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2009. évi Magyar Innovációs Nagydíj

A képen: Dr. Elter József nukleáris főosztályvezető, Szőke
Larisza nukleáris üzemanyag osztályvezető, Pekárik
Géza műszaki igazgató, Süli János vezérigazgató és
Hamvas István műszaki vezérigazgató-helyettes
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Megtartotta éves rendes közgyűlését
a Paksi Atomerőmű Zrt.

A PA Zrt. 2010. március 31-én megtartotta éves rendes közgyűlését, melyen a társaság 2009. évi üzleti évének lezárásán túlmenően elfogadta az atomerőmű 2009. évi
üzleti jelentését és beszámolóját, valamint
a 2010. évi üzlet- és fejlesztéspolitikáját.
A PA Zrt. Igazgatóságának javaslatára a
közgyűlés elfogadta a társaság 2009. évi beszámolóját és üzleti jelentését 187 milliárd
833 millió forint mérlegfőösszeggel és mintegy 17 milliárd forint adózott eredménnyel.
Az atomerőmű 2010. évi tervezett értékesítési átlagára (1 kWh értékesített vil-

lamos energiára jutó árbevétel) 11,09 Ft/
kWh, ami továbbra is a legalacsonyabb az
országban. A 2009. évi értékesítési átlagár
10,67 Ft/kWh volt. A hazai erőművek átlagárait (Ft/kWh) tekintve a PA Zrt. által
termelt energia fajlagos ára 2010-ben is az
átlagár alatt marad.
A közgyűlés a továbbiakban elfogadta
a részvénytársaság 2010. évi üzlet- és fejlesztéspolitikáját, lezárta a PA Zrt. Üzemidő-hosszabbítás Előkészítési Projektjét,
valamint megindította az ehhez kapcsolódó
Végrehajtási Projektet.

Urántoll 2010
Paks Város Önkormányzata és a
Paksi Atomerőmű Zrt. közösen szervezett ünnepséget – az elmúlt évekhez
hasonlóan –, a szabad sajtó napja
alkalmából 2010. március 12-én,
melyre az ASE étteremben került sor.
A rendezvényen Hajdú János, Paks város
polgármestere és Süli János, a Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgatója köszöntötte a
helyi és regionális sajtó és média képviselőit. A város, illetve az atomerőmű helyi
médiával való kapcsolatát mindkét vezető
jónak értékelte, az erőmű társadalmi elfogadottságában fontos szerepet játszik a
sajtó. Az ünnepségen Táncsics Mihály „Sajtószabadságról nézetei egy rabnak” című
írásából Tell Edit olvasott fel részleteket.
A köszöntők után – a hagyományoknak
megfelelően – Süli János vezérigazgató és
Mittler István kommunikációs igazgató
átadták az Urántoll díjat, melyet 2010-ben
Kiss G. Péter, a Paks-Press ’99 Sajtó-és Hírügynökség tulajdonos-főszerkesztője vehetett át.
Wollner Pál
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A Magyar Innovációs Alapítvány pályázatára 35 pályázat érkezett, amelyeket olyan
szempontok szerint zsűriztek, mint eredetiség, újszerűség, innovativitás, többleteredmény vagy többletárbevétel és társadalmi
hasznosság. A pályázatok közül a zsűri titkos szavazás eredményeképpen úgy döntött, hogy a 2009. évi Magyar Innovációs
Nagydíjban a Paksi Atomerőmű Zrt. részesül az általa megvalósított „Teljesítménynövelés a paksi atomerőmű blokkjain” című
innovációért.
A díjat a 2010. március 26-án rendezett ünnepségen Süli János vezérigazgató vette át.
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A Magyar Innovációs Szövetség által alapított, a Magyar Innovációs
Alapítvány által meghirdetett díjat az
az intézmény, illetve vállalat kapja,
amely az elmúlt évben a legnagyobb
jelentőségű, nagy hasznot hozó innovációt valósította meg.

Térség- és gazdaságfejlesztés
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A hazai nukleáris létesítmények
– Paks, Kalocsa, Bátaapáti,
Boda és Püspökszilágy – körzetében működő Duna–Mecsek
Területfejlesztési Alapítvány
2010. március 11-én tartotta
idei első ülését.

Április 6-án Oszkó Péter pénzügyminiszter tett látogatást a paksi atomerőműben. A vendéget Süli János vezérigazgató, Sós Lajos gazdasági vezérigazgató-helyettes és Mittler
István kommunikációs igazgató fogadta. Az üzemlátogatás alkalmával Oszkó Péter többek
között megtekintette a blokkvezénylőt és a turbinacsarnokot. A primerkörben Cziczer
János üzemviteli igazgató kalauzolta a pénzügyminisztert, ahol közelebbi ismeretet szerzett a reaktorcsarnokról és az átrakógépről.

Az alapítvány célja továbbra is az atomerőmű által kijelölt területeken a település-, térség- és gazdaságfejlesztés. Az
alapító Paksi Atomerőmű Zrt. idén is
500 millió forintot bocsát az alapítvány
rendelkezésére.
A Pakson megtartott ülésen a kuratórium áttekintette a 2009-es év eredményeit.
Eszerint a tavalyi évben megítélt több mint
635 millió forint alapítványi támogatás közvetetten 6 milliárd forint értékű fejlesztést
generált, és emellett 62 új munkahely teremtéséhez járult hozzá.
A tanácskozáson egyúttal elfogadták
az alapítvány 2010. évi pályázati felhívását is, amelyben az elmúlt évek tapasz-

talatait, valamint a világgazdaságban kialakult recessziót is figyelembe véve jól
átlátható, egyszerűen kezelhető, transzparens rendszert fogalmaztak meg. Az
ebben felállított prioritások kiemelten
gazdaságfejlesztésre, munkahelyteremtésre, települések összefogását, valamint
a turisztikai vonzerő fejlesztését elősegítő, ill. környezetvédelmi programokra
terjednek ki.
Az alapítvány az európai uniós forrásokból magyar társfinanszírozás
mellett támogatott operatív programok
pályázataiban való részvételt is támogatni kívánja. A támogatás lehetséges
formája a pályázatokhoz szükséges

önrész meghatározott részének biztosítása. Ezen prioritásokat külön
fogalmazták meg az önkormányzatok, azok társulásai, intézmények,
közhasznú szervezetek, civil szervezetek, egyesületek és gazdálkodó
szervezetek számára.
A támogatások összegének nagyságát és a támogatások mértékét a szakmai
szempontok messzemenő figyelembevételével határozták meg, összhangban a rendelkezésre álló forrásokkal és a várható igényekkel. A pályázati felhívás megtalálható
és letölthető az alapítvány www.dmta.hu
című honlapján.
A kuratórium döntött továbbá a 2009.
évi közhasznúsági jelentésről, az összesített monitoring jelen-tésről továbbá
az alapítvány 2010. évi kommunikációs tervéről is. Döntés született még
a benyújtott egyedi támogatási kérelmekről és a korábban megítélt támogatásokkal kapcsolatos méltányossági
kérelmekről is.
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A Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli
Rendszerirányító (Mavir) Zrt. 116 milliárd forint feletti árbevétellel zárta a 2009es évet, amely után közel 8 milliárd forint
osztalékot fizetett a tulajdonos Magyar Villamos Művek (MVM) Zrt.-nek – jelentette
be Tari Gábor vezérigazgató a cég március
végi közgyűlését követően.
A közgyűlés a társaság tavalyi mérlegét
és eredménykimutatását 360,079 milliárd
millió forint mérlegfőösszeggel és 7,982
milliárd forint adózott eredménnyel fogadta
el. A Mavir nettó árbevétele 116,29 milliárd
forint volt. A közgyűlés döntése szerint a
társaság az adózott eredménye terhére
7872,2 millió forint osztalékot fizet a részvényeseinek, így a magyar állam 99,87 százalékos tulajdonában álló MVM-nek (amely
a Mavir 99,98 százalékos tulajdonosa) és a
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nek.
Tari Gábor szerint a tervezett eredményt
meghaladó gazdálkodási adatokon túl fontos, az elmúlt évben fogyasztói korlátozást
igénylő üzemzavar sem forrásoldalon,
sem az átviteli hálózaton nem következett
be, az üzembiztonsági mutatók a korábbi
évekhez képest még kedvezőbben alakultak. Az ellátás biztonsága szempontjából
jelentős, hogy az elmúlt évben átadták a
Szombathely-Hévíz 400 kilovoltos átviteli
hálózati összeköttetést, valamint a végéhez
közeledik az a 15 éves felújítási program,
amelynek keretében a villamosenergiahálózat stratégiai csomópontjait, így mind
a 26 alállomást valamint a távvezetékeket
felújították. Ennek a korszerűsítési munkának köszönhetően a magyar átviteli
hálózat minden mutatójában megfelel az
európai szintnek. Az idei évről szólva az
egyik legnagyobb kihívást a szervezett
villamosenergia-piac (HUPX) július 1-jei
elindítása és működtetése jelenti, valamint
legalább ennyire fontos, hogy a társaság
eleget tegyen az EU 3. energiacsomagjában foglalt előírásoknak. Mindezek mellett
a Mavir a korábbi évekhez hasonlóan idén
is mintegy 20 milliárd forintot fordít beruházásra, felújításra, és továbbra is kiemelt
szerepet szán a magyar érdekek nemzetközi képviseletének – mondta végezetül a
vezérigazgató.
Mayer György

Múzeumi hírek
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Eredményesen zárta
az évet a Mavir

A munkavédelmi képviselők továbbképzése
A Paksi Atomerőmű Zrt. munkavédelmi képviselőinek továbbképzésére március 8-9-én került sor Siófokon, a Hotel
Vértesben. A munkavédelmi törvényben
(Mvt.) előírt képzés tematikájára a korábbi évekhez hasonlóan a munkavédelmi
bizottság tett javaslatot, fókuszálva a
munkavédelem általános és a helyi szabályozásaira vonatkozó változásokra.

képviselő „partnerként” tud részt venni a
munkáltatóval történő együttműködésben,
hiszen az Mvt. nem ír elő munkavédelmi
szakképzettséget vagy egyéb más műszaki jellegű végzettséget a képviselő részére.
Másrészt a képviselők az érdekvédelmi
feladataikat csak akkor tudják gyakorolni, ha megfelelő jogi, munkabiztonsági,
munkaegészségügyi, munkahelyi kémiai
biztonsági, kommunikációs, eljárási stb.
ismeretekkel rendelkeznek, és azok rendszeres felfrissítésre kerülnek. A kétnapos
továbbképzés részvevője volt Gál Rezső, az
EVDSZ elnöke, aki jelenlétével hangsúlyt

A munkavédelmi képviselők képzési, továbbképzési lehetőségei biztosítják azokat
az alapismereteket, amelyek alapján a

Stephen Tindale, a Greenpeace UK volt igazgatójának nyilatkozata
Stephen Tindale 1989 óta foglalkozik környezetvédelmi és éghajlatváltozási kérdésekkel. Korábban az Egyesült Királyságban
a munkáspárti kormánynak adott tanácsokat környezetvédelmi ügyekben, majd a
Greenpeace helyi szervezetének igazgatója
lett. Sokáig ellenezte a nukleáris energia
használatát, főként az atomfegyverek terjedésének (proliferáció) kockázata miatt.
2005-ben olvasva arról, hogy a szibériai
örök fagy felolvadása esetén óriási mennyiségű üvegházgáz hatású metán kerülhet a
légkörbe, megváltoztatta véleményét és ma
már úgy gondolja, hogy az atomenergia, ha
csak átmenetileg is, de hasznos eszköz lehet az éghajlatváltozás elleni harcban. Ezzel nem áll egyedül, hiszen Patrick Moore,
a Greenpeace egyik alapítója már jóval
korábban atomenergia-párti lett, úgy mint
később Chris Goodall és Mark Lynas brit
környezetvédő aktivisták is. A budapesti PIME 2010 nukleáris kommunikációs
konferencián előadást tartott, ezután adott
interjút lapunknak.

Az atomenergia sem kockázatmentes,
hatékony szabályozó rendszerre van szükség. De a legnagyobb kockázat jelenleg a
föld légkörének 6 fokos felmelegedése, ami
az emberi civilizáció végét jelentheti.

– A magyar zöldmozgalmak az utóbbi
időben az atomenergiát nem annyira a
biztonság oldaláról,mint inkább a versenyképtelenség miatt támadják. Jogos
ez a kritika?

termelődnek. Valószínűleg legkorábban
2050-ben lehet az EU energiatermelése
100%-ban megújuló. Azért, hogy az éghajlat
tönkretétele nélkül eljussunk odáig, szükség van más alacsony-szén technológiákra,
olyanokra, mint az atomenergia és a CCS
(szénleválasztásos fosszilis energia).

– Egy nagy orosz vízerőmű tavalyi balesete és a kínai szénbányák gyakori
balesetei mutatják, hogy a biztonság
nem csak a nukleáris létesítményekben
adhat okot aggodalomra. Van a megújulóknak is biztonsági kockázata?

– Tisztázzuk: a legfenntarthatóbb és legtisztább a megújuló energia. Előnye a biztonság terén is nyilvánvaló, hiszen a világon mindenütt hozzáférhető és nem jelent
fegyver-proliferációs kockázatot. Azonban
még évtizedekbe telhet amíg 100%-ban a
megújuló energiára hagyatkozhatunk, mivel gigantikus új kapacitásokat kell létrehozni és ki kell fejleszteni az energiatárolás
technológiáját, hiszen a kulcsmegújulók,
mint a szél- és napenergia időszakosan

– Egyértelműen igaz, hogy a szénbányák
még a klímaváltozás nélkül is veszélyesebbek az atomerőműveknél. A nagy vízerőművek szintén kockázatot jelentenek gátszakadás esetén. A kisméretű víz-, szél- és
naperőműveknek nincs jelentős kockázata
- bár előfordultak balesetek a napkollektorok tetőre telepítése közben.

– Jogos abban az értelemben, hogy az
atomenergia nem olcsó, a korai atompártiak véleménye ellenére, akik szerint az
atomenergia mérhetetlenül olcsó lehet.
És a jelenleg futó atomerőmű-építések
tapasztalatai Finnországban és Franciaországban is azt mutatják, hogy a jövő
atomerőművei drágábbak lesznek a vártnál. Az atomenergetika abban az esetben
ronthatja Magyarország versenyképességét, ha más országok szennyező ám olcsó szén- és gázerőműveket építhetnek.
A versenyképesség csökkenése elkerülhető, ha Európa-szerte áttérnek az alacsony-szén energetikára.

– A kiégett fűtőelemek újrahasznosítása, vagyis a reprocesszálás egyik fő
veszélye sokak szerint a proliferáció.
Mi a véleménye erről?
– Mindig is az volt a véleményem, hogy
a nukleáris energiatermelés fő veszélye
az atomfegyverek terjedése. Minden
ország, amelyik atombombával rendelkezik, először kifejlesztette atomenergetikáját – Izraelt kivéve, amely megvásárolta fegyvereit. A reprocesszálás

növeli az atomfegyverek terjedésének
kockázatát, mivel növeli a plutónium
mennyiségét. Fölösleges pénzkidobás,
szennyezőbb, mint az atomerőművek és
szükségtelen. Elegendő urán (és tórium-)
tartalékokkal rendelkezünk, amelyek
kitartanak a világgazdaság átállásáig a
100% megújuló energiatermelésre. Tehát
a reprocesszálásnak véget kell vetni.

– Nem gondolja, hogy a nukleáris technológiák fejlődése (gyorsneutron és
transzmutációs reaktorok, zárt nukleáris ciklus) fenntartható pályára állíthatja az atomenergetikát?
– Lehetséges, de nem szükséges egy
híd-technológiának örökké fenntarthatóvá válnia, ráadásul az új technológiák fejlesztése szükségszerűen növeli a
költségeket. Sokkal jobb, ha maradunk
a bevált, bevezetett technológiáknál.
Különösképpen a fúzióra nem szabad
pénzt pazarolni.

– Mit javasolna a nukleáris iparnak az
atomenergia elfogadottságának javítására?

– Legyenek jobban átláthatók az egész
nukleáris ciklus költségei, beleértve az
építést, működést, leszerelést és hulladékkezelést. És ne érveljenek úgy, ahogy egyes
atomenergetikai társaságok tették, hogy
csak két választás van: vagy atomenergia,
vagy megújulók. Ilyen választás elé állítva
többségünk a megújulók mellet döntene.

– Tindale úr, köszönjük a beszélgetést!

dr. Szerbin Pável

Már mi is autópályán autózhatunk
A megépült M6/M60 használatának
díjai az országos matricás rendszerben fizetendők.
2010. március 31-én az ünnepélyes átadás
után az autósok is birtokba vehették az
M6-ost, így már autópályán lehet eljutni
Budapestről Pécsre.
A Dunaújváros és Szekszárd közötti 65
kilométeres szakasz 120 milliárdba, míg
a Szekszárd és Pécs közötti 71 kilométer,
ahol négy alagút, két viadukt is van 266
milliárd forintba került.
Biztosan lesznek még utómunkálatok,
például füvesítés, de ezek nem befolyásolják a közlekedés biztonságát. A most
elkészült szakaszok összesen 386 milliárd
forintba kerülnek, a pénzt 28 év alatt fizeti
ki az állam az építő cégeknek. Hidak, alagutak az M6/M60-as autópálya-szakaszon
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mel kapcsolatos észrevételeit, javaslatait.
Éljenek a munkavédelmi szabályzatban
ismertetett bejelentési lehetőségek valamelyikével, mert minden észrevétel, hiányosság bejelentése, feltárása egy-egy baleset,
tűzeset bekövetkeztét akadályozza meg. A
blokkok karbantartása idején az odafigyelés fokozottan érvényes a munkavédelemre
is. A figyelem nemcsak saját, de munkatársaink testi épségének és egészségének
megóvását is jelenti.
„Vigyázz magadra, figyelj másokra!”
Szabó Béla, a PA Zrt. Munkavédelmi
Bizottságának elnöke

A nukleáris energia híd lehet a 100% megújuló energiatermelés felé

– Miért gondolja, hogy az atomenergia
híd szerepet tölthet be?

Miközben jó ütemben haladnak a 306-os
raktár átalakítási munkálatai, ezalatt folyamatosan gyűlnek a múzeumba kerülő régi
műszerek és más tárgyi eszközök.
Az automatikai osztály jóvoltából és
Czinkóczki Pál műszaki ellenőr közreműködésével jelentős mennyiségű villamos
műszert sikerült begyűjteni az elmúlt
hetekben. Egyre több olyan kollégával
találkozom, akik támogatásukról biztosítanak, mondván, hogy a múlt emlékeit
meg kell őrizni. Számos, technikatörténeti
szempontból fontos eszközt ajánlottak fel a
múzeum számára, ám még a múzeumba
beszállítani nem tudjuk, mert az építési
munkák még nem fejeződtek be. Az tűnik
reálisnak, hogy a nyári hónapokban megkezdhetjük a nagyobb és helyigényesebb
eszközök beszállítását. Addig szíves türelmüket kérjük azoknak, akiktől a már felajánlott eszközöket még nem szállítottuk el.
-Beregnyei-

kívánt adni a szakszervezetek munkavédelemben vállalt felelősségének.
Az előadásokat a munkáltató munkabiztonsági, tűzvédelmi és munkaegészségügyi
szakemberei tartották. A továbbképzés a
Padosz ajánlására kibővült az erőmű területén munkát végző alvállalkozók, így az
Atomix Kft., Dekoten Kft., RHK Kft., ESZI
munkavédelmi képviselőivel.
A továbbképzés programját a munkavédelmi bizottság honlapján olvashatják az
érdeklődők. A munkavédelmi képviselők
továbbiakban is várják az üzem területén
dolgozó munkavállalók munkavédelem-

- az M6/M60–as autópálya Szekszárd és
Pécs közötti 81,1 kilométeres szakasza kétszer kétsávos, osztott pályás úttesttel, valamint burkolt leállósávokkal valósult meg.
Összesen 87 híd épült, a legjelentősebb
ezek közül a Szebényi völgyhíd, amely a
maga 866 méterével Magyarország második leghosszabb viaduktja. A Bátaszék és
Véménd közötti szakaszon épültek meg
Magyarország leghosszabb gyorsforgalmi
alagútjai. Összesen négy alagút van itt, a
leghosszabb 1331 méteres.
A paksiak a belvárosból a Németkérre
vezető úton juthatnak el az autópálya irányába. Gondot jelent, hogy a város főutcáját
átépítés miatt felbontották, így a kijutás az
autópályára nehezebb, később pedig az
autópálya felől beérkezők jelzőlámpás irányítással találkoznak – a jelszó a türelem
lesz.
Wollner Pál
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Szoborparkunk nagyjai
ben egyszerű fizikai, kémiai módszerekkel
elkülöníthető. Szilárd emellett kidolgozta
a neutronok láncreakciójának elméletét
is, amely az erős nukleáris kötésben rejlő
magenergia felszabadítását hivatott lehetővé tenni.
1938-tól már az Egyesült Államokban
tevékenykedett. Itt értesült a maghasadás
felfedezéséről, aminek hatására Einsteinhez fordult. Az ő nevének társadalmi súlya
miatt vele íratta alá Szilárd az elhíresült
levelet Roosevelt elnökhöz annak érdekében, hogy az amerikai politikai és katonai
vezetés kezébe olyan eszközt adjon, mellyel
előnybe kerülhet a fasiszta Németországgal
szemben.
1942-re Enrico Fermi és Szilárd Chicagóban, az egyetemi stadion lelátója alatt
összerakták az első maghasadáson alapuló reaktort. A hatméteres atommáglya
45 000 grafittéglából és a közéjük ágyazott
uránlabdacsokból állt. Ez a sikeres kísérlet
volt Szilárd atomelméletének gyakorlati
igazolása.
A háború után az atomreaktor szabadalmát Szilárd és Fermi kapta meg, amit
tőlük az Egyesült Államok kormánya jelképes 1 dollárért vásárolt meg. Szilárdnak azonban nem volt ínyére ez a megoldás. Felajánlotta ingyen a szabadalmat,
de a kormány fizetni akart érte, ha csak
jelképesen is. A tudós ekkor akkora ösz-

1. rész: Szilárd Leó
Szülőházán emléktábla, a Magyar Tudományos Akadémia professzori ösztöndíjat
hozott létre a tiszteletére, nevét a Naprendszerben egy kisbolygó (a 38442 Szilard), a
Holdon pedig egy kráter őrzi – ez jellemzi
röviden Szilárd Leót, újságunk friss cikksorozatának első szereplőjét.
Szilárd Leó (Budapest, 1898. február 11.
- La Jolla, Kalifornia, 1964. május 30.) magyar származású fizikus a 20. század nukleáris tudományának egyik meghatározó
alakja volt. Vegyészmérnöki tanulmányait
a budapesti József Műegyetemen kezdte,
majd a berlini Műegyetemen folytatta.

FOTÓK: TLK ARCHÍV

Az atomerőmű Tájékoztató és Látogató
Központja előtti parkban 1995. szeptember
28-án adták át a Paksi disputa nevet viselő
szoborcsoportot. Az atomenergia-kutatásban
és gyakorlati megvalósításában meghatározó szerepet játszó magyar tudósok bronzból készült mellszobrai, melyek Farkas Pál
szekszárdi szobrászművész alkotásai, az
évek múlásával gyarapodtak. A Paksi disputa szobrait egy – az atommag hasadására
utaló – szökőkút köré helyezték el, éppúgy,
mintha a tudósok disputálnának, azaz értekeznének, vitatkoznának, beszélgetnének.
Sorozatunkban szoborparkunk nagyjait, neves
tudósait mutatjuk be olvasóinknak.

1933-ban hagyta el Németországot,
és rövid európai utazás után Londonban
állt meg. Itt T. A. Chalmers-szel dolgozott
együtt. A kettejük által kidolgozott SzilárdChalmers-effektusnak nagy a gyakorlati jelentősége a radioaktív preparatív technika
szempontjából. E folyamat tette lehetővé,
hogy egy elemből neutronbesugárzással
annak egy radioaktív izotópja majdnem
hordozómentesen előállítható, és lényegé-

szeget kért, amely valamelyest javított
volna anyagi helyzetén, de a kormány
ezt visszautasította.
1949-ben biofizikai kutatásokba kezdett. Ultraibolya-sugárzással baktériumok
inaktiválása során a genetikai képesség
befolyásolhatóságát mutatta ki. Kidolgozta
munkatársaival a kemosztát berendezést,
ami egy mesterséges környezet tartós biztosítására alkalmas készülék, amiben például egy baktériumtenyészet szaporodását
lehet vizsgálni, miközben a befolyásoló kémiai hatás kvantitatív jellemzőit be lehet
állítani.
Aki a fizikán és a biológián túlmenően
is szeretné látni Szilárd örökségét, vesse
tekintetét a Hold felé: az északi szélesség
34°, keleti hosszúság 106°-nál talál egy 147
km átmérőjű krátert. Ez a Szilárd-kráter.
Simon Zoltán

Eszes ESZI-sek
Eredményes hónapokat mondhatnak maguk mögött az ESZI diákjai.
Több tanulmányi versenyen szerepeltek kiemelkedő eredménnyel.
Az előbb említett versenyek közül
szeretnék néhányat megemlíteni a
szaktanárok segítségével.
Aranyérmes lett az ESZI diákja a Tolna
Megyei Szilárd Leó Fizikaversenyen.

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Tolna
Megyei Csoportja és a Szilárd Leó Tehetséggondozó Alapítvány 1994 óta minden évben
megrendezi a versenyt. A megrendezésre kerülő rendezvényen a középiskolák 11. és 12.
évfolyamosai egyéni és csapat kategóriában
indulhatnak. Csábi József Dávid, az ESZI 12.
C osztályos tanulója maximális pontszámmal nyerte a 12. évfolyamosok egyéni versenyét. A verseny történetében is kimagasló
teljesítmény - mind a négy feladat hibátlan
megoldása - méltán érdemelt aranyérmet.
Vas Gábor 12. C osztályos tanuló dicséret-

A jelenlegi áramtermelés szerkezete és „Blue
Map” áramtermelési forgatókönyv alapján a CO2kibocsátás 50%-os csökkenését feltételezve 2050-ig

Az atomenergia használata évente 3 Gtval (gigatonna) csökkenti a CO2-kibocsátást,
feltételezve, hogy ezt az energiamennyiséget másként széntüzeléssel állítanák elő.
Az összes kumulatív CO2-kibocsátás a foszszilis tüzelőanyagok elégetése során elektIsmert hagyományos
készletek

Összes hagyományos
Összes, a nem
készlet
hagyományos készletekkel

A jelen nukleáris
technológiákkal
100 év
Reprocesszálással
és gyors neutron
reaktorokkal
> 3000 év

300 év

700 év

> 9000 év

> 21000 év

Az uránkészletek rendelkezésre állása a mai (2006) fogyasztás alapján (forrás: OECD NEA 2008)

használatának nagymértékű bővülése és
a szénmegkötés, raktározás (CCS) technológiáját alkalmazó fosszilis erőművek
mellett. Ezek a forgatókönyvek a mai 370
GWe-hez képest körülbelül 1250 GWe
atomerőmű-kapacitást jósolnak 2050-ig,
ami 300%-os bővülést jelent. Ez megközelítőleg 20 új nagy atomerőmű megépítését
feltételezi (egyenként 1,5 GWe kapacitással) évente 2020-ig, és 25-30 új atomerőmű megépítését a 2040-es évek során. A
2008-as Atomenergia Kitekintésben a NEA
szerint az atomenergia kapacitás 2050-re
elérheti az 1400 GWe értéket a 2040-es
években feltételezett expanzió nyomán
Világos, hogy ezen forgatókönyvek
szerint jelenleg az atomenergetika és
más kapcsolódó iparágak rendelkezésére
állóknál sokkal nagyobb ipari, emberi és
anyagi erőforrások mozgósítására lesz
szükség. Figyelembe véve a 70-es és 80-as
évek nagy nukleáris boomját kijelenthető,
erős politikai háttértámogatás mellett van
lehetőség az atomenergia gyors bővítésére. Az villamosenergia-ellátás bővítése a
jövőben mindenekelőtt Kínában és Indiában valósul meg, melyek már most rendelkeznek ambiciózus atomprogrammal.
Fontos szempont a fűtőanyag-ellátás biztosítása. Amennyiben figyelembe vesszük
az olyan nem konvencionális készleteket,
mint a foszfátásványok, ez az arány 700 évre nő. Ha elkezdődik egy nagy atomenergetikai bővítés, egy fenntartható uránfeltárás
indulhat el, melynek során más uránforrások felfedezése is várható.
Szerbin Pável

ben részesült. Az ESZI csapata a harmadik
helyezést érte el. A csapat eredményéhez
hozzájárult a versenyen Csábi József Dávid,
Vas Gábor 12. C, Fodor Attila, Schmidt Péter
11. C osztályos tanuló. Felkészítő tanáruk
Faragó Zoltán és Nagyné Lakos Mária volt.

A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság, valamint a szekszárdi
I. Béla Gimnázium, Informatikai Szakközépiskola, Kollégium, Általános Iskola és
Óvoda immár nemzetközi rangú versenyt
írt ki az általános és középiskolások részére, amelyre a versenyzők a hat kategóriában küldhetnek be pályaműveket.
(http://www.ibela.hu/neumann/files/
Donto_2010.pdf). Grafika kategóriában az
Energetikai Szakközépiskola és Kollégium
diákjai kiemelkedő eredményeket értek
el. Pápay Rita (11. B osztály) 1. helyezést,
Schőn Péter (12. B osztály) 3. helyezést,
Gyutai Vanda (1W/13. osztály) tanulónk
pedig 4. helyre került az eredménytáblán.

