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Köszöntő

Dr. Kovács Antal kommunikációs igazgató
Fotó: Bodajki Ákos

Kedves Olvasók!
December az év legsötétebb hónapja, ilyenkor az emberiség évezredek óta a fényt várja – értsük ezt akár szó
szerint, a téli napforduló után hosszabbodó nappalokra, akár szimbolikusan, a kereszténység adventjére és
karácsonyára gondolva. Otthonainkban gyertyát gyújtunk, csillogó díszeket teszünk ki, amelyek megsokszorozzák a fényt, lelkünk melegét pedig jótékonykodással, adományozással osztjuk meg embertársainkkal.
Hogy hogyan kapcsolódik mindez az atomerőműhöz?
Ezernyi szálon. A magyar otthonok azért fényesek és
melegek a téli sötétben és hidegben is, mert a Paksi
Atomerőműben gépek százai, emberek ezrei dolgoznak azon, hogy a hazai áram felét megtermeljék. Idén
karácsonykor pontosan fél évszázada annak, hogy ez
lehetővé válhatott – ekkor írták alá a magyar atomprogram kezdetét jelentő államközi szerződést. Azt, hogy a
magyar energiamixben miért és hogyan kapott ilyen
kiemelkedő szerepet az atomenergia, szépen megmutatja, hogy mi lett ennek a szerződésnek a sorsa: a
kezdeti elutasítás, más energiahordozók felé fordulás
késleltette a projektet, de az olajválság aztán józan be-

látásra bírta a politikusokat is, és a Paksi Atomerőmű
megépülhetett. Amikor az atomenergia jövőjéről gondolkodunk, nehéz nem meglátni a párhuzamokat a mai
és az ötven évvel ezelőtti események között – érdemes
hát figyelni arra és tanulni attól, aki a teljes folyamatot
végigélte és támogatta, ezért kértük fel Szabó Benjamint, hogy mesélje el ezt a történetet.
Fény és energia kettőse nemcsak akkor látszik, amikor
otthon felkapcsoljuk a lámpát, hanem egyik legszebb
formája az atomerőmű szívében, a reaktorban mutatkozik meg – ez a Cserenkov-sugárzás, amelyet élőben
az itt dolgozókon kívül kevesen láthatnak, de a mostani
lapszámban megmutatjuk Önöknek. Szeretnénk emellett bemutatni olyan embereket – kollégákat és környékbelieket –, akik életükkel, cselekedeteikkel teszik
fényesebbé a világot, otthonainkat, közösségünket.

Kellemes karácsonyt és boldog új évet kívánok minden
kedves Olvasónknak!
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50 éves a magyar atomprogram
Szabó Benjamin | fotó: MTI-, AEM-archívum

A két archív kép a Paksi Atomerőmű történetének két kulcsfontosságú pillanatát ábrázolja. Fel lehet
tenni a kérdést, mint mindkét eseményen jelenlévőnek, hogy a kettő
között miért telt el 16 év? Röviden
nem könnyű ezt megválaszolni,
az ATOMKORKÉP című könyvben
ezen időszak eseményeit közel 800
oldalon ismertetem.
Az egyezmény többször módosítva lett, de ha ez a kormánymegállapodás akkor nem jön létre,
majdnem biztos, hogy ilyen teljesítményű, 34 éve biztonságosan,
nemzetközi elfogadottság mellett
üzemelő erőművünk nem lenne.
A hazai atomerőmű-építés szükségessége távlatokban a felső
vezetés szintjén először 1964-ben
fogalmazódott meg. Eddigre az
országban a kitermelhető feketeés barnaszénlelőhelyek kimerülőben voltak.
A hazai szénhidrogén-kutatások
folytak, 1958-ban feltárták a hajdúszoboszlói földgázmezőt, jelentősebb siker 1962-ben következett
be a szegedi olaj- és gázmezők
megtalálásával. Külföldről az olajszállítás az ötvenes évek végén
kezdődött meg tartálykocsikban.
Az első olaj a megépült Barátság
kőolajvezetéken keresztül 1962ben érkezett meg. Nem sokkal később épült meg az első gázvezeték. Ekkor kezdtek áramot termelni
az első olajbázisú blokkok Százhalombattán. A lényeg, hogy ebben
az időszakban még nem lehetett

tudni, hogy az évtized második felében a szénhidrogén-ellátásunk
mennyire növekedhet, azt meg
különösen nem, hogy viszonylag
alacsony áron.
1964-ben az is ismeretlen volt,
hogy a Szovjetunióban, Ob
nyinszkban a világ első villamos
energiát termelő atomerőművének 1954-ben történő üzembe
helyezését követően – a számunkra elérhető piacon belül – mikor
lesz nagy teljesítményű atomerő-

főbb műszaki adatait tartalmazta.
Elsőként az NDK, majd a bolgárok
és harmadikként a magyar kormány hivatalos kétoldalú tárgyalásokat kezdeményezett. Ezzel ki
is merült a keret, mert a negyedikként jelentkező csehszlovák igényt
már kapacitáshiány miatt a szovjet
kormány elutasította.
A magyar javaslat élén az akkori
Nehézipari Minisztérium állt. Ezen
belül is a nagy szaktekintélynek
számító dr. Lévai András tanszék-

Budapest, Parlament, 1966. december 28. 18 óra
A magyar atomerőmű-építési kormányközi egyezmény aláírása

mű építésére konkrét ajánlatunk.
A fordulat 1965-ben következett
be, amikor a Szovjetunió szakmai
vezetése, az akkor működő KGST
Villamos Energia Állandó Bizottsága (VÁB) keretében átadott egy
úgynevezett „barátságtervet”. Ez
egy víz-vizes tartály típusú, 800
MW összteljesítményű, ipari méretű atomerőmű vázlatos leírását és

vezető egyetemi tanár, villamosenergia-ipari miniszterhelyettes.
A javaslatot több felső vezető is
támogatta.
Az előzőekben leírtakból kiderül, hogy a hatvanas évek végén
már elvileg lehetett választani az
atomenergia és a szénhidrogénbázisra épülő erőművek között.

Az ország fénye
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Paks, 1982. december 28. 0 óra 18 perc
Az első reaktorblokk hálózatra kapcsolása

Az egyezmény megkötése után a
kormányon belül erős vita indult el.
Miközben a területkijelölés megtörtént, a tervezés folyt, a területi
földmunkák megkezdődtek. 1970
januárjában az – „olajerőműépítéspártiak” győztek. (Itt szükségesnek tartom megjegyezni, hogy a
vita alapja egyértelműen a gazdaságosság volt. A döntés az akkori
olajárak hosszú távú fennmaradásának feltételezésére alapozott.)
Ugyanaz a miniszterelnök-helyettes levélben kérte szovjet partnerétől a határidő nélküli elhalasztást,
aki az egyezményt aláírta. Ezt az
erőművet a korábban hoppon maradt csehszlovákok Bohunyicében
felépítették.
A vert helyzetben – a hazai szakmai vezetéssel nem egyeztetett

– durva, határidő nélküli lemondást követően néhányan elértük,
hogy az egyezmény kormányszinten, konkrét időponttal és teljesítménymegnevezéssel kerüljön módosításra. Ez – véleményem szerint
– azért sikerülhetett, mert a szovjet
tárgyalófél már nem vett komolyan
bennünket, a magyar kormányban
pedig az olajpártiaknak az atomerőmű-építés leállítása, további
olajerőműves blokkok létesítésének elhatározása volt a közvetlen
céljuk.
Az 1972. évben bekövetkezett
olajválság ébresztőt fújt, de a vezetésben lévők többsége ezt nem
igen akarta meghallani, a legtöbben ezt a helyzetet átmenetnek
tartották. Szerencsére az akkori
nehézipari miniszter, dr. Szekér

Gyula – akinek kiemelkedő szerepe volt korábban a gazdaság
szénhidrogén-ellátásra
történő
átállításában, ezáltal is a vegyipar
jelentős fejlesztésében – meghallotta, és az érvényes kormányközi
egyezmény alapján megindította
a konkrét tárgyalásokat. Az 1980.
évi üzembe helyezés benne volt a
módosított egyezményben, ez kiindulópont volt. Ugyancsak lényeges, hogy benne volt a 2000 MW
is, mert 1972-ben szintén kapaci
tásszűkében ilyen egyezményt
már a szovjet fél nem kötött volna. (Itt szükséges megjegyeznem, hogy a kormányközi egyezményekben foglaltakat a szovjet
miniszteri szintű vezetés magára
nézve kötelezőnek tartotta.)
Közben ugyancsak 1972-ben,
az egyezménytől függetlenül a
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szovjet szakmai vezetés döntött,
hogy 1978. évtől csak az európai
biztonsági filozófiának megfelelő
atomerőművet helyeznek üzembe. Ennek a típusnak a működési
rendszerét fel nem adva, az erőművet jelentősen áttervezték.
Ma ezért üzemelhet a Paksi Atomerőmű, míg az eredetileg Magyarországra tervezett bohunyicei erőmű leállítva, lebontásra vár. Ilyen
az élet, ma hálás vagyok az elhalasztási döntésnek, amely akkor
nagyon fájt.
Igaz, hogy az 1980-ból 1982 lett,
de ezért is meg kellett „szenvedni”, mert egy „prototípus” atomerőművet építettünk, és a szá-

munkra addig ismeretlen műszaki
követelmények teljesítésére nem
volt a magyar ipar felkészülve.
Megtanultuk viszont egy életre,
hogy egy atomerőmű üzemeltetési és környezetvédelmi biztonságához más gondolkodás és
technikai felszereltség szükséges.
Ezt bizonyítja, hogy a következő
három blokk építése, szerelése
és üzembe helyezése különösebb
kormányszintű beavatkozások nélkül, ütemtervszerűen folyt.
Azt is tudni kell, hogy az eltelt évtizedekben – szinte a kezdetektől –
jelentős fejlesztések történtek, és
történnek napjainkban is. A Paksi
Atomerőmű üzemviteli és környe-

zetbiztonsági eredményei nemzetközileg elismertek. Ennek egyik
bizonyítéka, hogy az Atomerőmű
Üzemeltetők
Világszövetségének (WANO) legutóbbi helyszíni
vizsgálata megállapította, hogy
„A Paksi Atomerőmű működése
megfelel a nemzetközi előírásoknak, biztonságos üzemeltetése
pedig garantált.”
Szerintem mi, az akkori építők és
a minket követő üzemeltetők igazi
természetvédőkké váltunk. Ezt a
tényt a Paksi Atomerőmű környezete bizonyítja ennyi év elteltével
is. Én – amióta az atomerőmű tartósan üzemel – nem tudok róla,
hogy a környezetszennyezéstől
való félelem miatt Paks környéké-

Az ország fénye
ről jelentős elköltözési hullám indult volna meg. Az ott élő emberek biztonságban érzik magukat.
Hasonló biztonságérzetet lehet
tapasztalni az erőmű környezetében élő növény- és állatvilágánál.
Mint elkötelezett természetvédő
támogatom – ott ahol erre lehetőség van – a víz, a nap, a szél és más
természetes erőforrások kihasználását, de Magyarországon sajnos
erre nem lehet alapozni egy olyan
életszükséglet biztonságos és folyamatos kielégítését, mint a villamos energia. Alap, évi 7000 óra feletti termelőképes báziserőművek
nélkül egy nemzeti villamosenergia-rendszer nem működhet. Ne
kívánja senki azt az állapotot, amikor jelentős területek áramszolgáltatás nélkül maradhatnak. Gondoljanak elsősorban a föld alatti

és feletti közlekedésre, az orvosi
ellátásra és nem sorolom tovább.
A kapacitáskiváltó döntés szükségességének és megalapozottságának, a 2 darab 1200 MW-os
orosz szállítású blokk (Paks II.)
megépítésének a terve két erős
pillérre támaszkodik:
1. Az elmúlt 33 év eredményeire,
ami a lenti diagramon látható. Ez
önmagában mindent elmond az
üzemről és a nemzetközi szabályoknak megfelelő környezeti biztonságról.
2. 2016. augusztus 5-től, a több évtizednyi felhalmozott orosz technológiai tudás és a folyamatos fejlesztés eredményeként a világon
először már üzemel a jelenleg legkorszerűbbnek számító 3+ generációs 1200 MW-os víz-vizes típusú
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atomerőművi blokk. Ennek és a közeljövőben Szentpéterváron üzembe kerülő két blokknak az üzemi
tapasztalatait figyelembe véve tervezik majd meg a Paks II. erőművet.
Befejezésül szeretnék egy személyes emléket megosztani az olvasókkal. Én életemben először 50
évvel ezelőtt, karácsony másnapján
– mint az atomerőmű-beruházás
frissen kinevezett miniszteri biztosa
– voltam Pakson, az aláírásra érkezett szovjet kormánydelegáció tagjait kísérve. Ekkor még két változat
elemzése folyt: Bogyiszló és Paks. A
későbbi hetekben megismerkedve
a nagyon részletes vizsgálattal, 50
év után is fejet hajtok az orosz tervezők előtt. Szakmai érvelésüket a
paksi telephely mellett az élet igazolta.

