennyiben volt más a fõtechnológusi
munkakör a fõosztályvezetõihez képest?
Teljesen más jellegû volt a munka a
korábbiakhoz képest, az volt a nehezebb
része a dolognak. Mûszakosként nem
láttam bele a nappalosok munkájába.
Fõ feladataim közül az alábbiakat
említeném meg: részt vettem a blokkok teljesítmény-növelésének fõosztályon belüli koordinálásában, továbbá
az üzemidõ-hosszabbítási projekten keresztül érkezõ különbözõ anyagok véleményezése, a WANO-vizsgálatokra
való felkészülés illetve állagmegõrzési
munkák koordinálása volt a feladatom.
Részt vettem a 2003-as üzemzavar felszámolási munkáiban 2006-2007-ben,
akkor újra mûszakba jártam. Fõosztályvezetõként, a több száz fõs fõosztály irányításában az 5 osztályvezetõ
munkájára támaszkodom, valamint a
mûszaki ügyek mellett megjelent a humán oldal is, ami másfajta felelõsség.

Hogyan élted meg a változásokat?
Az biztos, hogy egészem más volt mûszakos vezetõként dolgozni, ügyeletes
mérnökként, mint a délelõttös mûszakban fõtechnológusként. Ügyeletes mérnökként egy mûszakban volt kb. 100
ember, akit irányítani kellett, természetesen közvetlen operatív beosztottakon
keresztül. Aztán, amikor kijöttem onnan, nem voltak beosztottjaim, munkaköröm önálló volt. Kicsit furcsa is volt ez.

Az üzemidõ-hosszabbítás és a bõvítés
kapcsán milyen feladatok várhatóak?
Rövidtávon úgy gondolom, hogy a
különbözõ mûszaki anyagok véleményezését fogjuk továbbra is végezni, illetve már most végezzük az új típusú
tesztelési utasítások készítését, végrehajtását. A bõvítés a nehezebb része a
dolognak, ha itt beindulnak a munkák,
azt valószínûleg teljesen különálló szervezet végzi majd, azt viszont el tudom
képzelni, hogy szakembereket adunk
kölcsön szükség esetén.
A jelenlegi mûködés szerinted átültethetõ lesz az új blokkra is?

Kiemelendõ területek, események?
Jó érzés volt, hogy számítottak a szakértelmemre a sérült üzemanyag-eltávolítás kapcsán. És jó érzés volt a fõosztályvezetõi beosztásra való felkérés is.
Milyen terveid vannak a jövõre nézve?
Azt szeretném, ha az általam eddig tapasztalt jó légkör továbbra is megmaradna és nyugodt feltételek mellett tudnak dolgozni a kollégák. Úgy gondolom, hogy a vezetõk és beosztottak közötti bizalom alapfeltétele annak, hogy
a munkavégzés közben felmerülõ problémákat eredményesen megoldjuk.
Mutatsd be, kérlek a családodat!
Nõs vagyok, két lányom van, a nagyobbik 22 éves, a Pécsi Tudományegyetemen közgadaságtant tanul, a kisebbik
17 éves, õ az ESZI-ben ügyvitel-közgadaságtan szakra jár.
Szabadidõ?
Pakson családi házban lakunk, tavasztól õszig nagyon szívesen kertészkedem, e mellett rendszeresen sportolok.
Kösznöm a beszélgetést!
Gy.Ny.P.
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Megkezdõdött a közel féléves fõjavítási idõszak
Új év, új fõjavítási idõszak. Zsoldos
Ferenc igazgató urat arra kértem,
villantsa fel az idei fõjavítási idõszak fõbb feladatait és értékelje az
1. blokkon végrehajtott fõjavítási tevékenységet.
- Az 1. blokki fõjavítás március 20-án kezdõdött, az elõzõ évek gyakorlatához hasonlóan.
A fõjavítások sorrendje a már évek óta bevált
sorrend: 1-4-2-3-as blokkok. A 3. blokk fõjavításával fejezzük be az idei kampányt, valamikor október végén. Ebben az évben anynyi a könnyebbség, hogy a június hónap teljesen szabad, de még augusztusban is van
jó három szabad hét - amennyiben nem csúszunk a munkákkal -, így a szabadságolásokat viszonylag jól meg tudjuk oldani.

Sikerült kellõképen felkészülni a
kampányra?
- A téli idõszakban mind a személyzetnek
az oktatása, mind pedig az eszközökkel való felkészülés rendben lefolyt, mondhatom,
hogy zökkenõmentes volt a felkészülés, nehézségeink nem voltak.

Milyen fontosabb feladatok lesznek
az idén?
- Az idei évben egyik oldalról a fõberendezéseknek a munkái lesznek a meghatározóak, de cipelünk magunkkal néhány olyan
problémát, amelyek az elõzõ évben keletkeztek. Az egyik ilyen a nikkelgyûrûk kérdése. Az újonnan beszerzett nikkelgyûrûket
be kell építenünk a gõzfejlesztõkbe, ahol
nem megfelelõ anyagminõségû gyûrûk kerültek beszerelésre. Ez azt jelenti, hogy a
gõzfejlesztõk szinte mindegyikén kicseréljük a nikkelgyûrûket.
A másik ilyen problémás terület, amely
végigkíséri az idei évet, a hurok-alátámasztások szerelése. Az elsõ szállítmány tányérrugók már beérkeztek, cseréjüket megkezdtük, és blokkonként 72 db tányérrugó cseréjére kerül sor.

Túl vagyunk az 1. blokki fõjavításon,
hogyan értékelhetõ az itt nyújtott teljesítmény?
- Az 1. blokki fõjavítás végrehajtása vegyes érzelmekkel értékelhetõ. Itt próbáltunk ki elõször egy olyan fõjavítási rövidítést, amelyet a rendelkezésreállási-növelés
nevû team fogalmazott meg rövid távú intézkedésként. Itt az egyik intézkedés az
volt, hogy a legkevésbé terhelt biztonsági
rendszeren egy napot próbáljunk behozni.
Egy másik félnapot azzal nyertünk, hogy
a dízelgenerátor karbantartása már a leállítás harmadik napján megkezdõdhetett.
A terv szerint így jött össze a fõjavítási idõ
1,5-2 napnyi csökkentése. Ez azt jelentette volna, hogy a 28 napos fõjavítási hosszhoz képest 26 nap alatt végeztünk volna.

A munkák nagyon jó ütemben haladtak
egészen a W biztonsági rendszer karbantartásáig. Itt a T31-es hõcserélõnek a fedélelválasztó lemezét kellett hegeszteni, és
itt volt egy olyan apró deformáció, ami
hozzáadódott ahhoz a deformációhoz,
amely eleve benne volt a fordítókamra karimájában. Ennek a kiegyengetése sajnos
elvitt két napot, és ezzel a két nap késéssel kezdtük el a visszaindítási programot.
A visszaindítás alatt viszont kétszer kellett
lehûtenünk a rendszert peremtömörtelenségek miatt. Az egyik a térfogat-kompenzátor peremtömörtelensége volt, valamint az 1. számú gõzfejlesztõnek a primer
kollektora lett tömörtelen. Ezek a hibák
annyira meghosszabbították a fõjavítást,
hogy túlléptük a tervezett javítási idõt.

Éves viszonylatban be lehet hozni ezt
a lemaradást?
- Éves szinten úgy lehet ledolgozni ezt a
hátrányt, hogy próbálunk javulni és kiemelt
figyelmet fordítani a peremmeghúzásokra,
a tömítési tevékenységekre. Ez a tevékenység nagyon precíz és gondos munkát igényel és napokkal növelheti a javítási idõt.
Az 1. blokki két kiemelt feladat, a nikkelgyûrûk és a hurok-alátámasztások
cseréje jelentõs erõforrásokat kötöttek le.
Külön köszönetemet fejezem ki a reaktor- és az armatúra-karbantartó osztály
munkatársainak. Általánosan elmondható, hogy céges csapatmunka volt, ahol
nemcsak a karbantartó személyzet, hanem az üzemeltetõ, a biztonsági szervezet a logisztikával bezáróan hatékonyan
mûködött együtt. Remélem, ez a lendület
továbbra is megmarad, és azt várom,
hogy a 4. blokkal a tervezett idõre viszszaindulhatunk.

Köszönöm a tájékoztatást, sok sikert
kívánok!
-Beregnyei-

Lezajlott az idei vezetõségi felülvizsgálat az atomerõmûben
A vezetõségi felülvizsgálat nélkülözhetetlen eszköz a Paksi Atomerõmû
Zrt. felsõvezetésének kezében a Társaság irányításához.
Célja az értékelési idõszak stratégiai szemléletû áttekintése, ezzel összefüggõen a társasági célkitûzések meghatározásának és a
megvalósítást befolyásoló külsõ illetve stratégiai szintû tényezõk - ideértve például az
atomerõmû mûködési környezetében jelentkezõ gazdasági, társadalmi tendenciákat is
- azonosítása, valamint mindezek becsatolása a felsõvezetõi döntéshozási folyamatba. A
vezetõségi felülvizsgálat emellett az irányítási tevékenység hatékonyságának, az éves
célkitûzések végrehajtói szintekre való lebontásának és az azokkal kapcsolatos feladatok végrehajtásának figyelemmel kísérésére és értékelésére irányul. A folyamatot
az IOP006 jelû eljárásrend szabályozza.
Társaságunknál az önértékelési és vezetõségi felülvizsgálati rendszer a 2001-ben nemzetközi szakértõk által végzett vizsgálat hatására, annak ajánlásait szem elõtt tartva került kialakításra. Megjegyzendõ, hogy az általános minõségirányítási gyakorlatban már
huzamosabb ideje alkalmazzák a vezetõségi
felülvizsgálatot (jellemzõ, hogy például az
MSZ EN ISO 9001: 2001 Minõségirányítási
rendszerek. Követelmények c. szabvány sze-

rinti minõségirányítási rendszerekben nélkülözhetetlen követelmény a vezetõségi felülvizsgálat legalább évenkénti gyakoriságú
elvégzése). E tevékenység nevesített megjelenése a nukleáris iparban annak a világos
trendnek a része, amelynek keretében az
atomerõmûvek minõségirányítási szempontrendszerét közelítik az általános ipari minõségügyi gyakorlathoz, természetesen gondosan szem elõtt tartva a nukleáris biztonság
speciális többletkövetelményeit. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség által kiadott
"Irányítási rendszer alkalmazása létesítmények és tevékenységek számára" címû, GSG-3.1 jelû biztonsági irányelv ajánlása szerint: "A felsõ vezetõségnek az irányítási rendszer felülvizsgálatát olyan folyamattá kell fejleszteni, amely kiterjed az egész szervezetre.
Az irányítási rendszer felülvizsgálatainak az
új elképzelések színterének kell lenniük,
amelyek nyílt megbeszélés formájában és a
felsõ vezetõség által ösztönzött témák értékelése keretében történnek." (6.45.)
Az elmúlt idõszak egyik legfõbb célkitûzése volt a bevezetett integrált irányítási modell elvi alapját jelentõ új értékrend és szemlélet tudatosítása, illetve ezek elmélyítése a
vállalati mûködés különbözõ területein és
hierarchiáin. Ennek alapja a hosszú- és középtávú célok valamint a napi mûködés öszszekapcsolása, más szóval a stratégia orien-

tált mûködés kialakítása. A 2008. január 1ével bevezetett integrált irányítási rendszer
fõbb jellemzõi: stratégiai irányultság, integráltság, folyamat szemlélet, egyértelmû felelõsségek érvényesítése, egyszerûbb, konzisztens - elektronikusan kezelt - dokumentálás. Az integrált irányítási rendszerben való
mûködés elsõ évének megítélését elsõsorban a tényszerû adatokra kell alapozni
(mindemellett természetesen nem zárható ki
a személyes tapasztalatoknak, azaz a szubjektív elemeknek nagyobb teret engedõ megközelítés sem). A tényszerû adatokon mindenek elõtt a hatósági értékelések, a belsõ auditok és az eseménykivizsgálások megállapításai, valamint a számszerû mutatók alakulása értendõk. Ezek tükrében egyértelmûen kijelenthetõ, hogy nem merült fel
rendszerszintû probléma. Sem a hatósági,
sem a belsõ vizsgálatok nem rögzítettek
ilyen jellegû megállapítást, és a mutatók - a
biztonsági mutatók, KPI - alakulásában sem
azonosítható rendszerszintû problémára
utaló tendencia. Az operatív szinten jelentkezõ kisebb fennakadások természetes velejárói a rendszer "bejáratódásának" illetve az
elmúlt év jelentette átmeneti idõszaknak.
A belsõ auditoknak kiemelt jelentõséget
adott az elmúlt évben, hogy az új integrált
irányítási rendszer célirányos vizsgálata révén közvetlen információt szolgáltattak an-

nak "bejáratódási" idõszakáról. Az auditok
folyamatorientáltan szervezõdtek. Lebonyolításuk során kiemelt szempont volt az auditált folyamat új rendszerbe való illeszkedésének vizsgálata, az adott területre vonatkozó külsõ, belsõ követelmények azonosítása és érvényesítése, illetve a bevezetés óta
eltelt kezdeti idõszak tapasztalatainak és a
változásból fakadó esetleges hiányosságoknak a felszínre hozása.
Az egységes, integrált irányítási rendszerben való gondolkodásnak megfelelõen,
az éves felülvizsgálatok szerves részét képezik a társaság által részben elõírás, részben
önkéntes vállalás alapján finanszírozott,
külsõ akkreditációval vagy tanúsítással rendelkezõ laboratóriumok és rendszerek vezetõségi felülvizsgálatai is. A PA Zrt.-n belül
mûködõ független (külsõ) akkreditációval
vagy tanúsítással rendelkezõ szervezeti
egységek: Anyagvizsgálati laboratórium
(AVO), Felnõttképzési rendszer (ÁOKO),
Környezetirányítási rendszer (KVCS),
Metrológiai és kalibráló laboratórium
(DRO), Nukleáris környezetvédelmi üzem
(SVO), Személyi dozimetriai laboratórium
(SVO), Vegyészeti laboratórium (VEO). A felsorolásban újként szerepel a felnõttképzési jogszabályok alapján kialakított és a Felnõttképzési Akkreditáló Testület (FAT) által
akkreditált képzési rendszer. Az ennek ke-

retében megvalósítható OKJ-s képzések
ilyen módon harmonizálnak a beszállítók
által megszerzett képzettségekkel. A többi
laboratórium illetve rendszer a vonatkozó
külsõ elõírásokat teljesítésével megtartotta
az akkreditált/tanúsított státuszát. Az aktuális célkitûzések meghatározása megtörtént, illetve folyamatban van.
Az integrált irányítási rendszernek a cégszintû mûködés belsõ koherenciáján túlmenõen az MVM Csoport mûködésébe - mint a
mûködésünk felé külsõ követelményeket támasztó rendszerbe - való illeszkedés koherenciáját is biztosítania kell. A társasági szintû mûködésünk csoportszintû mûködéshez
való illesztésének támogatása céljából az új
PASZIR felületén külön felület került kialakításra az "MVM követelmények" elérésének biztosítására. Az év közben cégvezetés
által elrendelt csoportszintû követelményeknek való megfelelést célzó felülvizsgálat nyomán szükségessé váló belsõ szabályozásmódosítások megtörténtek. Az elvégzett önértékelés és vezetõségi felülvizsgálat során operatív szinten azonosított fejlesztendõ területekre az adott folyamat, vagy szervezeti keretek között születtek meg a javító intézkedések. A feladatok végrehajtását részben az
operatív mûködés, részben a Biztonsági és
Minõségirányítási Bizottság keretében követik nyomon.
Prancz Zoltán
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„Séta az egészségért”
2009. április 25-én, szombaton került megrendezésre a tavaszi „Séta
az egészségért” program. A tervezett útvonal: Sárszentlõrincrõl a
Petõfi háztól séta Uzdra az Iskolamúzeumhoz.
A népes, két autóbusznyi kilencvenfõs társaság elõször Sárszentlõrincen a Petõfi házat tekintett meg. Itt várt bennünket
Renkecz Józsi bácsi. A múzeum mellett
nemrégen megnyílt kézmûves házban Erdei
András gyékénytárgy készítõ munkáit ismerhettük meg.
Innen átsétáltunk az evangélikus templomba. A templom történetét Józsi bácsi ismertette: az evangélikusokat II. József türelmi rendeletéig számos hátrányos megkülönböztetés sújtotta a megyénkben is. Mindössze hat, úgynevezett artikuláris helyen
mûködhetett lutheránus gyülekezet (Varsád, Kistormás, Kismányok, Sárszentlõrinc,
Gyönk, Györköny), még kevesebb helyen
épülhetett csak templom. Ilyen kivételes
helyzetû volt Kistormás, Gyönk valamint az
egyetlen jelentõs magyarlakta evangélikus
falu - Sárszentlõrinc, ahol külön császárnõi
engedéllyel épülhetett fel a templom.
Innen a túrán résztvevõk Sárszentlõrinc
falun keresztül Uzdra a Fürdõs-kúriába sétáltak. Itt már várt bennünket kísérõnk, Jó-

zsi bácsi kiselõadásával: Sárszentlõrinc
melletti Uzd kisnemesi falú volt, számos kúriával. A kúria eredetileg a Fördõs családé
volt. Fördõs István 48/49-ben alispán volt.
A kúria késõbb a falu másik jelentõs családjáé, a Pesthyeké lett. Ennek a családnak a
leghíresebb tagja Pesthy Pál volt, aki a két
háború közt igazságügyi miniszter posztját
is betöltötte. A kúria klasszicista eredetû,

eklektikusan átalakított épület. A Fördõskúriában ma Renkecz József magángyûjteményébõl rendezett kiállítás várja a látogatókat helyi- és irodalomtörténeti emlékekkel: Petõfi és Illyés emlékszobával, néprajzi és iparmûvészeti emlékekkel. Megtekinthetõ a Sztankovánszky bárói család hagyatéka, a Fördõs család emlékszobája, iskolatörténeti kiállítás úttörõtörténeti emlékszo-

bával, méhészeti kiállítás és a II. világháborús uzdi hõsõk relikviái.
Petõfi Sándor uzdi kirándulására emlékeztet a négyökrös szekér a park fái alatt. Józsi bácsi elõadásában megismerkedhettünk
a költemény születésének hiteles történetével. Úzdról indult Borjádra ama négyökrös
szekér, melynek hátulsó deszkáján zötykölõdve Erzsikével az ábrándos ifjú költõ csillagot választott.
A környéken kiránduló csoportok szállást is találhatnak a kúriában.
Az apró tolnai falu Uzd ma 380 lelket
számlál. Közigazgatásilag - és jórészt szellemileg is - egybetartozik a reformáció, a reformkor, az irodalomtörténet jóvoltából méltán nevezetes Sárszentlõrinccel.
A „SÉTA AZ EGÉSZSÉGÉRT” program
Pakson 2004. õszén indult, mondotta Jantnerné Oláh Ilona fõszervezõ. Ma már évente kétszer van szervezve kisebb túra. A rendezvény célja az emberek intenzív sportolásra buzdítása. Ugyanakkor a séta keretén
belül valami szép környezetünkben lévõ
hely megismertetése.
Meg kell említeni, hogy a "SÉTA AZ
EGÉSZSÉGÉRT" program az
ÖKO Munkacsoport alapítvány, Jövõ drogok nélkül alapítvány és a PA Zrt Egészségközpont támogatásával valósult meg.
Wollner Pál