Rekordszintű támogatást ért el az
atomenergetika az USA-ban: a Gallup
közvélemény-kutató intézet által megkérdezettek 62%-a a nukleáris energia
villamosenergia-termelés érdekében történő felhasználása mellett áll. Először
1994-ben kérdezték erről a lakosságot;
akkor 57%-os támogatást élveztek az
atomerőművek. A pártpolitikai hovatartozástól függően azonban vannak eltérések a lakosságot tekintve. A Demokrata
Párt (Barack Obama pártja) hívei közül
51% támogatja a nukleáris energiát, míg
a Republikánus Párt (George W. Bush
pártja) támogatói, illetve a Republikánus Párt felé húzó függetlenek között kiemelkedően magas a támogatási arány:
74% voksol az atomerőművek mellett.
(Forrás: Gallup)

Vlagyimir Putyin orosz miniszterelnök
Oroszország atomenergetikai piaci részesedésének növelését adta ukázba az
illetékeseknek egy volgodonszki találkozó
alkalmával. Jelenleg 16%-ot birtokolnak az
oroszok a teljes világpiacon, és ezt szeretné
az ország de facto vezetője egynegyedes részesedésre emelni. Putyin elmondása szerint hazája jelenleg 15 nukleáris reaktort
tervez, illetve épít otthon és külföldön.
(Forrás: Agence France-Presse)
ATOMERÕMÛ ERDÉLYBEN

Románia második atomerőműve Erdélyben fog megépülni, de a pontos helyét még
nem döntötték el, mivel az a majdan választott technológiától függ – mondta az ország gazdaságügyi minisztere. A franciák
már felajánlották a segítségüket, de Kanada is szóba került. Az új erőmű az előzetes
becslések szerint 2020-ban kezdené meg
működését, de a különféle késések miatt
ez akár 10 évvel is kitolódhat. Az ország jelenlegi erőműve Černavodában található,
az ország dél-keleti részén.
(Forrás: Agence France-Presse)
20%-ON AZ ATOM AZ AMERIKAI
ENERGIAMIXBEN

Tavaly év végi adatok alapján 20,2%-át
biztosítja az amerikai villamosenergiatermelésnek a nukleáris energia. Ennél kicsit többet, 23,7%-ot a földgázból
nyernek, 6,8%-ot pedig vízenergiából. Az
atom részesedésének több mint dupláját
állítják elő szénből, összesen 44,4%-ot.
(Forrás: Wall Street Journal)
LENGYEL ATOM 2020-RA

Lengyelország 2020-ra szeretné üzembe
állítani valaha épült első atomerőművét.
A kormány nukleáris energiáért felelős
vezetője szerint már 2016-ban elkezdik
majd a munkálatokat a tervek szerint.
A tisztviselő hozzátette: szorosak ugyan
a határidők, de reálisak. A kormány
tavalyi nukleáris stratégiája egyébként
egy második erőművet is előirányzott,
konkrétan 2025-re. Lengyelország jelenleg a villamos energiájának 94%-át
biztosítja széntüzelésű erőművekkel, de
a kormány szeretné ezt 60%-ra csökkenteni a 2030-as év eljöveteléig, méghozzá
úgy, hogy addigra az energiamix 9,3%-át
a nukleáris rész tegye ki.
(Forrás: Agence France-Presse)
FONTOSAK A HITELGARANCIÁK

Az ESZI diákjai részt vettek a Neumann János
Nemzetközi Tehetségkutató Programtermék
Versenyen is.

FOTÓ: GYULAI JÁNOS

A tudósok körében konszenzus alakult
ki, mely szerint legalább 50%-os ühgkibocsátás-csökkentés szükséges 2050-ig
a 2005-ös szinthez képest ahhoz, hogy a
föld légkörének átlaghőmérséklet-növekedését 2-3-oC-on belül tudjuk tartani és ezzel
elkerüljük az éghajlatváltozás legrosszabb
következményeit.
A villamosenergia-szektor szénmentesítése óriási kihívás. A jelenleg létező
infrastruktúra csak lassan változik: a most
épülő széntüzelésű erőművek valószínűleg
még 2050-ben is üzemelnek majd. Közben
egyes fejlődő országokban gyorsan nő az
energiaigény, és a kis ühg-kibocsátású
energiaforrások még nem állnak rendelkezésre, sok időbe telik majd kifejlesztésük.
Az atomenergia fejlesztése az egyik lehetséges útja az alacsonyszén villamosáramtermelésnek. A világ áramtermelésének
25%-át szolgáltathatja csaknem nulla CO2kibocsátás mellett. Ha a jövőben szélesebb
körben használják majd az atomenergiát,
gyengébb minőségű uránérc kitermelése is
gazdaságos lehet. A nagy energiaintenzitású gázdiffúziós urándúsítás várható visszaszorulása a következő években csökkenti
az energiafelhasználást.

ro
romos
energiatermelés
cé
céljából
1971 és 2004 köz 218 Gt volt, az összes
zött
k
kibocsátásmegtakarítás
az
a
atomerőművek
működése
k
következtében pedig 58
G
Gt-t tett ki. Vagyis az atomeenergia használata 21%k
kal csökkentette az összes
k
kibocsátást az áramtermelő szektorban ugyanebben
aaz időszakban.
A nukleáris áramterm
melés technológiája már
5
50 éve folyamatosan fejlő
lődik, és az atomenergia
m
ma már érett technológiáának tekinthető. A gyors
fejlesztés útjában álló akadályok inkább
szociális, politikai és financiális jellegűek,
mintsem technológiaiak.
A Nemzetközi Energiaügynökség által
készített áramellátási forgatókönyvek a
CO2 -kibocsátás felére csökkentésével számolnak 2050-ig. Az atomenergiának fontos
szerepe lesz a végfelhasználás energiahatékonyságának növelése, a megújulók

REKORDSZINTÛ ATOMTÁMOGATÁS
AZ USA-BAN

PUTYIN AZ ATOMPIAC
NEGYEDÉT AKARJA

Atomenergia és éghajlatváltozás
Az éghajlatváltozás elleni harc, ezen
belül az üvegházgázok (ühg) kibocsátásának csökkentése az energiapolitika fő
mozgatórugójává vált. Valóban, sokan
gondolják úgy, hogy egy új „energiaforradalomra” van szükségünk a jelenleg
még nagyban a fosszilis forrásoktól
függő energiaellátás területén.

Kishírek a nagyvilágból
2010. április

Pápay Rita nyertes képének a címe Róka,
amelyet digitálisan festett meg. Ezzel a
technikával 4 éve készít képeket, amelyet
az interneten is közzétesz. A festés nagyon
időigényes, és megtalálható benne minden nehézség, amely egy olajfestmény elkészítéséhez szükséges (http://mau-wolf.
deviantart.com). Schőn Péter egy blogban
írt a versenyről, a cím slapec.tk. Gyutai

Vanda 5 képpel nevezett, amelyek montázsok és fotómanipulációk. Stílusa egyedi
és rendkívül letisztult (http://almandyn.
deviantart.com) – számolt be a programról Kirr Ágnes tanárnő.
Szerencsére ilyen „zsenipalánták” járnak az ESZI-be. Gratulálok nekik és felkészítő tanáraiknak az eredményes munkához. Csak így tovább!
Prokob Ágnes

Az állami hitelgaranciák szerepének
fontosságára mutat rá egy illinois-i
atomerőmű kommunikációs menedzsere. Mint ismeretes, Barack Obama
amerikai elnök 8 milliárd dollárnyi hitelgaranciát nyújtott nemrég két reaktor
építéséhez Georgiában. Az erőműves
szakember elmondása szerint egy amerikai atomerőmű építése átlagosan 6-8
milliárd dollárt kóstál, és a cégek általában külső befektetőkre támaszkodnak
a beruházás során. Ilyenkor az állami
hitelgaranciák nyújtják a befektetők részére azt a monetáris biztosítást, amire
szükségük van a kiemelkedően magas
pénzügyi kockázatoktól mentes invesztáláshoz.(Forrás: Illinois Times)
Simon Zoltán
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XIII. Bakancsos Atom-kupa
A 39. Dunántúli Függetlenfilm Szemle produceri díját Babai István és Kövi Gergő, a
TelePaks városi televízió munkatársai kapták a Menedék című közös filmjükért.

Paks városa
az Utazáskiállításon
25 ezer négyzetméteren 1000 kiállító és
számos kísérőprogram várta a közönséget a
33. Utazáskiállításon. Idén harmadik alkalommal képviselte a várost a Paksi Turisztikai
Információs Iroda. Újdonság volt, hogy Paks
önálló kiállítóként jelent meg az erre az alkalomra készített, a város képeivel illusztrált installációval. Nagy sikert aratott a „Szeretettel
vár Paks” és a paksi atomerőmű működését
bemutató „Hogyan működik” kiadvány. Bár
a standon megforduló érdeklődök ismerték
Paksot mint atomvárost, sokan meglepődtek
a városban található egyéb érdekes látnivalók
kínálatán és a kikapcsolódási lehetőségek
sokszínűségén.

Ez a gyalogos természetjáró tájékozódási
túraverseny az országos természetjáró tájékozódási csapatbajnokság I. fordulója.
A verseny rendezője immár tizenharmadszor a paksi Demeter Egyesület és az Atomerőmű SE Természetjáró Szakosztálya.

– A szervezők nevében Jakab Albertet
kérdezem: miért Bátaapáti a jelenlegi
verseny helyszíne?

– Idén ismét Tolna megye adott otthont
versenyünknek. Egy nekünk nagyon tetsző
terepről, Bátaapáti környékéről egyesületünk közreműködésével két éve készült egy
pontos tájfutótérkép, melyen versenyünket
rendeztük. Az idei versenyünkön a verseny szempontjából ideális helyszínen, a
bátaapáti erdő központjában található egykori erdészház szolgált versenyközpontként.
A csapatok a nevezésnél a szokásos kitűző
helyett meglepetéskent idén egy bakancsos
kulcstartót vehettek át.
A verseny szervezésében, lebonyolításában 29 önkéntesünk vett részt.
A verseny szövetségi ellenőre Bacsó
Nándor volt, akinek aktív jelenlétét és humorérzékét ezúton is köszönjük.
A versenykészítés legnagyobb kihívása
(a szintek lefaragásán kívül) az időjárás
intézése volt. Majdnem összejött a jó idő.
Mint az – igen kevesek által olvasott – általános tájékoztatóból is kiderült: az időzítéssel volt a gond, részben a verseny előtt
és után is napsütéses tavasz volt, csak a
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A XIII. Bakancsos Atom-kupára 2010.
március 27-én került sor a Geresdidombságban, Bátaapáti környékén.

verseny napján esős tavasz. A versenyen
óvás nem volt, az A60/A70 kategóriában
a poligon első távolságára érkezett észrevételt a helyszínen elfogadtuk, a javítást
ennek megfelelően végeztük.
A célban két csapat nem adta le a versenykartonját. Az A36 kategóriában indult
Sajó menti Cunami csapatkapitánya a csúszós terepen bokatörést szenvedett. Őt az
elsősegélynyújtást követően a rendezők
Bátaapáti központjába vittek, ahonnan
mentővel szállították a szekszárdi kórházba. Mielőbbi gyógyulást kívánunk neki.
A versenyközpont, a rajt és a cél helyszínéért a bátaapáti erdészetnek tartozunk köszönettel, az erdésztől hasznos tanácsokat
is kaptunk a vaddisznókkal való találkozás

Versenyünkön összesen 292 versenyző, kiránduló vett részt, az alábbi kategóriánkénti bontásban:

A
csapat
6
versenyzõ 14

Reform Fõzõklub FinnLandia kör
A Reform Főzőklub 2010. március 11-én a
finn-magyar baráti kör tagjait látta vendégül
az Atomfitt Centrumban, folytatva azt a kezdeményezést, hogy a Pakson működő klubok
egymást megismerjék fehér asztal mellett. A
FinnLandia kör tagjai húsz fővel képviseltették
magukat. A köszöntők után a két klub vezetője röviden ismertette saját tevékenységüket,
működésüket. Ezután tálalásra került az ez
alkalomra készített menüsor:
Leves: tejszínes, kapros lazacleves.
Főétel: kareliai marhasült, fűszeres,
sajtos burgonyával.
Desszert: finn almáslepény áfonyával.
Az ételek elfogyasztása után közös beszélgetés következett.
Wollner Pál
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Immáron másfél évtizedes jubileumát
ünnepelte a dunaszentgyörgyi Vadrózsa
Népi Együttes 2010. március 27-én a helyi
faluházban. Ez a műsor is rendkívül színes
és fergeteges hangulatú volt, mint eddig
minden rendezvényük. A jelenleg 73 tagot
számláló együttes négy korcsoportja az elmúlt időszakban megtanult és a különböző
hazai, illetve külföldi fellépések során bemutatott koreográfiákat adta elő a közönségnek.
Felidézve a pünkösdölőt, a gyermekjátszókat, a magyarbődi táncot, majd a szatmári
verbunkost, a sárközi karikázót, a mezőföldi
táncokat, a rimóci vasárnapot és a kalocsai
fércet egészen az érpataki táncokig.
Az együttes kezdetekben még kisgyermekkorú táncosai mára már felnőttekké
váltak, de azóta is töretlen lelkesedéssel
járják a táncot, hiszen ők elkötelezett hívei
a népi hagyományőrzés e formájának. Az
évek során sok gyermek csatlakozott hozzájuk, így már az óvodástól a felnőttkorúig
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Harta község vezetői már régóta tervbe vették,
egy idősotthon létrehozását. András István,
a település polgármestere arról számolt be,
hogy a beruházás elindításához szükséges
banki hitel már rendelkezésre áll. A jelenlegi
ütemterv szerint, a hartai idősek otthonának
alapkövét még az idei esztendőben el fogják
helyezni az építési területen. Az elképzelések
szerint az intézmény szolgáltatásait nemcsak a helyiek, hanem a térségben élők is
igénybe vehetik.
Megújult a géderlaki iskola

Március 19-én adták át Géderlakon a teljes
egészében felújított és a jövőben új nevet
viselő Szent László Általános Iskolát. Sill
László, a település polgármestere arról
számolt be, hogy a Kalo-Bau Kft. kivitelezésében megvalósult felújítás részeként
minden nyílászárót kicseréltek az épületen. Megújult a fűtés-, a világítási és az
őrzés-védelmi rendszer. Bizonyos osztályok
bővítésen estek át, továbbá az akadálymentesítési feladatokat is végrehajtották.
A közel ötven éve épült oktatási intézmény felújítására a 2008-ban létrejött,
Dunapataj, Ordas és Géderlak alkotta,
Duna menti Közoktatási Társulás nyert
pályázati támogatást mintegy húszmillió
forint értékben.

104
292

esetére. Szerencsére a helyszínt végül sikerült a kapott állapotban visszaadni.

– Milyenek voltak a pályák és azok
elkészítésében kik segédkeztek?
– Az „A” kategóriák pályakészítője magam
, Jakab Albert voltam. A felsőfokú
pályák ezúttal egy irányban haladtak, így a pályák útvonala az első
14 pontig minden kategóriában
ugyanazon nyomvonalon haladt.
Így lehetővé vált, hogy a feladatokat ne kelljen két irányból tervezni.
Több pont meg is egyezett a különböző kategóriák esetében.
A „B” kategória pályakészítői
Veisz Zsuzsa és Decsi Béla voltak.
A középfokú pálya kitalálásakor,
készítésekor továbbra is azt tartjuk
szem előtt, hogy a pontok, az átmenetek már nehezebbek legyenek,
mint a tájfutótérképes Kincskereső
(EC) pályán, nincs pontmegnevezés, a pontok legtöbbször nem úton

15 éve virul a Vadrózsa

minden korosztályból vannak tagjai a csoportnak, fiúk s lányok egyaránt. A fellépéseken állandó kísérőjük, a Bartina Zenekar
húzza a talp alá valót, ők szintén töretlen
lelkesedéssel állnak a tánccsoport mellett.
A jubileumi műsorban több meglepetéssel is
készült a Vadrózsa. Gyermekeikkel együtt több

szülő énekelt népdalokat, majd táncra is perdültek, és eljártak egy csárdást a színpadon, mely
igazánszépgesztusvolttőlük,hiszentizenötéve
fáradságot nem ismerve támogatják a munkát
és kísérik el csemetéiket a fellépésekre.
Ezután rövid visszatekintés következett,
a legemlékezetesebb pillanatokból összeál-

HÍREK KALOCSA TÉRSÉGÉBÕL
Korszerû iskolába járnak a pataji gyerekek

Az elmúlt év nyarán kezdődött el Dunapatajon
a helyi óvoda és az általános iskola korszerűsítése, melyeknek megújult épületeit
március 26-án adták át a gyerekeknek és a
pedagógusoknak. A több mint nyolcvanéves
iskolaépület, illetve az óvoda rekonstrukciója 235 millió forintba került, melyből 20
millió forint önerőt a pataji önkormányzat
biztosított. Az óvodafelújítás januárban már
befejeződött, az iskolarehabilitáció pedig a
napokban vált teljessé. A községben folyó
fejlesztési tevékenységért a közelmúltban
egy nívódíjat is átvehettek a település vezetői. A Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács (DARF) által alapított „Régió Nívódíj”
ünnepélyes átadására április 1-jén került
sor Szegeden. A DARF március 17-én hozott
határozata alapján három kategóriában
ítélték oda az elismeréseket, a „Fejlődő település – ötletektől a sikeres megvalósításig”,
a „Civil közösségként a régió értékeinket
ápolásáért”, illetőleg a „Helyi közösségek
munkahelyteremtésében kiemelkedő helyi
vállalkozás” kategóriákban. A fejlődő településnek járó kategóriában a kalocsai térségből Dunapataj Nagyközség Önkormányzata
vehette át a nívódíjat.

A dózsások és foktõiek
a legjobb katasztrófaelhárítók

A hagyományoknak megfelelően idén is
megtartották Kalocsán a katasztrófavédelmi ifjúsági verseny helyi fordulóját, melyen
általános és középiskolás diákok vehettek
részt. A kalocsai Polgárvédelmi Kirendeltség által lebonyolított megmérettetésen a
helyi Dózsa György Szakközépiskola, illetve
a foktői általános iskola csapatai bizonyultak a legjobbnak, akik az április hónapban
megrendezésre kerülő megyei versenyen képviselhetik a térséget - mondta el Hábermayer
Tamás kirendeltségvezető. Az idei versenyre
tíz iskola nevezett Kalocsáról és a környékbeli településekről. A szervezők reményei szerint a felkészülés során szerzett ismeretek a
diákok további életében is hasznosíthatóak
lesznek.
Épül a foktõi bõgõshajó

Március 18-án ünnepélyes keretek között
került sor Foktőn a tradicionális magyar
hajótípus, a bőgőshajó emlékművének
„alapdeszka-letételére”. A képviselő-testület tagjai már korábban is támogatásukról
biztosították Jakab Ferencet, a település
polgármesterét, hogy ennek a hajótípusnak

vannak, kell iránymeneteket végrehajtani,
és a tévesztő bóják is „tudományosabbak”,
mint a „C” kategóriában. A „B” kategória így
megfelelő átmenetet képez a felsőfokú és az
alapfokú pályák között.
A Kincskereső (EC) kategória pályakészítői Jakab Éva, Banyai László voltak.
A tájfutótérképes (ún. kincskereső,
alias EC) pálya jó gyakorlási lehetőség a
tájfutótérképpel ismerkedő, tájékozódni tanuló versenyzőknek. A pontok mind utak
mellett voltak, és idén valahogy úgy adta a
terep, hogy több, egymáshoz közeli pontot
sikerült találni, így 18 ellenőrző pont lett, és
a tévesztő bójákat érdemes volt kitenni.
Kiránduló „C” kategória pályakészítői
Jakab Éva, Bányai László voltak.
Egy rövid kirándulást készítettünk, kis
szakasz kivételével végig jelzett turistaútvonalon. Nekünk az útvonal szép volt; a
versenyt az iránymérés, a távolságmérés és
az elméleti feladat volt hivatott eldönteni.
Köszönjük, hogy ilyen sokan eljöttek a
versenyünkre, és sok szeretettel várunk
mindenkit a jelenlegi terveink szerint 2011.
március 26-an megrendezésre kerülő XIV.
Bakancsos Atom-kupán.
Wollner Pál

lított képsorozatot nézhették meg a jelenlévők egy kivetítő segítségével.
A köszönetnyilvánítások sem maradhattak el, hiszen a támogatók közreműködése
nagyban hozzájárult ahhoz, hogy ez a formáció ilyen hosszú ideig talpon maradt, és
minden remény szerint ez még sokáig így
is marad. Többek között a Paksi Atomerőmű Zrt. is ebbe a támogatói körbe tartozik,
mely segítséget ezúton is köszöni a vezetőség. Azonban nemcsak a kedves szülők és
a külső támogatók azok, akiket köszönet
illet, az együttest két személy, Lisztmájer
Henrikné vezető és Huszárikné Böröcz
Zsófia táncoktató, koreográfus áldozatos
munkája tartja életben, mely tevékenység
elismeréseképpen a néptáncos gyermekek,
kicsik és nagyok egyaránt, köszönetüket
fejezték ki. A műsor végén, a zárótáncot
megelőzően, a hatalmas születésnapi tortán együtt fújták el a tizenöt gyertyát.
Gyöngyösiné Nyul Petra
méltó emléket állíthassanak. A bőgőshajót
elsősorban gabona- és más mezőgazdasági
termények szállítására használták. Nevét a
hajó orrán található rendkívül impozáns,
nagybőgő alakú díszítésről kapta. Ezt a
gyönyörű, méltóságteljes folyami áruszállítók a XVII-XVIII. században élték fénykorukat a Dunán, de még egy évszázada is
tucatszám építettek ilyeneket. Emlékezetes,
hogy Jókai romantikus regényében Tímár
Mihály bőgőshajóval szállította a búzát
Regensburgtól Dobrudzsáig. Az ünnepségen Bukor Lajosné alpolgármester asszony
köszöntötte a megjelenteket. Beszédében elmondta, hogy „Önkormányzatunk a gazdasági sikerek mellett úgy döntött, hogy szeretné felidézni egy méltatlanul elfeledett részét
a magyar történelemnek. A világot járva, ha
látunk egy pulikutyát, egy szürkemarhát,
egy üveg tokaji bort, hazánk, Magyarország
jut az eszünkbe. Nekünk Duna parti magyaroknak legalább ilyen kedves emlék a
Foktő címerében is szereplő bőgőshajó" - tolmácsolta a betegsége miatt távollévő Jakab
Ferenc szavait az alpolgármester asszony.
A tervek szerint, a Foktőn megépülő hajó 6
méter hosszú lesz, és helyi ácsok és asztalosok készítik majd el. A hajó legérdekesebb
részei a nagybőgő alakú orr és a jellemzően
hatalmas kormánylapát már elkészült, így
bízhatunk a folytatásban is.
Péjó Z.
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Rendkívüli osztálytabló
Teljesítménynövelési projekt - a 2009. évi Magyar Innovációs Nagydíjjal
Szõke Larisza, a nukleáris
üzemanyag osztály vezetõje

teljesítménynövelés teammunkájának
vezetését bízták rám.

A Moszkvai
Energetikai Egyetemen tanult,
hőfizikus mérnökként szerzett
diplomát. Férje,
Szőke Attila által
került Magyarországra, a paksi
atomerőműbe.

– Nagyon sokan, több területről dolgoztak a teljesítménynövelésben. Közös
munkának tekinthető?
– A teljesítménynövelés a vállalat dolgozóinak közös eredménye, hisz valamely módon mindenki kivette a részét a
feladatból és a maga módján hozzájárult
a sikerhez.

– Kedves Larisza! A kezdetektől részt
vettél a teljesítménynövelésben, mit
tartasz fontosnak belőle kiemelni?
– A teljesítménynövelés és az üzemidő-hosszabbítás, mint cél, 2001-ben
vált realitássá, és 2002-ben dr. Katona
Tamás vezetésével megindult az élettartam-hosszabbítási és teljesítménynövelési projekt előkészítési munkája. Én már ekkor Katona Tamás keze
alá dolgoztam, adatokat gyűjtöttem,
a költségvetési és a megvalósítási
tervezéseket segítettem. A 2003-as
események után alprojektvezetői feladatokkal növekedett a munkám, és a

Dr. Katona Tamás János,
tudományos tanácsadó
A Moszkvai Energetikai Egyetemen
végzett 1983-ban
nukleáris létesítmények szakon.
1983-ig a KFKIban dolgozott, zóna
termohidraulika
és reaktordiagnosztika volt a
kutatási területe, ez utóbbi témából szerezte kandidátusi fokozatát. 1982-1983ben részt vesz az 1. blokk üzembe helyezésben, a blokkdinamikai és primer kör
termohidraulikai próbák KFKI által vállalt munkáiban. 1983. augusztus 1-jétől a
Paksi Atomerőmű Vállalat dolgozója.

– Mióta tartod számon a teljesítménynövelés megjelenését a munkahelyi életedben?
– A teljesítménynövelés kérdésével
1983-ban (nem hibás az évszám!) kezdtem foglalkozni. Akkor Vámos Gáborral
és Cserháti Andrással írtunk egy dolgozatot, ami a teljesítménynövelés lehetősé-

Bajsz József, minõségfelügyeleti fõosztályvezetõ
Mint sokan az
atomerőmű vezető
beosztású szakemberei közül,
ő is a Moszkvai
Energetika Egyetemen tanult. Az
ún. csikócsapat
tagjaként kezdte
munkáját az erőműben. Munkahelyi feladatai mellett
több nemzetközi szakmai szervezet
munkájában vesz részt.

– Úgy tudom, nálad a teljesítménynöveléssel való kapcsolat elég hosszú
múltra tekint vissza. Mesélj, hogyan
is kezdődött?
– Amikor friss diplomásként, 1977
márciusában búcsúköreimet róttam
Moszkvában, egy könyvre bukkantam,
amit egy volt tanárunk, Viktor Szidorenko
írt „A VVER reaktorok biztonságos működésének kérdései címmel. A hazaköltözést és a munkába állást követően csak
valamikor ősszel mélyedtem el a könyv
rejtelmeiben. Szerencsémre, mert így a
3-4. blokk 1977 nyarán zajlott tervvédé-

FOTÓK: BODAJKI ÁKOS

– A műszaki tapasztalatod mellett
mégis, mint nőnek, mennyiben
jelentett számodra kihívást ez a férfiasnak mondható munka?

Sikerrel zárult a múlt év végén az atomerőmű teljesítménynövelési (tn) programja.
Miután a 3. blokk is elérte a 108%-os reaktorteljesítményt, a négy blokk összteljesítménye már 2000 MW-ra emelkedett. Emellett a szép eredmény mellett az atomerőmű
újabb sikert könyvelhet el a teljesítménynövelés kapcsán: elnyerte a 2009. évi Magyar
Innovációs Nagydíjat. Mindezek tükrében szeretnénk bemutatni a teljesítménynövelésben különösen nagy feladatot ellátó munkatársainkat.

abban a beosztásban nőt nem alkalmaztak. Több mint tíz évig dolgoztam a reaktorosztályon, ami életem legnagyobb
iskoláját jelenti, és szerepet játszik abban, hogy nőként megállom a helyem
ebben a szakmában. Ott láttam, hogy
mire képesek az emberek a jó cél, a jó
eredmény érdekében. A műszaki igazgatóságra átkerülve ugyancsak komoly
feladatokat kezeltem, én voltam a felelős a primer köri biztonsági rendszerekért. Ekkor nagyon sok emberrel kerültem közvetlen kapcsolatba, és amikor
átmentem Katona Tamás projektjéhez,
akkor már sokakat ismertem, de nem
állítom, hogy könnyen ment minden.
Különösen 2003 környékén volt nehéz,
amikor azok a szakemberek, akiknek a
segítéségére számítottam, más feladatokkal voltak elfoglalva. Ekkor amellett,
hogy tettem a dolgom a teljesítménynövelés előrehaladása érdekében, jelentkeztem a helyreállítási projektbe.
Mint nő, úgy érzem mára megszoktak
a férfiak, elfogadják, hogy velük együtt
dolgozom.

megkaptad a Céggyűrű kitüntetést,
amit munkahelyi kollektíva felterjesztése alapján ítélnek oda.

– Talán a kollégáim tudják a legjobban
megítélni, hogy milyen munkastílusban,
miként dolgozom. Azt, hogy érdemesnek
találtak a Céggyűrű kitüntetésre, jó érzés, és köszönöm nekik.

– Hogy értékeled az innovációs nagydíjat?

az atomerőműbe. 2007 óta foglalkozom a
tokozott üzemanyag kezelésével is, és elmondhatom, hogy komoly előrehaladást
tud felmutatni az általam vezetett team.
Jó érzéssel tölt el, hogy az osztályunkon
kellemes légkörben dolgozunk együtt a
kollégákkal.

– Milyen családi háttér áll mögötted?
Mesélj a családodról!

– Úgy gondolom, nem mindennapi
esemény, ha az ember eljut a Parlamentbe. Kilenc éven át foglalkoztam a teljesítménynöveléssel, ami sok fizikai és
szellemi energiát kívánt, de a lelkemet
is beleadtam. Számomra a legnagyobb
siker, hogy a megvalósítás ténnyé vált, és
hogy ezt országosan is elismerték, külön
örömmel tölt el. Amikor átadták a díjat
nagy hiányérzetem volt, hogy nagyon
sok embernek kellett volna ott lenni, hisz
sokak részesei ennek az eredménynek.

– Férjem is itt dolgozik az atomerőműben, sokáig dolgozott ügyeletes mérnökként, most az üzemirányítási osztály
vezetője, tehát magasan kvalifikált szakember az üzemvitel területén, nekem ő
óriási segítség a műszaki kérdésekben, és
elmondhatjuk, hogy a paksi atomerőmű
valóban életünk része. Nagyobbik gyermekem már 25 éves, a Corvinus Egyetem
pénzügyes szakán végzett. Ő már dolgozik, és több idegen nyelvet beszél. A kisebbik fiam főiskolás, és informatikát tanul.
Nagyon büszke vagyok a gyermekeimre.

– További feladatok?

– Kikapcsolódás, hobbi?