Atomerőmű részaránya a termelésben
1983–2015 között
Import: 13 687 GWh
Import

Egyéb hazai
termelés

Nukleáris

Egyéb hazai termelés: 47,3%
(14 228 GWh)

Atomerőmű részaránya a hazai termelésben: 52,7%
(15 834,4 GWh)
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Cserenkov-sugárzás
Fotó: Bodajki Ákos

Szakértő szemmel

Laikus szemmel

„A Cserenkov-sugárzás olyan „fékezési” sugárzás, amely akkor jön
létre, amikor a vízben egy, a fénysebességnél nagyobb sebességű töltött részecske (pl. elektron)
mozog. A részecske a lassulásakor
leadott energiát átadja a környezetének, úgymond polarizálja azt.
A polarizáció megszűnésekor az
infravöröstől az ultraibolyáig keletkeznek elektromágneses hullámok. Ezek nagy része nem a látható tartományba esik, másrészt
az üzemanyag-kazetták felett lévő
vízréteg elnyelőképessége miatt
csak a kékes-lilás színű fényt látjuk.

Torma Béla fizikus

„Nem állítom, hogy huszonéves
koromban a legfontosabb dolgaim között tartottam számon a világegyetem keletkezésének vagy
az ősrobbanásnak a megismerését. De azzal, hogy atomerőműben dolgozom, egyre kíváncsibb
és érdeklődőbb lettem, főleg
ami az atomenergiát illeti. Ahogy
telik az idő, kitárul a világegyetem, és egyre jobban érdekel,
hogy mi történik körülöttem.
Abban a kivételes helyzetben vagyok, hogy olyan, emberi ésszel
és szemmel nehezen felfogható
jelenségnek lehettem szemtanúja, amiben kevesen részesülnek

életükben. Láttam a láthatatlant.
Belecsöppentem egy másik dimenzióba, amit laikusként csak
úgy tudnék megfogalmazni,
hogy a születés igazi kék villanása, a „kékes derengés” látványa.
Ahol az atomreaktorok hűtővizének mélyén halvány, gyönyörű, kékes ragyogás veszi körül a
sugárzó rudakat. A fényt, ahogy
a radioaktív rudakból a bomlás
során kirepülő részecskék gyorsabban haladnak, mint amilyen
gyorsan a fény tud haladni a vízben. Hihetetlen és felfoghatatlan. Energia születik.”

Orbán Ottilia

Az ország fénye
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házon belül

Az áramgyárban is
takarékosak az energiával
Prancz Zoltán | Fotó: internet
Korunk egyik legsürgetőbb, világméretű kihívása a környezetszen�nyezés, illetve környezeti terhelés elfogadható mértékűre csökkentése, a környezeti erőforrásoknak a jövő nemzedékek számára történő
megóvása. Az erre irányuló törekvés szerves részét képezi az energiaellátás és -felhasználás hatékonyságának javítása, egyben az energiafogyasztói költségek csökkentése. Ezek megvalósításának egyik
meghatározó eszköze az energiairányítási rendszer alkalmazása.
A globális erőfeszítésekben hazánk is részt vesz, többek között a
vonatkozó jogi szabályozás megalkotásával. Az energiahatékonyságról szóló 2015-ös törvény egyebek

mellett energetikai auditot – külső,
független fél által végzendő felülvizsgálatot – ír elő az évi 50 millió
eurónál nagyobb forgalmat bonyolító vagy 250 főnél több alkal-

mazottat foglalkoztató vállalatoknak, így a Paksi Atomerőműnek
is. Ugyanakkor alternatívaként – a
fenti előírás alóli mentesítő feltételként – előirányozza az EN ISO
50001 jelű szabványnak megfelelő, független, akkreditált tanúsító
szervezet által tanúsított energiagazdálkodási – más szóval energiairányítási – rendszer működtetését. Tehát az a nagyvállalat,
amely ilyen rendszert működtet,
mentesül az energetikai audit kötelezettsége alól.
A mentesítés alapja, hogy ez a
szabvány szigorúbb feltételeket
rögzít, mint a jogszabályi előírás. A
szabvány az energiairányítási rendszerekre vonatkozó követelményeket és alkalmazási útmutatót
tartalmazza, célja pedig, hogy segítse a vállalatokat olyan rendszerek és folyamatok létrehozásában,
amelyek az energiateljesítmény
javításához szükségesek, beleértve az energiahatékonyságot,
energiafelhasználást és az energiafogyasztást is. Magyarán ez egy
sorvezető, amit ha egy vállalat beépít a napi működésébe és precízen követ, akkor módszeres energiairányítást valósít meg, ennek
eredményeként pedig csökkenti
például az üvegházhatást okozó
gázok kibocsátását, az egyéb káros környezeti hatásokat és – nem
utolsósorban – az energiaköltséget. A szabvány nemzetközi, és
minden típusú és méretű szervezetnél alkalmazható függetlenül
a földrajzi, kulturális és társadalmi
körülményektől. Sikeres bevezetése a vállalat minden szintjének és
funkciójának, de különösen a felső
vezetésnek az elkötelezettségétől
függ. A sikeres bevezetést és működtetést egy erre a célra akkreditált külső, független intézménynek
kell tanúsítania.

házon belül
A Paksi Atomerőmű, a teljes MVMcégcsoporthoz hasonlóan, az EN
ISO 50001 szabvány szerinti energiairányítási rendszer működtetésével kíván megfelelni a jogszabályi követelménynek.
Mint minden rendszerépítés, az
energiairányítási rendszer bevezetése is nagyfokú szakértelmet
és körültekintést igényelt. A bevezetésre létrehozott projekt koordinálására Buránszky István, a
Rendszertechnikai Főosztály vezetője, a szakmai megalapozásra Angyal Miklós, a Rendszertechnikai
Osztály rendszertechnológusa, a
működési változás koordinálására
Ágh Mária, a Minőségirányítási és
Működésfejlesztési Osztály csoportvezetője kapott megbízást. Az
energiairányítási tanúsító auditra
az MVM Partner Zrt. alvállalkozójaként a Menton Energy Group Kft.
tanácsadói végezték a felkészítést.
Az energiairányítási rendszer bevezetésének átfogó célja tehát az
energiatakarékosság, és ettől elválaszthatatlanul a szervezeti kultúra
fejlesztése. Az átfogó célkitűzést
az úgynevezett energiacélok bontják le a konkrét részletekig, operatív tennivalókig. A Paksi Atomerőmű a következőképpen határozta
meg az energiacéljait: az elmúlt
évtől nyomon kell követni az évek
energiamérlegét (azaz a termelt és
felhasznált, illetve vásárolt energiamennyiségek arányát). Az ehhez szükséges adatok eddig több
helyen álltak rendelkezésre. Ezt a
tagoltságot az energiairányítási
rendszer hivatott egy nagy egységként összefogni és monitorozni. A rendszer működésbe lépése
után kerülhet sor a jelentősebb
energiafelhasználási területek apróbb egységekre történő bontására. Erre tekintettel a szakemberek
a fogyasztási területek megfelelő

felosztásával célként fogalmazták meg az erőmű önfogyasztási értékei csökkenthetőségének
vizsgálatát. További, kapcsolódó
célkitűzés az épületenergetikai
vizsgálatok bevezetése, a „pazarlások” megszüntetése, illetve az
energiaveszteségek
racionális,
elfogadható szintre csökkentése.
Mivel a rendszer működése még
nagyon kezdeti stádiumban van,
bátran kijelenthető, hogy az ötletek és lehetőségek száma bővülni
fog a feltérképezés és a fogyasztási területek célszerű felosztása
további fázisaiban.
Az energiairányítási rendszer bevezetése az erőmű meglévő irányítási rendszerébe integrálva
történt, ami azt jelentette, hogy a
projektet az atomerőmű működése oldaláról átalakításnak kellett
tekinteni. Az ehhez kapcsolódó
előzetes biztonsági elemzés keretében meghatározták, hogy mely
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irányítási rendszerdokumentumok
módosítása szükséges, és milyen
új dokumentumokat kell bevezetni (jellemző a téma súlyára, hogy
egyebek mellett még a Szervezeti
és Működési Szabályzat is megváltozott). Természetesen mindez
nem csupán bürokratikus aktus,
hanem éppen az érintett dokumentumokon keresztül valósul
meg az energiairányítás beágyazása az erőmű mindennapi gyakorlatába.
Mindebből látható, hogy a rendszerépítés és -bevezetés, illetve
a november végén lezajlott rendszertanúsítás, bár hatalmas feladat
volt, csak a nyitánya a profi energiairányításnak. Ilyen módon nem
kevesebbről van szó, mint az egész
atomerőműre kiterjedő kultúrára
alapított következetes működés és
folyamatos fejlesztés megvalósításáról – immár az energiahatékonyság terén is.
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Radioaktív hulladékokat kezelő kft.

Lakossági tájékoztatás
az átláthatóság jegyében
RHK Kft. | Fotó: RHK Kft.
Még meg sem kezdte üzemelését a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójában az újonnan épült
négy tárolókamra, már a további
bővítésről tartott közmeghallgatást a hatóság.
A jelenről gondoskodás és a jövőről gondolkodás mindig egyidejű
a létesítmény felelős gazdája, a
Radioaktív Hulladékokat Kezelő
Kft. életében, hiszen a radioaktív
hulladék kezelése, tárolása egyszerre jelent rövid és hosszú távú
feladatokat. Ennek a munkának
fontos része az is, hogy a közvélemény rendszeresen tájékozódhasson a tárolókban folyó tevékenységekről, fejlesztésekről. Ezért az
RHK Kft. időről időre részt vesz
lakossági fórumokon, közmeghallgatásokon, sajtóeseményeken. A
közelmúltban négy ilyen rendez-

vény is zajlott, melyekből kettőt a
felügyelőhatóság írt elő.
Október 5-ére hirdette meg az Országos Atomenergia Hivatal (OAH)
azt a közmeghallgatást, amelynek
témája a KKÁT 25-33. kamráinak
létesítésével kapcsolatos engedélyezési eljárás volt. Az atomerőmű
szomszédságában lévő telephely
feladata, hogy mindig elegendő
tárolóhelyet biztosítson az atomerőműben keletkezett elhasznált
fűtőelemek számára. A jelenlegi
kamrákban eddig 8707 kiégett
üzemanyag-kazettát helyeztek el
átmeneti tárolásra. A tervezett
kamrák már mind nagyobb kapacitásúak lesznek, mint az első 16
(17-24 meglévő kamra is már nagyobb befogadóképességgel bír
elődjeinél), mert így költséghatékonyabban megoldható, hogy a
ma működő négy blokk elhasznált

fűtőelemeit – figyelembe véve az
üzemidő-hosszabbítást is – el lehessen helyezni. A hatóság jövő év
közepéig hozza meg döntését az
engedélykérelemről.
Az Országos Atomenergia Hivatal
újabb közmeghallgatását november 8-án tartotta Kisnémediben.
A Vác közelében fekvő településen az RHK Kft. másik telephelye,
a Radioaktív Hulladék Feldolgozó
és Tároló üzemeltetési engedélyével kapcsolatos közigazgatási
eljárásról volt szó. Az intézményi
kis és közepes aktivitású hulladék
kezelésére, elhelyezésére szolgáló létesítmény évekre-évtizedekre
szóló hatósági engedélyekkel rendelkezik, ám a 2014-ben módosult
atomtörvény, illetve az akkor felügyeleti szervvé kijelölt OAH elvárásai szükségessé tették ezt az új
eljárást – és az ehhez kötelezően

Radioaktív hulladékokat kezelő kft.
előírt közmeghallgatást. Az eseményen a társaság részéről Nős
Bálint stratégiai és műszaki igazgató tartott ismertetőt, először
röviden összefoglalva, milyen feladatokat, tevékenységeket folytat
az RHFT, majd bemutatta az egységes üzemeltetési engedélykérelem alapját képező Üzemeltetést
Megalapozó Biztonsági Jelentést.
A dokumentum a hatályos jogszabályok és a hatóság útmutatója
alapján készült, mely a biztonságos működést teljeskörűen igazolja. A hallgatóság kérdéseire az
OAH és az RHK Kft. szakemberei
válaszoltak.
Hogy a nukleáris létesítményekkel kapcsolatosan az elsődleges
szempont mindig a biztonság,
nemcsak ezen a két rendezvényen
kapott hangsúlyt, hanem Püspökszilágyon is, október 14-én, amikor
a település polgármesterének felkérésére, a falu dolgaival kapcsolatos közmeghallgatáson vett részt

az RHK Kft. Az ügyvezető igazgató,
dr. Kereki Ferenc először röviden
bemutatta a társaság tevékenységét, egyes telephelyeit, majd részletesen beszámolt a térségben
folyó munkákról. Emlékeztette a
résztvevőket, hogy a Püspökszilágy és Kisnémedi határában lévő
RHFT intézményi eredetű kis és
közepes aktivitású radioaktív hulladékok kezelését, tárolását végzi,
majd kitért a folyamatosan zajló
modernizációra, fejlesztésekre is.
Szó esett a jövő terveiről is.
Október 13-án a lakossági tájékoztatást közvetettebben szolgáló eseményt tartottak az RHK Kft.
szakemberei: létesítménylátogatással egybekötött sajtóeseményen újságíróknak mutatták be a
KKÁT újonnan elkészült kamráit
Pakson. A médiabejárásra helyi,
regionális és országos orgánumoktól is érkeztek tudósítók. A
tároló működtetésével kapcsolatos információkat László Zoltán, a
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társaság megbízott üzemeltetési
igazgatója osztotta meg a jelenlévőkkel. Beszélt a nemrégiben
lezajlott karbantartási munkákról
és fejlesztésekről, amelyek révén
az üzemeltetés még hatékonyabbá és még biztonságosabbá vált.
Gyöngyösi Csaba beruházási igazgató az új modul létrejöttéhez
szükséges engedélyezési, tervezési és kivitelezési feladatokról
számolt be, amely sok évre előre
biztosítja az erőműből érkező fűtőelemek elhelyezését. Ezt követően Tóth Róbert üzemvezető
kísérte el a sajtó képviselőit az új
modulhoz, ahol további információkat kaptak annak történetéről,
a gyakorlati munkáról, és fényképeket is készíthettek az impozáns
új tárolócsarnokban. A sajtóeseményről számos televíziós, rádiós
tudósítás, újságcikk és online hír
született, így tájékoztatva a közvéleményt a társaság magas színvonalú tevékenységéről.