Stresszoldás Bach-virágeszenciákkal
„Az egészség attól függ, hogy harmóniában vagyunk-e lelkünkkel.” (Dr. Edward Bach)
Amikor elégedettek, boldogok és
jókedvûek vagyunk, megfigyelhetjük,
hogy egészségünk is rendben van.
Többet kapunk az élettõl, és így többet is adhatunk családunknak és barátainknak.
Néha azonban segítségre van szükségünk,
hogy kiegyensúlyozottak maradjunk, és
tovább tudjunk haladni a mindennapjainkban. Ekkor segíthetnek a Bachvirágeszenciák. Ezeket dr. Edward Bach angol orvos az 1930-as években dolgozta ki. Õ
hitt abban, hogy a lelkiállapot kulcsszerepet
játszik az egészség megõrzésében és a
betegségekbõl való felgyógyulásban. 1936ban bekövetkezett haláláig kifejlesztette 38
virágeszenciából álló rendszerét, melynek
alapelemei vadon élõ virágokból, fákból és
bokrokból készültek. Az eszenciák az
egyénre fejtik ki hatásukat, nem pedig a
betegségre vagy annak tüneteire. A Bachvirágeszenciák segíthetnek a mindennapi
élet érzelmi kihívásaiban is. A Gyógyírek az
adott virág/növényekben jelenlévõ rezgést
tartalmazzák.
Nem tartalmazzák a

virág/növények fizikai szintû részeit, ezért
a bármelyik virág/növényre allergiás ember
is élvezheti a Bach-virágeszenciák elõnyeit.
Mindegyik eszencia egy bizonyos kedélyállapotnak felel meg. Alkalmazhatjuk õket
külön-külön, vagy összeállíthatunk egy a
jelen érzelmi állapotnak megfelelõ kombinációt. Megelõzésként is alkalmazhatóak
vagy aggodalom és stressz esetén. Az eszenciákat lehet önmagukban, orvosi
kezelésekkel vagy más terápiákkal együtt
alkalmazni, semmilyen gyógyszerrel nem
lépnek kölcsönhatásba. Hatásuk gyengéd,
alkalmazásuk biztonságos, minden életkorban használhatóak, az újszülöttkortól
öregkorig és a várandóság idõszakában is.
Nem kell azonban betegnek lenni ahhoz,
hogy valaki eszenciákkal kezelje magát.
Mindannyian átélünk olyan nehéz, fárasztó
idõszakokat, amikor negatív kedélyállapotba kerülünk. Ilyenkor az eszenciák segítsége roppant értékes lehet, mert segítenek
helyreállítani a megbomlott egyensúlyt még
a testi tünetek megjelenése elõtt.
Bach doktor hitte, ez az egyszerû gyó-

gymód lesz a jövõ orvoslásának alapja. Ahogy múlik az idõ, egyre többen találkoznak,
használják és élvezik jótékony hatását gyógyíreinek, és ha egy nap megtalálhatóak
lesznek minden otthonban, akkor elmondhatjuk, hogy Bach doktor álmai és reményei
mindannyiunk számára valósággá váltak.
A gyógyulási folyamatban általános
érvényû válasz nem adható, mert minden
ember jellemstruktúrájának megfelelõen
reagál a Bach-virágeszenciákra: az egyik tétovázva és lassan, a másik határozottan és
gyorsan. Az eszenciák szedésének idõtartama és az észrevehetõ hatás tehát egyénenként és körülményenként változik. Ha
például minden ok nélkül lettünk lehangoltak, akár azonnali hatást hozhat két csepp
Mustard bevétele. Hasonlóképpen hatékony
a Hornbeam, ha kedvetlenül ébredünk.
Amikor tipikus "hétfõ reggeli érzéssel"
kelünk fel, a Hornbeam alkalmazása után
megújult erõvel kezdhetjük el a napot. Ha
viszont érzelmi állapotunk mélyen gyökerezõ, napokig vagy hetekig is eltarthat a
kedvezõ hatás érzékelése. Egy terápiás kev-

eréküveg általában három hétre elegendõ.
Gyakran elõfordul, hogy egy háromhetes
kezelés után felszínre kerül a személyiség
egy másik aspektusa, melyet kezelni kell, és
ilyenkor újabb eszencia választására van
szükség.
A virágeszenciáknak nincs semmilyen
kellemetlen mellékhatásuk. Ennek ellenére
- más természetes gyógymódokhoz hasonlóan - kiválthatják a korábban elnyomott
tünetek megjelenését. Olyan tünetekrõl van
szó, mint a méregtelenítõ-tisztítókúra alatti bõrkiütés vagy az elfojtott érzelmek felszínre kerülése. Ezek a gyógyulási folyamat
szerves részét alkotják és csak idõleges
„tünetek”.
„Az egészség örökségünk, jogunk van
hozzá. Nem más, mint a lélek, a szellem és
a test teljes egysége. Egyáltalán nem távoli
és elérhetetlen cél, hanem annyira könnyû
és természetes állapot, hogy sokunk figyelme elsiklik fölötte.” (Dr. Edward Bach)
Dr. Vöröss Endréné Erika
egészségfejlesztõ mentálhigiénikus
fitoterapeuta-természetgyógyász

Bátapátiban jártak a Padosz nyugdíjasai
Még a Padosz Nyugdíjas Tagozatának februári közgyûlésén vetette fel
Apró György a tagozat egyik összekötõ tagja, hogy örömmel vennék,
ha a szakszervezet kirándulást szervezne nyugdíjasainak a Bátaapátiba.
És hogy miért szerettek volna ide eljutni?
Mert az atomerõmû egykori dolgozói kíváncsiak voltak arra, hogy az erõmûbõl kikerülõ kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékokat hogyan, miként helyezik el a Bátaapátiban létesített tároló területén.
A közgyûlésen elhangzott ötletbõl valóság
lett, és éppen két hónap elteltével, április 23án a Nyugdíjas Tagozat egy igen érdeklõdõ
csoportja buszra ülhetett és elindulhatott
Bátaapáti irányába. A buszon Majoros János, a tagozat vezetõje és egyben a program
szervezõje köszöntötte a kirándulás résztvevõit. Miután ismertette a kirándulás programját és a legfontosabb tudnivalókat, átadta a szót Weisz Mátyásnak, Padosz elnökhelyettesének, aki a szakszervezet legközelebbi rendezvényeirõl adott tájékoztatást.
Megérkezve Bátaapátiba, a dombok között meghúzódó, szépen rendezett kis faluba, a csapat a Naspolya étteremben megebédelt, majd a falun áthaladva megérkezett
a Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Kft.-hez
tartozó Radioaktívhulladék-tároló (NRHT)

még építkezés alatt álló bányaterületéhez.
Sokak nagy örömére itt egy kedves ismerõs,
az RHK Kft. fiatal paksi kolléganõje, Totok
Julianna fogadta a csoportot.
Miután a szükséges eszközökkel felszerelkeztek (pl. sisak) az Eszter aknán indultak a bányába, ahol a lejtõs úton haladva a
falra helyezett tablók és szóbeli tájékoztatás
alapján szereztek egyre több információt.
Megtudták többet között, hogy az erõmûbõl
fémhordókban jut el a szilárd hulladék a tárolóba, ahol a háromezer darab hordó befogadására alkalmas felszín feletti csarnokban a végsõ csomagolásuk elkészültéig ma-

radnak a hulladékok, majd a felszín alatti tárolótér 200-250 méter mélyen fekvõ kamráiban kerülnek végleges helyükre.
A csoport az Eszter-akna és Mária-akna
közötti összekötõtérben egy videofilmet tekintett meg a munkálatok jelenlegi helyzetérõl és a jövõbeli tervekrõl. Majd miután ismét szabadlevegõre kerültek, és bányajáró
felszereléseiket letették, köszönettel és ajándékkal búcsúztak el kedves kísérõjüktõl.
Az NRHT felszín feletti telephelyén a paksiak számára nem volt idegen az a tisztaság,
rend és biztonsági rendszer, amivel ott találkoztak. A rendkívül tetszetõs, modern léte-

sítményben László Zoltán üzemvezetõ fogadta a csoportot, és szakszerû tájékoztatás
közepette mutatta be számukra a tároló különbözõ egységeit. Többek között elmondta, hogy az üzem területét sugárvédelmi ellenõrzõ rendszer felügyeli. Az elhelyezett
mérõberendezések adatai a dozimetriai vezénylõbe futnak be, ahonnan az adatok egy
része, illetve a riasztási jelzések a központi
vezénylõben is megjelennek.
A csoport valamennyi tagja elégedetten
nyugtázta a bátaapáti kirándulást, és köszönetét fejezte ki a szervezõknek!
Lovásziné Anna

Dr. Csernus:
„Rugalmasan, bátran
és következetesen kezeljük
a válság hatásait”
Már a csapból is az folyik, hogy a gazdasági világválság idejét éljük, de eddig kevés
hasznos tanácsot kapunk, hogy hogyan védjük ki a válság egyénekre gyakorolt eddigi
és még várható lelki hatásait? Bizonyára az
információhiány, és az eddigi jól sikerült
paksi szereplései miatt ismét fokozott érdeklõdés kísérte április 27-én dr. Csernus
Imre pszichiáter paksi elõadását.
A jelenlegi gazdasági világválság négy-öt
évre elhúzódó következményeire a munkavállalók mellett az orvosoknak, a pszichiátereknek is fel kell készülniük. Ezt hangsúlyozza az ENSZ Egészségügyi Világszervezet
közelmúltban közzé tett nyilatkozata a válság negatív következményeirõl, amelyben
világossá tette, hogy a krízisnek az anyagi
hatások mellett komoly egészségügyi hatásai is vannak, illetve még lesznek. A bizonytalan gazdasági helyzet számtalan módon
befolyásolhatja az egyén életét, anyagi, lelki
és fizikai értelemben egyaránt. A szakemberek között nincs vita abban, hogy mentális
és testi egészségünket is veszélyezteti a recesszió, a fenyegetõ munkanélküliség, az
egyre súlyosbodó hitelterhek és a mindezekkel együtt járó bizonytalanság és a fokozott
stressz. A Paksi Atomerõmû Zrt. Humánpolitikai Fõosztály vezetése neves szakemberek bevonásával igyekszik az alábbi kérdés
megválaszolásában segíteni a munkavállalókat: Hogyan tudjuk kezelni, és hogyan éljük
túl a most mindent behálózó válságot?
A március 24-i pénzügyi témájú elõadás
után április 27-én Pakson az ESZI Fõiskolai
épület nagyelõadója megtelt. Dr. Csernus
Imre pszichiáter még márciusban meghirdetett elõadásának címe is azt ígérte, hogy
hasznos tanácsokat kapunk a válság hatásainak kezelése terén.
A neves „bevállalós” elõadó most sem tagadta meg önmagát, a többek által vélt ismeretterjesztõ elõadás helyett egy provokáló, felrázó találkozást kanyarított, melynek segítségével megdöbbentõ tükröt tartott a hallgatósága számára. Tudósítóként nem vállalkozhatok a teljességre, a kétórás esemény prezentálására. A személyes információk és a vulgáris kifejezések mellõzése mellett a tények és
kapott tanácsok közzétételét tudom vállalni.
Talpra Magyar, eljött végre az összefogás
ideje! Ne féljünk az akadályoktól, azok és a
mindennapi nehézségek arra valók, hogy
megküzdjünk velük! Találóan fogalmaz a népi bölcselet: „Bajban ismered meg igazán az
embert.” Bizonyára mindenkinek evidens,
hogy a "búval-bélelt bárányok" képtelenek az
éles helyzetekben a krízisek kezelésére,
ugyanis a gyáva ember a felelõsségét döntõen a körülményekre és a vezetõségre hárítja. A munkaadók rendre a gyáva és megalkuvó dolgozókat áldozzák be elsõként. Az
elhúzódó válság váratlan következményeire
rugalmasan, bátran és a döntéseink felelõsségét vállalva következetesen kell válaszokat adnunk. Legyünk büszkék az elért eredményeinkre, és a gerincünket senki kedvéért ne áldozzuk be! Önbizalmunk akkor növelhetõ, ha olyan feladatba merünk belevágni, amitõl a legjobban félünk. A túlélés nem
kötelezõ, de lássuk be rugalmas éberség nélkül nincs esélyünk! Bátran vegyük számba
az elbukás, a vereség, vagy egy esetleges
munkakör, munkahely elvesztésének negatív és pozitív következményeit is. Ha elmulasztjuk, úgy járhatunk, mint az elmúlt évi
nyári olimpián néhány sportoló, akit feleslegesen nyomasztott a ki nem beszélt, a feleslegesen felgyülemlett stressz. A "lenyelt" feszültségbõl származó pótcselekvéseket (kifogások keresése, túlzott evés, csokoládé, alkohol, drogok, munkamánia stb.) és a testi elváltozások lehetséges változatait mindenki
saját magán megtapasztalhatja, de nem érdemes kísérletezni, sokkal hasznosabb mások korábbi hibáin tanulni. A búval-bélelt
ember elriaszt, a belsõ egyensúlyból táplálkozó mosolygós ember bizalmat áraszt felénk. Meg lehet tanulni a belsõ nyugalom
visszaszerzését és így elégedetten tudjuk fogadni az élet örömeit. Legvégül, gyermekeink mentális egészsége érdekében a példaadás fontosságáról sem feledkezhetünk meg.
Kedves Kollégák! Mindent elszenvedõ
szolgák leszünk, vagy a gátakkal, az elõttünk álló akadályokkal bátran megküzdõ
harcosok? Ez most a kérdés. Válasszatok!
Tudósított: Sipos László
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20 éves a WANO
Az Atomerõmû Üzemeltetõk Világszövetsége (WANO) 2009. május 15én ünnepli megalakulásának 20.
évfordulóját.
A Three Mile Island-i (1979) és csernobili (1986) atombalesetek után az atomerõmûvek üzemeltetõi igyekeztek minden
tõlük telhetõt megtenni annak érdekében, hogy megakadályozzák a hasonló
üzemzavarok megismétlõdését. 1986. októberében egy párizsi nemzetközi konferencián döntés született az Atomerõmû
Üzemeltetõk Világszövetségének (World
Association of Nuclear Operators WANO) létrehozásáról. Az atomerõmûveket üzemeltetõ szervezetek abban állapodtak meg, hogy információ- és tapasztalatcsere útján együtt fognak mûködni
az atomerõmûvek biztonságának növelése érdekében.
A szövetség megalapítását az 1989. május 15-én Moszkvában tartott alakuló konferencián hirdették ki. A konferenciát
Nyikolaj Lukonyin (a Szovjetunió atomenergetikai minisztere, a szovjet szervezõ bizottság elnöke) és Lord W. Marshall
of Goring (Nagy-Britannia Villamosenergia-termelési Tanácsa elnöke, a WANO
Irányító Bizottság elnöke) vezette.
A világ 144 üzemeltetõ szervezetének
képviselõi által aláírt WANO alapokmány
és szabályzata szerint minden üzemeltetõ kettõs felelõsséget visel: egyedi felelõsséget a saját nukleáris létesítménye biztonságáért, és kollektív felelõsséget a világban mûködõ atomerõmûvek megbízható üzemeletetése és biztonságának folyamatos növelése érdekében végzett közös munkáért.
A szakmai kérdésekkel foglalkozó
nemzetközi non-profit szervezet alapvetõ
célkitûzését a következõképpen fogalmazták meg:
„... az atomerõmûvek üzemeltetése biztonságának és megbízhatóságának maximális szintre emelése, felhasználva a tagok közötti információcserét, elõsegítve
a kapcsolattartást, az eredmények és tapasztalatok összehasonlítását, valamint
egymás példájának követését.”
Mára a WANO tagjai közt tudhatja a vi-

Jéki László
fizikus
1942-2009

Jéki László 1965-ben végzett az ELTE
fizikus szakán, majd a Központi
Fizikai
Kutatóintézet
(KFKI)
munkatársa lett, kísérleti magfizikával foglalkozott. A fizikai tudományok kandidátusa fokozatot
1975-ben szerezte meg, és ettõl az
évtõl 1980-ig a KFKI Részecske- és
Magfizikai
Kutatóintézet
tudományos igazgatóhelyettese. Tudománytörténettel
és
népszerûsítésével foglalkozott, az elmúlt
három évtizedben több mint 1700 tudományos ismeretterjesztõ munkája
jelent meg. Szerepelt rádió- és
tévémûsorokban, elõadója volt a
2002-ben indult Mindentudás
Egyeteme elsõ szemeszterének. Ismeretterjesztõ tevékenységéért a
MÚOSZ Hevesi Endre-díjjal, az MTA
Akadémiai Újságírói Díjjal tüntette
ki. Több mint valószínû, hogy az
utolsó írása az Atomerõmû újság
áprilisi számában jelent meg
Zéróteljesítményû reaktorok címmel
és április 22-én, hosszú betegség
után elhunyt.

lág összes üzemelõ atomerõmûvét és több
leszerelés, illetve építés alatt álló erõmûvi
blokkot. A paksi atomerõmû 1989-ben,
rögtön a WANO megalakítását követõen
csatlakozott a világszövetséghez.
A WANO regionális alapon szervezõdve végzi munkáját. A tagok - alapjában véve földrajzi szempontok szerint - egy-egy
regionális központhoz tartoznak, de a regionális központhoz történõ csatlakozásnál figyelembe veszik az üzemeltetett reaktor típusát is. A négy regionális központ helye Atlanta, Párizs, Moszkva és
Tokió, amelyek tevékenységét a Londonban mûködõ koordinációs központ (CC)
hangolja össze.
A WANO régiók döntéshozó testülete a
regionális kormányzó tanács, melyben a
régió minden országa legalább egy képviselõvel vesz részt, és élén az elnök áll.
A regionális kormányzó tanácsok két-két
képviselõjébõl és egy elnökbõl áll a világszervezet Kormányzó Tanácsa. A WANO
élén a kétévente más-más régióból választott elnök áll. A világszervezet legmagasabb szintû testülete a kétévente összeülõ
Közgyûlés, amelyen a világ atomerõmû
üzemeltetõi legfelsõbb vezetõi szinten
képviseltetik magukat. A Közgyûlés stratégiai döntéseket hoz, és megválasztja a
világszervezet vezetõit és testületeit.
A WANO küldetését programjain keresztül valósítja meg. Az egyik elsõ
WANO program az üzemeltetési tapasztalatok cseréje (EOE). Ma a világ kereskedelmi atomerõmûvei a WANO révén közös eljárással, kritériumokkal rendelkeznek az üzemi események vizsgálatára és
a tanulságok levonására. Az önkéntes és
õszinte eseményjelentések célja, hogy az
atomerõmûvek megelõzõ intézkedések
alkalmazásával idõben tudják megakadályozni a hasonló esemény bekövetkezését a saját létesítményükben.
A WANO partneri vizsgálat (PR) egy a
társerõmûvek képviselõibõl álló nemzetközi szakértõi csoport által végzett, az
atomerõmû üzemeltetésének értékelését
célzó ellenõrzés. A partneri vizsgálatok
programja önkéntes alapon mûködik, és
a partnerek közötti átfogó, célzott információcserét jelenti. Jellemzõje a nyíltság,

szakmaiság és a támogató jelleg. Célja az
erõmû különbözõ területein - irányítás,
üzemeltetés, karbantartás, oktatás stb. nyújtott teljesítmény összevetése a legjobb nemzetközi gyakorlattal. A partneri vizsgálat eredménye az erõmû részére
elkészített bizalmas jelentés, mely tartalmazza az erõmû vizsgálat során megállapított erõsségeit és javítandó területeit. A
világon az elsõ WANO partneri vizsgálatot a paksi atomerõmûben tartották 1992.
februárjában.
A mûszaki és szakmai fejlesztés programjának célja a legújabb szakmai információk megosztása az üzemeltetõk között. Az atomerõmûvek közötti közvetlen
szakmai kapcsolat (mûhelyértekezletek,
szemináriumok, eljárások és adatok cseréje) különbözõ területen ad támogatást
az üzemeltetés javításához, az eredmények tökéletesítéséhez annak érdekében,
hogy törekedni lehessen a legjobbak pél-

dájának követésére. A mûszaki támogató
missziók (TSM) keretében a WANO egyegy atomerõmûben létezõ problémára, illetve mûködõ folyamat hatékony javítására segít megoldást találni. A TSM erõsíti
az erõmûvek közötti célirányos együttmûködést is.
A WANO üzemeltetési mutatók programja az atomerõmûvek mûködését jellemzõ adatok gyûjtésén, feldolgozásán és
megosztásán keresztül kilenc alapvetõ területen képes az aktuális trendek bemutatására. Ezen specifikus, de fontos mutatók - az adott erõmû számára is - hasznos
értékelést nyújtanak a világ atomerõmûvei mûködésérõl is. Segítenek megtalálni
a blokkok üzeme javításának irányát a
más erõmûvek vagy az iparág eredményeinek figyelembe vételével.
A Paksi Atomerõmû, miután csatlakozott a világszövetséghez, elfogadta és magáénak vallja a WANO célkitûzéseit, és

Japán munkastílusban, Indiában
Magyar tûzvédelmi szakember
is részese volt annak az Indiában, Tarapurban végzett
WANO ellenõrzésnek, aminek
egyik jellemzõje volt a japán
munkastílus.
Bokor László, a paksi atomerõmû tûzvédelmi csoportjának vezetõje már
hét éve vesz részt rendszeresen a
WANO (World Association of Nuclear
Operators = Atomerõmû Üzemeltetõk
Világszövetsége) által szervezett partneri felülvizsgálatokban. 2009. március 15. és április 3. között az indiai
Tarapur 3-4 erõmûben folyó ellenõrzésre kapott felkérést, amit a WANO
tokiói központja szervezett. A csoport
16 fõbõl állt, tagjai a magyar Bokor
Lászlón kívül koreai, amerikai, francia, indiai és többségében japán szakemberek voltak. A WANO vizsgálatokat egy, nálunk is alkalmazott módszertan alapján, és kisebb-nagyobb
adaptációkkal alkalmazzák valamennyi WANO központban. A Tarapur 3-4 erõmûben - ami kisebb a paksinál és két nehézvizes reaktorral mûködik - a vizsgálat egy rövid tréninggel kezdõdött, ami a vizsgálat lefolytatásának munkamódszerére irányult.