– Én nem csupán nő, hanem külföldi nő vagyok, és ezzel ebben a férfias
szakmában nem könnyű érvényesülni.
Mégis szerencsésnek mondhatom magam, mert amikor 1983-ban friss diplomásként beléptem az erőmű területére,
mindig olyan egységekhez kerültem,
ahol kedvesen fogadtak, segítettek. Első pillanattól kezdve volt lehetőségem
tanulni. Üzembe helyező mérnökként
kezdtem, és már az első évben elvégeztem a reaktoroperátori tanfolyamot, de
hatósági vizsgát nem tehettem, mert

– Kollégáid nem csak hogy elfogadtak, de el is ismerték munkád, hisz

– 2006 óta foglalkozom a nukleáris
üzemanyaggal mint osztályvezető. Szép
feladat annak biztosítása, hogy a megfelelő üzemanyag megbízhatóan érkezzen

geit mutatta be, és javaslatokat tettünk a
vállalat vezetésének ezek megvalósítására. Ezekből a javaslatokból számos megvalósult, előbb azok, amelyek a szekunder kör hatékonyságának növelésével és
a reaktor hőteljesítmény-mérés javításával elérhetők voltak. A teljesítménynövelés e korai sikerei sok kolléga munkáját,
kreativitását igényelték, s amely munkában én - más beosztásokban lévén - nem
vettem közvetlenül részt, de őszintén
örültem annak, hogy az egykori kezdeményezők között lehettem.
Az 1983-ban megfogalmazott javaslatok között már szerepeltek a most megvalósított reaktor hőteljesítmény-növelés
elemei is, de ezek megvalósításával csak
1999-ban kezdtünk el foglalkozni, amikor Bajsz József irányításával elkezdődött
a teljesítménynövelés új szakaszának
előkészítése, s KFKI AEKI bevonásával
a megvalósíthatósági tanulmány készítése. Ebben a munkában én a kezdetektől
fogva részt vettem, de már ebben az időben is közreműködtek reaktorfizikusok
és technológusok is az előkészítésben a
saját szakmai területükön.
2000-től 2003. február 1-jéig a teljesítménynövelést és az üzemidő-hosszabbí-

tást előkészítő projekt vezetője voltam,
s a megvalósítás tervét, illetve a projekttervet én készítettem és fogadtattam el.
Vezettem az egyeztetéseket a hatósággal,
amely során meghatároztuk az engedélyezés menetrendjét, annak főbb részleteit, a megalapozó elemzések körét,
s írtam azokat az igazgatósági és közgyűlési előterjesztéseket, indoklásokat,
amelyek a társaság stratégiai döntését
megalapozták.
Ekkor nemcsak a műszaki-gazdasági
megalapozás és döntés-előkészítés jelentett számomra nagy feladatot, de az
emberi ellenállás leküzdése is. Némi iróniával mondhatom, hogy én akkor foglalkoztam intenzíven a teljesítménynövelés
előkészítésével, amikor még alig többen
támogatták, mint ahányan kételkedtek
a sikerében, s nem volt egyszerű, s nem
volt népszerű feladat a kételkedők meggyőzése sem.
Ebben az időben sikerült Szőke
Lariszát erre a munkára a projekthez
átvenni, őt erre a munkára megnyerni.
Ez igen szerencsés lépés volt, amit a későbbi sikeres megvalósítás igazolt.
2003 szeptemberét követően, tehát a
projektimplementáció szakaszában (mi-

közben némi kitérőt tettem a szívsebészeten is) már nem volt közvetlenül dolgom a teljesítménynöveléssel. Néhány
dokumentumot véleményeztem, ám
főleg csak annyiban működtem közre,
amennyire a dolog az üzemidő-hosszabbítással összefüggött. Ennek inkább elvi
jelentősége volt.
Úgy foglalhatom össze a dolgot, a saját szerepemet, hogy míg Bajsz József
tekinthető a megvalósíthatósági tanulmány szakaszában a téma vezetőjének
és én az ő segítőjének, addig a projekt
megalapozás és a stratégiai döntés szakaszában én voltam a téma felelőse. Magyarán a bábák mi voltunk Bajsz Józseffel, a gyermeket Szőke Larisza nevelte fel
sokak (s itt nem mondok neveket, mert
hátha kifelejtenék valakit) közreműködésével, sokak komoly alkotó munkáját
igénybe véve.
Meggyőződésem, hogy az innovációs
díjat a társaságunk joggal vehette, joggal
vette át. A projekt hozama, értéke óriási.
A megvalósítás pedig egy nagy alkotó közösség érdeme, s így az elismerés is ezt
az alkotó közösséget illeti. Bátran mondhatom, társaságunk számos hasonló
eredménnyel dicsekedhet, s a közeljövő

is tartogat számunkra ehhez fogható sikereket.

sén nem tudtam a tervezőknek illetlen
kérdéseket feltenni. Például nem kérdeztem meg, hogy miért 440 MW a blokkok
teljesítménye és nem több. Ugyanis az
említett könyvben kimondatlanul ez szerepel. A szerző leírja, hogy milyen lépésekkel jutottak el a tervezők a 210 MW-os
novovoronyezsi 1. blokktól a VVER-1000ig. Szó esik a fő-keringetőszivattyúk (fksz)
hermetikusról lendkerekesre váltásáról,
a 20%-os növekménybecslésről stb. Mivel
az fksz-eknél a váltás megtörtént nálunk
is a VVER-440 blokkok két generációja –
V-230 és V-213 – között is, ennek a hatásnak a teljesítmény növekedésében is meg
kellett volna jelennie. A teljesítménynövelés lehetőségének megléte és realizálása
azóta foglalkoztatott.

mutatja, hogy a blokkok üzembe helyezése során nagy figyelmet fordítottunk a
hőteljesítmény pontos meghatározására,
a szekunder kör hatásfokának javítására.
És ragaszkodtunk ahhoz, hogy a reaktor
1375 MW hőteljesítményen üzemeljen.
Így adódott, hogy a 2. blokk névleges teljesítménye a kezdetektől 460 MW lett.
A 90-es évek elején az turbinák kisnyomású házainak rekonstrukciójával ezt a
teljesítményt az 1. blokkon is elértük. A
csernobili balesetet követő időszakban
a reaktoroldali teljesítménynöveléssel
csak a biztonságnövelő program sikeres
befejezését követően lehetett érdemben
foglalkozni. Az erőmű 1995-ben jóváhagyott középtávú stratégiai, beruházási és
fejlesztési politikájában szerepeltek biztonságnöveléssel, az üzemidő-hosszabbítással és a blokkok teljesítményének
növelésével kapcsolatos feladatok.

eredményeként 2-3 MW növekmény volt
várható turbinánként.

valósultak. 2001-ben az AEKI elkészítette a megvalósíthatósági tanulmányt, ami
megalapozta programunkat. S innen már
a közelmúlt történései következnek. Bár
a 2003-as üzemanyag-sérüléses esemény
visszavetette a munkák ütemét, az eredeti tervekhez képest egyéves csúszással
teljesítménynövelést befejeztük.

– Itt az erőműben, gondolom, találkoztál hasonló gondolkodású munkatársakkal.
– Szakmai körökben a célszerű és
szükséges beavatkozások megtétele
többször is szóba került. 1983-ban – tehát
éppen csak túljutva az 1. blokk üzembe
helyezésén – Cserháti, Katona és Vámos
urak írásos javaslatot is készítettek az
ügyben. Hogy mi valamivel érzékenyebbek voltunk a hatékonyság kérdéseire,
mint szovjet/orosz kollégáink, azt az is

– A teljesítménynövelésre állt előttetek kézzel fogható példa?

– 1996 körül a loviisai erőmű tervezte az 500 MW-os teljesítmény elérését.
Mi már a nyolcvanas évek végén foglalkoztunk a gondolattal, hogy a blokkok
teljesítményét 500 MW-ra növeljük. A
teljesítménynöveléshez kell sorolni a tervezett kondenzátorcsere hatását, aminek

– Hogyan kezdődött meg végül a teljesítménynövelési munka?

– Az igazgatóság 1998 tavaszi határozata rögzítette: „Fel kell mérni a blokkok
teljesítménynövelésének lehetőségeit.”
Ennek megvalósíthatósági tanulmányát
1999-ben kellett elkészíteni, mely tartalmazta a reaktorok 8-9%-os teljesítménynöveléséhez szükséges feladatokat. Ezt
követően az előkészítés és végrehajtás
ütemezése történt, ami a teljesítménynövelés első lépését 2002-től tette realizálhatóvá. A célkitűzést a 2000-ben megújított középtávú stratégia megerősítette.

– A tényleges munkád mire irányult?

– Az előkészítés fázisában - mint fejlesztési és elemzési osztályvezető - az én osztályom menedzselte a szükséges változatok
között a célszerű megoldás kiválasztását,
az alternatívák előkészítését, majd azok
közötti döntést. Tevékenységem az előkészítés elvi megalapozásában, az elvi engedélykérelem összeállítása körül alakult ki.

– Mi következett ezután?

– Az ezredfordulóra a biztonságnövelő
programunk legfontosabb elemei meg-

– Örömmel járok teniszezni, ami számomra óriási élmény, és teljes kikapcsolódást nyújt. Sokat olvasok és kertészkedem. Szeretünk utazni is.
Lovásziné

– S milyen szereped van ezekben?

– Az egész atomerőműves pályafutásom egy szabálytalan történet. Soha sem
voltam „rendes” üzemi ember, mindig
valami újdonsággal provokáltam a környezetemet, kezdeményeztem, megalapoztam valamit, amit mások sikeresen
végrehajtottak (köszönöm mindnyájuknak!), legyen az földrengésbiztonság, üzemidő-hosszabbítás vagy épp a
legújabb munka, ami igazán a jövő, s
amiben a társaság talán legidősebb műszakijaként részt veszek – az új blokkok
előkészítése.

– És akkor most térjünk át más
témára. Család, gyerekek, szabadidő,
hobbi?

– Felnőtt gyermekeink, fiunk és leányunk távol, külföldön élnek. Nejem külsősként a cégnél dolgozik. Faddon élünk,
szép és nyugodt környezetben. Nekem az
erőműves munkám mellett még kedvtelésem az egyetemi munkám, a tanítás és
a vadászat.
Lovásziné Anna

– Hogyan értékeled az innovációs
nagydíj elnyerését?
– Úgy gondolom, ez teljesítmény mindenképpen méltó erre az elismerésre, és
helyes döntés volt a pályázat benyújtása. A döntés a zsűri tagjain múlott, kik
között Pálinkás úrnak, az Akadémia
elnökének szakmai kompetenciájában
maximálisan megbízom, mert ő nemcsak atomfizikus, hanem olyan ember,
aki keresi, hogy a valóság problémáira
a tudomány, a műszaki fejlődés milyen
válaszokat tud adni.

– A jól végzett munka után jár a pihenés. Te mivel töltött szabadidődet?

– Ilyenkor tavasszal a kertészkedés a
szabadidőm egy részét kitölti. Ami marad, az az olvasásé. Komoly restanciáim
vannak a mai irodalom remekeinek követésében.
Lovásziné Anna
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Rendkívüli osztálytabló
Teljesítménynövelési projekt - a 2009. évi Magyar Innovációs Nagydíjjal
Dr. Elter József,
fõosztályvezetõ
A Moszkvai Energetikai Egyetemen
végzett 1987-ben,
atomerőművek
szakon.
1987
óta dolgozik az
atomerőműben.
Pályakezdetén
meghatározó volt
a reaktorfizika,
ami mellé az évek múltával a biztonsági elemzésekkel kapcsolatos különböző
szakterületek, tevékenységek is csatlakoztak.

– Mióta tartod számon a teljesítménynövelés megjelenését a munkahelyi életedben?

– Amióta az erőműben dolgozom,
mindig volt valamilyen feladatom a
teljesítménynöveléssel kapcsolatban.
Kezdetben a teljesítménytartalékok feltárására összpontosítottunk, később a
teljesítménykorlátozási rendszer átalakítása volt a cél, és csak álomszinten foglalkoztunk azzal, hogy valamikor majd
teljesítményt fogunk növelni. Amikor
2001 körül megteremtődtek a feltételek
és ténylegesen elkezdődött a megvalósítási munka, akkor a fejlesztési és elem-

Dr. Pós István,
vezetõ fizikus

zési osztály részéről én irányítottam a
biztonsági megalapozások, elemzések
elkészítésére irányuló tevékenységet. Jelenlegi pozíciómban már egy a hatósági
elvi engedéllyel rendelkező, a kollégáim
által sikeresen a célegyenesbe fordított
végrehajtási folyamatot követhettem.

– Mit jelentett akkor az a feladat?

– Izgalmas volt látni, hogy az álmunk
megvalósulását, vagyis hogy a reaktorokból mi többet ki tudunk hozni, meg is tudjuk alapozni. Sok esetben a saját kútfőnkből kifakadó ötletekkel, megközelítéssel
indulhattunk, és rendkívül jó volt érezni,
hogy nemcsak napi rutinfeladatokon dolgozhatunk, hanem annál továbbmutató,
nagy lélegzetvételű munkán is.

– Hogy megvalósult, és hogy innovációs díjat is nyertetek vele, ezt
miként értékeled?

– Én úgy látom, hogy itt az erőműben
szinte nincs olyan mérnök, aki ne tett
volna hozzá ehhez a munkához valamit.
Ez is egy olyan projekt volt, melyben egy
adott célért, hosszú éveken át nagyon sok
ember tette a dolgát, játszotta a maga szerepét, amiből a végén egy rendkívül eredményes produkció született. Az erőmű
gazdasági szakemberei a teljesítménynövelés megvalósulásáról, eredményéről
úgy nyilatkoznak, hogy ez egy egyedülálló

Sikerrel zárult a múlt év végén az atomerőmű teljesítménynövelési (tn) programja.
Miután a 3. blokk is elérte a 108%-os reaktorteljesítményt, a négy blokk összteljesítménye már 2000 MW-ra emelkedett. Emellett a szép eredmény mellett az atomerőmű
újabb sikert könyvelhet el a teljesítménynövelés kapcsán: elnyerte a 2009. évi Magyar
Innovációs Nagydíjat. Mindezek tükrében szeretnénk bemutatni a teljesítménynövelésben különösen nagy feladatot ellátó munkatársainkat.

megtérülésű befektetés, és így szerintük
ez a társaság egyik legsikeresebb projektje volt. Ezt nem mi, az eredményeinket
esetleg elfogultan megítélő műszakiak állítjuk magunkról, ezért ennek tükrében
is elmondható, hogy érdemes volt ebben
részt venni, és jó dolog volt látni, ahogy
vezérigazgatónk átvette a díjat.

– Ahol Te is jelen voltál.

– Igen, talán azért, mert én állíthattam
össze magát a pályázatot, amit beadtunk
az innovációs nagydíjra. A Paksi Atomerőmű Zrt. tagja a Magyar Innovációs
Szövetségnek, kapja a hírlevelet, s köztük
a pályázati kiírásról szóló információkat
is. A kiírást látva nyilvánvaló volt, hogy
a teljesítménynövelés egy olyan innováció, aminek az eredményeivel eséllyel
lehet pályázni. A teljesítménynövelés
végrehajtása során készített számtalan
műszaki dokumentum alapján a pályázati anyag viszonylag egyszerűen öszszeállítható volt. Nem kellett mást tenni,
mint a pályázatra megadott szempontok
szerint mindent úgy leírni, hogy abból a
bírálók számára egyértelműen kitűnjön
az innováció eredetisége, hasznossága,
valamint az elérhető többleteredmény.
Nekem úgy tűnt, az ünnepségen a pályázatunk egyoldalas összefoglalójának
részleteit olvasták fel, talán ha ezt előre
tudom, akkor a zsűri meggyőzésén túl a

son alkalmazott C-PORCA (olv. sziporka)
program, amellyel a kampányok nukleáris üzemanyagtölteteit tervezzük és a reaktorfizikai paramétereket számoljuk ki.

– Az erőműbe az
egyetem elvégzése
után kerültem,
azóta két év megszakítással itt dolgozom. Kezdetben
az volt az elképzelésem, hogy mérnöki,
fizikai folyamatok számítógépes model-

lezésével foglalkozom, de 1985-ben a
számítógép-ellátottság Magyarországon
meglehetősen szegényes volt. Az erőmű
az R-55 számítógépével akkor komoly lehetőséget jelentett. A céljaim megvalósításában a reaktorfizikai osztály inspiráló
légköre és a sok feladat nagy segítséget
nyújtott. Büszkén mondhatom, hogy a
nukleáris üzemanyagtöltet tervezését és
a reaktorzóna folyamatos ellenőrzését
végző reaktorfizikai modellek know-howja osztályunkon született. A programok
megvalósításában nagy segítséget kaptunk a KFKI AEKI szakembereitől is.
Legjelentősebb munkáim egyike a Pak-

Szécsényi Zsolt,
csoportvezetõ

toranalízis csoportban dolgozom. Jelenleg a csoport vezetője vagyok.

– Mióta és hol
dolgozol az atomerőműben?

– Hogyan kerültél a teljesítménynövelés (tn) alprojekthez és mi volt a
feladatod?

gált az rfo vezetője a tn-alprojektbe.
Feladatom annak megalapozása volt,
hogy a töltettervezés, a biztonsági
elemzések, a vonatkozó limitek és a
zónaellenőrzés szempontjából elérhető legyen a megcélzott reaktorteljesítmény. Bár a 2003-as üzemzavar után
a Helyreállítási Projektbe delegáltak,
több feladatot, így a mérnöki faktorokkal, a kazetták termohidraulikájával,
az egyensúlyi töltetek tervezésével
kapcsolatos kérdéseket továbbra is
én kezeltem.

– Mikor kerültél az erőműbe,
eddig mivel foglalkoztál itt?

– 1988-ban
jöttem dolgozni
a paksi atomerőműbe. Kezdettől
fogva a reaktorfizikai osztályon, a
töltetterv és reak-

– Az alprojekt indulásakor a KFKI
AEKI készített egy megvalósíthatósági
tanulmányt, amelyet véleményeznem
kellett. Azt kellett vizsgálnom, hogyan, milyen feltételek mellett adja le
a reaktor a +8% hőteljesítményt, mert
ez nem volt egyértelmű. Ekkor dele-

– Mi volt a feladatod, szereped a teljesítménynövelésben?
– A teljesítménynövelést olyan, mint
egy érett gyümölcs levétele a fáról. Reaktorfizikusi berkekben a teljesítménynövelés már az 1980-as évek végén téma volt.
Akkor azonban ez csak egy merész álomnak tűnt, hiszen sem az eszközeink, sem
a tudásunk és – valljuk be – a közhangulat sem kedvezett egy ilyen lépéshez. Szá-

nagyközönség felé történő közvetítést is
figyelembe veszem a fogalmazásnál.

a reaktorokból, de az üzemanyag terén
vannak még tartalékok.

– Majd legközelebb!

– Jelenlegi feladataid mennyire érintik ezt?

– Igen, kell, hogy legyen legközelebb!
Ebben az ügyben van még legalább egy
komoly innováció. A teljesítménynöveléssel nem fejeződtek be munkáink, hiszen
reaktorfizikus kollégáim jelenleg végzik
egy új, továbbfejlesztett üzemanyag tesztelését, bevezetését azért, hogy maga a
teljesítménynövelés még gazdaságosabb
legyen. Majd abban az évben, amikor a
bevezetés sikeresen megtörténik mind a
négy blokkon, ösztönözni fogom munkatársaimat egy következő pályázatra.

– Megvalósult a teljesítménynövelés,
ami nagy siker az atomerőműnek, és
országos szinten is elismerést nyert. Ti
nem elégedtek meg ezzel, hanem további új célokat tűztök ki magatok elé.
– A teljesítménynövelés megvalósulását, eredményét mindenki látja, hisz
a műszerek mutatják a nagyobb teljesítményt. Következő célunk mögött egy
olyan üzemanyag áll, ami a növelt teljesítményű blokk igényeihez igazodik, és
annak gazdasági optimumát biztosítja.
Ennek bevezetése még néhány évig tartó
munka lesz. A teljesítménynövelés tekintetében már elértünk arra a határra, amit
biztonságosan ki lehetett hozni ezekből

munkra a reaktorzóna belső ellenőrzése
és a zóna nukleáris üzemanyagtölteteinek minél pontosabb tervezése jelentette
a kihívást. Szorgos munkával jutottunk
előre, amely során az eszközeinket folyamatosan fejlesztettük és ismereteinket
bővítettük. A munkánk eredményeképpen a reaktorokban megteremtődött a
teljesítménynövelés lehetősége is. Majd
egyre korszerűbb üzemanyagtípusokat
kezdtünk alkalmazni.

– Mi volt a teljesítménynövelésbeli
munkádban a nehézség, szépség?
– A legnagyobb nehézséget általában

– Mi volt a szépsége és a nehézsége a
tn-munkának? Hogyan kapcsolódtál ki?

– A teljesítménynövelés megvalósításához új, növelt rácsosztású üzemanyag-kazettát alkalmaztunk, most
pedig a modernizált, gadolíniumos kazetták bevezetése folyik. Ezek merőben
másként viselkednek. Így többek között
meg kellett oldani a teljesen újszerű
hőmérséklet-eloszlások számítását, új
szubcsatorna és termopár modellt kellett
kifejleszteni, a mérnöki faktorok ügyét
kellett kezelni. Kollégáimmal a Műsza-

– A nukleáris főosztály sok szakterülete érintett ebben. A reaktorfizikusok
dolgoznak az új üzemanyaggal és az abból összeállítható töltetekkel kapcsolatos
megalapozó munkán. Az üzemanyag
felhasználáshoz tartozó egyéb műszaki
feladatokat a nukleáris üzemanyag osztály végzi, de a kapcsolódó üzemzavar
elemzések terén szerepet kapnak a biztonsági elemzők is.

– És akkor most térjünk át más
témára. Család, gyerekek, szabadidő,
hobbi?

– Feleségem szintén itt dolgozik az
atomerőműben, és neki is úgymond sűrű napjai vannak, a vegyészeti főosztály
vezetőjeként. Mindkettőnknek igen sok
munkahelyi elfoglaltsága van, ezért tréfásan azt mondhatnám, hogy már lassan
ott tartunk, hogy egymás elektronikus
naptárjába jelöljük be a közös találkozónk időpontját. Gyermekeink mindketten Budapesten élnek. Egyik fiam már
végzett a közgázon, a másik fizikusnak
tanul a Műegyetemen. Szabadidőnkben
szeretünk utazni, és örömmel olvasgatok
kint a kertünkben.
Lovásziné Anna

a túlzott bürokrácia és az értelmetlen túlszabályozás jelentette. A szépséget pedig
az adta, hogy ha rendesen és szakértelemmel végzem a dolgomat, annak meg
is lesz az eredménye. Ez a mai világban
sajnos nem evidencia.

– A munkádon kívül mi érdekel,
mivel foglalkozol még?

– A szabadidőm nagy részét a családomnak szentelem. Pakson építettünk
egy szép házat, itt neveljük a feleségemmel három gyermekünket. Jó időben kertészkedünk, a szabadban főzőcskézünk.
De hobbim is a fizika. Hadnagy Lajos

ki Alkotói Pályázaton is részt vettünk e
szép feladatok eredményeivel, és még a
VGB Heinrich Mandel-díját is elnyertük.
A nehézséget az okozta, hogy a 2. blokki
1. aknában történtek miatt „borultak”
a töltetterveink, és a rendelkezésre álló
kazettaállományból kellett megfelelő
tölteteket kialakítani, majd fokozatosan
visszaállni normál töltetekre. Mindezt
úgy, hogy az osztályon kívül két teamben is dolgoztam. Szerencsére az otthoni
háttér, a család megkönnyítette a szabadidős pihenést.
Hadnagy Lajos

FOTÓK: BODAJKI ÁKOS

A globális felmelegedés ellen
A japán kormány március 12-ei ülésén formálisan
már döntött annak az alaptörvénynek a tartalmáról,
amely megfogalmazza a globális felmelegedés elleni
intézkedéseket. Még aznap továbbították az erről szóló
törvényjavaslatot az országgyűlésnek. Ez tartalmazza a
nukleárisenergiaalkalmazásánaktámogatásátannak
érdekében, hogy biztosítsák a stabil energiaellátást és
az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését. Az ENSZ közgyűlésének 2009. szeptemberi
ülésén Yukio Hatoyama miniszterelnök ünnepélyes
fogadalmat tett arra, hogy Japán 2020-ig 25 százalékkal, majd 2050-ig 80 százalékkal csökkenti az ilyen
gázok emisszióját. Ehhez a többi vezető országnak
is aktívan és egyértelmű módon hasonló kereteken
belül kell gondolkodnia, és agresszív módon meg kell
fogalmazniuk céljaikat.
Ezen fogadalommal egyetértésben a törvényjavaslat egyértelműen bemutatja a célok eléréséhez szükséges ellenintézkedések fő irányvonalait,
amelyekhez „mozgósítani kell minden lehetséges
eszközt”, köztük az atomenergiát. A tizenhatodik
cikkelyben fogalmazták meg a nukleáris politikát
és más adekvát tételeket. Azon energiaforrások

megőrzése érdekében, amelyek kevesebb üvegházhatású gázt bocsátanak ki, különösen támogatni kell az atomenergiát; és ezalatt el kell nyerni
az emberek megértését és bizalmát azáltal, hogy
előtérbe helyezzük a nukleáris biztonság garantálását – tartalmazza a dokumentum.
A javaslat célként jelöli meg a megújuló energiák (napfény, szél, víz és biomassza) részarányának 2020-ig történő növelését is a jelenlegi 5,9
százalékról 10 százalékra. Ehhez tervezik olyan
beavatkozások megtételét is, hogy a megújulók
által termelt villamos energia árát meghatározott
szinten rögzítik.

Plutónium felhasználása
japán atomerõmûvekben
A Japán Elektromos Társaságok Szövetsége
(FEPC) nyilvánosságra hozta azon terveit, amelyek a Rokkashóban reprocesszált plutónium
hazai atomerőművi felhasználására vonatkoznak.
A terv a 2010. április elsejével kezdődő pénzügyi
év utáni felhasználásra vonatkozik. A visszanyert
plutóniumból kevert urán-plutónium-oxid formát
(MOX) állítanak majd elő. Erre várhatóan 2015

után lesz lehetőség, ha üzembe lép az ilyen üzemanyagot gyártó telephely (JMOX), amely az állami
üzemanyaggyártó cég fennhatósága alá tartozik
majd.
A FEPC jelentése szerint 8 tonnányi, 11 atomerőműből származó használt üzemanyagot fognak feldolgozni, és ebből összesen 500 kilogramm plutónium
nyerhető ki 2010 októberéig. A már most is rendelkezésre álló, mintegy 2,3 tonnányi plutóniummal
együtt 2011. március végéig összesen 2,8 tonnányi
plutónium lesz az ország területén. Az elképzelések
és a felhasználói szándékok szerint a Fukushima
atomerőmű három vagy négy blokkja kap először
a MOX-üzemanyagból, de országosan 16-18 reaktort kívánnak bevonni a felhasználói programba.
(A jelenleg rendelkezésemre álló, 2007-es adatok szerint Belgium, Franciaország, Németország,
India, Oroszország, Svájc, Svédország, Japán és az
Amerikai Egyesült Államok atomreaktoraiban használnak vagy tervezik a MOX használatát. A franciáknál háromezernél több üzemanyagkötegről van
adat, a többi országban összesen kb. 1700 köteggel
számolhatunk – a fordító megjegyzése.)
Forrás: Japan Atomic Industrial Forum, 2010.
március
Varga József

Könyvajánló: Az e-kommunikáció kultúrája
Az informatika, a kommunikációtechnika és a szórakoztató elektronika rohamos mértékben fejlődött az
elmúlt 10-20 év alatt. Ezek közül is jelentős az elektromos információátvitel és kommunikáció fejlődése.
Nyilvánvaló, hogy hatása kiterjed kultúránk minden
egyes szegmensére, előrevetítve az információs társadalom jövőképét is. Ebből következik, hogy nagy
vállalkozásba fogtak dr. Buzás Ottó és szerzőtársai,
amikor megjelentették az elektronikus kommunikációval foglalkozó enciklopédikus művüket, mely
átfogó képet nyújt e szerteágazó és a mai rohanó
világunkban különlegesen gyorsan változó tématerületről. A közel ezer oldalas kiadvány az e-kommunikáció technikatörténeti, kultúrtörténeti és részben
tudománytörténeti ismertetője is, szórakoztatva
tanít és a gyorsan változó világban a földrajzi tájékozódást is segíti. A mű iránti érdeklődést a megértést támogató és intellektuális szórakozást is nyújtó
ábrák, képek, rajzok, versek, novellák és humoros
írások is fokozzák. E könyv folytatja a Simonyi Károly
professzor A fizika kultúrtörténete című munkájával
megteremtett hazai hagyományokat és felvállalja
a népszerű Mindentudás Egyeteme sorozathoz
hasonlóan az ismeretterjesztés feladatát is.
Ajánlotta: Sipos László
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Megkezdődött a 28. főjavítási kampány
Az 1. blokk 1982. december 28-i indítása óta majd három évtized telt el,
a szokásos főjavítási időszakokkal.
Az idei főjavításokról Zsoldos Ferenc
igazgatótól kértem tájékoztatást, aki
így összegezte az előttünk álló időszakot: rendkívül feszített lesz az év,
és a 4. blokkon lesz teljes kirakásos
főjavítás.
– Igazgató úr! Milyen fontosabb feladatokat kell végrehajtani a blokkokon?
– Az 1. blokk március 26-i leállásával vette kezdetét az idei karbantartási időszak.
Ezen a blokkon normál főjavítás lesz, nagyon sok csővezetékes és edényes vonalon
végrehajtandó feladattal. Van olyan munka,
amely majd végigkíséri az egész évünket,
nevezetesen a gőzfejlesztő tápvízelosztó
kollektorainak karimarögzítő csavarjainak
és alátétjeinek a cseréje.
A 4. blokkon, mint említettem, teljes
kirakásos főjavítás lesz, és a villamos
rendszerek egy-egy elemének rekonstrukciójára kerül sor. Kiemelt feladat lesz még
a PRISE szelepcsoportok beépítése a gőzfejlesztőknél. A 4. blokk május elején áll le, és
június 25-ig tart a főjavítása. Július elején
állítjuk le a 2. blokkot, amelyen normál, 26

napos rövid főjavítást hajtunk végre, a már
említett tápvízelosztó kollektorok csavarés alátétcseréjével.
A 3. blokk szeptember vége felé fog leállni, itt a szekunder körön lesz egy nagy feladat, mert mind a két nagynyomásúturbinaházat fel kell bontani, ugyanis mindkét házon kifújások vannak. Itt arra készülünk,
hogy a turbinaosztósík tömítőanyagát is el
kell majd távolítanunk.
Az elmúlt évben és idén is volt néhány
leállásunk a kis átmérőjű impulzusvezeték-csonknál talált varratrepedések miatt.
Ezért mind a négy blokkon anyagvizsgálati
programot hajtunk végre, megelőzendő a
kampány alatti leállást.

fognak zajlani, és határidőre fejeződnek
be a munkálatok.

– Milyen a vállalkozói kör helyzete?

– Milyen intézkedésekkel segítették a
felkészülést?

– Az előző évben hoztuk létre a három
fővel elindított főkoordinálói funkciót az
igazgatóságon, amelyről bebizonyosodott
az életképessége. Szükség van a három
kollégára, akik közvetlen az igazgató alá
tartoznak, és az idén még egy úgynevezett
térmesteri feladatot is el fognak látni. Főjavításonként meghatároztuk azokat a térrészeket a blokkokon, ahol egy időben nemcsak a karbantartó személyzet dolgozik,
hanem beruházási tevékenység is folyik.