Miniszteri elismerés
az RHK Kft. munkatársának
Nem mindennapi ünnepi pillanat volt a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. életében,
amikor a társaság stratégiai és műszaki igazgatója, Nős Bálint átvette a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kitüntetését, a Prometheusdíjat. Ugyanis ezzel nemcsak az ő nagyszerű
munkáját ismerték el, hanem közvetve a cég
tevékenységét is.
„A nukleáris technika alkalmazása és a radioaktívhulladék-kezelés generációkon átívelő
tevékenység. Büszke vagyok rá, hogy munkámmal a biztonságos jövőt is segíthetem”
– fogalmazott a stratégiai és műszaki igazgatóság vezetője.

14

atomenergetikai múzeum

Megvilágítjuk a lényeget
Atomenergetikai Múzeum | Fotó: Bodajki Ákos

Ha fizikaórára vagy fizikabemutató
ra érkeznénk a múzeumba, minden
bizonnyal megtudhatnánk, hogy
a fény emberi szemmel érzékel
hető, elektromágneses sugárzás.
Az még valószínűbb, hogy erre
látványos, érdekes kísérletek be
mutatása révén derülne fény. Meg
figyelhetnénk, hogyan jönnek létre
interferenciaképek üveglemezen,
hogyan találkoznak a fényhullámok
rácson, vagy éppen hogyan lehet
prizmával a napfényt színeire bont
va kis „szivárványt” létrehozni.
De nemcsak a fizikaórákon, ha
nem a múzeum többi programja
és foglalkozása során is érdekes
dolgokat tudhatunk meg. A múze
umba érkező gyerekek, kis ovisok
is játékosan ismerik meg az atom
erőmű működését, jelentőségét,
tanulnak meg sok érdekességet:
például azt is, hogy lesz fény a ház
tartásokban.
A gyerekek azt is megtapasztalják,
hogy a legtöbb információt a látás
útján, a fény segítségével szerez
zük. A fény a szemünkbe közvetle
nül a fényforrásból vagy a tárgyak
ról való visszaverődés után jut.
A fizikashow, a fényes kísérletek
és a programok után a múzeumi
tárlat anyagait is szemügyre véve
találhatunk jó néhány, a fényhez
köthető tárgyat is.

Ívlámpa
Humpry Davy 1813-ban fedezte fel, hogy ha egy nyitott áramkört két
szénrúddal zár, és ezt követően a két szénrúd végeit egymástól kis mér
tékben eltávolítja, akkor a rés íve erős fényt kap. Az eszközt, melyet az
elektromos világítás területén először használtak elterjedten, ívlámpának
nevezték.
Magyarországon a Ganz-gyár Elektrotechnikai Osztálya foglalkozott ív
lámpák gyártásával. Az első munkájukat Zipernowsky tervei alapján ké
szítette a gyár. A szénrudas ívlámpákat egy 56 V feszültségű, 12 A áram
erősségű egyenáramot termelő dinamóval táplálták meg.

atomenergetikai múzeum
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Asztali lámpa kriptonizzóval
az 1940-es évekből
A kriptonlámpa feltalálása Bródy Imre nevéhez fűződik.
Kriptonkísérleteit 1929-ben kezdte el, miután elméleti úton
felismerte, hogy a kriptongáz az argonhoz képest – melyet
addig töltőgázként használtak az izzólámpákban – kb. 10–
20% hatásfokjavulást eredményez. Bródy Imre leghíresebb
eredménye a kriptonlámpa feltalálása. A szabadalmat 1931ben nyújtotta be az Egyesült Izzólámpa és Villamossági Rt.
A kriptonégőt az 1937-es Budapesti Ipari Vásáron mutatták
be. Még ebben az évben megjelent a kriptonizzó a külföldi
piacon is.

Fényképezőgép
A fényképezés története a 18. századig nyúlik vissza. Johann
Heinrich Schulze 1727-ben felfedezte, hogy az ezüstsók fény
hatására megfeketednek.
A képalkotás során lencséket és tükröket alkalmaztak és al
kalmaznak a mai napig, a változás a képrögzítés és a képek
tárolási módjában történt. A fejlődés a XX. század végére
gyorsult fel, amikor a digitális technológia is sokat fejlődött.
A múzeumban a fényképezőgépek fejlődésének utolsó 20
éve követhető nyomon. Megjelenik a Magyarországon vi
szonylag szűk körben használt polaroid gép, amelynek nagy
előnye, hogy a képek előhívása azonnal megtörtént. A kiál
lítás részeként láthatunk digitális fényképezőgépeket és a
képek tárolására használt memóriakártyákat.

Filmdoziméter
A sugárzás mérésére használják. A működési elvét tekintve nagyon ha
sonlít a fényképezőfilmre, mivel besugárzás hatására a film megfeketedik.
A különböző sugárzások és energiák kimutatására különböző fémszűrő
ket használnak. A kiértékelés során a film megfeketedésének mértékéből
lehet következtetni a sugárzás mértékére. A kiértékelést meghatározott
időközönként – általában havonta – végzik.
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Illuminálás − kalligráfia, a valóság és az ideák világa
Szöveg, fotó: Vincze Erika tipográfus, kalligráfus
Az illuminálás a latin illuminare, „megvilágítani” szóból ered, a kódexek kezdőbetűinek gazdag aranyozású,
festéssel kiemelő könyvdíszítését, illetve ünnepségek alkalmával épületek és utcák kivilágítását is jelentheti.
Az Atomerőmű magazin karácsonyi, az ünnepek fényét megidéző
számához készült képet kézírással
készítettem. Egy felkérés mindig
megtisztelő, de karácsony havára
még inkább készül a lélek. Két nehézség adódik: az eredeti kalligráfiák reprodukálva kevésbé élvezhetők, és az adott tipográfiai környezet formailag, méretileg, színvilágban megkötéseket tartalmaz.
A nyomdai kigyártás miatt már

november elején készülni kell, de
ilyenkor még nehéz ráhangolódni
a decemberi ünnepek hangulatára.
A tervezés kezdetén vannak álmatlan éjszakák, sok téma közt ingadozva keverednek a gondolatok,
képek jönnek elő az emlékezetből,
így volt ez most is. Az év vége kicsit Janus-arcú: a következőt várjuk, miközben még visszatekintünk
az előzőre. „Égi és földi szerelem”,
a kalligráfia szárnyaló, éber ál-

modozás, romantikus szerelem, a
tipográfia egzakt, materialista, alkalmazott viszonyművészet. Profán
módon, a képen látható kalligráfia
készítésének folyamatáról írnék röviden, beleértve az illuminálást.
Szeretem az ókeresztény és a kora
középkori szövegek bájos hangvételét. A kódexek nyelvezete a
latin volt, de a kéziraton angol és
magyar nyelven is megírtam, római számozást alkalmaztam, ahol

CÍ ML AP SZ TO R I
a tizenhatból egyetlen vonás hozzáadásával tizenhetet alkothattam.
Assisi Szent Ferenc a karácsonyt
az ünnepek ünnepének tartotta,
ez alkalommal Áldás, békesség c.
imáját választottam, melyen az Ormesby Psalter, 1310. (Oxford Bodleian Library) miniatúra motívumai
ból merítettem.
„Uram, tégy engem békéd eszközévé.
Hadd vigyem a szeretetet,
ahol a gyűlölet uralkodik,
a megbocsátást oda,
ahol a vétek él.
Hogy egyességre hozzam azokat,
akik széthúzásban élnek,
s az igazságot vigyem oda,
ahol a tévely az úr.
Hadd vigyem a hitet,
hogy szétoszlassam a sötétséget,
s az örömöt vigyem oda,
ahol szenvedés az élet. Amen”
A magazin decemberi számának
kiemelt témája a fény − de lehet-e
a kalligráfia eszköztárával jól megjeleníteni?
A kódexfestészet a középkorban
és a reneszánsz idején élte virágkorát, más-más mester készítette

elő a pergament, keverte a pigmentet és a tintát, rajzolta az iniciálét, a miniatúrát és az ornamentális
díszítést, az aranyozást, az ólomvesszős vonalazást és a szövegek
másolását. A díszítéseket kifestésre készítették és illuminálták,
mely szigorú értelembe véve csak
az olyan kódexeket jelölte, ahol
aranyat, ezüstöt és platinát használtak, melyek visszaverik a fényt.
Az aranyfüstlemez alkalmazásával
illumináltnak tekinthető a kézirat,
melyen további élénk akrilszíneket,
tintát és gessót használtam. A vermilion ragyogó piros tinta, és néhány kedvenc színem (pl. a rouge
haematite) száradás után is kenődik, és ellehetetleníti a vonalazás
eltávolítását, ezért nagyon óvatosan kellett bánnom a papírral.
Az aprólékos kidolgozás elfárasztja
a látást, de végül kárpótol az eredmény. Ahogy készült az aranyozás,
már ragyogott a sötétben. A domború változathoz használatos gesso
lehelet általi újraélesztése sokszor
sikertelen, és tönkreteszi az addig
készült kalligráfiát, a felületen most
a lapos, vagyis síkaranyozást alkalmaztam. Célszerű az aranyozással
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kezdeni a folyamatot, de óvatosan
kell a mennyiséget meghatározni, mert könnyen válik giccsessé,
ezért a színek arányához képest a
legvégére hagytam: legyen ez a
csúcsdísz.
Nem használok pergament, pedig könnyebb írni rá, mert felületén siklik a tollhegy, ellentétben
a kézzel merített és gyártásban
hasznosított papírok rostos felületével, ahol karcol, akadozik és
megnehezíti az írást, rontja a szép
írásképét. A papírhoz különös vonzódást érzek gyerekkorom óta, és
a felsorolt nehézségek ellenére is
a fehér művészet felé hajlok, a betűk világa oly csodálatosan mesés,
mint Az Ezeregyéjszaka.
Meghal minden író, elássa az Idő,
De az, mit ő leírt, idővel egyre nő.
Ezért, amit leírsz, tökéletes legyen,
Ragyogjon a papír a Végítéleten.
Másért ne márts a kék tintába könnyü tollat,
Tárt szív és kéz legyen a lelke minden sornak.
S ha mást nem osztogatsz, szépséget nyujts vele,
Igy lesz irásodon a nagyság kézjele.
A vers Vajkay Lajos fordítása
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,,Senkivel sem cserélnék…”
Lehmann Katalin | Fotó: Bodajki Ákos
A karácsony a családok ünnepe, családból pedig – ahogy emberből is – nagyon sokféle van. Amikor kigyúlnak az ünnepi fények, láthatóvá válik az is, ami minden családban közös: az összetartozás, egymás
szeretete és tisztelete. Kollégáink, Kiszl Zoltán és Kiszlné Orosz Edit családja is különleges, és nem
azért, mert legkisebb lányuk a születésekor maradandó sérülést szenvedett, hanem mert a nehézségek ellenére boldog, harmonikus a családi életük. Zoltán a forgácsolóüzem egyik művezetőjeként az
MVM OVIT Zrt. alkalmazásában áll, Edit a lányok születése előtt a Kontrolling Osztályon dolgozott.
Virág kilenc-, Luca hat- és a legkisebbik, Nóra hároméves.
Már sötét van, mikor késő délután a Kiszl családhoz érkezem.
Az ablakban színes karácsonyi
díszítés függ, a házból a nappali
fénye szűrődik. Úgy érzem, kedves, meleg otthonba érkeztem.
Edit és a lányok nyitnak nekem
ajtót. Látszik rajtuk, nagyon várták
már vendégüket. Az ajtón belépve előzetes elképzelésem bebizonyosodni látszik. Meggyőződésem, itt jó lehet gyereknek lenni.
Virág és Luca sürög-forog körülöttem, édesapjuk Nórikával játszik.
Hamar megtudom azt is, hogy
Zoltán nagyon aktívan kiveszi részét a klasszikus női szerepekből
is, és kiválóan főz, amit egyébként
igen büszkén fel is vállal. Jól teszi.
,,A klasszikus női-férfi szerepek
nálunk sokszor felcserélődnek.
Apa főz…” – kezdi a beszélgetést
Edit, de a legidősebb lányuk, Virág pontosít is – ,,Apa nagyon jókat csinál!” ,,…és anya mos, takarít, elviszi az autót gumicserére…
vagy a láncfűrészt a szervizbe”
– folytatja nevetve Edit a családi
szerepeket bemutatva. „Persze
ettől még apa egy igazi családfő,
aki egy telefonomra rohan haza,
hogy megnézze az elromlott kazánt, és határozottságával, bátorságával oldja az én szorongásomat, túlzott aggódásomat.”