- Mi jellemezte ezt a módszert,
mitõl volt különleges?- kérdezem
Bokor Lászlótól.
- A team irányítója egy komoly tapasztalatokkal rendelkezõ japán szakember volt, és a japánok közismert udvariasságából kiindulva volt más, mint
amilyenekben eddig részt vettem. Szabadabban folyt, ami abban nyilvánult
meg, hogy nem naponta követelték
meg a jegyzõkönyvek leadását, hanem
véghatáridõben. Természetesen en-

nek ellenére mindenki igyekezett a
munkatervnek megfelelõen a papírmunkát is napi szinten elvégezni. Készítenünk kellett a saját szakterületünkre vonatkozóan egy munkatervet,
a fõbb szempontok megadásával és napi ütemezésre lebontva. Számomra
újat jelentett, hogy mindezt adott fõbb
ellenõrzési szempontokra fókuszálva
kellett elvégezni, melyek száma a
munka elõrehaladtával fokozatosan
csökkent. Nálam a végén fogytak el,
mert mindegyik területen ugyanazokat a szempontokat néztem. Nagyon
kíváncsi voltam, hogy a japán munkastílus mennyiben lesz más, mint a többi. Picit több volt benne az udvariaskodás, és nekem, európainak ennek ellenére merevebbnek tûnt. A munkamódszer érdekessége, hogy a típushiányosságokra nem csak megoldási javaslatot keresnek, hanem az ok-okozat
vizsgálata is komoly hangsúlyt kap.
Ezt vizsgálat során így még nem alkalmaztam, és bár az elemzési módszert
ismerem, mégis kellett hozzá ismeretet gyûjtenem.

- Milyen volt a kollegális kapcsolat köztetek?
- Meglepetést okozott számomra az
erõmû személyzete, mert rendkívül jól
felkészült szakemberekkel találkoztam. Szinte mindenki tökéletesen beszélt angolul. Minden kérdésre õszintén válaszoltak. A belsõ szabályozásokat, amiket kértem, angol nyelven hozták. Elõírásaik kétnyelvûek, de helyiségek, berendezések feliratozása többségében angol nyelvû. Maga a team eleinte egy kicsit furcsának tûnt. Közel
húszan voltunk összezárva több mint
két héten át. Míg általában az ilyen
munkacsoportokban szinte az elsõ

naptól kezdõdõen mindenki mindenkit keresztnéven szólít, itt azért megmaradt bizonyos távolságtartás, a megszólítás a Mr. és ennek a japán változata maradt. A keresztnéven szólítás
csak egy-két embernél mûködött, lehet, hogy ez is a japánok klasszikus udvarias stílusából adódott. Amúgy nem
volt zavaró. A munkatempó mint minden hasonló vizsgálaton feszített volt,
napi 10-12 óra munka az erõmûben
mindenkinek saját munkaterve szerint, este egy rövidebb-hosszabb team
értekezlet, és a vacsora után a napi papírmunka az éjszakába nyúlott. Én reggelente poénkodtam egy kicsit azzal,
hogy akit jókedvûnek láttam, azzal közöltem, bizonyára éjjel befejezte a tervezett jegyzõkönyvet, és megvan a sikerélménye, úgy hogy a mai napot egy
újabb adaggal kezdheti, és mindenki
vevõ volt a viccelõdésemre, a harmadik-negyedik naptól kezdõen ez szinte
a reggeli köszönéshez tartozott.

azon munkálkodik, hogy tevõleges részese legyen az együttmûködési folyamatnak. Aktívan részt vesz a WANO összes
programjában, sokszor ad otthont a
WANO különbözõ rangú rendezvényének, szakmai találkozójának. Sok erõmûvel szoros szakmai és baráti kapcsolat köti össze.
A PA Zrt.-t a Moszkvai Régió Kormányzó Tanácsában Radnóti István biztonsági
igazgató képviseli.
A Paksi Atomerõmû szakemberek delegálásával is hozzájárult a WANO központok eredményes munkájához. Dr. Vámos Gábor - nyugdíjas dolgozónk - egy
kétéves cikluson keresztül (1991-93) ellátta a WANO Moszkvai Központ elnöki
funkcióját, valamint képviselte a régiót a
WANO Kormányzó Tanácsában. Tóth János - Biztonsági fõosztályvezetõ - 199293-ban a londoni WANO Koordinációs
Központban látta el a moszkvai régió képviseletével járó feladatokat. Dobó József BIFO fõtechnológus - 1990-ben, Szabó István - volt BIFO dolgozó - 1992-94 között,
Horváth György - RTO rendszerfelelõs pedig 2004-06 között a moszkvai regionális központban dolgozott.
A húsz éve mûködõ szervezet megalakulása óta jelentõs fejlõdésen ment keresztül és folyamatosan változik, hogy
megfeleljen a modern világ igényeinek és
a legtöbbet nyújtsa a nukleáris ipar dolgozóinak.
A WANO igen sikeres 2005. októberében tartott budapesti Közgyûlésén William
Cavanaugh III. - akkori WANO elnök - a
WANO jövõjével kapcsolatban hangsúlyozta: "A nukleáris reneszánsz elérkezett, de
biztonság nélkül nincs jövõ".
A WANO Moszkvai Központ nemzetközi konferenciát szervez a "Nukleáris
ipar: 20 éve a WANO-val" címmel Szentpéterváron (Oroszország) 2009. május 21én a világszervezet megalakulásának 20.
évfordulója alkalmából, melyen Radnóti
István biztonsági igazgató képviseli a
Paksi Atomerõmûvet.
A WANO mûködésével kapcsolatos információkat a PORTÁL "WANO" portletje
alatt megtalálhatják az érdeklõdõk.
Hadnagy Jelena

Megszépült
logó

- Hogyan nyugtáznád a kint töltött idõt?
- Ezalatt a japán munkastílus mellett az indiai kollégák magabiztos,
felkészült hozzáállását is értem. Az
ellenõrzésre szánt idõ rövidebb volt,
lényegesen több idõt kaptunk az események elemzésére és a következtetések levonására. A munkamódszernél erõteljesen kihangsúlyozták,
hogy a vizsgálat során tényeket kell
felsorolni, nem pedig megérzéseket.
Amikor viszont azt vizsgáltuk, hogy
egy-egy típushiányosság miért áll
fenn, akkor az ok és okozat mellé
már véleményt is lehetett fûzni.

Az irodaépület üzemi terület felőli oldalán lévő virágokból kirakott logó ebben az évben a legszebb. A
budapesti Nánási kertészet készítette kétnyári virágokból, árvácskából és bukszusból. A közel 5000
árvácskatőből és 1200 bukszusból készült kerté- Remélhetõleg hasznosítani tu- szeti remekmű májusban megújul, mert az árvácsdod munkádban a kint szerzett kákat kiszedik, és helyettük egynyári virág fog bólotapasztalatokat! - Lovásziné Anna - gatni az üzemi területre lépőkre.
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A hagyományos ASE sporttelepi rendezvény szervezõi mindent megtettek a munkavállalók szórakoztatásáért, hiszen a
színpadon szünet nélkül peregtek a mûsorok, a sport és ügyességi játékokba folyamatosan bekapcsolódhattak a gyerekek és felnõttek egyaránt.
Ismét volt fõzõverseny, amelyre 42 csapat nevezett 1913 fõvel. Ez a jelentkezési
hajlandóság közel a fele volt az elõzõ évinek. A nap fénypontja a Tûzvirág együttes mûsora volt, vélhette a külsõ szemlélõ, mert ekkor szinte mindenki a színpad
elõtt volt. Az idén is átnyújtották a kiváló
üzemeltetõ és karbantartó díjakat, amelyet megzavart az elõzõ évekhez viszonyítva korábban érkezõ zivatar.

Majális-2009

Az Atomerõmû Kiváló
Karbantartója - 2009.
Antal Zoltán
Blatt György
Boros Sándor
Horváth László
Kovács Lajos
Major László
Sallai János
Szabadi János
Szabó Sándor
Szûcs Norbert

vezetõ szerelõ
karbantartó lakatos
nukleáris
karbantartó lakatos
vezetõ szerelõ
technológus
berendezés mérnök
mûszerész
darukarbantartó lakatos
adatgyûjtõ csoportvezetõ
mûvezetõ

Az "Atomerõmû Kiváló
Üzemeltetõje" díj
kitüntetettjei

A fõzõverseny eredménye:
I. helyezett : Sugárvédelmi osztály
II. helyezett: Munka és személyügyi
osztály
III. helyezett :Atomix Kft.
Különdíj: Üzemviteli osztály
(a legjobb kolbász -díj)

Név

Szervezet

Böjtös Zsolt
Csarnai József
Debreczeni Csaba
Fazekas Károly
Gál Tamás
Józsa Sándor
Kákonyi István
Kenyeres Zsolt
Kern János
Kovács László
Lengyel József
Lõrincz József
Makó Gábor
Mácsik Ferenc

Mesterné Blatt Mária
Molnár Ferenc
Nagy László
Számel László
Takács László
Tancsa János
Tunczinger Rudolf
Varga Ferenc
Wurm Gábor
Zákányi Zoltán
Süli János

Irányítástechnikai
Üzemviteli Osztály
Turbina Osztály
Turbina Osztály
Reaktor Osztály
Reaktor Osztály
Turbina Osztály
Külsõ Technológiai
Osztály
Sugárvédelmi Osztály
Villamos Üzemviteli
Osztály
Villamos Üzemviteli
Osztály
Villamos Üzemviteli
Osztály
Turbina Osztály
Irányítástechnikai
Üzemviteli Osztály
Radioaktív
Hulladékkezelési
Osztály
Külsõ Technológiai
Osztály
Villamos Üzemviteli
Osztály
Reaktor Osztály
Üzemirányítási Osztály
Turbina Osztály
Vegyészeti Fõosztály
Külsõ Technológiai
Osztály
Üzemviteli Osztály
Reaktor Osztály
Villamos Üzemviteli
Osztály
Vezérigazgató

Új fórum a villamosenergia-iparban
Pakson tartották a VIMFÓ első ülését
Jelentõs dátumként kerül be 2009. április 28-29. úgy a Villamosenergia-ipari
Munkavédelmi Képviselõk Fóruma (VIMFÓ), mint az Egyesült Villamosenergiaipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége
(EVDSZ) történetébe. E napon ugyanis az
ország villamosenergia-ipari vállalatai és
üzemei munkavédelmi képviselõinek és
munkavédelmi szakembereinek részvételével újjáalakult a VIMFÓ.
Az EVDSZ kezdeményezésére létrejött
VIMFÓ elnöki feladatainak ellátására elõzetesen az SZV megbízta Szabó Bélát a
Paksi Atomerõmû Zrt. (PA Zrt.) Munkavédelmi Bizottsága (MvB) elnökét. Az újjáalakult VIMFO utolsó napirendi pontként
döntött a jövõbeni tisztségviselõk kérdéskörében. Megválasztotta Szabó Bélát elnöknek, társelnöknek Kovács Jánost
(DÉMÁSZ Prímavill Kft.) és Ledvényi Jánost (OVIT ZRT.). A VIMFO tagjai határoztak arról is, hogy várhatóan a közeljövõben a fórum tevékenységéhez kapcsolódó
E.ON-os képviselõcsoport számára 1 fõ
által delegált személy számára társelnöki pozíciót tartanak fenn. Az EVDSZ SZV
a koordinátori tevékenység végzésére
Koczka Jánosnét, a PA Zrt. Munkavédelmi Bizottsága tagját kérte fel. A paksi rendezvény az elõzetesen megbízott két személy Szabó Béla és Koczka Jánosné szervezésében, a paksi atomerõmû és az EVDSZ támogatásával folyt.
"A munkavédelem, valamint a munkavállalói munkavédelmi érdekképviselet

aktuális kérdései" címmel tartott fórum a
villamosenergia-iparág munkáltatóinál
mûködõ munkavédelmi képviselõk és bizottságok szakmai fejlõdését, a hatékonyabb érdekképviseleti tevékenység megvalósítását célozta.
A rendezvényen, a munkavédelem aktuális kérdéseirõl és a fórum szerepérõl
Gál Rezsõ EVDSZ elnök, a paksi atomerõmû munkavédelmérõl Csordás Jenõ munka- és tûzvédelmi osztályvezetõ, a munkavédelem olaszországi helyzetérõl Dominico Marcucci, a FILCEM CGIL olasz
szakszervezeti konföderáció munkaegészségügyi és munkabiztonsági felelõse tartott elõadást. A kétnapos programban szerepelt a VIMFÓ mûködési szabályzatának megalkotása, valamint egy
erõmûlátogatás, melynek keretében Radnóti István biztonsági igazgató tájékoztatta a fórum résztvevõit az atomerõmû jelenérõl és jövõjérõl. Az elõadásokat követõen a hallgatóság konzultációkon vitatta
meg a témában felvetõdõ kérdéseket.
A rendezvényt úgy a résztvevõk, mint
a szervezõk eredményesnek és hasznosnak ítélték, melyrõl az alábbi nyilatkozatok adnak visszaigazolást.
Szabó Béla, a VIMFÓ elnöke, a PA Zrt.
MvB elnöke kiemelte, hogy a VIMFÓ nem
csak szakmai tapasztalatok átadását jelenti, hanem annak lehetõségét is biztosítja, ahol a munkavédelmi képviselõk kifejthetik adott kérdésekben véleményüket és elmondhatják javaslataikat. A fó-

rum szerepet vállal a munkáltatók elvárásainak a munkavállalók felé való közvetítésében az egészséget nem veszélyeztetõ
és biztonságos munkavégzés érdekében.
Nagyra értékelte a szakszervezetnek azon
törekvését, hogy a jogszabályban biztosított munkavédelemi feladatait a fórum támogatásával is hangsúlyozni kívánja.
A VIMFÓ tagjai közé várják a villamosenergia-iparban mûködõ munkavédelmi
képviselõket, bizottságokat, mindazokat,
akik elfogadják a fórum mûködési rendjét és felvételüket a fórum megszavazza.
Lanfranco Polverino, a FILCEM CGIL
olasz szakszervezeti konföderáció egyik
tartományi vezetõje azért tartja fontosnak az ilyen tapasztalatcseréket, mert
mindkét fél számára hasznosak, hiszen
ekkor óhatatlanul áttekintik saját helyzetüket és észreveszik a problémákat. Elis-

meréssel szólt a magyar résztvevõk elõadások iránti érdeklõdésérõl, és a szakszervezeti munkáról, amiben nagy hangsúlyt kap a munkabiztonság kérdése.
Dominico Marcucci, a FILCEM CGIL
munkaegészségügyi és munkabiztonsági
felelõsének megnyerte tetszését az itteni
munkavédelmi képviselõk azon törekvése, hogy minél magasabb színvonalon
tudják képviselni a munkabiztonsági kérdéseket. Dicséretesnek tartja a fórum egy
internetes honlapon való megjelenését.
Giovanni Nughes, a FILCEM CGIL
szakszervezeti konföderáció egyik tartományi vezetõje három fontos kérdést
emelt ki, ezek pedig a munkavállalók
munka- és életkörülményei, az egész
rendszer versenyképessége és a termelés minõségi színvonala. Mint mondta, a
munkabiztonságra fordított nagy anyagi

kiadás megtérül a vállalat és a szakszervezet közös érdekében, ami a magasabb
minõségi termék, versenyképesebb a vállalat, több a bevétel.
Gál Rezsõ, az EVDSZ elnöke fordulópontként említette az újjáalakulás napját
a VIMFÓ életében, mert most áll önálló
lábra, a mostani döntések fogják a jövõjét
meghatározni. Az alakuló ülésen az iparági szervezetek többsége képviseltette
magát, de ez a szám bõvülni fog. A VIMFÓ nemcsak a munkavédelmi képviselõk, hanem a munkavállalók számára is
szolgáltatást nyújt, hiszen honlapján sok
közérdekû információ jelenik majd meg.
Gál Attila, a VILLKESZ Kft. szakszervezeti vezetõje hangsúlyozta a fórum hasznosságát, különösen arra tekintettel,
hogy egy olyan veszélyes iparágban kelt
életre, ahol szabályozottak a munka-, tûzvédelmi és egyéb biztonsági kérdések.
Koczka Jánosné a PA Zrt. MvB tagja, a
VIMFÓ koordinátora a résztvevõk aktivitását elégedettséggel nyugtázta, és kiemelte, jó csapat van kialakulóban, kikkel jól tudnak majd együtt dolgozni.
Csordás Jenõ, a PA Zrt. munka- és tûzvédelmi osztályának vezetõje hasznosnak
értékelte, hogy a fórumra a munkavédelmi képviselõk mellett a társaságok munkavédelmi szakemberei is meghívást kaptak, hiszen a munkavállalók munkaképességének, egészségének, testi épségének a megõrzése mindenki közös érdeke.
Lovásziné Anna
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Mérföldkõhöz érkeztek a Bruce-A
telephely felújításánál
Az utolsó kalandria-csövet is eltávolították
a Bruce-A telephely 1. blokkjának reaktorából, ami a szétszerelési fázis befejezését jelenti az 1. és 2. blokkra kiterjedõ felújítási
munkák során. Az itt lévõ CANDU reaktorok mindegyike 480 csövet tartalmaz, ezek
hat méter hosszúak és tizenhárom centiméter az átmerõjük. Vízszintesen fekszenek a
reaktor belsejében, és nyomásálló kivitelûek az üzemanyagcellák befogadása érdekében. A sokévnyi üzem alatt felaktiválódott
csöveket egy távirányított, kifejezetten erre
a célra készült robot segítségével távolították el. A berendezés az egyik oldalról tolta
ki a csöveket, míg a gép másik tagja az ellenkezõ oldalon fogadta azokat. Ezt követõen egy szállítókonténerbe kerültek a környezet szennyezõdésének elkerülésének érdekében, majd a tároló helyükre fektették
õket. Ezt követte a feldarabolás egy speciális prés segítségével, és a kisméretû maradékok egy konténerbe kerültek. Végül átszállították a konténereket a telephely nyugati végén lévõ hulladékkezelõ létesítménybe.
Az AECL (a kanadai állami nukleáris cég)
szakemberei az 1. blokkon huszonhat, a 2.
blokkon száztizenhét nap alatt végeztek a
csövek kivételével. Hugh MacDiarmid, a cég
elnöke (és egyben vezérigazgatója) nyilatkozatában leszögezte, hogy ezen fontos mérföldkõ eléréséhez szükség volt mind a Bruce
Power, mind az AECL szakembereinek erõfeszítésére és tehetségére. A 2. blokkon szerzett tapasztalatok hatékony hasznosítása
tette lehetõveé, hogy módosítani tudták a
célszerszámokat, és így a másik blokkon rekordidõ alatt tudtak végezni. Duncan
Hawthorne, a Bruce Power elnök-vezérigazgatója a program legnagyobb kihívást jelentõ részének befejezését üdvözölte. Ez a siker
és a cég mögött lévõ stabil szakembergárda
megnyugtatón hat azon várakozásokra,
hogy sikeresen befejezik a reaktorok átépítését és hamarosan visszakapcsolják a blokkokat a hálózatra. Most már elõkészíthetõk
a reaktorok az új kalandria-egységek fogadására, és 2010-ben mindkét blokk indítható lesz. Ehhez hasonló projekt még nem futott Kanadában, de még a munkának meszsze nincs vége - erõsítette meg John Sauger,
az erõmû visszaindításáért felelõs vezetõ.
A teljes létesítmény két telephelybõl áll,
a Bruce-A az 1-4. blokkokat jelenti (4x805
MW), a Bruce-B az 5-8. blokkok területe
(4x840 MW). Az 1. és 2. blokkot 1977-ben
indították, majd a kettest 1995-ben le kellett állítani a karbantartás során történt
baleset miatt (elszennyezõdött az aktív zóna). Aztán 1997 végére az összes többi
blokkot leállították, mert új blokkok építését helyezték elõtérbe. Késõbb a blokkok
visszaindultak, de az 1. és 2. számú tartósan üzemen kívül maradt. Szembesülve az
idõközben jelentkezõ kapacitáshiánnyal,
Ontario állam kormányzata - egyetértésben az erõmû vezetésével - engedélyezte a
felújítást. Belátták, hogy nincs elegendõ
idejük a régi blokkokat kiváltó újak építésére. A két blokk további 25 évet üzemelhet majd, ha végeznek az üzemanyag-csövek, a gõzfejlesztõk és a kisegítõ rendszerek cseréjével. Tizenhat gõzfejlesztõt már
legyártottak, és be is építették azokat. Ha
teljesen végeznek az elsõ két blokkon, a 3.
és 4. egységnél is végrehajtják a felújítást.
Az utolsó becslések szerint a két blokkra
fordítandó költség 2,4 és 2,6 millió USD
közé tehetõ.