Ezeket a munkákat koordinálni kell, hiszen
a főjavítási időt tartani kell, és a három kolléga ezt a fontos feladatkört látja el.
Több tréninget terveztünk, köztük a
legnagyobb külső vállalkozónkkal, az
Ovittal. Velük egy közös tréningen beszéltük meg a bajainkat, mindkét fél el-

mondta a másikkal szembeni elvárásait.
Ugyanezt az elvet követtük a műszaki és
karbantartó háttérszervezetekkel kapcsolatban is. Ezek a tréningek remélem,
erősítik az együttműködési és egy irányba húzó szándékot, amelynek eredményeként a főjavítások szervezettebben

– A közbeszerzési szerződések 2009-ben
lejártak, 2010-re új szerződéseket kötöttünk,
és ezek már öt évre szólnak. A hosszabb
távra szóló szerződésekkel a partnerségi
viszonyt próbáljuk hangsúlyozni, és motiválni a vállalkozókat a hosszabb távon való
gondolkodásban. Úgy véljük, ha távlatokat
lát az együttműködésben, akkor nagyobb
valószínűséggel fektet be a vállalkozásába,
mert kiszámíthatóbb a befektetés megtérülése. A hatékonyabb együttműködés érdekében a partnereink oktatására is gondot
fordítunk, amelyben fontos szerepet tölt
be a Karbantartó Gyakorló Központunk
(KGYK). A vállalkozói kör ugyanazt az oktatást kapja a KGYK-ban, mint a saját dolgozóink, és természetesen a vizsgáztatási
követelményekben sincs eltérés. Ezzel az
oktatási renddel próbáljuk még szilárdabbá tenni azt a tudást és műszaki kultúrát,
amelynek megszerzése után nem félünk
majd önálló feladattal megbízni partnereinket. Az elmondottak alapján arra számítok, hogy sikeres karbantartási időszakot
zárunk majd 2010-ben.
-beri-

FOTÓK: BEREGNYEI MIKLÓS

A főkeringető szivatytyú tengelykapcsolójának szerelése

A turbina nagynyomású ház szabályzó szelepeinek revíziója

A turbina nagynyomású ház szabályzó szelepeinek revíziója

Bontják a generátor pajzsát

A főkeringető szivattyú hűtőjének kiszerelése

A főkeringető szivattyú tengelykapcsolójának szerelése

A dekontiamináló műhelyből megérkeztek a tiszta alkatrészek
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Fórumot tartott
a létesítményfenntartási
igazgatóság

Elmondhatom... 2009

A létesítményfenntartási igazgatóság 2010.
március 24-én tartotta az éves első munkavállalói fórumát.
Zsoldos Ferenc igazgató bevezetőjét
követően első napirendi pontként Csépai
Martin, a HEWITT Humán Tanácsadó Kft.
tanácsadója ismertette a paksi atomerőműben elvégzett „ELMONDHATOM 2009.
munkatársi vélemény- és elkötelezettségfelmérés” eredményét. Megállapítást nyert,
hogy az igazgatósági felmérés eredménye
jellemzően az erőmű átlagának értékeihez
közelítenek, kiemelhető szélsőséges vélemény nem tapasztalható.
Ezt követően Bencze János, az mtvo
csoportvezetője tartott tájékoztatót az igazgatóság 2009. évi munka- és tűzvédelmi
eseményeiről. Elmondta, hogy baleseteket és tűzeseteket tekintve jó évet zárt az
igazgatóság. Felhívta a figyelmet a külső
vállalkozók ellenőrzésének, mutatóinak
javítására.
Harmadik napirendi pontban, Zsoldos
Ferenc értékelte az igazgatóság 2009. évi
munkáját. Értékelésében ismertette azokat
a nem tervezett, főjavítás közben felmerült
műszaki problémákat, amelyek elhárítása
minden szervezettől komoly erőfeszítéseket kívánt és a tervezett időtartamokhoz képest többletidő-ráfordítást eredményezett.
Kiemelte, hogy a felmerült problémák
megoldását követően a termelési célkitűzések teljesítésével sikeres évet zárhattunk
2009-ben is. Egyebek témakörben kitért a
2010. évi bérfejlesztésre, valamint a megváltozott nyugdíjazási szabályok lényegesebb pontjaira is.
Ezt követően Lőrincz László Padosz-elnök
kért szót, aki ismertette az érdekvédelem
elmúlt időszakban végzett és a közeljövőben tervezett feladatait.
Vendégünk volt Süli János vezérigazgató
úr, aki megköszönte a közösen elért eredményeket, és az idei évre is balesetmentes
munkát, jó egészséget kívánt az igazgatóság minden munkavállalójának.

Munkatársi vélemény- és elkötelezettség-felmérés

„Örültem a megismert összesített véleményeknek”
Beszélgetés Süli János vezérigazgató úrral az „Elmondhatom… 2009” eredményekről
Ez év márciusában mindenki számára megismerhetővé váltak a 2009.
évi Elmondhatom… Munkatársi
vélemény- és elkötelezettség-felmérés
eredményei. Ennek kapcsán kérdeztük Süli János vezérigazgató urat.
– Az elmúlt hónapokban vezérigazgató úr is megismerte a felmérés eredményeit. Hogyan értékeli a társaságról kirajzolódott képet?

– Az eredményeket látva, első gondolatként az fogalmazódott meg bennem,
hogy jó lett volna, ha még többen kitöltik
a felmérés kérdőívét. A 31%-os részvételi arány ugyan valamelyest magasabb,
mint a 2005-ös vizsgálaté, illetve statisztikailag bőven elegendő ahhoz, hogy a
vállalat egészére megalapozott következtetéseket tudjunk levonni. Azonban
örültem volna, ha többen élnek azzal a
lehetőséggel, hogy név nélkül, részletekbe menően elmondják, mit szeretnek
munkahelyükben, és mit látnak fejlesztendőnek. Számomra ez a felmérés
is egy eszköze annak a párbeszédnek,
amit folyamatosan erősíteni szeretnék
a szervezeten belül, munkatársak és vezetők, vagy akár az egyes szakterületek
között, továbbá ami hozzá tud járulni a
nyílt légkör, a kölcsönös bizalom további
térnyeréséhez.
Az ebből fakadó kis csalódottság mellett
persze örültem is a megismert összesített
véleményeknek. Annak, hogy a korábbiakhoz képest jelentősen többen vannak
azok, akik saját bevallásuk szerint elkötelezettek az erőmű iránt, és kötődnek
a vállalathoz. Örültem, hogy ezzel összhangban az itt dolgozók munkahelyükkel való elégedettsége is nagymértékben
erősödött, valamint számos kérdésben
sokkal határozottabban mutatkoznak a
pozitív vélemények. Legyen szó a jövőképünk és hosszú távú céljaink ismertségéről és az ezzel való azonosulásról, a béren
kívüli juttatásokról vagy a felső vezetés és
a munkatársak közötti kapcsolat bizonyos
jellemzőiről.
Összességében a kapott eredményeket
nem tartom rossznak, ugyanakkor nem
is vagyok velük teljesen elégedett. Tisztán
látszik, hogy további figyelmet kell szentelnünk bizonyos kérdéseknek.

MEE-hírek
Megtartotta éves közgyűlését a MEE (Magyar Elektrotechnikai Egyesület) Paksi Területi Szervezete a TLK-ban, mely egyben a
háromévente esedékes tisztújító közgyűlés
is volt. A vezetőség ismertette az előző évi
munkát, melynek kiemelkedő eseménye
volt a tavaly áprilisban lebonyolított nyolcnapos franciaországi szakmai kirándulás.
A választás alkalmával a tagság újfent
bizalmat szavazott a régi vezetőségnek. Elnöknek ismét Kovács Andrást (aki egyben
az országos szervezet főtitkára), helyi titkárnak pedig Boa Andrást választotta. Megválasztásra került még hat fő küldött, akik
a paksi szervezetet képviselik az országos
közgyűlésen.
Az idei programtervben többek között
az ElektroSalon meglátogatása a MEE
szakmai napon (máj. 5.), a hagyományos
baráti találkozó a horgásztanyán, valamint
szeptemberben egy erdélyi szakmai út is
szerepel.
A tagok és az érdeklődők mindezt figyelemmel kísérhetik az országos és helyi
honlapon is, mely az intranetről is elérhető.
A paksi honlap szerkesztését két agilis tagunk, Szabadi János és Runyai Gábor végzi.
Boa András, titkár

– Véglegesítésre kerültek-e már a tervek az eredmények felhasználásáról,
a továbblépésről?

– Ahogy már korábban is említettem
több fórumon, az elmúlt egy évben a
belső, szervezeti működésünkkel kapcsolatban azon kezdtünk el erőteljesen
dolgozni, hogy lezárjuk a függő, régóta
magunkkal cipelt ügyeinket. E törekvésünk hatásai a felmérés eredményeiben talán még kevéssé tükröződnek,
de a munka 2010 első negyedévében
folytatódott, már építve a megismert
munkatársi véleményekre is. A mostani
visszajelzésekben is erős kritikát kapott
például a kiemelkedő teljesítményt nyújtók elismerésének lehetősége, az, hogy
mennyire van eszköz a középvezetők,
közvetlen felettesek kezében erre. Az idei
évi bértárgyalások során megegyeztünk
az érdekképviseletekkel egy ösztönzési
keret létrehozásáról, amely kifejezetten
a középvezetőknek biztosít lehetőség
arra, hogy az év végén, a területükön kimagasló teljesítményt nyújtókat anyagi
elismerésben részesítsék, a munkatársainknak pedig arra, hogy legjobbakként
ebben részesüljenek. Úgy gondolom, ez
egy fontos lépés a teljesítményarányos
bérezés erősítése terén, és mindenképpen hozzájárul az „aki többet tesz le az
asztalra, az többet is kapjon” alapelv
megvalósulásához.
Egy másik, láthatóan fejlesztendő terület a fizetések belső, egymáshoz viszonyított arányossága. Az ebben való előrelépés alapja a munkakörök elemzésének,
értékelésének végrehajtása, aminek az
elmúlt években többször nekifutottunk.
A felmérés eredményeinek ismeretében
a cégvezetés eldöntötte, hogy készüljön
egy leltár arról, hol tartunk e téren, és
ennek alapján az év végéig alakítsunk ki
egy módszertant és folyamatot a kérdés
rendezésére.
Ez két konkrét példa a már elhatározott
következő lépésekről. Emellett az elmúlt
1-2 hónapban minden igazgatóság vezetése mélyrehatóan foglalkozott a kapott,
akár saját területükhöz köthető eredményekkel és vizsgálja a saját hatáskörébe
tartozó változtatási lehetőségeket. Ezek
elkészültét követően, várhatóan április
második felében a cégvezetés még egyszer napirendre tűzi azt a kérdést, hogy a

szakterületi elképzelések mellett milyen
összvállalati fókuszokat véglegesítsünk.

– Mi az elképzelés az olyan, a felmérésben kritikusan megítélt témákkal,
mint a munkafolyamatok, szabályozások hatékonysága, vagy a karriermenedzsment kérdése?
– Kezdem az utóbbival: úgy látom, e
téren a következő időszak jelentős lehetőségeket tartogat munkatársaink számára.
Ahogy haladunk előre a kapacitásbővítés
terén, a megvalósítás egyre több embert
fog igényelni. Az előkészítő szerepek, a
műszaki háttérterület betöltőire már 1-2
év múlva, az üzemeltető munkakörök betöltőire pedig kb. 4-5 év múlva szükség
lesz. Ez egyértelműen sokak számára
lehetőség arra, hogy előre vagy oldalra
lépjenek, hogy új feladatkörbe kerüljenek.
Szervezeti szempontból pedig arról kell
gondoskodnunk – és ez ügyben megtettük az első lépéseket -, hogy a szükséges
határidőre felkészítsük az utánpótlást,
ami megteremti a lehetőséget a karrierjükben már előrébb járók számára a
továbblépésre, hiszen lesz kinek átadni
aktuális feladataikat és felelősségeiket.
Ugyancsak a karriermenedzsmenthez
tartozó kérdés a pozíciójukból felmentett
vezetők kezelése, amellyel kapcsolatban a felmérésen keresztül is hallom a
kritikus véleményeket. Úgy gondolom,
változtatnunk kell az eddigi gyakorlatunkon, és eseti döntések helyett egy
olyan normatív rendszert kell kialakítanunk és bevezetnünk, amely egyértelmű helyzetet teremt: előre tisztázza
az érintett vezetők számára, hogy mi
történik velük egy esetleges visszalépés
során, és a szervezet számára is, hogy
miként rendezzük ezeket a szituációkat.
Miután nálunk a vezetők legtöbbször
belülről, szakmai szerepből kerülnek
vezetői posztra, fontosnak tartom, hogy
méltányos, de ugyanakkor a többség által
igazságosnak is érzett visszautat biztosítsunk azoknak, akiknek nem sikerült
elég jó vezetővé válniuk.
Kiemelt kérdés a folyamatok, szabályozások, eljárásrendek témaköre
is. E téren most félkész állapotban vagyunk: sokan sokat foglalkoztak ezzel
a feladattal az elmúlt években, de még
nem értünk a munka végére. Úgy hi-

szem, az a helyes út, hogy ezt a munkát
mihamarabb befejezzük, és amikor elkészültünk vele, a várható előnyök és
hátrányok teljes körű ismeretében eldönthetjük, hogy a következő hosszabb
időszakban ennek mentén akarunk-e
működni, vagy sem. Nem látok más
utat. Ha például most azt mondanánk,
hogy hagyjuk az egész folyamat alapú
működést, érzésem szerint megalapozatlan döntést hoznánk, és kidobnánk
azt az értéket is, amit az eddig befektetett munka teremtett. Bár bennem
is többször felmerültek kételyek, úgy
gondolom, jó esély van arra, hogy a
folyamat alapú megközelítés működőképes legyen. Van benne rendszer,
és ha jól összerakjuk, tudja hozni az
elvárt előnyöket, mint a kereshetőség,
a szükséges információk gyors megtalálhatósága vagy az automatikus változáskövetés. De látom azt is, hogy sokan
most inkább nem hisznek a dologban,
nem tartják használhatónak. Ha elvégezzük a még függő feladatokat, kitisztul a kép, és el fogjuk tudni dönteni,
hogy milyen úton menjünk tovább, mi
a legjobb az erőmű és a működés szempontjából.

– Vezérigazgató úr! A kapott munkatársi vélemények alapján van-e bármi
olyan személyes elhatározása, amire a
következő időszakban kiemelt figyelmet kíván fordítani?

– Megerősítést kaptam arra, hogy
folytassam azt a vezetési stílust, amit az
elmúlt egy évben próbáltam képviselni és alkalmazni. Ezen belül is nagyon
szeretném elérni, hogy a párbeszéd, az
őszinte kommunikáció a munkatársak és
a vezetők között még jobban kiteljesedjen,
és elsősorban nyílt színen, a különböző
csoportokban és fórumokon – és ne csak
négyszemközti beszélgetésekben – valósuljon meg. Ehhez én – a meglévő elköteleződésem és hozzáállásom mellett – a
területeken való még intenzívebb jelenléttel, a beszélgetési lehetőségek megteremtésével próbálok hozzájárulni, és bízom
abban, hogy minden kollégám partner
lesz ebben.

– Köszönjük a beszélgetést.

László A. Zoltánné
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A gazdasági vezérigazgató-helyettes fóruma
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A gazdasági vezérigazgató-helyettes
a területéhez tartozó munkatársak
számára 2010. április 1-jén munkavállalói fórumot tartott.
A fórum első napirendi pontjaként a
HEWITT Humán Tanácsadó Kft. képviselője ismertette a paksi atomerőműben elvégzett „ELMONDHATOM 2009. munkatársi
vélemény- és elkötelezettség-felmérés”
eredményét. Megállapítható, hogy az igazgatósági felmérés eredményei jelentősen
nem térnek el az erőművi átlagértékektől,
viszont mind a tanácsadó, mind pedig a
gazdasági vezérigazgató-helyettes rámu-

tatott azon mérési eredményekre, illetve
területekre, ahol a jövőben fokozottabb közös odafigyelésre van szükség, egyrészt a
gazdasági terület saját tevékenységének,
másrészt pedig a részvénytársasági működésben való részvétel további javítása
érdekében.
Ezt követően Sós Lajos úr szakterületenként értékelte az elmúlt év eredményeit, és
áttekintette az idei év fontosabb feladatait.
Kontrolling területen többek között
kiemelte 2009-es gazdasági év zárási és
a következő középtávú időszak tervezési
munkálatait, a gazdasági területet érintő,
sikeresen zárult külső és belső vizsgálatokat. Bemutatta a részvénytársaságot
érintő egyedi, kiemelt közgazdasági feladatok eredményeit, valamint a 2010-ben
előttünk álló jelentős munkákat, különös
tekintettel az üzemidő-hosszabbításra való gazdasági felkészülésre. A logisztika
területén elsősorban a statisztikai számértékek és mennyiségek tekintetében kerültek bemutatásra a szervezet 2009. évi
fontosabb eredményei és teljesítménye,
különös tekintettel a jelentős számú közbeszerzési eljárásra. Kiemelésre került,
hogy az üzemidő-hosszabbítás nemcsak
pénzügyi, hanem logisztikai területen is
rendkívül komoly feladatokat ró a szervezetre a jövőben.

A szolgáltatási tevékenységek kapcsán
szó esett elsősorban a tavalyi évben nem
technológiai épületeken sikeresen végzett
üzemeltetési, karbantartási és felújítási
munkákról, illetve a jövőben tervezett,
még nagyobb volumenben tervezett felújítási, korszerűsítési munkákról, ami a szervezet fejlesztését is szükségessé teszi.
A gazdasági vezérigazgató-helyettes végül
kitért arra, hogy a március 31-i közgyűlés
eredményesnek értékelte a cég tevékenységét, és köszönetet mondott mindenkinek az
elvégzett munkáért. Hangsúlyozta, hogy a
szervezet jövőbeni tevékenységét továbbra
is a szabálykövetés és a szakmaiság elvének
kell meghatároznia.

Ezután a Padosz elnöke ismertette az
érdekvédelem elmúlt időszakban végzett
munkáját, az elért eredményeket, valamint
felvázolta a jövőben tervezett feladatokat.
A fórum zárásaként a vezérigazgató
úr beszélt röviden a cégvezetés egy korrektebb, differenciáltabb és igazságosabb
ösztönzési rendszer kidolgozására irányuló törekvéseiről, illetve eddigi eredményeiről, valamint hangsúlyozta a munkabéke
és a nyugodt munkalégkör fontosságát.
Ugyancsak a közgyűlés elismerését említve megköszönte az elmúlt időszak munkáját, és minden munkavállalónak kellemes
kikapcsolódást kívánt a közelgő húsvéti
ünnepekben.
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Fõjavítási tájékoztató
elõadást tartott a „Bázis”
a beszállítóknak
Idéntől már 3 térmester is
felügyeli a négy erőműves
blokk főjavítási munkálatait, melyeket a „Bázis”
vezényel le, és amelyeket
szoros határidők, ugyanakkor szigorúan elvárt
minőségi munka jellemez
majd a tervek szerint.
Erről beszélt a cég beszállító szakmai szervezeteinek az atomerőmű
látogatóközpontjában tartott eligazításon Bárdos
Zoltán osztályvezető és Kurucsó Sándor karbantartás-vezető az üvig karbantartás-irányítási osztályáról (közismert nevén a „Bázis”). Az előadáson
rövid ismertetőt hallhattak a jelenlevők a főjavítás
kiemelt feladatairól mind a négy blokk vonatkozásában.
Az osztályvezető rámutatott, hogy a „Bázis” mindig
készségesen áll az együttműködő kollegák rendelkezésére, amennyiben kérdések vagy problémák
merülnének fel.
Kurucsó Sándor elmondta: az 1., 2., 3. blokkok főjavításai rövidek, azaz idén 26 naposak, míg a 4. blokkhoz
hosszabb, 57 napos főjavítást irányoztak elő.
Az időben legközelebbi főjavítás az 1. blokkot érinti:
lapzártakor már folytak az éves terv szerinti munkálatok az „egyesen.” Hasonlóan a 2., 3. blokkhoz,
a főjavítás fontos részfeladatai a biztonsági rendszert, a primer köri berendezéseket, a szekunder
köri berendezéseket, a villamos rendszer berendezéseit, valamint a műszaki felülvizsgálatokat érintik.
Utóbbiak száma idén kiemelkedően magas minden blokkon – tette hozzá az osztályvezető.
Az 1., 2., 3. blokkok tervezett 26 napos főjavítási
periódusa úgy épül fel, hogy 3 napos blokkleállás/
lehűlés után 16 napon át történik a reaktor szétszerelése/összerakása, valamint a zónaátrakás, végül
pedig 7 napot vesz igénybe a visszaindítás.
Újdonság, hogy idéntől külön erre a feladatra kijelölt szakemberek is biztosítják majd az egy térrészben folyó munkák koordinálását. Az újonnan
létrehozott „térmester” pozíciót három ember tölti
majd be a munkálatok során: Csillag Tibor, illetve
Ozsvárt Péter Dániel az 1. blokkon felügyel majd,
míg Tóth Attila a 4. blokk munkálataikor lép majd
Simon Zoltán
színre.
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A 2009 nyarán alakult „Főtranszformátorok cseréje projekt” feladata, hogy a gépház
mögött található 8 db főtranszformátor lecserélését 2010-2014-ig tartó időszakban elvégezze. A munka az Ovit fővállalkozásban
történik, de jelentős feladat hárul a PA Zrt.
környezetvédelmi, munka- és tűzvédelmi,
építészeti, szolgáltatási, gépészeti és villamos szervezeteire. A különböző területek
érintettsége miatt a transzformátor műszaki jellemzőiről és ideérkezésének történetéről több alkalommal tartottak oktatást.
2010. március 24-én Szabó György projektvezető a villamos üzemviteli osztály dolgozói
számára adott tájékoztatást a trafó jelenlegi tárolási helyszínén. A projektvezető elmondta,
hogy már 2004-ben, az üzemidő-hosszabbítás
és a teljesítménynövelés tervezése idején felvetődött a trafók felülvizsgálatának kérdése,
ugyanis az erőműves trafók átlag élettartama
30-40 évre tehető. A mi főtrafóink üzembe helyezése 1980-1984 között a blokkok indulását
megelőzően történt meg. Érdekes módon a
42AT a legöregebb főtrafó (1978-as gyártású),
ugyanis 1985-ben meghibásodott a 21AT. A
még nem üzemelő 4. blokkról átszállították
a 42AT trafót a 21AT helyére, továbbiakban a
42AT iparági tartalékból lett pótolva.
A rendszeres diagnosztikai vizsgálatok,
mérések és az olajminták vizsgálata alapján szereztek információt a trafók állapotáról. Felhasználták a WANO-jelentések és a
hazai műszaki kutatások és tapasztalatok
eredményeit, melyek a trafó működési állapotáról, köztük a váratlan meghibásodásokról is szóltak. Ez utóbbit különös figyelemmel kísérték, hisz a váratlan meghibásodás miatti kiesés mindig nagyobb kárral
jár, mint a tervezett leállás miatti kiesés.
2005-ben elsőként a 31AT főtranszformátor részletesebb átfogó vizsgálatával kezdték
a munkát tekintve, hogy ennek a trafónak

volt a legnagyobb az üzemi hőmérséklete.
A vizsgálatot a Kandó Kálmán Műszaki
Főiskola, a Budapower Kft. és a Szentpétervári Egyetem végezte el. Dízelgenerátoros
feszültséggerjesztés mellett részleges kisülésmérést végeztek és felvették az üresjárási
jelleggörbét, melyből az eredetivel való öszszehasonlítás után a veszteségváltozásokat
kiolvashatták. A jelentésben megállapították, hogy a 31, 32AT transzformátoroknál
a szigetelésromlás előrehaladott, az olaj
kezelésre szorul, azonban a pontosabb állapot meghatározáshoz a papírszigetelésből
mintát kellene venni.
2007-ben fedélemeléses átfogó vizsgálattal és papírminta-elemzéssel bízták meg
ABB-t, független szakértő, a Budapower Kft.
bevonásával. Bár a villamos vizsgálat nem
mutatott jelentős eltérést, de az olajvizsgálati eredmények magas CO, CO2 és nedves-

ségtartalmat mutattak. Ezzel együtt a 31AT
trafó papírvizsgálati eredménye azt mutatta,
hogy az élettartambeli elhasználódás ~95%os. Ez az eredmény mind a 8 transzformátorra érvényesnek mondható, hiszen az üzemi
körülményeik nagyon hasonlóak.
Az atomerőmű szakemberei a döntéselőkészítés érdekében, a transzformátorok
felújításával kapcsolatosan az ABB halle-i
transzformátor gyárában tájékozódtak, egy
csillagponti fojtó helyszíni felújításról pedig
Lembergben szereztek ismereteket.
A felújítás tervezési célok meghatározásakor törekedtek a régi GANZ-tartály és a
vastest megtartására, és kérték, hogy a 300
MVA-re növelt teljesítmény mellett a nagyfeszültségű tekercs menetszáma változtatható
legyen, illetve az eredeti trafó alapját és a hozzá csatlakozó sínhidat ne kelljen átalakítani.
A primer szabályozhatóságot a Mavir és ez-

által a hálózati igények indokolják. Kérték a
mai elvárásoknak megfelelő monitoring biztosítását, és 20 éves garantált élettartamot.
A Siemenssel, a Ganz-Transelektroval és
ABB-vel mint gyártókkal történt ártárgyalások során kiderült, hogy a trafók felújítása kb.
80%-a egy új trafó árának, továbbá nem garantálták a felújítást követő 20 éves élettartamot
és az eredeti vastest felhasználhatóságát.
A végeredmény: PA Zrt. megrendelte az
Ovittól - mint fővállalkozótól - a 8 db főtrafó
szállítását és cseréjét új ABB trafóra, a villamos, gépészeti, építészeti tervek elkészítését és
a meglévő kármentő átalakítását az érvényes
környezetvédelmi előírásoknak megfelelően.

a vezénylői szinkronozó automatikákat,
felújítjuk az AP01 cellákat és cseréljük a
kritikus kábeleket.
Ütemterv szerint 2010. évben a 42SP jelű
generátoron, 2011-ben az 1-es, 2012-ben a
2-es, 2013-ban a 3-as blokki gépeken, majd
befejezésül 2014-ben a 41SP-n végezzük el
az átalakítást.
A turbógenerátor gerjesztőrendszeri rekonstrukciójának előkészítése során sok-sok
műszaki és gazdasági szempont figyelembevételével kellett döntést hozni a koncepcióról, melyet az erőmű érintett szakmai szervezeteivel közösen alakítottunk ki. Eszerint
az 1. és 4. blokkokon megmaradnak az SR
tervjelű kommutátoros DC gerjesztőgépek,
de teljesen redundáns kialakítású korszerű
digitális szabályozót kapnak. Hasonlóan
járunk el a kettő darab szükséggerjesztő
esetében, melyek a rekonstrukciót követően
már képesek lesznek a kézi szabályozáson
túl automatikus kapocsfeszültség szabályozásra is. 2. és 3. blokkokon pedig új statikus
gerjesztők kerülnek üzembe helyezésre új
gerjesztőtranszformátorokkal.
Az új szabályozók az 1-es és 4-es blokkokon a generátor reléterekben a jelenlegi
GSD-k helyén, míg a 2. és 3. blokki statikus
gerjesztők és gerjesztőtranszformátorok a
„DS” helyiségekben lesznek elhelyezve. Az
új gerjesztőtranszformátorok IP23 burkolatúak, így nem lesz szükséges a helyiségből
helyet veszítve külön trafóteret leválaszta-

A Magyar Tudományos,
Üzemi és Szaklapok
Újságíróinak
Egyesülete – röviden:
szakújságírókegyesülete -, együttműködve az
OrszágosAtomenergiahivatallal, az atomenergia hazai békés
felhasználásának
objektív és szakmailag
megalapozott újságírói Dr. Turai István
ábrázolása érdekében
Nukleáris Újságíró Akadémiát szervezett. Március
25-én az Akadémiának immár a második konzultációs napjára került sor, ahol az Atomerőmű
újság szerkesztőségének tagjai is részt vettek. Az
előadásokat ezúttal az Országos „Frédéric JoliotCurie” Sugárbiológiai és Sugár-egészségügyi
Kutatóintézet (OSSKI) munkatársai tartották. A
program az alábbiak szerint épült fel:

Az új trafó paraméterei és felszereltsége:
• 420/15,75 kV feszültség áttételű,
• 300 MVA teljesítményű,
• 400 kV, 405 kV, 410 kV, 415 kV, 420kV primer
megcsapolású, terhelésmentes átkapcsolóval,
• YNd11 kapcsolási csoportú,
• mesterséges olaj– és léghűtésű,
• csökkentett veszteségű (840/729kW),
• különálló hűtőblokkokkal (3 db),
• hűtőblokkonként 1 db olajszivattyú, 3 db hűtőventilátor,
• fokozatmentes, frekvenciaváltós fordulatszámszabályozás,
• TEC transzformátor monitoring rendszer,
• TEC monitoring rendszer vezérli a hűtőteljesítményt,
• TEC monitoring kalkulált hot-spottal,
• 8 db TEC monitoring rendszer fölé központi szerver szoftverrel és hardverrel.