Gyorsan megtudom – személyesen Virágtól, a kis balerinától –,
hogy jelen pillanatban igen jelentős megmérettetés előtt áll
a Pro Artis Alapfokú Művészeti
Iskola kilencéves növendéke; hetek óta nagy erőkkel készülnek a
november 26-ai paksi Ki mit tud?ra, de ahogy mondja, számára ez
már nem furcsa és nincs lámpaláza. Nyomban ígéretet is tettem,
hogy nekik fogok szurkolni azon a
szombati napon.
,,Virág már harmadik osztályos,
és a Bezerédj-iskolában tanul,
Luca hatéves, és a Tolnai úti
Hétszínvirág óvodába jár. Nórit
is be kellett írassuk az oviba, de
azonnal kértük a felmentését is.
Vele heti ötszöri elfoglaltságunk
van; heti három alkalommal járunk
a paksi Pedagógiai Szakszolgálathoz, ahol két órát konduktorral, egy órát gyógypedagógussal
dolgozunk, és komplex fejlesztést kap. Hétfőnként a dévényes
gyógytornászunkat
látogatjuk
meg Szekszárdon, szombatonként pedig uszodába járunk egy
speciális vizes terápiára, HRG-re.
Sokszor igen nehéz összehozni a napokat, neurológushoz,
audiológiára és szemészetre
menni” – meséli a mindennapokat Edit.

Zoltán két műszakban dolgozik,
így ahogy ők mondják, van A és
B hét. ,,Ha apa délutános, Luca is
tud lustálkodni, mert akkor nem
kell úgy sietni az oviba. Virág minden reggel 6-kor ébred, ébreszteni sem kell, de Luca kialudná a
krumplit a földből. A varázsszó,
amelyre felébred: Kiszl Luca szeretlek” – árulja el Edit a kis titkot.
Edit és Zoltán elmondták, hogy
a lányok nagyon aranyosak, jól
elszórakoztatják Nórát, mikor
édesanyjuk mos vagy takarít. Szeretnek ugrálni az ágyon, közben
pedig énekelnek kishúguknak.
Nórika is élvezi ezeket a játékokat, nagyon szereti egymást a
három lány. A beszélgetés alatt a
lányok számtalanszor odamentek
Nórikához, megölelték, beszéltek
hozzá, amire a kislány mindig nagyon figyelt.
,,Mindkettőnk feladata, hogy Virágnak és Lucának teljes élete
legyen. Nem szabad, hogy hátrányuk származzon abból, hogy
van egy sérült testvérük. Mindent
megteszünk ennek érdekében. Én
vagyok az, akinek időnként félig
üres, a férjemnek mindig félig tele
az a bizonyos pohár, de a családomat nem cserélném el senkivel
sem” – folytatja Edit komolyra fordítva a szót.
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A Gyermekemért Alapítványt
húsz évvel ezelőtt azért hozták
létre, hogy segítsék egy paksi
gyermek gyógyulását. Időközben
ez a gyermek felnőtt, szerencsére
már nincs szüksége ilyen támogatásra. Az alapítványban tevékenykedőkben és néhány paksi szülőben felmerült az ötlet, valahogy
fel kellene használni a megmaradt pénzt helyi és a környékbeli
sajátos nevelési igényű gyermekek számára. Editet is felkeresték,
hogy csatlakozzon az álom megvalósításához.
Az alapítvány mára újra alakulóban van, terveik szerint jövő évtől
kezdik meg munkájukat. Céljuk,
hogy segítsék azokat a sérült gyerekeket és családjaikat, akiknek
nem megoldható az utazás egyegy vidéki fejlesztésre, gyógytornára. Reményeik szerint lesz egy
épületrészük is, ahol majd képzett
szakembereket,
fejlesztőpedagógusokat fogadhatnak – nagy

tehertől mentesítve így az ingázó
családokat.
,,A cél az, hogy idén felálljon az
alapítvány, és a következő évtől
aktívan dolgozzunk. Mi szülők
kezdeményeztük a szervezet felélesztését, reméljük, hogy ezzel
másoknak is tudunk majd segíteni” – meséli Edit az alapítvány rövid és hosszú távú céljait, majd a
karácsonyi készületekről kezdünk
el beszélgetni.
,,Imádom a karácsonyt és az adventi időszakot. A fenyő és mézeskalács illatát, az ünnepi dalokat, a világító díszeket az utcákon.
Így már mi is jó előre feldíszítjük a
házat kívül-belül. Az ünnep előtti
hetek elég mozgalmasak. A saját
gyerekeimen kívül az unokatesók,
valamint Virág osztálytársainak
az ajándékait is le kell egyeztetnem a Mikulással és a Jézuskával. Programok is akadnak bőven:
óvodai adventi készülődés, iskolai
teadélután, balettos fellépés, ka-
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rácsonyi mazsolaparti a szakszolgálatnál és persze elmaradhatatlan a családi mézeskalácssütés és
-díszítés, közben intenzív kóstolással. Aztán ahogy elkezdődik a
téli szünet – ilyenkor Nóri fejlesztései is szünetelnek –, nyugodtabbá, lazábbá válik az élet. Ilyenkor
élvezzük, hogy együtt vagyunk,
és sehova nem kell rohanni. Az
ünnep egyik napját az Orosz, a
másikat a Kiszl családdal töltjük
a nagyszülőknél. Az, hogy együtt
lehetünk, mindennél többet ér.
Mivel én december 24-én születtem (valószínűleg innen ered nálam a karácsonyőrület), mi születésnapot is ünnepelünk szenteste.
A tortán a tűzijáték kötelező elem,
Nóri tátott szájjal nézi.”
Későre jár, a lányoknak nemsokára vacsoraidő és fürdés, nekem is
mennem kell. Virág és Luca az ajtóig kísérnek, elköszönnek, majd
szaladnak mesét nézni. Igazi cserfes kislányok.

20

Az otthon fénye

Álomból valóság, klubból egyesület
Lehmann Katalin | Fotó: saját archívum, Bodajki Ákos

,,Jókedv és szeretet, ez a két legfontosabb dolog a csoportunk életében” – mondta lapunknak szinte
pontosan egy évvel ezelőtt Pákoliczné Erika az akkori paksi Szivárvány csoport vezetője. Ez alkalommal
ismét vele beszélgettem a csoport életében bekövetkezett változásokról, egyesületté válásról, jövőbeli tervekről és persze a karácsonyi előkészületekről.
–– Hosszú ideje már annak, hogy
beszélgettünk, mi történt a Szivárvány csoporttal az eltelt egy évben? Tavaly ilyenkor még klubként
működő csoport voltatok, ahol
tíz-tizenöt fiatal és idős fogyatékkal élő havonta néhány alkalommal találkozott az akkori paksi TM
EGYMI Gazdag Erzsi Általános Iskola és Kollégium ebédlőjében.

–– Azóta nagy változás köszöntött életünkben. Ez év február 19én volt az alakuló közgyűlésünk,
és a sok várakozás után a nyár
folyamán végre bejegyezték az
egyesületünket Paksi Szivárvány
Egyesület néven. Nagyon büszke
vagyok arra, hogy az egyesület vezetősége fogyatékkal élő fiatalokból áll. Ami nem változott, hogy

továbbra is kéthetente pénteken
találkozunk a Hamüled Kft. klubhelyiségében.
–– Milyen segítségeket kaptok/
kaptatok a működéshez? Voltak
(és vannak) nehéz pillanatok a
szervezet életében?
–– Sajnos legnehezebben a működési költségekre lehet pályázni,
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pedig ilyen költségek is vannak
bőven.
Elmondhatom, hogy az első sikeres pályázatunkon is túl vagyunk.
Paks város önkormányzata a KISEB
bizottsága által kiírt pályázatán –
amelyben egy hangdoboz megvásárlására lehetett pályázni –,
sikeresek voltunk, megkaptuk a
szükséges pénzt. Itt is szeretném
megköszönni a bizottság rugalmasságát, a pályázat kiírásakor
ugyanis még nem regisztrálták az
egyesületünket, ennek ellenére
befogadták a mi pályázatunkat is.
Mindig számítunk az emberek jóindulatára is.
Nehéz pillanatok? Természetesen
ilyenek is vannak. A legnehezebb
dolog, nem olyan rég, egyik tagunk
halála volt. Ez magában is szomorú
dolog, de ha rokonok nélkül még
ott marad az idős anyuka a fogyatékos gyermekével, akkor az még
szomorúbb. Az is feladatunk, hogy
ilyenkor megpróbáljuk maximálisan segíteni az érintetteket.
–– …a rossz dolgok mellett nyilvánvalóan szép pillanatok is vannak az egyesület életében.
–– Szerencsére szép pillanatokból sokkal több van. Egyik ilyen
volt, amikor végre megkaptuk a
bejegyzésünkről szóló várva várt
határozatot. A másik szép pillanatokat okozó esemény a bátaszéki
buszos kirándulásunk volt. Fent
állni a kis csapattal a molyhos
tölgy alatt, nagyszerű érzés.
–– Hogyan telnek a foglalkozásaitok, gondolom ti is készültök már
a karácsonyra. Ajándékkészítés,
közös mulatságok…
–– Minden foglalkozáson felköszöntjük a születésnapos és névnapos tagjainkat. A kerek évfordulónál tortával is meglepjük az

ünnepeltet. Ajándékba mindig
egy szép verset adunk, és saját
készítésű apróságot. A verseknek
amúgy is nagy szerepe van nálunk,
többen írnak is közülünk saját műveket. Ügyes kezű tagjaink kedvéért sokat barkácsolunk is.
Szoktuk vetélkedőt rendezni, hívtunk már előadót is, szeptember
elején pedig kertipartit tartottunk,
ahol a fiatalok csocsóbajnokságot
rendeztek.
–– Hogyan ítélik meg munkádat a
csoport tagjainak hozzátartozói?
–– A hozzátartozóktól pozitív vis�szajelzéseket kapok. Erre említek
egy példát.

Van egy olyan tagunk, aki az öccsével szinte teljesen egyedül maradt
a szülei halála után. Nem fogadták
be őket sehova sem, senkitől sem
számíthattak segítségre. Az a kevés, amit mi itt adni tudunk, nekik
óriási segítség, és nagyon hálásak
is ezért, sőt a családjuk többi tagjától is kaptam már köszönetet.
–– Hogyan csatlakozhatnak hozzátok új tagok, esetleg segítők?
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–– Nagyon várjuk az új tagok jelentkezését. Bárki lehet tag, nem
feltétel, hogy fogyatékkal élő
legyen. Segítőkre is nagy szükségünk lenne, főleg olyanra, aki
jogosítvánnyal és autóval rendelkezik. A fiatalokra nagyon számítunk. Bármelyik elérhetőségünkön kereshetnek, van honlapunk,
Facebook-oldalunk, vagy kereshetnek engem is személyesen.
–– Vannak terveitek, céljaitok az új
esztendőre nézve?
–– Természetesen nagyon sok
tervünk van. Most elsősorban
azt szeretnénk, ha megismernének minket, hallanának rólunk az

emberek. A legnagyobb álmom,
hogy legyen egy olyan saját helyünk, ahol kitehetjük a Paksi Szivárvány Egyesület táblát, és ahová
bármikor mehetünk, amikor csak
kedvünk van. Szeretnénk kiállítani
tagjaink kézművesmunkáit, verseit is. Szeretném, ha egyszer an�nyi pénzünk lenne, hogy a nehéz
anyagi helyzetbe került tagjainknak gyorssegélyt tudjunk nyújtani.
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„Tegyetek a világhoz valamit!”
(Gáti Mariann: Kékmadaras dal)

Mítosz és mese
Gyöngyösiné Nyul Petra | Fotó: saját archívum

Gáti Mariann Sárszentlőrincen született, a Petőfi-emlékházban, misztikus a kötődése szülőfalujához.
Művészetéhez óriási indíttatást
adott a forrás, az eredet. Tanítónőként indult el útjára. A szakma adta
formaságok szárnyaló lelkületét
jócskán visszafogták. Úgy érezte,
bár már 20 éve tanított, mégis el
kell hagynia ezt a pályát. Hiszen
mindig is arra vágyott, hogy kötöttségek nélkül tudja megmutatni gyermeknek és felnőttnek a jóság és a szeretet világát.
Álmát megmagyarázhatatlan belső késztetés hatására kezdte életre hívni. Ízlelgette a különböző

matériákat, technikákat (kerámia,
fa, tűzzománc, olajfesték, grafika, pasztell stb.). Kereste és végül
megtalálta gondolatai kifejezéséhez a leginkább illőt. Minden
anyag más és más, ahogy minden
ember is. Szereti és tiszteli őket.
Úgy gondolta, hogy a saját megélt
élményeit, érzéseit kell kifejeznie.
Férje székely ember, két fiúgyermekük született. Családi körben
hozták létre az alkotóműhelyt és
egyben a csodák világát. A dédszülők verandás, fehér falú parasztházát alakították át a képzőművészet és a mítoszok világa
iránt érdeklődők fogadóterévé.

1991-ben nyitották meg a Mítosz
Galériát, majd 2005-ben a Meseházat az udvarban. A kettő együtt
adja immár a Mítosz Mesegalériát,
amely az évek során múzeummá
nőtte ki magát. Itt láthatók Mariann, a Kékhajú (ahogy egyik kedves tanára annak idején elnevezte)
alkotásai is, melyeket szíve-lelke, a
természet, a világ és az emberek
adta benyomások egyaránt ihlettek: szobrok, térplasztikák, égetett
üveg tárgyak, tűzzománc képek,
olajfestmények. Mariann hálás a
sorsnak és segítőinek, hogy az útját járhatja.
„Soha nem tudom előre, hogy milyen anyaggal és mit fogok alkotni.
Csak véletlenül összetalálkozunk,
az anyag és én. Egymásra hangolódunk, mint ahogy a váratlanul
betoppant emberekkel is. Tiszteljük, becsüljük egymást. Felfedezzük a másikban a közöset, hisz a
mindenség részei vagyunk. Örülünk az együttlétnek, vagy sírunk
egy nagyot. Katartikus pillanatok
ezek. Lelket építek, léleképülünk,
tanítok és tanulok. Emberek tízezreit, gyerekeket, felnőtteket egymás tiszteletére, elfogadására, feltétlen szeretetre.”

