XXXII. évfolyam, 3. szám 2009. március

Együttmûködési
megállapodás
az MTA és
a PA Zrt. között

A Paksi Atomerõmû Zrt. (PA Zrt.) fennállásának kezdete óta kiemelt jelentõséget
tulajdonít annak, hogy kapcsolata a magyar tudományos szférával korrekt, kiegyensúlyozott, mindkét fél számára kölcsönös elõnyöket biztosító legyen. Fontosnak tartottuk és tartjuk, hogy a Magyar
Tudományos Akadémia (MTA), valamint
kutatóintézetei vonzó perspektívát jelentsenek a világban bárhol másutt is megbecsülésnek örvendõ magyar kutatók, tudósok számára.
Erkölcsi kötelességünknek érezzük
ezért, hogy rendelkezésre álló lehetõségeinket kihasználva támogassuk az MTA
ezen törekvését, tevékenységét, megköszönve ezáltal mindazt a segítséget, tudományos hátteret, melyet az Akadémia
nyújt immár évtizedek óta a paksi atomerõmû mûködéséhez.
A két fél ennek értelmében 2009. február 23-án két évre szóló együttmûködési megállapodást írt alá, mely éppúgy kiterjed az atomenergia hasznosítására vonatkozó tudományos kérdésekre (nukleáris biztonság, szakemberképzés), mint
a nukleáris létesítmények körüli térségek
fejlesztéspolitikájának formálására.

Kiemelt Szállító- 2008
A Tájékoztató és Látogató Központban került megrendezésre a Szállítói
Nap február 27-én, melynek keretében, a PA Zrt. hagyományaihoz híven,
adták át a „Kiemelt Szállító” díjat.
E neves eseményre közel 60 szállító kapott meghívást.
Halász János logisztikai fõosztályvezetõ köszöntõje nyitotta meg a programot,
melyben röviden ismertette a "Kiváló
Szállító" díj adományozásának hátterét.
Társaságunk minden év elején elvégzi a
szállítók elõzõ évi teljesítményértékelését. A díjat elnyerõ szállító az alábbi szempontok szerint kerül kiválasztásra: szállító teljesítménye több évre visszamenõleg, teljesített beszerzések értéke, teljesítés során felmutatott kimagasló szakmai
tevékenység, folyamatos jó minõség, határidõtartás, együttmûködés, rugalmasság és megbízhatóság.
Ezután az ETV-Erõterv Zrt. erényeit és
az általa végzett tevékenységeket sorolta
fel, majd a díjat Sós Lajos gazdasági vezérigazgató-helyettes nyújtotta át, Pekárik
Géza mûszaki és Radnóti István biztonsági igazgatóval együtt. A reaktor modell és
az oklevél átvétele után az ETV-Erõterv
Zrt. elnök-vezérigazgatója, Dénes József
köszönetét fejezte ki, s külön kiemelte,
hogy megtisztelõ érzés számukra e díj elnyerése, továbbá megelégedésükre szolgál, hogy hosszú évek óta a Paksi Atomerõmû Zrt. üzleti partnerei lehetnek.
A jelenlévõk a program második felében a 2008. év értékelését és a 2009. év
célkitûzéseit is magukba foglaló elõadásokat hallgathatták meg. A gazdasági területet érintõ kérdésekrõl Sós Lajos gazdasági vezérigazgató-helyettes beszélt. Elõadásában bemutatta a szállítói teljesítések és a beszerzési adatok alakulását, miközben megjegyezte, hogy a PA Zrt. egyik
alapvetõ törekvése szakmai és pénzügyi
szempontból stabil, megbízható szállítói
kör kialakítása és fenntartása. A beszerzési célkitûzések közül az üzemidõ hoszszabbítás logisztikai feladatainak végre-

15-DIK MÁRCIUS, 1848
(Részlet)
Magyar történet múzsája,
Vésõd soká nyúgodott,
Vedd föl azt s örök tábládra
Vésd föl ezt a nagy napot!
Nagyapáink és apáink,
Míg egy század elhaladt,
Nem tevének annyit, mint mink
Huszonnégy óra alatt.
Csattogjatok, csattogjatok,
Gondolatink szárnyai,
Nem vagytok már többé rabok,
Szét szabad már szállani.
Szálljatok szét a hazában,
Melyet eddig láncotok
Égetõ karikájában
Kínosan sirattatok.
Szabad sajtó!... már ezentul
Nem féltelek, nemzetem,
Szívedben a vér megindul,
S éled a félholt tetem.
Ott áll majd a krónikákban
Neved, pesti ifjuság,
A hon a halálórában
Benned lelte orvosát.
(Petõfi Sándor, 1848. március 16.)

hajtását és a versenyeztetési arány javítását emelhetjük ki. Mindezek mellett rendkívül fontos kérdés az egyszerûbb és gyorsabb beszerzési technikára és a szállítói
minõsítésekre vonatkozó szabályok további erõsítése, hiszen a Társaság a biztonság
szempontjából fontosnak ítélt tevékenységet végzõ szállítókra helyezi a hangsúlyt,
az alvállalkozók tevékenységének fokozott
ellenõrzésével együtt.
A mûszaki területet érintõen kezdetben
az üzemidõ hosszabbításról beszélt Pekárik

Géza mûszaki igazgató, hiszen tavaly éppen ennek elõkészítése és a teljesítménynövelés végrehajtása volt a két fõ feladat a Társaság életében. Elõzõ esetén elmondta, hogy
a hatósághoz benyújtott program dokumentáció jelenleg engedélyezési szakaszban
van. Utóbbit tekintve ismertette a blokkokon végrehajtott teljesítménynövelés ütemtervét. Ezután a kiemelt karbantartási feladatok végrehajtásáról és problémák kezelésérõl beszélt. Elhangzott az is, hogy 2008ban került sor többek között a nagynyomá-

sú elõmelegítõk cseréjére és a 400 kV-os
védelmi rekonstrukcióra is. Az idei tervek
szerint a kiemelt mûszaki feladatok végrehajtása mellett továbbra is folytatják az erõmû biztonságának növelését és a mûszaki
színvonal fenntartásához szükséges szintentartási munkákat is. A szállítókkal való
partnerkapcsolat erõsítése és javítása érdekében rendszeres fórumot szerveznek (a
feladatok végrehajtásában érintettek részére) a fõjavítások elõtt és alatt, ezen kívül egy
tájékoztató füzet kiadását is tervezik, melyben a fõjavításokkal kapcsolatos legfontosabb információk szerepelnek.
Végül, de nem utolsó sorban Radnóti
István biztonsági igazgató elõadásában
az Integrált irányítás rendszer elemeirõl
beszélt és a minõsítési rendszer fõbb aktualitásait ismertette (pl.: megjelent az
ISO 9001:2008 szabvány). Újdonságnak
számít a korábbi évekhez képest, hogy a
minõsítési eljárások lefolytatásában külsõ szereplõk is szerephez jutnak. A jogszabályi változások esetén az építõipari
beszállítók (tervezõk, kivitelezõk) minõsítésérõl szóló 11/1984. (VIII.1.) ÉVM rendelet megszûnésére, és a képzési rendszerre vonatkozó 49/1998. (VI.25.) IKIMMKM együttes rendelet módosítására
hívta fel a figyelmet. A munkaterületi
rend betartását célzó intézkedések, ellenõrzések kapcsán elmondta, hogy a munka-és tûzvédelmi, rendészeti és sugárvédelmi területen milyen változások voltak.
Társaságunknál új beléptetõ rendszert
helyeztek üzembe és átalakításra került
több beléptetési pont is. Az ellenõrzési
rendszer hamarosan új elemmel bõvül,
bevezetésre kerül a drogellenõrzés is. A
minõségellenõrzési területen 2008-ban
65 db szuperkontroll vizsgálatra került
sor, 2009-ben ennek közel a dupláját tervezik elvégezni.
Elõadása befejezõ részében megemlítette azt is, hogy a szállítók által elérhetõ,
elsõsorban az õ tájékoztatásuk céljából
létrehozott szállítói internetes oldalon továbbra is minden fontos információ rendelkezésre áll. Gyöngyösiné Nyul Petra

Környezetvédõ hatóságok
találkozója az atomerõmûben
A tervezett új blokkok létesítésének
elõkészületeivel foglalkozó Teller
Projekt, amikor a nukleáris hatósággal ismertette elõzetes elképzeléseit, akkor vetõdött fel, célszerû lenne más súlyponti engedélyezõ hatóságokat is tájékoztatni annak érdekében, hogy a felmerülõ engedélyezési problémák idejében átláthatóak legyenek.
A Green Capital Zrt. mint az ország legnagyobb kockázatelemzõ és környezetpolitikával is foglalkozó cégcsoportja többféle témában szervez hasonló megbeszéléseket, ezért vállalkozott egy paksi találkozó megszervezésére is. Az eszmecserére február 24-én került sor, amelyen egy
régió kivételével minden környezetvédelmi hatóság képviseltette magát. (A távolmaradás oka a hófúvással és hóeséssel
tarkított rossz útviszony volt.) A találkozó programjának keretében Cserháti András (PA Zrt.) tartott tájékoztatót a Teller
Projektrõl, majd Ördögh Miklós (Som System Kft.) a környezetvédelmi engedélyezés aktuális kérdéseivel foglalkozott. Vé-

gül Õri István (Green Capital Zrt.) elõzetes tájékoztatót adott egy készülõ kutatási eredményrõl, amely az Életciklus analízis: a magyar villamosenergia-termelésre címmel hangzott el.

Az elhangzott tájékoztatók után konzultációra került sor az elõadók és a zöldhatósági igazgatók között, szakértõk bevonásával. Végül a résztvevõk üzemlátogatáson vettek részt.
-bm-
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Elõnyös az
üzemidõ-hoszszabbítás
2009. február 25-én az üzemidõhosszabbításról (ÜH) szóló szakmai
napot tartottak az érintett szervezetek.
Az elõadások, a kérdésekre adott válaszok az ÜH megvalósítás legfontosabb
szempontjait mutatták be.
Hamvas István mûszaki vezérigazgató-helyettes bevezetõjében elmondta, hogy az üzemidõ-hosszabbítás
mindannyiunk érdeke. Nem szabad azt
hinni, hogy az ÜH program hatósági
benyújtását követõen lazítani lehet. Ezt
a rendkívül fontos feladatot is teljes
odafigyeléssel, jó szándékkal, egymást
segítve, sikeresen kell teljesítenünk.
Wolf György (KGO) az ÜH mûszakigazdasági elõkészítésérõl szóló tájékoztatójában elhangzott, hogy a gazdasági
modellezés elsõdleges célja az ÜH beruházások finanszírozhatóságának és
normál üzemi mûködés eredményességének a vizsgálata. A beruházások öszszetételének és költségeknek a pontosítását az egyes feladatok üzemzésének
optimalizálása követi. Meg kell határozni, hogy milyen értékcsökkentési
rendszer kerüljön kialakításra. A Külsõ
felekkel való egyeztetés után az ÜH
megvalósítási program Közgyûlés általi jóváhagyása szükséges. A remélhetõ
hatósági engedélybõl fakadó feladatok
kezelése szintén fontos teendõ.

Kovács András (RTO elõször arra
hívta fel a figyelmet, hogy az ÜH végrehajtása közös feladat, és attitûdváltást kíván az atomerõmûtõl. A felelõs
szervezetek önmagukban nem tuzdják megvalósítani, ezért soha nem látott együttmûködésre, együttgondolkodásra van szükség. Az RTO vezetõje az ÜH-hoz kapcsolódóan a korszerû
élettartam-gazdálkodás (ÉG) legfontosabb elveit hangsúlyozta ki. Az ÉG a
megkövetelt mûszaki állapot – biztonság és megbízhatóság – fenntartására
irányuló integrált rendszer. Fõbb elemei az öregedéskezelés, berendezésminúsítés és a karbantartás hatékonyságának monitorozása (KHM). A KHM
determinisztikus ágán a monitorozandó paraméterek szakmák szerinti kiválasztása zajlik. A valószínûségi ágon
folyamatban van a biztonsági mutatókból levezetett követelmények kijelölése; feladat a meghibásodási statisztikák és karbantartási információk feldolgozása. Fontos a KHM hatékonyságának ellenõrzése és értékelése.
Dr. Pinczés János (ÖKO) és Tóth Pál
(MFO) a kiemelt és a nem kiemelt berendezésekre szóló specifikus öregedéskezelési (ÖK), illetve berendezés minõsítési programokat mutatta be. Az
üzemidõ hosszabbítást megalapozó dokumentumok komplettírozását és az
ÜH terjedelem véglegesítését az ÖK átfogó felülvizsgálata követi. Az állapotés teljesítménymonitorozó rendszereket tovább kell fejleszteni. Elengedhetetlen feladat az amerikai ASME szabvány követelményeinek adaptálása.
Dr. Eiler János a Végleges és az Idõszakos Biztonsági Jelentés (VBJ/IBJ)
nyitott kérdéseit foglalta össze. A feladat egy „ÜH képes” VBJ elõállítása és
benyújtása az ÜH engedélykérelemmel együtt. A VBJ-be be kell építeni
több olyan fontos tevékenység eredményét, mint bizonyos biztonsági elemzések, ÖK és KHM eredmények, berendezésminõsítés, szintentartási program, rekonstrukciók.
A részvevõk kérdései is jelezték: kiemelt érdeklõdés kíséri az üzemidõhosszabbítás elõkészítését.
Hyl

A Fine üdvözli a paksi bõvítésrõl szóló bejelentést
A Magyar Nukleáris Társaság
(MNT) Fiatalok a Nukleáris Energetikáért (Fine) szakcsoportja február
21-22-én Kecskeméten tartotta szokásos év eleji szakmai tanácskozását. A "hírös városban" a tavalyi év
fontosabb nukleáris eseményeit, tapasztalatait, a 2009. évi feladatokat beszélték meg a fiatal szakemberek: mérnökök, fizikusok.
A Fine az atomenergetikával, a nukleáris
technológiával kapcsolatos objektív, szakmai ismeretterjesztést tartja feladatának
fõleg a nyitott, fogékony fiatalság körében. A kecskeméti tanácskozáson elhangzott: nagyon fontos az õszinteség, a szakmai hitelesség a kommunikációban.
Kósa Péter (VEIKI Zrt.), a Fine elnöke és
Beliczai Botond (PA Zrt.) titkár szervezte a
mostani mûhelymegbeszélést. Az elõadások az energetika és a nukleáris tudományok néhány aktuális kérdését vizsgálták.
Boros Ildikó (BME NTI) elõadásában
beszámolt arról, hogy 436 atomerõmûvi
blokk üzemel összesen 370 GW nettó beépített villamos teljesítménnyel. A világon 44, Európában 9 blokk áll építés alatt;
tavaly 10 blokk építése kezdõdött meg. A
fiatal nukleáris szakemberek üdvözölték
a paksi atomerõmû bõvítésérõl szóló bejelentést. Az új blokk(ok) építése megfelelõ eszköz lehet a szén-dioxid-kibocsátástól mentes, mégis olcsó és a hazai ellátásbiztonságot hatékonyan szolgáló energiatermelésben.
Herczog Edit (EP) képviselõ asszony szerint minden energiaforrásra szükség van,
mert az életminõség javulásával növekszik
az energiafelhasználás. A globális felmelegedés pedig világméretû probléma, tehát
közös megoldásra van szükség. Válaszul

Az MSZP Tudományos és Felsõoktatási Tagozatai, Ésszerûség és Felelõsség Platformja valamint Herczog Edit, az MSZP országos elnökségének tagja, az Európai Parlament "Fórum a Nukleáris Jövõért" képviselõcsoportjának elnöke üdvözlik a Kormány arra vonatkozó kezdeményezését,
hogy a paksi atomerõmû kapacitását a jelenlegi teljesítmény kétszeresére bõvítsék.
A két tagozat és az ÉFP, amely már
2007 decemberében közös közleményben
javasolta az új atomerõmûvi kapacitások
létrehozására irányuló kormányzati munka felgyorsítását, meg van gyõzõdve arról,
hogy
1. Az energiaellátás biztonságának és a
gazdasági ésszerûségnek egyaránt az
atomerõmûvi kapacitás bõvítése felel
meg a legjobban. Miközben Magyarországon az elektromos energia átlagos termelési költsége kb. 24 Ft/kWh, a Pakson elõ-

az EU energia és klímacsomagja bevezeti a
szén-dioxid-kibocsátás után fizetendõ díjakat, közösségi infrastruktúrát hoz létre,
amely a gazdaság alapja lehet. Az Európai
Stratégiai Energiatechnológiai Terv lényeges eleme a beruházásösztönzés, fejlesztés. Magyarország kitörési pontja az lehet,
hogy energetikai tudásközponttá válik.
Somlai Gábor (E.On Storage Kft.) elmondta: Magyarországon a primerenergia-felhasználásban mintegy 40% a földgáz aránya, ami az európai érték duplája.
A hazai öt kereskedelmi gáztároló 3,7 milliárd köbméteres kapacitása megnyugtató tartalékot jelent, de már további bõvítésüket tervezik.
Tõzsér Sándor (KFKI AEKI) a Budapesti Kutatóreaktor (BKR) kiégett fûtõeleme-

inek elszállításáról beszélt. A 2004-es, háromoldalú (USA, Oroszország, Nemzetközi Atomenergia-ügynökség) Pozsonyi
Szerzõdés alapján - melynek célja a fegyvergyártáshoz felhasználható hasadóanyag kontrollja - az USA Energiaügyi Minisztériuma és a KFKI AEKI közötti külön
megállapodás a BKR 10%-os dúsítású, EK10 típusú fûtõelemeinek Oroszországba
szállítására (is) vonatkozott. A projekt sikeresen, biztonságosan került végrehajtásra a hatóságok, a vállalkozók, az amerikai partnerek és a hazai szakemberek
kiváló szakmai munkájának és együttmûködésének köszönhetõen. A körültekintõ elõkészítés mellett fontos volt a
megfelelõ oktatás és a magas szintû biztonsági kultúra.

Nyilatkozat
állítotté mindössze 8,9 Ft/kWh, ráadásul
úgy, hogy ebben az összegben már benne van a keletkezõ radioaktív hulladékok
szakszerû tárolása mellett a majdani leszerelés költsége is.
2. A környezetvédelmi szempontoknak
a nukleáris energia felel meg a legjobban.
Ma már tisztán látjuk, hogy a Földet fenyegetõ veszélyek közül messze az üvegházhatást okozó gázok, elsõsorban a széndioxid-kibocsátás a legnagyobb. A komolyan szóba jövõ energiaforrások közül e
tekintetben egyedül a nukleáris energia
jelenthet megoldást. Ezenkívül a paksi
atomerõmû a legbiztonságosabb atomerõmûvek közé tartozik. Az erõsen radioaktív hulladékok szállítása, tárolása és végleges eltemetése már több mint negyed
százada valódi veszélyhelyzet fellépése

nélkül megoldott.
3. Az atomerõmû kapacitásbõvítése
ügyében meghozandó döntés hazánk számára egyik fontos kitörési pont lehet a jelenlegi válságból; helyzetünk ebbõl a
szempontból lényegesen kedvezõbb a legtöbb európai országénál, amelyek már korábban megkezdték atomerõmûvi kapacitásaik csökkentését, vagy nem is építettek
atomerõmûveket. Figyelemre méltó e tekintetben az is, hogy 2006-2007-re az Európai Parlamentben egyértelmû többséget szereztek azok a képviselõk, akik az
atomenergia jelentõségét és az iránta való hosszú távú igényt elismerik.
4. Magyarországon világméretû összehasonlításban is kiemelkedõ színvonalon
van meg a nukleáris technikai és sugárvédelmi szakértelem. Nem sok olyan te-

Légrádi Gábor (BME NTI) az ITER európai fúziós teszt-köpenyszámításokról adott
tájékoztatást, mely kísérletekben több magyar szakember is részt vesz. Szerinte ez
siker, mert mérnökeink tudása exportképes. Fordítják a tengelyt címû elõadásában - történelmi áttekintés után - bemutatta az iráni atomprogram aktualitásait is.
Ennek sarkalatos pontja az iszfaháni és a
natanzi urándúsító üzem státusza. Problémát jelent, hogy azok kapacitása a békés
célú alkalmazás szintjét nem, csak a fegyvergyártáshoz szükséges mértéket éri el.
Az elhangzottakból arra lehet következtetni, hogy a közvetlen ellenõrzés lehetõsége ellenére Irán és - az USA-val az élen
- a nemzetközi közösség a komoly konfliktus elkerülésére törekszik.
Légrády Dávid (BME NTI) az orvosi fizikai mesterképzés beindításának fontosságáról beszélt. Hadnagy Lajos (PA Zrt.)
az EU intézményekben elért, az atomenergia jelentõségét elismerõ sikereket, a
Foratom eredményes munkáját mutatta
be. Elmondta, hogy az Európai Parlament
február 3-án nagy többséggel elfogadta a
SER II. európai energiastratégiára vonatkozó, az atomenergia jelentõségét, elõnyeit kiemelõ Laperrouze-jelentést.
A tudományos hétvége keretében arra
is jutott idõ, hogy a fiatal szakemberek
meglátogassák a helyi Ásványtani Múzeumot. Sikó Dezsõnek (Református
Gimnázium, Kecskemét) a fizikaoktatásról szóló elõadása után mindenkit megragadott a különleges ásványok, megkövesedett maradványok látványa. Az ultraibolya fény alatt ezernyi színben pompázó ásványok lenyûgözõek voltak. A Fine
sokszínû programjában részt vevõk igazán elégedetten fejezték be a szakmai
hétvégét.
HyL

rület van még, amelyre ez ilyen fokon elmondható. Ez a tudományos/technikai
potenciál, amely egyben egy versenyelõny is, a megfelelõ szakemberképzéssel
hosszú távon is fenntartható.
Az MSZP Tudományos és Felsõoktatási Tagozatai, Ésszerûség és Felelõsség
Platformja valamint Herczog Edit EP képviselõ ezen okoknál fogva teljesen egyetért a paksi atomerõmû élettartamának
meghosszabbítását és kapacitásának bõvítését kezdeményezõ kormányzati szándékkal.
Budapest, 2009. február 16.
Dr. Cser László, elnök
Tudományos Tagozat
Dr. Réz Gábor, elnök
Felsõoktatási Tagozat
Dr. Kertész Krisztián, elnök
Ésszerûség és Felelõsség Platform
Dr. Herczog Edit, EP képviselõ

Sajtóközlemény
Szükség van a hazai szakemberekre

Orosz szakemberek látogatása
Az orosz-magyar nukleáris ipari együttműködésről tanácskoztak február 19-én az atomerőmű, az
Atomszrojexport, az Orosz Energiatermelőgépgyár Zrt. és a Transelektro Fővállalkozó és
Kereskedelmi Kft. vezetői.

A Magyar Nukleáris Társaság elnöksége legutóbbi ülésén elemezte az elmúlt idõszak eseményeit.
A Társaság egy évvel ezelõtt Nukleon
névvel tudományos mûszaki folyóiratot indított.
A kéthavonta megjelenõ online folyóirat a reaktorfizika, a termohidraulika, az atomenergia alkalmazása és a fúziós technológia mellett a
radiokémia, a sugárvédelem és a radioaktív hulladékkezelés területérõl
érkezõ legfrissebb eredményekrõl is
beszámol. A megjelent színvonalas
írások, az oldal számos látogatója és
a cikkek több száz letöltése jelzi, a
kezdeményezés elérte célját: fórumot
biztosítani a hazai nukleáris szakemberek részére, hogy eredményeiket –
a nemzetközi konferenciák és szaklapok mellett – magyar nyelven is
publikálhassák. Bízunk benne, hogy
a folyóirat a következõ években is fontos szerepet tölthet be a tudásátadás
és -megõrzés területén, mely elengedhetetlen az atomenergia hosszú távú,
biztonságos alkalmazásához.
Az online folyóirat elérhetõ a
http://mnt.kfki.hu/Nukleon oldalon.

A Magyar Nukleáris Társaság elnöksége üdvözölte az új atomerõmû blokkok
építésével kapcsolatos fejleményeket
Az atomerõmûvek alacsony széndioxid-kibocsátás mellett, versenyképes
áron termelnek villamos energiát, így
meggyõzõdésünk, hogy az atomenergiának – a fosszilis és a megújuló energiaforrások mellett – a következõ évtizedekben fontos szerepet kell kapnia a hazai villamosenergia-rendszerben. Mivel
a nukleáris fûtõelemekbõl több évre elegendõ készletek tárolhatók, így alkalmazása az ellátásbiztonsághoz is jelentõs mértékben hozzájárul. Hosszú évtizedekre szóló, felelõsségteljes döntésre
van szükség. Egy ilyen döntés esetén a
társadalom szakmailag korrekt, ugyanakkor közérthetõ – az elõnyöket és hátrányokat egyaránt bemutató – tájékoztatására van szükség. Az érzelmekre
ható, a tényeket figyelmen kívül hagyó
akciók helyett józan gondolkodásra,
konstruktív együttmûködésre van
szükség. Ebben kíván a Magyar Nukleáris Társaság a társadalom és a sajtó
képviselõinek segítségére lenni. Keressenek, kérdezzenek minket bizalommal!
Budapest, 2009. március 3.
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Olajos Péter: Az atomerõmûvek reneszánsza
következik az elõttünk álló években
A megújulóké a jövõ - eljött az ideje
a fosszilis korszak mielõbbi befejezésének. Olajos Péter EU-parlamenti képviselõ interjúja az Atomerõmû
újság részére
Képviselõ úr, legutóbbi beszélgetésünk óta 2 év telt el. Mi változott az
EU energiapolitikájában?
2007 tavaszán az EU-csúcson döntöttek az állam- és kormányfõk a 3x20%
+10%-ról vagyis arról, hogy 2020-ig a
megújulókat és az energiahatékonyságot 20%-kal növelik, a CO2-kibocsátást
enynyivel csökkentik, a bioüzemanyagok részesedését pedig 10%-ra
növelik. Azóta ezeknek a stratégiai céloknak a megvalósítása, az ezek eléréséhez szükséges jogi és gazdasági környezet kialakítása folyik. Kiemelkedõ
jelentõségû volt a tavaly karácsony elõtt
elfogadott klímacsomag és ezen belül is
a CO2-kereskedelem, amely Magyarország számára 700 milliárd forintos
bevételt hozhat.

Az EU II. Stratégiai Energia Áttekintése jelenleg a megvitatás fázisában
van. Mi ennek az áttekintésnek a célja, van-e gyakorlati jelentõsége?

szerk). Mondana pár szót a legfontosabb következtetésekrõl?

sem - finoman szólva - megoldott mindenhol. Ma Magyarországon évente 200250 KWh/m2 energiát használunk fel lakásfûtésre, miközben a szomszédos
Ausztriában ez csupán 120 KWh/m2. Sajnos az elmúlt években ezen a területen
nem sikerült érdemi változást elérni. A
közel 4 millió hazai lakásnak alig egy ezrelékét újítják fel energetikailag, azaz a jelenlegi ütemet tekintve 1000 év kellene a
magyarországi lakások energetikai felújításához!

A CLIM Bizottság egy közös európai
klímahang kidolgozásával foglalkozott. Ez
a hang az év végi koppenhágai csúcson
fog megszólalni. Áttekintettük a klímaváltozással kapcsolatos tudományos tényeket és forgatókönyveket, és egy majd
200 javaslatból álló ajánlást készítettünk.
Most jön a neheze, a szükséges források
elõteremtése. Csakhogy a nagyságrendet
érzékeljük, ez évi 30 milliárd eurót is elérhet. A parlament legnagyobb frakciójában én koordinálom az ezzel kapcsolatos
munkát és jogszabályalkotást.

Az Energia Klub véleménye szerint a
megújulók ma már olcsóbbak a hagyományos energiaforrásoknál és az
atomenergiánál, sõt, állítólag hazánk
teljes energiaigényét tudnánk belõlük fedezni. Mi errõl a véleménye?

Az EU ambiciózus célokat fogalmazott
meg az energiahatékonyság javítása
és a megújuló energiaforrások térnyerésének elõsegítése céljából. Van realitása ezen célok megvalósulásának
az EU-ban és Magyarországon?
Természetesen van. Nincs más lehetõségünk. Az ember már járt a Holdon is, ez
ahhoz képes gyerekjáték. A technológia
megvan, „csupán” a kormányzatok szándéka hiányzik sok helyen, így nálunk is.
Sajnos az utóbbi években sereghajtó pozíciónk megszi-lárdult, alig van ezeken a
területeken elõrelépés.

van: az ökológiai válság és ez sajnos az éghajlatváltozással együtt nem 1-2 év kérdése, mint a gazdaságié. Mindezen válságok
gyökere azonos. Túlfogyasztja az emberiség a rendelkezésre álló forrásokat. A jelenlegi közgazdasági rendszerünk önpusztító, itt az idõ egy teljesen más elveken álló gazdasági rendszer kialakítására.
Az új rendszer a környezet piacosítása.

A megújulóké a jövõ nem vitás, de a jelen még nem megoldható velük. Elkéstünk a fejlesztésekkel. Ma a között választhatunk, hogy szenes erõmûveket
vagy atomerõmûveket építsenek-e a fejlõdõ országok. Mivel a klímaváltozás az emberiség elsõszámú problémája ma, így a
válasz nem is lehet kétséges. Azt hiszem,
az atomerõmûveknek egy reneszánsza
következik az elõttünk álló években. Persze ehhez néhány komoly kérdést is megnyugtató módon meg kell oldani.

Az unió Oroszországgal szemben sokkal erõsebb tárgyalópartner lehet, mint a
tagországok különkülön, vannak beruházások lásd Nabucco, amely közös és koordinált erõfeszítéseket igényel, ráadásul az
uniós tagországok között sincsenek megfelelõ összeköttetések az energia (gáz, kõolaj, áram) továbbítására. Tározók csak
esetlegesen vannak, és mindenképpen
fejlesztésre szorulnak. Szóval van tennivaló.

Ön szerint mi lenne a megoldás az
évente rendszeresen visszatérõ gázválságra?

Az EP globális klímaváltozással foglalkozó ideiglenes bizottsága (CLIM),
melynek Ön is tagja, nemrég publikálta éves jelentését (lásd a vonatkozó cikket ebben a lapszámban -

Mire számít az energetikában a gazdasági és pénzügyi válság elmélyülése kapcsán?

A dunaszentgyörgyi
tûzoltók is értékeltek

Megalakult a Magyar
Energetikusok Kerekasztala (MEK)

A dunaszentgyörgyi Önkéntes Tűzoltóegyesület
2009. február 20-i közgyűlésére Bán Attila parancsnok (Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság,
Paks), Szendi József parancsnokhelyettes (Atomix
Kft. Létesítményi Tűzoltóság, valamint a Tolna Megyei Tűzoltószövetség képviseletében) és Hencze
Sándor a község polgármestere is meghívást kapott. Az Önkéntes Tűzoltóegyesület vezetősége
nevében Matus János parancsnok értékelte az elvégzett munkát. Az elmúlt évben is több tűz- és
káreset nehezítette a helyi lakosok életét, így a
lánglovagoknak is akadt tennivalójuk bőven. Az
esetek többségében az önkéntesek is részt tudtak
venni az oltásban vagy mentésben, melyben állandó segítőtársuk a paksi tűzoltóság volt.
Mindezek mellett szép élmények is adódtak: a
2008. évi megyei tűzoltóversenyen mindkét
csapatuk 2. helyezést ért el. A versenyen kívül
évközben különböző rendezvényeken és szakmai bemutatókon is részt vettek.
A felszereléseket tekintve elhangzott, hogy az
eszközök állapota vegyes képet mutat. Éppen
ezért az egyesület egyik alapvető törekvése,
hogy a tűzoltáshoz, kárelhárításhoz, vízszívatáshoz biztonságos és elegendő mennyiségű felszerelés álljon rendelkezésre, tárolásuk, karban- és
készenlétben tartásuk megoldott legyen.
Az eszközállományt, szerencsére, 2008-ban sikerült kiegészíteni, többek között az Atomix Kft.
Létesítményi Tűzoltóságának adománya révén,
amelyért ezúton is köszönetüket fejezik ki.
Zárásképpen a jövőre vonatkozó elképzeléseikről
is szó esett: a 2009-es évben is tudásukhoz és lehetőségeikhez mérten részt fognak venni a területükön keletkezett tűz- és káresetek felszámolásában, azok megelőzésében és a községi rendezvények helyszíneinek biztosításában. Reményeik
szerint ezután is jó kapcsolatot tudnak majd fenntartani a Tolna Megyei Tűzoltószövetséggel, a paksi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósággal, az
Atomix Kft. Létesítményi Tűzoltósággal, valamint a
megye tűzoltóival.
A beszámoló végén a parancsnok megköszönte
a tagság munkáját és a támogatók segítségét.
Gyöngyösiné Nyul Petra

Csökkenteni kell a gázfogyasztást és
ezáltal a függõséget, érdemes tározókat is
építeni. Ezek azonban csak szépségtapaszok, az energetika területén eljött az
ideje a fosszilis korszak mielõbbi befejezésének. Ezek a nyersanyagok túl értékesek ahhoz, hogy lakásaink fûtésére, autóink mozgatására elfüstöljük.