Előadások:
• Dr. Turai István: Az OSSKI rövid története,
jelen szervezeti felépítése és fő feladatai;
• Prof. dr. Köteles György: Sugárzó környezetünk;
• Dr. Sáfrány Géza: Sugárbiológiai kutatások
sugárterápiás alkalmazásra;
• Dr. Turai István: Sugárbalesetek előfordulása, okai, megelőzése és tanulságai;
• Dr. Balogh Lajos: Orvosi, állatorvosi célú
izotópalkalmazások;
• FülöpNándor:Környezet-ellenőrzés(OKSER,
HAKSER, ERMAH);
• Juhász László: Az OSSKI paksi atomerőművel kapcsolatos feladatai
• Polinák Péter: Munkavállalók dozimetriai
ellenőrzése;
• Bakos József: Szoláriumok, UV- és lézersugárzások egészségügyi hatásai;
• Jánossy Gábor: Egészségügyi hatások
mobiltelefonok, telefon-bázisállomások és
nagyfeszültségű vezetékek környezetében.
Laborlátogatások:
• Dr. Lumniczky Katalin: Sugárbiológiai vizsgálati módszerek a rákkutatásban;
• Dr. Bognár Gabriella és Szalma Katalin:
Dózismeghatározás emberi vérmintából;

A transzformátorok közül 2010-ben egy
darabot (42AT), majd 2011-ben, 2012-ben
és 2013-ban kettőt-kettőt cserélnek le. 2014ben lesz az utolsó, a 22AT transzformátor
üzembe helyezése.
A transzformátort Németországban, a
Rajna partján fekvő Bad Honnefben gyártották, majd hajóval szállították Paksra.
Hát így került ide ez a nagy vasdarab a
nehézkikötői csonkolóépületbe.
Szabó György tájékoztatójával párhuzamosan ABB szakemberei tartottak még
oktatást a hűtésautomatika és a TEC monitoring rendszer bemutatásával. Az oktatás
három szakmai csoportban, a munkatársak nagy érdeklődése közepette folyt.
Lovásziné Anna

A turbógenerátorok gerjesztőrendszeri
és villamos védelmi rekonstrukciója
Az üzemidő-hosszabbítás kapcsán 2007ben, az akkori vkto-n összeállítottunk egy
listát azokról a villamos berendezésekről,
amelyek rekonstrukcióját mindenképpen szükségszerűnek tartottuk a további
húszéves megbízható üzemeltetéshez. Az
átalakításokat a berendezések műszaki
állapota, a termelésben betöltött szerepe
és egyéb műszaki-gazdasági szempontok
alapján priorizáltuk, melynek eredményeként még abban az évben megkezdtük a
turbógenerátorok gerjesztőrendszeri és
villamos védelmi rekonstrukciójának előkészítését. Az elmúlt 2-3 év a műszaki, gazdasági megalapozással, tervezésekkel telt.
Mára elmondhatjuk, hogy mindkét témában aláírt vállalkozási szerződésünk van és
az idei évvel megkezdődik a kivitelezés.
A turbógenerátorok villamos védelmi
rekonstrukciója során kiépülő új komplex
digitális védelmi rendszer a jelenlegitől
eltérően redundáns kialakítású lesz, az
injektálós védelmek kivételével minden
védelmi funkcióból egyszerre kettő lesz
éles. Ennek megfelelően minden generátorhoz kettő védelmi szekrény fog tartozni,
melyek független mérőváltókról és működtető feszültségekről üzemelnek. További
kettő szekrénybe kerülnek elhelyezésre a
HH01-10 relétáblákon levő fogyasztásmérők, távadók, segédrelék és minden egyéb
készülék, javarészt új eszközökkel megvalósítva. Így a tíz darab relétábla elbontásra
és kiváltásra kerül négy új szekrénnyel.
Emellett a projekt keretén belül újra cseréljük a HH11 betáplálási szekrényeket,

Sugárbiológiai elõadások
újságíróknak

ni. Meg kell viszont oldani a DS-helyiségek
klímagépes hűtését, mivel a statikus gerjesztő és a transzformátor 25-30kW-os
hőterhelést jelent majd a helyiségre. Az új
klímagépek redundáns kialakításúak lesznek, rendelkeznek hűtöttvíz-betáplálással,
továbbá a téli időszakra szabadtérilevegőbeszívási lehetőséggel.
Agerjesztésszabályozókcseréjemagávalvonja a 400 kV-os alállomás gyűjtősínfeszültségét
szabályozó U/Q rendszer átalakítását is. A
legjelentősebb változás, hogy nem lesz már
szükség az elöregedett Generátorszintű Meddőteljesítmény-szabályozó Automatikákra
(GMA), ezért ezeket elbontjuk, viszont így meg
kell oldani a GMA-k másik funkciójának, a
házi üzemi transzformátorok fokozatléptető
automatikájának kiváltását. Az új készülékek
átkerülnek a generátor-reléterekből a valódi
helyükre, az AT-BT reléterekbe. Mindezek
mellett a jelenleg csak „távadó tábla”-ként funkcionáló JD03-ak szintén el lesznek bontva. A
helyükre folyamatcsatoló szekrény kerül, mely
azon túl, hogy továbbra is biztosítja a távadós
méréseket a KMA, a gerjesztésszabályozó és
a turbinaszabályozó részére, kommunikációs
kapcsolatot is biztosít az U/Q rendszer központi
egysége (KMA) és a gerjesztésszabályozó között. A főtranszformátor, a gerjesztőrendszeri és
a generátorvédelmi projektek előrehaladtával
folyamatosan aktualizálni kell a KMA-szoftvert
és módosítani kell a TER és BSZG sémaképeket,
adatbázisokat is.
Ütemterv szerint 2010. évben hajtjuk végre
az átalakítást az 1-es kiépítés szükséggerjesztőjén és a 22SP-n. 2011: 31SP, 2012: 12SP és 2.
kiépítés szükséggerjesztő, 2013: 11SP, 2014:
42SP, 2015: 41SP, 2016: 21SP, 2017: 32SP.
A vimo automatika-főberendezés csoport
irányítása alá tartozó két projekt a 2010.
évre tartogatja a legnagyobb kihívásokat
számunkra, mivel mindig az első átalakítás
a legnehezebb, és az idén cseréljük az első
forgógépes és statikus gerjesztőket továbbá
az első generátor villamos védelmi rendszert is.
Kiss Gábor
vezető berendezés mérnök

FOTÓK: GYULAI JÁNOS

A 42AT és társai

Mint ahogy arról januári számunkban
már hírt adtunk, a múlt év végén megérkezett az első új trafó, ami az első lépést
jelenti a főtranszformátorok megújításában, és amit a munkálatok májusi kezdéséig a nehézkikötőben lévő csonkoló
épületében tárolnak. Ez a transzformátor
fogja kiváltani a jelenlegi 42AT trafót.

• TurákOlivér:AzOrszágosSugár-egészségügyi
Készenléti Szolgálat tevékenysége és mobil
laboratóriumának bemutatása;
• Kocsy Gábor: Radioaktív izotópok mérése az
emberi szervezetben egésztestszámlálóval;
• A nemionizáló sugár-egészségügyi laboratórium bemutatása.
A hallgatók a program nyomán átfogó képet
kaptak az OSSKI sokrétű tevékenységéről és
kutatási eredményeiről. Az intézet alapvető
feladata „a sugárzás indukálta betegségek,
(amelyek keletkezhetnek emberekben vagy
embercsoportokban a nukleáris energia békés
felhasználása vagy katonai célokra való alkalmazása során és radioaktív izotópok kiterjedt
alkalmazása révén) és gyógyításuk tanulmányozása” (részletesen lásd: http://www.osski.
hu/kiadvanyok/OSSKI_brossura.pdf).
A színvonalas előadások és bemutatók központi üzenete távirati stílusban az alábbiak
szerint foglalható össze: az ionizáló (és egyéb)
sugárzások életünk velejárói. Máig sok a tévhit
és az indokolatlan félelem az „atom” és a
„nukleáris” fogalmak körébe tartozó jelenségek kapcsán. Ezek – Köteles professzor szójátékszerű megfogalmazásával élve – „káros
és kóros tévhitek”. A sugárbalesetek előfordulásának általános oka a vonatkozó előírások
áthágása. A független környezet-ellenőrzési
mérőhálózatok eredményei igazolják, hogy
környezetünk sugárzásértékei nem mennek a
természetes sugárzási háttér szintje fölé (részletesen lásd: www.ermah.hu, www.hakser.
hu, www.okser.hu). Fontos, hogy indokolatlan
félelmek, alaptalan ellenérzések ne akadályozhassák a sugárzás hasznos (pl. egészségügyi, energetikai) alkalmazását.
Mindez felértékeli a nukleáris újságírói munkát,
hiszen ennek a médiának alapvető szerepe van
a tárgyilagos és szakszerű tájékoztatásban,
ezáltal az említett félelmek eloszlatásában.
Prancz Zoltán
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A súlyosbaleset-kezeléshez kapcsolódó technológiai
átalakítások (1. rész)

Reaktorakna-elárasztás, reaktor külsõ hûtése
Egy üzemanyag-sérüléssel, olvadással
járó súlyos baleset esetén a kialakult helyzet súlyosbodásának megakadályozására
a leghatékonyabb módszer a zónaolvadék
reaktortartályon belüli megtartása. Ehhez a reaktortartály külsõ hûtésére van
szükség, vagyis a kellõ idõben megfelelõ
mennyiségû hûtõvizet kell biztosítani a
reaktortartályhoz. A szükséges mennyiségû hûtõvíz a lokalizációs torony tálcáin rendelkezésre áll, amennyiben azok
korábban még nem ürültek le. (Ha mégis, akkor pedig a kilökõdött víz a hermetikus tér padlóján gyûlik össze.) A tálcák
vízmennyiségének túlnyomó része a tálcaürítõk nyitásával leüríthetõ oly módon,
hogy az alsó tálcákon bekövetkezõ túlfo-

lyás eredményeként a hermetikus tér padlójára kerül.
A hermetikus tér padlóján
összegyûjtött vízmennyiségbõl némi mûszaki beavatkozással a reaktortartály külsõ
hûtéséhez szükséges víztömeg a reaktoraknába vezethetõ. Ehhez a reaktoraknába
vezetõ szellõzõvezeték (TL03)
és a hermetikus tér padlója
közötti kapcsolatot kell kiépíteni. Mindez egy beömlõtorok
és egy vízleeresztõ szelep beépítésével megoldható. Az átalakítás kialakítására a legalkalmasabb hely a lokalizációs
tornyot és a hermetikus teret összekötõ
átömlõfolyosó, ahol a TL03 rendszer vezetékei a padlózat alatt futnak. Megfelelõ
szûréssel biztosítható, hogy a lefolyó víz
ne tartalmazhasson olyan szennyezõdéseket, amelyek elzárnák az áramlási útvonalat és így ellehetetlenítenék a reaktortartály hûtését. A TL03 vezeték kialakítása jelenleg olyan, hogy a vezetékbe jutó
víz visszafolyhatna a szellõzõgépházba,
ám ez megakadályozható egy vízzár kialakításával.

metikus térbõl lefolyó víz feltölti a reaktoraknát, miközben a reaktortartály falától átvett hõ hatására felmelegszik, és kétfázisú áramlás formájában a csonkzóna
magasságában kiáramlik a reaktoraknából. A kiáramlott víz- és gõzkeverék a
szerkezeti elemeken visszahûl, illetve lekondenzál, és újra felhasználható a cirkulációs folyamatban. A megfelelõ mûködés
érdekében a hûtõvíz természetesen nem
folyhat el sem a reaktorakna ajtaján, sem
a speciális csatornarendszeren keresztül.

A TL03 csõvezetékbe kialakítandó vízzár

A reaktortartály külsõ
hûtése

Ahhoz, hogy a reaktoraknába lefolyt
víz hozzájuthasson a reaktortartály falához, szükség van még a reaktortartály alsó hõszigetelésen lévõ, anyagvizsgálathoz
használt nyílás megbontására is. A her-

A végrehajtandó módosítások célja tehát kettõs. A reaktortartály külsõ hûtésével megakadályozni a zónaolvadék kijutását, míg az aknaelárasztással elkerülni az esetleg mégis kikerült olvadék köl-

csönhatását a reaktorakna betonjával,
amely jelentõs mennyiségû hidrogénfejlõdéssel jár.

Hidrogénrekombinátorok
A paksi atomerõmû 2. szintû valószínûségi biztonsági elemzése a súlyos balesetek kezelésére a robbanásveszélyes hidrogénkoncentráció megakadályozása érdekében 30 db nagyteljesítményû, passzív,
tehát emberi beavatkozást nem igénylõ,
katalitikus hidrogénégetõ berendezés,
ún. hidrogénrekombinátor elhelyezését
javasolta a hermetikus térbe.
A rekombinátorok összesített hatékonysága nagyon jó, a súlyos baleseti folyamatoknál keletkezõ, a hermetikus tér
épségét veszélyeztetõ jelentõs mennyiségû hidrogén 90-97%-át elégetik.
Medgyesy

Zárt ciklusú hûtõvízrendszert az atomerõmûvekbe?
New York állam környezetvédelmi hatósága (DEC) nemrég egy tervet hozott nyilvánosságra, amely szerint az állam vizeiben jelenlévõ élõvilág megóvása érdekében jelentõs költségeket rónának az
erõmûvi termelõcégekre, hogy korszerûsítsék létesítményeiket. A véglegesen
még el nem elfogadott terv jelentõs hatással lenne az állam hat atomerõmûvére és
számos, fosszilis fûtõanyagot használó
erõmûre is.
A hatóság arra kötelezné az erõmûveket, hogy forgassák vissza és használják
újra fel a hûtõvizet ahelyett, hogy a felmelegedett közeget kibocsátanák a folyókba. Az elsõként a tervezett szabályozással
szembesülõ erõmûvek között van az Entergy cég Indian Point atomerõmûve is,
amely 72 kilométerre, északra fekszik a
nagyvárostól. A kétblokkos telephely a
A világ legnagyobb informatikai seregszemléje zajlott a kiváló infrastruktúrájú hannoveri vásárvárosban
2010. március 2-6. között. A korábbi
méretekhez képest jelentõsen csökkent a kiállítási terület nagysága - pavilonokat zártak be, de még így is hatalmas. Noha pont az ellenkezõjét jósolták, a kiállítók és a látogatók száma is nõtt.
A vásár nulladik napi sajtótájékoztatóján August-Wilhelm Scheer, a BITCOM elnöke az informatikai ágazat 24%-os növekedését prognosztizálta,
mert csak így lábalhat ki a világ a gazdasági válságból. Ezt az indokolatlan
optimizmust sokan támadták.
A CeBIT legnagyobb
horderejû eseménye mind az öt napon keresztül - a GLOBAL CONFERENCES volt, melyre
a vásárlátogatók is szabadon regisztráltathatták magukat. Itt számos
neves szakember tartott elõadást a
várható trendekrõl (B. Kevin Turner
Microsoft, Russ Shaw, Natalya
Kaspersky és még sokan mások). Délelõtt a kulcskérdésekrõl tartottak elõadásokat, majd több témakörben vezetéses vásárlátogatást pl. a legjobb
10 vagy a legjobb gyakorlatot folytató cégeknél.

Hudson folyóból vételez hûtõvizet, a két
blokk együttes teljesítménye 1910 megawatt. Az Entergy új vízhasználati engedélyért folyamodott a hatóság felé, illetve
korábban már kérvényezte a blokkok
üzemidejének meghosszabbítását a szövetségi kormánytól. A DEC-nek május 9éig kell döntenie a kérdésrõl, de elõzetesen úgy nyilatkoztak, hogy "megkövetelik
a zárt rendszer (például hûtõtornyok) alkalmazását, hacsak az üzemeltetõ be nem
bizonyítja annak fizikai megvalósíthatatlanságát az adott telephelyen". Az üzemeltetõ februárban egy jelentésben kifejtette a hatóságnak, hogy célravezetõbb
lenne pótlólagos víz alatti szûrõkkel ellátni a vízüzemet a hûtõvíz belépési pontjánál, mint nagyon drága hûtõtornyok építését szorgalmazni. A DEC szerint viszont
a visszaforgatás kilencven százalékkal

vagy többel is képes csökkenteni a vízi
élõvilágra gyakorolt hatást. (Természetesen a hûtõtornyok alkalmazása sem tökéletes megoldás a kérdésre, a bürokrácia
ellen meg nehéz tenni - a fordító megjegyzése.)
A hûtõtornyokra vonatkozó elképzelések az alábbiak: magasságuk 183 méter,
átmérõjük 90 méter lenne. Üzembe lépésük 2029-re (!) várható, költségük másfél
és kétmillió dollár közé prognosztizálható. A kiegészítõ szûrõegységek beépítése
három év alatt megoldható, a várható költség mindössze 100 millió dollár körüli
lenne. Az Entergy szeretné áprilisban
megkapni azt az új vízkivételi engedélyt
megkapni a környezetvédelmi hatóságtól, amely lehetõvé teszi számára a szûrõk
alkalmazását.
A cég szintén várja a nukleáris hatóság-

CeBIT 2010 Hannover
Az Európai Unió eSkill Week címen az
elektronikus írástudás fontosságát
hangsúlyozó konferenciát rendezett.
Az elõadók kiemelték, hogy egy pár
éven belül a munkahelyek 95%-ában
valamilyen fokon érteni kell a számítógép kezeléséhez - ezt "e-készségnek"
definiálták - különben nem tud helytállni munkájában.
Az elsõ panelbeszélgetésben feltûnt
Herczog Edit EU-képviselõ is (az Európai Internet Alapítvány igazgatója, az
elektronikus írástudás nagykövete).
Megjegyzéseit helyeslõ bólogatással kísérték. Szinte lépni sem tudott, még a
szünetben is ostromolták a küldöttek a
kérdéseikkel, megjegyzéseikkel.
Az informatika "Oscar"jának tartott CHIP díjkiosztó nagy eseménye a szakmának.
z Az év informatikai személyisége
egy hölgy lett, Sabine LeutheusserSchnarrenberger az internet függetlenségért folytatott harcáért.
z Az év alkalmazása egy kínai mobilfejlesztõnek jutott a HTC-ért.
z Az év legjobb terméke díjat a Panasonic 3D-s plazma TV-je és a kifejlesztett 3D felvevõ, lejátszó kapta.

z Az év fejlesztése témában két díjat adtak ki: egy amerikai cég mirasoldisplay kapta - nagyfelbontású, színes
megjelenítõje számos készüléktípusba
beépíthetõ, valamint egy új mobil rádiószabvány kidolgozásáért (LTE) a
Deutsche Telekom.
z Az energiatakarékosság "zöld" díját a Cisco a Yello-val közösen kidolgozott háztartási és üzemi elektromos hálózatba napelemek és hõszivattyúk is
bedolgoznak, és a fogyasztók intelligensen szabályozottak (pl. a mosógép).
z A "fékdíj", amivel a legrosszabb
fejlesztést díjazták a HD+ szabad TVadó kapta.
Más díjkiosztón, az "e-kiválóságon"
végre a magyar termékek is arathattak. Platina díjat kapott a Prezi.com
Flash-alapú prezentációs programja
szakítva a slide-okba rendezettekkel
szabadon bejárható demonstrációs felületet hozott létre. Arany díjat pedig a
SZTAKI turisztikai navigációs megoldása érdemelt.
Számos 3D-s, különbözõ megoldású
monitort (szemüveggel vagy anélkül) láthattunk az egyik pavilonban. Ugyanitt
+D-s kamerákat is bemutattak. A jövõpark fejlesztései közül a 3D-s kivetítõn kívül a mozgóképes útlevél ötlete tûnt fel.

Az Informatikai Vállalkozások Szövetsége országos agitációs körutat és felmérést végzett a kisvállalatok, iskolák körében. Ennek a roadshownak a tapasztalatait osztották meg a döntéshozói konferencián 2010. március 30-án.
Helyi szervezetek segítségével szervezték meg
azokat a bemutatókat, melyen felhívták a figyelmüket a vállalkozóknak hogyan, milyen informatikai módszerekkel tehetik vállalkozásaikat
versenyképesebbé. Az iskolákban a nem informatika szakosok nyelvtudásáról és internetezési szokásairól faggatták a diákokat.
Az EU e-Skills programja és hazai fölmérések is
azt vetítik előre, hogy öt éven belül a munkahelyek 90-95%-ában elengedhetetlen lesz az
elektronikus írástudás.

tól az üzemidõ 20 éves meghosszabbításáról szóló döntést is. A 40 évre szóló jelenlegi engedélyek 2013-ban és 2015-ben
járnak le a blokkokra. A kérvényt 2007ben nyújtotta be az üzemeltetõ, a hatóság
azonban még nem közölte, hogy mikorra
várható döntése (egyéb esetekben általában 22 hónap alatt megszületett az eredmény, lakossági meghallgatások nélkül).
Az áramkereskedõk figyelmeztettek arra, hogy ha az Indian Point telephely esetében vitatkozással járó közmeghallgatásra kerül sor, akkor a folyamat évekig is eltarthat. A DEC által bevezetendõ tervek
más, nem atomerõmûvi termelõket is
érintenének az államban, összesen legalább hétezer megawattos nagyságrendben.
Forrás: WorldNuclearNews,
2010. március, Varga József
Az SAP-programcsomag egyik versenytársa az ABAS képviselõje sajtótájékoztatójukon elmondta, hogy kódsoraik harmadát minden évben újraírják.
Így a keretprogramok tekintetében
mindig naprakészek, és a futtatási paramétereik is kiválóak.
Sok "zöldmegoldás" csak a saját
energiafogyasztásával foglalkozik, de
néhány már túllép az informatika keretein és az egész háztartást vonja ellenõrzése alá.
Nagy sporthagyományokkal rendelkezõ hannoveri távfutók 2008 után ismét megrendezték a CeBIT-futást, melynek teljes bevételét (nevezési díjak) a
nehéz sorsú német gyerekek javára fordítják. Igen különös, hogy egy amúgy is
fárasztó kiállítási nap után még annyi
energia maradjon az emberekben, hogy
egy félmaratoni távot lefussanak a mégoly exkluzív terepen, a kiállítási csarnokokon keresztül.
gyulai
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Elõzõ számunkban bemutattuk azokat az
elõkészületben lévõ Súlyosbaleset-kezelési Útmutatókat (SBKU), amelyek használatára olyan, a tervezésen jóval túlmutató üzemzavar esetén kerülhetne sor,
amikor a reaktorban lévõ üzemanyag sérülése következik be. Az SBKU bevezetésének feltétele, hogy elkészüljenek azok
az - üzemidõ-hosszabbítástól függetlenül
megvalósítandó - technológiai átalakítások, amelyek szükségesek az esetleges
következmények csökkentéséhez, és amelyek használatára az útmutató csomag is
támaszkodik. Ezúttal a végrehajtandó,
elõkészítés alatt álló fontosabb technológiai átalakításokat szeretnénk röviden bemutatni.

A versenyképesség
kulcsa

Neves előadók más és más szempontból egymás után kongatták meg a vészharangot:
z Az ország e-készségének megítélése szerint jelentősen visszaesett a 16. helyről a 42.-re.
Hiába vannak a civilszervezetek által beterjesztett
jobbnál jobb tervezetek, mintaprogramok, a végrehajtást egyre halogatják. A programok jók, mert
a fejlődő országok sorra hívják meg a kidolgozókat ismertetésre. Követendő példaként említették
Portugália esetét, ahol az e-írástudás elterjesztésének jelszavával nyertek a választáson, majd
végrehajtották a vállaltakat, ezzel Európa élvonalába kerültek. Megoldották, hogy a bankautomaták egyben az e-ügyintézés termináljai is.
Több az egyéb tranzakció róluk, mint a pénzügyi.
Egy egyesített adatkártyát használnak, mely tartalmazza a személyi, a lakcím, az egészségügyi és
banki adatokat. A személyiségi jogokat nem sérti, mert az kapta, aki így kérte.
z Felhívták a figyelmet, hogy bár jelentős a
hálózatokon az önszerveződés, nem elég megteremteni a szélessávú internetes elérés lehetőségét, ha abból gazdasági előny nem származik, se
munkára, se képzésre nem használják.
z A vállalatok nagyon keveset fordítanak a felnőttképzésre, a továbbképzésre, az élethosszig
tartó tanulás ösztönzésére.
A konferencián felszólalt Herczog Edit, az Európai Parlament képviselője, az e-Skills nagykövete. Megemlítette, hogy ketten vannak ilyen rangban, kollégája is nő Portugáliából. Noha kezdetekben nagyobb volt a nők aránya a programozók között, mára ez az arány jelentősen eltolódott az ellenkező irányba. Ennek tulajdonítja a
sok nehézkesen kezelhető programfelületet - a
nők ezt jobban "csinálják".
Az EU jelentős összeget különített el az elektronikus írástudás elterjesztésére, mert a lakosság
több mint fele még képzésre szorul. Nem véletlen, hogy nem az IT-lobbi, hanem az ipari bizottság indította a programot. Az energiahatékonyság 40%-át informatikai eszközök igénybevételével lehet csak megvalósítani.
Az idősek és fiatalok közötti digitális szakadékot
hivatottak áthidalni a nagyszülő-unoka versenyek. Nem tanítják szinte sehol sem a vakon gépelést, pedig jelenleg még ez a kommunikáció
útja a PC-n keresztül. Angol mintára átalakítják
az IT fittségi tesztet, mely így majd valósabb képet ad, összehasonlításra alkalmasabbat.
A női szekció úgy ítélte meg, hogy nálunk jobb
az informatikában dolgozó nők helyzete munka,
munkabér, elismertség tekintetében, mint nyugaton. A volt Szovjetunióban a nők vitték a hátországot a II. világháború alatt, ez a megbecsülés máig érezteti hatását.
Mint anyák felhívták a figyelmet a fiatalok számítógépes függőség kialakulásának veszélyeire. Vizsgálatok igazolják, hogy az egészséges,
arányos fejlődés helyett fizikális és mentális állapot között már 10 év különbség mutatkozik.
Már egy virtuális világban élnek. Nem arra használják, ami hasznos lenne számukra, hanem
nyakló nélkül "letöltenek". A diszlexiásoknak a
számítógép segít az írás-olvasás gyorsabb elsajátításában.
Egyre kevesebben választják a műszaki, az informatikai pályát, pedig a töretlen fejlődéshez
ezen szakmák művelése elengedhetetlen.
gyulai
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Új fizikatankönyvet használhatnak szeptembertõl a diákok
Csajági Sándor, az ESZI matematika-fizika-számítástechnika szakos középiskolai tanára és egyben közismereti igazgatóhelyettese részt vett egy új fizikatankönyv-család 9. osztályos tanulók számára elkészülõ tankönyv megírásában. Az
ESZI-ben találkoztunk, ahol beszélgetésünk elején megtekinthettem egy példányt az elkészült remekmûbõl. Elsõ látásra utazási magazinnak gondoltam, majd kiderült, hogy
utazunk, de a fizika birodalmába.

tananyagot a lehetõ legrövidebben leírni. Az egyes témákat alcímekkel tagoltuk több kisebb részre. A megtanulandók kék háttérrel vannak kiemelve, ahol lehetséges, ott képeket tettünk mellé, amelyek az új fogalmak értelmezését
segítik. A szövegekben dõlt betûvel és vastag betûvel a lényegesebb dolgokat kiemeltük.

– Milyen fogadtatásban részesítették a tankönyvet a
szaktanárok?

– Igazán gyönyörû tankönyv jött létre a belefektetett
nehéz munka árán. Kezdjük a legelején a beszélgetést, hogyan kezdõdtek el a könyvvel kapcsolatos
munkálatok?

– Ez minden tankönyvnél egy központi kérdés, mert
minden fizikatanárnak külön stílusa van, nem pontosan úgy tanítanak, mint a szerzõk. Nehéz erre ráérezni
az írás elõtt. Az eddigi visszajelzések alapján tetszik a tanároknak. Többen megfogalmazták, hogy egy új stílusú,
látványos könyvet hoztunk létre. A könyv tipográfiája újdonság a magyar tankönyvpiacon. Finnországban 20052006-ban jelent meg egy új fizikatankönyv-család, ott
alkalmazták elõször ezt a látványos megjelenítési módot,
ennek egy kissé módosított változatát csináltuk mi meg.
Így találtunk rá erre az összefoglalási technikára, ami a
könyvünkben is megtalálható.
(Beszélgetésünk után a tanár úrral kicsit átlapoztuk a
könyvet, ekkor mutatta meg ezt a módszert is. Rendkívül ötletes, rajzok által illusztrált összefoglalásról van szó, ahol
például az egyes mozgástípusokat – egyenletes mozgás, gyorsuló mozgás, körmozgás… – egy sípályán mutatják be.)
A finn közoktatás az utóbbi 30 évben hatalmas fejlõdésen ment át, jelenleg a finn oktatási rendszert tartják
Európában a legjobbnak, mind eredményességét nézve,
mind tehetséggondozási programjaikat vizsgálva.

– 2008 márciusában a Nemzeti Tankönyvkiadó szerkesztõje megkeresett, hogy a középiskolák számára egy új fizikatankönyv-sorozatot terveznek kiadni. Felkérésük a 9. évfolyamos fizikatankönyv elsõ három fejezetének megírására szólt. Szívesen elvállaltam, mert ez egy olyan szakmai
munka, ami engem érdekel. A könyv elkészítésére ketten
kaptunk megbízást, a szerzõtársam az dr. Fülöp Ferenc, a
mûszaki egyetem adjunktusa. Õ a fizika OKTV kísérleti fordulójának a szerzõje, tehát így kerül kapcsolatba a középiskolás tanulókkal. Elõször is szerzõtársammal közösen, a céljainkat próbáltuk körvonalazni. Úgy gondoltuk, hogy a tankönyvnek motiválnia kell a diákokat a fizika tanulására. Bebizonyítjuk a tanulóknak, hogy a fizika érdekes, megérthetõ és megtanulható. Meg kell mutatnia egy tankönyvnek,
hogy a modern világunk megértéséhez, felfedezéséhez elengedhetetlen a fizikatudás. Az elsõ három hónapban a célok
lebegtek a szemünk elõtt, amikor összeállítottuk a tananyagot és a módszereket. Júliusra elkészültünk a leckék sorrendjével és azok felépítésével. A nyár folyamán leckérõl leckére haladva írtam meg a fejezeteket, közben egy-két dolgot átírtam visszamenõen, hogy egységes stílusúak legyenek az
egyes tananyagok. A fõkoncepció az volt, hogy minden leckének kísérletre kell épülnie, a tananyag lehetõleg rövid legyen, tagolt és érthetõ maradjon a diákok számára. A leckék
motivációs kérdéssel indulnak, amelyhez külön leckeindító képek tartoznak. Minden leckében van egy kísérlet, majd ezt követi a tapasztalat, és az ebbõl levont következtetés,
végül a kidolgozott feladatok és olvasmányok következnek.
A tanulnivalót színesítõ olvasmányokat és kiegészítéseket
a könyv írása közben találtuk ki. A képanyagok összegyûjtésében a fiam segített, az internetrõl nagyon sok képötletet
és képet keresett számomra. A nyár végére a tankönyvnek
a szövege és a képanyaga is összeállt. Az írás nehézsége a
rendkívül rövid határidõ volt, hiszen tanév közben nincs idõ
napokat könyvírással tölteni. A tankönyvkiadóban a szerkesztõk a képötletek egy részét mutatósabb, profibb képekre cserélték ki, de a képötletek témája ugyanaz maradt.
A könyvben vonzóvá és érdekessé vált az, hogy sikerült
tartalomhoz illõ képekkel színesíteni a leckéket, továbbá a

– A diákok miképpen vélekednek az új fizikakönyvrõl?
– Két iskolában próbáltuk ki a könyvet, az egyik helyszín a mi szakközépiskolánk 9. C osztálya, ahol én tanítok, míg a másik helyszínen a tankönyvsorozat 10.es tankönyvének a szerzõje, a Jedlik Ányos Szakközépiskolában tette próbára Gyõrben. Az általam tanított
osztályban szívesen lapozgatják, ebbõl gondolom, hogy
jó véleménnyel vannak róla. Úgy látom, hogy az olvasmányok és a tananyag mennyisége olyan mértékû, ami
még elolvasható a tanulók számára, tehát nem megterhelõ. Érdekességként tettünk bele pályaképeket, amelyeken keresztül bemutatjuk az adott tananyag mindennapi életben való konkrét alkalmazását. Így például az energia-hatásfok, energiafogyasztás résznél az
atomerõmûnek egyik mérnökét kértük fel - aki az ESZI tanulója volt -, hogy írja le, mit csinál a napi munkavégzése során.