A TMI baleset tanulságai
A Patriot-NewsExelon szóvivõje, Ralph DeSantis szerint az erõmûben a biztonság a
legmagasabb szintû. A médiának szánt
üzenet: Three Mile Island tiszta, biztonságos és megbízható. Ezt kívánják tudatosítani a közvélemény számára a baleset bekövetkeztének harmincadik évfordulóján a
média mozgatói. Tom Kaufman, a Nuclear
Energy Institute médiakapcsolati vezetõje
ezzel is magyarázza azt, hogy több évtizednyi bénultság után végre közel harminc új
blokk építését tervezik az Egyesült Államokban. Sajnálatos, hogy az akkor már engedélyezett blokképítések sem valósultak
meg, de 2007 vége óta tizenhét társaság
kezdeményezte összesen huszonhat új
blokk építését. Az atomerõmûvek iránti érdeklõdést egyaránt hajtja az energiahiány
és a környezet állapota miatti aggódás. Ráadásul a szél- és szoláris erõmûvek csak
bizonyos idõszakokban mûködnek az egész
nap mûködõ és üvegházhatású gázoktól
mentes atomerõmûvekkel szemben. Kaufman úr megjegyezte azt is, hogy az atomerõmûvek a legkeményebben szabályozott

Az amerikaiak többsége
szerint az atomerõmûvek
biztonságosak
Az Egyesült Államokban évek óta magas a
nukleáris energia használatát támogatók
aránya, de az idei közvélemény-kutatás kimagaslóan magas (59 százalékos) értéket
mutat a használat mellett állókat illetõen,
amiben benne van az erõsen támogatók 27
%-os aránya is. A Gallup felmérése szerint a
támogatás 1994 óta közel ötven százalék körül mozog, kivéve a 2001. évi 46 %-ot. Az erõsen támogatók részaránya eddig 20 % körül
mozgott, kivéve az ez évi kimagasló értéket.
A nemek támogatási arányára vonatkozó
adatok 2001-tõl érhetõk el. Az adatok szerint
állandó és nagy a férfiak és a nõk közötti támogatási tartomány, 19 és 29 százalék között
változik. De idén mindkét csoport rekordot
döntött a 71, illetve 47 százalékos értékkel.
A jövedelem szerinti megoszlás azt mutatja, hogy az évi 75 ezer dollár feletti bevétellel jellemezhetõ háztartások 75 százaléka
támogató hajlamú, míg az évi 30 ezer dollár
alatti bevétellel rendelkezõ háztartásoknál
ez csupán 41 % (és csak egyszer érte eddig

Bruce Power, Canada
rendszerek az iparban. Szerinte biztonságosabb egy atomerõmûben dolgozni, mint
egy fûszerkereskedésben.
A média menekülõ lakosokról számolt be
az 1979. március 28-án bekövetkezett balesetet követõen. A TMI 2. blokkján egy szelep hibás mûködése miatt a reaktor aktív zónája
részben megolvadt, a környezetbe kis menynyiségû radioaktív anyag került. A baleset által érintett területeken az esemény óta folyamatosan végeznek próbafúrásokat (öt megye
harminchat településérõl van szó). Az erõmû
biztonsági központja szoros együttmûködést
folytat Pennsylvania állam környezetvédelmi
hivatalával, a megkettõzött számítógép-rendszerek kb. 10 ezer paramétert figyelnek. Az
erõmû környezetében száznál több érzékelõ
méri a sugárzás szintjét. A társaság vizsgálja
a halhús, a tehéntej, a vizek és a talaj releváns
jellemzõit. Saját zöldségeskertet hoztak létre
a növények vizsgálatára. A tíz mérföld sugarú térségben lévõ településeken 96 sziréna
szólal meg, ha valamilyen nemkívánatos esemény történik. Sokat javítottak az erõmû kommunikációs gyakorlatán is.
Az ipar megtanulta a maga leckéjét. Minden nap annak tudatában jövünk dolgozni,
hogy hasonló esemény soha nem fog történni a jövõben - zárta a sajtónak szánt üzenetét DeSantis úr.

az ötven százalékot). A két sáv közé esõ bevételûek támogatása is mindig a két említett
értékcsoport támogatása között foglal helyet.
A kedvelt pártok szerinti megoszlás azt mutatja, hogy a Republikánus Párt hívei 2001
óta folyamatosan többre értékeleik az atomenergia használatát, mint a Demokrata Párt
hívei. A különbség 13 és 27 százalék között
van, de idén mindkét oldal kimagaslóan magas értéket produkált (71 és 52 %).
A biztonság megítélését nézve elmondható, hogy az amerikaiak itt már óvatosabbak,
mivel nyugtalanítja õket a zónaolvadás egészségügyi kockázata és a radioaktív hulladékok
keletkezése. A kutatás szerint a válaszadók
56 százaléka biztonságosnak tekinti az atomerõmûveket, míg 42 százalékuk nem (közbensõ válaszra nem volt lehetõség - a fordító). Ami érdekes, hogy a biztonság megítélésében is ugyanaz a gyakorlat mûködik, mint
az elõzõ adatoknál (férfi vagy nõ, magas vagy
alacsony jövedelem, pártszimpátia).
Mindenki tudja, hogy jelentõs kihívások
várnak az atomenergiát most újra növekvõ
pályára juttatni szándékozókra. Habár az
amerikai állampolgárok jelentõs része pozitívan áll az ügyhöz, ez egyáltalán nem nevezhetõ elsöprõ többségnek. Az az igazság, hogy
bizonyos korábbi években a Gallup talált arra vonatkozó adatokat is, hogy a lakosság

vonakodik attól, hogy közvetlen lakókörnyezetében épüljenek az új atomerõmûvek. Obama elnök azt mondta, hogy az atomenergia
szerepel az õ általános terveiben, mint alternatív forrást növelõ tényezõ. Ha folytatódik
a lakossági támogatás növekedése, akkor az
látszik bizonyosodni, hogy egyre több amerikai bízik ebben a forrásban. A márciusban
végzett közvélemény-kutatásban ezernél
több felnõttet kérdeztek. A kérdezettek jellemezték az egész társadalom összetételét, a
hibaszázalék ± 3 százalék volt. A kérdezõk
vezetékes- és mobiltelefont is használtak. (A
grafikonok a fordítónál megtalálhatók.)

Szegényített urán - aggodalmak az átsorolás körül
Jim Matheson, a Republikánus Párt politikusa azt követeli, hogy megtudhassa, mi van a
szövetségi hatóságok azon döntésének a hátterében, amely a szegényített uránt a legalacsonyabb veszélyességi fokú radioaktív hulladékok közé sorolta. Az Egyesült Államok nukleáris hatósága nemrég úgy döntött, hogy a
nagy mennyiségben felhalmozódott készletet
Utah államba kell szállítani, és ott el kell temetni az EnergySolutions cég hulladékkezelõ telephelyen (Tooele megye). Ezalatt a kritikát
megfogalmazók azt hangoztatják, hogy az
anyag túl veszélyes a telephelyre nézve, amely
az eredetileg csak a legalacsonyabb kockázatú (A osztályú) hulladék fogadására alkalmas.
Számos más politikus hangot adott azon véleményének ez az eljárás támogathatatlan és
ellentétben áll az erre vonatkozó törvénnyel.
Ez az önhatalmú és ötletszerû félreminõsítés
az "A" osztályba alá fogja ásni a lakossági bizalmat a hulladékminõsítés területén, valamint növelni fogja a lakosság egészségügyi és
biztonsági kockázatát - áll egy levélben, amelyet a döntéshozók a hatóságnak küldtek. Ráadásul növekszik annak a lehetõsége is, hogy
minõsítetlen és esetleg még veszélyesebb
anyagok hasonló kezelésére kerülhet sor a jövõben - vélik a levelet megfogalmazók. A hatóság szóvivõje a levél tanulmányozását és a
benne foglaltak megválaszolását ígérte.
Az urán dúsításából származó ilyen hulladék anyag általánosan igen kis kockázatot
képvisel, de bizonyos koncentráció felett kiléphet a kis aktivitású hulladékra vonatkozó korlátokból. Ebben az esetben indokolt a
nagyobb mélységben történõ elhelyezés és
az alfa-sugárzás ellen védõ takarófelület. A
képviselõk elvárják a hatóságtól, hogy április elején adják át számukra a döntés megalapozását szolgáló összes dokumentumot,
benne az Energiaügyi Minisztériummal és
az EnergySolutions céggel folytatott kommunikációt leíró anyagokat is. Közben a telephelyen már fogadtak is kis mennyiségben
szegényített uránt, többek között abból a
gyárból is, ahol közel harminc éven keresztül uránheggyel ellátott lövedékeket gyártottak a hadsereg számára.

Oroszország és Nigéria
együttmûködése
A két ország az atomenergiáról szóló egyezményt kötött, amely szerint lehetõvé válik a
közös munka az uránbányászat, a tapasztalatok megosztása, valamint atomerõmûvek
építése és tesztelése terén. Az egyezmény
nagyban segítheti Nigériát abban, hogy fejlessze atomenergia-ipari kutatásait és a felhasználók táborába léphessen.
Forrás: NEISmartBrief, 2009. március
Varga József

Automatikus programtesztelés
A programtervezés és kódírás után következik
a legidegölőbb feladat, a tesztelés - mert a
leggondosabb munka ellenére hibák maradnak a rendszerben, melyeket fel kell tárni, ki
kell javítani. A tesztelési tervek elkészítése a
feladat ismételt átgondolásával - mit adok
be, mit kell kapnom egy tételes lista alapján
végigkövetve történik. Néha hosszabb az ellenőrzés, mint a programírás, programjavítás
egésze. Szinte nincs is olyan ember, ki szeretné ezt a munkát.
Évekkel ez előtt a Systems informatikai kiállí-

táson láttam már ajánlkozást automatikus tesztelésre a programírás
mellett Münchenben C, C++, C# és
Java nyelvkönyezetben. Nem hagy
benn semmit, az összes hibát feltárja a korábbi "gyalog-módszer"
1/10-nyi ideje alatt. Azóta persze
már sokat fejlődött a tesztelés technikája, és
már a kiszolgáló programok arzenálja segíti a
pontos, gyors munkát.
Turing-gép: absztrakt számítógép, ami elvileg
mindent tud, amit a mai modern számítógépek

- a bemeneti adatokra véges sok
belső állapot szerint (ez az átmeneti
tábla) meghatározott lépéseket hajt
végre. Szoftver, algoritmus egy véges
méretű átmeneti tábla, ha rossz nem
áll le véges számú lépés után a számítógép. Egy algoritmus kódolt állapota bemenete lehet egy másik algoritmusnak
(programtesztelő program). Elméletileg nem
lehet olyan programot írni, mely minden programban minden hibát megtalál (Alan Mathison
Turing 1931).

A strukturált, majd modell alapú programozás szabályrendszerének köszönhetően már
sok lehetséges programozói hibát kiküszöböl,
mégis szükséges a tesztelés. Különösen fontos a hibamentes működés ilyen nagy biztonságot megkövetelő helyen, mint az atomerőmű.
Ebben a témában rendez konferenciát az
Institute for International Research IIR június
23-24. Budapesten, melynek tréfás alcíme:
"csak a tesztemen keresztül !".
gyulai

"Komoly hiányosságok a
paksi atomerõmûben" Újságírói aránytévesztés,
vagy tudatos
szenzációhajhászás?
A hirextra.hu internetes hírportál olvasói
a következő hangzatos címre kaphatták
fel a fejüket a közelmúltban: "Komoly hiányosságok a paksi atomerőműben" (a
teljes cikk az alábbi címen érhető el:
http://www.hirextra.hu/2009/04/06/
komoly-hianyossagok-a-paksiatomeromuben/). Egy ilyen cím láttán
bizonyára sokan rákattintottak a felkínált linkre. A laikus olvasóközönséget elsősorban talán az aggodalom hajthatta,
míg a nukleáris technika terén jártasabbakat inkább a szakmai kíváncsiság: Mik
lehetnek ezek a "komoly hiányosságok"
az atomerőműben, amire a hirextra.hu
fényt derített?
Aztán a cikk betöltéséhez szükséges néhány másodperc leteltével mindkét tábor
megkönnyebbülve olvashatta a figyelmet
mágnesként magára vonzó címet követő
sorokban: "Három riasztó nem működött
a paksi atomerőmű körzetében a hétfőn
tartott morgató próbán." A folytatásban
tömör és korrekt tájékoztatást kaptunk az
aktuális szirénapróbáról, amely az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
(OKF) MTI-nek adott közlésén alapult (s
amely egyébként számos más hírportálon is egy az egyben olvasható volt - kevésbé ijesztő cím alatt). A cikk tartalmazta Szentes György szóvivő szavait, melyek
szerint "az atomerőmű három megyét
érintő, harminc kilométeres körzetében
lévő 227 berendezés közül 224 szólalt
meg. A morgató próbán egy paksi, egy
bölcskei és egy kölesdi sziréna nem működött".
A hír olvastával a megkönnyebbülés
mellett azonban némi bosszankodás is
erőt vehetett az olvasókon: Vajon ilyen
címmel kell beharangozni három sziréna hallgatását? Még inkább feltehető ez
a kérdés annak tükrében, hogy a portál
a szóvivő további tájékoztatását is közölte, amelyben egyebek mellett ez is elhangzott: "az OKF nem látta szükségét
a március eleji hangos üzemű próba
megismétlésének, amelyet azért tartottak volna meg, mert egy hónappal ezelőtt jelentős számban bizonyultak hibásnak mindkét térségben a jelzőberendezések".
Távol legyen, hogy lebecsüljük a riasztórendszer szerepét. Az valóban fontos része a kommunikációnak, a lakosság tájékoztatásának. A rendszeres lepróbálásnak azonban éppen az a célja, hogy
az esetleges hibák idejekorán kiderüljenek. Az ilyen módon feltárt hibák egyszerű és kézenfekvő konklúziója pedig ez: ki
kell őket javítani. Szó sincs "komoly hiányosságokról".
Nem mondható viszont ez el ilyen egyértelműen a szóban forgó híradást közzétevő hírportál kapcsán. A sokak számára
riasztó cím legalábbis az újságírói etika
terén felvet bizonyos kérdéseket. Az ember persze megérti, hogy napjaink elektronikus hírdömpingjében a médiáknak
meg kell küzdeniük minden egyes olvasóért. Na de három sziréna hallgatását
az atomerőmű komoly hiányosságaként
felvezetni a legenyhébb kifejezéssel élve
is megengedhetetlen túlzás. Mi állhatott
e cím, illetve a szerkesztői eljárás mögött? Stilisztikai aránytévesztés, ami a
szerkesztő hozzá nem értésének tudható
be? Vagy szenzációhajhászás, tudatos
rájátszás azokra a misztikus félelmekre,
amelyek az atomerőművet bizonyos körökben máig is övezik?
A nyilvánvaló szakszerűtlenség ellenére
azonban a szóbanforgó cikk felfogható
indirekt dicséretnek is: Az atomerőműben olyan szigorú szempont a biztonság,
hogy akár három sziréna hallgatása is
hírértékűvé válhat, s az itteni szakemberek már egy apró meghibásodást is "komoly hiányosságként" kezelnek. Végeredményben közvetve jó hírnek kell tehát tekintenünk a hivatkozott cikket:
Amíg a média ilyen szintű esetekből
kénytelen hírt verni a paksi atomerőmű
körül, addig mindenki megnyugodhat:
minden a legnagyobb rendben.
Prancz Zoltán
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Országos Szilárd Leó Fizikaverseny
döntõ az ESZI-ben
Több mint négyszáz diák nevezett az idei
Országos Szilárd Leó Fizikaversenyre. A
rangos középiskolai tudáspróba bölcsõje
az Energetikai Szakközépiskola, ahol április végén rendezték a döntõt. A 9-10. évfolyamosok, illetve 11-12. osztályosok legjobbjai ezúttal is meglepték a szervezõket,
kiválóan teljesítettek a modern fizika témakörében. A díjakat Süli János vezérigazgató adta át jelezvén, hogy a Paksi
Atomerõmû Zrt. figyelemmel kíséri bázis
iskolája törekvéseit, a jövõ szakembereinek sorsát.
Tizenkét esztendeje, 1997-ben Marx
György javaslatára döntöttek úgy az Energetikai Szakközépiskolában, amely akkor
még az Energetikai Szakképzési Intézet
nevet viselte, hogy országos fizikaverseny
rendezésével tisztelegnek a következõ évben Szilárd Leó emléke elõtt, aki száz évvel korábban született, idézi fel Csajági
Sándor az ESZI pedagógusa, aki kezdetektõl máig a verseny aktív szervezõje. Mint
az Atomerõmû újságnak elmondta, korábban a Mikola Sándor fizikaverseny
versenybizottságában tevékenykedett és
ott látta, hogy tanárok és diákok számára egyaránt milyen nagy jelentõsége, súlya van egy ilyen megméretésnek. Marx
professzor szellemi indítatása a paksi
atomerõmû anyagi áldozatvállalásával
megerõsítve adta az alapot az Országos
Szilárd Leó Fizikaverseny induláshoz,
amelyre elsõ évben minden várakozást
felül múlva 440 középiskolás jelentkezett.
A verseny támogatója Paksi Atomerõmû
Rt. lett, amelynek vezetése úgy döntött,
hogy hosszú távú adományozási szerzõdéssel segíti a verseny szervezését, fennmaradását.
1998-ban a Szilárd Leó Tehetséggondozó Alapítvány és az Energetikai Szakközépiskola önállóan, míg a következõ évtõl
az Eötvös Loránd Fizikai Társulattal
(ELFT) karöltve rendezi meg az Országos
Szilárd Leó Fizikaversenyt, amely az elsõ
öt évben alapvetõen az atommag fizika
témakörét ölelte fel. Késõbb ez kiterjedt a
teljes modern fizika témakörére, amelyben kiemelt szerepet kap az atomerõmûben lezajló fizikai folyamatok értelmezése. Csajági Sándor elmondta, hogy alapvetõen a középiskolai tananyagra épülnek a feladatok, de mélyebb tudásra van
szükség a jó eredményhez. A tapasztalat
az, hogy azokból az intézményekbõl kerülnek ki a döntõ legjobbjai, ahol nagy
hangsúlyt helyeznek az atomfizika oktatására többnyire szakköri keretek között
megerõsítve a tanórai munkát. Az ESZI
pedagógusa, aki egyben a Szilárd Leó Te-