Paradigmaváltásra. A pénzügyi és a
gazdasági válságnál is nagyobb válság

A Magyar Energetikusok Kerekasztala (MEK), a Magyar Elektrotechnikai Egyesület (MEE) támogatásával
„Energetikáról másként” címmel február 10-én a Gellért szállóban nyilvános vitát rendezett, majd ezzel összekötve bejelentették a MEK megalakulását és közzétették, állásfoglalásukat.
Az alakulás bejelentését megelõzõen
Aszódi Attila, a Mûegyetem Nukleáris
Technikai Intézetének igazgatója, az MTA
energetikai bizottságának elnöke többek
között arról beszélt, hogy a hazai nagyerõmûvek átlag életkora 24 év, nagyrészük 30
évnél is öregebb, ami azt jelenti, hogy
rendkívül alacsony a hatásfokuk, nagy a
környezetkárosító kibocsátásuk, ezért jelentõs részüket a következõ 10-15 évben le
kell állítani. A folyamatosan növekvõ energiaigények, az elõregedett erõmûvek kiesése és az import csökkenése miatt 2025ig mintegy 6000 megawatt új erõmûvi kapacitás építésével számoltak eddig a szakemberek, ami a gazdasági válság hatásainak figyelembe vételével is 4500-5000
megawatt új kapacitás építését jelenti.
Magyarországon a villamosenergia-termelést figyelembe véve is kiemelkedõen
magas a földgáz részaránya (38 százalék),
ezt követi a nukleáris energiatermelés (37
százalék), a szén (18 százalék) a biomaszsza (3,7 százalék), míg az összes többi
energiahordozó, beleszámolva a biomaszszán kívüli megújulókat is 3,3 százalék. Tehát az erõmûvek építésénél, bár a földgáz
továbbra is meghatározó marad, lehetõleg
olyan megoldásokat kell preferálni, amelyek csökkentik egyoldalú és egész Európában egyedülálló gázfüggõségünket. Vagyis nem lehet eltekinteni a hazai lignitva-

Milyen túlélési stratégiát javasolna a
magyar fogyasztóknak energiaválság
esetére?
Magyarországon az energia 40%-át az
épületekben használják fel. A lakosság
esetében 70% a lakásfûtés részesedése a
teljes energiafogyasztáson belül. Nem is
csoda, hogy hazánkban a háztartások
energiahatékonyságát lehetne javítani a
legnagyobb mértékben, akár 15-30%-os
eredménnyel is. Régi kazánok, elhasználódott csõvezetékek, alacsony hatásfokú radiátorok, melyek ráadásul nem
szabályozhatóak és nem mérhetõk. A falszigetelés ritka, a nyílászárók szigetelése

gyonra épülõ szénbázisú áramtermeléstõl
és a nukleáris energiatermeléstõl sem, valamint célszerû egy tározós erõmû építését
is figyelembe venni a megújuló energiaforrások fejlesztése mellett - hangsúlyozta
Aszódi Attila. Szerinte a döntéseknél nem
lehet eltekinteni a környezetvédelmi kérdésektõl sem, vagyis figyelembe kell venni a CO2 kibocsátást is, ami például, ha a
paksi atomerõmû üzemidõ hosszabbítását
nem végeznénk el, akkor már 2015-körül
radikálisan megemelkedne.
Az ország 2007-es energiamérlege szerint 70 százalékos volt a végfelhasználás,
ami azt jelenti, hogy a teljes 1125,5 petajoule primer energiafelhasználásból a
végsõ felhasználás 794,3 petajoule volt,
vagyis 30 százalékos veszteséggel és önfogyasztással számolhatunk, ami rendkívül rossz arány - hangsúlyozta Járosi Márton, az Energiapolitika 2000 Társulat vezetõje. A földgáz részaránya a teljes energiafelhasználás 35 százalék, az olajé 36
százalék, ezért teljes szakmai irányváltást kell végrehajtani. Mégpedig olyan
irányban, ami az ellátás biztonságát helyezi elõtérbe, de nem a beszerzési oldalról megközelítve, hanem sokkal inkább
az alternatív lehetõségek, az energiatakarékosság és hatásfokjavítás kérdésétõl
kiindulva.
Büki Gergely az épületek hatékonyabb
energiafelhasználásának fontosságára
hívta fel a figyelmet, jelezve, hogy Magyarországon a teljes energiafelhasználás 54,8 százalékát fordítjuk az épületek
energiaigényének kielégítésére, ami
rendkívül magas. Bár az egy fõre jutó épület-energiaigény nálunk 40,9 gigajoule
(az EU-s átlag 40,6 gigajoule), ám a Magyarországon az egy fõre jutó lakóterület

Felgyorsultak az események a paksi
atomerõmû bõvítése körül. Ön szerint van a bõvítésnek létjogosultsága?
Egy atomerõmû bõvítése, miképpen
bármilyen nemzeti méretû energiastratégia, csak széles társadalmi, szakmai és
politikai konszenzuson alapulhat. A politika nem halogathatja a kérdés mielõbbi
megtárgyalását. Ez nem érzelmi kérdés,
hideg fejjel pragmatikus döntést kell hozni, amely a klíma, a környezet, az ellátásbiztonság és a költséghatékonyság szempontjait egyaránt figyelembe veszi.

Köszönjük képviselõ úr, további sikeres munkát kívánunk! Dr. Sz. Pável

20 négyzetméter, míg az uniós átlag 25
négyzetméter.
Az elõadások után közzétették a Magyar Energetikusok Kerekasztalának állásfoglalását, és ezzel megalakultnak tekintették szervezetüket. A kerekasztalt
kilenc energetikával foglalkozó szakember hívta életre. Tagjai: Dr. Aszódi Attila,
Dr. Járosi Márton, Dr. Tombor Antal, Dr.
Büki Gergely, Kerényi Á. Ödön, Dr. Vajú
György, Dr. Csom Gyula, Kovács András,
és Zarándy Pál. A magyar energetikusok
által kiadott állásfoglalás egyebek között
rámutat: alapvetõ szemlélet és irányváltásra van szükség. Egyértelmû állami szerepvállalásra, a folyamatok elfogulatlan
szakmai elemzésére, és ezek eredményeire alapozva idõben meghozott állami
döntésekre van szükség. Az állásfoglalás
arra is felhívja a figyelmet, hogy nincs
gyors eredményt hozó megoldás, de a
rossz folyamatokat meg kell álltani.
A MEK alapító tagjainak egybehangzó véleménye szerint jelenleg a legnagyobb gondot az okozza, hogy a gázfelhasználás olyan méreteket öltött, hogy az
már megengedhetetlen. Ennek mérséklése a lokális hõellátásban és a központosított villamos-energiatermelésben, elsõrendû energia-politikai feladat. Ennek
megfelelõen együttesen és összehangoltan növelni kell a lignit és az atomenergia
felhasználásnak arányát. Sürgõsen meg
kell kezdeni új atomerõmûvi blokkok építésének elõkészítését. Ez utóbbival egyetértve Podolák György, a Parlament gazdasági bizottságának elnöke is jelezte, hogy
rövidesen, még a tavaszi ülésszakon a T.
Ház elé kerül az új atomerõmûvi blokkok
építésérõl szóló elõterjesztés.
Mayer György

Elnöki fõhajtás
a pataji hõsöknek
Február 25-én országszerte a kommunizmus áldozataira emlékeztek. Ebből az alkalomból látogatott Sólyom László köztársasági elnök Dunapatajra, ahol a református templomban elmondott beszédében a
vörös hatalom áldozatainak tetteit méltatta. A köztársasági elnök, a helyi történelmi
múltat felidézve beszélt a pataji 1919-es
események hőseiről, párhuzamba állítva
azokat az '56-os történésekkel.
A vörös terror 90. évfordulója alkalmából
Dunapataj önkormányzata és a helyi civilegyesületek programsorozatot szerveztek. Az emlékév nyitóünnepségén a köztársasági elnök elmondta, hogy a Dunaparti település 63 emberre tekinthet hősként, akiket 1919-ben végeztek ki a vörösök. Egy újabb kommunista uralom általi
megszakítás után ma ismét áll az emlékmű a község határában, s rajta a helyiek
pontos értékelése arról, hogy miért éltek
és haltak meg ezek a társaik: "Istenért,
hazáért, család és tulajdon szentségéért". Sólyom László beszédében hangsúlyozta, hogy "az áldozatok emlékének is
az adja meg a legnagyobb tisztességet,
ha arról beszélünk, ami Őket a kiszolgáltatottakat, a terror passzív elszenvedői fölé emeli, s ami egyben Dunapataj közössége és az egész környék számára dicsőségül szolgál. Ezek az emberek az 1919es nyári felkelés részesei voltak. Ebben az
időszakban az alföldi parasztság és a Dunán túl a tolnaiak úgy döntöttek, nem tűrik tovább méltóságuk megalázását, megélhetésük tönkretételét, hitük és eszméik
gyalázását. Ezért Dunapataj és környékének áldozatai az ‘56-os forradalom utáni
megtorlás áldozataival egy sorba tartoznak. Fontos, hogy az az önmér-séklet,
gyakorlati bölcsesség, emberhez méltó
magatartás beivódjék múltunk kollektív
képébe, amely a vidéken mindkét korábbi
forradalmi változáskor, de azt kell mondanom, egyes vonatkozásokban még húsz
évvel ezelőtt is jellemző volt. A dunapataji
református templomban megtartott megemlékezést követően Sólyom László koszorút helyezett el a Hősök neveit tartalmazó emlékműnél. Az évforduló alkalmából a Pataji Múzeum - kortársak visszaemlékezéseiből összeállított - kötetet jelentetett meg, emlékezve a terror időszakának hőseire.
Péjó Zoltán
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Tavaszi színházi
bérlet 2009

támogatásának köszönhetõen a város
és a kistérség lakói jelentõs kedvezménnyel vásárolhatják meg a 2009-ben
már 13. alkalommal meghirdetett Tavaszi színházi bérletet.
Csak most, csak Önnek, a tavalyi áron!
A bérlet ára: 5500 Ft
Az egyes elõadásokra a jegy 2500 Ft
Aldo Nicolai

HÁRMAN A PADON
KOMÉDIA KÉT RÉSZBEN
(Budapesti Kamaraszínház)

Ambra: Vári Éva
Bocca Libero: Szilágyi Tibor
Luigi Lapaglia: Tahi Tóth László m.v.
A Hárman a padon az öregségrõl szóló
kedves darab, átszõve finom, lágy humorral. Három idõs emberrõl szól, akiket összesodor az élet és egy pad. Olykor
a szerelem sikamlós témáira emlékeznek, másszor az öregedés keservét élik
meg. Szilágyi és Tahi Tóth eredeti figurák, vérbeli alakítást nyújtanak, kikezdhetetlen profik Vári Évával egyetemben.
S a negyedik ember a padon Tordy Géza, aki parádés produkciót csinált.
Rendezõ: Tordy Géza
Neil Simon

A NAPSUGÁR FIÚK
KOMÉDIA 2 RÉSZBEN
(Karinthy Színház)

Willy Clark: Koltai Róbert
Al Lewis: Galla Miklós
Bern Clark: Harmath Imre
Ápolónõ: Balázs Andrea
Reklámszakember: Kisfalusi Lehel
Reklámfilmrendezõ: Borbély Sándor
Wicky Lewis: Vanya Tímea
Tévéfilmrendezõ: Bácskai János
Peter: Süle Tibor / Timon Barnabás

Stadionavatóval kezdõdött a szezon
A Paksi FC - akkor még PSE - labdarúgó csapata 2006 májusában harcolta ki a feljutást a legfelsõbb osztályba. A létesítmények azonban
messze elmaradtak a kívánalmaktól, ezért a klub vezetése és természetesen a szponzorok, vagyis az MVM
Zrt. és Paks Város Önkormányzata
átgondolt, szisztematikus építkezésbe kezdett. 2006 õszén elkészült a
beléptetõ rendszer, majd egy évre rá
az új klubházat is birtokba vehették
a PFC vezetõi és utánpótláscsapatai.
Az elsõ ütem ezzel lezárult. Az építkezés
második fázisa elõtt, 2008 márciusában
már villanyfényes mérkõzést játszhattak a
csapatok a Fehérvári úti stadionban. Tavaly
szeptember 15-én a régi lelátó és öltözõépület felújítása is megkezdõdhetett, melynek
mûszaki átadása december 22-én megtörtént. A fõtribün teljesen megszépült, és az
alatta található öltözõket is újjávarázsolták.
Az ünnepélyes stadionavatót február 21.-én
tartották. „Úgy gondolom, ha valamit alkotunk, azt a jövõnek hozzuk létre, elsõsorban
gyermekeinknek. Ahhoz, hogy gyõztesen kerüljünk ki ebbõl a gazdasági válság sújtotta
világból három dologra mindenképp szükség van. Tudásra, hitre és összefogásra. Pakson ez a hármas megadatott és eredménye
kézzel fogható.” – mondta Elbert Gábor a Magyar Labdarúgó Szövetség fõtitkára. "Ha valaki azt mondja nekem öt évvel ezelõtt, hogy
egyszer a Fehérvári úton egy NB l-es csapat
stadionját avatjuk majd, bizonyára azt mondtam volna neki, hogy álmodik. Ez a nagyon
szép álom mára valóra vált, köszönhetõen

A hungarikumokról szóló országgyûlési határozat elfogadását követõen a megyei önkormányzat a Közmûvelõdési Szakmai Tanácsadó és
Szolgáltató Intézetet bízta meg a megye „hungarikumainak”, helyi értékeinek összegyûjtésével.
Ennek érdekében a megye kistérségeiben fórumokat szerveztek, a hagyományõrzésben, kultúraápolásban, gasztronómiában és az élet egyéb területein tevékenykedõ szakemberek részvételével. A
kalocsai kistérségben Hajós adott otthont
a rendezvénynek, amelyen elõadást tartottak a szervezõ intézmény munkatársai mellett Lezsák Sándor, a parlament
alelnöke, illetve Bányai Gábor, a megyei
közgyûlés elnöke is. A szervezõk abban
bíznak, hogy sikerül uniós támogatásokat
is elnyerni a helyi értékek megismertetésének támogatására.
Ötpárti támogatással született meg néhány hónappal ezelõtt a hungarikumok
védelmérõl szóló törvény. Ezt követõen

Alfonso Paso

MENNYBÕL A HULLA
BÛNÜGYI KOMÉDIA 2 RÉSZBEN
(Budaörsi Játékszín)

Fergeteges, percnyi figyelemlankadást
nem engedõ komédia, amely egyben vérbeli krimi is a javából. Nevetésben és izgalmakban ezen az estén nem lesz
hiány… Adva van egy vonzó, ám kissé
hazudós feleség, egy roppant megértõ,
de rendkívül elfoglalt férj, a kedves, ámde
hihetetlenül feledékeny családi barát és
a megbízható, bár kissé merev szobalány.
Rendezõ: Radó Denise
Bérletek válthatók:
személyesen a mûvelõdési központ
jegypénztárában április 10-ig A jegypénztár nyitva tartása: hétfõtõl csütörtökig 14–17 óráig.
Sodexo Pass Kultúra utalványt elfogadunk! Jó szórakozást kívánunk!
A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

PAKSI KÖZMÛVELÕDÉSI KHT.
7030 Paks Gagarin u. 2
Tel: 75/519-150
www.paksivmk.hu
e-mail: postmaster@paksivmk.hu

az elsõ klubok közé tartozik a PFC, mely pályának VIP szektora mentesült az elsõsorban kilátást gátló akadálytól. A stadionavató
ünnepséget követõen kezdõdhetett a Paksi
FC- Kecskemét Soproni Ligamérkõzés, melyet nagy várakozás elõzött meg. A hazai
drukkerek ugyanis 2009-ben elõször láthatták kedvenceiket. A hideg idõ ellenére több
mint 1 500-an látogattak ki a Fehérvári úti
stadionba. A pálya gyepszõnyege játékra alkalmasnak ítéltetett, melyen a mérkõzés elsõ félideje kimondottan eseménydúsra sikeredett. Az elsõ negyedórában a vendégek akarata érvényesült, több helyzetet dolgoztak ki,
de Csernyánszki kapus többször remekül hárított. A játékrész derekán egy perc alatt két
paksi ziccer maradt ki. Elõbb Tököli, majd
Kiss Tamás rontott ígéretes helyzetbõl. A 3 1.
percben megsérült Mitrovic kapus a túloldalon. A csereként beállt Tóth Zoltánt pedig ha-

Helyi értékekrõl Hajóson

Willy Clark és Al Lewis két sikeres amerikai komédiás, akik fiatalabb korukban tizennégy évig együtt léptek fel. A
lobbanékony természetû Willy és blazírt Al játéka csodálatosan egészítette
ki egymást. Amikor a darab játszódik,
már nyolc éve nem találkoztak, még
csak nem is beszéltek egymással. Galla Miklós blazírt fizimiskája, elõkelõsködõen rezzenéstelen arca, lekicsinylõ,
fitymáló hangsúlyai és Koltai örökösen
ficergõ, hamar felpaprikázódó, állandóan durcás, kölykösen mufurc öregura
jól mutat egymás mellett.
Rendezõ: Koltai Róbert és Szõke István

Júlia: Fehér Anna
Lorenzo: Csonka András
Carlos: Kerekes József
Rosa: Bede Fazekas Anna
Juan: Szakács Tibor
Elisa: Simon M. Edina
Egy férfi: Vankó Dániel
Pap: Pintér Gábor

nagyon sok ember áldozatos munkájának,
melynek példaértékûnek kell lennie minden
város számára.”- fogalmazott Balogh Judit a
Paksi FC ügyvezetõje. Hajdú János Paks polgármestere a már megvalósult beruházásokon túl a jövõ terveirõl is beszélt. „A megvalósult álmok újabb elképzeléseket szülnek. A
következõ cél a mûfüves pálya építése lesz.
A városvezetés 2009-ben a stadion elõtti tér
és parkoló kultúráltabbá tételét is napirendjére tûzte.”- tette hozzá Hajdú János Paks polgármestere. A 2009-es költségvetésben szerepel a mûfüves pálya megvalósítása. Ha a
márciusi ülésen jóváhagyják a városatyák
az idei pénzügyi tervet, mindenképp megépülhet az Új edzõpálya, mely egy újabb jelentõs esemény lesz a Paksi FC életében. Fontos még megemlíteni, hogy a fûtribün elõtti
kerítésrészt a szövetség jóváhagyásával lebonthatta az egyesület, így Magyarországon

mar felavatta Tököli, aki a 36. percben kapott
jó labdát Heffiertõl. A 38. percben Yannick
egyenlített, majd két perccel késõbb a Némedi buktatásáért megítélt büntetõt Csordás lõtte a paksi kapuba. A 45.percben Gyagya csinált butaságot és második sárga lapját követõen még a félidõ elõtt mehetett zuhanyozni.
A nagyszünetre 2:1-es vendégvezetéssel vonultak a felek. A fordulás után szívósan védekezett a Kecskemét, mely gárda emberhátrányban kontrázni próbált. A PFC gyakorlatilag veszélytelen volt az ellenfél kapujára,
egészen a 85. percig, amikor a csereként beállt Báló lõtt nagy gólt és egalizált. A 92. percben a szintén csere Vári fejese centikkel mellé szállt, így a csapatok végül egy-egy ponttal gazdagodtak. Paksi FC-Kecskeméti TE
Ereco 2:2. „A kitûnõ erõkbõl álló Kecskemét
az elsõ idõszakban helyzeteket tudott teremteni, és Csernyánszkinak köszönhetõ, hogy
mégis döntetlenre állt a találkozó. Azután jött
egy pillanat, amikor mi húzhattunk volna el
két góllal. Óriási helyzeteket teremtettünk,
amikkel nem tudtunk élni. Késõbb mi szereztünk vezetést, de egy percre rá már hátrányba kerültünk. A második félidõben több tüzet vártam csapatomtól. Igazságos eredmény
született”. - értékelt a mérkõzés után Gellei
Imre a Paksi FC vezetõedzõje. A tavaszi második fordulóban Budapesten szerepelt volna
a PFC, de a Magyar Labdarúgó Szövetség a
pályák rossz állapota miatt az egész játéknapot elhalasztotta /a találkozó késõbbi idõpontja még nem tisztázott/. Helyette február
utolsó szombatján, edzõmeccsen, Tatabányán lépett pályára a Gellei egylet és a másodosztályú együttes mûfüves pályáján 2:0ra kikapott. A Soproni Ligában a Paksi FC jelenleg a 13. helyen áll.
Faller Gábor

pedig Bács-Kiskun megye vezetõi elhatározták, hogy felkutatják a helyi értékeket
és azokat helyi, megyei és országos jelzõkkel rangsorba állítják. Lezsák Sándor,
az Országgyûlés alelnöke, Bányai Gábor,
a Bács-Kiskun megyei közgyûlés elnöke,
Imre Károly, a Közmûvelõdési Intézet
igazgatója és Polyák Albert fõtanácsos a
közelmúltban Hajóson tájékoztatták a
nagyszámú hallgatóságot a hungarikumok és a most készülõ értéktár jelentõségérõl. Ennek elkészítéséhez a megye kistérségeiben tevékenykedõk is hozzájárulhatnak azzal, hogy értékeikrõl, nevezetességeikrõl, gasztronómiai különlegességeikrõl stb. számot adnak. Így válhat
hungarikummá akár egy-egy mesterség,

A hungarikum szó jelentése
Magyarországra jellemző magyar mű, magyar termék, kulturális tényező, de esetenként alkalmazzák társadalmi vagy közéleti
jelenségekre is.

fesztivál vagy pl. egy lovastanya, a tájborok némelyike, az itt elõállított nemes pálinka és egyéb termékek hosszú sora, melyek népszerûsítése fontos feladat. A
szakemberek szerint, a tét az, hogy menynyire tudjuk képviselni és továbbítani
nemzeti értékeinket, és hogy melyek lesznek azok, amelyek felkerülhetnek az uniós listára is. Bármilyen furcsa, Brüsszelben még csak a Pick szalámiról tudják,
hogy az biztosan magyar termék. De
amint azt Lezsák Sándor hangsúlyozta,
legalább öt-hatszáz termékkel kellene jelen lennünk a mostani értékek ismeretében. Az unió lehetõséget ad arra, hogy védettséget, anyagi támogatást kapjon bármely magyar termék. A köznapi értelemben vett hungarikumok, azok a termékek, amelyeknek különleges minõsége,
hírneve vagy egyéb jellemzõje lényegileg
Magyarországhoz kapcsolódik. A szervezõk abban bíznak, hogy sikerül uniós támogatásokat is elnyerni a helyi értékek
megismertetésének támogatására.
Péjó Zoltán

Rövid hírek a bal partról
Újabb drogprevenciós
rendezvényt szervezett a KEF
A kalocsai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
(KEF) március 3-án tartotta, főként szakmai
közönséget, illetve a helyi iskolák szülői munkaközösségi tagjait megcélzó rendezvényét. Az
előadáson a Leo Amici 2002 Alapítvány
Drogrehabilitációs Intézmény munkatársai és
az ott kezeltek beszéltek tapasztalataikról. A
rendezvényen felszólalók egyike, akit közel egy
éve kezel az intézmény, és aki egykoron
ópiátszármazékokkal élt, beszélt kábítószerfüggősége krízispontjairól, valamint azt is elmondta, hogy az alapítvány intézetében látottak és tapasztaltak hatására átértékelte életét
és jövőbeli terveit.

Évértékelõ állománygyûlés
a börtönben
Március 2-án évértékelő és feladat-meghatározó állománygyűlést tartottak a Kalocsai
Fegyház és Börtönben, melyen dr. Kökényesi
Antal, a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka is részt vett. A parancsnok hangsúlyozta, hogy az intézménynek csökkent a

telítettsége. A fogvatartottak képzésben,
munkalehetőségben és megfelelő színvonalú
egészségügyi ellátásban részesülnek. Dr.
Kökényesi Antal arról is beszámolt, hogy a
börtön megfelelő kapcsolatot épített ki Kalocsa vezetőségével, az egyházzal és partnereivel is. Az intézmény ruhanemű előállító kft.je eredményesen működik, és a
fogvatartottak közel 60 százaléka folyamatosan dolgozik. A kalocsai börtön jól igazodik
azokhoz az elvárásokhoz, amit az országos
parancsnokság a "Felelősen, felkészülten"
programban fogalmazott meg.

Biztonsági kamerák
Harta közterein
András István, Harta polgármesterének elmondása szerint, egy hónapon belül megkezdődhet a település közterületein a biztonsági
kamerák kihelyezése. A község közbiztonsága
jelenleg kivételesen jónak mondható, azonban
szeretnék, ha ez az állapot a jövőben is megmaradhatna. András István azt is elmondta,
hogy a beruházás koordinálását és kivitelezését az önkormányzat vállalta magára, helyi kivitelező segítségével.

Kistérségi találkozó
2009. február 28-án kistérségi találkozót tartottak Pakson, a Városi Művelődési Központban.Tizenhárom környező település színjátszó és tánccsoportjai, énekkarai, valamint alkotói mutatkozhattak be. A színpadon több mint tizenöt csoport lépett fel, a kis- és nagyklubban pedig körülbelül félszáz alkotó munkái voltak láthatók. Festő, fafaragó, fazekas, díszműkovács is bemutatkozott,
de láthatott a közönség kézimunkákat, csuhé- és gyékénytárgyakat is. A rendezvény lebonyolítására a Nemzeti Kulturális Alaptól nyert támogatást a Paksi Közművelődési Kht. Helyi fellépők ezúttal nem voltak, mert őket évente többször is láthatja a közönség.
Wollner Pál

2009. március

5

RENDKÍVÜLI OSZTÁLYTABLÓ
Az atomerőmű eddigi működése alatt közel harmincan kaptak ügyeletes mérnöki képesítést. Első alkalommal került sor találkozójukra, melyet Bikalon rendeztek március 6-7-én, ahol Kovács József vezérigazgató maga is volt ügyeletes mérnök - köszöntötte őket és hozzátartozójukat. Szerkesztőségünk egy rendkívüli osztálytablóval igyekszik felvillantani annak az útnak az állomásait, amely az ügyeletes mérnöki székhez vezet.

Kapocs György, a Paksi Mérnöki Kft. alkalmazottja
Kedves Gyuri! Hogyan és honnan indultál el azon az úton,
amely összeforrt az atomerõmûvel?
- Komlón jártam gimnáziumba, apám bányász volt, anyám
nevelte a három gyereket, akik
mindhárman iskolázottak lettek.
Öcsém vegyészként végzett, sokáig az Országos Atomenergiahivatalban (OAH) dolgozott, sajnos tavaly decemberben súlyos
betegségben elhunyt, húgom pedig érettségi után szintén az erõmûbe került és itt ismerkedett
meg férjével, jelenlegi fõnökömmel, Németh Istvánnal, aki szintén ügyeletes mérnök volt.
A sikeres érettségi és egyetemi felvételi után Moszkvába kerültem az energetikai egyetemre, ahol 1976 tavaszán végeztem.
Akkor már hallottam a paksi
építkezésrõl, és mûködött a titkársága a Nehézipari Minisztériumban Szabó Benjamin vezetésével. Balogi Jenõ volt kinevezve
mint leendõ üzemviteli fõosztályvezetõ, és nála jelentkeztem
felvételre. Paksra még nem jöhettem, ezért Százhalombattára
kerültem, ahol befejezéséhez közeledett a bõvítés, akkor helyezték üzembe a 13. blokkot. Verle
Gyõzõ volt a fõmérnök, õ fogadott, és egy évet töltöttem abban
az erõmûben. Ott szereztem meg
az üzemviteli gyakorlatot, ott lettem ügyeletes mérnök. Szerencsém volt, mert egy olyan betanuló ügyeletes mérnök társam
volt, aki munkásként kezdett

Százhalombattán, végigjárta a
szakmai lépcsõfokokat, közben
diplomát szerzett és mindent ismert az erõmûben.
Miután sikeres vizsgát tettünk, egy hónapig jártam mûszakba mint ügyeletes mérnök,
ezzel a sráccal. Százhalombattán ismertem meg a késõbbi feleségemet is, aki az erõmû jogtanácsosa volt.

lékszem, Szauer Zoltán volt a reaktoroperátor, Pravecz Imre pedig turbinafõgépész volt. A késõbbiekben Beszédes Tamás volt
a mûszakomban az 1. blokki
blokkügyeletes. Ügyeletes mérnökként mind a négy blokk indításában részt vettem.

Mikor kerültél Paksra és hogyan alakult karriered?
- Paksra 1977 tavaszán kerültem, mégpedig az üzemviteli
osztályra, amelynek vezetõje
Tallósy János volt. Ekkor volt folyamatban a kifúvató kazán létesítése, amelynek üzembe helyezésén már részt vettem. Aztán
1979-ben jöttek az üzembe helyezés elõtti betanulások, öt alkalommal voltam Novovoronyezsben. Kezdõdött a primer
köri gépész betanulással, majd
az operátori betanulás a blokkvezénylõben. Folytatódott az
ügyeletes mérnöki, majd végül a
szimulátori oktatással. A sok
képzés után 1979-80 fordulóján
vizsgáztam le és lettem ügyeletes mérnök, az enyém lett a 2.
számú ügyeletes mérnöki hatósági jogosítvány, az 1. számú Faragó Péteré.

Miért és mikor váltottál?
- Megelégeltem és minden
áron ki akartam kerülni a mûszakozásból, ráadásul munkált
bennem egy emberi gyengeség.
Abban az idõben a cég arra ösztönözte az embereket, hogy
egyre följebb kerüljenek a
ranglétrán. Sok kollégám már
építette a karrierjét, én pedig
maradtam ügyeletes mérnök.
Ezért határoztam el a váltást,
és 1989-ben a szimulátor osztályra kerültem Pákai Lacihoz
mint instruktor. Illetve ezt megelõzõen fél évig fõtechnológus
voltam Vámos Gábornál. Tehát
a szimulátor osztály következett, ahol a létesítési munkák a
vége felé jártak. Az üzembe helyezési munkák elõtt közel fél
évre Finnországba mentem betanulni. Mint a szimulátor osztály egyetlen instruktora, én írtam az elsõ oktatási anyagokat
és indítottam be a szimulátoros
oktatást.

Aztán jött az 1. blokk indítása…
- Az elsõ blokk indításakor az
én mûszakomban volt az elsõ
kritikus állapot elérése. Úgy em-

A rendszerváltás szele hogyan
érintett?
- Amikor Petz Ernõ lett a vezérigazgató, megpályáztatta a
vezetõi beosztásokat. Én is pá-

lyáztam a szimulátor osztály vezetésére, ám nem nyertem, ezért
a több mint kétéves szimulátoros instruktori munka után
visszamentem mûszakba. Én
vagyok az egyetlen az ügyeletes
mérnöki jogosítvánnyal rendelkezõk közül, aki kétszer szerezte meg ezt a jogosítványt.
Ugyanis ha két évig nem gyakorolja valaki a szakmát, akkor
mindent elölrõl kell kezdeni. A
szakterületi vizsgákat sikerült
tempósan letenni és a hatósági
jogosítót is elég hamar megszereztem. Egy kis öniróniával
mondhatom, hogy a rendszerváltás szele visszafújt oda, ahonnan indultam. A második ügyeletes mérnöki tevékenységem
kezdetén Szucsán Sándor volt
az üzemviteli fõosztály vezetõje. Ekkor felmerültek bizonyos
problémák az üzemeltetés mûszaki hátterével kapcsolatban,
és javasoltam felállítani egy
szervezetet a turbina, a reaktor
és a külsõ technológiai osztályok technológusaiból. Ez a szervezet lett a gépész technológiai
osztály, amely mûszakilag támogatta az üzemvitelt, és én lettem az osztály vezetõje. Szerintem sok jó munkát csináltunk,
akkoriban kapcsolódtam be a
reaktorvédelmi rekonstrukcióba is, fokozatosan átvettem az
elõdöktõl a vezetõ technológusi
munkát.
A szervezeti változások hatására a gépész technológiai osztályból rendszer technológiai

István! Hogyan indult a pályafutásod?
A Mûegyetemen 1979-ben végeztem folyamatszervezõ szakon. Több osztálytársammal
együtt érkeztünk Paksra: Lenkei
István, Borbély Sándor, Szepes
Károly, Géri Károly, Fazekas Péter, Eck József, Nyárádi Csaba.
Egy olyan generáció jött az
egyetemrõl, akik folyamat- és
erõmûtervezést tanultak. Más
erõmûvet is megmutattak, de
Paksot találtuk a legizgalmasabbnak. A végsõ lökést Petz Ernõ adta meg, aki tanárunk volt az
egyetemen, és ide került, szimulátor fejlesztéssel foglalkozott.
Tallósy János fogadott, õ volt az
üzemviteli osztály vezetõje, és
már akkor gondolkodott egy második generációs ügyeletes mérnöki csoport megszervezésével.
Az üzemviteli osztályra kerültem
mint mérnök. A betanulások idõszakában elvégeztem a kötelezõ
tanfolyamokat, letettem az elõírt
vizsgákat, majd átkerültem az
üzembe helyezésre Márton Jánoshoz. Itt általános szervezéssel foglalkoztam mint üzembe helyezõ
ügyeletes mérnök. Gyakorlatilag
mind a négy blokk üzembe helyezési munkálataiban részt vettem.
Hogyan emlékszel erre az idõszakra?
Izgalmas volt, sok mindent
meg kellett tanulni, és természetesen az üzembe helyezés volt a
legizgalmasabb. Elõször csak egy
részfeladatot kaptunk, majd az

egész területet átfogóan kellett
irányítani. Volt idõszak, amikor a
naplóbejegyzések alapján, fõleg
az éjszakai mûszakban, mindig
elõ kellett készíteni a következõ
nap szakmai üzembe helyezési
feladatait. Az 1. blokktól kezdve
három mûszakban dolgoztam.
Szép és izgalmas idõszak volt.
Aztán kiléptél a mûszakosok
táborából.
Új vezetõt kerestek a reaktorkarbantartó osztályra, így kerültem oda 1988-ban. Az üzemviteltõl átkerültem a karbantartás területére. Az elsõ évben kizárólag a reaktor-karbantartással
foglalkoztam. Átírtuk a reaktorszerelési technológiát és minõség-ellenõrzési rendszert vezettünk be. Fontos változtatást hajtottunk végre az átrakómedence
dekontaminálásánál. Makai Jánossal kitaláltuk, hogy forró vízzel mossuk le a medencét, és ezzel nagymértékben csökkenteni
tudtuk a dózisteljesítményt. Így
a reaktorszerelõk is nyugodtabban végezhették a munkájukat.
A reaktorszerelésnél egyetlen
kudarcom volt, amire azt mondták a kollégáim, hogy bekerült a
Cápa uszonya a reaktorba.
Ugyanis készítettünk egy reaktorszerelõ pódiumot, amelyet darura akasztva, a szerelõk le tudtak menni vele a reaktoraknába.
Ennek a szélére gumicsíkot szereltünk, hogy a szerszámok az
aknába ne essenek. Ebbõl a gumiból vágódott ki egy darab és a
reaktorba került. Az összeszereléskor, a reaktor teljes hosszát
érintõ méretláncon keresztül derült ki, hogy valami nem stimmel. Amikor feltettük a felsõblok-

kot és megmértük a pozíciókat, a
mérõláncban 1 milliméteres eltérés volt. Ez viszont túl volt a tûréshatáron, szétszedtük a reaktort,
és a zónakirakás közben megtaláltuk a beesett gumilemezt.
Sikerélményeim közé tartozik
a gõzfejlesztõk csõlukadásának
megállapítására szolgáló új technológia bevezetése. Ez arról
szólt, hogy a hurkokat teletöltve
hagytuk, leszereltük a gõzfejlesztõ-kollektorfedeleket és a
gõzfejlesztõbe sûrített levegõt
engedtünk. Ha valahol luk volt,
akkor a buborékok megjelentek.
Ezzel a módszerrel a korábbi
hosszadalmas procedúra helyett
néhány óra alatt kimutatható a
lukadás. Ennek a módszernek
az alkalmazása a karbantartásoknál többnapos megtakarítást
jelent.
Meddig voltál a reaktorosoknál?
Gyakorlatilag két évig, és akkor jött a rendszerváltás, ment a
találgatás, hogy kiszervezik-e a
karbantartást. Ebben a légkörben
úgy döntöttem - amirõl a vezetõk
tudtak -, az egész reaktor-karbantartó szervezetbõl egy kft.-t csinálok. Az volt a probléma, hogy a
tagok túl aktívak voltak, és a mozdonyszínben privát munkát végeztek a kft. nevében. Én viszont
errõl nem tudtam, és aláírtam a
beszállítói engedélyeket, amelyekben a saját munkavégzésre
kértek a dolgozók engedélyt. Nagyon megalázó módon rúgtak ki,
rágondolni sem szeretek.
Hogyan alakult a sorsod?
A nejem az erõmûben dolgozott, a gyerekek kicsik voltak, és
építettük a családi házat. Petz Er-

Visszajöttél Paksra. Milyen
munkakörbe?
- A Paksi Mérnöki Kft.-hez
kerültem, ahol Németh István
sógorom a fõnököm, aki vala-

mikor szintén ügyeletes mérnök volt, de õ már az úgynevezett második generációhoz tartozott. A kft.-nél többek között
független szakértõi vélemény
és megvalósíthatósági tanulmányok készítésével foglalkozunk. Továbbá az üzemvitel által felvetett problémák megoldására jelentkezünk. Példát is
említve, érdekes feladat volt a
blokklehûtés-szabályozás automatizálása, amelyre egy tanulmányt készítettünk. Elmondhatom, hogy karriervágytól mentesen maradtam a mûszaki
életben és az atomerõmû vonzásában.
Köszönöm az interjút és sok sikert kívánok a mûszaki problémák megoldása terén.
-BM-

Faragó Péter
mûszaki fõszakértõ

Németh István ügyvezetõ
Németh István (Cápa) a Paksi
Mérnöki Kft. ügyvezetõje, akit a
rendszerváltás szele az elsõk között érintett meg és lett vállalkozó.

osztály lett, Kovács András mûszaki igazgatót Lenkei István
váltotta. A politikai változások
engem is egy új szerepbe sodortak, megalakítottuk a Mûszakos
Dolgozók Érdekvédelmi Szervezetét (MÉSZ). Az elõzetes tárgyalások alatt arra kértek, vállaljam
el a vezetését. Azzal a feltétellel
vállalom, mondtam, ha a szervezettség eléri a 70%-ot. A jó elõkészítés és az érdekek felismerése
a mûszakos dolgozók 75%-át tömörítette az érdekvédelmi szervezetbe.
A szakmai elõmenetelem viszont megfeneklett, és mivel
még mindig bennem volt a már
említett karriervágy - ami azóta
kimosódott belõlem -, úgy döntöttem, elmegyek a cégtõl.
Hamar elengedtek! Így kerültem 2002-ben az OAH-ba.
Az volt a tervünk, hogy Budapestre költözünk, ám a feleségem nem tudott megfelelõ beosztást találni a bíróságon. Ráadásul a paksi házunkért - amit annak idején kalákában építettünk
a munkatársakkal - csak egy lakást kaptunk volna, viszont a
sok állatainkkal (kutyák, macskák) nem tudtunk volna mit kezdeni. Három év után elegem lett
az ingázásból, és megváltam az
OAH-tól is.