– Valóban látványos és érdekes tankönyv készült el,
nem véletlenül jutott a Szép Magyar Könyvek versenyén a döntõbe, a fõzsûri elé. Három szó jut eszembe: PAKS-ESZI-BÜSZKESÉG!
Prokob Ágnes
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Negyvenéves a Tsuruga
atomerõmû elsõ blokkja
A győztes csapat: Szatmári Máté, Csábi Dávid, Vas Gábor

Játékos atomfizika
Háromfordulós vetélkedõt szerveztek az
Energetikai Szakképzési Intézetben a diákok részére az atomerõmû, a nukleáris
energiatermelés népszerûsítése érdekében:
z Elõször egy nukleáris totószelvényt
(13+1) kellett kitölteniük a csapatoknak.
zEzt követõen három részbõl álló házi feladatot kaptak, melyet együtt oldhattak
meg a benevezett csapattagok. Egyik része lexikális tudást igényelt az atomfizika tárgykörbõl, melyhez események, fogalmak pontos meghatározásait kellett
tudni. Másik része az atomerõmû részeinek elnevezéseit és a mûködésének lényeges elemeit firtatta. A harmadik részben az angol szakirodalom, szakszavak
ismeretérõl, szakszöveg értésbõl adhattak számot a diákok.
zVégül számítógépes szimulációban (a
népszerû PAX program) el kellett indítani egy VVER 440-es reaktort, és egy
kampányt kellett végigvezetni. A megtermelt energiamennyiség és az elkövetett hibák szerint kapták a pontokat.
Az iskolai tananyagból, szakmai honlapokról lehetett a szükséges tudást megszerezni.
– Ez a forma már évek óta kora tavaszi
színfoltja a tanulmányi idõszaknak, melyben szinte az egész iskola „felaktiválódik”
- tájékoztatott Nagyné Lakos Mária fizikatanár, aki összefogja ezt a fontos vetélke-

dõt, értékelte, összesítette a pályázók teljesítményét.
A díjkiosztót 2010. március 31-én délután tartották a Nõk a Nukleáris Iparban
(WIN) képviselõi, Gyarmathy Katalin és
Kristó Réka, valamint a Radioaktív Hulladékkezelõ Közhasznú Nonprofit Kft.
(RHK) munkatársa, Kiss Júlia mint szponzorok jelenlétében.
Tizenhat csapat nevezett (9-12. osztályosok), de más országos tanulmányi versenyekkel való ütközés miatt nem teljesíthette mindenki mindhárom fordulót.
z Elsõ lett a 12. C „Atomkard Lovagrend” elektrotechnika-elektronika szakos
csapata (Csábi Dávid, Szatmári Máté, Vas
Gábor) 147,27 pont.
z Második a 11. C „Atomrépa” környezetvédelem-vízgazdálkodás szakos csapata (Lovász Péter, Káveczki Hajnalka,
Almási Jusztina) 129,72.
z Harmadik a 11. C „MSZP” környezetvédelem-vízgazdálkodás szakos csapata
(Mayer Mihály, Szappanos Norbert, Pataki Balázs) 126,5.
A diákok lelkesedésére jellemzõ, hogy
a „németes” pénzügyi-számviteli ügyintézõ szakosok közül is neveztek, és még az
angol fordításuk is sikerült.
A díjakat, apró ajándékokat a szponzorok biztosították.
gyulai

Március 14-én lett negyvenéves az elsõ
kereskedelmi célú japán atomerõmûvi
blokk. A Tsuruga-1 blokk 375 megawatt
teljesítményû, forralóvizes egység, és
várhatóan 2016-ig üzemben marad. A
blokkot 1999-ben komoly felülvizsgálatnak
vetették alá, hogy adatokat szerezzenek
öregedésével kapcsolatban. Üzemét különleges biztonsági elõírások betartásával folytathatta, amelyek között szerepelt bizonyos
berendezések cseréje is (bizonyos burkolatok, tápvíz-elõmelegítõk stb.). Akkor
ezekkel az intézkedésekkel 2010-ig ter-

vezték az üzemet, majd az üzemeltetõ JAPC
cég úgy döntött, hogy elhalasztja a leállítást.
Ennek részben az is oka volt, hogy a 3. és
4. blokkok építése elhúzódott. Miután
elvégezték a blokk fontos paramétereinek
újraértékelését, a cég 2009-ben egy hosszú
távra szóló eljárásrendben szabályozta karbantartási és gazdálkodási politikáját.
A kormány illetékeseihez benyújtott engedélykérelem pozitív elbírálást kapott
tavaly szeptemberben, a helyi önkormányzat pedig 2010 februárjában adta hozzájárulását a programhoz. Figyelem-

reméltó, hogy hat másik blokk is el fogja
érni a negyvenes kort 2015-ig az országban.
(A Tsuruga-2 1160 MW-os, nyomottvizes
blokk 1987-ben kezdte kereskedelmi
üzemét. A Tsuruga-3 és Tsuruga-4 blokkok
továbbfejlesztett nyomottvizes egységek
lesznek, az építésük kezdete idén októberre
van prognosztizálva. Teljesítményük 1538
megawatt lesz, indításuk 2016-ban és 2017ben várható - legalábbis a fordító mindentudó könyve szerint.)
Forrás: Japan Atomic Industrial Forum,
2010. március
Varga József

A svéd felnõttek nagyobbik része
támogatja az atomenergiát
Egy új közvélemény-kutatás alapján a
megkérdezetteknek több mint ötven százaléka szerint folytatni kell a nukleáris
energia használatát az országban, és a
most üzemelõ atomerõmûvi blokkokat
újakkal kell pótolni. A kutatást a TNS Sifo
cég végezte az SKGS szervezet megbízása
alapján (a szervezet reprezentálja Svédország nagy villamosenergia-fogyasztó iparágait: erdészet és fafeldolgozás, vegyipar,
bányászat és acélipar). Az adatokat február 16. és 24. között gyûjtötték, a megkérdezettek száma 1500 volt. Az eredmények
szerint 52%-uk támogatja az atomenergia
további használatát, 30%-uk új reaktorokkal váltaná fel a jelenleg mûködõket üzemidejük lejárta után, és 22%-uk szerint új
blokkok építése szükséges. A két évvel korábban elvégzett felmérés szerint 48%-os
volt az új reaktorok építésnek a támogatottsága, 39%-os az elutasítása és 13%-ban
döntésképtelenek voltak a válaszadók.

Mindamellett a számok azt is mutatják,
a lakosság 45%-a támogatja az atomenergia használatának beszüntetését, 37%-uk
azt mondja, hogy a mostani blokkok helyett nem kell újakat építeni, és végül 9%uk szerint minél elõbb le kell állítani a jelenleg üzemelõket. Arra a kérdésre is keresték a választ, hogy melyik energiatermelési mód a legjobb a foglalkoztatás és a
klímavédelem szempontjából. A nukleáris szektor nyert 26%-kal, ezt a szélenergia
követte (21%), majd a vízenergia, a napenergia és a bioüzemanyagok következtek
(18, 14 és 12%-kal).
Kenneth Eriksson, az SKGS elnöke szerint a kormány azon javaslatai, hogy tíz új
blokkal helyettesítsék a mostani tízet, és
hogy ugyanakkor fektessenek be más típusú energiaforrásokba is, egyértelmûen azt
mutatják, hogy nemzeti egységre kell törekedni az energiapolitika területén. Az
energiaügyek sokkal fontosabbak annál,

hogy csak egyszerû fegyverként használjuk azokat. Svédország számára szükséges, hogy növelje, ne pedig csökkentse a
szénmentes technológiákat - köztük az
atomenergiát. Az országban (az 1980-as
népszavazást követõen) építési tilalmat
rendeltek el az atomerõmûvekre és az üzemelõ blokkok leállításáról is döntöttek.
Eredetileg ennek végdátumát 2010-ben jelölték meg, de csupán két blokkot zártak
be a Barseback telephelyen (1999-ben és
2005-ben), a többi blokknak mindeddig
megkegyelmeztek.
A svéd parlamenthez a múlt hónapban
benyújtott törvényjavaslat szerint új reaktorok csak meglévõ telephelyen épülhetnének, és csak a meglévõk kiváltására, így a
blokkok száma nem haladhatná meg a tízet. A parlament még nem fogadta el az indítványt.
Forrás: WorldNuclearNews,
2010. március, Varga József
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– Kedves Dildi! Mi történt veled az elmúlt évben?
– Semmi különös nem történt, dolgozom és futok. De
azért két dolgot megemlítenék.2009 áprilisában Sárváron egy 12-24 órás ob-futáson belekóstoltam az ultrafutásba. Itt 3 fõs csapatban indultunk. Nagy büszkeségemre a fiam is a csapat tagja volt, 116 km-t mentünk
10:00 - 22:00 óráig. Nekem 4:42 perc alatt sikerült 51,5
km-t futnom. Ezenkívül kipróbáltam a sárkányhajózást
is. Az üvig csapatát erõsítettem mint dobos, volt 3 versenyünk, amibõl az elsõn és az utolsón én doboltam.
Egyébként mind a 3 versenyen 1. helyezést értünk el.

Mérlegen Dankó
a kilométerek
Ildikó

– Az idei év elsõ versenyén csapatban indultatok,
mesélj errõl, kérlek!

– Legutóbb a Balaton Szupermaratonon való részvétel kapcsán beszélgettünk veled, azóta milyen
versenyeken vettél részt?
– Hát, elég mozgalmasra sikeredett a tavalyi évem,
a teljesített versenyeknek a fele volt csak betervezve.
Ez ugye úgy szokott történni, hogy jön egy telefon: a
hétvégén itt és itt lesz verseny, megyek-e. Én pedig
nem nagyon tudok nemet mondani. Ezenkívül október
23-25-én körbebicikliztük a futós barátokkal a Balatont,
ez 228,5 km volt, november 22-én pedig fél kört, 99,5
km-t tekertünk. 2009-ben összesen 1703,75 km-t futottam és 449,24 km-t bicikliztem.

– Teljesült-e az akkori álmodból valami? Sikerülte a "Félmaraton Mánia" programban aranyérmet
szerezni?

– Természetesen, ezt 2009. július 4-én a Délibáb futáson kaptam meg.

– Hogyan készülsz a versenyekre?

– Semmi különöset nem teszek, csak futok, megpróbálok heti 3-4 alkalommal, átlagban a heti 40-60 km
megvan. Kedvenc futóhelyeim a Vörösmalom-tó (18
km-es kör), a Paks-Madocsa táv, persze töltésen (28
km), és Cseresznyés (16 km), ezeket hétvégén szoktam
futni. A hétközben idõhiányban „csak” az ASE-pályán
szoktam futni, de megmondom õszintén, nem szeretem. Fejben nagyon nehéz a körbe-körbe futás, mert

unalmas és fárasztó a köröket számolni, nem is tudok
úgy kikapcsolni. Most már talán ennek vége lesz, mert
sikerült egy sportórát vennem, ami méri a megtett távolságot. Azért ennek a pályának is van egy elõnye:
nem kell a kezemben cipelni a kulacsot. A terep, az
más, ott teljes mértékben a futásra és a természetre tudok figyelni. Õzek, nyulak, rókák, a madarak csicsergése, és nem beszélve a talajról, ami sokkal kíméletesebb, mint a beton.

– Egy versenyen való részvétel és az elõtte való felkészülés mennyire terheli meg a szervezetedet?
Hogyan pihened ki magad egy verseny után?
– Szerencsémre nagyon hamar tudok regenerálódni,
úgyhogy ezzel semmi problémám nincs. Hogy pihenem ki magam? Ha reggel nem kell 04:10-kor kelnem,
akkor már ki is vagyok pihenve. Nagyon szeretek aludni, amit a verseny nélküli hétvégéken meg is teszek.

– Mi motivál téged abban, hogy fuss?

– Elsõsorban az, hogy utána nagyon jól érzem magam a bõrömben, nagyon szeretek kint lenni a szabadban, a levegõn, én nem bírom a bezártságot. Másodsorban pedig regisztráltam magam a www.edzesonline.hu
oldalon, ez egy elektronikus edzésnapló. Itt rengeteg
barátot szereztem az elmúlt években, és persze még
több tapasztalatot. Olyan ez az oldal, mintha egy nagy
család lennénk. Bármilyen kérdéssel fordulhatok bárkihez, azonnal jönnek a válaszok. Rendszeresen írjuk
és olvassuk a blogokat, a versenybeszámolókat. Persze
hozzá is szólunk az edzésekhez és a blogokhoz is. Itt
az is kap tanácsot, aki nem kér, s aki egyszer ide regisztrál, az biztos, hogy megfertõzõdik, és itt is marad.

– Szabadidõdben mivel foglalkozol szívesen?

– Futok. Na jó, persze, hogy nem csak futok. Van egy
18 éves fiam, aki az idén érettségizik, nyelvvizsgázik

Tûzoltósisakkal búcsúztatták

Az Atomerõmû Mentõszolgálata nevében ünnepélyes keretek között köszöntek el 2010. március 17-én dr. Ótos Miklós fõorvostól, a paksi atomerõmû egészségügyi szolgálatának és a Nukleo-Med
Kft.-nek a vezetõjétõl, aki április 1-jével
nyugdíjba vonul. A mentõszolgálattal
kapcsolatos feladatokat a továbbiakban
dr. Brázay László látja el.
Az ASE étteremben rendezett ünnepségen elõször Bõhm Péter tûzoltóparancsnok, az Atomix Kft. biztonsági üzletágának vezetõje szólt a megjelentekhez, majd dr. Ótos Miklós, a kollégák
munkáját megköszönve és búcsúajándékokkal kedveskedve emlékezett viszsza a tûzoltósággal, illetve a mentõszol-

és felvételizik az BME-re. Az idei versenyeim számát
éppen ezért csökkentettem, mert szeretnék neki mindenben segíteni, és amennyit csak lehet, mellette lenni. Szeptembertõl, ha Budapestre megy, úgysem tudunk már annyit együtt lenni, na akkor fogok csak igazán elkezdeni futni.

gálattal való együttmûködésre. Dr. Buda Péter regionális orvos igazgató, az
Országos Mentõszolgálat Dél-dunántúli Regionális Mentõszervezete vezetõje
és Süli János, a Paksi Atomerõmû Zrt.
vezérigazgatója méltatta az ünnepelt
sokéves tevékenységét. A rendezvény
emlékezetes eseményét jelentette, amikor Bõhm Péter átadta dr. Ótos Miklós
részére azt a díszes tûzoltósisakot, amit
a fõorvos nagy megtiszteléssel vett át.
LAnna

Ez a március 18-21. között szervezett Balaton Szupermaraton volt, ami 195,6 km-es táv volt, ezt osztottuk fel magunk között. Icának 44 km, Nekem 48,5
km jutott, a két fiúnak pedig 2x51,1 km. Több mint
600 futó vett részt, több mint 14 országból. Voltak
egyéni, páros és csapatban indulók, nõi, férfi és vegyes csapat kategóriában. A verseny négynapos volt,
Siófokról indult a mezõny, és ide is érkezett vissza.
Már tavaly elhatároztam, hogy az idén egy paksi csapatot hozok össze, ami szerencsére sikerült is. A PA
Zrt. támogatása révén az erõmû színeiben indultunk, éppen ezért a csapat nevünk "a PaksiHapsik
és az EnerGidák" volt. A csapatot Berdál Ilona, Makk
Imre, Kalmár Andor és jómagam alkottuk. Egyébként elnyertük a legötletesebb csapatnév címet.
Mindannyian futottunk már maratont, félmaratont, de a többiek ezen a versenyen eddig még nem
vettek részt. Váltóponttól váltópontig mentünk, s azt
már itthon megbeszéltük, hogy ki, melyik szakaszon
fog futni. Szerencsére minden jól alakult, a maraton
sérülésmentesen zárult. A tizenhét vegyes csapatból
nyolcadik helyezést értünk el, ezzel kitûzött célunkat teljesítettük. Most az idõjárás is kedvezett, nem
úgy, mint tavaly, amikor még hó is esett, most pedig
leégtünk az erõs napsütésben. Volt egy biciklis kísérõnk is, Appelt Orsolya, aki az éppen futó csapattársunkat szolgálta ki itallal, ruházattal. Az éledõ Balaton ilyenkor a legszebb, sajnáltuk is, hogy hamar eltelt a négy nap, és haza kellett jönnünk.

– Köszönöm! További sok sikert és jó egészséget!
Gyöngyösiné Nyul Petra

Aktuális információk, évfordulók
Április 22. - Föld napja

A Föld napja elnevezésű világméretű környezetvédelmi akciónap 1970-ben indult az USA-ból. A szervezők
aktuális akciókkal felhívják a figyelmet a környezet védelmének fontosságára.
Április 23. - A könyv és a szerzõi jogok világnapja

1995-ben az oktatással, kultúrával, tudománnyal és
kommunikációval foglalkozó világszervezet (UNESCO)
a könyv napjává nyilvánította április 23-át, azzal a kiegészítéssel, hogy az egyben a szerzői jogok világnapja is legyen, különös tekintettel az internet elterjedésére.

"Építési geodézia a gyakorlatban" címmel konferenciát szervez Tengelicen. Bővebb információ:
www.tmmk.hu.
Május 1. - Majális, a munkavállalók szolidaritási napja

1882-től a munkások nemzetközi ünnepe, felvonulást
első ízben 1890-ben rendeztek Budapesten a magyar
munkások. A munkavállalók szolidaritási napja mára
már átalakult, a felvonulások elmaradtak, majálisokat és fórumokat rendeznek e napon. A hagyományoknak megfelelően a paksi majálison kerül sor az
"Atomerőmű Kiváló Karbantartója" díj és az "Igazgatósági nívódíj" adományozására is.

Április 26. - A szellemi tulajdon világnapja

Május 2. - Anyák napja

2001-ben az Szellemi Tulajdon Világszervezete április 26-át, saját születésnapját nyilvánította a
"szellemi tulajdon világnapjává" az annak oltalmára létrehozott ENSZ-szervezet. Bővebb információval a Magyar Szabadalmi Hivatal rendelkezik:
www.mszh.hu.

Május első vasárnapján, az anyák napján minden
gyermek és felnőtt őszinte szeretettel köszönti az
édesanyját. Az amerikai eredetű hagyományt a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt honosította meg. Az első
megemlékezést éppen nyolcvan éve, 1925-ben szervezték.

Április 29. - Tengelici építési geodézia konferencia

A Tolna Megyei Mérnöki Kamara Geodéziai Szakcsoport, a Dél-dunántúli Építész Kamara, a Mérnöki Kamara Geodéziai és Geoinformatikai Tagozata, az
MFTTT Mérnökgeodéziai Szakosztály és a Paksi Atomerőmű Zrt. műszaki igazgatósága április 29-30-án

Május 2. - 125 éves a transzformátor

Három magyar mérnök - Déri Miksa, Bláthy Ottó Titusz és Zipernowszky Károly - szabadalmaként 1885.
május 2-án megszületett a transzformátor. Történelmi érdemük, hogy elsőként a világon kifejlesztették a
nagyobb távolságokra történő gazdaságos váltakozó

áramú villamos energia szállításának és az elosztásának alapját képező eszközt.
Május 4. - Szent Flórián, a tûzoltók védõszentje,
a tûzoltók napja

Magyarországon 1991-től május 4-én ünnepeljük a
tűzoltók napját, emlékezve Szent Flóriánra, a tűzoltók
védőszentjére. Florianus római katonatiszt volt
Noricum földjén, aki a legenda szerint már ifjúkorában
megmentett egy égő házat a teljes elhamvadástól.
Május 5. - Európa napja

Az 1949. május 5-én Londonban megalakult Európa
Tanács Miniszteri Bizottsága, mely 1964-ben határozta el, hogy május 5-ét minden évben Európa napjaként ünneplik. Célja, hogy az embereket minél szorosabban bevonják az európai egyesítési folyamatba.
Május 13-14. - Magyar mûszaki értelmiség
napja

Május 13-14. között rendezik a IV. Magyar Műszaki Értelmiség Napja programot. Május 13-án az MTA Díszteremben tartandó szakmai nap fő témája: a fenntartható fejlődés. Május 14-én az Országház Felsőházi
termében a műszaki intézmények, szervezetek vezetőinek köszöntői után beszédet mond a köztársasági elnök is. Bővebb információ: www.mernokakademia.hu
Sipos László

Egy nõ és egy férfi a biztonsági szolgálattól
Mindketten a paksi atomerõmûben dolgoznak. A vezetéknevükben lévõ névazonosság véletlen, nem házasok, nincs közöttük semmiféle rokoni kapcsolat. Ami
mégis összeköti õket, az a munkahelyük,
az Atomix Kft. Biztonsági Szolgálata, és
az, hogy legutóbbi állománygyûlésükön
mindketten jutalomban részesültek. Ünnepélyes keretek között ismerték el munkájukat, Jánosné Balczer
Zsuzsanna 10 éves szolgálatáért kapott dicséretet, János
Zoltán pedig elnyerte az „Év
vagyonõre” címet.

Jánosné Balczer
Zsuzsanna,
10 éve vagyonõr
Pakson él családjával. Férje szintén
egyenruhát visel, õ Paks város tûzoltóságán teljesít szolgálatot. Zsuzsanna
két kisgyermek édesanyja. Nagyobbik
fia hamarosan betölti a 6. évét, a kisebbik nemsokára lesz hároméves.

Agrármérnöki végzettséggel rendelkezik, amit Gödöllõn, a Szent István
Egyetemen szerzett meg. 1999 novembere óta dolgozik vagyonõrként az
atomerõmûben.

eljövök, õ csak fél nyolcra ér haza, akkor a
mamák vannak a gyerekekkel. Este fél hétre érek haza, és bizony hosszú a tizenkét
óra, de szerencsére a szabadnapok kárpótolnak ezért.

– Gyermekeid mit szólnak ahhoz,
hogy szinte egész nap távol vagy tõlük, hiszen a 12
órás munkaidõ igen hoszszú?

– Tíz évvel ezelõtt még újdonságnak
számított, hogy egy nõ magára öltse a
vagyonõri egyenruhát? Nálad ez hogy
történt?

– Elég nehezen viselik, nagyon gyakran hiányolnak.
Szerencsére a két nagymama
besegít, akikre igen nagy
szükségünk van, annál is inkább, mert tûzoltóként dolgozó férjemnek sem átlagos a
munkarendje. Én mindig nappalos mûszakba járok, tehát
reggel hattól este hatig dolgozom, hetente
három, illetve van, hogy négy napot. A hétvégéim viszont mindig szabadok. Reggel
négy órakor kelek, és ötkor jövök el otthonról, a férjem hat órakor megy munkába, és másnap, amikor szintén reggel ötkor

– Annak idején én rendõriskolába jelentkeztem, de valahogy az elmaradt. Szeretem az egyenruhát, a munkámat, és a
lövészetet is élvezem. Számomra a biztonsági szolgálat mint férfias szakma,
nem okoz gondot. Vegyes beosztásban vagyok, különbözõ õrhelyeken teljesítek
szolgálatot. Szívesen foglalkozom az emberekkel, jó a kapcsolatom mindenkivel.
Azt tapasztaltam, hogy a szabályokat sokan nehezen tudják elfogadni, például a
beléptetési renddel kapcsolatban, többek
között a szállítólevelekre vonatkozó elõírásokat, amit fõleg az ország különbözõ
pontjairól érkezõ cégek munkavállalói értenek meg nehezen.

János Zoltán, az Év
vagyonõre
Családjával Mözsön él. Nagyobb lányai
közül az egyik most diplomázik, a másik
érettségire készül. Kisebb lányai vendéglátó-ipari szakmát tanulnak. János Zoltán
1996 óta dolgozik az atomerõmûben vagyonõri beosztásban. A biztonsági szolgálat alapító tagja.
Elsõként nyerte el a szolgálat
által idén elõször kiadott Év
vagyonõre kitüntetõ címet.

– Mi módon sikerült ezt az
elismerést megszereznie?

– A biztonsági szolgálatnál
úgynevezett képzési felmérés
keretében félévenként kell számot adni a szakmai tudásunkról, felkészültségünkrõl. A szóbeli és gyakorlati mellett lövészeti és önvédelmi feladatokat kellett teljesíteni. Tételeket húztunk,
melyek többségében az õrhelyeken tapasztalható szakmai kérdésekre, tennivalókra
terjedtek ki, de volt köztük ISO-val, azaz mi-

nõségirányítással kapcsolatos kérdés is. A
vizsgát pontszámokkal értékelték, ahol én
100 százalékot értem el. Ennek az eredményemnek köszönhetõ, hogy elnyertem a
szolgálat által elsõ ízben kiadott Év vagyonõre címet. Az elismerés mellé tárgyjutalmat
is kaptam, amit az állománygyûlésen, ünnepélyes keretek között adtak át részemre.

– Mi az, ami igazán vonzóvá teszi a munkáját?

– Számomra minden munkanap egy kihívás. Más emberekkel, más feladatokkal találkozom. Itt az atomerõmûben különösen nagy felelõsséget jelent a vagyonõr számára,
hogy egy adott helyzetben milyen szakszerûen látja el feladatát. Ugyanakkor ebben látom a szépségét is. Sok minden része a mi
munkánknak, az emberekkel való kommunikáció mellett a különbözõ problémák megoldása. Meg kell találni a megfelelõ összhangot az emberekkel való kapcsolatokban.
Lovásziné Anna
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Hogyan töltik napjaikat az atomerõmû nyugdíjasai?
Hogyan telnek napjai - errõl beszélgettünk Csonka
Miklós nyugdíjas kollégával, akit paksi otthonában
látogattam meg. Miklós feleségével, Katival és annak
édesanyjával lakik egy kétszintes családi házban. 20
évig laktak társasházi lakásban, majd 1996-ban úgy
döntöttek, hogy beköltöznek az idõközben átépített és
felújított szülõi házba. A családi ház úgy került kialakításra, hogy a két generáció részére külön-külön lakrész biztosított.

– Mikor és milyen módon kerültél felvételre a
társasághoz?
– Székesfehérváron szereztem meg a rádió-televízió
mûszerész szakképzettséget 1964-ben, majd ezt követõen 6 évig a Videotonnál dolgoztam. 1970-ben hazajöttem Paksra, és a Gelkánál helyezkedtem el szintén
a szakmámban, 12 évig mûszerész szervizesként dolgoztam. Amikor utóbbi munkahelyemrõl egyik kollégámnak sikerült bekerülnie az erõmûbe, õ értesített
a felvételi lehetõségrõl. 1982. május 1-jén létesítettem
munkaviszonyt a Paksi Atomerõmû Vállalatnál.

– Melyik szervezetnél milyen munkakörben dolgoztál?
– A mûszerkarbantartásra vettek fel mûszerész
munkakörbe. Az 1. blokk indítása elõtt az orosz gyártmányú irányítástechnikai mûszereknek a nullrevízióját és ellenõrzését végeztem. Részt vettem a dozimetriai rendszerek kiépítésében is, melynek elõnyét a
mûködtetésükkel kapcsolatos javítási feladatok ellátása során tapasztaltam meg. Sugárveszélyes munkakörben, állandó délelõttös munkarendben dolgoztam,
de emellett egész évben, elõre elkészített beosztási
ütemterv alapján ügyeletet is adtunk.

– Milyen munkahelyi élményre emlékszel vissza
szívesen?
– Jó munkahelyi kollektívában dolgoztam. Számtalan közös, családos programot, kirándulást szerveztünk, de a társasági rendezvényeken, például a majálison is a munkatársakkal és családtagokkal együtt
szoktunk részt venni. A munka mellett ezek az együttlétek alkalmasak voltak a kikapcsolódásra, emellett
erõsítette barátságunkat, amelyrõl úgy éreztük, hogy
a munkahelyi légkört is kedvezõen befolyásolta.

– Mikor lettél nyugdíjas?

– 2000. december 30-án, 57 évesen vonultam nyugállományba, 18 évet töltöttem el az erõmûben.

– Hogyan telnek napjaid, mivel foglakozol?

– Tudatosan készültem a nyugdíjba vonulásra. Az
eltelt 10 év után is elmondhatom, hogy nem bántam

meg. Nagyon szeretem a Dunát, van egy motorcsónakom, s amikor csak tehetem, ott töltöm idõmet. A természet és a víz szeretetébõl adódik, hogy az Atomerõmû Horgászegyesületnek és ezen belül a felügyelõ bizottságnak is tagja vagyok. Feleségem késõbb lett
nyugdíjas, ezért a házimunkába is besegítettem, hogy
jusson ideje pihenésre és egyéb kikapcsolódásra. 2008
óta már õ is itthon van, az OTP nyugdíjasa. Van két leánygyermekünk és három unokánk, akik közül a kisfiú 8 éves, a kislányok pedig 3,5 és 1,5 évesek. Lányaink Budapesten laknak, de gyakran találkozunk, rendszeresen látogatjuk egymást. Együtt ünnepeljük a névnapokat, születésnapokat, de a nagy ünnepekben is
mindig együtt van a család. Amikor a gyermekeket néhány napra nálunk hagyják, kedvünkre unokázhatunk. Szabadidõmben olvasok, rejtvényt fejtek, tévézek és kerékpározok.

A kollégáktól és az Atomerõmû újságból szerzem
az információkat.
2009-ben voltunk a családtagokkal Balatonfüreden,
nagyon kellemesen éreztük magunkat. Az üdülés térítési díjának kedvezménye, amelyben részesültünk,
egyfajta anyagi támogatásként is betudható. Jelentõs
kedvezmény az is, hogy a lakossági tarifánál olcsóbban vásárolhatjuk meg a villamos áramot. Feleségemmel együtt részt vettünk az egészségnapok keretében
szervezett vizsgálatokon, amely a nyugdíjasok részére szintén egy kedvezõ lehetõség volt. Örömmel fogadtam a karácsonyi ajándékként érkezett utalványt, egyrészt anyagi szempontból, másrészt jó érzés, hogy volt
munkáltatóm így gondol rám. Szívesen olvasom az
Atomerõmû újságot, nagy érdeklõdéssel figyelem és
olvasom a technológiai változásokkal kapcsolatos publikációkat.