hetséggondozó Alapítvány kuratóriumának vezetõje rámutatott, hogy a verseny
a középiskolás tananyag modern fizikai elsõsorban magfizikai, sugárvédelmi - fejezeteinek alkalmazás szintû tudását, továbbá környezetvédelmi alapismereteket
kér számon. E témaköröknek az ismerete a teljes középiskolás fizika tananyag
biztos tudását feltételezi. A diákoknak elméleti kérdéseket kell megválaszolniuk,
kísérletek, és számítógépes feladatok
megoldásával kell számot adniuk tudásukról.
Az ESZI nemcsak a döntõ házigazdája,
hanem a verseny egészének "bölcsõje",
itt történik az elektronikus regisztráció,
innen küldik ki az elsõ forduló feladatait. A verseny ugyanis kétfordulós, az elõdöntõ írásbeli dolgozatait a diákok iskolákban írják meg. A feladatlap megoldásnak idõtartama három óra. A versenyre I.
kategóriában a középiskolák 11-12. osztályos tanulói, míg II. kategóriában az általános és a középiskolák 7-10. osztályos tanulói nevezhetnek. A versenybizottság a
II. fordulóra az I. kategóriából maximum
húsz tanulót, míg a II. kategóriából legfeljebb tíz tanulót hív be. A döntõ helyszíne
minden évben az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium, ahol Csajági Sándor
munkáját elsõsorban Nagyné Lakos Mária fizika szakos tanárnõ, valamint az is-

kola oktatástechnológusa és informatikusai segítik. A verseny és a döntõ anyagi
hátterét a Szilárd Leó Tehetséggondozó
Alapítvány biztosítja a támogatóknak,
élükön az MVM cégcsoportnak és a paksi atomerõmûnek köszönhetõen.
Az elmúlt évek tapasztalata alapján elmondható, hogy minden alkalommal 5070 középiskola 300-400 tanulója méri
össze tudását a ma már több mint tízéves
múltra visszatekintõ középiskolai megméretésen. A 2005/2006-os tanévtõl határon túli iskolák is bekapcsolódtak a
programba. Egyelõre csupán Erdélybõl
vannak jelentkezõk, de a szervezõk azon
igyekeznek, hogy felvidéki, kárpátaljai
és vajdasági iskolákat is bevonjanak.
Idén nagyjából féltucatnyi erdélyi intézmény diákjait üdvözölhették a jelentkezõk között.
2004-ben a Paksi Atomerõmû Rt. támogatásával megjelentették az Országos Szilárd Leó Fizikaverseny 1998-2004 c. könyvet, amely tartalmazza a feladatokat és
azok megoldásait. A versenyen induló iskolák körében nagy népszerûségnek örvend a feladatgyûjtemény. A tervek között
szerepel a 2005 és 2009 közötti évek feladatainak és megoldásainak megjelentetése is, tájékoztatott Csajági Sándor. Azt
is elmondta, hogy elkezdték a versenyzõk életpályájának követését is. A gyûjtõ-

munka azt mutatja, hogy a Szilárd Leó
Fizikaverseny befolyásolja a résztvevõk
pályaválasztását. Jó példa erre Papp Gergely, aki öt éve még versenyzõként vett
részt, idén pedig a versenybizottság tagjaként a programon. A fiatalember ötödéves egyetemista, szakterületének a fúziós reaktorokkal kapcsolatos kutatásokat
választotta. Azok a diákok, akik szerepelnek ezen a versenyen - ha nem is az atomerõmûben helyezkednek el - többségében
mérnök-fizikus életpályát választanak.
A tudományegyetemek 2004-ig az elsõ
öt, illetve tíz tanulót felvételi mentességben részesítették fizikus, fizika tanári
szakokra, míg a Budapesti Mûszaki Egyetem a fizikus-mérnök szakára felvételi
kedvezményt adott. A Mûvelõdési Minisztérium felvette az Országos Szilárd Leó Fizikaversenyt a szakmailag támogatott
versenyek listájára, 2004-tõl már a kiemelt versenyek között szerepel, továbbá
a versenyeredmények alapján az iskolákat minõsítõ mutatók közé is bekerült.
Szeretnék elérni, hogy a döntõ legjobbjait a felsõoktatási intézmények többletpontban részesítsék.
A versenyt gondozó alapítvány 2001ben "Szilárd Leó Tanári Delfin-díj"-at alapított, amellyel a nukleáris oktatás területén kimagasló tevékenységet végzõ tanártársaink munkáját szeretnénk elismerni. A szobor Farkas Pál szekszárdi
szobrászmûvész alkotása. 2003 tavaszán
Marx György professzorra emlékezve az
alapítvány kuratóriuma úgy döntött, hogy
"Marx György Vándordíj"-at alapít az Országos Szilárd Leó Fizikaversenyen legjobb eredményt elérõ iskolák részére. Az
elõbbit idén Pálovics Róbert, a zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium tanára és
dr. Jurisits József, a szekszárdi Garay János Gimnázium nyugalmazott tanára
nyerte el. Az utóbbit a szolnoki Verseghy
Ferenc Gimnázium vihette haza idén.
A 9-10. évfolyamosok döntõjében a Szegedrõl érkezett Varga Ádám nyert, az idõsebb korosztályban a pécsi Leõwey Gimnázium végzõse Lovas Lia Izabella végzett
az élen kimagasló teljesítménnyel.
A verseny szakmai vezetõje dr. Sükösd
Csaba elmondta, hogy a diákok mindig
meglepik a szervezõket, mert a legnehezebbnek tûnõ feladatokat is könnyedén
megoldják. - Ez egy évrõl-évre visszatérõ
meccs, amit mindig a diákok nyernek és
ennek nagyon kell örülni - fogalmazott.
Hozzáfûzte, hogy nagyon szeretnék, ha
az az érdeklõdés, ami jelenleg meg van,
fenntartható lenne. A magyarországi iparnak egyre nagyobb szüksége van jó szak-

emberekre, akiket a legtehetségesebb diákok közül lehet kinevelni. Véleménye
szerint el kellene érni a legtehetségesebb
fiatalok mûszaki és természettudományos pályára menjenek. Ehhez versenyképes jövedelmekre van szükség és a politikának látványosan fel kell hívni a figyelmet arra, hogy ezen a területen szakemberhiány van. Ebben, mint mondta a
paksi atomerõmûnek is meg kell jelennie
és azt az üzenetet közvetíteni, hogy biztos
jövõ vár a mûszaki pályát választó fiatalokra.
Miután középiskolásoknak hirdetik
meg a versenyt, a szakma még nem figyel
fel személy szerint a versenyzõkre, de a
versenyre igen, amit az is jelez, hogy a díjakat a paksi atomerõmû vezérigazgatója
adja át. Süli János vezérigazgató a díjátadás elõtt arról beszélt, hogy bízik benne,
hogy a résztvevõk többségével találkozik
majd akár az atomerõmûben, akár a háttérintézmények valamelyikében. Rámutatott, hogy az üzemidõ növelés, de még
inkább a bõvítés garancia az e pályára lépõk jövõjét illetõen.
Az I. kategória gyõztese, Lovas Lia Izabella egyáltalán nem ismeretlen a Szilárd
Leó Fizikaverseny történetében. Negyedszer jutott döntõbe, s a korábbi években
már begyûjtött egy negyedik, egy harmadik és egy második helyezést. Szereplésére végzõs középiskolásként tette fel a koronát. Lapunknak elmondta, hogy az
egész fizika nagyon érdekli, leginkább a
természettörvényeinek ismerete nyûgözi
le. - Rendkívül meglepõ, hogy egy ilyen
emberi "agyalmánynak tûnõ dolog", mint
a matematika leírja a körülöttünk lévõ világot - fogalmazott a diáklány. Iskolájukban nagyon komolyan mûködik a fizika
szakkör, s azonnal elkezdik tanulni az
atomfizikát, sokkal elõbb, mint a fizika
más, jobban ismert területeit. Ez nagy
könnyebbség a versenyen, tette hozzá.
Mint mondta, az egészen biztos, hogy fizikusnak megy, de azt még nem tudja,
hogy melyik területét fogja választani.
A pécsi Leõwey Gimnázium végzõse
nemcsak a Szilárd Leó versenyen szerepelt sikerrel, hanem az OKTV-n is, így az
érettségit illetõen már nem kell izgulnia,
legalábbis fizikából nem. Lia a diákolimpiai csapatnak is oszlopos tagja. Tavaly
Vietnámban képviselte hazánkat, idén
Mexikóba utaznak. A verseny gyõztese
lelkes híve az atomenergiának. Mint
mondta, környezetvédelmi szempontok
és a foszilis energiaforrások kimerülése
miatt fontos lenne, hogy nagyobb teret
nyerjen.
V. T.

11-12. ÉVFOLYAM (I. KATEGÓRIA)
NÉV

ISKOLA

1. Lovas Lia Izabella
Leõwey Klára Gimnázium
2. Balogh Máté
Fazekas Mihály Fõvárosi Gyak. Gimnázium
3. Lajtai Gergõ
Zrínyi Miklós Gimnázium
4. Deák Zsolt
Verseghy Ferenc Gimnázium
5. Molnár Imre
Batthány Kázmér Gimnázium
6. Almády Balázs
Eötvös József Gimnázium
6. Kovács Máté
SZTE Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium
8. Siska Veronika
ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola
9. Kramer Zsolt
Leõwey Klára Gimnázium
9. Tiborcz Lívia
Eötvös József Gimnázium
11. Pásztor Ádám
Verseghy Ferenc Gimnázium
11. Simon Károly András SZTE Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium
13. Farkas Márton
Fazekas Mihály Fõvárosi Gyak. Gimnázium
14. Török Csaba
Berze Nagy János Gimnázium
14. Zsolczai Viktor
Verseghy Ferenc Gimnázium
16. Harstein Máté
Leõwey Klára Gimnázium
17. Gilicze Barnabás
Bethlen Gábor Református Gimnázium
18. Eszes Dávid
Batthány Kázmér Gimnázium
19. Német Nikolett
Eötvös József Gimnázium

VÁROS

FELKÉSZÍTÕ TANÁR

Pécs
Budapest
Zalaegerszeg
Szolnok
Szigetszentmiklós
Tata
Szeged
Budapest
Pécs
Tata
Szolnok
Szeged
Budapest
Gyöngyös
Szolnok
Pécs
Hódmezõvásárhely
Szigetszentmiklós
Tata

Simon Péter
Horváth Gábor
Pálovics Róbert
Bülgözdi László
Szeideman Ákos
Dr. Kovács László
Chikán Éva
Simon Péter
Szeideman Ákos
Pécsi István
Dr. Kovács László
Horváth Gábor
Kiss Miklós
Pécsi István
Simon Péter
Nagy Tibor
Bülgözdi László
Szeideman Ákos

83
75
74
73
69
68
68
65
60
60
54
54
53
46
46
45
44
43
40

Szeged
Miskolc
Szolnok
Szolnok
Zalaegerszeg
Zalaegerszeg
Pécs
Szigetszentmiklós
Keszthely
Szigetszentmiklós

Kovács László
Bíró István
Pécsi István
Pécsi István
Pálovics Róbert
Kovács
Simon Péter
Bülgözdi László
Farkas László
Bülgözdi László

76
47
47
38
34
33
32
27
23
22

Szécsiné Festõ-Hegedûs Margit, Veres Dénes

ÖSSZ. PONT

9-10. ÉVFOLYAM (II. KATEGÓRIA)
1. Varga Ádám
2. Budai Ádám
2. Garaguly Gergõ
4. Vécsey Máté
5. Kovács Márk
6. Balogh Beáta
7. Kovács Benjamin
8. Weiner Zoltán
9. Tamási Mátyás
10. Katona Attila

SZTE Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium
Földes Ferenc Gimnázium
Verseghy Ferenc Gimnázium
Versehy Ferenc Gimnázium
Zrínyi Miklós Gimnázium
Zrínyi Miklós Gimnázium
Leõwey Klára Gimnázium
Batthány Kázmér Gimnázium
Vajda János Gimnázium
Bathány Kázmér Gimnázium

Versenybizottság:
A verseny szakmai vezetője: Dr. Sükösd Csaba, BME Nukleáris Technika Tanszék tanszékvezető egyetemi docens, Budapest.
A versenybizottság tagjai:
Dr. Radnóti Katalin főiskolai tanár,
ELTE Természettudományi Kar, Fizikai
Intézet, Budapest;
Dr. Szűcs József adjunktus, Pécsi Tudományegyetem, Kísérleti Fizika Tanszék, Pécs;
Dr. Czifrus Szabolcs egyetemi docens, BME
Nukleáris Technika Tanszék, Budapest;
Tallián Miklós fizikus, SEMILAB Zrt,
Budapest
Kaszás Dezső nyugalmazott tanár, Tamási;
Dr. Kopcsa József nyugalmazott tanár,

Debrecen;
Dr. Vastagh György nyugalmazott tanár,
Balatonfüred;
Mester András tanár, Diósgyőri Gimnázium,
Miskolc, Magyar Nukleáris Társaság Tanártagozatának elnöke;
Dr. Ujvári Sándor tanár, Lánczos Kornél Reálgimnázium, Székesfehérvár;
Kiss Dániel tud. segédmunkatárs, BME Nukleáris Technikai Intézet; Budapest
Papp Gergely V. éves egyetemi hallgató, BME
Természettudományi Kar; Budapest
Csajági Sándor igazgatóhelyettes, Energetikai
Szakközépiskola és Kollégium, Paks;
Nagyné Lakos Mária tanár, Energetikai Szakközépiskola és Kollégium, Paks.
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Megújul az atomerõmû etikai kódexe
Az atomerõmû etikai kódexét 1994-ben alkották meg, illetve adták ki elõször. A következõ évben kisebb módosítást hajtottak végre a normarendszerében. 1998-ban az etikai
kódex tartalmával lényegileg azonos közmegegyezés jött létre a munkavállalók és a
társaság között. A legutóbbi kiadásra 2004ben került sor. Ekkor a társaság elõtt álló új
stratégia célok elõsegítése érdekében új humánstratégia kidolgozása vált szükségessé.
Ennek keretében a korábbi etikai normarendszer felülvizsgálata is megtörtént. A jelenleg a Humán Igazgatóság honlapján olvasható tizennégy oldalas dokumentum
olyan fejezetcímek alatt tárgyalja a munkahellyel, munkavégzéssel kapcsolatos etikus
magatartás elveit, mint például "Felelõsség", "Együttmûködés", "Információk",
"Összeférhetetlenség", "Részvénytársasági
hírnév", "Közélet, politika, helyi közösséggel
való kapcsolat". Ezek mellett tájékoztatást
nyújt az etikai jellegû észrevételek esetén
követendõ eljárásról, rendelkezik az etikai
ügyeket kezelõ 5 fõs etikai bizottság felállításáról, valamint az etikai jellegû bejelentéseket tevõk védelmérõl is.
Az etikai kódex 2004. évi kiadása óta eltelt öt év alatt ismét megérett a helyzet a felülvizsgálatra. Természetesen nem arról van

szó, mintha az alapvetõ etikai elvek megváltoztak volna az elmúlt idõszakban. Ellenkezõleg: a tervezet nagyon is épít ezeknek az
elveknek a fundamentális jellegére, sûrûn
változó viszonyaink között is fennálló változhatatlanságukra. Mert ha az alapvetõ erkölcsi normák nem is, az a külsõ és belsõ feltételrendszer, amelynek közepette az atomerõmû munkaközösségének sokrétû tevékenysége zajlik, annál inkább változik. A
megújult etikai kódex tervezete kifejezetten
abba az irányba szándékozik elvinni a közölni kívánt üzenetek súlypontját, miszerint társaságunk céljai elkötelezett munkatársakkal és tisztességes munkával valósíthatók meg, továbbá az elkötelezettség és a
tisztesség állandó és megbízható alap mindazoknak a gyakori és sokrétû változásoknak közepette, amelyek társaságunk életét
kísérik.
Talán a fentiekbõl is kitûnik, hogy a megújult etikai kódex elsõsorban nem erkölcsi
paragrafusok gyûjteménye kíván lenni,
nem az amúgy sem kisszámú meglévõ szabályozások körét akarja bõvíteni. Az etikai
elvek többletet jelentenek a különbözõ törvényekben, jogszabályokban, belsõ szabályzatokban megfogalmazottakhoz képest
(mindamellett, hogy nem mentesítenek

azok betartása alól). A munkahelyi etika
nem szabályzatok paragrafusaival, hanem
tényleges belsõ értékrendünkkel azonos.
Munkahelyi magatartásunk végsõ mozgatói
a mindannyiunk által elfogadott gondolkodási és cselekvési normák. Magatartásunk
akkor etikus, ha nem csupán az írott, de az
íratlan szabályokat is betartjuk, s ha nem
egyszerûen a szabályoknak, de a szabályok
szellemének is meg akarunk felelni. Etikus
viselkedés nem külsõ kényszerbõl, hanem
belsõ igénybõl fakad. A tervezet ennek megfelelõen még inkább elõtérbe szándékozik
helyezni a munkatársak megnyerését és bevonását - legyen szó akár belsõ munkatársakról, akár az atomerõmûvel kapcsolatban
álló külsõ szakemberekrõl. A leendõ kiadvány messzemenõen szem elõtt igyekszik
tartani, hogy stratégiai céljaink eléréséhez
a minõségi munkavégzésen keresztül vezet
az út, ami viszont a munkatársak személyes
elkötelezettségén és lojalitásán alapul.
A megújult etikai kódex a vezetõi példamutatásra is kiemelt figyelmet fordít, minthogy a munkahelyi értékrend, a szervezeti
és mûködési kultúra szempontjából meghatározó a vezetõk hozzáállása és magatartása. A vezetõk jó vagy rossz példája egyaránt alapvetõen befolyásolja az irányítá-

suk alá tartozó munkatársak munkavégzését és elkötelezettségét. Éppen ezért az etikai kódex erõteljesen próbálja tudatosítani
azt a különösen nagy felelõsséget, ami a vezetõi munkakört betöltõ munkatársakra hárul - azt a felelõsséget, ami, mondhatni, a
vállalati hierarchiában elfoglalt pozícióval
arányosan növekszik.
A kódex a nyelvezet terén is újításokkal
kíván élni. Egyszerû, közérthetõ, olvasmányos megfogalmazásokra, az indokolatlan
hivatalosság mellõzésére törekszik. Ennek
célja, hogy mindenki olvassa és ismerje, és
senkit se tántorítson el ettõl doktriner nyelvezet.
A tervezetet több munkatársunk is megkapta, elõzetes észrevételezés céljából. Kiválasztásuknál az volt a fõ szempont, hogy a
belõlük kialakított csoport minél inkább
reprezentálja az atomerõmû munkaközösségét nem, kor, beosztás és munkakör szempontjából. Az ilyen módon elsõ közelítésben kapott visszajelzések feldolgozása és az
elfogadott észrevételek beépítése megtörtént. Az etikai kódex további felülvizsgálata még folyamatban van. Reméljük, hogy az
Atomerõmû újság következõ számában már
a kódex teljes jóváhagyásáról és közreadásáról számolhatunk be.
Prancz Zoltán

Célkitûzésünk: a pszichológiai kultúra fejlesztése
A paksi atomerõmû fontos feladatának tartja a munkavállalók testi-lelki egészségének
megõrzését, fejlesztését, ezért kiemelt figyelmet fordít a pszichológiai ellátórendszer mûködtetésére. A pszichológiai ellátórendszer
hatékonyságának növelése érdekében ez év
elejétõl vállalkozási szerzõdés keretében
Szatmári Szilvia munka- és szervezetpszichológus, mentálhigiénés szakember látja el
a pszichológia ellátó rendszer mûködtetésével kapcsolatos feladatokat. Errõl kérdeztem
Szatmári Szilviát.
Mielõtt rátérnénk a mûködtetés területén
történt változásokra, kérlek, mesélj egy kicsit magadról!
Gyógypedagógusként majd mentálhigiénés szakemberként végeztem. 5 évet dolgoztam egy felnõtt pszichiátriai betegeket ellátó intézményben, ahol különbözõ lelki problémákkal, betegségekkel küzdõ személyekkel foglalkoztam egyénileg és csoportosan
is. Részt vettem az orvosokkal együtt a diagnózis kialakításában, személyiségfejlesztésben és terápiás munkákban.
Általános pszichológiai tanulmányaimat
követõen szakpszichológusi diplomát szereztem szervezet-és munkalélektan szakon.
15 évig dolgoztam egy katonai szervezetben,
ahol a munkám nagy részét tette ki a kiválasztás, valamint az alkalmassági vizsgálatok végzése. A munkavállalók pszichés kondícióinak megõrzését mentalhigiénés foglalkozáson, gondozáson való részvétel lehetõségével biztosítottam. Munkahelyi egészségfejlesztési program keretén belül autogén
tréninget /feszültségoldó relaxációs technika/ tanítottam. Készségfejlesztõ tréningeket
szerveztem, és vezettem, például kommunikációs készség, empátiás készség, konfliktuskezelõ-készség fejlesztésére.
Idõközben szexuálpszichológia- és szexuálterápiás tanácsadó végzettséget szereztem, egyéni klientúrában foglalkoztam szexuális problémával rendelkezõ egyénekkel.
7 éve tanítok Szombathelyen, ma már
Nyugat-Magyarországi Egyetem Savaria
Egyetemi Központjában, különbözõ pszichológiai jellegû tantárgyakat, önismeretet és
különbözõ készségek fejlesztését célzó személyiségfejlesztést.