Ügyeletes mérnökként a több
éves külföldi képzés után részt
vett az 1. blokk üzembe helyezésében is, majd a fõjavítás tervezési és végrehajtás irányítási területen tevékenykedett.
Hol végezte tanulmányait?
Mikor került az erõmûbe?
1969-1975-ig a Moszkvai
Energetikai Egyetem atomerõmûvek és berendezések
szakára jártam, majd az
MVM keretén belül az atomerõmû-beruházási titkárságon kezdtem el dolgozni.

nõ segített annyiban, hogy Százhalombattán, a turbinaüzemnél lett
volna egy vezetõi állás, de úgy gondoltam, azzal a szakmai tudással
és ambícióval, amellyel rendelkezem, mérnökként is megélek. Tovább vittem azt a kft.-t, amely miatt kirúgtak, majd megalapítottam
a GÉPKAR Kft.-t. Aztán 1998-ban
a GÉPKAR-tól is megváltam, eladtam a részesedésemet, és megalapítottam a Paksi Mérnöki Kft.-t.
A mérnöki vállalkozás az
atomerõmûvi átalakítások, berendezés tervezés-kivitelezés,
szakértések területén igyekszik
feladatot szerezni és megoldani.
Nagyon jó csapatot sikerült verbuválnom, megtaláltam a helyemet és az ügyeletes mérnöki tudásomat kamatoztatni tudom.
Elég sok fiatalt vettem fel, jelenleg nyolcan vagyunk. A vállalkozásban mindenütt nagy a bizonytalansági tényezõ, sokat kell dolgozni és olcsón kell vállalkozni.
Köszönöm az interjút.
- beri-

Milyen utat kellett megtenni az ügyeletes mérnöki beosztás eléréséig?
Egy évig a KFKI-ban gyarapítottam ismereteimet. 1976.
februárban kerültem a PAV állományába, aztán szeptemberben az Erbéhez kerültem Leninvárosba, itt az üzembe helyezés fortélyaival ismerkedtem. 1978 tavaszán áthelyeztek Paksra, azóta megszakítás
nélkül itt dolgozom. Az ügyeletes mérnöki szolgálat létrehozása után 1982. szeptemberben tettem ügyeletes mérnöki hatósági jogosító vizsgát,
ezt négyszer ismételtem, így
10 évig volt érvényben.
Milyen képzéseken kellett
részt vennie az évek során?
Mennyiben változtak az
ügyeletes
mérnökökkel
szemben támasztott követelmények az elmúlt években?
Beválogattak a leendõ
ügyeletes mérnökök közé, és
megkezdõdött többéves szimulátoros kiképzésünk Novo-

voronyezsben, Greifswaldban
és Rheinsbergben. Ezenkívül
itt Pakson tanultunk meg
mindent. Akkoriban nagy
szerencsénk volt, hogy kézzel
minden berendezést meg tudtunk érinteni, nem volt még
radioaktív a rendszer. Tanulni akkoriban a legtöbbet az
oroszoktól tudtunk, mára viszont óriási tudásbázis halmozódott fel, mely beépült az
oktatási anyagokba, ma a tapasztalt szakemberek át tudják adni a tudásukat a fiataloknak. Nekünk nem volt lehetõségünk többéves szakmai gyakorlatra szert tenni az
ügyeletes mérnöki beosztás
eléréséig, mint manapság. A
mai kollégáknak egy jobban
felépített oktatási rendszer áll
rendelkezésükre a betanuláshoz. Ma már sokkal hosszabb
út vezet a beosztás eléréséig,
több évig eltart, nekünk nem
volt ennyi idõnk rá.
Folytatás a 6. oldalon.
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RENDKÍVÜLI OSZTÁLYTABLÓ
Az atomerőmű eddigi működése alatt közel harmincan kaptak ügyeletes mérnöki képesítést. Első alkalommal került sor találkozójukra, melyet Bikalon rendeztek március 6-7-én, ahol Kovács József vezérigazgató maga is volt ügyeletes mérnök - köszöntötte őket és hozzátartozójukat. Szerkesztőségünk egy rendkívüli osztálytablóval igyekszik felvillantani annak az útnak az állomásait, amely az ügyeletes mérnöki székhez vezet.

Faragó Péter
(folytatás)
A napi munkát illetõen milyen
feladatai voltak az elmúlt idõszakban?
Az ügyeletes mérnöki feladatok ellátása után úgy gondolom,
a fõjavítás-tervezés és végrehajtás-irányítás az a mûködési terület, amelynek megteremtése, kialakítása, fejlesztése leginkább
az én nevemhez, munkámhoz
kötõdik, de nagyon sok köszönettel tartozom azoknak a kollégáimnak, beosztottaimnak is,
akik ebben segítõim voltak.
A fõbb állomások a következõk voltak: 1985-1988 között a
fõjavítások, kisleállások, üzem
közbeni karbantartások rendszerszintû tervezési és végrehaj-

tás-irányítási feladatait láttuk el.
1985-tõl osztályszintû szervezet
kezdte meg mûködését, amelynek vezetésével engem bíztak
meg. 1989-1991 között az
ARTEMIS 7000 alapú hierarchikus hálótervezõ rendszert fejlesztettünk ki, amely teljes mértékben támogatta a fõjavítási
csomagrendszert. Bevezetésével
1991-ben végleg kiváltottuk a
nagygépes hálótervezõ szoftvert. 2003-2006 között az a megoldás került elõtérbe, hogy az Integrált Mûszaki Rendszer (IMR)
részeként kerüljön megvalósításra a munkatervezést, munkautasítás-forgalmazást támogató
számítógépes rendszer. Az IMR
megvalósítására a PassPort
rendszer került kiválasztásra,
majd bevezetése is megtörtént.

Mióta az erõmûben dolgozik
milyen kiemelkedõ munkákban vett részt? Elismerések?
Kezdjük a legelején: ügyeletes
mérnökként részt vettem az 1.
blokk üzembe helyezésében, átéltem az erõmû elsõ éles reaktorvédelmi mûködését. Az elsõ
karbantartás 1983 márciusában
volt, a turbinák revíziójára került
sor ekkor, de emellett jelentõs
mennyiségû karbantartási munkát is elvégeztünk a primer köri
berendezéseknél. Az üzemvitel
részérõl engem bíztak meg a koordinálási feladatok ellátásával.
Az elsõ fõjavítást 1984-ben végeztük el, az 1. blokk elsõ üzemanyag-átrakásos fõjavítása volt ez.
A teljesség igénye nélkül említenék még néhány munkát, amelyben részt vettem: a 3. és 4 blokkok

üzembe helyezése; az üzem közbeni ellenõrzési program kidolgozása, elsõ eljárásrendjének megírása (1988), a lépésrõl lépésre típusú tesztelési utasítások mintájának kidolgozása; a hatósági határozatok és a kapcsolódó feladatok nyilvántartó rendszerének kidolgozása, leprogramozása, kezdeti mûködtetése (1994-1999); az
ASSET-vizsgálat elõkészítése,
megszervezése, lebonyolítása;
magyar mûszakvezetõként részvétel a sérült üzemanyag eltávolítási munkáiban.
Elsõ helyre a kollégák elismerését tenném. Az elsõ ügyeletes
mérnökökkel KISZ-díj kitüntetésben részesültünk.
Jelenleg mivel foglalkozik? Mit
szeretné még elérni?

Jelenleg egyik alapvetõ tevékenységem a reggeli operatív vezetõi értekezlet (ún. "félnyolcas"
értekezlet), illetve a karbantartási munkabizottság (kmb) vezetése. Másik, a rendelkezésre állás
javítását célzó intézkedések
meghatározása, melyben az
igazgatóságokról delegált kollégákkal készített feladatterv alapján dolgozunk. A szimulátoros
vizsgákon elnökként szoktam
részt venni. Távollétében helyettesítem az üzemviteli igazgatót.
Feladatom még a loviisai atomerõmûvel való kapcsolattartás.
A jövõre vonatkozó tervek,
kívánságok: elsõként az
üzemidõ-hosszabbítást említeném. A második elérendõ
cél, hogy a 3. és 4. blokkok legyenek stabilan a világ elsõ

Bajsz József,
minõségfelügyeleti fõosztályvezetõ
A Moszkvai Energetikai Egyetemen szerzett diplomát 1977
márciusában. Még az év áprilisában kezdett dolgozni a paksi
atomerõmûben, de ténylegesen
a következõ év januárjában került felvételre a cég állományába. Azóta is itt dolgozik, immár
32 éve.

nyelt. Az ügyeletes mérnökök
többsége részt vett a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség tanfolyamain, melyek rendkívül
hasznosak voltak. Kitekintést
adtak más kultúrákra, alapot
szolgáltattak gyakorlatunk másokéval történõ összevetéséhez,
munkánk jobbá tételéhez.

- Hogyan kezdõdött ez a három
évtized?
- Az egyetem befejezése után
a pécsi erõmûnél álltam munkába, de mint betanuló mérnök,
részt vehettem az atomerõmûves munkákban. A Paksi Atomerõmû Vállalathoz 1978. január
2-án vettek fel, és úgy alakult a
helyzetem, hogy tagja lettem az
ügyeletes mérnöki csapatnak.

- Az ügyeletes mérnökök kezdetben blokkügyeletesként
dolgoztak?
- 1982-ben szereztem meg az
ügyeletes mérnöki jogosítványt,
s az ügyeletes mérnöki szolgálat
felállításától blokkügyeletesi beosztás is funkcionált már az
üzembe helyezés végsõ fázisaiban. A blokkügyeletes a saját
blokk rendszereit, berendezéseit felügyelte. Már a kezdetektõl
fogva is mûködtek olyan rendszerek, melyek nem csak egy
blokkhoz tartoztak. Aztán a 2.
blokk üzembe helyezésének elõrehaladásával az ügyeletes mérnöki erõmûves feladatok meghatározókká váltak. Máig ható
emlék az 1984 októberében történt eset, amikor a 2. blokk energetika indítása alatt hálózati instabilitás miatt szigetüzembe
szakadtunk, majd mind a két
blokkon teljes feszültségkiesés
következett be. Ez egy vasárnap
történt, és nekem a mûszakommal két blokk talpra állításával
kellett küzdenem.

- Hogyan emlékszel vissza a
betanulás idõszakára?
- Meghatározó elfoglaltságot
jelentett. Jó néhány gyakorlatot
csak külföldi erõmûvekben,
azok szimulátorain lehetett lebonyolítani. A képzés bázisa a
novovoronyezsi erõmû volt, de
mellette német és szlovák erõmûvekben is jártunk. Jelentõs
elfoglaltságot jelentettek az elméleti kurzusok, melyek anyagaiból vizsgát kellett tenni. A
gyakorlati betanulásokat zömében az üzembe helyezésekben
való részvétel képezte.
- Gondolom mindez nagy izgalommal járt, de vajon egy kis
humornak volt-e helye?
- Az izgalmat és a stresszt
nem a betanulási folyamat és a
leendõ ügyeletes mérnöki beosztás jelentette, hanem mindig az adott nap, az adott idõszak történése. A humoros
helyzetek fõként abból adódtak, hogy szinte mindannyian
különbözõ helyrõl érkeztünk.
Orosz szakértõkkel is dolgoztunk, és ez egy másfajta gondolkodásmódhoz való alkalmazkodást igényelt. A komoly
viták mellett a vidámság is helyet kapott. Akkor születtek
azok a szállóigék, melyek ma is
használatosak, mint például:
Az adott vitatott pontot a könynyebb érthetõség kedvéért töröljük! Az ügyeletes mérnöki
jogosítvány megszerzésével
nem ért véget a betanulás, és
nemcsak azért, mert azt kétévente meg kellett újítani, hanem mert a fejlõdés, a világ változása folyamatos tanulást igé-

- Pályád miként folytatódott?
- Üzemviteli osztályvezetõ
lettem, és az üzemeltetés operatív irányításáért, a blokkok
és a mûszakok közötti koordinációért feleltem. Aztán a mûszaki problémák kezelése egyre inkább a mûszaki támogató
tevékenység irányába vitt. Néhány évig a mûszaki igazgató
tanácsadójaként dolgoztam.
Ehhez az idõhöz tartozik egy
másik fontos élményem, amikor Skóciában, az ottani atomerõmûvekben töltöttem el három hónapot. Pályázat útján
jutottam ki, és az erõmûvek
mûszaki hátterének biztosítását, a biztonságnövelés kérdéseit tanulmányoztam.
- Továbbra is a mûszaki területen dolgoztál?
- Igen, a stratégiai fejlesztési
osztály vezetõje lettem. A biztonságnöveléssel és mûszaki
fejlesztéssel foglalkoztunk. Ebben az idõben alapoztuk meg a

25 blokkja között, az 1. blokk
kerüljön be az elsõ 40-be, a 2.
blokkot hozzuk vissza az elsõ
100-ba. Végül, nem látom
semmi akadályát annak, hogy
új atomerõmû épülhessen Magyarországon.
Mesélne kicsit a családjáról?
Második házasságban élek,
lánygyermekeim vannak, akikre büszke vagyok. Õk viszont
nem atomerõmûvi szakmát választottak maguknak.
Szabadidejét mivel tölti szívesen?
Szekszárdon van egy kiskertünk, annak gondozásával és
amatõr csillagászkodással foglalkozom, ha idõm engedi.
Gyöngyösiné Nyul Petra

Radnóti István,
biztonsági igazgató
A Moszkvai Energetikai
Egyetem hõfizikusi szakán
tanult. Diplomagyakorlatát a
novovoronyezsi atomerõmûben töltötte. Miután 1979 februárjában megszerezte diplomáját, hazatért Magyarországra, ahol felesége és kisfia várta, majd április 2-án
munkába állt a paksi atomerõmûben. Azóta is itt dolgozik, ez az elsõ és egyetlen
munkahelye.

- Család, szabadidõ?
- Szabadidõm kevés van, ami
így, a tavasz közeledtével, a kertészkedésre fordítódik. Hobbim
az olvasás és zenehallgatás. Lányaim már felnõttek, egyikük
Helsinkiben, a másik Budapesten él.

- Paksra érkezve milyen benyomások, hatások értek?
- Életem legnagyobb váltása történt itt azáltal, hogy
dolgozni kezdtem. A korábbi
tanulmányi évekhez képest
teljesen másként folytatódott
az életem. Nagy változást hozott a munkahely, ahol napi
nyolc órában dolgoztam, mellette ott volt a családom, kikrõl gondoskodnom kellett.
Ezek hirtelen nagy teherként, felelõsségként jelentkeztek. A másik jelentõs változást a lakóhelyi környezet
okozta. Én Balatonfüreden
nõttem fel, ami hangulatával,
természeti
adottságaival
nagyban eltér Pakstól. Sok
mindenhez kellett itt alkalmazkodnom, és az új helyzetet megszoknom.
Az atomerõmûben az elsõ
perctõl kezdve tetszett a
munka. Mint fiatal szakembert, magával ragadott a
nagy építkezés, a nyüzsgés,
a különleges szellemi tevékenység. Lelkesen vetettem
bele magam a munkámba,
mivel azonban a paksi szakemberek erõmûves betanítása a Szovjetunióban folyt,
ezért októberben ismét
Novovonyezsben találtam
magam. Az elsõ két évbõl
hat hónapot töltöttem külföldön.

- Ennyi év után mi jelenti számodra az elismerést?
- Rendkívüli megtiszteltetésnek veszem, hogy tagja lehetek
a Céggyûrûsök körének. Az igazi elégedettséget, a jó érzést az
erõmû eredményei adják, és az
a környezet, amiben dolgozom,
mert úgy érzem, hogy elfogadnak. És ez a legfontosabb számomra!
- További jó munkát, szép sikereket!
Lovásziné Anna

- Milyen beosztásban kezdtél?
- Az üzembe helyezésre
vettek fel beosztott mérnökként, de belépésemet követõen azonnal elkezdõdött az
ügyeletes mérnöki betanulásom, mely során az elsõ
blokk indítására, üzemeltetésére képeztek ki. Mikor
mûszakos üzembe helyezõ
lettem, lehetõségem nyílt
egyrészt megszokni a mûszakozást, másrészt végig-

biztonságnövelõ programot. Késõbb fejlesztési és elemzési osztállyá alakultunk, de továbbra
is osztályvezetõ maradtam, egészen 2003-ig, amikor is az
üzemzavar után a biztonsági
igazgatóságon a minõségfelügyeleti fõosztály vezetõjévé neveztek ki.
- Kihívást jelentett ez számodra?
- Minden új feladat kihívást
jelent, hisz új feltételeket kell
megismerni. Az üzemviteli múltam és a mûszaki terület sajátosságainak ismerete megadta azt
a hátteret, ami segített a beilleszkedésben. Más szemmel kellett
nézni azokat a problémákat,
amelyekkel korábban a másik
oldalon találkoztam. Úgy gondolom, sokat tettünk azért, hogy
2003 óta az üzemeltetési és biztonsági mutatóink jelentõsen javultak.

néztem az összes rendszer
üzembe helyezését és felélesztését. Közben primerköri gépészi, primerköri fõgépészi, majd reaktoroperátori
betanulásokon vettem részt.
- Milyen különleges élményt, emléket õrizgetsz
ebbõl az idõbõl?
- Örömmel emlékszem vissza a KISZ díj átvételére,
amit az akkori ügyeletes
mérnöki sor közösen kapott
meg. Ez egy országos kitüntetés volt, amivel az állami
vezetés elismerte és nagyra
értékelte azt a tevékenységet,
amit mi itt végeztünk. Különleges érzés töltött el akkor is,
amikor az újonnan elkészült
Erõmû Irányító Központban
elõször láthattam a 100 százalékon üzemelõ négy blokkot. Mindezektõl függetlenül
a legmélyebb benyomást
gyermekeim születése jelentették.
- Aztán, hogyan tovább?
- Megbíztak a reaktor osztály vezetésével, amely idõszakra mindig jó szívvel emlékszem vissza. Szerettem,
élveztem ezt a feladatot.
Színvonalas munkát végeztünk, és szabadidõben is
gyakran összejöttünk. Egy
igazi, jó csapat alakult ki.
Ezután a gépész mûszaki fõosztály vezetõjévé neveztek
ki. E váltásra az akkori szervezeti átalakítás folytán került sor. Ismét egy újabb kihívás elõtt álltam, ami eléggé próbára tett, mert teljesen mást kellett csinálnom,
mint azelõtt. Amikor a biztonsági igazgatóságon személyi változás történt, az
akkori igazgató, Vámos Gábor hívására eljöttem, és a
minõségfelügyeleti fõosztály vezetõjeként dolgoztam
1998-tól 2003-ig. A minõségügy szintén új terep volt a
számomra, de megtetszett
és megszerettem ezt a munkát. Azért, hogy magasabb
színvonalon el tudjam látni
feladatomat idõközben a
mûegyetemen megszereztem a minõségmenedzsment szakmérnöki képesítést. A 2003-as üzemzavart
követõen Vámos Gábor lemondott, és helyette engem
neveztek ki igazgatónak.

Nehéz feladat elõtt álltunk
valamennyien, de talán
most már elmondhatjuk,
hogy sikeresen megoldottuk. Úgy érzem, hogy az erõmû azóta is jó irányba halad
a biztonsági kultúrát, a megbízhatóságot, a nukleáris
biztonságot tekintve.
- Beosztásod mennyire enged szabadidõt?
- Mindig igyekeztem megteremteni az egyensúlyt a
családra, a munkára és saját
magamra fordított idõ között.
Amikor Paksra kerültem, jelentkeztem a búvárcsapatba,
késõbb pedig a vitorláséletbe kapcsolódtam be. Azóta is
vitorlázom, a Balatonon és ha
lehetõségem adódik, az Adrián is.
- És a család?
- Nagyfiamnál, Gergõnél
van egy 4,5 éves és egy 2
éves kislányunokánk, Istvánnál pedig egy 2 éves fiúunokánk. Éva lányom szintén házas, õ most utolsó éves
egyetemi hallgató. Nejem a
Paks Térségi Pedagógiai
Szolgáltató Központban dolgozik.
- A jövõre nézve milyen elképzeléseid vannak?
- Az biztos, hogy az üzemidõ-hosszabbításon, aminek
megvalósulásában biztos vagyok, még dolgozni fogok.
Egyébként a nyugdíjas listán
már rajta vagyok. Ha majd
úgy érzem, hogy eljött az idõ,
nyugdíjas éveimet Balatonfüredre visszatérve tudom elképzelni
Lovásziné Anna
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RENDKÍVÜLI OSZTÁLYTABLÓ
Az atomerőmű eddigi működése alatt közel harmincan kaptak ügyeletes mérnöki képesítést. Első alkalommal került sor találkozójukra, melyet Bikalon rendeztek március 6-7-én, ahol Kovács József vezérigazgató maga is volt ügyeletes mérnök - köszöntötte őket és hozzátartozójukat. Szerkesztőségünk egy rendkívüli osztálytablóval igyekszik felvillantani annak az útnak az állomásait, amely az ügyeletes mérnöki székhez vezet.

Gergely József csoportvezetõ
Jelenleg az eseménykivizsgáló
csoport vezetõje, az erõmû mûködésének kezdetén viszont az
elsõ ügyeletes mérnökök csoportját erõsítette.
Hol végezte tanulmányait? Mikor került az erõmûbe?
A Budapesti Mûszaki Egyetem hõerõgépek szakán végeztem 1977-ben. 1980-ban ugyanott atomerõmûvi szakmérnök
másoddiplomát szereztem.
Milyen utat kellett megtenni
az ügyeletes mérnöki beosztás
eléréséig?
A szakmérnöki képzés mellett
intenzív tanulási folyamaton kellett végigmennem. Ebbe beletartozott egy év gyakorlat a Tiszamenti - akkor leninvárosi - erõmû 3. blokkjának üzembe helyezésén az Erbénél, háromszor két
hónap ügyeletes mérnöki betanulás és egy hónap szimulátor a
Nonovoronyezsi atomerõmûben,
egy hónap a rheinsbergi szimulátoron és a greifswaldi atomerõmûben. 1981-ben, ha jól emlékszem, novemberben kezdtünk el

mûszakba járni. Mi, az elsõ generációs ügyeletes mérnökök,
1982-ben tettünk hatósági jogosító vizsgát.
Milyen képzéseken kellett
részt vennie az évek során?
A speciális szakmai képzéseket számomra elsõsorban a
Nemzetközi Atomenergia-ügynökség tanfolyamai, szemináriumai jelentették. Számos ilyen
tanfolyamon és "workshop"-on
vettem részt 1985-tõl kezdve,
ezeken kívül egy OSART- és egy
WANO-vizsgálaton is közremûködtem szakértõként. Természetesen ezek során a többi erõmû
gyakorlatának megismerése is
tanulási lehetõséget biztosított
nekem.
Külön fejezetként említem a
tanulási folyamatban a szimulátor létesítésben eltöltött 14 hónapot Helsinkiben. Nemcsak a
finn munkakultúra, de a számítástechnikai eszközökkel való
megismerkedés és alkalmazásuk - akkor 1987-ben - mérföldkövet jelentett az életemben. Attól kezdve számomra természe-

tessé vált a számítógépes munkavégzés.
Mennyiben változtak az ügyeletes mérnökök feladatai, s a
velük szemben támasztott követelmények az elmúlt években?
Az elmúlt éveket egészen a
kezdetektõl nézve, azt kell
mondanom, hogy az alapfeladatok és az alapkövetelmények nem változtak. Mint már
jogosítvánnyal nem rendelkezõ
ügyeletes mérnök, úgy látom a
munka és a feladatok nagy része jó ideje rutin jellegûvé vált.
Ez nem hasonlítható össze az
üzembe helyezéssel, azzal az
idõszakkal, amikor a hosszú
betanulási folyamat után a saját blokkjainkat kellett megtanulni, és azt követõen a megbízható üzemeltetés útját kellet kitaposni. Manapság az állandó változások jelentette kihívásoknak kell megfelelni.
Persze szép feladat a még aktív
ügyeletes mérnökök számára
az új kollégák betanítása, mentorálása is.

A napi munkát érintõen melyek voltak az Önhöz közelebb
álló feladatok?
Ügyeletes mérnöki és egyéb
feladataim mellett 1988-1994-ig
üzemzavar-kivizsgáló mérnökként, majd biztonsági mérnökként tevékenykedtem a munkaidõm 50%-ában. 1999 óta vagyok
az eseménykivizsgáló csoport
vezetõje. Azt hiszem ebbõl már
sejthetõ, hogy az eseménykivizsgálások, eseményelemzések a
hozzám legközelebb álló feladatok. Szerencsésnek érzem magam, hogy most már 10 éve csak
ez a fõ feladatom.
Mióta az erõmûben dolgozik,
mely kiemelkedõ munkákban
vett részt? Milyen elismerésekben részesült?
A szimulátorprojektet már
említettem. Ezenkívül büszke
vagyok arra is, hogy az üzemviteli minõségbiztosítás elsõ
követelményeit 1992-ben, Simon Péter felkérésére, én készítettem el. 1989-tõl tagja, majd
vezetõje voltam a Biztonsági Bizottságnak, amely a csernobili

Ötvenéves az elsõ magyar
kísérleti atomreaktor
1959. március 25-én helyezték
üzembe, majd április 30-án ünnepélyes keretek között felavatták Csillebércen hazánk elsõ kísérleti atomreaktorát. Az Atomenergia-kutató Intézetben üzemelõ Budapesti Kutatóreaktor két megawattos hõ-teljesítménnyel indult, 27 éven át zavartalanul mûködött, de mivel 30 éves
üzemre tervezték, így 1986-ban leállították és megkezdték a rekonstrukcióját. A felújított reaktort 1992. december 12-én helyezték ismét üzembe, a jelenlegi névleges teljesítménye immáron tíz megawatt.
Az atomenergetika terén is igaz az alaptétel: a kutatási és az oktatási eredmények gyakorlati alkalmazása alapvetõ fontosságú. A biztonságos reaktorokban szabályozott láncreakcióval valósítják meg
az atommagok hasadását. Rendeltetésük
alapján megkülönböztethetünk energetikai, kutató- és tanreaktorokat.
Az energetikai reaktorokban az urán
hasadásakor felszabaduló energiát gõz
elõállítására fordítják, ami a turbinákat
mûködteti, ez végül elektromos energiát
állít elõ. E reaktorok legelterjedtebb típusa az ún. nyomottvizes, ilyen a négy paksi reaktor is. Ebben a hûtõközeg és egyúttal a lassító közeg is könnyûvíz. A primer
körben a nyomástartóval szabályozott
nyomás megakadályozza a víz forrását,
ezért hívják nyomottvizes reaktornak. A
reaktoron átáramló víz radioaktívvá válik, ezért teljesen zárt primer körben keringetik a hûtõvizet, ami a gõzfejlesztõben
adja át a hõt a szekunder körnek.
A tanreaktorok rendeltetése, hogy segítségükkel szemléltessék, oktassák a reaktorokban zajló folyamatokat. Ilyen a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem területén mûködõ reaktor. Ez a
reaktor alacsony teljesítményen üzemel,
az oktatási feladatok ellátása mellett, bizonyos mértékig lehetõséget biztosít
egyes kutatási feladatok számára is.
A kutatóreaktorok tulajdonképpen neutronforrások. A felhasználási területek:
izotópgyártás, roncsolásmentes anyagvizsgálat, alapkutatás (pl. szilárdtestfizika), oktatás. A budai hegyekben talál-

katasztrófa után a szovjet hatósági szervek ajánlásának hatására jött létre és a késõbbi
biztonsági igazgatóság független ellenõri funkcióját volt hivatott betölteni. Az én nevemhez kötõdik az egyik fontos biztonságnövelõ átalakítás: a kiegészítõ üzemzavari tápvízszivattyúk áthelyezése mûszaki
terveinek az elkészíttetése és
engedélyeztetése.
1984-ben az elsõ generációs
ügyeletes mérnökökkel együtt
KISZ-díjban részesültem. A 2.
blokki üzemanyag-sérüléses
esemény kivizsgálásáért vezérigazgatói dicséretet kaptam.
Mesélne kicsit a családjáról?
Büszkeségem két felnõtt lányom. Szilvia külkereskedelmi
és közgazdasági diplomákkal a
zsebében férjével többnyire Londonban tartózkodik. Viktória a
kertészmérnöki egyetem elvégzése után, jelenleg az egyik
szekszárdi áruházban osztályvezetõi betanuló pozícióban dolgozik. Párom az erõmû telefonközpotjában dolgozik 1986

- március közepétől április közepéig -

Március 19.
- József, Bánk napja

Március 22.
- A víz világnapja

tékben növeli a 2000-ben üzembe helyezett folyékony hidrogén típusú hidegneutron forrás.
„1963-ban a reaktorban organikus kísérleti hurok épült szerves moderátorok
és hûtõközegek sugárhatás-kémiai vizsgálata céljából. Az effektív besugárzási
hatásfok és az üzemzavar nélkül teljesített üzemórákat tekintve a hurokberendezés egy amerikai berendezés mögött a 2.
helyet foglalta el a világranglistán” - írja
Jéki László, az MTA KFKI Részecske- és
Magfizikai Kutatóintézet (RMKI) fizikusa,
a KFKI címet viselõ könyvében.
Az RMKI, az MTA legnagyobb fizikai
kutatóintézete, az 1950-ben alapított KFKI másik utódintézete. A szakmai gyökerek a KFKI kezdeti éveire, a Jánossy Lajos indította kozmikus sugárzási és a Simonyi Károly vezette atomfizikai kutatásokra nyúlnak vissza. Az 1970-es évek
elejétõl a mai RMKI elõdszervezetei fokozatosan egyre nagyobb önállósággal mûködtek a KFKI-kutatóközponton belül,
majd az intézet 1992. január 1-jén az
MTA önálló intézetévé alakult át. Kutatási fõ irányai: részecskefizika és ultrarelativisztikus nehézionfizika, ûrfizika,
termonukleáris plazmafizika és lézerfizika, elméleti fizika (magfizika, részecskefizika, relativitáselmélet) anyagtudományi kutatások, neurobiológia és nukleáris biofizika.
(Bõvebb információ a Jéki László: KFKI
c. könyvbõl és a www.kfki.aeki.bkr.hu
honlapról.)
Sipos László

Szabadidejét mivel tölti szívesen?
Rendszeresen vitorlázok a Balatonon, lovagolok a cseresznyési erdõkben, szívesen úszok, és
ha marad idõm, a családi videokamera-felvételeket vágom, szerkesztgetem.
Gyöngyösiné Nyul Petra

Aktuális információk, évfordulók

József: héber eredetû név (Jahve - gyarapítson). A leggyakoribb nevek közé tartozik. IX. Pius pápa a római katolikus egyház védõszentjének nyilvánította Józsefet. Bánk: régi magyar személynév, a Bán
kicsinyítõképzõs származéka, mely a bán
méltóságnévbõl származik. 2001 óta
Szent József ünnepe: az ácsok és az otthont alapítók védõszentje.

ható az Atomenergia-kutató Intézet (AEKI) a Magyar Tudományos Akadémia
(MTA) kutatóintézete, melynek fõ tevékenysége alap- és alkalmazott kutatás
végzése az atomenergia területén. Az
AEKI tevékenysége az ötvenes években
kezdõdött, a Központi Fizikai Kutatóintézet (KFKI) keretei között. Az intézet
1992. január elsejétõl önálló. Az intézet
fõ kutatási területei a reaktorfizika, termohidraulika, fûtõelem-viselkedés,
anyagtudomány, az informatika megfelelõ ágai (szimulátor, zónamonitorozás
stb.), sugárvédelem, környezeti kutatások, nukleáris elektronika és a kémia
megfelelõ ágai. Az intézet csaknem minden kutatási területen az ötvenes évek
óta tevékenykedik, a kutatók jelentõs tapasztalattal rendelkeznek. A kísérleti
munka mindig meghatározó volt, és számos kritikus rendszeren folytak reaktorfizikai kísérletek.
A ma is folyó termohidraulikai kísérletek a hetvenes években kezdõdtek egy
atomerõmûvet modellezõ hurkon. A kisléptékû súlyos baleseti kísérletek a kilencvenes évek eleje óta folynak. Az intézet üzemelteti az immár tíz megawatt
teljesítményû Budapesti Kutatóreaktort,
lehetõséget teremtve ezzel az európai
kutatói közösségnek neutronfizikai alap
és alkalmazott kutatások végzésére. A
kutatóreaktor ellátja Magyarországot radioaktív izotópokkal, amelyeket elsõsorban a gyógyászat területén használnak
fel. A reaktor hatékonyságát nagymér-

óta, így õ is régi erõmûvesnek
számít.

Az Egyesült Nemzetek Szövetsége Közgyûlésének 1992-93. évi 47. ülésszaka az 1992. évi dublini Környezetvédelmi
Világkonferencia javaslatára - március
22-ét, a víz világnapjává nyilvánította.

23. - Meteorológiai világnap
Március 23-án, a meteorológiai világnapon, az 1950-ben Bécsben megalakult 1951-tõl az Egyesült Nemzetek Szövetségének szakmai szervezeteként mûködõ Meteorológiai Világszervet (WMO) tevékenységére irányul a figyelem. Kofi Annan, az ENSZ fõtitkára, a WMO-t a "legelsõ hálózatépítõnek" nevezte. (Idõjárásmegfigyelési Világszolgálat)

Március 25. - 50 éves
a Központi Fizikai Kutatóintézet atomreaktora

tort, amelynek ünnepélyes átadására
1959. április 30-án került sor. Az évek során a 2 MW-os hõteljesítményt 5-re emelték. A reaktor 27 éven át zavartalanul mûködött, de mivel 30 éves üzemre tervezték, 1986-ban leállították és megkezdték
a rekonstrukcióját. 1993. július 2-án helyezték ismét üzembe. Névleges teljesítménye 10 megawatt.