– Tartod-e a kapcsolatot a kollégákkal, akikkel
együtt dolgoztál?

– Hogyan értékeled a nyugdíjasok részére biztosított juttatásokat?

– Tartom a kapcsolatot a munkatársaimmal. Egyik
dunaszentgyörgyi kollégámnál évente két alkalommal 12-15-en összejövünk, melyet általában összekötünk egy bográcsos fõzéssel. A nosztalgiázás mellett
megbeszéljük a napi aktuális témákat is. Az utóbbi
években néhány kollégával egyhetes vitorlás túrán is
részt veszünk a Balaton-parti települések érintésével.
Ezek a vízi kirándulások jó hangulatúak, mindig kellemes élményekkel térünk haza.

– Hogyan szerzel tudomást a PA Zrt. által a nyugdíjasok számára kínált juttatási lehetõségekrõl?
Melyek azok a juttatások, amelyeket igénybe
tudsz venni?

Vezetõségválasztó közgyûlés
Az Atomerõmû Nyugdíjasklub Egyesület az egyesületi tagok jelentõs számú
részvételével megtartotta éves közgyûlését. A Paksi Atomerõmû Zrt.-tõl az Üzemi
Tanács elnöke, a Padosz elnöke és a jóléti osztály képviselõje személyesen volt jelen. A közgyûlésen Szanyi-Nagy János elnök beszámolt az egyesület 2009. évi
munkájáról, majd ismertette a 2010. évi
programtervezetet. Az egyesület gazdálkodásáról készített beszámoló jelentés
Itkor Jánosné elnökhelyettes elõadásában
hangzott el. A beszámolók elfogadása
után került sor a vezetõségi tagok újabb

4 évre szóló megválasztására. A közgyûlés az egyesület elnökének Szanyi-Nagy
Jánost, elnökhelyetteseinek Itkor Jánosnét és Feil Józsefet, elnökségi tagoknak
pedig Gáspár Gyulánét, Kerepesi Ottót,
Ódorné Botka Katalint és Mérei Józsefet
választotta meg.
A PA Zrt. képviselõi gratuláltak az
egyesület eredményes mûködéséhez, további munkájukhoz jó egészséget kívántak. A tisztségviselõket arra bíztatták,
hogy gazdag, kellemes, szórakoztató
programokkal színesítsék az egyesületi
klub életét.
Kovács Zoltánné

vezetésében. Itt jönnek a képbe bizonyos
gyakorlatok, melyek a mozgatópálya-rendszer aktiválása által kikapcsolják a bennünk lévõ szorongásközpontot. Bárki megfigyelheti például magán, hogy húsz guggolás után már nem is látja olyan sötéten a világot, mint elõtte. Nem tudták még megfejteni a tudósok az okát, de hasonló hatással
van ránk az ún. energiacsillag megvalósítása is. Ha vigyázban állunk leengedett fejjel,
s ebbõl a helyzetbõl a következõ sorrendben
bontakozunk ki, és ezt kétszer megcsináljuk óránként, kedvezõ élettani folyamatokat
indítunk el szervezetünkben. A sorrend tehát: bal kéz kinyújtása, jobb lábbal terpeszbe, fej felemelése, bal láb terpeszbe, jobb
kéz kinyújtása. Kimutatták azt is, hogy a
gyakorlatoknak jobb a hatása, ha társaságban végezzük. Jótékony hatást gyakorol
ezek mellett a futáskor felvett egyenletes
ritmus belsõ szabályozásunkra, vagy az öt
mély lélegzetvétel szívritmusunkra. A ritmika érzelmi agyunk számára mennyei táp
- ahogyan Bagdy Emõke fogalmazott. Ami
pedig a legérdekesebb, ha valaki feszült,
nem lazítania kell, éppen ellenkezõleg! A
nyak- és vállöv, az ún. csuklyásizomzat amely oly könnyen görcsbe rándulhat - aka-

– Mit szeretnél üzenni az olvasóknak?

– Nagyon örülök, hogy az életem úgy alakult, hogy
az erõmûben dolgozhattam, és annak fõként, hogy a
Paksi Atomerõmû Zrt. nyugdíjasa lehetek.
KZné

Kiss László
(1953-2010)

Bagdy Emõke nagysikerû elõadásai
Kétszer is telt házat vonzottak március végén Bagdy Emõke professzor elõadásai. Az
ismert szakpszichológusa a stresszrõl és
annak az egyes emberek által elvégezhetõ
kezelésérõl beszélt. A dinamikus, interaktív elõadások végén mindkét alkalommal
hosszan tartó tapssal köszönte meg a hallgatóság a hasznos információkat.
Lapunknak az ismert egyetemi tanár elmondta: a mindennapos szóhasználatban a
stressz szónak negatív töltete van, holott az
emberi szervezetnek, idegrendszernek
szüksége van az ingerekre. Persze nem
mindegy, melyik fajtával találkozunk: a pozitívval, az eustressszel vagy a negatívval,
a distresszel. Mindkét esetben felkészül a
szervezet a cselekvésre, de míg elõbbi során
erre van lehetõség, meg tudjuk oldani a feladatot, addig az utóbbinál a feszültség bent
reked az emberben, ami huzamosabb idõ
alatt betegségek kialakulásához vezethet.
A professzor asszony elmondta: azért jött,
hogy bevált gyakorlatokat, fontos információkat mutasson és adjon hallgatóságának,
miként kell tudatosan szembenézni az emberi kapcsolatok által keltett legnagyobb veszéllyel, a distresszel.
Az elõadáson hangsúlyozottan beszélt
Bagdy Emõke a jobb és bal agyféltekére jellemzõ viselkedésrõl. Elõbbi az érzelmi agy,
utóbbi a racionális gondolkodásért felel.
Elõbbi akkor is dolgozik, mikor a másik pihen. Az álmok, bármily félelmetesnek is
tûnnek ébredéskor, nem mások, mint a bennünk lévõ feszültség levezetései, ennél fogva hasznosak. Mindezt a munkát jobb agyféltekénknek köszönhetjük. Persze nem ritkán jóval több gátoltsági érzés gyûlik fel
bennünk, mint amit érzelmi agyunk éjjelente fel tudna dolgozni, de az másban is segít. Felismerték a kutatók, hogy stresszhelyzetben izomzatunk - úgy a váz-, mint a
simaizmaink - részt vesznek a feszültség le-

– Csak pozitívan tudok nyilatkozni arról, ahogy a
társaság vezetése több csatornán keresztül próbálja bevonni a nyugdíjasokat az erõmû életébe. Én, aki 10 éve
nyugdíjas vagyok, még mindig érzem a kötõdést, az
odatartozást. A kedvezmények és támogatások a nyugdíjasok erkölcsi és anyagi megbecsülését igazolják.
Más munkáltatótól nyugdíjba vonult ismerõseim körében nem hallottam hasonlóról.

ratlagos továbbfeszítése reflexes parancs
következtében lazulni fog, mindez pedig
csökkenti a feszültséget.
A második elõadás a lelki megküzdési lehetõségeket vázolta fel. Ilyen a képzelet, a
pozitív gondolkodás, az öröm, a boldogság
felidézése és ezen pozitív emlékképekben
való elmerülés. A reggel a legalkalmasabb
arra, hogy az egész napunkat megalapozzuk, pozitív energiákkal feltöltekezzünk.
Ha a reggeli szendergés közepette elképzeljük a jót, amit szeretnénk, ha bekövetkezne, a jobb agyféltekénk utasítja testünket,
mely szolgai módon teljesíti az érzelmi központ parancsát. A pozitív emlékkép segít az
elalvásban is. Ha nehezen alszunk el a napi gondok nyomása miatt, van egy altató
módszer. Fel kell idézni kisgyerekkorunkat, és képzeljük azt, hogy azt a kisgyereket, aki voltunk, elringatjuk. Az emlékképek elõhozása, belemerülés a jó érzésekbe,
elringat. S ha már a gyerekkor: a pozitív
gondolkodás kialakulásához három idõpontnak van nagy jelentõsége: 1. / A magzati életnek. Ha az anya gyengéden simogatja pocakját, énekelget a babának, pozitív érzéseket üzen, endorfin (boldogsághormon) termelõdik, a baba pozitív hatásokat
kap. 2./ Ha születés után három hónapig az
anyuka hordozóban hordja a babát, az elõzõ életszakaszt tolja ki. A hordozott babák
sokkal nyugodtabbak, nem distresszesek.
Ez a helyzet azt mondja a babának: "Itt vagyok, kicsikém, nincs semmi baj." 3./ A
gyermek egyéves kora után az apák tehetnek sokat az agresszió megelõzéséért. Hogyan? Ha hentereg, birkózik a gyerekkel.
Egy ponton, mikor a gyerek elkezd vadulni, megállítja, "Na, ezt már ne!" - mondja. A
gyermek szeretetteljes helyzetben tanulja
meg az agresszió megfékezését.
Az elõadást egy közös negyedórás relaxációs gyakorlattal fejezte be. Vöröss Endre

Kiss László nyugdíjas kollégánk 2010. március 12-én a szekszárdi kórházban, rövid ideg tartó betegség és néhány napos
kórházi kezelés után, váratlanul elhunyt.
1953. július 10-én született, születési helye Alsószentiván.
Általános iskolai tanulmányainak befejezése után a seregélyesi szakképző iskolában mezőgazdasági gépszerelő szakképzettséget szerzett. 1984. június 12-én lépett be a Paksi
Atomerőmű Vállalathoz, a forgógép-karbantartó osztályon nukleáris karbantartó lakatosként dolgozott. Munkaköri feladata a primer és szekunder köri szivattyúk javítása, karbantartása volt. Megbízható, komoly, nagy tapasztalattal rendelkező, kedves kollégaként ismerték. Mindig és mindenben a legjobb megoldásokra törekedett.
2006. szeptember 30-án korengedménnyel vonult nyugállományba. Nyugdíjasként is
aktívan élt, szeretett barkácsolni és kertészkedni. Kollégái meghívását elfogadva szívesen vett részt szervezett rendezvényeken. Pakson élt feleségével, 34 évi házasságban.
Egy fiú, két leánygyermeke, valamint egy kislány unokája van, akit rajongással szeretett.
Házastársa, fia, lányai, veje, vőjelöltje, unokája, testvére és családja mélyen gyászolják a
szeretett férjet, édesapát, nagyapát. 2010. március 19-én a paksi Fehérvári úti temetőben helyezték örök nyugalomra. A Paksi Atomerőmű Zrt. vezetése és kollektívája nyugdíjas kollégánk emlékét megőrzi, nyugodjék békében.
Kzné

Kaszás Istvánné
(1942-2010)
2010. március 4-én, paksi otthonában, rövid szenvedés után
elhunyt Kaszás Istvánné, aki 68 évet élt.
Polgáron született 1942. december 13-án. Általános iskolai tanulmányainak befejezése után a közgazdasági technikumot
Debrecenben, a felsőfokú munkaügyi tanfolyamot pedig Esztergomban végezte el. Statisztikus, tervező és könyvelő szakképzettséggel rendelkezett. 1980. november 11-én került az atomerőműbe, az adminisztrációs csoportszervezet létrehozója és vezetője volt. Munkáját példamutatóan, lelkiismeretesen, magas színvonalon végezte. Vezetői, munkatársai segítőkész,
megértő, igazi egyéniségnek tartották. 1996. október 31-én vonult nyugállományba. Nyugdíjasként is aktív volt. Pakson élt, kedvelte a társaságot, szívesen járt az atomerőmű nyugdíjasklubjába. Szeretett utazni, színházi előadásokat látogatni és kézimunkázni. Fiával és annak családjával egy településen lakott, sokat jelentett számára a családi összetartás. Fájó
és megtört szívvel búcsúznak tőle szerettei: fia és családja, azok hozzátartozói, rokonok,
nyugdíjas barátai és ismerősei. A temetési szertartáson részt vevők 2010. március 12-én
vehettek végső búcsút Kaszás Istvánné Bea nyugdíjas kolléganőnktől. Emlékét a Paksi
Atomerőmű Zrt. kollektívája megőrzi, nyugodjék békében.
Kzné

FELHÍVÁS OLVASÓINKHOZ
Kedves Olvasók!
Társaságunk számára fontos, hogy nyugdíjas munkavállalói első kézből értesüljenek az atomerőművel kapcsolatos hírekről, információkról. Ez okból részükre társaságunk jóléti osztálya rendszeresen elküldi újságunkat, adott esetben kiegészítve az őket érintő, időszerű információkat tartalmazó levéllel, adatlappal, felhívással. Egyes esetekben előfordulhat, hogy nyugdíjasunkhoz nem
jut el az újság (pl.: címváltozás). Kérjük olvasóinkat, amennyiben tudomásuk van olyan nyugdíjas
munkavállalóról, aki valamilyen oknál fogva nem kapja meg újságunkat, tájékoztassa a jóléti osztály
munkatársát a 78-86-os telefonszámon vagy elektronikus úton a nyugdijasportal@npp.hu e-mail
címen, ahol nyugdíjas kollégánk postacímét felveszik a terjesztési listára.
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Ismét Paksra látogatott Moldova György
író, aki több alkalommal járt már városunkban, és az atomerõmûben is megfordult. 2010. március 17-i itt-tartózkodásának célja ez alkalommal a most készülõ, tûzoltókról szóló könyvéhez való
anyaggyûjtés volt, aminek kapcsán
elõbb a városi, majd az atomerõmûves
tûzoltóságot kereste fel. Ezen látogatás
alkalmával volt lehetõségem Moldova
Györggyel személyesen beszélgetni,
amit igen nagy örömmel és még nagyobb megtiszteltetéssel vettem. A neves írót a Fõvárosi Tûzoltó-parancsnokság képviseletében elkísérte Majer István ny. tû. ezredes, akit családi múltja
nemcsak Pakshoz, a városhoz köt, hanem a helyi tûzoltás történetéhez is. A
beszélgetésen jelen volt Csõglei István
ny. tû. ezredes, a városi és erõmûves tûzoltóság történetérõl szóló könyvek szerzõje is.
Moldova György 1934-ben született
Budapesten. A Színmûvészeti Fõiskola
dramaturg szakán tanult. 1964-tõl szabadfoglalkozású író, és azóta több mint
70 könyv szerzõje. A hatvanas évek közepétõl a Rádiókabaré, majd 1983-tól a
Ludas Matyi, 1984-85-ben pedig a Magyar Nemzet munkatársa lett. Irodalmi
munkássága a klasszikus szerkezetû
prózai írások és színdarabok, szatírák,
riportok, aforizmák körére terjed ki.
Legnagyobb sikereit az oknyomozó
munkán alapuló riportkötetei hozták
számára, melyekben egy-egy gazdasági
terület, szakma, hivatás vagy egy-egy
tájegység gondjait járta körül (Tisztelet
Komlónak, Akit a mozdony füstje megcsapott, A szent tehén, Az Õrség panasza

Adatgyûjtésre érkezett Paksra
stb.). Kitüntetései: SZOT-díj, József Attila-díj, Karinthy-gyûrû, Kossuth-díj, Nagy
Lajos-díj, Maecenas díj, MSZOSZ-díj,
Demény Pál-emlékérem, kollektív
Pulitzer-díj, Közbiztonsági Díj arany fokozat, Aranysíp kitüntetés (mint tiszteletbeli vasutas), bolgár Hitar Petar nemzetközi szatíradíj.
Hazánk egyik legnépszerûbb és legolvasottabb írója ismét egy igen nagy érdeklõdést kiváltó témán dolgozik. Írt
már különbözõ társadalmi csoportokról,
a szénbányászokról, a textiliparban, a
vasútnál dolgozókról, most pedig a tûzoltókról készül könyvet írni.

- Miért éppen a tûzoltókra esett a választás? - kérdezem Moldova György
írót.

- Mostanában kezdett foglalkoztatni az
a gondolat, hogy egy olyan közösséget
mutassak be, mint amilyennek irányításában még annak idején, aszódi nevelõtanárságom alatt részem volt. Egy olyan
közösséget kerestem, amit igazán át tudok tekinteni. Bár már egyszer, évekkel
ezelõtt felkértek, hogy írjak a tûzoltókról, de akkor nem éreztem, hogy foglalkoznom kellene a témával. Közben eltelt
elég hosszú idõ, ami alatt megírtam az
ormánsági és miskolci riportkönyveimet. Én nem sok jót hiszek a mai világról, de úgy látom, ma egyetlen egy olyan
testület van, aminek a magyar közvélemény, a magyar nép elõtt hitele van. Ez

pedig a tûzoltóság. Ezt az állítást a hazai
mellett tizennyolc különbözõ ország felmérése is alátámasztja.

- Hogyan fogott hozzá, miként halad
a gyûjtõmunkában?

- A könyv írásával kapcsolatban elsõ
lépésként felkerestem Bende Péter fõvárosi tûzoltóparancsnok urat, aki támogatott tervem megvalósításában. Gyakori
vendég lettem a fõvárosi tûzoltó-parancsnokságnál, végigjártam a tûzõrségeket,
részt vettem a riasztásokban. Emberekkel beszélgettem, kapcsolatokat teremtettem. Miközben én is letöltöttem a 24
órás szolgálati idõt, rengeteget tanultam.
Sokat olvastam és számos anyagot gyûjtöttem össze. El kell mondanom, hogy
van egy különleges tulajdonságom: a
szenzációérzékem. Ezt az alapján állí-

tom, hogy ahol én megjelenek, ott biztosan történni fog valami. Nem én csinálom a balhékat, de rajtam kívül álló okok
folytán nagyon sok minden történik, ami
nem dicsekedni való.

- A tûzoltószakmában már eléggé járatos lett? Kirajzolódott az összkép?

- Eddig semmiféle szakmai ismeretem
nem volt, de most már tájékozottabb vagyok az alapszavakat illetõen, és „ki tudom fejezni” magam tûzoltónyelven. Azt
szeretném közzétenni, amit magam fel
tudok mérni. Én ezt a könyvet bármiféle anyagi ellenszolgáltatás nélkül írom,
és csupán egyetlen kérésem volt a fõvárosi tûzoltóparancsnok felé: ne mondják
azt, hogy nem, errõl nem lehet nyilatkozni. Örömmel mondhatom, hogy teljes
szabadkezet kaptam. Ha akartam vonul-

Dr. Zacher Gábor elõadása
a drogmegelõzésrõl

Kutatások szerint Magyarországon
minden harmadik ember szenved az
alvászavarban. Különösen aktuális ez
a téma a tavaszi óraátállítás idõszakában, hisz a vizsgálatok szerint a tavaszi óraátállítás jelentõsen megterheli a
szervezetet. Az alvás megvonása azonban nem csak ilyenkor okoz gondot.
Az alvás megvédi a szervezetet a túlfáradástól, a kimerültségtõl. Életünk egyharmadát átalusszuk; ez is mutatja, hogy az
alvás egyike az ember legfontosabb szükségleteinek. Az egészséghez, sõt az életben maradáshoz az ellazulást és feltöltõdést biztosító alvás feltétlenül szükséges.
Az éjszakai alvásunk periódusokra, ciklusokra oszlik. Megkülönbözetünk mély alvást és álomlátással járó, úgynevezett paradox alvást. Egy éjszaka három-öt alvási
fázison esünk keresztül, amelyek a mély
álomból a "könnyû álomba" vezetnek és
viszont. Az egyik mély álomtól a másik
mély álomig terjedõ ciklus kb. egy-másfél
óráig tart. A legmélyebb álom fázisa úgy
fél órával az elalvás után következik be. A
mély alvás alatt izmaink ellazulnak, szí-

san hétvégente 350 ezer droghasználó van, és az elsõ droghasználat ideje ma már a 14.
életév, de sajnos nem ritka a
12 éves alkalmi használó sem.
A kábítószerek a testi tüneteken kívül leginkább tudatmódosító hatással bírnak. A szerek hatására viselkedésünk
megváltozik: másképpen érzékeljük környezetünket, megváltoznak cselekedeteink, ennek következtében viselkedésünk kiszámíthatatlanná válik. Nagyon jól példázták
ezt az elõadáson bemutatott "bedrogoztatott" pókok által szõtt, az eredetire egyáltalán nem emlékeztetõ pókháló-formációk. A szerfogyasztás következménye lehet
a függõség kialakulása, amely egy olyan
önálló betegségcsoport, ami nem gyógyítható. Az alkohol, a gyógyszer, a nikotin, a
koffein mellett sok mástól is függhet az
ember. A munkaalkoholista is kimerül,
felõrlõdik, a játékszenvedély is kezelésre
szorul, akárcsak az internetfüggõség. Függés és függés között persze van különbség,
a csokoholizmus, bár a csoki plusz-kalóriabevitelt jelent, még jó is lehet. Függõ-

nek az nevezhetõ, akinél a szer, tevékenység elvonása kapcsán jelentkezik az ún. elvonási tünetegyüttes, mely lehet testi és
pszichés egyaránt. A függõségre jellemzõ
a tudatos szerkeresõ magatartás, mikor a
függõ mindent elkövet, hogy a szerhez
hozzájusson, jellemzõ a szer irányában kialakult tolerancia, vagyis a dózist (adagot)
folyamatosan emelni kell.
Végezetül a neves szakember mindenkinek azt tanácsolta, hogy ne használjon
ilyen szereket, mivel a nulla milligramm
kábítószer használata még senkinél sem
okozott semmilyen tünetet, míg minden,
ami több mint nulla milligramm, akár
egyszeri használat kapcsán is olyan testi
vagy pszichés elváltozásokat tud okozni,
melynek - munkahelyi, magánéleti - következményeit akár egész életünkön keresztül viseljük.
Aki nem tudott részt venni az eddigi
elõadásokon, annak lehetõsége lesz a népszerû és hiteles szakemberrel találkozni,
mivel újabb öt elõadást fog tartani az
atomerõmûben május és június hónap folyamán, amelyek idõpontjáról a munkatársakat tájékoztatni fogjuk.
László A. Zoltánné

Delelõ-farsang

A Delelő Nyugdíjas-egyesületünk 2010. február 20-án délután Pakson a Prelátus
épületében vacsorával egybekötött zenés összejövetelt tartott.
A rendezvényre viszontlátogatásra meghívtuk a pusztahencsei nyugdíjasklub tagjait, akik
elfogadták a meghívásunkat, és polgármester asszonyuk, Lengyel Jánosné vezetésével több
mint húsz fővel részt is vettek a rendezvényünkön.
Az összejövetelen nagysikerű műsort adott a dunakömlődi nyugdíjasklub Félnótás kör tagjai.
Az ötletes jelmezek felvonultatása, a vidám táncolás, közös nótázás és beszélgetések
közben gyorsan elszaladt az idő.
Wollner Pál

Álmatlanság és alvászavarok
vünk lassan és egyenletesen dobog. A paradox alvás során izmaink még teljesebben elernyednek, eközben azonban szívmûködésünk és légzésünk gyorsul, szemünk állandóan mozog a csukott szemhéj
alatt, ezért az alvásnak ezt a szakaszát a
gyors szemmozgásokról REM-fázisnak is
nevezik. E fázis alatt álmodunk, s ezek a
szakaszok éjszakai alvásunk mintegy 2025%-át teszik ki. Bizony minden éjszaka
többször is álmodunk, függetlenül attól,
hogy reggel emlékszünk-e rá!
Az alvásra és az álomlátásra nagy szükségünk van. A teljes alvásmegvonás esetén már 60 óra után hallucinációk lépnek
fel, vagyis a kísérleti személy olyan dolgokat lát és hall, amelyek környezetében valójában nincsenek jelen. Ha a kísérleti személyeket minden REM-fázis alatt felébresztik, vagyis csak az álomlátást vonják
meg tõlük, akkor már néhány éjszaka
után koncentrációs nehézség, memóriazavar, erõs fáradékonyság jelentkezik, és
nagyfokú nyugtalanság, ingerlékenység

alakul ki. Úgy tûnik, az álmok tehermentesítenek a nappali pszichés konfliktusoktól még akkor is, ha reggelre elfelejtjük álmainkat.
Altatót, nyugtatót szedõ ország vagyunk. Pedig a legtöbb altató megzavarja az alvás természetes ciklusait, s hiába
aludtunk egész éjjel mélyen, mint akit fejbe ütöttek, reggel mégis fáradtan, elgyötörten ébredünk. Az altatószerek durván
avatkoznak be az alvás fenti ciklusaiba.
Az álmatlanság kiküszöbölése többnyire csak komplex módon, étrendünk
és életmódunk megváltoztatásával lehetséges. Ugyanakkor kétségtelen, hogy a
legértékesebb segítséget e tekintetben a
gyógynövények nyújtják. Azzal az elõnynyel, hogy a fitoterápiának soha nincs
olyan veszélyes mellékhatása, mint a
szintetikus altatóknak. Gyógynövények:
macskagyökér, citromfû, komló, az orbáncfûbõl készült teakeverékek jó szolgálatot tesznek. A meleg tej, esetleg mézzel
édesítve, még hatékonyabb lehet, ha egy-

A beszélgetés során Majer István említést tett arról, hogy bár az érdekképviseletnek is komoly súlya van a tûzoltók
jogainak, érdekeinek érvényesítésében,
de ennél is jelentõsebb szerepe van egy
olyan írónak, mint Moldova György, aki
hazánk nemzetközileg is elismert írója.
- Amit õ ír, azt tömegek olvassák hangsúlyozza Majer úr -, és úgy ismerik
meg a tûzoltóságot, ahogy õ látja. És bizony olyannak látja, amilyennek mi magunk, tûzoltók nem láthatjuk, mert benne élünk, és nem veszünk észre bizonyos dolgokat. Ezért érdekes az, amit õ
mond!
Moldova Györgynek további jó munkát és sok sikert kívánunk a könyvhöz,
és szeretettel várjuk vissza Paksra!
Lovásziné Anna

FOTÓ: WOLLNER PÁL

A kábítószermentes állapot ellenõrzésével kapcsolatos szabályozás 2010. április 1-jével történõ módosításával összefüggésben a részvénytársaságnál
drogmegelõzési program indult.
A program célja, hogy széles
körû tájékoztatást, felvilágosítást nyújtson a drogfogyasztás,
drogfüggés természetérõl, azoknak a munkahelyi teljesítményre, az egészségre és a magánéletre gyakorolt kedvezõtlen hatásairól. Ennek keretében a drogmegelõzésre, a drogok rövid és
hosszú távú hatásaira, ezek felismerésére
vonatkozó képzések lebonyolítására került sor március hónap folyamán. A képzési programot dr. Zacher Gábor, a Péterfy
Kórház toxikológus fõorvosa prezentáció
keretében mutatta be a munkahelyi vezetõk, a kábítószermentes állapot ellenõrzésével kapcsolatos feladatokat ellátó munkatársak, a foglalkozás-egészségügyi szervezet és üzemi mentõszolgálat szakemberei, valamint az érdeklõdõ munkavállalók
számára. Az érdekes és színes elõadásból
megtudhattuk, hogy hazánkban átlago-

hattam, és mindig szabadon beszélhettem mindenkivel. Bár a könyv a hivatásos tûzoltókról készül, de azért az önkéntesekre is figyeltem, náluk is jártam.
Nagyon örültem, hogy itt Pakson megismerkedtem Csõglei Pista bácsival, akinek a neve fogalom a tûzoltó-társadalomban.
Engem is az érdekel a tûzoltóságban,
mint ami egy romantikus lelkületû fiút,
vagyis, hogy milyennek képzeli el a tûzoltók életét. Milyen az valójában? Mint
ahogy eddig is mindig, most is az a szándékom, hogy tisztességes könyv kerüljön
ki a kezem alól, éppen ezért visszautasítok bármiféle befolyásolást. Én, annak
ellenére, hogy erre senki nem hatalmazott fel, meggyõzõdésembõl fakadóan
úgy érzem, képviselnem kell a tûzoltók
érdekeit. Ez a könyvbõl is tükrözõdni fog.

két teáskanálnyi macskagyökér-tinktúrát is teszünk bele.
Akik nem tudják elviselni a macskagyökér szagát és ízét, fogyasszák a következõ nyugtató-altató teakeveréket: angyalgyökér (80 g), komló (80 g), rozmaringlevél (40 g), levendulavirág (40 g), ezerjófû
(40 g). A keserû ezerjófüvet cickafarkkóróval helyettesíthetjük. Két deci vízzel forrázzunk le 2 kávéskanálnyi keveréket,
hagyjuk állni néhány percig, majd szûrjük
le. Reggel és este egy-egy csészényit
igyunk belõle (Dr. Oláh Andor).