Az otthon fénye

23

Ez a mese már mindenkié, a mesében hinni kell, mese nélkül a lélek
meghal.” A hagyományokat őrizni
kell, s egymásnak átadni.

A faddi Mítosz Mesegaléria megálmodója és üzemeltetője többször
járt Amerikában is. Egyik alkalommal Bokor Balázs nagykövet, Los
Angeles-i főkonzul meghívására
a Los Angeles-i Egyesült Magyar
Házban és a San Diegó-i Magyar
Házban sikeres kiállításokon mutatta be művészi alkotásait a kaliforniai magyaroknak. A jól sikerült
bemutatkozások után visszahívták
az országba. Részt vett többek között Pereházy Miklós, a Los Angeles-i Egyesült Magyar Ház elnökének 65. születésnapja alkalmából
rendezett összejövetelen, ahol neves művészek is felléptek. Mariann
József Attila Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni (A tél) és Nagy László Táncbéli táncszók c. versével
köszöntötte az ünnepeltet, majd
interaktív kézműves-foglalkozást
tartott a San Diegó-i magyar gyerekeknek, és nagy érdeklődés mellett mutatta be Járatlan utakon c.
könyvét a gyerekeket elkísérő szülőknek.
A magyar mese- és mondavilág ihlette műveivel mindig elvarázsolja
a közönséget, magyarokat, külföldieket egyaránt.
Idén augusztus 2-án ünnepelte a
Mítosz Mesegaléria fennállásának
25. évfordulóját. Ennek tiszteletére adták ki Mariann harmadik
könyvét, mely faddi és szekszárdi
bemutatóján is nagy sikert aratott.

Számára a múzeumukban őrzött
kincsek mellett kiemelt szerepe
van a verseknek is, gondolatait
szívesen veti papírra. Hozzátéve
ehhez képzőművészként alkotott
képeit, rajzait és a Mítosz Mesegalériában sürgő-forgó gyermekek
fotóit. A Kékmaradas dal c. kötet
bemutatása során a Magyar Kultúra Lovagja címmel is kitüntetett
Príma-díjas képzőművész szívből
jövő gondolatait osztotta meg a
hallgatósággal, melyeket ebben
a rohanó világban hatványozottan is figyelmükbe ajánlva, ezúton
megpróbálok csokorba kötni. „Aki
sokat kap, annak mindig adni kell.”
A hála központi szereppel bír,
„amíg nem vagyunk elég hálásak
azért, amink van, addig nem foghatunk új dolgok létrehozásába.

„Tegyetek hozzá valamit szívetekből – bármit –, egy aprócska mosolyt, szétmorzsolt könnycseppet,
sírig tartó szerelmet, igaz, tiszta
szót, mélyről felszakadó imát, sóhajt, sebeket gyógyító ősi mesét,
egy elfelejtett dalt, ami rólunk, az
emberről szól. Olyan dalt, mely
elvarázsol, álomba ringat, megsimogat, vigaszt nyújt, a csillagos
egekbe emel, térdre kényszerít,
és békét teremt a háborgó lelkekben.” (Részlet a Kékmadaras dal. c.
könyv előszavából.)
A jó szónak ereje van, a nyitottság
és őszinteség a kapcsolatok kovácsa, tegyünk hát hozzá a világhoz
valamint a szívünkből...

24

az otthon fénye

Hangyák és mások
Orbán Ottilia | Fotó: Orbán Ottilia, Szepesi Nikolett
Szent István tér, buszmegálló, várakozó emberek. December van, szállingózik a hó, és az egész tér ünnepi fényárban úszik, a templomtorony harangja hallatszik, a régi öreg épületek árasztják felém ódon
illatukat, és szippantom magamba a múlt emlékeit, amik hirtelen bevillannak nekem. Nagyon idilli a kép,
ha most le kellene festenem, biztos nagyot alkotnék. Ha tudnék festeni. Vagyis lehet, hogy tudok, de
legfeljebb a garázsban lévő felújítandó, elhasználódott fa kerti garnitúra újragondolásánál.
Állunk a buszmegállóban, és akaratlanul is a karácsony jut eszembe. A szokásos ünnepek előtti dolgok. Először is, hogy mi legyen a
ház külső, belső díszítésével, mivel
lepjem meg a családomat ajándék gyanánt, és persze mindez ne
kerüljön sokba. Van bennem elég
energia, de a kreativitás, hát az ott
csücsül bennem valahol, csak elő
kellene csalogatni. Aztán eszembe
jut, hogy az erőmű szervezésében
elindult egy nagyszerű kezdeményezés, az Alkotó Energia kreatív

pályázat (www.alkotoenergia.hu,
facebook.com/alkotoenergia). Ennek a Facebook-oldalán rengeteg
ötletet találtam, beindult a (kreatív) hangya nálam. Kell a környezettudatosság, a tiszta környezet.
Nekem nagyon sokat segített az
oldal, és persze hasznos is volt, jövőre pályázni is fogok. (A mellékelt
fotókon látszik, hogy már kezdetét
is vette ez az őrület.)
Apropó, hangyák. A karácsonyi
készülődéshez hozzátartozik az ün-

nepi menü. Nincs annál jobb, mint
amikor hazai, saját alapanyagokkal
dolgozhatunk, mert annak még az
íze is jobb. Ifjú házas (háztulajdonos) lévén, saját magam termelte
alapanyagokról nem nagyon beszélhetek, mert a füves pázsiton
és az örökzöldeken kívül más nem
nagyon található a kertemben.
De a vásárlásnál épp ez volt a cél,
mert a kert van értem, nem én a
kertért. Persze az unokákért is, ha
angyalképzőbe néha megkapom
majd őket a gyerekeimtől. Néhány

az otthon fénye

fűszernövény azért van a kertemben, az ünnepi kacsám is ügyesen
figyel a tálból, elkápráztatva a családomat a fantasztikus, kertemből
frissen szedett rozmaring ízével. A
világ legjobb szomszédai (az enyémek) próbálgatnak a „termeld és
csináld magad” táborába csalogatni. Az évenkénti utcabál már
bizonyította, hogy valahol igazuk
is van. Saját bor, sör, kolbász, pecsenye, rengeteg süti és a vele járó
mulatozás, mert ugye igazából ez
hozza össze a szomszédokat.
De vissza a hangyákhoz! Karácsonyi menü a fejemben, gyorsan ös�szeírom, hogy mi kell hozzá. Már
itt elakadok, mert azt sem tudom,
hogy mindezt hol kellene bevásárolnom. Aztán eszembe jut a Megújuló Hangyaszövetkezet, amely
novemberben az atomerőmű éttermében is bemutatkozott. Schrenk
Tamás, a szövetkezet alelnöke
ekkor elmondta nekem, hogy a
Megújuló Hangyaszövetkezet 2010
novemberében jött létre újra, elődje 1898-tól 40 éven keresztül irányította Magyarország vidéki mezőgazdaságát, élelmiszer- és termelői
piacát. Ezt szeretnék feleleveníteni,

ide integrálni a helyi termelőket,
népszerűsíteni termékeiket, akár a
közétkeztetés bevonásával. Fontos
a magyar áruk piacának megerősítése, a jó minőség és az alacsony
árak. Megkóstoltam a termékeket,
és persze vásároltam is belőlük.
Sajtok, füstölt áruk, termelői gyümölcslevek, lekvárok, fűszerek, kolbász, szalámik, sonkák, tésztafélék,
mézek és rengeteg egyéb finomság és gyönyörűség sorakozott a
bemutatón. Aztán persze eszembe
jutott, hogy ennyi mindent haza
sem tudok vinni, főleg az atomerőműből, a rendész a portán mit
szólna az illatos és hatalmas batyuim láttán. Erre is van viszont megoldás: újdonságként a szövetkezet
elindított egy úgynevezett Termelői Doboz rendszert, amelyen
keresztül a küszöbömig is tudom
majd hozatni, rendelni a friss helyi
termékeket, és az ünnepi asztalra
való finom borokat is ideszállítják.
(www.termeloidoboz.hu)
Szóval úgy gondolom, meghangyásodom. Kell ennél több? Általában
nem görcsölök a karácsonyon, és
zökkenőmentes zajlik minden, úgy
döntöttem, hogy idén is így lesz.
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Alkotok és szorgalmasodom, mint
a hangyák.
Eszembe jutnak az én drága szüleim, akik különösen nagy gondot
fordítottak arra, hogy amíg csak
lehet, elhiggyük, hogy létezik a
Télapó, és hogy a Jézuska hozza az
ajándékokat, a karácsonyfát. Ne a
külsőségekről és a felszínről szóljanak ezek a napok, hanem arról a
szeretetről, amelyben ma is élünk,
és amiben én is neveltem a gyermekeimet, akik majd továbbadják
az ő gyerekeiknek.

26

atomtörténelem

Oroszország nukleáris energetikája

válaszok a XXI. század műszaki kihívásaira – 15. rész
Kimpián Aladár ny. főmérnök | Fotó: internet
Tisztelt Olvasók! Akik velem tartanak ebben a cikksorozatban,
felidézhetik vagy megismerhetik az atomenergetika 80 éves
történetét Oroszországban, a
világ legnagyobb területű országában, és képet kaphatnak
arról, hogy milyen válaszokat
terveznek a XXI. század műszaki
kihívásaira.
Az 1950-es évektől kezdve máig
a világon 549 atomhajtású hajót
bocsátottak vízre: 13 polgári és
536 katonai rendeltetésűt (felszíni hajót és tengeralattjárót). Az
előbbiekből 10 a szovjet, illetve
orosz atomjégtörő, az utóbbiak
Az 50 let Pobjedi atomjégtörő mindkét nukleáris hajtóművének elvi felépítése azonos:

R – OK-900A típ. nyomottvizes reaktor; SG – gőzfejlesztő; ST – gőzturbina; SW – kondenzátor; a frissgőz-vezeték és a kondenzátor közötti
redukálószelep szerepe: működik, ha a hajtás kisebb teljesítményt igényel, mint amennyit a reaktor és a gőzfejlesztő kiad; G1, G3, G5 – az
1. sz. reaktor gőzturbinája által hajtott 3 db közös tengelyű, váltakozó
áramú generátor, melyeknek egyenirányított árama táplálja a hajócsavarok közös tengelyű EM egyenáramú hajtómotorjainak egyikét. Az itt
fel nem tüntetett 2. sz. reaktor gőzturbinája által hajtott, közös tengelyű G2, G4, G6 váltakozó áramú generátorok egyenirányított árama
táplálja a hajócsavarok közös tengelyű EM egyenáramú hajtómotorjainak másikát, azaz a két független reaktortól származó nyomaték a
hajócsavar tengelyén összegződik. [4]

megoszlása pedig a következő:
Szovjetunió/Oroszország – 270,
Amerikai Egyesült Államok – 210,
Egyesült Királyság – 30, Franciaország – 15, Kína – 10, India – 1 db.
Összteljesítményük
mintegy
25 000 MW. [1]
Az Arktyika osztályú atomjégtörők konstrukciós és üzemviteli
sajátosságait, érdekességeit a
legteljesebben az osztály hatodik, utolsóként épült, 2007. április 11-én szolgálatba állt tagján,
a „Пятьдесят лет Победы” (50
let Pobjedi – A győzelem 50 éve)
atomjégtörőn lehet bemutatni.
A hajó vízkiszorítása 25 168 t,
hossza 159,6 m, szélessége 30 m,
merülése 11 m, jégtörő képessége 2,8 m, hajócsavar-meghajtó
teljesítménye 54 MW, sebessége
vízben/2,8 m-es jégben 18,6/2
csomó (34.5/3,7 km/h). [2]

atomtörténelem
A hajóba 2 db OK-900A típusú, 171 MWt
hőteljesítményű nyomottvizes reaktor van beépítve, melynek primer köri hőhordozója kb. 16 MPa
(160 bar) nyomású [3], 317 °C hőmérsékletű kön�nyűvíz, szekunder köre 240 t/h mennyiségű, 28 bar
nyomású, 300 °C hőmérsékletű gőzt táplál a 36 MW
teljesítményű turbinába. Zárt tercier köre ioncserélt
vízzel hűti a gőzturbina kondenzátorát, és csak a negyedik hűtőkörben használnak nyers tengervizet a
tercier kör hűtésére. [2]

A GTG 1 (jobbra) és a GTG 2 (balra) egyenként 36 MWos fő gőzturbinák, mögöttük, velük egytengelyűleg
a sárga színű G1, G3, G5, illetve a G2, G4, G6 váltakozó áramú generátorok, ezek fölött pedig a szintén
sárga színű, kényszerléghűtésű tirisztoros egyenirányítók [4]

A 2 × 3 db kényszerléghűtésű tirisztoros egyenirányító
Az egyenáramú hajócsavarhajtó motorokat 15 s alatt
át lehet vezérelni a teljes fordulatszámú előremeneti forgásirányból a teljes fordulatszámú hátrameneti
forgásirányba. Erre akkor van szükség, ha túl vastag
és kemény a jég; ilyenkor a jégtörő előremenetben
ráfut a jégre, súlyával megrepeszti-széttöri, majd
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hátramenetbe kapcsolva tolat, és ismét nekifut.
Eközben az orrban és a tatban lévő tartályok között
a ballasztvizet nagy sebességgel ide-oda átszivat�tyúzzák.