Április 1. - A bolondozás,
a tréfálkozás napja
Az ismerõsök beugratása népszerû és tréfás szórakozás. 1957. április 1-jén furcsa
hírt közölt a BBC hírmûsor, a Panorama:
Rendkívül jól sikerült a dél-svájci spagettiszüret. A bõ termés a szokatlanul enyhe
télnek volt köszönhetõ, magyarázta a mûsor vezetõje, miközben a nézõk egy svájci családot láthattak, amint fákról szedik
a spagettit. Noha nyilvánvalóan tréfa volt,
meglepõen sokan bedõltek neki. A spagetti-álhír volt az egyik elsõ olyan átverés,
amely a televíziót használta fel.

Április 4. - Sevillai Szent
Izidor mint az internet
védõszentje
Az internet megszállottjai az 560. április
4-én született Sevillai Szent Izidort, a teljes világot behálózó digitális adatpálya védõszentjévé fogadták. Izidor "szakmabeli", hiszen õ alkotta meg a legrégebbi egyházi adatbankot.

Április 7.
- Az egészség világnapja
1948. április 7-én az ENSZ szakosított intézményeként megkezdte mûködését az
Egészségügyi Világszervezet (WHO). A
WHO célja a nemzetközi egészségügyi
munka irányítása, továbbá hatékony részvétel a környezet védelmében.

Április 8.
- Mûegyetemi Állásbörze

Az MTA Központi Fizikai Kutatóintézetében 1959. március 25-én üzembe helyezték a 2 MW teljesítményû, tudományos
kutatásokat szolgáló (kísérleti) atomreak-

Április 8-9. között kerül megrendezésre a
Mûegyetemi Állásbörze, a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
központi épületében. Van két nap, amikor
több mint száz cég, hatezer diák, közel
kétezer állásajánlat egyetlen helyre koncentrálódik.
Sipos László
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Tokok és tartályok biztosítéki ellenõrzése
A 2003-ban megsérült 30 darab üzemanyag kazetták tartalmát a helyreállítás alatt 28-as, 29-es típusú tokokba és tartályokba helyeztük át. A biztosítékokkal kapcsolatos (Atomsorompó szerződés, Euratom szerződés stb.) követelmények szerint a sérült
Üzemanyag kazetták esetén is a nukleáris anyag
mennyiségével el kellett számoljunk és a nyilvántartásban nyomon kellet kövessük a nukleáris anyag
történetét. Az elszámolással igazoltuk, hogy nem
történt nukleáris anyag átirányítása a békés célú felhasználásból nukleáris fegyverek gyártására, vagy
más nukleáris robbanó szerkezetek gyártására.
Mivel a helyreállítás alatti súlymérésekre alapozott nukleáris anyag leltár nem felel meg a biztosítéki követelményeknek így a PA Zrt. az MTA Izotóp Kutató Intézetet (IKI) bízta meg, hogy dolgozzon ki egy - a mai kor követelményeinek megfelelő - korszerű és pontos mérési eljárást, melynek
segítségével meghatározható a tokokba került
nukleáris anyag mennyisége. A kidolgozott mérési eljárás alapján 2007. novemberétől 2008. januárjáig végrehajtottuk a 28-as és 29-es típusú
tokok mérését. A mérési eredmények kiértékelését követően a nukleáris méréssel meghatározott
részletes leltárt 2008. októberében jelentés formájában megküldtük a nemzetközi (NAU, Euratom) és nemzeti (OAH) szervezeteknek.
A jogszabályok alapján a NAÜ, az Euratom és az
OAH ellenőrei (összesen 7 ellenőr) 2009.02.02.
és 06. között helyszíni ellenőrzés keretében nukleáris méréssel verifkálták a jelentés tartalmát. A szúrópróba
szerűen kiválasztott 28as, 29-es tokok és tartályok biztosítéki verifikálását - a 2003-as Üzemanyag sérülés következtében meghatározott
A 2. blokki 1. számú ak- safeguards feladatok lena falában kialakított zárásaként - a 2. blokki
kollimátor nyílásához 1. számú aknában hajtelepített Trans-SPEC tották végre.
A mérések végeztével a
mérőberenciezés.
NAÜ és az Euratom ellenőrei elismerésüket fejezték ki a biztosítékokért
felelős nukleáris biztonsági osztály vezetőjének a
mérések problémamentes végrehajtásáért. A nukleáris biztonsági osztály ezúttal köszönetét fejezi ki
az érintett szervezeteknek a mérés előkészítésében és végrehajtásában tanúsított lelkiismeretes
munkájukért. Beier Matthias - Pásztor Csaba

Vida Tamás mérnök, a 2008. év legjobb
megyei labdarúgója
Minden tiszteletet megérdemelnek
megyénk sportolói az elért eredményeik alapján. Többen munka mellett versenyeznek, ezzel is jó példát
állítanak a jövõ nemzedéke elé. A
Tolna Megyei Önkormányzat és a
Tolna Megyei Sportszövetségek Szövetségének február 4-ei közös díjkiosztóján - ahol a 2008-as év legjobbjait jutalmazták sportáganként több, a paksi atomerõmûben dolgozó
kollégánk is megjelenhetett. Az alábbiakban szeretnénk bemutatni Vida
Tamást, a Mórágy SE labdarúgóját,
cégünk vezetõ berendezésmérnökét,
akit a 2008. év legjobb Tolna megyei
labdarúgójának választottak.
- Mivel foglalkozol az erõmûben?
- A gépész mûszaki osztály építész-épületgépész csoport vezetõje vagyok. Hozzánk tartozik társaságunk építész-épületgépész, illetve technológiai szellõzés területei karbantartásának az elõkészítése.
Január elsejétõl a szakterületünket érintõ berendezésszintû átalakítások kezelése is a mi csoportunk feladata lett.
- Eddigi sportegyesületeid?
- Tengelici születésû vagyok. A szüleim
családi háza a falu szélén, egy rét mentén
található, nem messze a helyi futballpályától. Édesapám - aki még ma is szívesen
focizik - itt tanított meg a labdarúgás alapjaira és a foci szeretetére. Tizenöt évesen
kezdtem el játszani a helyi, az akkor még
megye elsõ osztályú felnõtt csapatban. A
Tengelicen eltöltött idõszakon kívül a
nagydorogi, tolnai, sióagárdi csapatokban
fordultam meg. Tavaly õsz óta mórágyi
színekben játszom.
- Jelentõs eredményeid?
- Négyszer voltam felnõtt bajnokcsapat
tagja, illetve a jelenlegi csapatommal vezetjük a megye másodosztályú bajnokságot. Nyolcszor voltam valamelyik felnõtt

nöksége a 2008. év legjobb labdarúgójának választott. Tisztában vagyok azzal,
hogy ezt a díjat több, a megyében nálam
magasabb osztályban játszó labdarúgó is
megkaphatta volna. Viszont pontosan ezen
okok miatt nagy megtiszteltetés, hogy egyáltalán felmerült a nevem, egy ilyen rangos
díjjal kapcsolatban. Valószínûleg azt értékelte a szövetség, hogy az elmúlt két szezonban több mint száz bajnoki találatig jutottam, s jelenleg is vezetem a megye másodosztály góllövõ listáját.
- Kedvenc idõtöltésed a foci mellett?
- A feleségemmel három fiúgyermeket nevelünk, akik 3, 9 és 10 évesek. Közülük különösen a legkisebbik érdeklõdik a foci iránt,
õ a legnagyobb szurkolóm. Mi egy igazi sportos család vagyunk. A feleségem is aktívan
kézilabdázik (jelenleg vezeti a megyei bajnokság góllövõ listáját). Hétvégén egymás
meccseire járunk, illetve a bajnoki szünetekbe sokat kirándulunk, kerékpározunk. Például a legnagyobb fiammal, amikor õ 6 éves
volt, a Balatont is körbetekertük.
nagypályás bajnokság gólkirálya. A téli
szünetekben szívesen veszek részt kispályás teremlabdarúgó-tornákon. Ezek
közül említést érdemel a szekszárdi HORVÁTH SPORT-MÁRKER téli teremlabdarúgó-torna, ahol ötször bizonyultam a legjobb góllövõnek.
- Mi a labdarúgásban a legvonzóbb?
- Nagyon szeretem a bajnoki idõszakokban a vasárnap reggeleket, azzal a tudattal ébredek, hogy délután bajnoki mérkõzés lesz. Szeretem azt a kellemes bizsergetõ érzést, ami ezzel jár. A mérkõzésen nyerni, illetve ehhez gyõztes góllal
hozzájárulni, nos ez egy olyan érzés, amit
nehéz szavakkal leírni.
- Mi a legnehezebb a mérkõzéseken és
a felkészülésben?
- A hosszúra nyúló téli szünet után nagyon nehéz újra formába lendülni a tavaszi folytatásra. Ráadásul szinte minden

meccsen külön õrzõt kapok, akik általában nem bánnak kesztyûs kézzel velem.
- Hogyan éled meg a sikereket?
- A siker nagyon erõsen kihat a hétköznapjaimra. A család mellett nagy szerepe
van abban, hogy a hétköznapok stresszel
teli idõszakait könnyebben átvészeljem.
- Hogyan tûröd a kudarcokat?
- Mivel maximalista vagyok magammal
szemben, ezért elég nehezen. Egy rosszul
sikerült mérkõzés, egy vereség eléggé
megvisel. Nagyon szerencsés vagyok,
mert a feleségem, aki profi kézilabdás
múlttal rendelkezik, sokat segít abban,
hogy ezeken a dolgokon minél gyorsabban túltegyem magam.
- Mit tartasz az eddigi legnagyobb
sportsikerednek?
- A legfrissebb emlék jut az eszemben:
a Tolna Megyei Labdarúgó-szövetség el-

- Segítõid?
- Elsõ helyen édesapámat említem, aki
megszerettette velem a focit, és arra sarkallt, hogy mindig a legjobbat hozzam ki
magamból. A feleségem és a gyerekek,
akik elfogadják, hogy az életemben fontos
szerepet tölt be a labdarúgás. A nejem
pontosan tudja, hogy mi zajlik le egy sportolóban a mérkõzéseken. Segít feldolgozni a kudarcokat és helyén kezelni a sikereket is. Szerintem nagyon fontos egy jó
párkapcsolatban a hasonló érdeklõdési
kör, s szerencsére nálunk ez így van.
- Hogyan tovább?
- Ameddig érzem, hogy örömet okoz a
játék és a szurkolók sem "kiabálnak" le a
pályáról, addig folytatom. Tervezem, hogy
a közeljövõben elvégzem a szükséges
edzõi tanfolyamokat. A gyerekeknek szeretném átadni a tapasztalataimat és megszerettetni velük ezt a csodálatos sportágat.
Sipos László

Kiemelt beszállító az ETV-ERÕTERV Zrt.
A kiemelt szállítói elismerést az erõmû 2009. február 27-én, a Szállító
Napon adta át az ETV-Erõterv Zrt.nek. Az elismerést a társaság elnökvezérigazgatója, Dénes József vette át.
Ebbõl az alkalomból kértem interjút
Dénes József úrtól. Vezérigazgató úr!
Kérhetnék egy rövid személyes bemutatkozást?
1990-ben végeztem a Mûegyetem gépészmérnöki karán energiatermelõ ágazaton, majd 1999-ig az Ovitnál dolgoztam,
mialatt a közgazdaságtudományi egyetemen is diplomát szereztem. Ezt követõen
az ERÕTERV-nél helyezkedtem el, ahol
2002 óta vagyok a társaság vezérigazgatója, illetve 2004 óta az igazgatóság elnöke.
Mit jelent ez az elismerés a cég életében?
Ahogy köszönõbeszédemben is elmondtam, ez az elismerés nagyon sokat
jelent számunkra. Azt hiszem, túlzás nélkül mondhatom, hogy az ERÕTERV a paksi atomerõmû egyik meghatározó partnere, évtizedek óta dolgozunk az atomerõmû oldalán. Azt gondolom, hogy ha számos projektet kiemelve egy vállalat teljesítményét ilyen módon ismerik el, akkor
az a legszebb ambíciók beteljesülését jelenti egy szállító életében. A díj sokat jelent az atomerõmûhöz fûzõdõ viszonyunkban is, hisz reményeink szerint további megerõsítést hoz, másrészt igazolását adja annak, hogy társaságunk tradícióinak megõrzése mellett, annak fejlesztésében is jó nyomon járunk. Úgy gondolom
továbbá, hogy munkatársaink is nagyon
fognak örülni ennek az elismerésnek, hiszen ezzel szakmai munkásságuk kap pozitív visszacsatolást.
Kérem, mutassa be olvasóinknak az
ERÕTERV-et.

Azt remélem, hogy az ERÕTERV-et mint
a magyar energetikai mérnöki piac tradicionális szereplõjét, nem mint egy ismeretlen vállalatot kell bemutatni, hiszen, a legtöbb paksi kolléga találkozott már tevékenységünkkel, terveinkkel. Ezért inkább a közelmúltunkról, illetve a jelenünkrõl beszélnék, arról hogy társaságunk tradícióit megõrizve versenypiaci vállalatként mûködik.
Ez utóbbiban a közelmúlt idõszakában a
társaságot tulajdonló külföldi tulajdonos is
fontos szerepet játszott, hisz mûködésünkben modern vállalatirányítási és termelési
rendszerek és idegen nyelvi környezetben
való tevékenység honosodott meg. A társaság jelenleg közel 180 alkalmazottat foglalkoztat, tevékenységével lefedve a teljes
energetikai láncot az energiatermeléstõl az
elosztásig. Jelen vagyunk a nukleáris, illetve a hagyományos energetikában, a radioaktívhulladék-kezeléshez kötõdõ mérnöki
tevékenységben, a villamos hálózatok vonatkozásában pedig az alállomásokhoz,
távvezetékekhez és a rendszerszintû feladatokhoz kötõdõ területeken. Vállalatunk
küldetése, hogy tevékenységét teljes szakmai komplexitásban végezze, kiaknázva a
rendszerszintû technológiai, gépész, villamos, irányítástechnikai és építész ismereteket. Tevékenységünkkel a projektek teljes
életciklusát lefedjük, a megszületõ gondolat formába öntésétõl az üzemidejét kiszolgált létesítmények bontásáig. Fõ piacunk a
hazai energetikai piac, talán nincs is olyan
jelentõs beruházás, ahol ne lennénk ott.
Ugyanakkor igyekszünk külföldi piacokon
is megmérettetni és sikereket elérni.
Mióta van jelen az ERÕTERV az erõmû
életében?
Az erõmû életében a kezdetektõl jelen
van az ERÕTERV. Társaságunk egykori vezetése Lévai András professzor irányításával - születésének 100. évfordulóját tavaly
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ünnepeltük - alapvetõ szerepet játszott abban, hogy Magyarországon a nukleáris
technika meghonosodott. Lévai professzor
és az ERÕTERV meghatározó szakemberei felismerték a nukleáris energetika
fenntartható fejlõdésben betöltött kikerülhetetlen szerepét. Így az ERÕTERV már az
atomerõmû létesítését megelõzõ idõszakban is szerepet játszott a nukleáris technikában, a kutatóreaktor, illetve tanreaktor megvalósításában. Ezt követõen pedig
az atomerõmû telephelyének kiválasztásában és a létesítés tervezõi támogatásában, kiszolgálásában. Ezen meghatározó
idõszak óta ugyanakkor gazdasági-politikai környezetünkhöz hasonlóan jelentõsen változtak mûködésünk alapjai. Napjainkban nem kijelölt tervezõként kapjuk
feladatainkat, hanem erõs versengésben.
Az erõmû területén állandó kirendeltséggel vannak jelen.
Igen, az atomerõmû mûszaki igényeinek
rugalmas kiszolgálásában nagyon fontos szerepet játszik a telephelyen lévõ kirendeltsé-

günk, ahol irányítástechnikus, villamos és
gépész kollégák dolgoznak. Elsõdleges, hogy
jelen legyünk az erõmû mindennapi mûködésében és ne csak távirányítással vezessük
projektjeinket. Azért is fontos, hogy itt lehetünk a telephelyen, mert kirendeltségi kollégáink fiatal csapatot alkotnak, és nagyon jó
szakmai színvonalú munkával tudnak értéket teremteni az atomerõmû számára.
A most átadott elismerés mögött a tavalyi évben végzett munkán túl a több évtizedes jó együttmûködés méltatását is érezzük. Úgy gondolom, az atomerõmû munkatársai elismerik kollégáim szakértelmét, és
bár a konkrét projektek esetenként idõszorításban végzett, feszültséggel teli munkája során még jobb teljesítményre sarkallnak bennünket, együttmûködésüket mindenkor a kollegialitás jellemzi. Ennek fontosságát szeretném külön is hangsúlyozni.
Szeretnék kérdezni a jövõképükrõl.
Jövõképünk szerint megõrizzük és továbbfejlesztjük társaságunkat, megerõsítjük meghatározó szerepünket a hazai

energetikai tervezõi piacon, illetve tovább
bõvítjük külföldi tevékenységünket. Célunk, hogy független mérnökirodaként
vevõink számára a legtöbb értéket jelentõ egyedi megoldást találjuk meg. A továbbiakban is alapvetõen a mérnöki szakmákban tevékenykedünk, hiszen ezt szeretjük, ehhez értünk. Úgy gondolom, joggal lehetünk büszkék szakmai tudásunkra és a jövõbeli kihívások jó lehetõséget
adnak arra, hogy e szakmaiságot kibontakoztassuk.
Az erõmû számára a jelenleg legfontosabb program, az üzemidõ-hosszabbítás
tekintetében nagyon sok feladat áll elõttünk, reméljük, hogy az e területen felhalmozott tudásunkat az atomerõmû hasznosítani tudja. Ha messzebbre tekintünk,
akkor reményeink hosszabb távon is
megalapozottnak láthatók, bizakodunk
abban, hogy az új bõvítés, aminek az elõkészítésében más cégekhez illeszkedve
az ERÕTERV is dolgozik, segít megõrizni
az elõdeink által megalapozott szakmakultúrát.
Ezért is olyan nagyon fontos a számunkra magabiztosságot adó mostani elismerés. Az ERÕTERV kollektívája köszönettel tartozik az atomerõmûnek az
együttmûködésért, az atomerõmû vezetõinek ezért a megerõsítõ döntésért, az
atomerõmû kollégáinak az évtizedes közös munkáért. Meg kell még említenem
az MVM-csoporthoz tartozó, illetve csoporton kívüli partnereinket is. A velük kialakított stabil együttmûködés is hozzájárult a mostani sikerhez.
Végül, de egyáltalán nem utolsósorban
meg kell köszönnöm munkatársaimnak
áldozatos, elkötelezett munkájukat. Úgy
gondolom, hogy ez az elismerés elsõsorban az övék.
Gratulálunk az elismeréshez és köszönöm a tájékoztatást.
Wollner Pál
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A hármas blokkon kezdik
a diszpécser-rendszerek kiváltását
Az atomerőmű reaktorblokkjainak üzemeltetéséhez igen
sokrétű, több feladatot ellátó, nagy megbízhatóságú telekommunikációs rendszerek szükségesek. Az üzemirányítási, igazgatási, riasztási és egyéb információs hálózatok
megvalósítását, folyamatos fejlesztését minden esetben
gondos elemzés és tervezés előzi meg. Rövidesen kezdődik
a blokki diszpécser központok és végkészülékek cseréje,
Merkl Gábor, a Paksi Atomerőmű Zrt. Híradástechnikai Osztály rendszermérnöke vállalkozott a feltett kérdések szakszerű válaszára.

2009. február 24-én állománygyûlést tartott az ATOMIX Kft.
biztonsági szolgálata. Szinger
Csaba, az ATOMIX Kft. ügyvezetõ igazgatójának üdvözlõ szavai
után Szakács Károly, az
ATOMIX Kft. biztonsági szakágazatának vezetõje tartott tájékoztatót, és Radnóti István, a PA
Zrt. biztonsági igazgatója szólt a
megjelentekhez.
Szakács Károly szakágvezetõ beszámolóját a biztonsági szolgálat jogállásának, szervezeti felépítésének és
munkarendjének ismertetésével
kezdte. Mint elmondta, a szolgálat
1996 óta vállalkozásban látja el feladatát. Fõ tevékenységük a személyek, jármûvek és szállítmányok ellenõrzésére, a járõrszolgálatra és a
technikai jelzõrendszerek felügyeletére terjed ki. Emellett felügyelik az
atomerõmû rendezvényeinek és felújításainak, karbantartásainak lebonyolítását, és biztosítják a kis és közepes aktivitású hulladékok Bátaapátiba történõ szállítását. Jelentõs mértékû az atomerõmûbe érkezõ

látogatócsoportok kísérése is, mely
a múlt évben meghaladta a 366 alkalmat. A portai szolgálat során közel 20 ezer alkoholos ellenõrzést végeztek, melybõl 44 bizonyult pozitívnak. Beszámolójában Szakács Károly említést tett a minõségirányítási
rendszerrõl és a fegyelmi ügyekrõl.
Az oktatás kapcsán ismertetést adott
a tavaszi és õszi idõszakban zajló
képzésekrõl. Elmondta, hogy a középfokú szakirányú biztonságszervezõ oktatásban résztvevõk a rendészeti tantárgy mellett munka- és tûzvédelmi, valamint katasztrófavédelmi ismereteket is szereznek, melyet
jól tudnak hasznosítani a napi munkavégzés során. A saját körben tartott gyakorlataikon kívül a közös õrzésvédelmi és baleset-elhárítási gyakorlatokban is közremûködnek. A
biztonsági szolgálatnál érvényben
van egy olyan minõsítési rendszer,
ahol a minõsítés értékét a dolgozó
éves munkája és képzései eredményei határozzák meg. Nemcsak az
atomerõmû valamennyi munkavállalója, hanem a tágabb környezetben
élõk számára is megnyugtató lehet,
hogy az állomány tagjai valamennyi-

en kiváló és jó minõsítéssel rendelkeznek. A továbbiakban Szakács
Károly szakágvezetõ úr a létszámban jelentkezõ fluktuációról és az
anyagi megbecsülés mint megtartó
erõ fontosságáról beszélt. Kimutatásaik alapján a szolgálattól távozók
többségében cégen kívül, illetve külföldön kerestek munkát.
A 2009. évi célkitûzések kapcsán
Szakács Károly kitért a létszámhelyzet stabilizálásának és az állomány elkötelezettségének fontosságára, a gyakorlati képzés fejlesztésére, az ISOminõsítésnek való megfelelésre, valamint a rendészeti osztállyal való kiegyensúlyozott kapcsolattartásra.
Szinger Csaba ügyvezetõ igazgató elismeréssel szólt a biztonsági
szolgálat munkájáról, amit kiemelt
jelentõségû feladatnak minõsített.
A létszámban jelentkezõ magas
fluktuáció okának az alacsony munkabért jelölte meg. Az utóbbi idõben
sajnos szakmai minimálbér jellemezte a biztonsági szolgálat dolgozóinak személyi alapbérét. 2008
õszétõl tárgyalások folytak a béremeléssel kapcsolatban, melynek
eredményeként ez év elejére létre-

jött a rendkívüli bérfejlesztés mértékére és fedezetére vonatkozó megegyezés. Az ügyvezetõ igazgató
hangsúlyozta, hogy a szolgálatnak mint vállalkozásnak - továbbra is elsõrendû feladata a vevõi elégedettség kielégítése, az igényeknek való
megfelelés.
Radnóti István biztonsági igazgató
bevezetõ szavaival az atomerõmû-beruházás kezdeti idõszakát idézte, amikor is az õrzésvédelem teljesen más
körülmények között mûködött. Ma
már egy sor olyan kihívás jelent meg,
mint például a terrorveszély vagy a
drogfogyasztás, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni, és fel kell rá készülni. Említést tett az õrzésvédelem
biztonsága érdekében kialakított technikai fejlesztésekrõl, és ismertetést
adott az atomerõmû üzemeltetési mutatóiról, a teljesítménynövelésrõl és
üzemidõ-hosszabbításról. A biztonsági szolgálat egyszeri rendkívüli fizetésemelésétõl azt várja, hogy a fluktuáció csökkenjen, és ezzel az õrzésvédelem színvonala nõjön, a biztonsági
szolgálat továbbra is magas színvonalon végezze munkáját.
Lovásziné Anna

Képzési nap a szabvány változásairól
A Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) az elmúlt év november
15-én megjelentette az ISO 9001
új, immár negyedik kiadását, az
ISO 9001:2008 jelû nemzetközi
minõségügyi szabványt. A Magyar Szabványügyi Testület a
nemzeti szabványosításról szóló
1995. évi XXVIII. törvény alapján
nemzeti szabványként elkészítette
ennek magyar nyelvû fordítását,
MSZ EN ISO 9001:2009 hivatkozási számon. Az új magyar nyelvû
szabvány az atomerõmû mûszaki
könyvtárának szabványtárától
megigényelhetõ.
Az ISO-szabványok rendszeres felülvizsgálatának célja, hogy a szabványok mindig korszerûek legyenek, az
esetleges új módszerek, minõségügyi
és biztonsági követelmények beépülhessenek, illetve hogy mindennek érdekében döntés szülessen arról, hogy
egy adott szabvány megfelel-e a kor
technikai követelményeinek, szükséges-e frissíteni, vagy esetleg vissza
kell vonni. A világon a legszélesebb
körben alkalmazott szabvány az ISO
9001, amelynek felülvizsgálatára a
fentiek szerint szintén sor került. A felülvizsgálat eredményeként váltja fel
tehát a szabvány 2000. évi kiadását
(ISO 9001:2000, illetve a magyarnyelvû változatot tekintve: MSZ EN ISO
9001:2001) az ISO 9001:2008 (illetve
MSZ EN ISO 9001:2009).
Az átállás rendkívül sokakat érint,
mivel az ISO 9001 szabvány 2000. évi
kiadását mintegy 170 országban vezették be és alkalmazzák, a szabvány
szerint több mint egymillió szervezetet, vállalatot, céget és intézményt au-

ditáltak és tanúsítottak a világon,
amelyek között a magán és az állami
szektor szinte minden ipari és szolgáltatóvállalatának, intézményének képviselõje megtalálható. (A Nemzetközi
Szabványügyi Szervezet a szabvány
kidolgozója és kiadója, de saját maga
nem folytat tanúsítási tevékenységet.
A tanúsításokat külön tanúsítási szolgáltatásokat nyújtó testületek végzik.
Ezek a tanúsító testületek, annak érdekében, hogy a szolgáltatásuk iránti bizalmat növeljék, akkreditáltathatják tevékenységüket a Nemzetközi
Akkreditálási Fórum (IAF) 49 elismert tagja közül bármelyik nemzeti
akkreditáló testülettel.)
Az atomerõmû legközelebbrõl érintett munkavállalói - jellemzõen a minõségbiztosítási osztály és az atomerõmûn belül mûködõ, külsõ tanúsítással rendelkezõ szervezetek dolgozói - az új ISO 9001:2008 szabvány
változásaival kapcsolatban szervezett
képzési napon vehettek részt. A magas szintû elõadásokat Pappné Buzás
Erika, a TÜV Rheinland Akadémia
munkatársa tartotta. Az alábbiakban
a legfontosabb információkat foglaljuk össze.
A legfontosabb információ, hogy a
szabvány nem fogalmaz meg alapvetõen új követelményeket, nem történt
benne lényegi tartalmi és szerkezeti
változtatás. Felépítése, tartalomjegyzéke egy az egyben megfelel a korábbi verzióénak. A változtatások inkább
arra irányultak, hogy a 2000. évi kiadás óta eltelt nyolc esztendõ tapasztalatait alapul véve, a szöveg egyes
pontjait világosabbá tegyék, valamint
növeljék a kompatibilitást az ISO
14001:2004 jelû környezetirányítási
szabvánnyal.

Számos szabványponton belül eszközöltek viszont kisebb-nagyobb módosítást. Találunk új magyarázó megjegyzéseket és kereszthivatkozásokat.
Az egyes követelmények átfogalmazásakor arra törekedtek, hogy az auditálhatóságot erõsítsék. A magyarázatok, kiegészítések jobbára a jogszabályi és az egyéb szabályozási követelményeknek való megfelelést, a külsõ
erõforrásokkal végeztetett folyamatokat, valamint a beszerzett termékek
felügyeletét és a dokumentálást érintik. Bizonyos szempontból az mondható, hogy a kihelyezett folyamatok jelentik a legfõbb újdonságot. (A változtatások kapcsán részletesebben lásd a
Magyar Minõség 2009. februári számában közölt összefoglaló táblázatot).
Célszerû konkrétan is kiemelnünk itt
néhány olyan változtatást, amelynek
értelmezéséhez hasznos lehet szem
elõtt tartani az elõadási napon elhangzott kommentárokat, mivel az adott
pontok esetleg félreértéshez vezethetnek. Ilyen például a 4.2.3. "A dokumentumok kezelése" címû fejezet f.)
alpontja, amely a következõket írja elõ:
"…gondoskodás arról, hogy a szervezet
által a minõségirányítási rendszer tervezéséhez és mûködéséhez szükségesnek ítélt külsõ eredetû dokumentumok azonosítottak legyenek, és elosztásuk felügyelt legyen". Itt "a szervezet által (…) szükségesnek ítélt"
megfogalmazás kapcsán kell tudatosítani, hogy ez a kötelezõen elõírt dokumentumokon túlmenõen értendõ.
Hasonlóan kommentálandó a szabvány szövegében visszatérõen szereplõ "ahol alkalmazható…" kezdetû megfogalmazás, ami egyfajta feltételességet rögzít. Például a 8.3 "A nem megfelelõ termék kezelése" címû fejezet-

ben ezt olvashatjuk: "Ahol alkalmazható, a szervezetnek a nem megfelelõ
termék kezelésére a következõ megoldások közül egyet vagy többet kell alkalmaznia: a) intézkedést az észlelt
nemmegfelelõség kiküszöbölésére, b)
a termék felhasználásának, kibocsátásának vagy elfogadásának engedélyezését a megfelelõ felhatalmazott
személy és - ahol alkalmazható - a vevõ engedélye alapján, c) intézkedést
az eredeti szándék szerinti felhasználás vagy alkalmazás megakadályozására, d) a nemmegfelelõség hatásainak vagy lehetséges hatásainak megfelelõ intézkedés megtételét, ha a nem
megfelelõ terméket kiszállítás vagy a
használatba vétel után észlelik." Ez tehát úgy értendõ, hogy a felsoroltakból
azt kell alkalmazni - de legalább egyet!
-, amit az adott szervezet, illetve termék viszonyainak megfelel, és semmiképpen sem tekinthetõ úgy, mintha
a szabvány az adott szervezet megítélésére bízná, hogy akár semmit se valósítson meg a felsoroltakból.
A képzési napot lezáró elõadáson
szó esett még a megújult szabvány
szerinti tanúsítási folyamat változásairól is. Ezen a téren egyértelmû szigorítások léptek életbe. Ilyen például
az a körülmény, hogy a kezdeti tanúsítási auditok ezentúl két szakaszban
zajlanak le, továbbá a megújító auditok esetében a tanúsítóhely döntésének az érvényesség lejártáig szigorúan meg kell történnie.
(A cikk a Magyar Szabványügyi
Testület honlapján, valamint a Magyar Minõség 2008. novemberi és
2009. februári számában megjelent
információk, továbbá a hivatkozott
képzési nap tananyagának felhasználásával készült.)
Prancz Zoltán

- Mikor, melyik blokkon indul, és mikor fejeződik be a vezénylői hírközlő eszközök, a blokki végkészülékek cseréje?
- Terveink szerint 2009-ben a 3. blokkon kezdjük a rekonstrukciót. Meghatározó része lesz a munkának a "nem kezelhető" illetve a "korlátozottan kezelhető" helyiségekben elhelyezett hangos végkészülékek kiváltása, ugyanis ezt mindenképp a blokkleállás alatt, korlátozott időtartamban kell
elvégezni. Emiatt a teljes rekonstrukciót a főjavításokhoz
ütemezetten - részben azt megelőzően - kell végrehajtani.
Bízunk benne, hogy a 3. blokk újra indításában már az új
DDK rendszer elemei fognak hibamentesen közreműködni.
- Milyen új eszközökre, milyen többletszolgáltatásokra számíthatunk?
- A kezelőkészlet az Erőmű Irányító Központban már üzemelő, érintőképernyős terminál lesz. Az új kezelők jobb hangminőségükkel, egyszerű kezelhetőségükkel, megbízhatóbb
működésükkel, esztétikus megjelenésükkel segítik a vezénylők személyzeteit. A régi Mechanikai Művek által gyártott,
műanyag dobozba telepített, köznyelvben "Lipka"-ként emlegetett hangos végkészülékeket új robosztus, megbízható
működésű, a milánói FITRE cég által kifejlesztett és legyártott
hangos végkészülékekkel váltjuk ki. Kísérleti jelleggel az
üzemviteles kollégák javaslatára a hangos végkészülékeket
ellátjuk hordozható készülék csatlakozási lehetőséggel is, így
megszűnik a hangos végekre jellemző helyhez kötöttség.

Fotó: Sipos Péter

Állománygyûlés a biztonsági szolgálatnál

- Mi az, amit feltétlen tudnunk kell a jelenlegi helyzetről?
- A nyolcvanas években telepített Elektronikus Diszpécser
Központ (EDK) rendszer mára már elavult, mind gyakoribbak a meghibásodások. Mivel a gyártó megszűnt (Mikroelektronikai Vállalat), ezért az alkatrészellátás, karbantartás, javítás egyre nehezebben oldható meg. Közben a felhasználói igények is növekedtek, így egy ezt is és a megbízhatóbb üzemeltetést is szem előtt tartva egy modernebb,
bővíthető, teljesen új alapokra helyezett Digitális Diszpécser
Központ (DDK) rendszer kiépítésén fáradozunk. A blokkokra
szánt új DDK rendszer teljes mértékben együtt fog működni
az atomerőmű területén üzemelő HiPath 4000 tipusú SIEMENS gyártmányú telefonközponttal és az Erőmű Irányító
Központban (EIK) már működő Digitális Diszpécser Központtal. A paksi atomerőmű telefon alközpont rendszerének
rekonstrukciója 2005-ben kezdődött el és 2007-ben fejeződött be. 2006 folyamán az EIK diszpécser rendszerét is lecseréltük. Ezt az új digitális központot kellett integrálni a hálózatba, vagyis társközponti kapcsolatot kellett létesíteni.
Eleinte problémákat okozott a digitális és a hagyományos
központok összekötése, de számos műszaki megoldásnak
hála, az EIK DDK rendszer kinőtte a körülményekből adódó
gyermekbetegségeit. A már több mint 15 éves tapasztalat
alapján elmondható, hogy a SIEMENS központok nagy
megbízhatóságú és kiforrott berendezések. Menedzselésük
speciális ismereteket igényel, ezért fontos a jó munkakapcsolat a felhasználók és a Híradástechnikai Osztály (HTO)
szakemberei, valamint mi és a gyártó szakemberei között. A
rendszerbe szervezett 1-4. blokki diszpécser-központoktól
igényelt funkciókat, a szükséges kiépítést, a rendelkezésreállással kapcsolatos elvárásokat és minden további műszaki információt rögzítettük és átadtuk a tervezéssel, a szállítással és a létesítéssel foglalkozó vállalkozók számára.