2004-tõl veszek részt a Paksi Atomerõmû
Zrt. hatósági vizsgára kötelezett munkavállalóinak pszichológiai állapotfelmérésében,
valamint az Egészségközpontban mûködõ
Fogyiklub munkájában. 2008-ban pedig a
Humán Igazgatóság nõi dolgozói részére személyiségfejlesztõ, konfliktus- és stresszkezelõ tréninget vezettem.

Melyek azok a területek, amelyek a pszichológiai ellátórendszer keretében a tevékenységi körödbe tartoznak?
Jelenleg hozzám tartozik a felvétel elõtti,
munkakörváltozás elõtti és soron kívüli pszichológiai vizsgálatok elvégzése, eredmények
értékelése, visszajelzése. Kiemelt területe tevékenységemnek a hatósági jogosító vizsgára kötelezett munkavállalók pszichológiai állapotfelmérésének elvégzése, eredmények
értékelése, visszajelzése, a munkavállalók
szervezeti egység vezetõinek tájékoztatása a
munkavállaló pszichológiai állapotfelmérésének egyéni eredményeirõl, és amennyiben szükséges szakmai segítség nyújtása a
munkavállaló munkaképességének regenerálódását, pszichés állapotának javítását célzó folyamatban.
Emellett tanácsadással foglalkozom, hiszen bárki kerülhet olyan szituációba élete
során, amire még nincsenek megoldási mintái, és átmenetileg segítségre szorul. Azt látom, hogy nagy az igény a stresszorok keltette feszültség levezetésének hatékony módszerei megismerésére, ezért több csoportban relaxációs technika elsajátítására bizto-

sítottunk lehetõséget az Egészségközpontban. Szeretnék a munkahelyi vezetõkkel kétoldalú, aktív kapcsolatot kiépíteni, hiszen a
cél az egészséges, jó munkabírással rendelkezõ munkavállalói állomány megõrzése.
Ennek érdekében aktuális probléma esetén
a pszichológia eszköz- és módszerrendszerével van lehetõség intervencióra. Mindezek
mellett a célom az, hogy a jövõben sikerüljön kialakítani a részvénytársaságnál egy
kompetencia alapú kiválasztási rendszert.
Az elmúlt hónapok során vannak-e olyan
tapasztalataid, amelyeket megosztanál az
olvasókkal?
Örömmel tapasztalom, hogy a pszichológiai kultúra meghonosítása fogadókészségre talált a szervezetben. Szeretnék egy közgondolkodásban elterjedt tévhitet tisztázni a
pszichiáter és pszichológus tevékenységével, szerepkörével kapcsolatosan. A pszichiáter orvos, általában gyógyszerrel és jó esetben pszichoterápiával segít a hozzá fordulóknak, a pszichológus nem orvos, bölcsész; a
közös bennük, hogy bárki fordulhat hozzájuk segítségért, ha valamilyen "életbaj" adott
idõszakban megnehezíti életvitelét, rossz
hangulatot, gyötrõdést okoz. Ma már egyre
többen vallják, hogy nem szégyen pszichológushoz fordulni, hiszen senki nincs semmi kritikus helyzet, krízis ellen védve, és a
pszichiátriában nincs olyan fogalom, hogy
„bolond”. Nagy az érdeklõdés a segítség
igénybevételére, ugyanúgy, mint más szervezetben megtalálhatók az egyéneknél magánéleti, és munkahelyi problémák egyaránt.
A három csoportban lezajlott autogén tréninget úgy érzem, késõbbi idõszakban újabbak kell, hogy kövessék, mivel egyre több
ember szeretné elsajátítani a feszültségkezelés ezen pozitív technikáját. Egyéb készségfejlesztõ tréningekre is megjelent az igény, s
azt gondolom, hogy az önismeret gyarapodását célzó tréningek mind a magánéleti, mind
a munkahelyi szerepeinkben hasznosak.
Természetesen a pszichológiai ellátórendszer alapkritériumaként megjelenõ etikai
szabályok betartásával folyik a tevékenység.
Miért tartod fontosnak, hogy a munkáltatók a munkavállalók testi egészségfejlesz-

tésén túl törõdjenek a mentális egészségfejlesztéssel is?
A WHO egészségkoncepciója értelmében
a testi-lelki-szociális jóllétet kell értenünk az
egészség fogalmán. Egyértelmû bizonyítékai vannak annak, hogy a testi és lelki mûködések kölcsönösen befolyásolják egymást. Ha nem tudjuk levezetni feszültségeinket, ha elégedetlenek vagyunk, ha általában minden területen negatívan gondolkodunk, kialakulhatnak testi megbetegedések, pszichoszomatikus kórképek. Ezért lényegesnek tartom, hogy a munkahelyi
egészségfejlesztési programokon belül
komplexen kezeljük a személyiséget. Fontosnak tartom, hogy azokon a területeken,
ahol ez lehetséges, elõzzük meg a betegségek kialakulását, ami gazdasági szempontból is elõnyt jelenthet egy szervezet számára, mivel ez a befektetés alacsonyabb, mint
az esetlegesen hosszú idõn át táppénzen levõ dolgozók finanszírozása, illetve a szervezeti kötõdés hiányában kialakuló fluktuáció
következtében új munkaerõ képzésére fordított befektetés.
Ezért fontos, hogy a munkáltató olyan támogató rendszert alakítson ki és mûködtessen, amely hozzájárul a munkavállalók munkaképességének fenntartásához, javításához, támogatást ad a munkahelyi, magánéleti konfliktus- és stresszkezeléshez, az egyéni és társas készségek fejlesztéséhez, és öszszességében hozzájárul a pszichológiai kultúra fejlesztéséhez.
Milyen idõpontokban és hol lehet elérni
Téged, illetve milyen módon lehet hozzád
bejelentkezni?
A részvénytársaságunknál heti rendszerességgel, hétfõi és keddi napokon végzem a
tevékenységemet egyrészt, az atomerõmû területén az MSZO Személyzetfejlesztési Csoport pszichológiai alkalmasságvizsgálatok
végzésére kialakított helyiségeiben (Oktatási épület I. emelet), másrészt hétfõ délutánonként este nyolc óráig az ESZI fõiskolai épületben lévõ Egészségközpontban. A szolgáltatások igénybevételét a Személyzetfejlesztési Csoport munkatársai ütemezik, elõjegyzési idõpontot tõlük lehet kérni az 50-09-es telefonszámon.

A határon kívüli honfitársak az állam fontos részei
A magyarországi orosz nyelvű szervezetek III.
konferenciáját tartották 2009. április 25-én
Budapesten, az Orosz Kulturális Központban
(OKK).
Magyarországon immár harmadszor rendezték meg a magyar-orosz szervezetek országos
konferenciáját. A mintegy 50 résztvevőt Igor
Szavolszkij budapesti orosz nagykövet és
Valerij Platonov, az OKK igazgatója köszöntötte. A hazai orosz civil szervezetek Koordinációs Tanácsának vezetője, a Paksi Orosz Klub

(POK) Egyesület elnöke, Kern Tatyjána az eddig elért eredményeket és az aktuális problémákat foglalta össze. Elismerésben részesültek a magyar-orosz kapcsolatokban kiemelt
munkát végzők, így Hadnagy Lajos, a POK titkára is.
Csepurin, az orosz külügyminisztérium külföldön élő honfitársakkal foglalkozó igazgatóságának vezetője elmondta: - Honfitársaink
az államnak nem tárgyai, hanem alanyai. Ha
határainkon kívül élnek, választhatnak: asszi-

milálódnak, hazatérnek vagy integrálódva
megőrzik oroszságukat, képviselik hazánkat.
Elhangzott, hogy a világ 90 országában - a
FÁK államokon kívül - 30 millió orosz él. A külügy feladata, hogy strukturálja a külföldi orosz
diaszpórákat, fenntartsa a kialakult etnikaikulturális teret és támogassa honfitársait.
A budapesti orosz Kereskedelmi Kirendeltség
vezetője, Surigin a gazdasági kapcsolatok ígéretes fejlődését, Nyesztyerov újonnan kinevezett konzul a vízum- és állampolgársági kérdé-

sekkel kapcsolatos aktuális információkat
mutatta be.
Szó esett még többek között a magyarországi
orosz háborús emlékhelyek monitoringjáról, a
pravoszláv egyház itteni tevékenységéről, az
orosz kultúra és nyelvoktatás helyzetéről. Az
elfogadott közös nyilatkozat is az aktuális kérdésekre helyezte a hangsúlyt. Az érdeklődők
délután Gogol műveiből összeállított előadást
láthattak a helyi színház részéről az író születésének 200. évfordulója alkalmából.
HyL

Modern hegesztõ
tanmûhely épült
az Energetikai
Szakközépiskolában

Sokat panaszkodtak, hogy az iskolák
nem az élet, az ipar igényeinek megfelelő létszámban, minőségben képezik a
tanulókat. A végzettek nem tudnak elhelyezkedni, kárba vesztek a tanulással
eltöltött évek.
Az ESZI-s diákok egy jól felszerelt "elit"
iskolába járnak. A felvételi szűrője, az
érdekes tananyag, az inspiráló tanítási
módszer, a kollégium, a tanulóközösség
mind-mind az eredményes tanulás záloga. Noha sokan továbbtanulnak érettségi után, vannak akik elhelyezkednek,
munkát vállalnak, és válogathatnak az
ajánlatok között.
Lehet-e a jót még jobbá tenni? Az iskola vezetése az ipari trendek figyelembe
vételével, előrelátóan keresett szakmák
képzésébe kezd a korábbiaknál nagyobb hangsúlyt kapó gépész-képzés
keretében. A középtávú tervnek megfelelően korszerűhegesztő műhelyt építettek az iskola területén.
A tanműhely kivitelezője a paksi Partner
Kft. volt, amely két alvállalkozóval, a
Dunacenter Therm és a J és Társai Kft.vel dolgozott együtt. A könnyűszerkezetes épület kitűzési munkáit 2008. október végén kezdték és ez év április 29-én
a határidő előtt egy nappal - hogy a ballagást ne zavarják - technológiai szerelésre műszakilag átadták. Az impozáns
épület Ytong elemekből épült kiszellőztetett vörös eternit borítással. Az előre
gyártott fa tetőszerkezetet szöglemezek
erősítik és fekete hullámpala borítást
kapott. Erre szerelték fel a napelem táblákat, mely megújuló erőforrásként segít be az épület energiaellátásában.
A berendezések beszerelése után az ünnepélyes avatást június 12-re tervezik mondta el Szabó Béla igazgató. A berendezések között hegesztőrobottal is
találkozhatnak a tanulók.
Mivel a gépésztanulók száma évfolyamonként megduplázódott, kinőtték az
eddigi műhelyeket. A most megépült létesítmény hasznos alapterülete több
mint 250 négyzetméter, hat hegesztőboksz van benne, illetve egyéb munkahelyek, előkészítő helyiségek. A műhelyben egyéb fémipari tevékenységek
gyakorlati oktatása is helyet kap. Jelenleg körülbelül 120 gépésztanulót oktatnak öt évfolyamban, de bevezetik a felnőtt hegesztőoktatást is az intézményben. Az iskola az MVM cégcsoport és
beszállítói által fizetett szakképzési hozzájárulásból finanszírozta az építkezést,
amelynek költsége ötvenmilliós nagyságrendű. A robot közel 15 millió forintba került, amelyhez pályázati támogatást nyert el az Energetikai Szakközépiskola.
Etessy Gábor, a Partner Kft. ügyvezetője
elmondta, hogy a kivitelezést az tette
különlegessé, hogy az energiaellátásban ma még nem túl gyakran alkalmazott környezet és költségkímélő megoldásokat kért a megrendelő, a melegvíz
ellátást napkollektor segíti, a fűtési
rendszer pedig hőszivattyús. Ezek a
rendszerek - fűzte hozzá Szabó Béla
igazgató - lehetővé teszik, hogy az oktatóműhelyt más szakterületen - például
környezetvédelmi szakon - tanuló diákjaik képzéséhez is használják mérésekre. Jó tanulást!
gyulai

14

A Merlin rendezvénysorozatán az atomenergia és az éghajlatváltozás elleni harc
összefüggéseirõl beszélgetett egymással
április 20-án Ürge-Vorsatz Diana a Közép
Európai Egyetem docense, a nemrég Nobel-díjat kapott Éghajlatváltozási Kormányközi Testület (IPCC) munkatársa és
Kardos Péter, az Energia Klub szakértõje.
Ennek megfelelõen azzal a várakozással
ültünk be a terembe Kovács Antal térségi
kapcsolatok szakértõvel, hogy a legmagasabb fokú elismerésnek megfelelõ magas
tudományos színvonalú, megalapozott és
elfogulatlan érvrendszerrel lesz alkalmunk megismerkedni és itt aztán biztos,
hogy magunk is tanulhatunk, ami sohasem árthat.
Az egyik meghívott nem kevés késése
miatt csúszott a kezdés, mint késõbb kiderült ez nagymértékben behatárolta a kötetlen vita lehetõségeit. A moderátor kérésére Ürge-Vorsatz Diana kezdett, bevezetésként mintegy lehûtendõ talán indokolatlanul felfokozott várakozásainkat kijelentette, hogy valószínûleg mindenben egyet fog
érteni beszélgetõpartnerével az EK munkatársával (elsõ pofára esés). Ezután megtudtuk, hogy már javában és visszafordíthatatlanul tombol a globális éghajlatváltozás amit jelenleg a saját bõrünkön is tapasztalunk: az aszályok, viharok, szélsõséges idõjárási jelenségek gyakoriságának
megnövekedése, agresszív növény- és állatfajok (pl. parlagfû) elõretörése mind a
0,7-0,8 Celsius-fokos melegedésnek köszönhetõ. Ha ma hirtelen sikerülne megálljt parancsolni az üvegházgázok (ühg)
kibocsátásának, az éghajlatváltozást akkor sem tudnánk már teljesen megállítani.
A legrosszabb forgatókönyv szerint a felmelegedés századunk második felére már
elérheti az 5-6 Celsius-fokot is. Ennek kö-

Az Energetikai Szakközép Iskola Kollégiuma újabb lehetõséggel szolgál a diákok és
Paks lakosai számára. Havonta egyszer
fantasztikus élményben lehetett részünk
az eddigi zenés esteken. Elményeirõl, tapasztalatiról kérdezem Bodroghalmi Lászlót, nevelõtanárt. Laci, honnan származik
a hangversenyek ötlete?
A koncertsorozat megrendezésének ötlete onnan származik, hogy zenélek, és
mostanában versmegzenésitéssel is foglalkozom. Különbözõ fesztiválokon és egyéb
rendezvényeken, korábban pedig az országos dalos találkozónkon megismertem
olyan zenekarokat, akiknek ez a profiljuk.
Ezen ismeretségek révén arra gondoltam,
hogy a pályázat nagyszerû alkalom arra,
hogy zenés estek megszervezésével az irodalmat a dalokon keresztül közelebb hozzuk a növendékekhez.
A pályázat megírásakor tíz alkalmat terveztünk meg, azonban azzal kellett szembesülnünk, egyéb okoknál fogva, hogy kevesebb pénzösszeget kaptunk a vártnál. Ennek következtében módosítottuk az eredeti
szándékunkat, így nyolc est kerül megrendezésre egy év alatt. A koncertsorozat megközelítõleg lefedi a tanítási hónapokat, következésképp, minden hónapban egy-egy
zenekar tud bennünket meglátogatni. Az
elsõ hangversenyen Keresztes Nagy Árpádot hallhattuk Zsámbékról, aki egy ének-
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MERLIN ENERGIA CAFÉ
Klímakutató: nem kell atomenergia, tüzeljünk inkább gázt!
vetkeztében Magyarországon számíthatunk a klíma mediterrán irányba tolódásával - a csapadékos telet évrõl évre száraz,
forró nyár követi majd - de minden rosszban van valami jó: szép hosszú õszeink
lesznek. A csapadék éves mennyisége nem
lesz számottevõen kisebb, de eloszlása
drasztikusan megváltozik: télen kapjuk
majd a javát, nyáron viszont rendszeresen
számíthatunk aszályra - ha összevetjük ezt
a saját tapasztalatainkkal megállapíthatjuk, ez tényleg így van.
Ezután Kardos Péter vette át a mikrofont, aki elmondta, hogy szerinte nem is
a globális éghajlatváltozás az emberiség
legnagyobb megoldandó problémája, hanem a fenntarthatatlan fejlõdés (az európai közvélemény nem egészen osztja ezt
a véleményt, a szegénység, az élelmiszerés vízhiány után a legkomolyabb probléma a globális klímaváltozás1). Sokkal több
erõforrást használunk fel, mint ami rendelkezésünkre áll, az éghajlatváltozás pedig ennek következménye: az ipari forradalom óta 40 százalékkal nõtt a légkör
CO2-koncentrációja. A jövõben fenntartható módon kell használnunk a bolygó
erõforrásait, erre pedig a legmegfelelõbb
mód a megújuló energia felhasználása és
mindenekelõtt az energiahatékonyság; az
atomenergia nem lehet megoldás. Felvetített egy oszlopdiagrammot, amely a különbözõ energiatermelési módok ühg kibocsátás-megtakarításának bekerülési
költségét volt hivatott ábrázolni. Ennek
hitelességét még beszélgetõpartnere is

kétségbe vonta, mert a kapcsolt széntüzelés jobb mutatókkal szerepelt, mint az
energiahatékonyság (!). Jómagam szóvá
tettem, hogy az ábrán nincs feltüntetve az
adatok forrása és csak az atomenergiához van rendelve egy intervallum (vagy
statisztikai hiba?), innentõl nem lehet
tudni, a többi energiaforrás adata a minimum, maximum vagy átlagértékeket jelenti-e, így az ábra az atomenergia kiemelése miatt tendenciózus, összehasonlításra és következtetések levonására teljességgel alkalmatlan. Utólag magamban
megfogalmazott véleményem szerint az
ábra simán megbukna egy egyszerû egyetemi diplomavédésen.
Ürge-Vorsatz Diana visszavéve a szót
kijelentette: az európai kutatás-fejlesztési támogatások mindössze 5 százalékát
fordítják a megújulókat használó technikák tökéletesítésére, míg 40 százalékban
az atomenergia részesül (utánanéztem,
2007-ben a 7. keretprogramban 114 M€
jutott a fisszióra, 203 M€ a fúzióra és 138
M€ egyéb energiaforrások kutatására,
utóbbi tartalmazza a megújulókat, nem
tudom milyen arányban). Át kell alakítani ezeket az arányokat, hogy olcsóbbá és
versenyképesebbé tehessük a környezetbarát zöld energiát.
Ezzel tulajdonképpen az érdemi beszélgetés a klímaváltozásról befejezõdött és elkezdõdött az atomenergia szokásos cséplése. A rendezvény hátralévõ kb. 80%-ban
mindenrõl volt szó, csak az atomenergia
szerepérõl a klímaváltozás elleni küzde-

lemben nem (harmadik pofára esés). Így
szóba került a föld urántartalékainak nagysága, a magyar villamosenergia-hálózat
szerkezete amelyet állítólag az egyenletesen termelõ atomerõmûvi termelésre terveztek, az atomenergia gazdaságtalanságának kérdései, az erõmû felépítésének
"gigászi" költségei és lehetetlensége piaci
alapon, a radioaktív hulladék elhelyezésének költsége, a kiégett fûtõelemek elhelyezésének megoldatlansága, stb. Mindezek
miatt természetesen az atomenergiáról
azonnal le kell mondani, sõt, mint kide-