Az 50 let Pobjedi négy munkahengeres hidraulikus
kormányműve, mely ügyes csapágyazása révén úgy
tudja jobbra-balra 30-30 fokkal elfordítani a kormánylapát függőleges tengelyét, hogy közben a húzó-toló munkahengerpárok hatásvonala változatlan
marad [5]

A 2014-es szocsi téli olimpia lángja az Északi-sarkon,
ahová az 50 let Pobjedi atomjégtörő vitte
Forrás:
[1] https://defence.ru/vmc/grazhdanskie-atomnieplavsredstva
[2] rosatomflot.ru/index.php?menuid=35
[3] www.ibrae.ac.ru/docs/3(15)/086_
086_091_ARKTIKA_3(15)_09_2014.pdf
[4] loveopium.ru/texnika/sokrushayushhij-ldy.html
[5] www.fresher.ru/2013/11/08/ustrojstvoledokola/?replytocom=425293#
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Osztálytabló

Biztonsági Igazgatóság Orbán Ottilia, Laszlócki Ivetta | Fotó: Szepesi Nikolett
Laszlóczki Ivetta
szakmai titkár

Pakson született, „tősgyökeres” paksi. Az Energetikai Szakgimnázium és
Kollégium (ESZI) menedzserasszisztens szakán végezte középiskolai tanulmányait, amely nagyon jó alapot
adott a továbbtanuláshoz és a jelenlegi munkájához is. Diplomáját angolnyelv-tanárként szerezte. Pár évig
a Paksi Vak Bottyán Gimnáziumban
tanított, valamint az atomerőműben
nyelvtanfolyamokon is tartott órát.
2002-ben PR-szakember-képzésben
vett részt.
Annak ellenére, hogy szerette a tanári szakmát, és jól érezte magát a
gimnáziumi közösségben, nagyon
jó lehetőség adódott számára 2001
márciusában, hogy bekerülhetett az
atomerőműbe a vezérigazgatói titkárságra. Két fiúgyermeke született,
és a gyest követően egy rövid időre
a Tájékoztató és Látogatóközpontba
tért vissza tájékoztatási munkatársként, majd a Biztonsági Igazgatóság
Minőségfelügyeleti Főosztályára került 2010-ben Bajsz József mellé.
Idén augusztusban kapott ajánlatot
a biztonsági igazgató melletti titkári
feladatok ellátására. Napi feladatai
közé tartozik az általános adminiszt-

rációs feladatok elvégzése, angol
és magyar nyelvű levelezések és
telefonhívások bonyolítása, külső
és belső találkozók megbeszélése
és leszervezése, külső partnerekkel, vezetőkkel, munkatársakkal való
kapcsolat tartása. Mindezek mellett
évek óta ellátja az igazgatóság kommunikációs feladatait. Információfelelősként az atomerőmű intranetes
hírszerkesztőjeként tevékenykedik,
tartalommal látja el a Paksi Atomerőmű Rapid Információs Kijelző
Rendszerét. Tagja a Belső Kommunikációs Reformcsoportnak, részt
vesz többek között a Biztonsági Kultúra kampányokban, és tagja a YES
WANO csapatnak (Young Experts
are Supported by WANO). Az igazgatóság szakmai témáit illetően ír
a Heti Hírlevélbe és az Atomerőmű
magazinba. Munkájához elengedhetetlen a nagyfokú önállóság, kreativitás és szervezőkészség, hiszen
szerteágazó információkat és feladatot kell összegyűjteni, feldolgozni és kezelni.
Fontos számára, hogy munkáját az
elvárásoknak megfelelő színvonalon
lássa el, de a legnagyobb kihívás
számára mégis az, hogy gyermekeit úgy nevelje fel, hogy boldog és
ezáltal sikeres felnőtté válhassanak.
Fiaira büszke, mert okos, jó tanuló

Törzsgárdatagsági elismerések
2016. november
10 éves

Kern Tatyjana TLK
Jilling Éva ÜVIG VEFO VEO
Galambos Katalin ÜVIG VEFO VEO
Menyhei Zsolt ÜVIG VEFO RHKO

Tolnai Zoltán ÜVIG VEFO RHKO
Berta Tibor Zoltán MIG MFO GMO
Horváth István MIG MFO GMO
Dóra József MIG MFO GMO
Papp Márton MIG MFO GMO
Czifra István MIG MFO VIMO
Szabó Róbert MIG MFO VIMO

gyerekek, rendszeresen sportolnak,
és sokat segítenek a ház körüli munkákban.
Ivetta családja paksi, mindenki itt él.
Édesanyja nyugdíjas, de édesapja
még dolgozik, ők sokat segítenek
neki. Szabadideje túl sok nincs, de
ha teheti, szívesen utaznak kül- és
belföldön egyaránt, számos úti céljuk van tervben. Jobb időben hétvégenként szívesen mennek biciklizni,
futni. Néha eljárnak moziba, színházba, de szívesen tölti az idejét a barátai körében is.
Papp Zoltán MIG MFO IMO
Császár József MIG MFO IMO
Hernádi András MIG RTFO ÉPO
Laki Tamás MIG RTFO ÉPO
Solymosi Csaba MIG PFO
Benedeczki István MIG PFO PTO
Decsi István KAIG KAFO RKO
Fodor Zoltán KAIG KAFO RKO
Strasszer Attila János KAIG KAFO RKO
Balogh József KAIG KAFO RKO
Tóth Péter KAIG SZFO GSZO

Osztálytabló

Angel Adrienn
gazdasági főmunkatárs

Adrienn gyermekkorát Rakamazon
töltötte. Közgazdasági szakközépiskolában végzett Nyíregyházán,
amelyet mérlegképes könyvelői képesítéssel egészített ki, majd a Dunaújvárosi Főiskola gazdálkodás szakán
diplomázott. 1997 augusztusa óta
áll az atomerőmű alkalmazásában,
először atomixes munkavállalóként,
majd 2001 októberétől már PA Zrt.-s
dolgozóként. A Biztonsági Igazgatóság kollektíváját immár 19 éve erősíti,
kezdetben gazdasági koordinátorként, majd gazdasági elemzőként,
s kollégája nyugdíjba vonulása óta
gazdasági főmunkatársként. Időközben 6 évet töltött gyesen gyerme
keivel.
Jelenlegi munkájának nagy részét a
kontrolleri feladatok teszik ki, amelyben információt, adatokat szolgáltat
a kontrolling szervezetnek a gazdasági tervezés, nyomon követés és beszámolási folyamatokhoz, amelyhez
sokszor rögös úton a gazdálkodás
napi szintű monitoringja szükséges.
Ez az igazgatóság által gondnokolt
beruházási projektekre és humán
gazdálkodási feladatokra is igaz.
Munkája annyiban különbözik a klas�szikus kontrolleri feladatoktól, hogy
a számok mögötti ún. műszaki tartalomról, folyamatokról is rendelkezik
Hetesi János KAIG SZFO GSZO
Jurás Zsolt KAIG ÜFFO BRO
László Róbert István KAIG ÜFFO BRO
Kern Gábor KAIG ÜFFO DRO
Kern László KAIG ÜFFO DRO
Zemkó Attila KAIG ÜFFO AO
Merkl Gábor KAIG ÜFFO HTO
Berta Marina BIG MINFO MFO
Varga Péter Gyula BIG BIFO NBO
Ifj. Bernáth Lajos GIG SZGFO LÜO
Meczker-Eigner Zita GIG GKFO KGO

információval. Részt vesz az igazgatósági szintű tréningek, rendezvények szervezésében. A logisztikai
folyamatok is szerves részét képzik
munkájának, mint például a beszerzési igények indítása, a teljesítések
igazolása, szerződések véleményezése és karbantartása.
Legszorosabb kapcsolata az igazgatóság osztályvezetőivel van – mint
mondja – segíti az útjukat megtalálni a gazdálkodás számukra néha
rejtelmes birodalmában a közös nevező eléréséig. Az igazgatóság gazdálkodási feladatait ketten, Erdélyi
Györgyi kolléganőjével fogják össze,
kölcsönösen segítik egymást. Szereti
a munkáját, mert változatosságot ad,
és sokszor kihívásokat is, mert bizonyítani kell, hogy nincs lehetetlen.
Jó kapcsolatot ápol a kollégákkal és
társszervezetekkel, próbál csak a pozitív dolgokra koncentrálni, így kön�nyebben lehet venni az akadályokat.
Férje szintén az erőmű alkalmazásában áll, a Karbantartási Igazgatóságon osztályvezető. Két kislányuk van,
Lotti 10 éves, Zsófi 7 éves, és mindketten a Paksi Bezerédj Általános Iskola
tanulói. A családon belüli logisztikai
folyamatoknak egyelőre ők az irányítói, a szülők „csak” a szállítói és finanszírozói szerepkört töltik be, de látván
a fejlődésüket, ez nagy örömükre
szolgál. A család-munka egyensúly
fenntartása egy édesanyának elég
idő- és energiaigényes feladat, reméli, hogy a gyerekek önállósodásával a
Makai Balázs GIG GKFO PSZO
Dr. Bachné Griezer Mária GIG LOGFO
BSZO
Orosz Hajnal GIG LOGFO BSZO
Orosz Tímea GIG LOGFO BSZO
Németh Ede GIG LOGFO BSZO
Nyírő János GIG LOGFO BSZO
Rák Sándor GIG LOGFO BSZO
Mátrai Zsolt HUIG OKFO TEOO
Sitkei Béla HUIG OKFO TEOO
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szabadidő, főleg a mozgás is szerves
része lehet majd az életének.
A mindennapos rohanást feledteti velük, hogy a festői környezetű Volent-öbölben élnek, Faddon,
immáron 13 éve. A lakberendezés
iránti szenvedély – már gyermekkorától – a mindennapjai része, ezért
a ház és a kert – férje legnagyobb
örömére – azóta folyamatosan alakul.
A szélesebb család távolléte miatt a
kapcsolat többnyire online, de azért
a hosszú hétvégéken, iskolai szünetekben igyekeznek minél több időt a
nagyszülőknél tölteni. Mindemellett
a baráti társaságukkal – úgymond
a második családjukkal – ápolnak
szorosabb kapcsolatot, szerveznek
közös programokat, segítik egymást
a gyerekek körüli teendőkben. Az
életben legfontosabb számára, hogy
gyermekeinek jó mintával szolgálhasson, hogy boldog felnőtté váljanak.
30 éves

Bese Dénes Sándor ÜVIG ÜVFO NFÜ
Oldal Ottó ÜVIG VEFO VTO
Féhr György MIG MFO IMO

40 éves

Lászlóné Németh Ilona HUIG HUFO
MSZO
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Nyugdíjasaink

„Jani világgá megy!” – Szabó János
Vadai Zsuzsa | Fotó: saját archívum
Szüleimmel Tolnanémedin éltem,
és ott is születtem. Az általános
iskola elvégzése után Budapesten
tanultam és dolgoztam. Behívtak katonának, majd leszerelésem
után Pétfürdőre mentem üzemlakatosnak, és kitanultam a turbinagépész szakmát. A Paksi Atomerőmű Vállalathoz 1981. január
15-én kerültem turbinagépésznek.
Ősszel, majd a következő év tavaszán Novovoronyezsbe mentünk
szakmai továbbképzésre. Az ottlétünk alatt elmentünk Moszkvába,
megnéztük a Lenin Mauzóleumot,
a Vörös teret és a csodás hagymakupolákat. A Don-kanyarba benn
jártunk azokban a lövészárkokban,
amelyeket a magyar honvédek a

két kezükkel ástak ki, és elhelyeztük a képzeletbeli (akkor még tilos
volt a koszorúzás) koszorúnkat az
elesett katonák emlékére.
Nagyon szép emlékeket őrzök
ezekről az évekről. Büszke vagyok,
hogy tagja lehettem a „Csikócsapatnak”, az 1. blokkon a „C”
műszakban dolgoztam végig.
Nemcsak a lányokat táncoltattam
meg, hanem a melegindításnál az
„alaphőcserélőt” is. A vidámság
és összetartozás a munkahelyünkön is végigkísérte az utunkat. Az
évek során összekovácsolódott
munkatársakról el lehet mondani,
hogy „egy mindenkiért, mindenki
egyért”! Az atomerőműben eltöltött 24 évet a fiatalságom leg-

szebb éveinek tartom, és ha most
kezdeném, ugyanezt az utat választanám. Nagy megtiszteltetés
volt számomra, hogy a Céggyűrű
kitüntetést az elsők között kaptam
meg.
Ha a szabadidőnk engedte, sokszor szerveztünk bulikat, amelyeken mindenki a családjával együtt
vett részt. Cseresznyésben volt egy
parasztházunk, ahol rendszeresen
tartottuk az összetartásbulikat. Az
egyik szobánk még földes volt,
és a csapat segédletével lebetonoztuk, majd egy fergeteges
össztánccal felavattuk a nagy művet. Emlékszem, annyit táncolt az
ügyeletes mérnök, hogy a cipője
talpa elkopott és kilyukadt a durva