- Ki kapott megbízást a tervezésre és a kivitelezésre?
- A tervezést Csorba Ervin vezetésével az ÉPSERV Kft. végzi.
A kivitelezési munkák az OVIT ZRt. fővállalkozásában fognak
megtörténni. Természetesen a SIEMENS, mint a rendszer
gyártója és üzembe helyezője alvállalkozóként jelentős részt
vállal a rekonstrukciós munkákból. Az ÉPSERV Kft. az EIK
DDK illetve a telefonközpont rekonstrukció kapcsán már értékes tapasztalatokat szerzett e témában, az OVIT Zrt. pedig
a budapesti MAVIR diszpécser rendszerének rekonstrukciója alkalmával ismerkedett meg az új technikával.
Sipos László
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60 éves az Ovit

Bizalmi képzés
Balatonfüreden
A Paksi Atomerõmû Dolgozóinak Szakszervezete (Padosz)
idei éves bizalmi továbbképzését
február 13. és 15. között tartotta
Balatonfüreden.
A szakszervezet nagy hangsúlyt
fektet a tagság érdekében eljáró, a
tagságot képviselõ bizalmiak ismereteinek, tájékozottságának bõvítésére. A bizalminak feladata, hogy
összekötõ, közvetítõ szerepe által
kellõ tájékoztatással lássa el a tagságot, és véleményüket, javaslataikat továbbítsa a vezetõség felé. Éppen ezért fontos, hogy a szakszervezeti bizalmiak megfelelõ rálátással rendelkezzenek minden olyan
ügyben, melyben a szakszervezet
érintett, és a dolgozók érdekében
kell megnyilvánulni.
A továbbképzés eredményességét
aktív közremûködésével segítette Gál
Rezsõ, az Egyesült Villamosenergiaipari Dolgozók Szakszervezete
(EVDSZ, a korábbi VDSZSZ és a LIGA
VHSZ közös szervezete) elnöke és
Major Gábor, az EVDSZ Etikai Bizottságának elnöke.
A háromnapos rendezvény a
tagságot foglalkoztató legaktuálisabb témákkal kezdõdött, mint
például a korkedvezményes nyugdíjazással és a 2008-ban lezajlott
munkavédelmi képviselõ-választással. Tájékoztatás hangzott el a
Padosz ifjúsági és nyugdíjas tagozatának munkájáról, valamint az
atomerõmûvel kapcsolatban álló,
és a Padosszal közös szakszervezeti bizottsággal rendelkezõ gazdasági társaságok érdekvédelmi tevékenységérõl.
A résztvevõk megvitatták, majd
elfogadták a Padosz 2008. évi költségvetésének beszámolóját, 2009.
évi költségvetési tervét és Segélyezési Szabályzatát. Szekcióülések keretében tárgyalták az ágazati, társaságcsoporti és helyi szintû szakszervezeti kérdéseket, az MVM Társaságcsoport Kollektív Szerzõdésével, a VIT Nyugdíjpénztárral, a VITAMIN Egészségpénztárral és a
VBKD Önsegélyezõ pénztárral kapcsolatos kérdéseket. Tájékoztatást
hallgattak a VDSZSZ VI. kongreszszusáról, az EVDSZ 2009. évi programjáról és az ágazati bértárgyalásokról. Elismerést váltott ki a jelenlévõk körében a Padosz-tagszervezést elõkészítõ csoport munkáját bemutató beszámoló.

A hazai nagyfeszültségû átviteli hálózat létrehozásával, üzemeltetésével, karbantartásával és fejlesztésével alapításától kezdve szorosan
összefonódik az Országos Villamostávvezeték Zrt., közismerten az Ovit.
1949. március 17-én kezdte tevékenységét jogelõdje, a Távvezetéképítõ Nemzeti Vállalat, amely késõbb összevonásra került az 1951ben alapított Országos Villamostávvezeték Vállalattal.
Az országos hálózat távvezetékeinek és
alállomásainak létesítését hatvan éve az
Ovit végzi, miközben az iparág szervezetében és a villamosenergia-rendszer irányításában jelentõs változások történtek.
Alapításakor a vállalat 257 km 60 kV-os
és 330 km 100 kV-os távvezeték, valamint 5 alállomás üzemeltetését vette át a
Magyar Dunántúli Villamossági Rt.-tõl,
míg az Ovit Rt. 1992-ben a Magyar Villamos Mûvek Rt.-vel már 3640 km rendszerhosszúságú távvezeték és 22 alállomás, 1998-ban pedig két gázturbinás
erõmû üzemeltetésére kötött szerzõdést tájékoztatott Horváth Miklós, az Ovit Zrt.
vezérigazgatója.
- Nagy megtiszteltetés számomra, hogy
az Ovit Zrt. vezérigazgatójává neveztek
ki. Elõdeim, munkatársaikkal együtt egy
olyan stabil, megbízható, üzleti partnereink körében elismert céget építettek fel,
amibõl keveset találunk manapság. A
szervezettség, a dolgozói lojalitás is kimagasló, amint azt az itt töltött közel egy év
alatt megtapasztalhattam - folytatta a beszélgetést Miklós kollégánk, aki 2008 áprilisáig a Paksi Atomerõmû Zrt. karbantartási igazgatójaként dolgozott Pakson.
Az ipar háború utáni talpra állítása és
gyors ütemû fejlesztése igen nagy feladatot rótt a hazai villamos energetikára. A
tönkretett vagy leszerelt erõmûveket újra
fel kellett építeni, a hálózatot helyre kellett hozni és meg kellett erõsíteni. Az Ovit
a régebben épült 60 és 100 kV-os távvezetékek feszültségszintjét 110, majd 1952tõl kezdve 120 kV-ra emelte, és ezzel megkezdõdött az országos hálózat egyesítésének többéves folyamata. Felgyorsult a
nemzetközi hálózati kapcsolatok bõvítése
is. 1953-tól megkezdõdött a 220 kV feszültségszintû távvezetékek építése. A
60-as évek hálózatfejlesztési koncepciója

egy 400/120 kV feszültségszintû országos és nemzetközi kooperációs átviteli hálózat létrehozását tûzte ki.
Az Ovit 1965-ben megkezdte az elsõ
400 kV-os távvezeték és a gödi 400 kV-os
alállomás építését. A 400 kV-os létesítés
idején szerzett szellemi és anyagi tõke hamarosan megtérült, mert a 70-es években az Ovit olyan feladattal került szembe, ami abban az idõben még az egész világon ritkaság volt: egy igen nagy átviteli képességû, 750 kV-os összeköttetés létrehozása Magyarország és Ukrajna (akkor Szovjetunió) között. Az Ovit mindenkor nagy szakmai azonosulással hozta létre az új technológiákat, szerezte be a legkorszerûbb eszközöket, saját fejlesztésû
és gyártású szerszámok és kisgépek sorát alkalmazta, miközben olyan nemzetközi szakmai elismerést szerzett, ami a
cég megítélésében máig is érezhetõ hatással van. Az elmúlt hatvan év történetének részletes ismertetését terjedelmi
okok akadályozzák, így most arra kértük
Horváth Miklóst, hogy a jelenrõl és a közeljövõrõl nyilatkozzon.

- Az Ovitnál az elmúlt években elindult
változás 2008. január 1-jén egy újabb
mérföldkövéhez érkezett. Az eddigi három igazgatóság egy új területtel, a karbantartási igazgatósággal bõvült, amely a
társaság erõmûvi karbantartási, projektmegvalósítási és szolgáltatási tevékenységeit végrehajtó szervezete. Feladata az
erõmûvekben felmerülõ karbantartási,
felújítási, létesítési és egyes szolgáltatási
munkák vállalkozásbavétele és végrehajtása, kiemelten az MVM-csoport erõmûveiben. Az új helyzet megkívánta, hogy a
szervezeti struktúrán változtassunk, ami
összhangban van cégünk hosszú távú terveiben felvázolt célokkal, kihívásokkal és
elvárásokkal. Az eddigi tevékenységi palettánkhoz képest egy új szakterület a stabilitásunkat csak növeli. Az elkövetkezõ
években az átviteli hálózat olyan korszerû állapotba kerül, hogy az Ovit kapacitásainak egy jelentõs része ebben a piaci
szegmensben már nem lesz értékesíthetõ. Ezzel egy idõben viszont jelentõs erõmû-építési beruházások várhatóak, és az
ebben való minél nagyobb arányú részvé-

telre idõben kell megkezdenünk a felkészülést.
Az Ovit partneri körében szerzett elismertsége, megbízhatósága, szakmai felkészültsége ugyanakkor lehetõvé teszi azt
is, hogy a hazai lekötöttségünktõl és az
MVM régiós érdekeltségeitõl függõen az
országhatáron túl is megmérettessük magunkat. Terveink között szerepel a nemzetközi tendereken való indulás hálózatépítési és alállomási területen, és természetesen fenntartjuk az ipari acélszerkezet-gyártásban, a különleges nehézszállításban megszerzett exportrészesedésünket is. Az MVM-csoport stratégiájával
összhangban, ezeket a célokat is szem
elõtt tartva alakítjuk ki középtávú stratégiánkat, üzleti és beruházási terveinket,
humánpolitikai elképzeléseinket. Az elkövetkezõ években az MVM-csoportban
kínálkozó munkák belsõ elosztásának
erõsítése révén az ovit stabilitása továbbra is biztosítja a munkahelyek megõrzését, a munkavállalók biztos megélhetését
- zárta a beszélgetést Horváth Miklós.
Sipos László

Munkavédelmi képviselõk
Megfelelő ismerettel és munkavédelmi szemlélettel
A Paksi Atomerõmû Zrt. múlt év
õszén újonnan választott Munkavédelmi Bizottságának tagjai háromnapos továbbképzésen vettek részt
február 24. és 26. között a harkányi
Thermál Hotelben.

A továbbképzés résztvevõi találkozhattak Pónya Józseffel, a Paksi
Atomerõmû Zrt. Igazgatósága elnökével, az atomerõmû egykori vezérigazgatójával. Az igen jó hangulatú
és nagy érdeklõdést kiváltó fórumon
Pónya József tájékoztatást adott az
atomerõmû elõtt álló feladatokról, és
válaszolt minden hozzászóló kérdésére.
A továbbképzést záró fórumon az
EVDSZ, a Padosz, az Üzemi Tanács
vezetõi válaszoltak a felmerült kérdésekre, észrevételekre.
Lovásziné Anna

A rendezvényen az Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti
Szövetségének elnöke, Gál Rezsõ, meghívott vendégként volt jelen, aki azzal a céllal érkezett, hogy a munkavédelmi képviselõk általános feladatairól tapasztalatot
szerezzen, és azokat továbbadja a szövetséghez tartozó munkavédelmi képviselõk
és munkavállalók felé. A képzésen elsõ alkalommal vettek részt a külsõ munkáltatók, így az ATOMIX Kft., a DEKOTEN Kft.,
a Pannon Bau Kft. és az RHK Kft. munkavédelmi képviselõi.
A képzésre a munkavédelmi törvényben meghatározottak és az erõmûnek a
munkáltatók oktatására, képzésére vonatkozó általános kötelezettsége alapján került sor. Az elõadásokat, hasonlóan az elõzõ évekhez, ezúttal is az atomerõmû munka- és tûzvédelmi osztályának szakemberei, a foglalkozás-egészségügyi szolgálat fõorvosa, továbbá a
tisztségükben korábban is tevékenykedõ és gyakorlatot szerzõ munkavédelmi
képviselõk tartották.
A résztvevõk valamennyien különös
figyelemmel kísérték az elõadásokat,
és nagy hangsúlyt helyeztek rá, egyrészt, mert csak ritka esetben rendel-

keznek munkavédelmi szakmai képzettséggel, másrészt mert a jogszabályokban biztosított jogosítványaikkal
csak akkor tudnak élni, ha rendelkeznek megfelelõ jogi, érdekérvényesítési,
munkabiztonsági, munkaegészségügyi
ismeretekkel és a gyakorlati tudnivalókkal, amit a munkáltatóval való
együttmûködés kíván meg.
A délelõtti elõadásokon többek között
a munkavédelmi képviselõk feladatairól, a munkavédelmi törvényrõl, az erõmûben alkalmazott munkavédelmi sza-

bályzatról, a munkáltató és munkavállalók jogairól és kötelességeirõl, a munkabalesetekrõl, a foglalkozás-egészségügyi
szolgálat feladatairól, a tûzvédelmi elõírások betartásáról, az érdekvédelmi
szervezetekkel való kapcsolatról, és a
munkáltatóval kötött Együttmûködési
Megállapodásról esett szó.
A délutáni konzultációk a PA Zrt. és a
külsõ munkáltatók szakembereinek
közremûködésével folytak, ahol a képviselõk minden felmerülõ kérdésre választ kaphattak.

Szabó Béla, a PA Zrt. Munkavédelmi
Bizottságának elnöke a képzés eredményességét összegezve hangsúlyozta, hogy
ez a szakmai elõadásokban gazdag három nap nagyon jó lehetõséget biztosított
arra is, hogy a megfelelõ ismeretek megszerzése mellett a feladataikat most kezdõ képviselõk szert tegyenek arra a munkavédelmi szemléletre is, ami illetékességi területeiken nélkülözhetetlen.
Sok sikert kívánunk a Munkavédelmi
Bizottság további munkájához!
Lovásziné Anna
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Kanadában dolgozik
a General Electric
Egy 120 millió dollár feletti összegû
szerzõdést nyert el a GE Energy, amelynek keretében a Hydro-Quebec tulajdonában lévõ Gentilly-2 blokk turbinaoldali felújítási munkáit végzi majd el. A
munkálatok volumenébe tartozik a generátor-forgórész tekercselésének, a
nedvességleválasztó és az újrahevítõ
egységnek a cseréje. Ezen kívül a két
kisnyomású turbina forgórészeinek és
belsõ szerkezeteinek cseréjét, illetve a
gépegység alaplemezének beállítását is
elvégzik, majd az új szabályozó rendszer beépítése teszi teljessé a szerzõdést. A Gentilly-2 blokk nehézvizes
CANDU-6 egység, amelynek teljesítménye 675 MW, és az AECL építette 1974
és 1982 között. Az üzemi géppé nyilvánítás 1983 októberében történt meg. A
CANDU rendszerekkel szemben támasztott általános követelményrendszer szerint 25-30 év után szükséges az
alapvetõ komponensek cseréje, és ezt
követõen általánosan ugyanennyi idõre
biztosított a további üzemelés. A blokk
jelenleg Quebec tartomány villamosenergia-igényének 3 százalékát fedezi,
a többit nagyrészt vízerõmûvekbõl biztosítják.
A Hydro-Quebec 2008 augusztusában döntött a felújításról, elvetve a 2011es leállítás alternatíváját. Az összesen
1,5 milliárd USD összegû ráfordítás tartalmazza a radioaktív hulladékokat kezelõ létesítmény felépítését is. A felújítások és cserék elvégzése után várhatóan 2040-ig üzemelhet a blokk. A mérnöki tervezési és a közbeszerzési eljárás
már folyamatban van, a tervek szerint
2011-benkezdõdnek meg a munkálatok.
A blokk 2012-ben, megnövelt teljesítménnyel lép majd üzembe, bár konkrét

Hírek
adatokat errõl nem tettek közzé.
A New Brunswickben található Point
Lepreau egység is hasonló típusú, korszerûsítése most folyik mintegy 1,1 milliárd USD költséggel. A befejezést követõen újabb 25 éves üzemre számítanak.
A Gentilly telephely elsõ blokkját már
1977-ben leállították. Ezt is az AECL építette, 250 MW-os prototípus forralóvizes egység volt, és 1972 májusában
kezdte meg kereskedelmi üzemét.

Az amerikai GSE Systems
újítja fel az orosz szimulátort
A fenti amerikai cég nyerte el azt a több
milliós szerzõdést, amelyet a Leningrád3 blokk szimulátorának felújítására írtak ki. A cég profiljába tartozik fosszilis
tüzelésû- és atomerõmûvek, vegyipari
üzemek, katonai eszközök szimulátorainak építése - a témában a világ élvonalához tartoznak.
A telephelyen jelenleg négy blokk
üzemel, mindegyik 1000MW-os RBMK
típusú. A GSE korábban már épített két
darab, teljes léptékû szimulátort és két
tartalékvezénylõi szimulátort az erõmûnek. A Leningrád-3 blokkra 1996-ban
készült el a berendezés, amit 2002-ben
korszerûsítettek. A most megkötött szerzõdés keretében lényegi változtatásokat
fognak végrehajtani, köztük a biztonsági funkciók javítását is. A részletezés
szerint modernizálják a számítógépeket, a telephelyi modelleket a biztonsági rendszereken elvégzett átalakításoknak megfelelõen, jelentõsen fejlesztik a
szimulációs eszközöket és új hardver-interfész rendszert adnak. A cég szerint a
munkákkal tizennyolc hónap alatt végeznek.

A vállalkozó 2006-ban már sikeresen
szerepelt a Leningrád-1 blokk szimulátorának korszerûsítési programjában.
Akkor elvégezték számos panel és rendszerszoftver cseréjét az aktuális változásoknak megfelelõen. Ezen felül feljavították a számítógépeket és a modellezési eljárást is. Ez utóbbi program 7 millió amerikai dollárt hoz a cégnek, és
igen jó kapaszkodót jelent az európai
piacok felé. Fürkészik az indiai lehetõségeket is, miután megindult a polgári
nukleáris együttmûködés a sokáig embargóval sújtott országgal. A társaság
részt vett a nemrég lezajlott kereskedelmi misszióban is, amelyet az AmerikaiIndiai Üzleti Tanács szervezett a Nukleáris Energia Intézet és az USA Kereskedelmi Minisztériuma partnerségével.

Korrigálnak az atomenergiát korábban ellenzõk
A brit környezetvédelmi mozgalmak vezetõ személyiségei egyfajta pálfordulást
jelentettek be és a nukleáris energia
"felkarolására" szólítottak fel. Az Independent nevû újságban megjelent, mérföldkõnek számító cikkben a Greenpeace korábbi vezetõje, a Zöld Párt
egyik aktivistája, a Környezetvédelmi
Ügynökség elnöke és egy vezetõ zöld újságíró tárgyalta "vallási megtérésüket"
az atomenergia irányába.
Az történt, hogy végre felébredtünk,
megértettük a klímaváltozás komoly
problémáját, alapvetõ feladatnak tekintjük a szén-dioxid kibocsátásának csökkentését és az energiatermelés szénmentessé tételét - mondta Lord Smith, a
Környezetvédelmi Ügynökség elnöke.
Mark Lynas, a New Statesman publicis-

tája tavaly tette közzé új nézeteit az
atomenergiával kapcsolatban. Cikkében úgy fogalmazott, hogy a múltbeli
antinukleáris kampányokra úgy kell tekinteni mint hatalmas hibákra, amelyeknek bolygónk klímája most fizeti
meg az árát. Idézte Ausztria szerencsétlen példáját, amikor széntüzelésû erõmûvekben elõállított villamos energiát
kellett vásárolnia az országnak, miközben a teljesen kész zwentendorfi atomerõmûvet soha nem helyezték üzembe.
Chris Godall (Zöld Párt) az energiapolitika gyakorlati vitájára szólított fel,
megemlítve a megújuló energiák hátrányos oldalait és Németország "elrettentõ tanmeséit" is. Németországban most
a széntüzelést részesítik elõnyben a korábban (a Zöld Párt nyomására) leállított
atomerõmûvi termelés pótlására.
Stephen Tindale volt a Greenpeace brit
szervezetének vezetõje 2002 és 2005
között. Valóban vallási váltásnak tekinti az eseményt. Szerinte korábban elengedhetetlen volt az atomellenes beállítottság a környezetvédõk számára. Állítása szerint jelenleg eléggé elterjedt az
az álláspont, hogy bár az atomenergia
nem az ideális megoldás, de mindenestre jobb a klímaváltozásnál.
A Greenpeace UK elektronikus levélben arról tájékozatta a World Nuclear
News-t, hogy nem értenek egyet korábbi vezetõjük véleményével, mivel szerintük az atomenergia alkalmazása
nem megoldás az éghajlati kérdésre. Véleményük úgy összegezhetõ, hogy az
atomenergia nincs jelentõs hatással a
Kína és India által a jövõben felhasználandó szén mennyiségére, inkább a hatékonyabb energiafelhasználást tekintik elsõdlegesnek.
Forrás: World Nuclear
News, 2009. február
Varga József

Nukleáris reneszánsz vagy
atombarokk?
Az Energia Klub és a Merlin Energia Café elsõ
nyílvános beszélgetésére február 12-re meghívta Dr.
Vári Anna szociológust, Dr. Kávási Norbert környezetmérnököt és Perger András projektvezetõt. A moderátor szerepét Veiszer Alinda újságíró vállalta.
Az eredeti cím helyett "Atomenergia és fenntarthatóság" provokatívabbat választottak: "Vane jövõje az atomenergiának ?".
A támogatottság kérdésében Perger András
(Energia Klub) kifejtette, hogy az atomerõmû kérésére végzett közvélemény-kutatás az atomenergetika 70 %-os támogatottsága valótlan, szerinte az Eubarométer 50 % alatti értéke a valóságos. Dr. Váradi Anna (Magyar Tudományos Akadémia) hozzátette, hogy egy közvélemény-kutatás eredménye erõsen függ a feltett kérdésektõl
és válaszadók demográfiai viszonyaitól (pl. a
képzettek támogatják, a nõk elutasítóbbak).
Dr. Kávási Norbert (Radioökológia Tisztaságáért Társadalmi Szervezet) elismeri, hogy az
atomerõmû veszélyessége a szigorú korlátok miatt csekély. Az ésszerûség határain belül ennél
sokkal nagyobb veszélyeknek tesszük ki ma-

Szivárgó csõvezeték
A Vermont Yankee Atomerûmû szakemberei továbbra is azon fáradoznak,
hogy megállítsák annak a csõvezetéknek a szivárgását, amelybõl enyhén
radioaktív víz távozik. Az erõmû szóvivõje, Rob Williams úgy nyilatkozott,
hogy már számos alakalommal megpróbálták rögzíteni a reaktor leürítõ
rendszeréhez tartozó, száz milliméter
átmérõjû csövön lévõ tömítést. A
tömörtelenség felfedezését januárban
jelentette be az erõmû. Egy adott pontról van szó, ahonnan akkor mintegy
tizenhárom köbméter víz távozott naponta. A védelmi rendszerek azonban
eddig meggátolták a víz környezetbe
jutását. A mérnökök most végleges tömítés alkalmazásán dolgoznak - tette
hozzá a szóvivõ.
Az amerikai nukleáris hatóság (NRC)
képviselõje, Neil Sheehan jelenleg percenkénti négyliteres tömörtelenségrõl
tett említést. Hozzátette, hogy opcióként
vizsgálják a blokk leállítását és egy új
szelep beépítését.

gunkat a salakbeton lakóházakban, vagy orvosi
vizsgálatok alkalmával (röntgen, CT).
A nagy aktivitású hulladéktárolók, lerakók
kérdését Finnország, Svédország és az USA technikailag megoldotta, beindításuk különbözõ
szempontú elfogadottság függvénye. Jelentõs
kockázat a hosszútávú tárolás (104 év). Egyaránt
társadalmi korlátnak tekintik, hogy ha megszûnik az atomipar, kihal a szakma, nem fog senki
érteni a veszélyes hulladékok kezeléséhez sem.
Perger András kétségbe vonja, hogy az atomerõmûvek üzemeltetése gátat szabna a klímaváltozásnak, és különben sincsenek erõforrások a
fejlesztésekhez. Hatvan éven belül elfogy az
urán, a negyedik generációs atomreaktorok túl
késõn készülnek el, válnak iparéretté. Az élettartam hosszabbítás valószínû, de kockázatos jövõ.
A hallgatói kérdéseket rendre megválaszolták. A
beszélgetés végsõ kicsengése nem szkeptikus, inkább a józanság jegyében vetette fel a gondolatokat.
Van jövõje az atomenergetikának a kellõ fejlesztések és körültekintõ alkalmazás mellett.
Csuvár Miklós beszámolója alapján

Clinton asszony Kínát
segítõ összefogást javasol
Az Egyesült Államok új külügyminisztere úgy nyilatkozott, hogy országának és
Japánnak együtt kellene mûködnie annak érdekében, hogy Kínát megszabadítsák az erõteljes iparosítás által indukált környezeti problémáktól. Elsõ hivatalos külföldi útján a diplomata azt hangsúlyozta, hogy ha Kína követi a japán és
amerikai fejlõdési utat, akkor a környezetet túl fogják terhelni üvegházhatást
okozó kibocsátásokkal. Megoldásként
azt javasolta, hogy Tokió és Washington
nyújtson segítséget a kínaiaknak energiahatékony lakások, épületek és jármûvek tervezésében, és ez mindhárom országban ösztönzõleg hatna a fenntartható fejlõdés megvalósítására. Szerinte
most adott a lehetõség arra, hogy Kína elkerülje a hibás fejlõdési mintát.
Clinton asszony ázsiai útjának fõ témája a klímaváltozás, az érintett országok Indonézia, Dél-Korea és Kína. A kínai gazdasági ugrás miatt az ország kibocsátásai már meghaladták az Egyesült

Pataki Gábor hímzései
2009. január 7-én a Városi Művelődési Központ könyvtárgalériájában színvonalas hímzéskiállítás nyílt meg Pataki Gábor munkáiból. A kiállítást Sáfrány Mária nyitotta meg, közreműködött Pataki Ádám harmonikán. Pataki
Gábor az atomerőműben dolgozik dozimetrikusként. A képek varrását szabadidejében végzi. Mivel kedveli a természetet, a hímzések leggyakrabban
a kert virágait, az erdőben élő vadakat és pillangókat ábrázolják gobelin és
keresztszemes képein. A kiállítás januárban volt látható.
Wollner Pál

Államokét. Ha Kína és India nem csatlakozik a kibocsátásokat korlátozó erõfeszítésekhez, és így nem állítja meg a Föld
környezeti állapotának további romlását,
akkor nem valósíthatók meg a magunknak kitõzött célok - tette hozzá a külügyminiszter.

Biztonsági kockázat
szállítás során
A szállítási folyamat közben elmozdult
a tárolóeszközben egy radioaktívan
szennyezett alkatrész, mialatt a Prairie
Island erõmûbõl Pennsylvania államba továbbították. A sugárzási szint a
biztonsági normák nyolcszorosára
emelkedett és ezen a szinten is maradt
a célállomásra történõ megérkezésig.
A súlyos és ritka eseményrõl az atomerõmû helyettes vezetõje, Mike Wadley
számolt be. Az erõmû haladéktalanul
értesítette az amerikai nukleáris hatóságot (NRC). A szállítmányt átvevõ
Westinghouse Electric Company szintén jelentést készített az esetrõl. Az
NRC - elektronikusan eljuttatatott leve-

Nukleáris üzemanyag hamuból
Az általánosan energetikai célra használt szenek (barnaszén, lignit) számos esetben tartalmaznak fémeket, például uránt, vanádiumot, stb.
A múlt század hatvanas és hetvenes éveiben több
országban is foglalkoztak a kivonással, egészen
a nyolcvanas években jelentkezett uránpiaci öszszeomlásig. Kínában legalább öt létesítmény mûködött, három közülük U3O8 formájában mosta
ki az anyagot a hamuból vagy közvetlenül a szénbõl. Az Egyesült Államokban másfél ezer tonnánál több hasadóanyagot termeltek ki így a jelzett
idõszakban, legnagyobb részüket a hadiipari
programok hasznosították. A Floridában és
Louisianában található foszfátlelõhelyek értékes
anyagát a mûtrágyaipar is hasznosította, de az
uránfoszfát jelentõs részét (mintegy 22 ezer tonna U3O8-ról van szó) a katonai szektor nyelte el.
Több amerikai cég fontolgatja a program ottani
újraindítását, de Kazahsztán is hasonló megoldáson gondolkodik. A kimosási programra lát lehetõséget pl. Ukrajna, hogy közelebbi térséget is
érintsünk, illetve Európa néhány országában és
a Szovjetunióban is használták valamikor valamely technológiát. Az Areva Marokkó foszfátkincsére, mint potenciális forrásra kacsingat.
Néhány amerikai cég Kínában szerzett engedélyt tevékenységük beindítására. A Xiaolongtan Goudian Erõmû Társaságnak Jünnan tartomány középsõ részén mûködõ erõmûvei 600800 ezer tonna pernyét és hamut produkálnak
évente, és a tárolókban kb. 5 millió tonna felhalmozott hulladékuk van. Itt kívánják felépíteni (a
sikeres kutatási, megvalósíthatósági, tesztüzemi
eredmények után) azt a termelõ létesítményt,
amely Kína növekvõ atomipara üzemanyagszükségletének egy részét biztosíthatná. Ez lenne az elsõ alkalom, hogy nyugati partnerségi viszony alakulna ki a kínai urántermelés területén. Az erõmûveknek tüzelõanyagot biztosító,
külszíni mélyítésû lignitbánya szenének hamutartalma magas (20-30 %), és ennek urántartalma 20 és 315 ppm között változik. Mivel az urántartalom jelentõs része a pernyében halmozódik
fel, és a telephelyen különbözõ korú és hatásfokú blokkok is üzemelnek, bonyolult analitikai eljárásokat kellett alkalmazni. Hamut és pernyét,
üzemállapotot és technológiát, valamint a visszanyerési folyamat 70 %-os hatásfokát súlyozottan
kezelve arra az eredményre jutottak, hogy átlagosan 160 gramm U3O8 nyerhetõ egy tonna szilárd égéstermékbõl. Az éves produktum 45 tonna lehet, amelynek piaci értéke most 5 millió
USD fölött van. Ha az 5-6 millió tonnányi betárolt hamut is fel tudják dolgozni, további kb. 680
tonna nukleáris alapanyaghoz juthatnak.
Tovább színesíti a helyzetet, hogy a térségben
található másik két bányában pedig azért termelik ki a szenet, mert annak rendkívül magas a
germánium-tartalma. Az eltüzelés egyetlen célja
a germánium kinyerése(!), és öt ilyen létesítmény
mûködik a bányák körül. Ezek egyúttal felhalmozzák a hamuban a jelentõs urántartalmat is,
aminek értéke átlagosan 0,025 százalék. Ennek a
forrásnak a kihasználására is nemzetközi cég
alakult, és kísérleti telepet fognak építeni minimum 500 tonna hamu feldolgozására.
( Az eredeti cikkbõl csak a legfontosabbakat
emeltem ki- a fordító.)
Forrás: Nuclear Engineering International,
2009. január
Varga József

lében - elõzetesen "sárga" minõsítésérõl tájékoztatta az erõmûvet, ami a
négyfokozatú skálán a harmadik szintnek felel meg.
A négy méter hosszú eszköz egyfajta tartály, amelyet az üzemanyag-kazetták tömörségének ellenõrzésére
használnak. Ezt csomagolták be egy
fémdobozba, amit nyergesvontatóra
raktak. Az ilyen szállítmányok mindig
önmagukban utaznak, így most sem
keveredtek más berendezésekkel. Sem
a vontató, sem a dolgozók, sem a lakosság tagjai nem voltak kitéve semmilyen
veszélynek - nyilatkozta Wadley úr. Az
erõmû igazgatója, Scott Northand beszámolója szerint a szállítás során egy
mikroszkopikus méretû radioaktív részecske érte el a konténer belsõ felületét. Állítása szerint mind a csomagolást, mind a tartályt sokkal részletesebben kellett volna ellenõrizni a fémdobozba történõ behelyezés elõtt, és azonosítani kellett volna a részecskét és a
sugárzási korlátok túllépését.
A telephelyet az Xcel Energy birtokolja. Az NRC írásos kommunikációjában

azt jelezte, hogy a mûveletsort végzõ dolgozók nem voltak kiképezve erre a munkára, és nem volt meg a megfelelõ minõsítésük sem. A hatóság szerint csupán a
véletlen mûve volt, hogy a lakosságot
nem tették ki sugárterhelésnek. Ennek
oka, hogy a részecske a doboz alját, és
nem az oldalát érte el, és így nem volt veszéllyel a jármûhöz közeli személyekre.
Az erõmû egyébként négy- vagy ötévenként végez ilyen tevékenységet, és most
új intézkedési tervet bocsátott ki a teljes
folyamatra. Ezzel biztosítva látják, hogy
az esemény újbóli bekövetkeztének lehetõségét kizárták. Az Xcel Energy és az
erõmû vezetõi a hatóság végleges állásfoglalására várnak, és azt követõen döntenek a szóbeli vagy írásos válaszról. Az
üzemeltetõ az erõmû mindkét blokkján
teljesítménynövelést szeretne végrehajtani, és növelni szeretné a radioaktív hulladékok tárolt mennyiségét is. Az NRC
tisztségviselõi hamarosan meglátogatják
az erõmûvet és ezt követõn fontolják meg
a kéréseket.
Forrás: NEI SmartBrief 2009. február
Varga József
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PIME 2009
A nukleáris ipar immár 21. alkalommal tartotta
legnagyobb kommunikációs konferenciáját. A
rendezvényre ezúttal Edinburghban került sor
2009. február 15. és 18. között, melyen a Paksi
Atomerőmű Zrt. is képviseltette magát.
A rendezvényen közel 150 résztvevő volt 29 különböző országot képviselve. A program valós
kommunikációs kérdésekre, eszközökre és megoldásokra fókuszált. A programsorozat 3 fő téma
köré csoportosult: az általános elfogadottság növelésére, a krízishelyzetek kezelésére, valamint
az új atomerőmű építésének folyamatára az
Egyesült Királyságban. Hagyományoknak megfelelően a konferencia előadói között szerepeltek:
társadalmi véleményelemzők, reklámguruk,
iparági képviselők, valamint kutatásvezetők.
Miután a rendezvényszervező ország minden
alkalommal lehetőséget kap a bemutatkozásra, a konferencián Jim Murphy Skóciáért felelős brit miniszter elmondta, hogy támogatja az
atomenergia bővítését az Egyesült Királyságban. Beszédében hangsúlyozta, hogy a brit
energiaipar kulcseleme az atomenergia lesz. A
kormány nukleáris ipari bővítési tervei 9000
embernek adnak munkát Skóciában, valamint
nagyobb ellátásbiztonságot tesznek lehetővé
és hozzájárulnak a szén-dioxid-kibocsátási
célok eléréséhez.
Összefoglalót hallhattunk az Eurobarometer
eredményeiről. Az európai országokban végzett
közvélemény-kutatások során a nukleáris ipar támogatottságát vizsgálták a lakosság körében. A
legmagasabb elfogadottságú országok között
szerepel Magyarország, Csehország és Bulgária
is. Az elemzésből összességében azt a következtetést lehet levonni, hogy a nukleáris ipar támogatottsága, ha kismértékben is, de a legtöbb országban növekszik (kivéve Ausztria). A legkisebb
támogatottság még mindig a nők és a fiatalok
körében tapasztalható.
Az elhangzott előadások közül érdemes megemlíteni Marc Michils (Saatchi & Saatchi Brussels)
prezentációját, aki a reklámok tanító hatására
hívta fel a figyelmet. Napjainkban rendkívüli
energiát fektetnek a reklámokba, hogy tiszta és
világos kulcsüzeneteket közvetítsen a mindinkább "információszomjas" társadalom számára. Az előadó néhány szemléltető reklámfilm levetítésével bizonyította, hogy a kívánt hatás nemcsak drága reklámokkal érhető el.
Az előadások között szerepelt az INES skála felülvizsgálata is. A skálát 1990 óta használják a biztonságot érintő események besorolására, jelenlegi verzióját 2008 júliusában fogadták el. Az
eseményeket három kategória figyelembevételével rangsorolják: lakosság és környezet, sugárvédelmi korlátok és felügyelet, valamint mélységi
védelem.