Hasznos az étrend megváltoztatása: fogyasszunk minél több nyers növényi táplálékot, és legalább hetente egyszer tartsunk gyümölcsnapot.
A meleg tej mellett hagyományos népi
segítség alvászavarokban az alma, a méz,
a fekete retek és a nyers vöröshagyma.
Jót tesz, ha lefekvés elõtt sétálunk legalább fél órát. A sétát kössük össze légzõgyakorlatokkal. Tanuljunk meg és használjunk mindennap valamilyen lazítási (relaxációs) módszert. Lazítás közben engedjük
el negatív gondolatainkat, és a pozitívokra
koncentráljunk. Az elalvás elõtti relaxálás
különösen jó hatású. Elõsegíti a jó alvást, ha
a fürdõvízbe komlót, kamillát, levendulát,
citromfüvet vagy fenyõtûlevelet teszünk. A
komlófürdõt a következõképpen készítsük:
egy maréknyi komlóbarkát forraljunk fel 2
liter vízben, 15 percig hagyjuk állni, szûrjük meg, és a szûrletet adjuk a fürdõvízhez.
Jótékony hatásúak a következõ illóolajok: bazsalikom, bergamott, cickafark, citromfû, jázmin, kakukkfû, kamilla, kámfor, levendula, majoránna, mandarin, narancs, római kamilla, rózsa, rózsafa, szantálfa, tömjén, ilang-ilang. Vörössné Erika
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Kétarcú Paksi FC
pontot a PFC, a többi alakulat mindhárom pontot elvitte az õsszel még bevehetetlennek tûnõ paksi stadionból. (Csak a
bajnok DVSC tudott gyõzni, és a Pápa
szerzett pontot az Atomvárosban.)
Az idegenbeli mérleg sem túl fényes,
bár a tavaszi két utazás - Nyíregyháza 1 :
1, Kaposvár 1 : 1 - eredményesnek mondható. A 2009-2010-es bajnokságban azonban Pakstól távol még mindig gyõzelem
nélkül áll a Gellei-egylet, a mérleg hat
döntetlen, négy vereség.
- A kiváló felkészülés ellenére nagyon
gyenge eredményt produkál a csapat, melyben lényegesen több van. Edzõkérdés még
nincs, de a szakmai stáb tagjaival és a játékosokkal elbeszélgetünk. Hosszú távon ez
a szereplés nem mehet tovább, bár eredeti

célkitûzésünk, az elsõ 10-be jutás még teljesíthetõ. Ha nem változik a helyzet Süli Jánossal is egyeztetünk majd a jövõt illetõen"fogalmazott az MTK elleni 2 : 0-s vereséggel
záruló mérkõzést követõen Haraszti Zsolt,
a Paksi FC ügyvezetõje. További probléma
még az együttes háza táján, hogy az utóbbi
két játéknapon három zöld-fehér játékost is
kiállított az aktuális játékvezetõ, mely eddig
nem volt jellemzõ. Kiss Tamást szándékos,
durva szabálytalanságért, Urbán Gábort pedig szövegelésért. Haraszti Zsolt hozzátette,
a fejekben is "rendet kell tenni".
A Paksi FC a Soproni Ligában 21 forduló után 5 gyõzelemmel, valamint 8-8
döntetlennel és vereséggel 21 rúgott, 28
kapott góllal a tabella 11. helyén áll. A következõ négy bajnoki forduló viszont ne-

héznek ígérkezik, hiszen április 10-én
Debrecenbe, 24-én Újpestre utazik a gárda, míg 17-én a Videotont, május 1-jén pedig a Gyõrt fogadja. Az említett együttesek mindegyike a táblázat elsõ felében található, céljuk a nemzetközi kupaindulás. A Ligakupában azonban szépen teljesít az együttes. A középdöntõ B csoportjában a Ferencvárossal, az Újpesttel és a
Haladással rivalizáló PFC öt meccset követõen két gyõzelemmel és három döntetlennel az elsõ helyen áll. Ha a hátralévõ
FTC elleni idegenbeli összecsapásán
egyetlen pontot szerez Gellei Imre csapata, úgy a sorozat döntõjébe kerül, mely fináléba a másik ágról a Debrecen már bejutott, a találkozót a tervek szerint április 28-án rendezik.
Faller Gábor

FOTÓ: MOLNÁR GYULA

Amíg a Soproni Ligában sikerélmény nélkül játszik a Paksi FC labdarúgócsapata,
addig a Ligakupában vezeti csoportját, és
fél lábbal a döntõben érezheti magát. A
bajnokság tavaszi kezdete elõtt mindenki bizakodva várta a rajtot, hiszen a felkészülés jól sikerült, úgy tûnt megfelelõ játékosok érkeztek télen a Fehérvári úti
egylethez. Az azóta lejátszott hat élvonalbeli meccsen azonban még nem gyõzött
a zöld-fehér gárda, melyet csalódásként él
meg vezetõ, edzõ, játékos és szurkoló egyaránt. "Fájó, hogy a három hazai mérkõzésen, csak egy pontot tudtunk szerezni.
Mindenképp javítanunk kell!"- nyilatkozta Gellei Imre vezetõedzõ az MTK elleni
legutóbbi bajnoki találkozót követõen.
Ami igazából 4 paksi mérkõzést jelent,
hiszen márciusban a Fehérvári útra a Vasas, a Ferencváros, a Zalaegerszeg, valamint április elsõ szombatján az MTK is látogatóként érkezett. Az említett összecsapások közül csak a Vasas ellen szerzett

Új program a harkányi gyógyfürdõkórházban
Számtalan gyógyfürdõ várja a felüdülni és
gyógyulni vágyókat hazánkban. Közülük
is kiemelkedik a harkányi kénes gyógyvíz
és a gyógyfürdõkórház, amely a mozgásszervi betegek körében fogalom. A kor kihívásait észlelve a kórház vezetése új programot dolgozott ki, így nemcsak gyógyulni jöhetünk, hanem testsúlycsökkentést
elérve a betegségek megelõzésében is
eredményeket érhetünk el. Három hét alatt
- a pozitív késztetés felébresztése mellett szemléletünk is változni fog, a negyedéves
kontrollok mellett akár egy évig is kitart az
itt szerzett lendület, és fenntarthatjuk a
testi és szellemi frissességet. A tudomány
jelenlegi állása szerint: felelõsek vagyunk
az unokáink egészségéért is.
A Paksi Atomerõmû Zrt. dolgozói a
családorvosi és üzem-egészségügyi szolgálat vezetõjének javaslatára évek óta
igénybe vehetik a harkányi gyógyfürdõkórház szolgáltatásait. A gyógyvíz összetétele különösen alkalmas a reuma összes

vállfaja, izületi gyulladások után visszamaradt mozgáskorlátozottság, törések és
egyéb balesetek utáni mozgásszervi
gyógykezelésre. Orvosi felügyelettel van
lehetõség elektro-hidroterápiák széles skálájának igénybevételére, amit speciális
masszázzsal, gyógytornákkal, iszapkezelésekkel és szénsavas fürdõkkel lehet kiegészíteni. A masszázs során csökken az izmok kötöttsége, javul a vérellátás, csökken
a gyulladás, s így a fájdalom is. A hatás spe-

A „VÁROSI”

ciális gyógytornával tovább növelhetõ. A
beteg testrész megfelelõ tornáztatása szaktudással rendelkezõ gyógytornászok segítségével történik. A mozdulatsorok, gyakorlatok három hét alatt megtanulhatók, így
odahaza egyedül is folytathatók. A víz alatti vízsugár által biztosított masszázs során
az orvos által elõírt testfelületen a károsodott izmok ingerlésével a normális mûködés helyreállítható. Az iszapkezelések során a bõrön keresztül felszívódó biológiailag aktív anyagok gyógyhatása érvényesül. Az ultrahang, rekeszes galván, TENSkezelés, magnetoterápia, iontophoresis és
ingeráram kezelések szintén csökkentik
a betegek fájdalmát és megkönnyítik a
mozgásukat. A harkányi víz gyógyító erejét március végén magam is tapasztaltam.
Várakozásaim beigazolódtak, különösen
értékeltem, hogy valamennyi kórházi dolgozó figyelmes volt velünk, empátiával és
nagy szakmai hozzáértéssel foglalkoztak a
beutaltakkal.

Dr. Gyöngy Anna mozgásszervi rehabilitációs szakorvos és dr. Kovács Márta belgyógyász, kardiológus tájékoztatatott, hogy
a kórház a helyi adottságok ésszerû kihasználásával lehetõséget nyújt az elhízás
komplex rehabilitációs kezelésére is, melyet a gyógyfürdõ- és fizioterápiás lehetõségek, az egyénre szabott diéta és a mozgásprogramok teszik különlegessé. A frissítõ
masszázs, szauna is szolgálja felüdülést.
Elindulhatunk egy olyan úton, melynek során önismeretünk és önértékelésünk nõ, a
betegségeink kialakulásának vagy súlyosabb lefolyásának kockázata csökken.
Szakorvosok, gyógytornászok, fizioterapeuták, pszichológus és dietetikus által
irányított és felügyelt, a modern orvostudomány állásának megfelelõ programban vehetünk részt. Az orvos által elõírt progreszszív mozgásprogramot minden esetben
kockázatbecslés elõzi meg. Testsúlyunk és
az esetleges rizikófaktorok csökkentését, a
szervi károsodásaink megelõzését és keze-

lését, ill. az életminõség javítását különbözõ gyógymódokkal is segítik. Tornatermek,
gyógyvizes medencék, kerékpározást biztosító edzõsarkok, fizioterápiás egységek
állnak rendelkezésére, ahol szakképzett
személyzet irányításával folyik a gyógykezelés. Mivel az Országos Egészségpénztár
még nem finanszírozza a testsúlycsökkentõ (obesitológiai) programot, de az itteni orvosok által kidolgozott protokoll számos
elemében kapcsolódik a mozgásszervi, krónikus belgyógyászati gyógyításhoz, így az
erõmûben dolgozó kollégáknak a napi 500
Ft-os beutalóköltség mellett csak a többletterápia költségeit kell megfizetniük. Ez tartalmazza az egyénre szabott dietetikus és
szakorvos által összeállított diétás étrendet
is. Bõvebb információ a www.harkanykorhaz.hu internetes oldalon, ill. a 72-580-957es telefonon igényelhetõ. Minden kollégámnak ajánlom a harkányi gyógyfürdõkórház
hagyományos és legújabb szolgáltatását.
Sipos László

Munka, tanulás, sport
Lukács Attila

Az idén huszonkét csapat nevezett
a Paks városi teremlabdarúgó-bajnokságra, melyen hétvégenként
közel négyszáz (zömében amatõr)
fiatal és idõsebb rúgta a bõrt. Hagyományosan az ESZI sportcsarnokában rendezett esemény élvezetes csatákat, a nézõknek szórakoztató élményt nyújtott január
közepétõl március végéig.
A 22 csapat két csoportban játszotta
le az ún. alapszakaszt. Az „A” csoportban az elmúlt három évben bajnok
Kreszpark, a „B”-ben pedig a FeFe
Paks Trinity végzett az élen. A rájátszásban a két csoport elsõ három helyezettje alkotta a felsõházat, ahol
már helyenként egész színvonalas
csatákat láthatott a szépszámú közön-

ség. A papírforma is borult, hiszen a
sérülések és betegségek miatt meggyengült Kreszpark csak a harmadik
helyre került. A helyosztókon az 5.
helyért a City legyõzte az STL Bt. gárdáját, a harmadik hely sorsa hosszabbítás után dõlt el a Gonoszok javára a
sokszoros bajnok Kreszpark ellenében. A döntõt a FeFe Paks Trinity fiataljai sikeresen „hozták” a Buzás
nélkül felálló Diófa ellenében.
A legsportszerûbb csapat a Duna Autósiskola lett. Egyéni díjak: gólkirály
Osztermajer
Gábor
(Kreszpark
Rangers), legjobb kapus Tóth Ferenc
(FeFe Paks Trinity), legjobb játékos
Lacza Zsolt (FeFe Paks Trinity) lett.
Utóbbi két díj a csapatok szavazatai
alapján került kiosztásra.
Összeállította:
Boa András fõszervezõ

dott a helyzet, és szóba jött Bonyhád, akkor
a mérlegelésnél figyelembe vettem azt is,
hogy a Paks és Bonyhád közötti távolság
még elfogadható, és az edzésekre le tudok
utazni. Egy héten három alkalommal van
edzés. Az utazás eléggé fárasztó, de mivel
többen járunk Paksról, mindig megbeszéljük, hogy mikor kinek a kocsijával megyünk. Tulajdonképpen hatan vagyunk
paksiak, de ketten Pécsen tanulnak, és így
õk onnan járnak Bonyhádra.

- Hogyan lehet összeegyeztetni a három mûszakkal az igen intenzív és
eredményes sportot?

- Mesélj a sikereidrõl!

- Szerencsére mindig van rá lehetõsem,
hogy megoldjam, mert olyan kollégáim
vannak, akik segítenek ebben. Megbeszélem velük, hogy mikor kell edzésre vagy
meccsre mennem, és akkor vagy cserélünk, vagy ha más megoldás nincs, akkor
szabadságot veszek ki. Számomra nagyon
fontos ez a sport, a kosárlabda, és éppen
ezért rendkívül hálás vagyok munkatársaimnak, hogy tudom, mellettem állnak,
biztosítanak támogatásukról.

- Munkaköröd ellátása is teljes embert kíván. Nem nehéz ott is felkészülten helytállni?
- Sokat kellett tanulnom ahhoz, hogy
primer köri gépész lehessek. Nem volt
egyszerû feladat, de nagyon szeretem ezt
a szakmát, és örömmel végzem a rám háruló feladatokat. Különösen jó dolognak
tartom és értékelem az itt meglévõ munkahelyi légkört, a jó társaságot. Néha valóban nagyon rossz, nehéz reggel félötkor kelni, és a szünet nélküli napi teendõk után este féltízkor, fáradtan lefeküdni. Aztán másnap reggel mindent kezdeni elölrõl. Fárasztó, de szívesen teszem, és
nem problémázom rajta.

- A sport, a kosárlabda szeretete mi-
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Huszonnyolc éves, jó kiállású, kellemes
modorú fiatalember. Az üzemviteli igazgatóságon primer köri gépészként dolgozik. Munkáját három mûszakos munkarendben végzi, mellette angolt tanul, és
ami különösen kiemelendõ, igen aktívan
és eredményesen sportol. Kosárlabdázik.
Hátvédként játszik csapatában, aminek a
legerõsebb egyénisége, a meccsek során
legaktívabb pontszerzõje. Korosztálya fiataljai elõtt példaként állhat.

kor kezdõdött nálad? Hogy indult ez a
szép karrier, amit magadnak mondhatsz?
- A kosárlabdázást már az általános iskola alsó tagozatában elkezdtem, és folytattam felsõben is. Amikor Szekszárdra
jártam középiskolába és a paksi Energetikai Szakközépiskolában megszereztem
a technikusi képesítést, akkor sem mondtam le a sportolásról. Elõször az paksi
Atomerõmû Sportegyesület játszottam,
majd Kecskeméten és Dombóváron.

- Jelenleg Bonyhádon játszol. Miért
éppen itt?
- Amikor fiatal játékosként a paksi csapat tagja voltam, többször mérkõztünk a
bonyhádiakkal, és közben megismertük
egymást. Megkedveltem az ottani csapatot,
azt a közösséget, és láttam, hogy a Bonyhádi Kosárlabda-sportegyesület vezetõi nagyon korrekt emberek. Amikor úgy adó-

- Az Atomerõmû Sportegyesületnél országos bajnokságokat nyertünk a gyerek, a serdülõ és a kadet korosztályban.
Tagja voltam a korosztályos kosárlabdaválogatottnak. A felnõtt csapatban kupagyõzelmet és bajnoki gyõzelmet szereztünk. Szép sikerként élem meg, hogy a
bonyhádi csapattal az NB-II-bõl feljutottunk az NB-I. B csoportba. Itt pedig elismerésre méltó poszton, az elsõ helyen
állunk.

- Gratulálok! Lehet ezt még fokozni?

- Annyiban igen, amennyiben megnyernék az NB-I. B bajnokságot. Ha a bonyhádiak, a város és vezetõik, a támogatók
mellénk állnának, akár az NB-I. A csoportban is indulhatna csapatunk.

- Létezik számodra olyan, hogy szabadidõ?
- Ami kevéske idõm marad, azt angoltanulásra fordítom, és közben várom haza barátnõmet Spanyolországból, aki a tanulmányaihoz szükséges gyakorlatát tölti odakinn.

- Gratulálok a sportteljesítményedhez, különösen, hogy három mûszakban, nyelvtanulás mellett sikerült
mindezt elérned!
Lovásziné Anna
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A paksi Demeter Dél-Mezõföld Természetbarát Egyesület az éves programnak
megfelelõen gyalogtúrát szervezett
Sukoró és Pákozd között 2010. március
13-án Jakab Éva vezetésével.
A bérelt buszon elõzetes jelentkezés
alapján sok ismerõs, jó barát, régi kolléga
közelítette meg a túra kiindulópontját. A
gyalogtúra Sukoró község meredeken
emelkedõ utcáin kezdõdött. Még ki sem értünk a házak közül, mikor megcsodálhattuk a katolikus templom elõtti teraszról a
Velencei-tóra nyíló csodálatos kilátást.
A hegység alapkõzete gránit, mely
több helyen is a felszínre bukkan. A víz
és a szél eróziója következtében ezek a
kõtömbök gyakran bizarr alakot öltenek. A nép "gyapjúzsák"-nak hívja ezeket. Másokat úgy alakít, hogy bizonytalan egyensúlyi helyzetû csoportokat "ingó kövek"-et alkotnak. E páratlan természeti szépségeket a jelölt úton, a havas
erdõben sorba jártuk.
Túrázás közben arra is szakítottunk
idõt, hogy a közelben elrejtett "geoládákat" keressünk meg. Az elsõt egy
használaton kívüli geodéziai és egy
átjátszótorony közelében lévõ fa tövében találtuk meg Jakab Albert és GPSkészüléke segítségével. Az ételdoboz
nagyságú mûanyag edényben jelvények, apró ajándéktárgyak és egy napló volt található, ahova beírtuk, hogy ott
jártunk. Volt egy angol regisztrációjú
szép jelvény is. Néha ezeknek a tárgyakA térképeken szintvonalakkal jelölik a domborzatot. Megfelelő vastagságú lemezeket
szintvonalak mentén kivágjuk és azok sorozatát egymásra helyezzük, kialakul a domborzat modellje. Hét-nyolc éve láttunk a
CeBIT-en egy német technikum diákjainak
ötletéből megvalósított 3D-s nyomtatót. A
berendezés úgy működött, hogy egy tartályból port terített el, melybe valamilyen anyagot fecskendeztek (mint a tintasugaras
nyomtató), amitől az összeragadt. Az egymást követő rétegek apró lépésekben összeragadva kialakították a "modellt". Később
már akár mozgó elemekből álló, alkatrészenként más-más színűre festve a szemléletesség kedvéért pl. egy differenciál hajtás
is nyomtatható volt, egy menetben.
Dr. Forgács Gábor fizikusként került ki Ameriká-
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Túra a Velencei-hegységben

nak küldetésük van - indítójuk egy mellékelt levélben meghatározza, hova
akarja eljuttatni. Aki arra megy, továbbviszi egy doboznyi távolsággal. Most
csupán három doboz esett utunkba.
Az Angelika-forrás egy szépen foglalt,
festõi környezetben lévõ népszerû pihenõhely. Az utóbbi idõben leesett jelentõs
csapadéknak köszönhetõen bõ vizûnek
gondolnánk, de szinte elapadt, vize ihatatlan. Eddig is szép volt az erdõ, de ami

Szervnyomtatás – Igen, jól
olvasták.
ba kutatni, tanítani. Biológiai fizikussá képezte
magát 1989-ben. Az embrionális morfogenezis fizikai alapjaival kezdett foglalkozni,
mely területnek mára az egyik legismertebb
szakértője. Biological Physics of the Developing
Embryo (Cambridge) című könyve 2005-ben jelent meg. Mára számos egyetem tananyagává
vált. Rájött, hogy az élő sejtek önmaguktól megtalálják egymással a kapcsolatot, ha egymás
közelébe kerülnek. Organovo néven céget alapított a további kutatásokra. Háromdimenziós
bionyomtatással Petri-csészében élő, működő
csirkeszívszövetet állítottak elő.
A szervátültetések egyik legnagyobb problémája még akkor is, ha sikerült megfelelő do-

ezután következett, az mesébe illõ - ez a
Polák-hegy utáni szurdok.
Nemcsak a hóvirág bújt ki,
de a szinte észrevétlen illatos
hunyor is. Észrevétlen, mert
a virágja szirmai zöldek vannak színesebb virágú fajtái is a hunyornak.
Az érintetlen erdõben a télen sok fa dõlt keresztben az
ösvényen. Átléptük vagy átbújtunk alattuk. A madarak éneke az erdõn,
ahogy a nap többször is megmutatta magát, jelezte, hogy itt van már a kikelet. Ha
a szél nem fújt volna, egész kellemes idõ
lehetett volna. Ha néha egy-egy kilátópontról szétnézhettünk, nyugatról sötét felhõk
közeledtek, még a hó is szállingózni kezdett, de a szél, ahogy hozta, el is vitte.
A túra végpontja és egybe a csúcspontja is a Pákozdi emlékpark felkeresése volt. A 48-as híres csata az elsõ hadisiker, a gyõzelem dátuma a néphadsereg napja volt. A sokáig elhanyagolt kiállítóhelyet most megújulva láthatjuk.
Egy civilszervezet, Katonai Emlékpark
Pákozd (KEMPP) vette kezelésébe.
www.kempp.hu. Különös aktualitást
adott látogatásunknak, hogy elõzõ nap,
12-én adták át az új kiállítási épületüket
- tudhattuk meg dr. Görög István ezredestõl, aki civilben látja el az igazgató
feladatát. Bokros teendõi ellenére végigkalauzolt bennünket birodalmában.
gyulai
nort találni, a kilökődésgátlás megoldása.
Tengeri moszatból vonható ki olyan "kocsonya", mellyel szemben az immunrendszer
közömbösen viselkedik és a belé csomagolt
pl. hasnyálmirigy-szigetsejtek "zavartalanul"
termelhetik az inzulint.
A 3 D-s szervnyomtatással kombinálható ez
a "tokozási" eljárás és így immunreakciómentes emberi "cserealkatrészek" ipari méretű előállítására nyílik lehetőség - akár műtét közben. Az agy reprodukálásán még nem
agyalnak, de ha egyszer az is megoldható
lenne, akkor a szép emlékek áttöltése után
a szükséges tudás következhetne, frissítve.
Egyelőre vérereket és ideggyököket tudnak
ezzel a módszerrel készíteni - ha csak sci-fi
regényben írták volna le a módszert, akkor is
hatalmas az ötlet.
gyulai

Sikeres szezon közben a sakkozók
Berkes kijutott a vb-re, az ASE 2. is lehet
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A 2009/2010-es bajnoki
évadnak is érmes reményekkel vágott neki az Atomerõmû SE sakkcsapata, mely az
elõzõ években rendre a dobogó harmadik fokára ért.
Az erõviszonyok ismeretében ismét ez a pozíció tûnt
elérhetõnek, ám a sport attól
is szép, hogy néha borul a
papírforma. Ez a sakkcsapatbajnokság esetében azt jelentené, hogy valamelyik zalai - elsõsorban az egerszegi
Csuti-Hydrocomp jöhet szóba - gárdát sikerülne megelõzni.
Ha az eddigi nyolc eredményt megnézzük, látjuk,
hogy az ASE kétszer nyert
minimális, 6,5-5,5-es különbséggel (Mátyásföld és Haladás) és ugyancsak kétszer
7,5-4,5-re (Kazincbarcika, Makó). Nagy
különbséggel háromszor gyõztek a mieink: 8,5-3,5 a Pénzügyõr, 9-3 a Dunaharaszti és 10,5-1,5 a jobb sorsra érdemes
Honvéd ellen. Egyetlen vereség "csúfítja"
csak el az összképet, mégpedig a bajnok
nagykanizsai Aquaprofit elleni 5,5-6,5.
Nyolc forduló elteltével érdemes áttekinteni, mely játékosunk mennyit tett hozzá eddig a csapat jó szerepléséhez. Négy
sakkozónk ült asztalhoz mind a nyolc bajnokin. Ács Péter 6,5/8, Grószpéter Attila
és Fodor Tamás 5,5/8, míg Györkös Lajos
4/8-as mutatóval áll. Közülük Ács megõrizte veretlenségét, míg a többieknek
már volt egy-egy nullpontos meccsük. Ti-

zenkét olyan paksi sakkozó van, aki a
csapatbajnokik legalább felén szerephez
jutott. Közülük a 4/5-ös mutatójú
Vladislav Nevednichy, a 4,5/6-os Szabó
Krisztián (képünkön) és az 5/7-es Balázs
Gábor teljesítménye dicsérhetõ. Megbízhatóan játszik Vidéki Sándor (4/7), míg
Molnár Béla eddigi öt remijével azon hatok egyike, aki még veretlen. Berkes Ferenc teljesítménye hatvan százalékos
(3/5), ez magasabb, mint Csom István és
Vajda Szidónia eddigi eredményességi
mutatója, amely egyaránt 3,5/7.
Lapzártánkkor az ASE a 3. helyet foglalta el a tabellán. 61,5 pontja 2,5 egységgel
kevesebb a zalaegerszegiekénél, bár ez a
differencia egy fordulóval korábban mindöszsze egypontos volt. A 8. játéknap

ugyanis nem úgy sikerült, ahogyan szerettük volna, hiszen fõként a hátsó táblákon meglévõ
jelentõs értékkülönbséget csupán Balázs tudta gyõzelemre
váltani. Nagyon kellett ez a részsiker, hiszen a többi táblán egyaránt remi született. Mivel azonban a Csuti 8-4-re elverte a Kazincbarcikát, lépéselõnybe került a mieinkkel szemben. A következõ körben ez a két csapat
egyébként éppen egymással
mérkõzött (ápr. 11.) a zalai megyeszékhelyen, s ezen összecsapás kimenetele nagymértékben
befolyásolja az ASE és a Csuti 2.
helyért folytatott harcát.
A csapatbajnokik mellett érdemes kitérni az egyéni szereplésekre is. A Rijekában megrendezett XI.
Európa-bajnokságon két paksi, Berkes Ferenc és Szabó Krisztián képviselte a paksi színeket. Elõbbi hét és fél ponttal zárta
a 11 fordulós viadalt, teljesítménye hét Élõpontot hozott számára. Berkes veretlenül
játszotta végig a tornát, harcolta ki egyúttal a rájátszás lehetõségét. A szerb Bojan
Vuckovic elleni párharcát nyeréssel kezdte, ám a szerb sakkozó egyenlített. Nagymesterünk eztán ismét vezetést szerzett,
de a második villámpartit Vuckovic nyerte (2-2). A "hirtelen halál" játszma döntött. Izgalmas kalandokban a kapkodást
Fecó bírta jobban, gyõztesként állhatott
fel a sakkasztaltól, jutalma részvételi jog
a kieséses világbajnokságon. Szabó 5,5
ponttal zárta a tornát.
Vöröss Endre

Jól indult a versenyszezon
a karatésok számára
A Faddi Sportegyesület Karateszakosztály és a tolnai Tanren Karate Sportegyesület versenyzõi az elmúlt évben a mind a
hazai, mind a nemzetközi versenyeken is
kiváló eredményeket értek el. Az idei versenyszezon március közepén Sárváron
vette kezdetét, amelyrõl a Tolna megyét is
képviselõ ifjú karatékák több értékes helyezéssel, valamint négy arany-, öt ezüst-,
és hét bronzéremmel tértek haza.
Március közepén szezonkezdõ versenyen indultak a faddi és tolnai karatékák.
Az utánpótlás és haladó korosztályú fiatalok számára immáron kilencedik alkalommal került megrendezésre Sárváron a
Sárvár Kupa elnevezésû nyílt Ippon
Shobu Országos Bajnokság, amelyre közel húsz hazai egyesület mintegy százötven jól felkészített versenyzõje érkezett tájékoztatta szerkesztõségünket Bali Ervin karateedzõ.
A Faddi SE Karateszakosztályának és a
tolnai Tanren Karate Sportegyesületnek
összesen tíz versenyzõje nevezett az évkezdõ eseményre, melyen a vártnál jobb
eredmények születtek - ez mindenképp
ígéretes évre tekint elõre. Az alábbi kiváló eredmények születtek:
Bányi Kitti egy-egy arany-, ezüst- és
bronzérmet szerzett. Berta Dániel is a dobogó legfelsõ fokára állhatott. Bogárdi
Barbara értékes harmadik, Bogárdi Mónika pedig egy negyedik és egy elsõ helyezést ért el. Feid Norbert ezüst- és bronzérmét Feid Roland kiegészítette egy szin-

tén értékes negyedik helyezéssel. Horváth Krisztián egy-egy ezüst- és bronzéremmel gazdagította gyûjteményét. Tóbi
Csaba egy, míg Kiszli Viktor két bronzérmet harcolt ki. Legeredményesebben
most Kósa Evelin szerepelt, a két ezüstérmét megtoldotta még egy fényesen csillogó arannyal is.
- Sajnos utánpótlás-korcsoportban nem
sikerült még versenyzõt neveznünk, remélhetõleg ez õsztõl változni fog és újabb
fiatalok csatlakoznak a csapathoz! - zárta
a rövid tájékoztatást Bali Ervin, aki nemcsak szûkebb megyénkben, hanem az országos válogatott keretben is egyre eredményesebben dolgozó edzõ.
Szerkesztõségünk nevében gratulálunk és további sok sikert kívánunk!
Sipos László

Petõfi Sándor kerékpáros
emléktúra

Már évek óta szerepelnek az ASE Természetjáró Szakosztály és a Demeter Dél-mezõföldi Természetbarát Egyesület programjában a gyalogtúrák és túraversenyek mellett kerékpáros túrák is - talán hat éve - hívta fel figyelmemet a sportág megszállott túravezetõje, Gergely László. A leghagyományosabb és egyben az évadkezdõ túrát mindig azonos útvonalon - Paks-Borjád-Nagydorog-Paks (62 km) - mikor is máskor, mint
a legszebb tavaszi ünnepen, március 15-én
teljesítik.
Így volt ez idén is. Reggel 8 órakor indultak 17-en a Városi Mûvelõdési Központ parkolójából. Az idõjárás nem fogadta õket a
kegyeibe, mert bár szépen sütött a nap, erõs
szél fújt, mely elõbb oldalról, majd szembõl
nehezítette a táv megtételét, de végül Nagydorogtól a hátszél végre hazasegítette õket.
Az útba esõ helységekben sorra felkeresték a nagy költõ életének emlékhelyeit,
melyek ilyenkor mindig megújulva, nyitott
kapukkal várják az érdeklõdõket:
•Borjádra iskolatársa, padtársa és jó barátja, Sass István nemes ifjú révén került.
Házuknál a méhes volt kedvenc tartózkodási helye. A nádfedeles házikó védelmében
úgy, mint régen, most is sorban álltak a

szalmából font méhkasok. Már mint neves
költõ tett ismét látogatást 1845-ben és átlátogattak a közeli Uzdra.
•Uzd, Fördõs-kúria (volt népfõiskola), itt
találkozott barátja húgával, Erzsikével. Halászbált akartak szervezni, amivel elröpült
az idõ - gyalog már nem mehettek, így ökrös szekéren tették meg az utat. Ebbõl az élménybõl született a híres vers. A házban iskola, majd népfõiskola mûködött, ma már
múzeumként és a turisták menedékéül
kulcsosházként szolgál az udvaron lévõ évszázados fák árnyékában.
•Sárszentlõrinc, ki gondolná, hogy
1806-ban itt alapították a késõbb országos
hírû háromosztályos kisgimnáziumot - még
az Alföldrõl is jöttek diákok. Ide járt 193133 között Petrovics Sándor is. Az a ház, ahol
albérletben lakott, ma emlékház. A kiállítás
egyik érdekessége egy fénykép, mely hitelesen ábrázolja a költõt. Késõbb a gimnáziumot átköltöztették Bonyhádra (1870),
mely ma már a nevét viseli 1949 óta.
Minden emléktúra alkalmával megkoszorúzzák az emlékházon elhelyezett márványtáblát, most is így történt. A koszorú
szalagján a felirat: ASE Természetjáró Szakosztály.
gyulai