Nyugdíjasaink
betonon. Az összejöveteleket színesítettük feladatokkal, játékokkal.
Volt egy paravánunk, és ha mögé
álltunk, térdtől lefelé csak a lábunk
látszott ki, ebből jött az ötlet, hogy
tartsunk férfiláb-szépségversenyt.
A lányok a bütykeink alapján azonosítottak bennünket. Ezt a feladatot túl egyszerűnek véltük, és
a következőkben bekötöttük a lányok szemét, és úgy kellett kitapogatniuk, hogy melyik a férjük lába.
Persze minden cselt bedobtunk,
hogy megnehezítsük a dolgukat,
úgy ültünk a székeken, hogy a lábainkat összekevertük, hatalmasakat nevettünk.
Az egyik pótszilveszteri buliban
– általában szilveszterkor műszakban voltunk – kitaláltam, hogy
megvicceljük
a
résztvevőket.
Mosatásokhoz tisztító „taprogge”
golyót használtunk, aminek a
mérete megegyezett az ismert
kókuszgolyóval. Egy zacskóval
hazahoztam, és Irénke beleforgatta olvasztott csokiba, kókuszreszelékbe, és kitettük az asztalra. Ahogy érkeztek az emberkék,
rögtön rámozdultak a tökéletesen
egyforma kókuszgolyókra. Mindenki csak csendben forgatta a
szájában, de az egyik kislány megtörte a csendet, és megszólalt,
hogy nem tudom elrágni! Erre az
anyja – add ide lányom, majd én
elrágom –, de ő is csak reménytelenül forgatta a szájában. Ekkor
derült ki a turpisság, amikor azonosította az idegen tárgyat. Természetesen egy másik tányéron
az eredeti golyók, kissé változatosabb nagyságban várták, hogy a
vidám társaság megkóstolja őket.
A feleségemmel, Irénkével 36 éve
élünk együtt, de ahogy múlik az
idő, egyre többször mondogatja,
hogy visszavágyik a szülővárosába, Veszprémbe. Két lányunk van,

Melinda a paksi rádiónál dolgozik,
és Pakson él a családjával. Három
lánya van, Lilike (12), Fruzsi (10) és
Csenge (6), férje az erőműben dolgozik. Fiatalabb lányunk, Vanda,
angoltanár, a családjával Székesfehérváron élnek. Két kislányuk van,
Anna (5 hónapos) és Szonja (3).
Nagyon szeretünk utazni, hazánk
szépséges tájait bejárni, és kitekingetni a környező országokba
is. A nyár végén Tapolcát és a környékét jártuk be. A Csobánc-hegyre megindultunk, hogy a csúcsot
meghódítjuk, ami sajnos nem sikerült. Celldömölkön, a Vulkánfürdőben kipihentük a hegymászás gyötrelmeit, majd folytattuk az utunkat.
A Ság-hegy lábánál körbejártuk a
Vulkánparkot, majd bevettük a sümegi és a szigligeti várat.
A meleg vizű gyógyfürdőket nagyon szeretjük, és minden évben
elmegyünk egy újat felfedezni
vagy egy kedves helyre visszatérni,
ahol tudunk lazítani és feltöltődni.
Örömünkre, már itt Pakson is élvezhetjük a gyógyfürdőt és annak
szolgáltatásait. A jövő évi tervünkben a makói Makovecz Imre tervei alapján épített Hagymatikum
szerepel, ami a fényképek alapján
csodás esztétikai élményt és fürdőzést tartogat a számunkra.
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Mostanában egyre többször eljátszom a gondolattal, hogy eladjuk a
házat, és veszünk egy lakóautót, és
járjuk a világot, és mindig arra megyünk, ahol meleg van. Erről a vágyamról kollégáim is tudtak, ezért
nyugdíjba vonulásomkor, 2005.
december 31-én megkaptam a
tőlük egy lakóbusz kicsinyített mását, amit feliratokkal kidekoráltak:
„Jani világgá megy, a melegebb
éghajlatokat keresi, a világ legjobb
kollégája”.

Nyugdíjba vonult
kollégáink
2016. december

Marusa András
csoportvezető – ÜVIG KIO
Haag Istvánné
külső technológiai operátor
ÜVIG ÜVFO KTO
Németh István
KÜV-operátor – ÜVIG ÜVFO RO
Halász Sándor Ferenc
primer köri főgépész
ÜVIG ÜVFO RO
Földesi Jánosné
gazdasági elemző
GIG GKFO KGO
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Régi motorosok

„A kezdet, a hőskor
elmúlott, lezárult,
nem volt egyszerű, de
minden kezdet nehéz.
Az éveket elmorzsoltam, a megszerzett
tudást és tapasztalatot
felhasználtam. Mindig
tettem a dolgomat,
amit kellet, igyekeztem
a precíz munkára.”

Akik a kezdetektől itt dolgoznak
Orbán Ottília | Fotó: Bodajki Ákos

Haaz Ferenc csoportvezető (emelőgép-üzemeltető csoport) osztja meg emlékeit az erőmű kezdeti időszakáról, ami nem volt mindig könnyű és embert kímélő.
–– Beszél a múlt. Sok emlék, múltkori esemény gyűlik össze az emberben évtizedek alatt. Tősgyökeres paksiként hogyan élted meg az
atomerőmű kezdeti időszakát? Hogy
kerültél az erőműbe annak idején?
–– Minden rokonom és ismerődöm itt él Pakson. 1975 vége felé az
erőmű munkatársai megkeresték a
paksi általános iskolákat. Jó magaviseletű, jól tanuló diákokat kerestek,
akik a későbbiekben „esetleges”
atomerőművesként
jöhetnének
szóba az erőmű építéséhez, egyéb
munkálataihoz. Budapesten, az

Üteg utcában indítottak elsőként
egy atomerőműves középiskolát,
ahova beiskolázták a „leendő” erőműveseket, köztük engem is. A suli
végeztével egyenes út volt haza, az
erőműbe. Nagyon sok ott végzett
tanuló, erőművesként dolgozik itt.
Munkáscsaládból való vagyok, ezért
elsősorban az akkori villamos TMK
(VTMK) területe vonzott, itt kezdtem
meg a betanulásomat. A műhelyvezetőm úgy tervezte be a betanításomat, hogy háromhavonta újabb területre kerültem. Voltam „motoros,
megszakítós, világításos, kábeles”,

mindenféle, az akkori TMK-s munkának megfelelő összes helyszínt, az
ott dolgozó embereket, praktikákat
megismertem, láttam. Elég agilis
voltam, és mindent próbáltam elsajátítani, a tudást bekebelezni. Nagy
akarattal, szorgalommal és munkabírással rendelkeztem, „szívtam”
magamba a tudást.
1982-ben megkérdezte a műhelyvezetőm, hogy mi szeretnék lenni.
Mivel annyi mindent láttam és megtapasztaltam, úgy éreztem, hogy
szinte mindenre fel vagyok készülve,
mégis azt válaszoltam, hogy darus.

Régi motorosok
A darusvilágban láttam meg azokat a kihívásokat, érdekességeket,
amelyek érdekeltek. Akkor indult
igazán a darusszerelő csoport,
amelynek oszlopos tagja lettem.
1984-ben új helyre kerültünk, ki a
120-as alállomás melletti új villamos
TMK műhelyeibe.
Hét évet eltöltöttem itt, rengeteg
helyismerettel és tapasztalattal
rendelkeztem, ez egy „szakmában” már számít. Átszervezés következett, az egész darusvonalat
áthelyezték a gépészekhez, hogy
egymást tudják segíteni. Így váltam
KAIG-ossá. Ugyanúgy dolgoztam
és végeztem munkám, de gyakorlatilag lezárult egy korszak, a hőskorom. Ezzel megkezdődött egy új
korszak, a már megszerzett tudás
és tapasztalat hasznosítása. A rendszerváltás idején létrejöttek az előkészítő osztályok, amiből a darusok
sem maradtak ki, így lett belőlem
előkészítő szakember. Egyáltalán
nem volt egyszerű időszak. Megszűntek az eddigi beszállítókkal a
kapcsolatok, bezártak a gyárak, és a
régi „bejáratott út” megszűnt, az új
katalógusokat és külföldi termékeket, alkatrészeket kellett használni.
A darunak persze állandóan rendelkezésre álló, üzemkész állapotban
kellett lennie, hiszen bármikor szüksége lehetett rá az erőműnek. Nagyon összetett munka volt.
Közben pedig teltek az évek. 1996ban a Munka- és Tűzvédelmi Osztályra (MTVO) kerültem mint emelőgép-előadó, később felügyelő.
Szakmai ismereteimet bővítettem,
elvégeztem a megfelelő iskolákat,
tanfolyamokat, megszereztem a középfokú képesítést.
2010-ben megalakult a KAIG-on
egy emelőgép-üzemeltető csoport, megszólítottak az ehhez tartozó feladatok megbízásával, elvállaltam a munkát. Az elmúlt időszak

volt a legnehezebb, az üzemeltetés.
Ismerni kell a darukarbantartást, a
felügyeleti, az előkészítő munkát.
Mindenre nagyon oda kell figyelni, még az időjárásra is. Nagyon
„ütőképes” csapat jött össze. A
búváremeléstől a födémtakarításig
mindenben benne vagyunk, nincs
olyan terület, hogy daruval kapcsolatos munkáknál ne kerülnék előtérbe, bekacsolódunk az erőmű vérkeringésébe.
–– Érdekesség vagy egy emlékezetes sztori eszedbe jut?
–– A jókedv és vidámság mindig
összetartotta a csapatot, átsegítette a nehéz időszakokon is. Egy kis
humor az mindig is jelen volt. Néhány évtizede, talán egy pénteki
napon, egy nagyon nehéz motort
kellett felraknunk kb. 2 méter magasra, de ez meghaladta az erőnket. Pedig nem voltunk gyenge
emberek. Fel voltunk szerelkezve
feszítőrudakkal,
szerszámokkal,
mindennel. Lesz, ami lesz, megoldjuk majd valahogy. Mivel nagyon
sok embert ismertünk az erőműben, éppen összetalálkoztunk az
ácsokkal. Odakiabáltunk, hogy segítsenek felemelni a motort. Jöttek
is az ácsok, de útközben összetalálkoztak a festőkkel. Kiabáltak nekik,
hogy segítsenek. A fél TMK erre a
motoremelésre vonult ki. Összejöttünk kb. húszan. Természetesen
nekünk hozzá se kellett nyúlni az
emeléshez. Úgy éreztük magunkat,
mint a brémai muzsikusok. A motor
pedig a helyére került. A gépész
kolléga beállította a hézagokat és a
kuplungolásokat, én meg a bekötéseket. Jöhetett a forgásiránypróba.
Óriási összetartás volt. A mai napig
örök és kellemes emlék. Mindenki
együtt nevetett. Akkor ilyen világ
volt. Próbálom a mai napig is becsempészni a humort a minden-
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napjainkba, amivel feldobjuk a napot. Sokszor oldja a feszültséget.
–– Hallottunk a múltról, jelenről. Jövőbeni terveid?
–– Terveim inkább magánjellegűek,
például a gyerekeim boldogulása.
Várom, hogy unokázhassam majd,
és több időt szeretnék fordítani az
egészségemre.
–– Szabadideje mindenkinek van,
persze csak ha akarja. Hogyan állsz
a kérdéshez?
–– A család szőlőjének, présházának, sillerborkészítési ügyeinek intézése köt le. Ha az időjárás is engedi,
szívesen ülök fel a kerékpárra. Szeretek kirándulni, de a jó sétát sem
vetem meg. Fiatalkoromban körbebicikliztem a Balatont, eljutottam
Pécsre, Harkányba is kerékpáron.
Itt a megyében is nagyon sok szép
hely van, amit még látni kell. Az autóvezetés is kikapcsolódást nyújt
számomra.
Feri 30 éve él boldog házasságban, felesége egy paksi óvodában
dolgozik. Pakson családi házban
laknak, két gyermekük van, a nagyobbik most végez Dunaújvárosban, a főiskolán. Nagyon szorgalmas, igyekvő gyerek, szülei remélik,
hogy az erőműben lesz munkahelye. Kislányuk az ESZI-ben végzett
technikusként, jelenleg Pécsen
kereskedelmi és marketing szakon
tanul tovább. Komolyan igyekszik
és nagyon jól tanul. Minden lehetőséget és támogatást megkapnak
otthonról.
Mi számára a legfontosabb dolog
az életben? „Családos embernek
természetesen a család” – vallja. De
mindemellett fontos az egészség
is, amit próbál őrizni és vigyázni.
Igyekszik a munkahelyén is kerülni
a stresszhelyzeteket, mert ez a hely
nem a nyugalom szigete.
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sport

Túl
a sporton
Tóth Márton | fotó: internet
Fény. Hogy is lehet ezt a szót,
fogalmat összehozni a sporttal?
Persze, az élsport a népszerűségről, sikerről, csillogásról, a
rivaldafényről szól. De egyszer a
sportkarrier is véget ér, és ekkor,
kilépve a fényről is helyt kell állni
az életben.

Sportolóvá válás
Nagyon fontosnak tartom, hogy
a gyerekek kipróbálják magukat a
sportban, és eltöltsenek ebben a
világban minimum pár évet, hiszen
ez az időszak az egész életükre
kihat. A jótékony hatásairól sokat

hallani, ám tapasztalatból mondhatom, hogy az ekkor megszerzett
kitartás, küzdeni akarás a későbbi,
civil karrierben is előnyt jelent.
Minden gyerek más, csakúgy, mint
minden sportág. Egyes sportokat
már korán el lehet kezdeni (pl. torna, úszás), ám vannak olyan mozgásformák, amelyek már igényelnek egy bizonyos előképzettséget,
mozgáskoordinációt.
Bármelyik
mellett is döntsön a gyerek (illetve
szülő), fontos, hogy szeresse azt,
amit csinál. Ebben az edzőn kívül
a csapatnak, a közösségnek is fontos szerep jut. Miután kialakult az
edzésre járás rendszere és beállt a

tanulás-edzés aránya, a középiskola végéig gond nélkül össze lehet
egyeztetni az iskolát a sporttal.