A krízishelyzetek kezelése az idei évben is kiemelkedő téma volt. Az előadások a nem tervezett
eseményekkel kapcsolatos téves vagy nem megfelelő tájékoztatásra hívták fel a figyelmet, amelyeknek szerepük van a negatív közvélemény kialakításában és a pánikkeltésben.
Jó példaként szolgált a szlovéniai Krško erőműben 2008-ban történt hűtővízszivárgás. A
nem tervezett eseményről az erőmű tájékoztatást küldött a környező országok nukleáris létesítményeinek és hatóságainak. A rendellenességet az erőmű irányítása alatt tartotta. Az
eseményről a hatóság által kiadott sajtónyilatkozat azonban felbolygatta a környező országok lakosságát, és jelentős pánikhangulat
alakult ki. Az eseménnyel kapcsolatos tapasztalatok rámutattak arra, milyen nagy jelentősége van a közvéleményt tájékoztató sajtónyilatkozatok precíz szövegezésének.
A "közvélemény formálása tájékoztatással és
kommunikációval" témájú szekcióülésen bemutattak több esettanulmányt, ahol a közvélemény
bevonásával nukleáris létesítmények elfogadottságát tudták növelni. Az Egyesült Államokban új
blokkok építéséhez, Japánban nukleárishulladék-tároló létesítéséhez nyertek támogatást. Ebben a szekcióban szerepelt a WIN Magyarország
is a szabadtéri rendezvényeken végzett ismeretterjesztő munkájával.
A rendezvényen jelentették be, hogy a következő
PIME-konferenciának 2010. február 14. és 17.
között Budapest ad otthont.
B. Eszter

2009. március

Loviisában jártak szakembereink
Már több éve folyik a paksi és a
loviisai atomerõmû közötti szakmai együttmûködés, a tapasztalatok kölcsönös megosztása. Évente
felváltva a két helyszínen tartanak
"benchmarkingnak" hívott megbeszéléseket a szakemberek. 2009.
február 10-15-e között Hamvas István mûszaki vezérigazgató-helyettes vezetésével paksi delegáció járt
a finn kollégáknál. A program felelõsét és két fiatal paksi kollégát arról kérdeztük, milyen szakmai "elemózsiát" vittek és milyen tapasztalatokat hoztak magukkal a két,
szintén VVER 440-es típusú
atomerõmûvi blokkot üzemeltetõ
északi partnertõl.
Faragó Péter (Üzemviteli Igazgatóság):
A loviisai atomerõmûvel folytatott kölcsönös tapasztalatcsere már mintegy 15 éves
múltra tekint vissza. A program mindkét
fél számára rendkívül sok hasznos információt adott. Az is eredményességét jelzi, hogy a finn nukleáris hatóság, a STUK,
az erõmû beleegyezésével jó gyakorlatként ismerte el. Ez alkalommal is témák
és kérdések széles palettáját beszéltük
meg a finn kollégákkal. Ez az út annyiban
volt különleges, hogy a 12 fõs paksi delegációból többen a fiatalabb korosztályhoz tartoznak, akik még sokat hasznosíthatnak e tapasztalatokból itthoni munkájukban.
Pásztor Csaba (Nukleáris Biztonsági
Osztály): - Most elõször jártam Finnországban, a Biztonsági Igazgatóságot képviseltem. A modernizált, gadolíniumos
üzemanyag paksi bevezetésérõl számoltam be. Loviisában jelenleg az egyik blokkon orosz, a másikon amerikai üzemanyagot használnak. Tõlünk eltérõen bevezetõ teszt kazetták nélkül, egybõl "élesben" térnek át a gazdaságosabb, gadolí-

niumos üzemanyag kazettákra, amelybõl már õk is csak a TVEL-tõl fognak vásárolni.
A másik engem érdeklõ témakör a
biztonsági korlátozásrendszer volt, amely a miénknél sokkal egyszerûbb, kevesebb korlátozott paraméterrel: újak bevezetésekor a feleslegeseket megszüntették. Például hõhordozó hõmérsékletben csak a reaktor melegági értéket, kiégésben csak az átlagos kazetta kiégést
korlátozzák. Az SZBV rudak üzemi állapota a felsõ véghelyzet, a blokkok
pedig nem vesznek részt
frekvenciaszabályzásban. A finn kollégákat leginkább a
paksi
"sipping", azaz a
kazettatömörségvizsgá-

lat érdekelte. Várhatóan el is látogatnak
hozzánk ez ügyben. Készülnek az üzemidõ további 10 évvel 60 évre való meghosszabbítására.
Nagyon tetszett, hogy loviisai vendéglátóink igen barátságosnak, közvetlennek bizonyultak. Meglepett, hogy az ot-

tani dolgozók - fizikai munkások és mérnökök is - büszkén viselték a cég egyenmunkaruháját. A blokkok korából adódóan náluk már megtörtént a generációváltás: partnereink többnyire harmincas, fiatal szakemberek voltak. Velük az
esti szabadidõs programokon is sikerült

kissé közelebb kerülni. Szarvas Krisztián (Turbina Osztály): - Most második alkalommal vettem részt a finnországi
megbeszéléseken. A szekunder köri üzemeltetési tapasztalatainkról adtam tájékoztatást, és az elõre elküldött kérdésekbõl készültem fel. Elõadást tartottam turbinalapát-erózió témában, de a közös érdeklõdés miatt konzultációkat folytattunk a nagy nyomású elõmelegítõk cseréje utáni üzemviteli tapasztalatokról, a
turbinarezgés- és a PRISE-kezelésrõl.
Partnerem üzemeltetésvezetõ volt, de
több karbantartással kapcsolatos témát
is megbeszéltünk.
Az utánpótlással kapcsolatban érdekes volt egy szakember páros, ahol az
idõsebb üzemeltetésvezetõ a fiatalabb
kolléga mentora volt. Õ a háttérbe húzódva átadta a terepet ifjú munkatársának,
és csak bizonytalanság esetén szólalt
meg. Szintén szokatlan volt, hogy amikor
az üzemi területre való belépésem elõtt
kiderült, születési dátumomat elírták, a
pakson megszokott rugalmasság itt nem
mûködött. Mivel a biztonsági õrség teljesen független szervezet, szó sem lehetett
belépésem megkönnyítésérõl. Aznapra a
partnerek az üzemi területen kívülre
szervezték a megbeszéléseket, belépõmet csak másnap kaptam meg.
Azt tapasztaltuk, hogy kinti partnereink a paksiakhoz képest egy-egy szûkebb
témában voltak inkább járatosak, bár
mindig tudták, hol kell a választ keresni.
Nálunk jellemzõ az alapos "fejbeli" tudás, a finnek pedig kevésbé görcsösek,
nem törekszenek a problémák azonnali
megoldására. Nagy hangsúlyt fektetnek
a hatékonyság növelését célzó minden
fejlesztésre. Válaszul a korábbi magyar
vendéglátásra, rendkívül gazdag szabadidõs programban volt részünk. Még egy
katonai kiképzési túrán is részt vettünk
a -10 fokos hidegben. Megfázva, de elégedetten jöttem haza.
Hadnagy

Közhasznúsági jelentés
Beszámoló a Műszakosokért Alapítvány 2008. évi működéséről
A Paksi Atomerõmû Zrt.-nél mûködõ Mûszakos Dolgozók Érdekvédelmi Szervezete szociális és rehabilitációs célú alapítványt hozott létre 2004-ben a három mûszakos munkavállalók és családtagjainak
megsegítésére.
Az alapítvány 2008-ban az Alapszabályzatban meghatározott célok szerint,
a rászoruló munkavállalók megsegítése
érdekében mûködött.
Az Alapítvány nyitó pénzeszköze
2008. évben 730.608,- Ft volt.
Az alapítvány ebben az évben 1%-os
támogatást kapott, melynek összege

1.120.583- Ft volt, továbbá a MÉSZ-tõl kapott 1.500.000,-Ft anyagi támogatásból
gazdálkodott. A folyószámla kamata
1.973- Ft, hozamként pedig 70.980- Ft került elszámolásra. Támogatói nyilatkozattal 5.000- Ft került befizetésre.
Az elõzõ évekhez hasonlóan az alapítvány ez évben is csak pénzbeli támogatás formájában nyújtott segítséget a rászorulóknak.
Az alapítvány által nyújtott támogatás
bruttó összege: 2.208.528,- Ft volt, a levonások után 1.833.760,- Ft-ot kaptak kézhez az érintettek.

2008. évben az alapítvány az SZJA,
EHO, banki költség, könyvvezetési díj,
stb. címén 477.151,- Ft költséget fizetett ki.
Az alapítvány kuratóriuma ebben az
évben is díjazás nélkül látta el a feladatát, így ez nem jelentett külön költséget.
Az alapítvány összes kiadása 2008-ban
2.310.911- Ft-ot tett ki.
A 2008. évi pénzmaradványok összege: 1.118.233,- Ft.
Az elõzõ évhez viszonyítva a támogatások összege és a támogatásban részesülõk
száma csökkenést mutat. A változás a következõ: a támogatás összege 10 %-kal csök-

kent, a támogatásban részesülõk száma
pedig 33 %-kal. Megváltozott a különbözõ
támogatási formában részesülõ létszám
belsõ aránya. Többek között jelentõsen növekedtek a rendkívüli segélyek, valamint
betegségi és mûtéti segélyezések száma felére csökkent, a szülések hasonló nagyságrendûek az elõzõ évhez viszonyítva.
Az alapítvány minden nehézségek és
problémák ellenére célkitûzéseinek megfelelõen eredményesen mûködött, a rászoruló munkavállalók érdekeit szolgálva.
P a k s, 2009. február 16.
Berkes Sándor, kuratóriumi elnök

Kétnapos futás a Pécsi Gyermekklinika betegeiért!
Van aki a saját egészsége érdekében fut, de akad olyan is, aki embertársaiért. Ez hogy lehetséges?
A bonyhádi Easy Star Sportegyesület tagjai 2007-ben futottak elsõ alkalommal figyelemfelkeltõ céllal, hogy a Pécsi Gyermekklinika kis betegeinek az ellátásán
tudjanak javítani. Az elsõ évben Bonyhádról futottak Pécsig, tavaly már Paksról rajtoltak (105 km), idén pedig Budapesttõl teszik meg Pécsig a 220 kilométeres távot, mintegy 36 óra alatt!
A demonstráló futáshoz az érintett
városokban (Budapest, Érd, Ercsi, Dunaújváros, Dunaföldvár, Paks, Szekszárd, Bonyhád, Pécs) mindazok csatlakozhatnak, akik szeretnék elõsegíteni a Pécsi Gyermekklinika mûtõinek
halaszthatatlan felújítását, az egészséges életmód népszerûsítését. A magyar
egészségügy - hasonlóan sok más országéhoz - a költségvetésbõl való kis
százalékos részvétele, valamint az alacsony nemzeti bevétel miatt óriási
anyagi nehézségekkel küszködik. A
kórházi komforton lehet csökkenteni, a

dolgozók bérét lehet minimális szinten
tartani, de az életmentõ gyógyszereken, mûszereken alig lehet takarékoskodni. Sikeres, nagy részvételû futással
egész intenzív osztályokat tudnak az
USA-ban berendezni. És az Easy Star
SE sportolói remélik, hogy hazánkban
is mûködhet ez az összefogás és segítõ
szándék.

A Dunántúl kétharmadának bonyolult
gyermeksebészeti eseteit ellátó Pécsi
Gyermekklinika amúgy sem modern
mûtõi szinte a használhatatlanság szintjéig leromlottak. Elengedhetetlen és halaszthatatlan a felújítás! A Visszatérés
Alapítvány eddigi gyûjtései és az egyetem támogatása talán elegendõ az építési munkákra, azonban a mûködtetéshez

szükséges géppark és mûszeres igény
biztosítására nincs anyagi fedezet.
A bonyhádi Easy Star SE csapata 2009.
március 28-án, reggel 8 órakor indul Budapestrõl, a Lánchíd budai oldaláról és
másnap (éjjel-nappal futva) 20 óra felé érkeznek Pécsre, a Széchenyi térre. A sportolók bíznak abban, hogy útközben többen is csatlakoznak - akár csak rövidebb
távokra is - figyelemfelkeltõ, demonstratív futásukhoz. A szuper sportemberek,
az ultratriatlonos csapat tagjai nagyon
remélik, hogy nemzetközi szinten is
egyedülálló és emberfeletti teljesítményükkel hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a
Gyermekklinika kis betegei jobban és
gyorsabban gyógyuljanak, a betegellátáshoz elengedhetetlenül szükséges mûtõk
megújuljanak. Aki teheti, nyújtson támogatást a fenti nemes célhoz, a sebészeti
mûtõk felújításához, ahol már eddig is
sok kis beteg egészségét adták vissza,
életét mentették meg.
A sportolókat a bonyhádi Vasember,
Tamás Zsolt, a 2007-es év ultratriatlon világkupa gyõztese vezeti. VASEMBER A
KISEMBEREKÉRT!
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Projektindító megbeszélést tartottak
az érdekeltek részvételével az irodaház földszinti tárgyalójában 2009.
február 24-én.
Az Informatikai Rekonstrukciós Program
keretén belül meghatározásra került az
egységes mûszaki adatkezelés és tevékenységtámogatás informatikai hátterének irányvonala. Ennek eredményeképpen az IMR (Integrált Mûszaki Rendszer)
megvalósításának alapját egy piacvezetõ
szoftvercsomag alkalmazásának bevezetése jelentette, amely integrált módon illeszkedik a társaság fõbb meglévõ rendszereihez, pl. a pénzügyi és logisztikai terület SAP-moduljaihoz és az Oracle személyügyi megoldásához. A karbantartáshatékonyságnövelés, az üzemidõ-hoszszabbítás stratégiai céljai elérésének
szoftvereszköze ez a program. A 2005.
évi indulás óta a mûszaki rendszer sikeresen támogatja az erõmû fõjavítási munkáit, illetve egyéb karbantartási feladatait, amelynek során több mint 40 ezer
munkautasítás (több mint 100 ezer mutfeladat) végrehajtására került sor.
A paksi atomerõmû 2008-ban döntött
úgy, hogy követve a szoftverszállító Ventyx termékfejlesztési tervét, a PA Zrt.-nél
jelenleg használatban lévõ PassPort
10.0.4 verziószámú terméket verzióváltás keretében le kívánja cserélni Asset
Suite 6.0 termékre, valamint az új termék
hozta új funkcionalitásokat, illetve kiegészítõ modulokat is be kívánja vezetni.
Pekárik Géza, az erõmû mûszaki igazgatója üdvözölte a nagy számban összegyûlteket. Felhívta a figyelmet a projekt
rendkívüli fontosságára, mert szinte az
erõmû jövõje múlik a sikerén. Már egy
éve indulhatott volna az érdemi munka,
hogy sokak mindennapi feladatait könynyítsék. A PassPort program már a mindennapok része. Két új modulja segítségével a fejlesztések, beruházások átte-

PassPort-verzióváltás
kinthetõvé válnak, valamint a számos
külsõ munkavállaló személyi minõsítése
követhetõ, s csak azok bocsáthatók munkára, akik rendelkeznek minden vizsgával, vizsgálattal, amik a feladat elvégzéséhez szükségesek.
Aradi János, a PA Zrt. informatikai csoportjának szolgáltatásvezetõje visszatekintett a PassPort bevezetésének 1. és 2.
fázisára, a menet közbeni verzióváltásra.
Az eddig használt verzió már egy kifutó
termék, az új csomagok használatbavétele és az elvégzendõ adatrögzítési feladat
munkaráfordításának nyeresége teszi indokolttá a nagyobb ugrást a Ventyx Asset Suite 6.0.1 verzióra. Várhatóan számos elõnnyel jár a tág határok közötti
testreszabhatóság, az egyszerûbb kezelés, az adatok különbözõ szempontok
szerinti elérhetõsége. Az átállás alkalmával folyamatok, funkciók felülvizsgálata
is megtörténik. Egyre inkább közelítünk
a "standard" rendszerhez, ennek a munkának záloga az Accenture aktív részvétele a projektben.
A projekt támogatására nagy erőkkel vonult
fel a Ventyx angliai részlege is. Lindsay
Aldridge projek tmanager sorra bemutatta
munkatársait:
• Frank Dougherty vezető konzultáns a
PassPort 10 és AS 6-os változások oktatója,
raktározás, tevékenység nyomon követése
és a dozimetriai modulok szakértője.
• Arthur Massey vezető tanácsadó a munkairányítás, karbantartás és a két új modul, a
projektvezetés és a személyi minősítési adatok moduljainak szakértője.
• James Genus vezető tanácsadó a műszaki
változáskezelés, a dokumentumkezelés és a
kizárás modulok szakértője.

• Muzaffer Ahmad vezető technikai tanácsadó
a személyre szabás oktatását végzi.
• Jacqui Brown tanácsadó általános feladatokkal segíti kollégáit.
• Andy Ives technikai igazgató a lokalizáció, az
adatáttöltés és a projektsegítség alapszoftverének, a Foundation Architecture-nek a
szakértője.
• Ed Mospan technikai mérnök a lokalizáció,
az adatáttöltés, a személyre szabás fejlesztési/programozási szakértője.

Még sosem volt ilyen létszámú külföldi támogatottsága egyetlen bevezetési fázisnak sem. Ez is mutatja, milyen jelentõs ez a megoldandó feladat.
Barát Péter projektvezetõ bemutatta

kollégáit, akik ugyan egy tanácsadó világcég, az Accenture alkalmazottai, de
már rég óta az MVM-cégcsoport eredményes támogatói pl. SAP bevezetésében is.
Pakson is ismerõsek a PassPort bevezetése kapcsán. Bálind Violetta, Balogh István, Bodnár Krisztián, Kapocsi Gergely
alkotják egyelõre a csapatot. A projekt elõkészítése megtörtént. A feladat terjedelmének meghatározása, a tervezés határideje július 7. Éles indítása 2009. december közepére várható.
A PA Zrt. és az MVMI Zrt. részéről sorra bemu tatkozott az öt részterület felelős vezetője:
• Kamondi Ferenc és munkatársai a munkairányítás, a berendezéskizárás, a dozimetria,

a készlet és katalógus, valamint a személyi
minősítés adatai modulok kialakításáért.
• Straubinger József és munkatársai a tevékenység nyomon követése és dokumentumkezelés modulok kialakításáért.
• Csontos Erzsébet és kollégái a műszaki változások és az új modul, a projektvezetésért
felelnek.
• Lacza Zoltán és csapata a műszaki adatkezelés folyamat PassPortba építésének feltételeit teremti meg.
• Mosolygó Sándor MVMI Zrt. műszaki modul
osztályával és a UNIX Bázis Csoporttal a műszaki terjedelem kialakításán keresztül végzi
a honosítást, az adatok betöltését, a programok és interfészek módosítását, fejlesztését, az átállások koordinálását és végrehajtását.

Frank Dougherty kedvcsinálóként ecsetelte az alkalmazandó program, módszertan elõnyeit az üzleti folyamatok fejlesztése, a feladat-meghatározás, az átállás lépéseinél. A SODA olyan fejlesztõ eszköz, mely
minden fejlesztést tárol. A mintafolyamatokat is, melyek a saját fejlesztéseink alapjai
lehetnek. Ezzel megvalósítja a programfejlesztés mostanában lépten-nyomon emlegetett módszerének, a Service Oriented Architektura (SOA) elveit.
Végül Horváth László, az MVMI Zrt.
igazgatói tanácsadója, projektvezetõ felsorolta a feladatokat, melyeket a siker
érdekében a Projektalapító Dokumentum körültekintõen tartalmaz (kockázatkezelés, probléma- és változáskezelés, státuszkövetés, dokumentumkezelés, minõségbiztosítás, feladatok, határidõk nyilvántartása).
A projekt irodái a 101/A épületben a
22., 25-27. és 31. helyiségekben kerültek
elhelyezésre. A projektvezetés támogatására a SharePoint Windows alapú programot használják majd, mely mintegy keretbe foglalja a projekt tevékenységeinek
adminisztrációját.
gyulai

Elismerés a munkahelyi egészségfejlesztésért
A Paksi Atomerõmû Zrt. a munkahelyi
egészségfejlesztés terén megvalósított tevékenységéért elismerõ oklevélben részesült a „Move Europe” program keretében.
A „Move Europe” programot a Munkahelyi Egészségfejlesztés Európai Hálózata indította útjára 2006-ban az EU Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Fõfelügyelõségének támogatásával. Magyarországi
megvalósítója az Országos Egészségfejlesztési Intézet, együttmûködésben az
Egészségesebb Munkahelyekért Egyesülettel. A 26 európai ország részvételével
zajló kétéves program hazai vállalatokat
mozgósított annak érdekében, hogy a
munkaadók felismerjék, milyen fontos és
számukra is elõnyös a munkavállalók
egészségének fejlesztése, és ezáltal az
„Egészséges munkavállaló az egészséges
munkahelyeken” célkitûzés megvalósítása európai és országos szinten egyaránt.
A munkahelyi egészfejlesztés célja a
munkaerõ egészségének, motivációjának, mentális kapacitásának erõsítése,
ezért a program legfõbb céljai a
következõk voltak:
• hozzájárulni a munkahelyi
egészségfejlesztés szükségességének és kedvezõ hatásainak felismeréséhez,
• gyakorlati példákkal igazolni
a munkahelyi vezetés számára, hogy érdemes befektetni
munkavállalóik egészségi állapotának fejlesztésébe,
• elõsegíteni az életmóddal öszszefüggõ munkahelyi egészségfejlesztési programok tapasztalatainak megosztását,
az európai országok közötti
konstruktív együttmûködést
és a programok gyakorlati
megvalósításának fejlesztését,
• díjazni a legjobb munkahelyi
egészségfejlesztési gyakorlatokat, támogatva széles körben való elterjesztésüket.
A programhoz csatlakozó vállalatok egy internet alapú önkitöltõs kérdõív (Munkahelyi
Egészségfelmérési Kérdõív) segítségével tesztelhették le az

egészséggel kapcsolatos törekvéseiket.
Feltérképezhették, hogy munkahelyükön
mit lehet fejleszteni a kedvezõbb munkahelyi egészség elérése érdekében, továbbá ellenõrizhették munkahelyük egészségfejlesztéssel kapcsolatos filozófiáját,
politikáját és cselekvési készségét.
A programhoz kis- és nagyvállalatok,
állami szervezetek, a nonprofit és for-profit szektor munkavállalói egyaránt csatlakozhattak. A magyarországi kampány sikeresnek tekinthetõ, hiszen a programhoz nyolcvannégy hazai vállalat csatlakozott.
A kérdõívben vizsgált négy terület a
következõ volt:
• fizikai aktivitásra való motiválás,
• egészséges táplálkozás elõsegítése,
• mentális egészség fejlesztése, a munkahelyi stressz csökkentése, megelõzése,
• dohányzás megelõzése és a leszokás
segítése.
A kiemelt négy terület nagyon is aktuális, hiszen gyakran nincs elég idõnk

vagy alkalmunk egészséges ételek készítésére, fogyasztására, többségünk ülõmunkát végez, és nem mozog eleget, a
munkahelyi stressz egy újfajta "pestisnek" tekinthetõ, ami nagyon sok munkahelyet megfertõz, és amelyet nagyon sokan még ma is dohányzással próbálnak
csillapítani.
A pályázati anyagban - amit 2008. július 31-ig lehetett benyújtani - ki kellett
térni azokra az általános kérdésekre,
amelyek azt vizsgálták, hogy a munkahelyi egészségfejlesztés témakörei részét képezik-e a szervezet céljainak, a
cég üzleti filozófiájának (pl. munkahelyi
jóllét, egészséges életmód, egészségmagatartás, foglalkozás-egészségügy, munkahelyi biztonság stb.), a felsõ vezetés
mennyire járul hozzá, illetve támogatja
a munkahelyi egészségfejlesztést és az
ezzel kapcsolatos helyi kezdeményezéseket, van-e lehetõsége a munkahelyi
kollektívának, illetve az alkalmazottaknak részt venni a munkahelyi egészségfejlesztési programok kidolgozásában,

továbbá elegendõ tájékoztatást kapnake a munkavállalók a munkahelyi egészségfejlesztési programokkal, politikával
kapcsolatban.
A négy vizsgált területhez kapcsolódóan ismertetni kellett a pályázati anyagot
készítõ cég adott területen tett intézkedéseit, a végrehajtott programokat, azok
eredményeit. Ezekbõl a következõket
emeljük ki.
Fizikai aktivitásra való motiválás: a PA
Zrt. Egészségközpontja programkínálatából számtalan mozgásos foglalkozást választhatnak a munkavállalók. A kínálat
között szerepel a Pilates torna, a jóga, a
gyógy- és relaxációs torna, a medence-és
gerinctorna. Az egészséget támogató környezet kialakítása és a mindennapi rövid
testmozgás megvalósítása érdekében az
atomerõmû területén, illetve az Egészségközpontban gravitációs állványokat helyeztünk el, melyeket a munkavállalóink
munkaidõben, szükség szerint vehetnek
igénybe. Ezen túl a 25 éves Atomerõmû
Sportegyesület szabadidõs programjaival,
a szakosztályokban zajló programokkal elégíti
ki a sportolni vágyók igényeit.
Egészséges táplálkozás elõsegítése: az erõmû területén mûködtetett büfék a megszokott
kínálaton túl zöldségféléket, gyümölcsöt és salátákat is kínálnak. A
speciális büfében is biztosított a meleg étel mellett a gyümölcs- és zöldségkínálat. A tudatosan
megtervezett, egyénre
szabott étkezéshez nyújt
segítséget az Egészségközpont "Helyes életmód, helyes táplálkozás"
programsorozata,
amelynek keretében dietetikus szakember személyre szabott recept
összeállítással és praktikus tanácsokkal segíti a
helyes életmód és táplálkozási szokások kialakítását. Az erõmû étterem-

ben "kímélõ menü" kínálata azoknak,
akik alacsony kalóriatartalmú, korszerû
ételek fogyasztásával kívánják egészségüket megõrizni, testsúlyukat kontrollálni, esetleges táplálkozással összefüggésben lévõ betegségüket a lehetõ legkedvezõbb szinten tartani vagy megszüntetni.
Mentális egészség fejlesztése, munkahelyi stressz csökkentése, megelõzése: a
hatósági jogosító vizsgára kötelezett munkavállalók számára kidolgozott pszichológiai állapotfelmérés, amely kiterjed a
munkaképességet befolyásoló pszichológiai tényezõk felmérésére, a munkaképesség pszichológiai szempontú minõsítésére, az egyéni és szervezeti visszacsatolásra, valamint a munkaképesség és a
mentális egészség megõrzésének, fejlesztésének biztosítására. Rekreációs tréningprogram biztosítása a jelentõs és hosszan
tartó, folyamatos munkaterhelésnek kitett munkavállalók részére, amely során
kiemelt hangsúlyt kap a stressz azonosítása, a stresszel való megküzdési technikák megismerése, elsajátítása. Az Egészségközpont keretében mentálhigiénés tanácsadás mûködik a munkavállalók és
családtagjaik számára.
Dohányzás megelõzése és a leszokás
segítése: FüstÖlõ dohányzásról leszoktató program meghirdetése, az erõmû épületeiben történõ dohányzási tilalom életbe lépésével egyidejûleg. A dohányzásról
történõ leszoktatás érdekében tapaszkúrát és elektromos kezelést biztosítottunk
térítésmentesen, amelynek eredményeként a programban résztvevõ közel háromszáz fõbõl nyolcvanan szoktak le a
dohányzásról. Az Egészségközpontban
rendszeresen kínálunk dohányzásról leszoktató terápiás programot.
A programra jelentkezõ munkahelyek
egészségfejlesztési programjait, törekvéseit és gyakorlatait szakmai bíráló bizottság vizsgálta, majd értékelte az egyes
munkahelyi egészségfejlesztési modelleket, valamint a szervezet egészségpolitikáját.
A bíráló bizottság a legjobb egészségfejlesztési modelleket megvalósító munkahelyeket - a 84 pályázó cég közül 12 pályázót - a zárórendezvényen 2009. február 25-én Elismerõ Oklevélben részesítette.
László A. Zoltánné
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Szerkesztõségi gyakorlaton Prokob Ágnes
Lapunk olvasói az utóbbi számokban megjelent cikkek írója között új
névvel találkozhatott. P. Ágnes nevét olvashatták az interjúk alatt.
Hogy ki õ?
Az Atomerõmû újság szerkesztõségében
újságírói gyakorlatát töltõ Prokob Ágnes
a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula
Fõiskolai Kar kommunikáció és médiatudomány szakán másodéves hallgató. A
médián belül az újságírás érdekli leginkább, ezért is keresett a sajtó területén
gyakorlási lehetõséget. Az Atomerõmû
szerkesztõségének munkájában 2008 decembere óta vesz részt. Eddigi cikkei az
Energetikai Szakközépiskola (ESZI) életével foglalkoztak. Írásaival a jövõben is találkozhatunk, melyek elsõsorban a középiskolás diákokat, a fiatalokat érintõ témákat kívánja bemutatni.

- Ágika! Milyen hatást tett rád az elsõ
szerkesztõségi ülés?
- Megtapasztaltam, hogy nagyon izgalmas, és hogy ez egyáltalán nem egyszerû szakma. Elõtte el sem tudtam
képzelni, hogy miként zajlik egy ilyen
megbeszélés. Nagyon érdekelt az a
munka, ami egy szerkesztõségen belül
folyik. Amellett, hogy rendkívül érdekesnek találtam a szerkesztõségi ülést,

sok hasznos információhoz is hozzájutottam.

tott iskola, az ESZI kollégiumában nevelõtanár. Általa az iskola életébõl sok
olyan információhoz hozzájutok, amit a
tudósításokban, cikkekben közzétehetek. Remélem, tudom hasznosítani magam a szerkesztõség munkájában, mert
amíg lehetõségem van rá, szeretnék
részt venni benne.

- Hogyan készítetted interjúidat,
mennyire jelentettek kihívást?
- Az elsõ cikkem viszonylag könnyen
készült, mert ott egy fiatal partnerrel
beszélgettem, és hamar megtaláltuk a
közös hangnemet. A második interjúnál, amikor Szabó Béla úrral, az Energetikai Szakközépiskola igazgatójával
beszélgettem, egy kissé zavarban voltam. Talán azért is, mert túl fiatal vagyok még ezen a pályán és nincs még
kellõ gyakorlatom. Nem volt egyszerû
sem a felkészülés, sem az anyaggyûjtés.
Azért igyekeztem minden tõlem telhetõt megtenni.

- Mi a kedvenc témád, mirõl írnál a
legszívesebben?

- Tanulmányaid terén milyen további
terveid vannak?
- Az alapdiplomám megszerzése után
szeretném tanulmányaimat vagy mesterképzésen vagy az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ oktatási forma valamelyikén folytatni. Jelenleg aerobic sportedzõi tanfolyamra is járok. Nagyon érdekel a szállodai sportanimátori tevékenység, de tulajdonképpen minden sporttal
kapcsolatos foglalkozás vonz. Jövõbeli pályámat illetõen még nincs határozott tervem, mert nagyon nehéz elhelyezkedni a

médiában. Ezért is gondoltam arra, hogy
több területen képezzem magam. Szerintem jobb, ha több elképzelésem van, de az
sem garancia a jövõt illetõen, csak mobilabbá tehet.

- Miért éppen az Atomerõmû újság
szerkesztõségét kerested meg?

Klímaváltozás 2050:
a jövõ ma kezdõdik
Ajánlások az EU integrált klímapolitikájához
Az Európai Parlament óriási többséggel elfogadta a földi átlaghõmérséklet 2 oC-on belül
tartását elõirányzó üvegházgáz (ühg) kibocsátáscsökkentési célojait megfogalmazó
Florenz-jelentést, ami az EP Ideiglenes
Éghajlatváltozási Bizottságának munkáját
foglalja össze.
A képviselõk a jelentés elfogadásával és nyilvánosságra hozásával jelezték, aggodalomra ad okot,
hogy a klímaváltozás az elõrejelzéseknél is gyorsabban és drasztikusabban zajlik, és a káros hatások
is komolyabbak, mint azt korábban gondolták.
Ezért az a vélemény alakult, ki, hogy a helyzet súlyosságára való tekintettel az Európai Bizottságnak
nyomon kell követnie, a vállalt klímavédelmi célok
mennyire teljesülnek és képesek-e biztosítani a veszélyes mértékû éghajlatváltozás elkerülését.
A jelentés rámutat, mindenképpen biztosítani
kell középtávon az ühg-kibocsátás 25-40%-os csökkentését 2020-ra és hosszú távon az emisszió legalább 80%-os csökkentését 2050-re az 1990. évi bázisszinthez képest. Ezek a célok az EU 2007-es Stratégiai Energia Áttekintésében lefektetett vállalások
(az ühg-kibocsátás 20%-os csökkentése, a megújulók arányának 20%-ra emelése az energiafogyasztásban és az energiahatékonyság 20%-os növelése)
túlteljesítését követelik meg.
A parlamenti képviselõk szerint az energia- és
klímapolitika fordulópontjához érkeztünk, ami tükrözõdik az energiaforrások fokozatos kimerülésében, ugyanakkor felhívják a figyelmet arra a veszélyre, amit a probléma komplexitása elõtti kapituláció jelentene. Éppen ellenkezõleg, határozott
víziókra van szükség a változásokhoz. A globális
klímapolitikai témának minden téren és minden
politikában helyet kell kapnia, a polgárokat szorosan be kell vonni az éghajlatváltozás elleni küzdelembe. A jelentés az energetikában, a bioüzemanyagok, energiahatékonyság, mobilitás, logisztika, turizmus, szénmentesítés és tárolás, mezõgazdaság, erdõ- és vízgazdálkodás, halászat, talajvédelem, informatika, oktatás, egészségügy
terén meghozandó szükséges intézkedések széles spektrumát
vázolja fel.
A jelentésben az alábbi konkrét
javaslatok szerepelnek:
• az energiahatékonyság kötelezõ 20%-os javítása 2020-ra,
egyedi közbensõ célértékekkel;
• az európai energia-külpolitika építõköveként partnerség
kialakítása a földközi-tengeri
országokkal elsõként napenergia, majd késõbb hidrogén termelésére és az EU-ba
történõ szállítására;

• 2015-re passzív lakóházak, 2020-ra pedig zéró
energiaigényû kereskedelmi és közösségi épületek létrehozása;
• megújulóenergia-közösséget kell létrehozni az
EU-ban;
• környezetbarát technológiák, mint például a hidrogén, elektromos hajtás, üzemanyagcellák, hibrid- vagy fejlett bioüzemanyagok kutatásának és
fejlesztésének erõteljesebb támogatása;
• a bizottság vizsgálja meg ühg-kibocsátási célok elõírását az agrárszektorban;
• egy európai éghajlati alap vagy hasonló tagállami alapok létrehozása;
• egy egész EU-ra kiterjedõ elektromos szuperhálózat kifejlesztése, amely minden villamosenergia-elõállító számára hozzáférhetõ;
• az uniós polgárok tájékoztatása a kibocsátáscsökkentés megfizethetõ módjairól, a termékek
és szolgáltatások széntartalmáról;
• ingyenes energiaaudit biztosítása a tagállamokban, hogy a lakosság képes legyen energiafogyasztásának és emissziójának önálló csökkentésére;
• a bizottság és a tagállamok támogassák az ENSZ
"Zöld New Deal" kezdeményezését.
Az EP-képviselõk szerint az EU következõ költségvetésében az éghajlatváltozás elleni küzdelemnek kell lenni a legfõbb prioritásnak. Több pénzügyi támogatást kell nyújtani a fejlõdõ országok
számára ezen a téren és a kibocsátáscsökkentést,
illetve az éghajlatváltozás következményeihez való
alkalmazkodást követelményként kell beépíteni a
fejlesztési segélyprogramokba.
Az EP-képviselõk elismerik, hogy a tagállamok
különbözõképpen viszonyulnak az atomenergia
használatához, ezért az Európai Bizottságnak a biztonság javítása érdekében különleges figyelmet kell
fordítania a radioaktív hulladék kezelésére az egész
nukleáris ciklus vonatkozásában.
Dr. Szerbin Pável, EU-szakértõ

A földi átlaghőmérséklet változása 1970-2004 között

- Egyrészt, mert ismerem ezt a lapot,
és mert szüleim kötõdnek az atomerõmûhöz. Otthon mi is rendszeresen olvassuk az Atomerõmû újságot, hisz
apukám révén - aki nyugdíjba vonulásáig mûvezetõként dolgozott az erõmûben - minden hónapban megkapjuk.
Anyukám pedig az erõmû által alapí-

- A sport nagyon közel van a szívemhez,
ezért örömmel írnék ilyen témájú cikkeket. Kiskorom óta sportolok. Hobbiszinten
kézilabdáztam, fociztam. Az úszás hároméves korom óta nagy szerelmem. Már
a kisiskolás évektõl kezdve balett tagozatra jártam, és ennek köszönhetõen kilenc éven át balettoztam. Aztán táncoltam is, a néptánc mellett a dzsessz-balett
is kedvencem volt. Késõbb twirlingeztem
(botforgatás sportág), számos hazai és
nemzetközi versenyen szerepeltem sikerrel. Jelenleg twirlingoktatóként tevékenykedem ebben a sportban. Mint említettem, az aerobic sportedzõi képesítésem
megszerzése is folyamatban van. A sport
végigkísérte az életem, és én ennek nagyon örülök.