Éves CO2 kibocsátás (Mt C/év) országonkénti
bontásban az 1950-2003. közötti évek átlagában
(forrás: http://www.sigmaxi.org/).

rült az atomenergia az USA-ban máris halott. A fenti témák felvetése egy éghajlatvédelmi rendezvényen legalábbis furcsa volt,
annál is inkább, mert ezen kérdések mindegyikének külön rendezvény lett szentelve a Merlin-sorozatban, a témában szakértõk bevonásával.
Záróakkordként elhangzott: Magyarországon nem új erõmûvekben kellene gon-

Kollégiumi koncertsorozat
ESZInfó

mondó kobzos, lantmûvész. Ot követte a budapesti Tonett zenekar, akik kicsit könnyedebb mûfajú versmegzenésítéseket adtak
elõ, majd a Pécsi Dutar együttes egzotikusabb dalai kápráztattak el bennünket. Nemrég Berzevici Zoltán elõadását láttuk, aki
Veszprémbõl érkezett. Õ vendégként magá-

val hozta Heidi Györgyöt, aki a „Kis Csillag”
nevû zenekarban is játszik - hallhattunk is
tõlük egy-két Lovasi-szerzeményt. A jövõben ellátogat hozzánk még Zalaegerszegrõl
Borsos Miklós a lányával, majd a nyári szünet végeztével a gyõri Hangraforgó együttes
és a fõvárosi székhelyû Strófa Trió nevû tár-

sulat. A legutolsó rendezvény vendége még
bizonytalan.
Az elsõ két koncertet az Energetikai
Szakközépiskola Kollégiumának klubjában tartottuk meg, majd sikerült a Városi
Mûvelõdési Központtól elkérnünk a nagyklub termet költségmentesen havonta egyszer az estek idõtartamára. Ennek a kedves gesztusnak a viszonzásaképpen úgy
láttuk jónak, ha meghirdetjük szélesebb
körben is az elõadásokat, tehát az érdeklõdõket szeretettel várjuk a következõ estekre, melyeknek az idõpontjáról az interneten, illetve plakátokon keresztül értesülhetnek.
Nehézségként leginkább a rendelkezésünkre álló keret ás az igényeinknek, elvárásainknak az egyeztetését tudnám
megemlíteni elsõsorban, másodsorban pedig az idõpontok egyeztetését. Rendkívül
nehéz színvonalas elõadómûvészeket kis
fellépti díjért találni napjainkban. Számunkra felettébb fontos volt az elõadók
mûsorainak a minõsége, hiszen adni szeretnénk ezekkel az estekkel a diákoknak
egy kis plusz értéket, amit a késõbbiekben remélhetõleg hasznosítani is tudnak
majd. Ennek a megszervezésénél jött jól a

dolkodnunk, hanem energiahatékonyságban. Ha Magyarországon sikerülne csökkenteni az energiafelhasználást a fûtésben, a kisebb igények mellett felszabaduló földgázt - amely Ürge-Vorsatz Diana szerint a „legtisztább” fosszilis energiahordozó - erõmûvekben elégetve villamosenergia-termelésre lehetne fordítani, ezért nem
kellene atomerõmû sem.
Puff neki! Mindez egy klímaszakértõ
szájából (negyedik pofára esés, hiába, ennyi a magyar igazság). Konstatáltam, tényleg nem buta közmondás: cipész maradjon
a kaptafánál. A rövidre sikeredett vitában
Pázmány Tamás még tett egy tétova kísérletet, hogy érdemi síkra terelje a beszélgetést, mi azonban látva a helyzet reménytelenségét szedtük a sátorfánkat és elindultunk haza.
Ürge-Vorsatz Diana mentségére szolgáljon õ késõbb elmondta: a beszélgetésre való felkérést mint Energiahatékonyság és
Klímaváltozás témát fogadta el; szó sem
volt arról, hogy az egész bújtatott atomvita. Ennyit a tárgyilagosságról és egyenlõ
mércérõl. Aki akar utánanézhet az IPCC
klímaváltozási kiadványainak2,3,4 és a különbözõ energiatermelési módszerek széndioxid kibocsátás megtakarításának5 forrásokkal megjelölt anyagokban.
1 - http://ec.europa.eu/public_opinion/
archives/ebs/ebs_300_full_en.pdf
2 - http://www.ipcc.ch/pdf/assessmentreport/ar4/syr/ar4_syr_spm.pdf
3 - Szerbin Pável: Az éghajlatváltozást emberi tevékenység okozza! Atomerőmű, 2007 február.
4 - Szerbin Pável: Szembeszállva a klímaváltozással. Atomerőmű, 2007 június.
5 - http://www.foratom.org/index.php?option=
com_docman&task=search_result&Itemid=123
Szerbin Pável

személyes kapcsolat, hiszen ha ismeretlenként kértem volna fel az elõadókat enynyi összegért egy-egy fellépésre, nem biztos, hogy elvállalták volna. Szerencsére sikerült a rendelkezésünkre álló pénzöszszegbõl is elhívni azokat, akik ezen a mûfajon belül ma elismertek.
A rendezvénysorozat által színesebbé
tudtuk tenni a kollégium kulturális életét
illetve a gyerekeknek szóló programok palettája is bõvült ez által. Mi egy mûszaki
szakközépiskola vagyunk, és a humán érdeklõdés sokkal kevésbé van jelen, mint
például a gimnáziumban, hiszen ott alapvetõen humán érdeklõdésû diákok tanulnak. Nálunk a növendékek távolabb állnak az irodalomtól, azt viszont nem engedhetjük meg, hogy annyira távol kerüljenek tõle, hogy esélye se legyen az életükben való részvételre. Igy felszabadultabb
közegben, ingyenesen élvezhetik a versek
és zenék találkozásának élményét havonta egy alkalommal. A visszajelzések alapján még a kezdetben szkeptikus diákok
többsége is az idõ múltával elkezdett feloldódni, és átadni magát a zenék varázsának. Igy mindnyájan nagy várakozással
nézünk a következõ zenés estek elébe.
Jó szívvel ajánlom mindenkinek az elkövetkezendõ koncerteket. Laci, neked pedig
köszönjük a lehetõséget!
Prokob Ágnes

Hamarosan indítják Kína elsõ gyorsneutronos reaktorát
A legfőbb berendezések technológiai létesítése
és a beszabályozás már megtörtént a kísérleti
gyorsreaktornál. A nátriumhűtésű, medence típusú reaktor jelentős orosz segítséggel épült a
Peking mellett található Atomenergia-intézet területén. Ez a szervezet végzi az alapvető kutatási
feladatokat a nukleáris tudomány és technológia területén.
A főberendezések közé tartoznak a reaktor biztonsági rendszerei, a hőcserélők, az üzemanyag
cseréjét végző és a szabályozóeszközök - sorolta
fel az építés mérföldköveként említett eseményt
kommentáló orosz Afrikantov OKBM cég képviselője. A létesítmény légtömörségét is sikeresnek minősítették az ellenőrzést követően. A reaktort májusban töltik fel nátriummal, összesen
260 tonna lesz a primer köri csővezetékekben. A
TVEL által gyártott üzemanyagot júliusban vagy
augusztusban rakják be, az indítási ciklus befejezését 2009 végére tervezik. A reaktor
hőkapacitása 65 megawatt lesz, a villamos teljesítmény 25 MW körül várható.
A 600 MW-os elektromos teljesítményt adó prototípus üzembe lépését 2020-ra tervezik, de

körvonalazódik egy 1500 megawattos változat
is, 2030 körüli indítással. Az orosz-kínai nukleáris együttműködést irányító bizottság szorgalmazza egy 800 MW-os egység megépítését,
amely leginkább a Belojarszk-4 néven ismert,
jelenleg egyetlen működő gyorsreaktorhoz hasonlítana. (A szakirodalom szerint a Belojarszk3 működik (600 MW), az említett 4. blokk 2012ben indul - a fordító megjegyzése.) A leginkább
elterjedt reaktortípusoktól eltérően, a gyorsneutronos üzemű reaktorok aknázzák ki legjobban
az uránkészleteket, mivel több üzemanyagot termelnek annál, mint amennyit fogyasztanak. Ezt
úgy érik el, hogy a gyorsneutronok segítségével
kiégetik az urán/plutónium-oxid (MOX) üzemanyagot, amelyet egy uránból készített köpeny
vesz körül, amiben pedig valamivel több plutónium keletkezik az elhasznált mennyiségnél. A
MOX-hoz szükséges plutónium forrása pedig az
a folyamat, amelynek során a könnyűvizes reaktorok üzemanyagát reprocesszálják.
MOX-üzemanyagot kap az Ohma erőmű
A Japán Villamosenergia-ipari Fejlesztési Társaság (J-Power) megállapodást írt alá a Global

Nukleáris Üzemanyag Társasággal (GNF-J) MOXüzemanyag szállításáról az építés alatt lévő
Ohma Atomerőmű számára (Aomori tartomány). A gyártás az Areva cég Melox nevű alvállalatánál történik majd, Franciaország déli részén.
A szükséges plutóniumot a La Hague feldolgozóüzem fogja biztosítani, ahol - többek között Japánból származó elhasznált üzemanyagot is
reprocesszálnak. A blokk továbbfejlesztett forralóvizes egység lesz, teljesítménye 1380 MW körüli, a munkálatokat 2008 májusában kezdték
meg. Az üzemanyag betöltése 2013 decemberében várható, az indítást 2014 novemberére
tervezik.
Mivel a J-Power tisztán MOX-üzemanyagot kíván
használni a reaktorban, némi módosításra lesz
szükség az eredeti műszaki tartalomhoz képest.
A reaktivitás és a hőtani tulajdonságok eltérő
volta miatt az új típusú üzemanyag használata
megnövelt befecskendezési teljesítményt igényel a biztonsági rendszerek részéről, kiegészítő
biztonsági szelepek szükségesek a gőz ledobására, a szabályozórudak neutronelnyelő képes-

ségét meg kell növelni és automatizálni kell az
üzemanyagot kezelő berendezéseket is a személyzet dózisának csökkentése érdekében. Az
1978 és 2003 között üzemelt Fugen kísérleti reaktor (ATR típus volt) már használt MOX-ot, de az
Ohma kizárólagosan ezzel fog üzemelni. El fogja
fogyasztani a japán forrásból előállított MOX
egynegyedét, ennélfogva jelentősen hozzájárul
Japán "pluthermal" politikájának megvalósításához. Az Elektromos Társaságok Szövetségének szóvivője azt nyilatkozta, hogy mind a kilenc
tagszervezetük szeretné használni az új üzemanyagot 2010-től kezdődően (várhatóan 16-18
reaktorban). A felhasználandó plutónium menynyisége mintegy hat tonna éves szinten. A Japán számára szükséges feldolgozást jelenleg
Franciaország és Nagy-Britannia végzi. A jövőben kívánják üzembe venni a Rokkashóban építés alatt lévő telephelyet, hogy az országon belül
oldják meg a feldolgozást. A MOX elterjedését
jellemzi, hogy számos országban (Belgium,
Franciaország, Németország és Svájc) is használatban van már, és általában a töltet egyharmadát teszi ki. Bizonyos blokkoknál ez 50 száza-

lékra is növelhető, és a modern tervezési megoldások ezt 100 százalékra is felhozhatják.
Intézkedések a nukleáris csempészet ellen
Új-Zéland - az Egyesült Államokkal kötött egyezmény keretében - 350 ezer amerikai dollárt fordít sugárzás-ellenőrző monitorok telepítésre Kazahsztán határain annak érdekében, hogy megállítsák az illegális tevékenységet. Hillary Clinton
és Murray McCully külügyminiszterek írták alá a
két ország együttműködéséről szóló megállapodást, amelynek keretében fokozni szeretnék a
nukleáris anyagok biztonságát. Cél a nukleáris
fegyverekben és a "piszkos bombákban" való
felhasználás magakadályozása. A két ország
már 2007 óta foglalkozik az ukrán határ műszaki biztonságának növelésével is, jelen megállapodás ennek folytatása.
A hidegháború befejezése óta, illetve a 2001.
szeptember 11-ei eseményeket követően az
Egyesült Államok folyamatosan próbálja
megelőzni a nukleáris anyagok, technológiák és
a szakértelem ellenőrizetlen elterjedését a
terrorizmus megakadályozása érdekében.
Forrás: 1NuclearPlace
Varga József
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Német szakkör és filmklub a kollégiumban
Az ESZI- Kollégium diákjai nagyon szerencsés helyzetben vannak, hiszen Mayer Anita tanárnõ nem csak az iskolában, hanem
a kollégiumban is segíti tanítványai idegen
nyelv tanulását. Így már csak akarat kérdése a nyelvvizsgán való sikeres szereplés.

niuk az idegen nyelvben gondolkodni, miközben annak a struktúráját alkalmazzák,
és ez sokszor nehezen megy. Észrevételeim
szerint azért van ez, mert alapvetõen magyarul sem nagyon tudják megfogalmazni,
amit gondolnak.

Heti hány alkalommal foglalkoztok a némettel, hány diák vesz részt a foglalkozásokon?
Hetente van egy hatvanperces foglalkozás. Az órák alatt elsõsorban érettségire és
nyelvvizsgára felkészítõ feladatokat oldunk
meg, hiszen erre van igény a diákok részérõl. Kezdetben nagyon lelkesek voltak, meglehetõsen sokan jártak, esetenként tizenketten is. A késõbbiek során, mivel a program nem kimondottan kötelezõ jellegû,
szép lassan lemorzsolódott a társaság. Jelenleg négy-öt tanuló jár rendszeresen és vesz
részt aktívan a kurzuson.

Milyen eszközök állnak a rendelkezésetekre?
A legfontosabb számunkra, hogy könyveket tudtunk venni a pályázati pénzbõl,
amikhez hanganyag is tartozik. Három sorozat tankönyvet kapott minden gyerek, ebbõl kettõ vizsga elõkészítõ, a harmadik pedig inkább egy szókincs bõvítõ, nyelvtani ismétlõ, általános kötet. Beszereztünk egy új
táblát, ami nagyszerû, fõleg nekem, aki por
allergiás. A filces megoldás igen csak kedvezõ számomra. Technikai eszközre is sikerült szert tennünk egy modern CD-lejátszó
formájában, ami a hanganyagok lejátszást
teszi lehetõvé számunkra. Rendeltem egy
újságot, ami kifejezetten középiskolásoknak szóló havi rendszerességgel megjelenõ
lap. Az újságban a bulvár hírek mellett tudományos cikkeket is találhatunk, szerintem kiváló ez a szövegértés, fordítás gyakorlására a tanulók számára.
Mivel lehet motiválni a mai diákokat?
Nagyon fontos az, hogy legyen valami
konkrét céljuk, például egy jó érettségi
vagy egy sikeres nyelvvizsga. A belátható
idõn belüli cél kitûzésével és annak elérésével kiválóan lehet ösztönözni mindenkit.
Ezen kívül dicsérni kell a növendékeket
mindig mindenben. Amikor még a nyelviskolában tanítottam ott azt mondta nekem

Nyelvtanárként hogy látod, milyen a mai
diákság nyelvtudása?
A nyelvtudásukkal valójában nincsen
probléma, ez alatt a képességeiket értem. A
nehézségek inkább abból adódnak, hogy a
gyerekeknek a nagy részét nem érdekli a
nyelvtanulás. Persze ez egy kamasz gyerek
esetében nem is annyira meglepõ. Szerencsére azért vannak páran, akik nagyon is
nyitottak, lelkesek. Náluk a probléma azzal
van leginkább, hogy nehezen tudják a véleményüket megfogalmazni. A nemzetközi
nyelvvizsgák mindegyikénél az érvelésen
és a véleményük kifejtésén van a hangsúly.
Sokat kell gondolkodniuk, meg kell tanul-

Április hónapban Németh András nyugdíjas kollégánkat kerestem fel paksi lakótelepi otthonában. A hatlakásos társasházba
1972-ben költöztek be, a társasház teljes
körû felújítása a közelmúltban fejezõdött
be. Hõszigetelt nyílászárókat építtettek be
és elvégeztették a homlokzat és a tetõ szigetelését is. András közös képviselõként
aktívan kivette részét a szervezési munkából. Második emeleti, három szoba, étkezõs lakásukban négyen élnek, feleségével,
annak édesanyjával és lányukkal.

Mikor és milyen módon kerültél a társasághoz?
1976. december 16-án nyertem felvételt
a vállalathoz. Ezt megelõzõen Pakson egy
építõipari cégnél dolgoztam esztergályosként. Érdekes eset volt, ahogyan elõször az
erõmûvel kapcsolatba kerültem. 1976 nyarán egyik kollégámat vittem ki felvételre,
amikor az akkori személyzeti vezetõ velem is elbeszélgetett. Érdeklõdött a szakmám felõl, majd azzal bíztatott, hogy tudnának részemre is munkát biztosítani. Elgondolkodtam az ajánlaton, még abban az
évben jelentkeztem felvételre, és meg is
kezdtem a munkát.

Mi volt a munkaköri feladatod, melyik
szervezetnél dolgoztál?
A karbantartási igazgatóság gyártó osztályára vettek fel. Mint esztergályos, többek között az armatúrákhoz tolózárorsókat
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egyszer egy hölgy, hogy azt szereti a legjobban abban, ahogy tanítok, hogy még akkor
is tudok jót találni a megnyilvánulásaikban, amikor alapvetõen helytelenül fejezik
ki magukat. Úgy gondolom, hogy nem a hiányosságokat kell kiemelni - bár nem szabad megfeledkezni róluk. A dicséret mindig ösztönzõ, míg a kudarc hátraveti a haladást.
Logikus a német szakkör létrejötte egy
középiskolás kollégiumban, de a film
klub ötlete honnan származik?
Már nagyon régen érdekelnek a filmek,
elsõsorban az egyetemi évek során volt lehetõségem arra, hogy járjak filmklubba.
Minden pénzemet és idõmet tulajdonképpen arra fordítottam, hogy minél több filmet

egy összehasonlító, értelmezõ beszélgetést
tartani az adott filmekrõl. Az elsõ körben
olyan filmeket néztünk, amik kortárs filmek, és valamilyen módon a szerelem témaköréhez kapcsolódnak, ugyanakkor lényegesen eltérõ nézõpontokból közelítik
meg a témát.
Mennyire népszerû a gyerekek körében
a foglalkozás?
Azt mondhatom, hogy akik elõször jelentkeztek, jönnek rendszeresen, annak ellenére, hogy programra a kimenõjük ideje
alatt kerül sor. Nagyszerû érzés számomra,
hogy ennek ellenére részt vesznek, érdeklõdnek, van véleményük, és ezt lelkesen
megosztják mindig velem. Tehát kijelenthetem, hogy népszerû a foglalkozás.

meg tudjak nézni. Lehetõségem volt egy
olyan szemináriumra is járni, ahol regényeket hasonlítottunk össze filmes adaptációikkal - rendkívül izgalmas volt, nagyon élveztem. A filmklubra fõleg olyan filmeket
próbáltam választani, amik nem tömény
mûvészfilmek, hanem értelmezhetõk a középiskolás korosztály számára is, de mégis
van egy olyan jelentéstartalmuk, amibõl lehet profitálni a késõbbiek során.
Hogyan zajlik le egy-egy foglakozás?
Eddig négy alakalommal találkoztunk,
próbáltam a filmeket bizonyos témakörök
szerint csoportosítani, öt-hat filmet egy-egy
blokkba tenni, amiket megnézünk egymást
követõ heteken. A blokkok végén szeretnék

Hogyan töltik napjaikat az atomerõmû nyugdíjasai?
és különbözõ alkatrészeket készítettünk.
Tulajdonképpen a hegesztõk keze alá dolgoztunk. Késõbb csoportvezetõ, majd pedig mûvezetõ beosztásba kerültem.

búcsúztatóm is, ahol minden kollégám
részt vett, mintegy 80-an tiszteltek meg jelenlétükkel.