- További sikereket kívánok tanulmányaidban és a sport terén is!
Lovásziné Anna

Ifjú fizikusok látogatása a CERN-ben
A Magyar Fizikushallgatók
Egyesülete (Mafihe) 1988-ban
alakult, politikamentes, 1998
óta közhasznú egyesülete a fizikus, csillagász és a fizikatanár szakos hallgatóknak. Céljuk az oktatás színvonalának
emelése, fizikaversenyek szervezése, lebonyolítása és nemzetközi kapcsolatok ápolása.
Ez utóbbi kapcsán például évente
tanulmányi kirándulást szerveznek külföldi kutatóintézetekbe. Az
idei kirándulás alkalmával február

10-14. között négy kutatóközpontot kerestek fel Svájcban és Franciaországban mintegy ötvenen.
A fizika Mekkájába tett látogatás
- ahol gyorsító gyorsítót ér - állomásai a következõk voltak:
• Lausanne, Mûegyetem (EPFL):
van egy kis, szakaszosan mûködõ
"tokamak" (tóruszalakú mágneses
plazmatároló) berendezésük a
plazmakutatás, a fúziós reaktortervezés, az anyagszerkezet-kutatásához, de egyebekkel is foglalkoznak,
így elõadások hangoztak el:
• a nanocsövek tulajdonságairól,
elõállításukról és alkalmazási lehetõségeirõl, valamint
• a fénycsipeszrõl, mely a mikroszkópia újabb eszköze, mellyel
baktériumok, sejtek vagy azok
szerkezeti egységei rögzíthetõk
("megfoghatók" és "elengedhetõk"), ha kell, nagy pontossággal
mozgathatók,
• szupravezetés alacsony és magas hõmérsékleten, milyen anyagok milyen körülmények között
miért veszítik el ellenállásukat hogyan lehet erõs mágneseket készíteni.
• Genf: itt található az európai nukleáris kutatás 1953-ban alapított
központja (francia elnevezésébõl:
Centre Européen pour la
Recherche Nucléarie - CERN). A közelmúltban üzembe helyezett
(2008) hadronütköztetõ gyûrûrõl
elsõ kézbõl, a kutatóktól kaptak tájékoztatást az eddigi eredményekrõl, a kitûzött célokról. Az atomok
végsõ építõelemeit kutatják, sze-

retnék megtalálni a Higgs részecskét, vagy bizonyítékot a szuperszimmetriára (SUSY), esetleg igazolnak más (húrelmélet, többdimenziós bránok) elméleteket. Kimutathatóságuk nagy energiájú
atommagok nagy energiájú ütköztetése révén válik lehetõvé - erre
építették át kb. 170 milliárd $ költséggel hétszázszoros teljesítményûvé a részecskegyorsítójukat a
föld alatti (átlag 100 m mélységben) 27 km hosszú alagútgyûrûben. A fizikai elméleteket, csillagászok megfigyeléseit kell kísérletileg igazolni - létezik-e az antianyag,
a fekete lyuk. Nyolcvan állam 7000
fizikusa dolgozhat felváltva a nagy
kísérleteken. Az elõgyorsítóból belépõ atommagok nyalábját majdnem fénysebességre gyorsítják (7
TeV) erõs vákumban (10-13 bar).
Természetesen ehhez kellenek a világ legnagyobb szupravezetõ mágnesei is, melyeket héliummal hûtenek 2 Ko-ra, azaz mínusz 271 oC-ra
(hidegebb, mint a világûr). A tekercsek nióbium-titán ötvözetbõl készültek (10 Ko-nél már szupravezetõ), bennük 11 700 amper erõsségû áram állítja elõ 8 Tesla erõsségû mágneses teret. Közel fénysebességgel a 27 km-es pályát 11
245-szor futják be másodpercenként - mérnöki bravúr a mágnesek
vezérlése. Ezeknek a mágnesek-

nek feladata, hogy a részecskéket
pályán tartsák, gyorsítsák, irányítsák úgy, hogy akár célozni lehessen velük az ütköztetés érdekében.
Még a hold helyzetére is figyelemmel kell lenni a szabályozásnál.
Egy nyaláb 10 órán keresztül kering, majd "kicsatolják". Egy idõben 2835 csomag keringhet (kb.
1011 db proton). A kerület mentén
négy különbözõ típusú detektort
helyeztek el. A két ellentétes irányba futó nyalábokat a detektorok terében keresztezik (akár 25 nanosecundumonként) ekkor ütközések
is létre jöhetnek. Az eredményeket
a késõbbi értékeléshez elektronikusan tárolják. Évente 10-15

petabyte "érdekesnek tûnõ" adat
keletkezik, melyeket értelmezni,
értékelni kell.
Bár proton-proton ütközésekor a
felszabaduló energia 14 TeV, emiatt
az adott helyen egy pillanatra a
napfelszín hõmérsékletének 300
milliószorosa lesz, akár parányi fekete lyuk is keletkezhet - ez is a cél
-, de ez "elpárolog". A méretek miatt ez négy szúnyog röptéhez elegendõ. Idõszakosan (az év egy hónapjában) ólom atommagokat is ütköztetnek majd. Egy-egy ütközésnél a keletkezõ energia 1312 TeV
sem több egy egyszemélyes tapsnál.
• Grenoble: az 1967-ben alapított
intézet a neutronkutatás úttörõirõl,
Max von Laue-ról és Paul
Langevin-ról kapta nevét (Institut
Laue-Langevin - ILL). Egy nemzetközi kutatóközpont, ahol 30 ország
1200 kutatója végez kísérleteket elsõsorban a hagyományoknak megfelelõen neutronok segítségével. A
sugárforrást 96% dúsítású uránnal
üzemelõ reaktor biztosítja.
• Grenoble, European Synchotron Radiation Facitility - ESRFben a szinkotronból nyert sugárnyalábbal, mint a fénnyel széles
spektrumú (biológusok, régészek,
gyógyszergyártók, kozmetikai és
mikroelektronikai cégek) anyagszerkezeti vizsgálatokat végeznek.
A rövid és fárasztó kirándulás
(két éjszaka a buszon) hallatlanul
sok, hasznos információt nyújtott.
Különösen lelkesítõ volt, hogy bár
mindenki jól beszél már angolul és
a szakzsargonban is jártas, szinte
mindegyik intézetben anyanyelvükön is kaptak tájékoztatást a diákok a kint dolgozó magyar kutatóktól.
Ennyit sikerült "kihúznom" legkisebb fiamból, ki részese volt e remek kirándulásnak. Ezúton is köszönjük a kiváló szervezést, a tartalmas programot a Mafihe aktivistáinak, Lakatos Dórának és Béke
Tamásnak.
gyulai
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Hasznos tanácsok
Mire figyeljen a tulajdonos, ha albérlője a tényleges villamosenergia-vételező?
Elõfordulhat, hogy a bérbe kiadott ingatlanon a bérlõ közüzemi hátralékot halmoz fel,
amit a szolgáltató jogosan követel a tulajdonostól, vagyis a vele közüzemi szerzõdéses
jogviszonyban álló ügyféltõl, holott a tényleges vételezõ a bérlõ volt. A bérlõ viszont a
szolgáltatóval nem áll jogviszonyban.
A szolgáltató és az ingatlan tulajdonosa között érvényben lévõ szerzõdés értelmében
a lakás birtokosa, vagyis a szolgáltatóval
szerzõdéses jogviszonyban álló személy felel a fogyasztási helyen elfogyasztott villamos energia ellenértékének pontos teljesítéséért. A tulajdonosok egy része rendszeresen ellenõrzi a befizetéseket, vagy úgynevezett eltérõ fizetõként jelölteti meg a bérlõt. Amennyiben a ténylegesen vételezõ bérlõ fizet, nem is következik be problematika,
de lehetséges az is, hogy a bérlõ fogyaszt, de
nem fizet.
Az egyetemleges felelõsségvállalásról
Amennyiben a tulajdonos a bérlõt eltérõ fizetõként jelölte meg, még a szolgáltató ez-

zel a bérlõvel nem kötött szerzõdést! Ilyen
esetben a tulajdonos és az eltérõ fizetõ egyetemlegesen felel az elfogyasztott villamos
energia ellenértékének megtérítéséért. Az
egyetemlegesen vállalt felelõsség pedig a
hétköznapi gyakorlatban azt eredményezheti, hogy amennyiben a bérlõ a felhalmozott hátralékot nem tudja megtéríteni, akkor a szolgáltató a bérlõtõl nem tudja behajtani a hátralékot, így jogosan követeli azt attól, akitõl be tudja hajtani! Vagyis a tulajdonos kényszerül befizetni azt, amit a bérlõ elmulasztott. (Ilyen jellegû pénzügyi vita polgári peres eljárást hozhat.)
Másik elõfordulható eset lehet az, amikor
ugyan befizeti a kapott részszámlák összegét a bérlõ, csakhogy a tényleges fogyasztásának ellenértéke jóval több, mint amit õ befizetett. Amennyiben olyan szolgáltató területén vételez a bérlõ, amely szolgáltató az
úgynevezett éves leolvasási rendszert és a
részszámlázást alkalmazza, ott évente csak
egyszer derül ki, hogy mennyi is volt a va-

lós vételezés értéke. Ugyanis az évi egyszeri szolgáltatói leolvasás alkalmazásakor a
mérõberendezés ("villanyóra") két valós leolvasása közötti idõszakban (ez 12 hónap)
csak tizenegy részszámlát bocsát ki a szolgáltató, természetesen becsült fogyasztási
adattal. Ilyen esetben elõfordulhat az, hogy
bár a bérlõ nagyon precízen befizeti a megállapított becsült részszámlák összegét,
csakhogy amennyiben a tényleges fogyasztása jóval meghaladta a részszámla összegét, késõbb ebbõl probléma keletkezhet.
Ha nagyobb a fogyasztás, mint a részszámla alapja
A nem kellõen odafigyelõ tulajdonos tehát
pórul járhat olyan esetben, amikor a bérlõ
csalafintán bemutatja neki a részszámla
befizetéseinek csekktõpéldányait, csakhogy a valóságban ettõl jóval többet fogyasztott, ez azonban majd az éves leolvasás hónapjában derül ki. Amennyiben ez a bérlõ
az éves leolvasás elõtti hónapban végleg eltávozik a bérleménybõl, és a tényleges leol-

vasás utáni elszámoló számla kiküldésekor
már nincs jelen, a különbözet befizetése a
tulajdonost terheli. Azért következhet ez be,
mert a szolgáltató az idõszak 11 hónapjában
csak becsült részszámlát küldött, és amikor
leolvasta a mérõberendezés tényleges állását (a tizenkettedik hónapban), az elszámoló számla a tényleges fogyasztást mutatja!
Ez pedig mint láthattuk, jelentõsebb lehet,
mint a becsült részszámlák voltak.
Javasolhatjuk mind a két érintett félnek,
tehát a tulajdonosnak, és a bérlõnek is egyaránt, hogy ilyen számlázási rendszer esetében az átadás-átvételkor mindkét fél aláírásával igazolja a valós mérõállást, készíttessenek egy évközi induló elszámoló számlát (természetesen ezt a távozáskor is megtehetik). Az elszámolási idõszak során is
célszerû a tulajdonosnak rendszeresen ellenõriznie a részszámlák befizetését, továbbá a mérõ valós állást is. Szükség esetén valós mérõállást is közölhet.
(Összefoglalta: Szoboszlai Endre)

A szervezet nagytakarítása, a méregtelenítés
Tavasszal és õsszel célszerû egy-egy méregtelenítõ kúrát tartani.
A méregtelenítésnek az a lényege, hogy
megszabadítjuk a szervezetünket a felgyülemlett mérgektõl és salakanyagoktól. A méregtelenítés elve szerint méregnek minõsülnek azok az élelmiszerek és szennyanyagok, amelyek nehezen emészthetõk és üríthetõk, s így felhalmozódnak a szervezetben. Ezért
ajánlatos úgynevezett méregtelenítõ kúrának alávetni magunkat, zöldség-gyümölcs napokat, tartanunk. A zöldségek,
gyümölcsök rengeteg vitamint, ásványi
sót, nyomelemeket, anyagcserét aktivizáló enzimeket és sok-sok immunerõsítõ
bioaktív anyagot tartalmaznak. Szervezetünk minden létfontosságú anyaghoz hozzájuthat a diéta során, így a kúra alatt
sem kell tartanunk a hiánytünetektõl.
A gyümölcsökben és zöldségekben található rostok alaposan kitisztítják, mint
a seprû, végigsöprik a bélnyálkahártyát,
így nagymértékben elõsegítik az emésztõrendszer kitakarítását. Nézzük, melyek
a legjobb hatású zöldségek, gyümölcsök,
amelyek segítenek megszabadulni a mérgektõl! Az alma talán a legcsodálatosabb
gyümölcsünk. Magas rost- és glukonsavtartalma miatt kiváló méregtelenítõ. A
benne található pektin megakadályozza,
hogy a fehérjék a bélben rothadni kezdjenek, megköti a vastagbélben a nehézfé-

meket, kiválasztja az ételek adalékanyagait. Az eper a benne található karotinoidoknak és antociánoknak köszönhetõen segít a baktériumok elpusztításában.
A körte kitûnõ béltisztító, nagyon sok
benne a kálium, magnézium, kalcium,
réz, cink, foszfor, folsav és C-vitamin. Az
õszibarackban, sárgabarackban, szilvában található rostok segítik a bélmûködést, gyorsan kitisztítják a beleket. A szõlõnek magas a B- és C-vitamin-, a folsav-,
a mangán-, a magnézium- és a káliumtartalma, ennek köszönhetõen nagy szerepe
van a béltisztításban. Az aszalt szilva, áfonya rengeteg antioxidánst tartalmaznak,
melyek kiváltják a belek összehúzódását,
csökkentik a bélsár szervezetben eltöltött
idejét, csökkentik a mérgek visszaszívó-

dásának lehetõségét. A brokkoli az egyik
leggazdagabb magnéziumforrás, számtalan ásványi sót, sok klorofillt és rostot tartalmaz, fokozza a bélmûködést. A burgonya a legkiválóbb káliumforrás, de
bõvelkedik kalciumban, magnéziumban és foszfátokban is. Gazdag Bés C-vitaminban, melyek segítik a méregtelenítést. A cékla szintén kiváló méregtelenítõ, magas ásványianyag-tartalmának köszönhetõen erõsíti a szöveteket,
serkenti a vérképzést, aktiválja az ellenálló erõket. A cukorborsóban a rostokon
kívül rengeteg a magnézium, a nukleinsav, így nemcsak a bélmûködést támogatja, hanem a sejtregenerálódást, az izommûködést is. A káposzta, a karfiol magas
rosttartalmuknál fogva erélyes béltisztítók. A fokhagyma kiváló méregtelenítõ, ki
tudja választani a testbõl a méreganyagokat. A spárga serkenti a vesék és a belek
mûködését, és gyorsítja a mérgek távozását a szervezetbõl. A paprikában található csípõs ízt adó kapszaicin tágítja az ereket, mérsékeli a gyulladást, hígítja a vért.
A sárgarépában tetemes mennyiségû béta-karotin és szelén fordul elõ. A spenótban nagyon sok karotinoid, klorofill, B-, Cés E-vitamin, biotin, kalcium, magnézium,
réz, vas és kálium van. Kitûnõ hámregeneráló, anyagcsere- és immunrendszeraktiváló. Az uborka az egyik legjobb természetes vízhajtó, fokozza a húgysav ki-

választását. A zeller erõsen lúgos vegyhatású, ezért segít a sav-bázis háztartás
rendezésében, magas káliumtartalmának
köszönhetõen kihajtja az ödémát okozó folyadékot. A zöldbabnak magas a nukleinsav- és fehérjetartalma, gazdag folsavban,
mangánban és molibdénban. Segíti a máj,
a vesék és a hólyag mûködését, serkenti a
szervezet fehérjeszintézisét, aktiválja az
emésztést, vízhajtó és erõsíti a szívet és a
keringést. A méregtelenítés eredményességét fokozza, ha gyógyteakeveréket használunk a kúra alatt. Íme, egy ajánlott tisztítótea-keverék: gyermekláncfû, tarackbúza, kutyabengekéreg (kevés), bodza, csalán, hibiszkusz, nyírfalevél. A felsoroltakból készítsünk azonos arányban egy keveréket. 1 liter vízzel 2 evõkanálnyit forrázzunk le, majd 10 perc állás után szûrjük
le, és 1 evõkanál mézzel ízesítsük. Ha a
kúrát három napnál többre tervezzük,
mindenképpen kérjünk dietetikustól segítséget, orvosi felügyeletet.
Ha úgy érzi, hogy életviteli kérdésekben segítségre szorul, keressen meg a
20/9442-009-es telefonon és jöjjön el az
Egészségközpontba (ESZI volt fõiskola
épülete, 203. terem) szerda délelõttönként az életmód- és mentálhigiénés tanácsadásomra.
Dr. Vöröss Endréné
egészségfejlesztõ mentálhigiénikus
természetgyógyász

"Egy régi húsvét fényénél borongott
S vigasztalódott sok tűnt nemzedék,
Én dalt jövendő húsvétjára zsongok,
És neki szánok lombot és zenét."
(Juhász Gyula)

A húsvét csillagászati
érdekességérõl
A húsvét, a kereszténység egyik nagy ünnepe - teológiailag a legnagyobb -, úgynevezett "mozgó
ünnep". De miért is van az, hogy ez az ünnepnap
minden évben más és más időpontra esik?
2009-ben április 12-én lesz húsvétvasárnap.
Azért mozog a húsvét ünnepének időpontja,
mert húsvét vasárnapja a tavaszi napéjegyenlőséget követő első holdtölte utáni első vasárnap… A tavaszi napéjegyenlőség általában
március 21-én következik be, ekkor lép a Nap a
Kos jegyébe, ehhez kell tehát igazítani a húsvét
időpontjának megállapítását. A csillagászati tavasz kezdetének napján a Nap pontosan a keletponton kel és a nyugatponton nyugszik (a
nappal és az éjszaka időtartama egyenlő.)
A manapság általunk is használt Gergely-naptár
számos (itt most nem részletezett egyéb) hibája
között mellesleg éppen ez a "mozgó ünnep" mivolta is ott található… A március 21-ei napéjegyenlőség időpontja eshet olyan szombati napra, amikor éppen holdtölte van. Ilyen évben a húsvét március 22-re esik, tehát ez a legkorábbi nap,
amikor elkezdődhet a húsvét. (A csillagászati tavasz kezdetétől a legtávolabbi időpontra eső húsvétvasárnap pedig április 25-e lehet. Ehhez közeli dátum lesz 2011.04.24. és 2036.04.24.) A
szélsőértékhez legközelebbi időpontban pedig az
elmúlt évben volt húsvétvasárnap, mégpedig
2008. március 23-án.
Mint tudjuk Jézus Krisztus halála a zsidó húsvét
előestjére esett. Máté evangéliumában (27. 4546) ezt olvashatjuk: "Hat órától kezdve pedig sötét lőn az egész földön, kilenc óráig. Kilenc óra körül pedig nagy fennszóval kiáltja Jézus (…) Én Istenem! Miért hagytál el engemet?"
Az idézett rész azt sugallhatja, hogy Jézus felkiáltásakor, illetve halálakor talán napfogyatkozás lehetett, hisz' az sötétségbe burkolja a környéket.
Csakhogy a zsidó húsvétot a holdhónap közepén,
tehát holdtölte idején tartották! Köztudomású viszont, hogy teleholdkor kizárólag holdfogyatkozás
következhet be és nem napfogyatkozás! Minden
bizonnyal egy nem túl korábban lezajlott napfogyatkozás emléke keveredett össze az evangélium szerzőjének emlékezetében, ami megelőzte
Jézus Krisztus keresztre feszítésének tényleges
időpontját. A csillagászati kronológia titkait kutatva (sok más szakterület által valószínűsíthető
adattal összevetve az időpontot) úgy gondoljuk,
hogy Jézus Krisztus halálának valószínűsíthető
időpontja - a mai időszámításunkat és a Gergelynaptárat használva - talán 30. április 7-én
lehetett…
(További érdekességek, ajánlott honlapok:
Magnitúdó Csillagászati Egyesület Debrecen,
www.macsed.ngo.hu és Magyar Csillagászati
Egyesület: www.mcse.hu.)

Szoboszlai Endre csillagász-ismeretterjesztő

Tájékoztató az EVDSZ energiapolitikával kapcsolatos tevékenységérõl, melyben hangsúlyos szerepet kap a paksi atomerõmû,
valamint a mátrai ligniterõmû bõvítése is.
Az Egyesült Villamosenergiaipari Dolgozók Szakszervezete, az EVDSZ energiapolitika alakításában mind a múltban, mind a jelenben, mind a jövõben
szerepet kíván vállalni.
Jelen tájékoztató ezzel kapcsolatos aktuális információkat tartalmazza az
EVDSZ 2oo8.november 21-i kongresszusától napjainkig.
1., Az EVDSZ november 21-i kongreszszusának döntései szerint az EVDSZ testülete kialakította állásfoglalását, mely
szerint:
1.1 ) A magyar energiapolitika legyen
sokoldalú. Az energia - termelésben a
több lábon állás elvét támogatjuk. Ez
csökkenti a jövõ kockázatait és stabilitást, biztonságot jelent. Jelenleg az ország energia ellátása túlzott mértékben
gázfüggõ.
1.2 ) A magyar energiapolitika döntéseinél meghatározó legyen az a szempont, hogy a jövõ energiája legyen kedvezõ áru. Mind a lakossági fogyasztók
mind a gazdaság szereplõi részérõl jogos
igény, hogy a villamos – energia elérhetõ és piacképes áron legyen értékesítve.
1.3 ) A magyar energia-termelés szer-

kezetébõl adódóan elkerülhetetlen, hogy
a jövõben is legyen széndioxid kibocsátás, azonban a jövõ energiamixében törekedni kell ennek minimalizálására.
1.4 ) A magyar energiapolitika támaszkodjon a hazai termelésre és minimalizálja az importfüggõség kockázatait.
Fenti elvek alapján támogatjuk a jövõ
energia - termelõ modelljében a hazai
szén, elsõsorban lignitbázisú erõmûvek
építését, a paksi atomerõmû bõvítését és
azon megújuló energiaforrások alkalmazását, mely kielégíti az 1-4 pontokban leírtakat. A csúcsigények kielégítését rugalmas és gazdaságos eszközökkel biztosítani kell. Az EVDSZ energia modelljét korszerû és a közép-európai régió
együttmûködését jobban elõsegítõ összekötõ hálózat szolgálja ki.
2.)A kongresszusi programban megjelent a Paksi erõmû bõvítésének támogatása. Ennek megvalósítása érdekében egy
közös EVDSZ szakszervezeti delegáció /
elnök, paksi tagszakszervezeti vezetõk
/munkáltató képviselõkkel együtt 2oo9.
január 6-1o-ig Finnországban járt. Az utazás célja: tapasztalat szerzés a Finn atomerõmû döntés elõkészítése, építése alap-

ján. A Finn szakszervezetek és munkáltatók együttes fellépésének megismerése az
atomerõmû melletti lobbizásban. A Finn
szakszervezeti modell tanulmányozása.
Helyszínek: Loviisa-i Atomerõmû, Olkiluoto Atomerõmû, Helsinki, Finn Szakszervezeti Szövetség SAK központ. A tapasztalatok alapján a magyar szakszervezetek
terve: - hasonlóan a finn szakszervezetekhez - aktív szerepet vállalni a paksi atomerõmû bõvítési tervének megvalósításában, annak társadalmi és politikai elfogadtatásában. Ennek céljából energia politikai állásfoglalásunk széles körû megismertetése, s ezzel összefüggésben a társadalmi elfogadtatást célzó program elkészítése. A finn szakszervezetek készek voltak
fenti kérdésekben további együttmûködésre. Következtetés: lehet a munkáltatóval találni közös célokat, amelyek a dolgozókat tömörítõ szakszervezet és a munkáltatónak is közös haszna. Az atomerõmû építése mindannyiunk közös célja. Az
idõsebbeknek kötelessége ezt a nézetet
képviselni, a fiataloknak pedig ebben a
térségben ez jelenti az egzisztenciális esélyeket. Ennek megvalósítási feltétele, hogy
az új atomerõmû építéséhez szükséges

tervezõ és szerelõ kapacitások, és a kapcsolódó infrastruktúrák átgondoltan épüljenek fel, amely lehetõséget biztosít arra,
hogy az építtetõ a nemzeti kapacitásaiból
minél nagyobb arányban vegyen részt, hiszen az is látszott, hogy a „kulcsrakész”
stratégia hátrányos a finn munkavállalók
számára. Azt is megtapasztaltuk, hogy a
rosszul elõkészített építési- humán stratégia komoly károkhoz vezet.
3., Az EVDSZ energia politikai állásfoglalását még a kormány döntéshozatala elõtt megküldtük Gyurcsány Ferenc
miniszterelnök, valamennyi kormánytag, Országgyûlés Gazdasági Bizottsága,
Energetikai Albizottsága, MEH elnök, PA
Zrt. vezérigazgató, MVM Zrt. vezérigazgató számára 2oo9. január 2o-án.
3., Kormányzati szervektõl-részlegesen- az állásfoglalásra pozitív visszajelzéseket kaptunk.
4., EVDSZ szakszervezeti vezetõi
2009 február 12-n (Gál Rezsõ és Medveczki Zsolt ) az MVM Zrt. vezérigazgató-helyettesével Dr. Gerse Károly úrral
konzultációt folytattak a Mátrai 4oo
MW-os blokk bõvítésérõl és annak elõkészítésével kapcsolatos konfliktusok

kezelésérõl.
5., 2oo9. február 2o-án rendkívüli OÉT
ülés volt, ahol a miniszterelnök írásos
elõterjesztésében/ sok más csatlakozó
anyag mellett/ szerepelt:
„Új atomerõmûvi blokk építésének
elõkészítése Pakson.”
„Új erõmûvek építésének támogatása,
fókuszálva az alternatív energiahordozókra is, mint a biomassza és a geotermikus energia.”
Ezen leírt szöveg az általunk elsõ hivatalosnak mondható írásos kormánynyilatkozat. Magunk részérõl erre az
OÉT keretein belül ráerõsítettünk
6., Az EVDSZ, illetve tagszakszervezetei fontosnak tartják azt is, hogy -a várhatóan tavaszi parlamenti döntés- minél
nagyobb arányban támogassa az atomerõmû bõvítést, valamint azt is, hogy
akésõbbiekben is mind az ellenzék,
mind a civil szervezetek körében kellõen nagy elfogadottsága legyen ezen programnak.
Fentiek kapcsán az EVDSZ kész további szervezõi munkára, lobby lépések
megtételére.
Gál Rezsõ
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Közgyûlést tartott a nyugdíjas tagozat
2009. február 23-án tartotta ez évi közgyûlését a Paksi Atomerõmû Dolgozóinak
Szakszervezete (Padosz) Nyugdíjas Tagozata. A 2006. szeptember 12-én alakult tagozat létszáma a kezdeti 110 fõrõl 362-re
nõtt. A közgyûlésen megjelent nagyszámú tagság igen nagy érdeklõdéssel fogadta a tájékoztatókat és a hozzászólások tekintetében is nagy aktivitást mutatott.
Majoros János, a tagozat vezetõje 2008.
évrõl szóló beszámolójában ismertetést
adott a "C" tarifa helyébe lépõ új villamosenergia-ipari kedvezményes árszabás
okozta problémákról, a téves számlázások miatti gondokról és az ügyintézési
nehézségekrõl. Szólt az egészségügyi
szolgáltatások tagozat részérõl felmerülõ
ingyenes igénybevételének lehetõségérõl,
így a szomato-infra vizsgálat és fizikote-

Energia Klub, MERLIN
Energia Café
Az elmúlt években széles körben, nagy viták kereszttüzében formálódtak az országok energiastratégiai és energiapolitikai
kérdései. Így már van elfogadott energiapolitikai stratégiánk (1993), atomtörvényünk (1996).
A tájékoztatás, a folyamatos ismeretterjesztés, a naprakészség rendkívül fontos
feladatából most részt vállal Budapesten:
egyrészről az Országos Atomenergia Hivatal, a TIT Stúdió Egyesület valamint a
Merlin Energia, másrészről az Energia
Klub fog össze egyaránt a Merlin Energiával. Öt-öt alkalommal előadásokat, nyílt
légkörű beszélgetést tartanak a színház
kávézójában, sajnos a vidékieknek koraesti (17:30) kezdéssel.

Atomenergia és
biztonság
- Az első előadást Rónaky József, az OAH
főigazgatója tartotta január 29-én "Atomenergia és ellátásbiztonság" címmel.
- Lux Iván, az OAH főigazgató-helyettese
február 26-án "Az atomerőművek biztonságos működése"
- Hegyháti József, az RHK Kft igazgatója
március 26-án "A radioaktív hulladékok
biztonságos kezelése"
- Horváth Kristóf, az OAH főosztályvezetője
április 23-án "A nukleáris és radioaktív
anyagok biztonsága és védettsége"
- Aszódi Attila, a BME Nukleáris Technikai
Intézet igazgatója "Az atomenergia jövője" A beszélgetéseket Pécsi Krisztina újságíró vezeti.