Hogyan telnek napjaid, mivel foglalkozol?

Mikor mentél nyugdíjba?
A társaságnál 26 évet töltöttem el munkaviszonyban. 54 éves koromban, 2002.
év végén vonultam nyugállományba attól a szervezettõl,
ahova felvételt nyertem.

Van-e olyan munkahelyi
élményed, amire szívesen
emlékszel vissza?
Meghatározó emlék: az elsõ számítógépen vezérelt
esztergapad üzembe helyezése. A használatához el kellett végeznünk egy számítógépes tanfolyamot, majd a
programok megismerése
után már a számítógép kezelésével készítettük el a szükséges munkadarabokat.
2002-ben Céggyûrû kitüntetésben részesültem, amelyre a kollégák javasoltak.
Nyugdíjazásom elõtti utolsó munkanapon
délutánosok voltunk, majd a parkolóban a
kollégáim meglepetésként pezsgõvel vártak. Kellemes hangulatban telt a nyugdíjas

Készültem a nyugdíjra, mégis nehezen
teltek az elsõ napok a munka és a kollégák nélkül. Rövid idõ elteltét követõen már olyan elfoglaltságokat találtam magamnak, amelyek kitöltötték a napjaimat. Két gyermekünk közül a lányunk
velünk él, közös háztartásban, fiunk pedig önállóan a
párjával és két gyermekükkel. Nagyon jó, hogy egy településen élünk, ez megkönnyíti a rendszeres kapcsolattartást és egymás segítését. A szülõk elfoglaltsága idején a 4 és fél éves Barnabás unokánk gyakran van nálunk.
Olyankor megáll az élet, minden figyelem
rá irányul. Feleségem is nyugdíjas, így
napjainkat úgy szervezzük, hogy mindenre jusson idõ. Segítek a fiamék építkezésén, de a legtöbb idõt Bölcskén töltjük,
ahol van egy kis birtokunk hétvégi házzal.
A kertbe szõlõt telepítettünk és gyümölcs-

fákat ültettünk, ami tavasztól õszig folyamatosan munkát igényel. Szabadidõmben
rejtvényt fejtek, és bélyeggyûjtéssel is foglalkozom.

Tartod a kapcsolatot az erõmûvel és a
kollégákkal?
Nyugdíjazásomat követõen évente többször is bementem az erõmûbe és meglátogattam a kollégákat. Az erõmûvön kívül is
gyakran találkozom velük, a nyugdíjas búcsúztatókra mindig meghívást kapok. Jó
kollektívában dolgoztam, szívesen vagyunk egy társaságban. A bölcskei hétvégi házamban most szervezek egy összejövetelt, ahol én vállalom a fõzést is.

Milyen módon jut el hozzád információ az erõmûrõl, hogyan szerzel tudomást a PA Zrt. által a nyugdíjasok számára kínált kedvezményekrõl és juttatási lehetõségekrõl?
Az Atomerõmû újságból és a nyugdíjasokhoz eljuttatott tájékoztatókon keresztül jutok információkhoz. Fiam is az erõmûben dolgozik, beszélgetéseink alkalmával gyakran szóba kerülnek nyugdíjasokat érintõ témák.

Melyek azok a juttatások, amelyeket
igénybe tudsz venni, hogyan értékeled

Távlati tervek vannak a klubbal kapcsolatban?
Elõször szeretném, ha arra lenne lehetõségünk, hogy az összes témát végigvigyük.
Majdnem kétszer annyi filmet sikerült beszerezni, mint amennyit eredetileg terveztem, emiatt ez nagyjából februárig el fog
húzódni. Arra gondoltam, ennek lehetne folyatása, igazából minden technikai eszköz
a rendelkezésünkre áll. Remélem, a gyerekek lelkesedése nem lankad idõvel, és lehetõségünk lesz komolyabban elmerülni a filmekben, hiszen még rengeteg megtekintésre érdemes alkotás létezik.
Gratulálok ehhez a nem mindennapi
munkához, és megérdemelt vidám nyarat kívánok. Remélem, beszámolhatok
még a jövõben is újabb eredményekrõl.
Prokob Ágnes

ezeket erkölcsi és anyagi szempontból?
Nagyon jó, hogy vannak olyan juttatások, amelyek kiterjeszthetõek a nyugdíjasokra is. Ezek anyagilag is jól érzékelhetõek. Lakásunkban gázfûtés van, de a
bölcskei házunknál igénybe tudjuk venni az áramvételezés díjának kedvezményét. A családon belül mindenki rendelkezik mobiltelefonnal, az ingyenes beszélgetési lehetõség jelentõs költségmegtakarítást jelent számunkra. Nagyon pozitívan értékeljük azt is, hogy az aktív
munkavállalókkal azonos feltételekkel
üdülhetünk.
Úgy gondolom, hogy minden PA Zrt.-s
nyugdíjas akár egyedülálló, akár családos, anyagilag érzékeli a juttatások költségcsökkentõ hatását. Emellett jó érzés
az erkölcsi megbecsülésrõl is beszélni.
Az atomerõmû vezetõi úgy gondoskodnak rólunk, mintha még aktívan részt
vennénk az erõmû életében.

Van-e még valami mondanivalód az olvasók számára?
Én úgy gondolom, hogy nyugdíjas társaim egyetértenek velem abban, hogy
szerencsések vagyunk, hogy a részvénytársaság nyugdíjasai lehetünk, hiszen
sokkal elõnyösebb helyzetben vagyunk
más cégek nyugdíjasaival szemben. Ez a
tudat és érzés adjon erõt a mindennapi
munkában, melyhez mindenkinek jó
egészséget kívánok!
KZné

Törzsgárdatagsági elismerések
2009. február
10 éves
Czibula Mihály vig big minfo anyagvizsgálati osztály, 1999. február 5.;
Petrás László mvigh üvig üvfo villamos üzemviteli osztály, 1999. február 1.; Reményi Sándor mvigh üvig
üvfo villamos üzemviteli osztály,
1999. február 1.
20 éves
Németh Miklósné vtig huig hufo jóléti
osztály, 1989. február 7.; Horváth
Gabriella mvigh üvig üifo üzemviteli
osztály, 1989. február 15.; Erdélyi
Péter mvigh míg mfi villamos műszaki osztály, 1989. február 22.; Kecskés László mvigh míg pfo projekt támogató osztály, 1989. február 27.;
Mérei István mvigh lfig szfo gépész
szerviz osztály, 1989. február 13.;
Kurnász Csaba mvigh lfig szfo építészeti és szakipari szerviz osztály,

1989. február 7.; Sereg Mihály
mvigh lfig üffo híradástechnikai osztály, 1989. február 16.; Balogh Zoltán gvigh gig logfo beszerzési osztály,
1989. február 1.
30 éves
Gombás Zoltán mvigh míg projekt főosztály, 1979. február 19.; Keller István mvigh lfig kafo reaktor és készülék karbantartó osztály, 1979. február 12.; Ludányi Miklós mvigh lfig üffo
biztonsági rendszer osztály, 1979.
február 1.
40 éves
Medveczky Gábor mvigh lfig üffo automatika osztály, 1979. február 18.

2009. március
10 éves
Hanti Ágota mvigh míg műszaki fő-

osztály 1999. március 22.; Értékes
István mvigh lfig üffo biztonsági rendszer osztály, 1999. március 19.;
Nepp György Zoltán mvigh lfig üffo
biztonsági rendszer osztály, 1999.
március 24.
20 éves
Bocsor István vtig huig padosz,
1989. március 13.; Luter László vtig
huig hufo jóléti osztály, 1989. március 20.; Horváth Nándor László vtig
huig okfo szimulátor osztály, 1989.
március 13.; Molnár Zsolt mvigh
üzemidő hosszabbítási projekt,
1989. március 1.; Susán Janka
mvigh informatikai csoport, 1989.
március 20.; Futóné Rodenbücher
Rita mvigh míg rtfo dokumentáció kezelési osztály, 1989. március 1.;
Lacza Lajos mvigh lfig kafo turbina és
forgógép karbantartó osztály, 1989.
március 22.; Lauer József mvigh lfig

kafo amratúra és csővezeték karbantartó osztály, 1989. március 7.; Feil
Ferenc mvigh lfig szfo gépész szerviz
osztály, 1989. március 20.
30 éves
Loboda János vig big sugárvédelmi
osztály, 1979. március 1.; Fejér
Józsefné gvigh gig logfo raktározási
osztály, 1979. március 6.

2009. április
10 éves
Solymár Jánosné vtig huig hufo jóléti
osztály, 1999. április 1.; Tóth Gyula
vtig huig hufo jóléti osztály, 1999.
április 1.; Balázs Gábor vig big sugárvédelmi osztály, 1999. április
12.; Barta Csaba vig big sugárvédelmi osztály 1999. április 12.; Kiss Mihály vig big sugárvédelmi osztály,
1999. április 13.; Németh Zoltán vig

big sugárvédelmi osztály, 1999. április 12.; Skuczi Richárd vig big sugárvédelmi osztály, 1999. április
12.; Sallai Orsolya vig big ibifo környezetvédelmi csoport, 1999. április
1.; Horváth Péter vig big ibifo rendészeti osztály, 1999. április 20.;
Brezovszki Gábor mvigh üvig üvfo reaktor osztály, 1999. április 13.; Fejes István Gábor mvigh üvig üvfo reaktor osztály, 1999. április 13.;
Gugolya András mvigh üvig üvfo reaktor osztály, 1999. április 13.; Kerepesi László mvigh üvig üvfo reaktor
osztály, 1999. április 13.; Kiss Zsolt
mvigh üvig üvfo reaktor osztály,
1999. április 13.; Papp László mvigh
üvig üvfo reaktor osztály, 1999. április 13.; Vas József mvigh üvig üvfo reaktor osztály, 1999. április 13.; Gáll
Norbert mvigh üvig üvfo turbina osztály, 1999. április 12.; Kaszás Tibor
mvigh üvig üvfo turbina osztály,

1999. április 12.; Fetter József
mvigh üvig üvfo külső technológiai
osztály, 1999. április 12.; László
Adolf mvigh míg mfo gépész műszaki
osztály, 1999. április 1.; Lung Attila
mvigh míg rtfo rendszertechnikai
osztály, 1999. április 23.; Csillag Tibor mvigh létesítményfenntartási
igazgatóság, 1999. április 1.
20 éves
Varga Ferenc mvigh lfig üffo híradástechnikai osztály, 1989. április 1.;
Ujvári Endréné gvigh gig szolgáltatási
osztály, 1989. április 1.
30 éves
Radnóti István vig biztonsági igazgatóság, 1979. április 3.; Nagy Anikó
mvigh üvig üvfo irányítástechnikai
üzemviteli osztály, 1979. április 13.;
Dudás Gézáné gvigh gig logfo raktározási osztály, 1979. április 25.
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Atomerõmûves tûzoltók kitüntetése
tûzoltók legnagyobb ünnepe, a védõszentjükrõl elnevezett Flórián
nap alkalmából az ország számos
nagyvárosában, de kisebb településén is
ünnepségeket tartottak és kitüntetésekkel, jutalmakkal díjazták, ismerték el a
tûzoltók áldozatos munkáját.
A május 2-án, Bonyhádon rendezett
Megyei Flórián Napon, ahol az ünnepi
program részeként az atomerõmû tûzoltói alpintechnikai bemutatót tartottak és
lehetõséget adtak a gyerekeknek a felszerelés kipróbálására - a paksi Atomerõmû
Tûzoltóság hat tûzoltója is a kitüntettek,
jutalmazottak között szerepelt.
A tûzoltóság állományából Puxler István Díszérem, Ambach Ede Díszplakett,
Koncz Antal, Gyetvai Zoltán, Szabó Zoltán
és Kovács István Dísztárgy jutalomban részesült.
Az elismerésekhez gratulálunk, és tûzoltóinknak jó egészséget, további jó munkát kívánunk!
L. Anna

A

Sakkozók
elismerése
Minden évben, így ebben az évben is megtartotta közgyûlését a Magyar Sakkszövetség, ebben az évben egyben tisztújító is
volt. Ilyenkor az elmúlt évek alapján az elmúlt évek teljesítményét is értékelik. Ebben az értékelésben történt meg az, hogy
a Magyar Sakkozásért emlékérmet illetve
díjat kapott Fekete Béla és Vidéki Sándor.
Minden évben tíz ilyen díjat adnak ki mondja beszélgetõpartnerem: Fekete Béla.
– Ez az elismerés megtisztelõ számunkra.
A kitüntetést fõleg a Marx György sakk emlékverseny szervezéséért illetve az elmúlt
években a sakkban betöltött társadalmi
munkáért valamint versenybírói tevékenységemért kaptam. Vidéki Sándor az edzõi tevékenységéért kapta ezt az elismerést.
Paksi sakkcsapatban vezetõségi tag vagyok és a feladatom a sakkversenyek szervezése illetve szponzorokkal, társszervekkel való kapcsolat tartása.
Vidéki Sándor jelenleg a fiatalok edzésével foglalkozik.
Jelenleg Magyarországon kétszáz egyesület mûködik és ebbõl itt Pakson az ASE
Sakk szakosztályából ketten is kaptunk
ilyen elismerést.
– Mióta kerül megrendezésre a neves
sakkverseny Pakson?
– Hét éve rendezzük meg Pakson a
Marx György sakk emlékversenyt. Az
idén szeptember végén, október elején kerül megrendezésre nemzetközileg elismert résztvevõkkel.
Az idei terveink között szerepel, hogy
párhuzamosan megrendezzük a Teller
Ede nemzetközi nõi sakkmester versenyt
is. Ez ritkaságszámba megy, mert nõi versenyt az elmúlt években alig rendeztek
egész világviszonylatban. Magyarországon hosszú évek óta egyetlen ilyen verseny nem volt. Tehát ebben egy úttörõ szerepet vállalunk.
– Gratulálunk a kitüntetésekhez!
Wollner Pál

Miniszteri elismerés Bõhm Péternek
A Flórián-nap a tûzoltók napja alkalmából Bõhm Péter tûzoltóparancsnok, az
Atomerõmû Tûzoltóság vezetõje kiemelkedõ szakmai munkája, a létesítményi
és önkéntes tûzoltóságok országos szövetségében végzett tevékenysége elismeréséül MINISZTERI ELISMERÕ OKLEVÉL kitüntetésben részesült. Az oklevelet Varga Zoltán önkormányzati miniszter nevében Jauernik István államtitkár nyújtotta át számára a Kecskeméten rendezett országos tûzoltónapi ünnepség keretében.
Bõhm Péter hivatásos állományúként
kezdett dolgozni az atomerõmûnél. 1990tõl parancsnokként vezette az üzemi tûzoltóságot. Õrnagyi rangban volt, amikor
1994-ben - elsõként az országban - a ma-

gántûzoltóságként létrejött ATOMIX Kft.
Tûzoltási és Kárelhárítási Szakágazatának vezetõje lett.
Kezdetben az atomerõmû tûzoltóság
tûzoltási és mûszaki mentési alaptevékenységet látott el. Késõbb igény jelentkezett az üzemzavar elhárításban való részvételre, a liftbõl valamint, magasból és
mélybõl való mentésre és sürgõsségi betegellátásban való közremûködésre. Ma
az atomerõmû egyre nagyobb területen
számít a tûzoltók tudására, képzettségére, rátermettségére, és Bõhm Péter alezredes ma már számos tevékenységi körrel kibõvült szakágazatot irányít.
Kitüntetéséhez gratulálunk! Munkájához további sok sikert kívánunk!
Lovásziné Anna

Velencei-hegység túra

Varázslat, harmonikával
IV. Paksi Harmonika Fesztivál
Ilyet még nem láttunk és nem hallottunk!
Varázslat volt! Biztos, hogy az! Szemünkkel néztük, fülünkkel hallgattuk… valahogy mégsem hittük… Ez a varázslat a
harmonikából árad?
Bár március 28-án már a reggeli óráktól fantasztikus dallamok, a harmonika
csodálatos hangja zengte be a paksi Városi Mûvelõdési Központ termeit, az esti gálamûsor mindent felülmúlt. Neves mûvészek és együttesek léptek színpadra és ejtették ámulatba a harmonikaszeretõ közönséget. És amikor már azt hittük, hogy
ennél fantasztikusabb élményben nem
lehet részünk, akkor megtörtént a csoda,
a varázslat, amit a fiatal orosz harmonikamûvész, Alexander Poeluev mutatott
be nekünk. Olyan hosszabb lélegzetû komolyzenei mûveket adott elõ harmonikán, melyeket a szerzõk más hangszerre
komponáltak. A hatás ámulatba ejtõ volt!
Már többször megfogalmazódott bennem, hogy jó Pakson élni! Itt csuda jó dolgok történnek! És íme, ismét igazolást
nyertem.

Papp Olga tanárnõnek, a paksi
Pro Artis Mûvészeti Iskola harmonika tanárának köszönhetõen ismét megrendezésre került városunkban a harmonika
fesztivál, immár a negyedik. Reggel 9
órától folyt a harmonikaverseny, 13 órától
pedig a mesterkurzus. A Gála 16.30-kor
kezdõdött Weszely Ernõ harmonikamûvész mûsorával, amit a délelõtti verseny
eredményhirdetése, az emléklapok és díjak átadása követett. A Pro Artis Mûvészeti Iskola diákjai is szép sikert arattak. Az
est folyamán közönség elé állt Horváth
István és Móger Péter harmonikamûvész,
a Soroksári Harmonika Zenekar és a Beregszászi Mûvészeti Iskola Harmonika
együttese mellett a Pro Artis Mûvészeti Iskola több harmonikása is. Az egész gálamûsort pedig a nagyvilágot bejárt és hírnevet szerzett Alexander Poeluev oroszországi ifjú harmonikamûvész koronázta
meg.
Felejthetetlen egy nap volt! Köszönjük,
harmonikások!
Lovásziné Anna

2009. április 18-án, szombaton az ASE
Természetjáró Szakosztály szervezésében
a Velencei-hegység volt a túra helyszíne.
A népes 44 fõs társaság színültig megtöltötte az autóbuszt.
A túra kiindulópontja Pákozd volt.
Pákozd mellett az egykori katonai gyakorlótéren a természeti védettséget élvezõ ingókövek találhatók. Valamennyi a
környezet erõs lepusztulásával preparálódott ki a térszintbõl. Legmagasabb pontján, a 241 méteres szinten található a Pogány-kõ. Innen a gránitsziklák szegélyezett Bodza-völgyben vezetett utunk.
Az Angelika-forrásnál fogyasztottuk el
az ebédünket.
Innen a Kövecses-hegyen keresztül beértünk Nadap községbe. Itt megkerestük
a Nadap Szintezési õsjegyet. Ez a vasrácscsal körülvett kõobeliszk a hazai magasságmérés fix pontjának tekinthetõ.
Itt autóbuszba szálltunk és visszamentünk Pákozdra, a Velencei-tó partjára.
A Velencei-tó hazánk harmadik legnagyobb állóvize, területe 26 négyzetkilo-

méter. Hossza 10,8 kilométer, szélessége
1,5 és 3,3 kilométer között változik. Központi helyen fekszik, majd' félúton Budapest és a Balaton között. A napfény tava
elnevezést azért kapta, mert évente 2050
órán át éri a napfény. Nem csoda hát, hogy
a füves partokon kellemes, pezsgõ hangulatú strandokat építettek. A tó nyugati oldalán lévõ 420 hektáros nádas madárrezervátum.
A pákozdi vár a legjelentõsebb bronzkori telep a Velencei-tó északi partján feltártak közül. Valószínûleg ez volt az egész
Észak-Dunántúl bronzkori kultúrájának
központja. Történelmünk kiemelkedõ
csatái zajlottak itt (1543, 1848, 1944-1945
tele). Az 1848. szeptember 29-én vívott
ütközet színhelyén áll a pákozdi emlékmû és mellette a múzeum.
A pákozdi emlékmûrõl szép kilátás nyílik a Velencei-tóra. Ezzel zárult a napi túránk.
A csapattal kellemes sétát tettünk, ebben a szép tavaszi idõben!
Wollner Pál