Nukleáris reneszánsz
vagy atombarokk ?
- "Atomenergia és fenntarthatóság" február 12. Beszélgető partnerek: Dr. Vári
Anna MTA, Dr. Kávási Norbert
Radioökológiai Tisztaságért Társadalmi
Szervezet és Perger András Energia Klub.
- "Lehet-e versenyképes az atomenergia
?" március 12. Bp: Kaderják Péter Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont, Antal Dániel Bankárképző
AmCham
- "Atomerőmű a hálózatban" április 9.
Bp: Tihanyi Zoltán MAVIR, Kádár Péter
Power Consult Kft., Dobi Ildikó Országos
Meteorológiai Szolgálat
- "Atomenergia és éghajlatvédelem" április 23. Bp: Diana Ürge-Vorsatz CEU,
Kardos Péter Energia Klub
- "Alternatív energia ?" május 7. Bp: Mészáros Fanni CECED, Király Zsuzsanna
Energia Klub, Varga Katalin Energia Klub
A moderátor szerepét Veiszer Alinda újságíró vállalta.
Az eseményről beszámol a katolikus rádió. A havonta jelentkező ismeretterjesztő műsorban (Energiavilág) keddenként
17:34, ismétlése szombatonként 3:30
hallgathatjuk meg egy-egy rész szerkesztett változatát. Eddig úgy gondoltam, hogy az energiapolitika nem hit
kérdése, de ha onnan jön a hiteles tájékoztatás és ér el majd aktivál eddig a téma iránt közömbös embereket - hát Isten neki.
gyulai

rápiás kezelés térítésmentes igényérõl, a
nyugdíjasok Villamos Napon való részvételének kérelmérõl, a balatonfüredi üdülésrõl, a harkányi gyógykezelés lehetõségérõl, továbbá olyan érdekvédelmi rendezvényekrõl, ahol a tagozat a múlt évben
képviseltette magát. Hangsúlyozta továbbá, hogy a nyugdíjas tagozat a Padosz vezetõségével folyamatos kapcsolatot tart,
ami különösen elõnyös a tekintetben,
hogy eleget tudnak tenni annak a sok kérésnek, ami a tagozat nagy létszámából
adódóan feléjük irányul.
Vida György, a tagozat vezetõjének helyettese ismertette a tagság érdekében kialakított információs hálózati rendszert,
melyben összekötõket jelöltek ki a tagsággal való kapcsolattartás végett. Kérte a jelenlévõket, hogy problémáikkal bátran

forduljanak az összeköttetést biztosító tagtársaikhoz, akik kérelmeiket, problémáikat továbbítják a vezetõség felé. Felolvasta a Nyugdíjasok Országos Képviselete által kiadott állásfoglalást, mely a nyugdíjak
azonos összegben történõ emelése és a
nyugdíjak szociális juttatásként való kezelése elleni tiltakozásnak adott hangot.
Lõrincz László, a Padosz elnöke tájékoztatást adott a felmerülõ észrevételekre, Weisz Mátyás, a Padosz elnökhelyettese pedig az általa képviselt témákban
tartott ismertetést. A szakszervezeti tisztségviselõk figyelemmel voltak a tagság
részérõl jelentkezõ javaslatokra, igényekre, és készségesen reagáltak a felvetésekre, így egy kérdés sem maradt függõben
vagy megválaszolatlanul.
Lovásziné Anna

Megújult az üdülõink jelentkezési rendszere
A 2009. évi választható béren kívüli juttatási rendszerünkrõl, a vbkj-nyilatkoztatásról, valamint saját üdülõink szobafoglalási rendszerérõl március 3-án kaptunk tájékoztatást Szabó Zsolttól, a jóléti osztály vezetõjétõl. Mivel az elõadásanyag letölthetõ a portálról, így most az
érdeklõdõk kérdéseire kapott közérdekû
válaszokat közöljük.
Cégünk fennállása óta folyamatosan kiemelkedõ lehetõségeket biztosít a munkavállalók
és családtagjaik pihenésére, kikapcsolódására. Jelenleg három üdülõnk van: a Fadd-Dombori Pihenõtelep, a soproni Fenyves Üdülõ és
a balatonfüredi Rekreációs Központ. Egységes
mûködtetésüket 2008. március 1. óta a jóléti
osztály biztosítja. A május 1-jétõl szeptember
30-ig üzemelõ faddi pihenõtelepen öt hatszemélyes és öt négyszemélyes, összkomfortos,
klimatizált faház található, közvetlenül a holtDuna partján. A soproni Fenyves Üdülõ valójában egy négyszobás villaépület a Lõvérekben. Az itteni üdülõnk a Lõvérek uszodától háromszáz méterre található, egész évben várja a pihenni vágyó munkavállalókat és a nyugdíjasokat, továbbá családtagjaikat. A Rekreációs Központ az egyik legismertebb iparági
vállalati üdülõ, közel ötven szobája mintegy

százötven fõ egyidejû pihenését teszi lehetõvé. Az itt igénybe vehetõ szolgáltatások méltán a legnépszerûbbek. Az MVM-csoport tagvállalatok munkavállalóinak a körében is növekszik az érdeklõdés a Rekö iránt.
- A romló gazdasági helyzetben melyek a legfontosabb változások? - kérdezték Szabó Zsolttól.
- Az üdülési lehetõséget, mint közös értéket,
az állandóan változó gazdasági környezethez
történõ folyamatos alkalmazkodással tudjuk
csak fenntartani. Így került sor a korábbi szabályok, pl. 11 nap/év igénybevételi korlát eltörlésére vagy Balatonfüreden napi háromszori "kötelezõ" étkezés rugalmasabbá tételére. A rugalmasságot szolgálja az a lehetõség
is, hogy a sokféle térítési díj kategória és szabály helyébe már 2008-tól mindössze egyetlen alapelv lépett: a saját üdülõit a PA Zrt. a
mindenkori adó- és járulékmentes mértékig
térítésidíj-mentesen biztosítja. A kedvezményes igénybevétel értékhatára idén 71 500
Ft/fõ/év, és a munkavállaló mellett a közeli
hozzátartozókra (közvetlen családtagokra) is
kiterjed. Ez lehetõvé teszi, hogy akár több hetet is térítésidíj-mentesen üdüljön az, aki a
Fadd-Dombori Pihenõtelepen vagy Sopronban tervezi eltölteni a szabadságát. Ezen üdülési támogatás a munkavállaló személyes
vbkj-keretétõl teljes mértékben elkülönül, az

egyes juttatások összeszámítására vonatkozó
400 000 Ft/fõ/év korlát 2008 végén megszûnt. A saját üdülõkben természetben nyújtott üdülési szolgáltatást, mint többletjuttatást, - az adótörvény hatályos rendelkezései értelmében - nem vehetik igénybe azok, akik a
PA Zrt.-tõl üdülési csekket igényelnek saját
maguk vagy családtagjaik számára. Természetesen a más munkáltatótól kapott üdülési
csekk nem zárja ki a saját üdülõk kedvezményes igénybevételét. Sõt, a nem a cégünknél
dolgozó házastárs vagy a felnõtt gyermek a saját munkáltatójától kapott üdülési csekket valamennyi PA Zrt.-s üdülõben felhasználhatja,
pl. az értékhatár feletti térítési díj vagy az
igénybe vett többletszolgáltatások ellenértékének rendezésére.
- A fõszezonban már egyáltalán nincsenek
üdülési lehetõségek? - kérdezték többen.
- A saját üdülõk idei fõszezoni turnusaira a
szokásos módon, a jelentkezési lap kitöltésével és a jóléti osztályon történõ leadásával lehetett jelentkezni december 2-ig. Valamennyi
üdülési igény maradéktalanul kielégítésre került. A 2008. december 23-án elindult internet alapú vbkj-nyilatkozatás keretében is lehetõség volt jelentkezni a még szabad fõszezoni turnusokra. Jelenleg is vannak szabad fõszezoni férõhelyek a faddi pihenõtelep faházaiban. Itt a napi egyszeri meleg étkezés, a

horgászengedély, a kerékpár- és vízisporteszköz-kölcsönzés, a teniszpályabérlet és a csodálatos vízparti környezet teszik kellemessé
a kikapcsolódást, a gondtalan pihenést. A soproni Fenyves Üdülõben jelenleg is vannak
szabad szobák, így egy kirándulás a Fertõ-tó
környékén vagy a "hûség városának" megtekintése egyaránt vonzó program lehet. Az
üdülõ új szolgáltatásai közül már elérhetõ a
vezeték nélküli internet, a Lõvérek uszoda
igénybevételére jogosító bérlet elõre láthatólag áprilistól biztosított.
- Saját üdülõk szabad férõhelyirõl milyen módon tájékozódhatunk? - kérdezték Zsolttól.
-A http://www.grantacard.hu/pazrtvu2009/címen elérhetõ szobafoglalási rendszer február
2-án került elindításra. Adóazonosítóval és
jelszóval belépve lehetõség van az aktuális
szabad férõhelyek megtekintésére és a közvetlen szobafoglalásra. A sikeres helyfoglalásról
a jelentkezõ azonnali visszajelzést kap, az
adatai elmenthetõek, de akár ki is nyomathatóak. Ez az újdonság azonos esélyû hozzáférést biztosít valamennyi érintett számára, s
amelyrõl már eddig is számos pozitív visszajelzés érkezett. A jóléti osztály munkatársai továbbra is szívesen állnak mindazok rendelkezésre, akik segítséget, megerõsítést vagy információt igényelnek.
Sipos László

Hogyan töltik napjaikat az atomerõmû nyugdíjasai?
Paks város egyik csendes, családi házas övezetében látogattam meg Gyõrffy Józsefet, aki
házastársával lakik tágas, kényelmesen berendezett otthonukban. A házba belépve rögtön feltûnik, hogy nyugdíjas kollégánk mûvészember, a ház helyiségeit festményei, alkotásai díszítik.

Mikor kerültél felvételre a társasághoz?
– A dunaújvárosi papírgyárban mûvezetõként dolgoztam 10 éven keresztül. Bátyámmal, aki már az erõmûben dolgozott, sokat beszélgettünk a jobb megélhetésrõl, ezért úgy
döntöttünk, hogy Paksra költözünk. 1983.
március l-jén kerültem az atomerõmû vállalat
állományába.

Mi volta munkaköri feladatod?
– Belépésemtõl a nyugdíjazásig egy helyen,
a vegyészeti osztályon, elõször dekontamináló
mûvezetõként, majd technológusként dolgoztam. Hatósági jogosító vizsgával rendelkeztem, feladataim közé tartozott többek között
a primerköri fõberendezések sugármentesítési munkáinak elõkészítése, a végrehajtás ellenõrzése. Sugárvédelmi megbízottként a sugárvédelmi elõírások betartatása és oktatása,
Új egyedi dekontamináló technológiák kidolgozása, mûveleti rendek elkészítése, egyeztetése, engedélyeztetése volt a feladatom.

Milyen munkahelyi eseményre emlékszel vissza szívesen?
– Arra, amikor az elsõ fõkeringtetõ szivatytyú házának belsejét, - amelyen szürkés-barnás aktív bevonat képzõdött - a mûegyetem
szakemberei a közremûködésünkkel kifej-

lesztett, számítógéppel vezérelt, elektrokémiai módszerrel dolgozó robottal, fém tiszta állapotban adtuk át a karbantartóknak.

Mikor lettél nyugdíjas?
– 20 éves részvénytársasági munkaviszony
után, korengedménnyel 2003-ban lettem
nyugdíjas, akkor 55 éves voltam.

Hogyan telnek napjaid, ível foglakozol?
– Bár a festészet mindig fontos volt számomra, az anyagi biztonságot adó mûszaki munkát nem akartam feladni a mûvészetért, nem is tehettem volna meg. Amióta
nyugdíjas vagyok, idõm nagy részében festek, jelenleg is több mûvészeti egyesületnek vagyok tagja, az egyesületeken belül
számos kiállításon veszek részt a képeimmel. A témát legtöbbször a természetbõl

merítem. Váltogatom a különbözõ festészeti technikákat, legtöbbször olajjal festek. illetve az utóbbi idõben festett tûzzománc
képeket készítek. Ezzel a technikával szeretném megörökíteni Paks ismertebb részeit. Minden felkérés megtisztelõ számomra. Legutóbb Budapesten, a BM Duna
Palotában „Városok és festõmûvészek” címmel hét város mûvészei állítottak ki, ahol
festményeimmel Paksot képviselhettem.
Másik kedvelt elfoglaltságom a hegedûrestaurálás és a hangszer megszólaltatása. Felnõtt gyermekeink Budapesten élnek. A feleségem fia informatikusként Budapesten,
illetve Németországban dolgozik. A lányom
gimnáziumi tanár, nagyobbik fiam tervezõ
grafikus, a kisebbik pedig internetes reklám szövegszerkesztõ. A gyerekek elfoglaltsága és a távolság miatt ünnepek, családi
események alkalmával és a nyári szabadság idején találkozunk, amikor négy unokámmal is foglalkozhatok.

Tartod-e a kapcsolatot a régi kollégákkal?
– Gyakran találkozom a kollégákkal, akik
egyben a barátaink is. 20 évig együtt dolgoztunk, rengeteg közös élményünk van, amelyeket az összejöveteleink alkalmával felelevenítünk.

Hogyan szerzel tudomást a PA Zrt. által
a nyugdíjasok számára biztosított juttatási lehetõségekrõl?
– Az Atomerõmû címû újsággal kiküldött
tájékoztatókat érdeklõdéssel olvasom. Feleségem még aktív munkavállalója az erõmûnek,
Így tõle kiegészítõ információkhoz jutok.

Melyek azok a juttatások, amelyeket igénybe tudsz venni?
– A juttatások közül kiemelném a térítésmentes üdülési lehetõséget, amelyet többnyire Balatonfüreden szoktuk igénybe venni.
Részt vettem több, az egészségközpont által
szervezett elõadáson is.
Hogyan értékeled a nyugdíjasok részére
biztosított juttatásokat ?
– Úgy érzem, hogy az atomerõmû vezetése nem felejtette el, hogy a jelenlegi nyugdíjasok tevékenyen részt vettek az atomtechnika elsajátításában, az energiatermelés elindításában, s biztonságos üzemeltetésben. A juttatásokat viszonzásképpen fogadjuk, és egyben köszönjük. A paletta színes, hiszen az anyagiakon túl található benne egészségmegõrzés, kultúra és szórakozás is. Megítélésem szerint mi, az atomerõmû nyugdíjasai elõnyösebb és kivételezettebb helyzetben vagyunk más munkáltatók
nyugdíjasaival szemben.
Mivel összegeznéd a beszélgetésünket?
– Az atomerõmûben eltöltött 20 év meghatározó volt az életemben. Megismerhettem
egy korszerû és magas mûszaki színvonalú
technológiát. E munkámban elért eredmények, sikerek ösztönzõleg hatottak rám a magánéletben is. Nyugdíjas éveimben, anyagi
biztonságban energiáimat teljes egészében a
mûvészeteknek szentelhetem. Számomra
megáll az idõ, amikor festek, vagy éppen egy
frissen helyreállított hangszeren játszom.
Nyugdíjas társaimnak hasonló, kellemes
elfoglaltságot, és jó egészséget kívánok!
Kzné
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Húszéves a paksi tanuszoda
Húsz éve, 1989. február 13.-án nyitotta meg kapuit a paksi tanuszoda.
A sokak örömét szolgáló intézmény
a város és az atomerõmû összefogása eredményeként épült fel. Ujvári
Endréné Zsóka, a tanuszoda vezetõjének elmondása szerint az elsõ
vendég az uszodában az akkori tanácselnök, Jákli Péter volt. 1989ben a felnõtt belépõjegy 5 Ft-ba került, ma már 500 Ft.
Mivel a kezdeti idõkben az úszásoktatásban nevesült a legfõbb cél, az uszoda ekkortájt nem nyújtott semmilyen különszolgáltatást. Ma szolárium, szauna, pezsgõfürdõ várja a pihenni és felüdülni vágyókat. Vállalkozók bevonásával "babamama" úszást és felnõtt úszásoktatás is
szerveznek. Lehetõség van továbbá gyógyúszásra, és gyógymasszõr is rendelkezésére áll a vendégeknek, valamint egy jól
felszerelt konditermet is igénybe vehetnek. Mindezeken túlmenõen a tanuszoda
természetesen kimagasló szerepet játszik
a város és a régió sportéletében is: számos
versenyszerûen sportoló fiatal úszóedzé-

Az iparági sporttalálkozók sorát a síversenyek nyitották. A sítalálkozók sorában ez
már a 26. volt. Idén is a szlovákiai Tale-ban
rendezte meg a Mátrai Erõmû ZRt. február 4-8. között - profikhoz méltóan.
A felszerelés: meleg ruha, bot, cipõ, síléc; hólapát, hólánc mind bepakolva, irány
a Tátra. Félnapi autózás után célbaérve a
kijelölt szállás elfoglalása gördülékenyen
megtörtént. Csak a pályákon van hó, az
sem friss. Az enyhe idõben csöpörgött az
esõ. Emiatt a hóágyúk sem mûködtek.
Elsõ nap edzési lehetõség a verseny helyén. Este technikai értekezlet és a rajtszámok sorsolása, kiosztása volt a vacsora utáni program. Elkövetkezett a verseny napja.
Már kora reggel kitûzték a pályát. A piros
zászlókat balról, a kékeket jobbról kellett
kerülni. Elektronikus idõmérés biztosítja a
korrekt sorrendet. Korosztályonként másmás színû trikón volt a rajtszám. Így távolabbról is jól követhetõ volt, hogy hol tartanak a különbözõ futamok. A nagy létszám
miatt (~350) csak egy futamot bonyolítottak, nem lehetett kipróbálni, "besízni" a pályát. Rajtszám szerint növekvõ sorrendben
indultak a versenyzõk, ha valaki elkéste a
rajtot a korosztálya végén, vagy ha azt is lekéste, a legvégén még lecsúszhatott. Bár
egyengették idõközönként a pályát, a végén
a fordulók környéke már eléggé buckás volt
- ez az eredményekben is megmutatkozott.
Az atomerõmû csapata 16 fõt számlált
(Baradlai Pál, Barta Attila, Feil Béla, Feil
Kornél, Feil Ervin, Gyuricza Zoltán, Lipták
János, Lipták Dániel, Lipták Zita, Karácsony Sándor, Maracsilk Kálmán, Nagy Péter, Petróczki Ferenc, Skach Lóránd, Varju
Béla, Varju Gábor), derekasan helytálltak
az erõs mezõnyben. Csak hajszállal maradtak le a dobó legmagasabb fokáról (pl.
Skach Lóránd).
A nem túl hosszú (kb. 250 m) 11 kapuval nehezített pályát 20 másodperc és egy
perc közötti idõ alatt teljesítették a versenyzõk.

Ismét meghirdeti kampányát a Magyar
Kerékpáros Klub és a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium április 6. - május 8. között. Cél, hogy az
egészséges életmódra irányítsa a figyelmet.

Mert kerékpározni jó !
Gyönyörû tájakat láthat, még ha mindig ugyanazon az útvonalon jár is a munkába. Az évszakok változásával változik a
táj a természet is. Míg egy robogó autóban, a buszban kapaszkodva nekünk hiába illatoznak a mezõ virágai - észre sem
vesszük a változásokat.

sei zajlanak itt a hét legtöbb napján. Kezdetben mindegyik medence hõfoka azonos volt. Azonban az úszásoktatáshoz a
28 fokos víz hidegnek bizonyult. Ezért elõször - a pancsolómedence hõfokát
emelték fel, majd öt évvel ezelõtt olyan
mûszaki megoldás született, amely lehetõvé tette, hogy a tanmedencében az
úszásoktatáshoz elõírt 30 fokos vizet is
biztosítani tudják. A "gyógyúszók" körében különösen közkedveltté vált a tanmedence megemelt hõfokú vize.
Az uszoda üzemeltetését kezdettõl fogva a Duna Center Therm Kft. végzi, üzemeltetési szerzõdés keretében. A kft. dolgozói látják el az uszodában a szolgáltatási, technológiai és az egyéb üzemeltetési feladatokat, a vendégek és a hatóságok
megelégedésére.
A szolgáltatás színvonala, a tisztaság, a
kultúrált környezet, a személyzet szívélyessége és szolgálatkész munkavégzése
méltán tette megyei hírûvé a paksi tanuszodát.
Az uszodát az elmúlt húsz évben
1.720.000 fõ látogatta.
A húszéves jubileum alkalmából egy kuriózumnak számító vízikosár-meccset

Hétköznapokon:
Iskolások és a sportolók: 8.00-tól 17.30-ig;

Nagyközönség:
6.00-tól 8.00-ig és 17.30-tól 21.00-ig;

Szombaton:
Nagyközönség: 9.00-től 20.00-ig;
Vasárnap:
Nagyközönség: 8.00-tól 20.00-ig.

szerveztek az Atomerõmû Sportegyesület
NB I-es kosárlabdacsapata és a kajak-kenu
szakosztály aktív és veterán tagjaiból illetve edzõibõl összeállt csapat között. (Másodszor rendeztek ilyen jellegû mérkõzést.
Elsõ alkalommal a tizenöt éves évfordulón
került sor hasonló összecsapásra.) A kenusok csapatát erõsítette Kozmann György, a
pekingi olimpia bronzérmese is. A jeles
mérkõzés három 7 perces harmadból állt.
Mindkét csapat kétségtelenül rendelkezett
elõnyökkel a másikkal szemben - olyanokkal, amelyek alapsportágukból fakadtak. A

Iparági sítalálkozó
Ez a verseny volt az elsõ az új szervezetek sorában a szintén paksi telephelyû
MVM Informatika Zrt-nek, kik 2 versenyzõvel képviseltették magukat (Pámer Jakab 25,93 és Benke Dániel 46,39). Daninak
táv közben kölcsön léce közül az egyik leoldott, de nem jött zavarba, utána futott, be-

lelépett és folytatta a versenyt. Ez részükrõl az ismerkedés a versenykörülményekkel, a tapasztalás ideje volt - majd jövõre.
Legeredményesebb társaság vándorkupát a Mátrai Erõmû nyerte 130 ponttal,
második a MAVIR 65, harmadik a Vértes
Erõmû.

dobótechnika egyértelmûen kosarasoknál
volt erõsebb. Ezen kívül némelyeknek közülük a mérkõzés színhelyéül szolgáló
mélyvizû medencében is leért a lábuk, ez
pedig sokkal hatékonyabb pihenést tett lehetõvé, mint a lebegés illetve a víz taposása, amire a másik csapat átlagos anatómiai adottságokkal rendelkezõ játékosainak
kellett hagyatkozniuk. Az úszástechnika
és a gyorsaság viszont a kenusok oldalán
állt, ami, "vízi" emberekrõl lévén szó, egyáltalán nem meglepõ.
A rendkívül látványos és eseményekben bõvelkedõ mérkõzést végül - akárcsak öt évvel ezelõtt - a kenusok csapata
nyerte. A végeredmény: kenusok - kosarasok: 7-3.
Az uszodai belépésért ezen a napon
nem kértek belépõdíjat. Sokan éltek a lehetõséggel. A nagyszámú nézõközönség
egy rendkívül jó hangulatú, sportszerû,
mégis küzdelmes mérkõzést szurkolhatott végig. Az immár második vízikosármeccs tapasztalatai nyomán mind a sportolók, mind az uszoda vezetése részérõl
felmerült a gondolat, hogy hagyományt
kellene teremteni a népszerû alkalomból.
Prancz Zoltán

Az elsõ helyezett serleg + érem + oklevél + tárgyjutalom, 2-3. érem + oklevél +
tárgyjutalom díjazásban részesült.
A verseny és az egész kinntartózkodás
a legmesszebbmenõen elérte célját, mert
igen jó családias hangulat uralkodott végig.
Ismerõs, ismeretlen, barátsággal, sporttársakhoz méltóan közeledtek egymáshoz. A
képzeletbeli "fair play" díjat csak mindnyájuk közt megosztva lehetne kiadni.
gyulai

Részletes eredmények:
Korcsoport, korosztály,

Indulók száma nõ/férfi

nõi

Idõ eredmény

vállalat

férfi

Idõ eredmény

vállalat

1. Möhrling Lisa

37,24

ERBE

1. Szalay Balázs
46,67
2. Lovas Attila
55,27
3. Szmolnik Márton János 70,35

e.on É-D
MAVIR
Mátrai E.

1. Somosi Fanni Luca
2. Méhes Krisztina
3. Wiand Anita

29,38
30,24
33,41

SINERGY
MAVIR
ELMÜ

1. ifj. Záprel Imre
2. Szabó Levente
3. Molnár Bence

21,91
22,37
24,46

Mátrai E.
Mátrai E.
Mátrai E.

1. Izing Dorina
2. Záprel Nóra
3. Búzás Eszter

21,75
22,07
22,29

Vértes E.
Mátrai E.
Vértes E.

1. Varga Bence
2. Búzás Ádám Bence
3. Hadzsi Bence

19,85
20,69
20,89

Mátrai E.
Vértes E.
Mátrai E.

1. Rudas Judit
2. Molnár Alexandra
3. Tóth Anita

22,20
22,55
23,11

Mátrai E.
Mátrai E.
Mátrai E.

1. Varga Attila
2. Asztalos Marcell
3. Zubor Norbert

19,79
20,60
21,12

Mátrai E.
Mátrai E.
Vértes E.

1. Asztalos Fanni
2. Vancsik Krisztina
3. Kiss Nikolett

21,76
22,07
22,86

Mátrai E.
MAVIR
ERBE

1. Hadzsi Attila
2. Hadzsi Ákos
3. Tari Dávid

19,94
20,31
20,35

MAVIR
Mátrai E.
MAVIR

1. Kiss Gertrud
2. Hlavacska Orsolya
3. Cziberené Bencze
Magdolna

22,05
24,26
24,76

ERBE
MAVIR
Dunamenti

1. ifj. Simák Pál
2. Banka Zsolt
3. Kosztya Balázs

19,66
20,30
20,42

MAVIR
Mátrai E.
Mátrai E.

1. Csapó Ilona
2.Bakács Istvánné
3.Tordáné dr Pógyor
Zsuzsanna

24,35
24,97
25,38

Mátrai E.
ERBE
Mátrai E.

1. Búzás Márton
2. Ormódi Béla
3. Schaffer Szilárd

22,01
22,42
22,75

Vértes E.
DÉMÁSZ
DÉMÁSZ

1. Dr. Simák Pálné
2.Rieger Vilmosné

28,91
37,88

MAVIR
MAVIR

1. Dr. Simák Pál
2. Skach Lóránt
3. Rieger Vilmos

24,66
25,42
26,30

MAVIR
PA ZRt
MAVIR

Ovis

(2002, 2003,... ) 1/6

Gyermek

(1998-2001) 8/7

Serdülõ
(1994-1997) 14/12

Ifjúsági

(1990-1993) 11/14

Felnõtt

(1975-1989) 39/44

Szenior I.

(1964-1974) 21/49

(1949-1963) 27/55

Szenior III.

(1948 és elõtte) 2/13

"Bringázz a munkába"
lémákat. Hét közben megalapozhatjuk
egy hétvégi nagyobb kiruccanás fizikai
állóképességét. A rendszeres mozgás
csökkenti az érrendszeri problémákat,
csökkenti a szívinfarktus veszélyt, megszabadít az esetleges túlsúlytól.

Mert gyors és kiszámítható !
Nem kell tömegközlekedéshez, közlekedési dugóhoz igazodni, szinte bármikor útra kelhetünk egy jól felszerelt kerékpárral. Megvárhatjuk míg eláll az esõ,
vagy hazaérhetünk még az esõ elõtt.

Mert olcsó !
Nemcsak az elmaradt tankolások költségét takaríthatjuk meg, de a patikára
sem kell költenünk.

Amint erről több hírportál is beszámolt,
a Fővárosi Bíróság az elmúlt hónapban
elutasította a paksi önkormányzatnak
az elkerülő útra vonatkozó kérelmét,
amit az M6-os autópálya építése miatt
tart szükségesnek. Az elutasításról dr.
Blazsek Balázs főjegyző adott tájékoztatást. A város vezetése azt tervezi, hogy
fellebbez, de kész akár perre is vinni a
dolgot.
Évek óta húzódik a vita a paksi önkormányzat és több hatóság között azzal az
elkerülő úttal kapcsolatban, amit a város az M6-os autópálya építése keretében szeretne megvalósítatni, illetve elérni, hogy a mintegy 4,2 kilométernyi út
építését a projekt keretében finanszírozzák. 2004 elején, amikor az M6-os
gyorsforgalmi út Dunaújváros-Szekszárd szakaszának építése a megvalósulási fázisba ért, Paks Város Önkormányzata jelezte: szükségesnek tartja
egy elkerülő út megépítését annak érdekében, hogy az autópályáról a városba érkező forgalmat a központból eltereljék.
A város a környezetvédelmi, majd az
építési engedélyezési eljárásában is
fenntartotta az álláspontját. Az elsőfokú
építésügyi hatóságként dr. Blazsek Balázs főjegyző 2007. július 20-án megadta a szakhatósági hozzájárulást a beruházáshoz, de a jogszabályokban biztosított lehetőséggel élve ezt feltételekhez kötötte. Ezek között a feltételek között szerepelt az említett útszakasz megépítése is.
A Nemzeti Közlekedési Hatóság 2007.
november 26-án kiadta az építési engedélyt az említett pályaszakaszra, de a
feltételek közül többet, így például azt,
amelyik az elkerülő útra vonatkozott,
nem vett figyelembe. Emiatt Hajdú János polgármester a város képviseletében fellebbezést nyújtott be a Nemzeti
Közlekedési Hatóság Központi Hivatalához, a másodfokon eljáró Központi Hivatal azonban 2008. május 15-én a fellebbezési kérelmet elutasította, egyben
helybenhagyta az építési engedélyt.
Ezek után kezdeményezett Paks közigazgatási bírósági felülvizsgálatot a Fővárosi Bíróságnál.
Az első fokú ítélet szerint a bíróság megállapította, hogy valóban történt jogszabálysértés, de ez érdemben nem befolyásolta az ügy menetét, ezért elutasították a kérelmet. A város vezetése az
írásbeli ítélet kézhezvételét követően
dönt a jogorvoslati lehetőségről, de
szinte biztos, hogy fellebbez. Szükség
esetén kész akár perre is vinni az ügyet.
(A cikk a Paks-Press és a www.zoom.hu
anyagainak felhasználásával készült.)
prz

POK-rendezvény

Szenior II.

Mert egészséges !
A kerékpározás egészséges, javítja a
kondíciót, oldja a stresszt. Mire a munkába érünk, már fölpörögtünk, mire hazaérünk, már elfeledjük a munkahelyi prob-

Az uszoda szolgáltatásai
az alábbiak szerint vehetõk igénybe:

Továbbra is kérdéses
a paksi elkerülõ út
megépítése

Mert környezettudatos !
Bármilyen modern, jó állapotú is a jármûvünk, motorja
az üzemanyag elégetésekor
jócskán bocsát ki üvegházhatást okozó CO2 gázt, de mérgezõ CO-t, NO2-t is - ha kerékpárral közlekedünk mindez a
károsanyag kibocsátás részünkrõl elmarad.
A munkahelynek is megéri,
mert a dolgozók kevésbé
stresszesek, sportteljesítményük alapján
elégedettebbek, javul a csapatszellem és
a munkahelyi légkör. Egészségesebbek,
így kevesebb a táppénz, jobb a munkateljesítmény. Elterjedõben van, hogy a cé-

gek hozzájárulnak a kerékpárvásárláshoz, a teljesített kilométerek után - mint
egészségmegõrzõ tevékenység - külön
premizálják a dolgozóikat. Addig is míg elkészül a Paks Opel
Centrum - Csámpa kerékpárút, egy hosszabb, de biztonságos útvonalat tudok ajánlani a
6-os út helyett a Paksról az
Erõmûbe kerékpárral igyekvõknek: Paks, Biritói Gépállomás, Erõmû Déli bejáró.
A mozgalomhoz csatlakozóknak regisztrálniuk kell
magukat, csapatukat, vállalatukat a www.kamba.hu honlapon, mert cél az egészséges életmód, a
példamutatás és ösztönzés képpen egyre
nagyobb, több nyeremény vár a résztvevõkre.
Jó egészséget, üdítõ tekerést ! gyulai

2009. február 14-én a tekézőben került
sor a Paksi Orosz Klub (POK) farsangi
rendezvényére.
Ezúttal felléptek azok, akik az elmúlt évben Voronyezsbe is eljutottak a klub szervezésében. Így a bölcskei táncosok és
zenészek, Papp Olga és tanítványa és a
citerások. Az orosz ételeket színesítette
az otthon elkészített saláták és sütemények egész sora. A falakat Csernouszov
Szerjózsa életéből felvillantott képek tették színessé.
Az est folyamán volt vetélkedő, teke és
Wollner Pál
csocsóverseny is.
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Ha február,
akkor áll a bál!

2009. március

35 éves a Pro Artis mûvészeti iskola

A vegyészbál története 1983. februárig
nyúlik vissza. Azóta minden év februárjában - megszakítás nélkül - megrendezésre kerül, amit az év egyik legfontosabb eseményeként tartanak nyilván a
vegyészek. Az idei évben február 20-án,
az ASE étteremben gyûltek össze a bálozók, köszöntve a tél elmúlását, a tavasz
közeledtét.
A bált a fõosztályvezetõ asszony nyitotta meg, köszöntötte a kollégákat, a rendszeresen visszajáró nyugdíjasokat és a
résztevõk családtagjait.
Amikor a bálok kora elhalványulni látszik, akkor a mostani, nagysikerû, különleges hangulatú bál újra nyilvánvalóvá
tette, hogy a sikeres szakmai elõrehaladás
és munka mellett elengedhetetlen a közös
szórakozás, a kapcsolatok kötetlenebb elmélyítése, a kikapcsolódás.
A bál háziasszonyának, Kállai Lászlóné
Csillának köszönhetõen, nagyon színvonalas, vidám estét tölthettek együtt a vegyészkollégák és családtagjaik. A finom
és különleges vacsora és a hatalmas csokoládétorta után a bál egy igazán különleges produkcióval egészült ki.
Az idén, az Eurodance Táncstúdiótól
(Pécs) érkezett négy fiatal elõadó, akik

2009. február 26-án és 27-én Pakson, a
Városi Mûvelõdési Központban ünnepelte a Pro Artis mûvészeti iskola 35 éves évfordulóját.
35 éve vált le a szekszárdi zeneiskoláról és kezdte meg mûködését önálló intézményként a településen a paksi - akkor
még csak - zeneiskola Hartmann József
vezetésével. Ez alatt az idõ alatt mintegy
háromezer növendék sajátította el a mûhip-hop, funky, show- és musicaltáncokkal szórakoztatták a bálozókat.
A fiatal elõadók után folytatódott a tánc,
amit Pumerschein János hajnalig tartó zenéje biztosított, és gondoskodott a bálozók
kitûnõ hangulatáról.
Köszönjük vendégeinknek a részvételt,
és mindenkit szeretettel várunk a jövõ évi
bálunkra!
Orbán Ottilia

A jubileumi ünnepségsorozaton Hajdú János polgármester mondott ünnepi
köszöntõt. Ember Csaba, a Magyar Zeneiskolák és Mûvészeti Iskolák Szövetségének elnöke köszöntötte az intézményt.
Az elsõ est során a jelenlegi tanítványok összmûvészeti produkcióval léptek
fel, és találkozhattunk a zenei életben hírnevet szerzett volt növendékekkel is, mint

például László Boldizsárral, Károly Katalinnal és a Saxofon Quartett-tel.
A második esten a volt tanítványok adtak koncertet, a növendékekbõl, valamint
az intézmény pedagógusaiból szervezõdött Camerata Pro Artis vonós együttessel.
Ágotha-Vájer Andrea, a mûvészeti iskola egykori növendéke, jelenleg tanára
köszönetét fejezte ki az iskolának.
Wollner Pál

I. Nemzetközi Egyenruhás
Futsal Torna
Paks ismét egy új sportverseny elindításával büszkélkedhet. Köszönhetõ ez a
Paks Város Hivatásos Önkormányzati
Tûzoltósága és a Paksi IPA Szervezet
együttmûködésének. Közösen szervezték
ugyanis az Atomerõmû Sportcsarnokban
2009. február 28-án lebonyolított I. Nemzetközi Egyenruhás Futsal Tornát, amit
Herczeg József, Paks Önkormányzatának
tanácsnoka nyitott meg.
A sportversenyen négy ország nyolc
csapata mérte össze tudását. A délelõtti
csoportmérkõzéseket követõ koradélutáni helyosztó mérkõzések után a következõ végeredmény született: 1. helyezett
Paks -Tûzoltók, 2. Szekszárd - Police, 3.
Paks - Police, 4. Paksi Atomerõmû Tûzoltóság, 5. Kézdivásárhely - Tûzoltóság, 6.

Országos amatõr bajnok a paksi
tekeklub nõi csapata

Legnagyobb sikerét érte el nõi csapatunk
a múlt év végén Budapesten megrendezett
országos amatõr bajnokságon.
A képen látható Sztanóné Körösztös Lívia,
Berkes Zsuzsanna, Herman Zoltánné és
Gyarmathy Katalin alkotta csapat remek
szerepléssel megnyerte az országos döntõt. Az elsõ helyezés értékét növeli, hogy

vészeti ágak alapjait. 1974-ben 182 tanítvánnyal és 6 pedagógussal indultak, jelenleg 670 növendéke és 36 kinevezett tanára van a Pro Artisnak.
Az intézmény táncmûvészeti, dráma és
képzõmûvészeti ágakkal is bõvült. A
múltban sok helyszínen, néha nehéz körülmények között mûködõ iskola mára
európai színvonalú korszerû épületben
végzi magas szintû tevékenységét.

olyan csapatokat is maguk mögé utasítottak, akiknél a Nemzeti Bajnokságban szerepelt versenyzõk is voltak. (A teke Verseny- és játékszabályzata kimondja: NB-ben
szerepelt játékosok egy év kivárás után
szerepelhetnek az amatõr versenyeken.)
Még egyszer gratulálunk a csapatnak!
Supi

Galánta - Tûzoltóság, 7. Hodonín - Tûzoltóság, 8. Galánta - Police.
A torna legjobb mezõnyjátékosa címet
Fenichiu Florentin (Kézdivásárhely - Tûzoltóság, Románia), a legjobb kapus címet
Gaál Tamás (Szekszárd - Police), a gólkirálynak járó elismerést Lacza Zsolt (Paks
- Police) nyerte el. A torna legsportszerûbb csapata címet az Atomerõmû Tûzoltóság vívta ki magának.
A díjakat Juhász István, a Paks IPA elnöke, Bán Attila paksi tûzoltóparancsnok,
dr. Kuti István paksi rendõrkapitány és dr.
Varga Péter szekszárdi rendõrkapitány
adta át.
Gratulálunk a szervezõknek és a játékosoknak!
L. Anna

ISMÉT A PARKOLÁSRÓL!

Van, akinek nem elég egy kocsinyi hely. Viszont aki így parkol, az egyéb aljasságokra is képes, szól a híres közmondás.