Élsport
A legtöbb sportágban 18 éves kor
után ér el az ember a teljesítőképessége csúcsára, ám ez az az időszak, amikor dilemma elé kerül a
sportoló: sport vagy tanulás. A kettő nem zárja ki egymást, de jelentősen befolyásolja. Ebben a korban,
kilépve a felnőttek közé, ha valaki
sikeres szeretne lenni, annak kőkeményen bele kell állnia a munkába,
napi két edzéssel, edzőtáborokkal.

sport
Ezt a döntést sokaknál segíti az addigi eredményesség; egy sikeres
utánpótláskor után inkább hajlik
a profi karrierre a fiatal. Ezeket az
éveket a sportnak kell alárendelni,
ám nem szabad elhanyagolni a tanulást sem. Ebben az edzőnek és a
szülőknek is nagyon fontos szerepe van, hiszen azt azért tudni kell,
hogy nem mindenkiből lehet olimpiai bajnok, és utána „jönnek a bús
napok”, mint azt egykori tanárom
mondogatta, ha nem készültünk az
órájára. Tehát a sport által felszedett kitartást és szorgalmat ezekben az esztendőkben az iskolapadban is lehet és véleményem szerint
kell is hasznosítani, hogy ne jöjjenek el azok a bizonyos bús napok.

Kilépés a burokból
És talán ez a legnehezebb, kilépni
az élsportból. Nem a sportból, hanem abból a rendszerből, amelyben addig élt az ember. Beállt napi
ritmus, versenyek, pihenőidősza-

kok, az a közeg és szabadságérzés,
amely után a reggel 8-tól délután
4-ig való irodában üléstől és beosztott szabadságoktól a legtöbb
sportoló tart és viszolyog. Nem
beszélve arról, hogy amíg az ember sportolt, addig a korosztálya,
barátai, osztálytársai a civil életben haladtak előre, ami okozhat
egyfajta frusztrációt is. Én is éreztem, hogy amíg kajak-kenusként
a versenyekre készültem, addig a
barátaim szépen lépegettek előre a ranglétrán, ki egy bankban, ki
orvosként, ki mérnökként, kinek a
vállalkozása ívelt felfelé. Tudtam,
hogy az élsportot nem lehet egy
életen át űzni, nem ebben fogok
megöregedni. Sokszor tettem fel a
kérdést magamnak: mi lesz utána?
Ha abbahagyom, akkor ott fogom
elkezdeni a civil életet, ahol a többiek 10 éve tartottak?
Sok sportoló nehezen zárja le az
élsportot, hiszen az addigi kiemelt
figyelem, életritmus helyett valami teljesen új kezdődik, amiben a
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többségnek még nincs tapasztalata. Vajon ott is jó lesz? Ott is lehet
sikeres?
Szerintem akkor kell kilépni ebből
a világból, amikor az ember már
nem hisz abban, hogy eredményes
lehet, csak a biztos pontok miatt
marad benne a sportágban. Ezzel
kitolja a valószínűleg élete végéig
tartó pályafutásának megkezdését.
Én 28 évesen ültem be az irodába,
és a kezdeti hónapok után gyorsan beleszoktam ebbe a világba
is. A sportolói múlt ráadásul olyan
tulajdonságokkal is teleaggatott,
amelyet ebben a közegben is alkalmazni tudok, átsegít a felmerülő
nehézségeken.
A sportolók sokszor reflektorfényben vannak, ám ennek lezárultával
egy új élet kezdődik. Ennek az átmenetnek megvannak a veszélyei,
ám aki tudatosan készül rá, az a
mögötte hagyott évekből profitálva újra a fény felé törhet.
Csak kitartás és kemény munka kell
hozzá.
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el-KÉP-esztő

Szösszenetek és sztorik

az erőmű egykori mindennapjaiból
Karácsony előtt mindenfelé kigyúlnak a fények. Paks városa is
fénypompába öltözik, a házak,
fák, utcák, az üzletek, és szinte
bármerre nézünk, fényözönt,
fénycsodákat látunk.
Az adventhez, karácsonyhoz
szorosan hozzátartozik a fény.
Ilyenkor meggyújtják az adventi koszorún az első gyertyát, és
kezdetét veszi a karácsonyi készülődés.
(A mellékelt illusztráció részlet
a paksi „Varga József” aranykoszorús szoc. brigád naplójából – 1980.)

babahírek
Nevem: Wascher Ármin • Születésem
helye, ideje: Pécs, 2016. július 8. • Születéskori súlyom: 950 g • Hosszúságom: 36
cm • Testvéreim: Dominik Patrik, 14 éves
és Alexander, 8 éves • Anyukám: Ferencz
Elvira • Apukám: Wascher Roland, az
Atomix Kft. Technológiai Takarítási Szakágazatnál primer köri takarító
Nevem: Nagy Dalma • Születésem helye, ideje: Pécs, 2016. szeptember 14. •
Születéskori súlyom: 3340 g • Hosszúságom: 50 cm • Első gyermek vagyok a
családban. • Anyukám: Rompos Katalin,
az MVM ERBE Zrt.-nél ügyviteli munkatárs • Apukám: Nagy Máté, elektrikus a
Villamos Üzemviteli Osztályon
Nevem: Lajpold Liza • Születésem helye,
ideje: Szekszárd, 2016. szeptember 18.
Születéskori súlyom: 2900 g • Hosszúságom: 54 cm • Testvérem: Luca, 3,5 éves •
Anyukám: Kónya Zsuzsanna, az „Együtt a
parlagfű ellen” Alapítványnál dolgozik •
Apa: Lajpold János, az Atomix Kft. Vendéglátó Szakágazatánál dolgozik
Nevem: Sitkei Diána • Születésem helye, ideje: Szekszárd, 2016.
szeptember 20. • Születéskori
súlyom: 3680 g • Hosszúságom:
56 cm • Testvéreim: Zsófia, 8 éves
és András, 3 éves • Anyukám:
Mező Mónika gyesen van a testvéremmel • Apukám:
Sitkei András, a Gépész Szerviz Osztályon darukarbantartó
villanyszerelő
Nevem: Kuczkó Zselyke • Születésem helye, ideje: Szekszárd,
2016. szeptember 20. • Születéskori
súlyom: 2940g • Hosszúságom: 56
cm • Első gyermek vagyok a családban. • Anyukám: Kuczkó Nikolett •
Apukám: Kuczkó Róbert, a Turbina Osztályon turbinaoperátor
Nevem: Frics Péter • Születésem helye, ideje: Pécs, 2016.
október 12. • Születéskori súlyom: 2880 g • Hosszúságom:
47 cm • Testvérem: ikertestvérem, Dániel • Anyukám:
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Schwarcz Beáta, születésünket
megelőzően az MVMI Zrt. HR-vezetője • Apukám: Frics Péter betanuló KTO-gépész az Atomix Kft.-nél
Nevem: Frics Dániel • Születésem
helye, ideje: Pécs, 2016. október 12. • Születéskori súlyom:
2750 g • Hosszúságom: 48 cm • Testvérem: ikertestvérem,
Péter • Anyukám: Schwarcz Beáta, születésünket megelőzően az MVMI Zrt. HR-vezetője • Apukám: Frics Péter betanuló KTO-gépész az Atomix Kft.-nél
Nevem: Szabó Ákos • Születésem helye,
ideje: Szekszárd, 2016. szeptember 29. •
Születéskori súlyom: 3380 g • Hosszúságom: 55 cm. • Testvérem: Olivér, 7
éves • Anyukám: Szabóné Kovács Magdolna varrónő • Apukám: Szabó Ferenc,
betanuló primer köri gépész az Atomix
Kft.-nél
Nevem: Baranyi Zsolt • Születésem helye, ideje: Pécs, 2016. szeptember 30. • Születéskori súlyom:
3200 g • Hosszúságom: 49 cm •
Testvéreim: Andrea, 4 éves és
Attila, 2 éves • Anyukám: Baranyiné Vincze Éva környezetmérnök • Apukám: Baranyi Attila,
fejlesztő mérnök a Radioaktívhulladék-kezelési Osztályon
Nevem: Kalcsu Zolta • Születésem helye, ideje: Szekszárd, 2016. október 11. •
Születéskori súlyom: 3960 g • Hosszúságom: 55 cm
Testvérem: Zalán, 5 éves • Anyukám:
Kalcsu-Kerekes Mónika, az MVM ERBE
Zrt.-nél szakértő • Apukám: Kalcsu Zoltán, technológus mérnök a Vegyészeti
Technológiai Osztályon
Nevem: Etessy Balázs • Születésem helye, ideje: Szekszárd, 2016.
október 18. • Születéskori súlyom:
3750 g • Hosszúságom: 56 cm •
Testvérem: Soma, 18 hónapos •
Anyukám: Papp Emese, pszichológus a Pedagógiai Szakszolgálatnál Szekszárdon • Apukám:
Etessy János, az Armatúra-karbantartó Osztályon karbantartási műszaki ellenőr
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Munkatársaink

Gyászközlemények
Gyurkovics István (1942–2016)
2016. október 3-án, 74 éves
korában elhunyt Gyurkovics
István, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa. 1942.
március 22-én született Kölesden. 1986. január 1-jén vették
fel a Paksi Atomerőmű Vállalathoz. 1997. június 7-én történő öregségi nyugdíjazásáig a
Rendészeti Osztályon vagyonőrként dolgozott.
Temetéséről a család később
intézkedik.

Az atomerőmű dolgozói megőrzik elhunyt munkatársaik emlékét.

Komjáthy Béla (1933–2016)

2016. október 25-én, életének
83. évében elhunyt Komjáthy
Béla, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa. 1933.
március 10-én született Ungváron. 1980. június 3-án vették fel a Paksi Atomerőmű
Vállalathoz. 1994. november
2-án történő nyugdíjazásáig a
Műszaki Fejlesztési Osztályon
dolgozott fejlesztő mérnök
munkakörben.
Hamvasztás utáni búcsúztatója 2016. november 5-én, a
szekszárdi alsóvárosi temetőben volt, ahol szűk családi
körben vettek tőle végső búcsút.

Sárközi László (1952–2016)

2016. október 26-án, 64 éves
korában elhunyt Sárközi László, az MVM Paksi Atomerőmű
Zrt. nyugdíjasa. 1952. március
21-én született Dunaszentgyörgyön. 1983. február 1-jén
vették fel a Paksi Atomerőmű
Vállalathoz. 2004. szeptember
16-án történő korengedményes nyugdíjazásáig a Turbina- és Forgógép-karbantartó
Osztályon dolgozott karbantartó lakatosként.
Temetése 2016. november 3-án, a dunaszentgyörgyi temetőben volt, ahol családja, barátok, ismerősök, volt munkatársak vettek tőle végső búcsút.

Blatt Vince (1944–2016)

2016. október 29-én, életének
71. évében elhunyt Blatt Vince, az MVM Paksi Atomerőmű
Zrt. nyugdíjasa. 1944. november 28-án született Kaposváron. 1979. szeptember 10-én
vették fel a Paksi Atomerőmű
Vállalathoz. 2003. június 4-én
történő nyugdíjazásáig az
Armatúra- és Forgógép-karbantartó Osztályon dolgozott
osztályvezető munkakörben.
Temetése 2016. november
10-én, az iharosi temetőben volt, ahol családja, barátok,
ismerősök, volt munkatársak vettek tőle végső búcsút.
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GONDOLATOK
Az életet és ihletet adó fény

Prancz Zoltán | Fotó: Sitkei Gábor, „A Ti Fotóitok” fotópályázat
A fény az élet egyik legalapvetőbb fizikai feltétele.
Talán nincs még egy olyan jelkép, amely ennyire mélyen átjárja az emberi civilizációt, és annyi gondolatot, alkotást ihletett.
Azt, hogy a fény az egyik legalapvetőbb életelemünk
egyben tapasztalatunk, világosan tükrözik már az
ókori napkultuszok, amelyekben az éltető fényt (és
meleget) adó Napot – s nem ritkán a Holdat is – mindenféle szimbolikus tartalom nélkül istennek tartották. Kevésbé köztudott, hogy a karácsony eredete is
a napkultuszhoz, a téli napfordulóhoz kapcsolódik.
Ettől egy lépésnyi elmozdulást jelentett az alkotó spiritualitás felé a naphimnuszok megjelenése, például
Ehnaton fáraó Naphimnusza vagy a műfaj későbbi,
„modernizált” darabjaként Assisi Szent Ferenc hasonló című költeménye.
A fény jelképként töretlen utat futott be az ókortól
napjainkig, elsősorban az értelmet, az igazságot, il-

letve az ezekkel kapcsolatos szellemi cselekvéseket,
így a felismerést, a megértést, a belátást szimbolizálva – gondoljunk itt a temérdek szóba hozható példa közül csupán a bibliai lámpás-metaforára, Petőfi
„Világosságot!” című versére vagy éppen a közkeletű
szólásra: „Fény gyúlt az agyamban”.
A fényszimbolika bizonyos szempontból Platónnal ér
a tetőpontjára, akinek Nap-hasonlatában – és érintőlegesen a híres barlanghasonlatában is – rendszerszintű szerepet kap a fény, etikai magasságokba
emelkedve. Miként a tapasztalati világban a látáshoz
nem elég a szem és a látnivaló dolog, hanem harmadik közegként a fénynek is jelen kell lennie, úgy
a tapasztalaton túli, az értelemmel megragadható
szférában sem elég az értelem és az elgondolható
dolog, hanem egyfajta eredendő jóságnak is át kell
hatnia ezt a szférát, hogy a megértés végbemehessen – mondja Platón.

Gáti Mariann

Senki fia
Karácsonynak
aranyfénye,
sziporkázik
és ragyog,
táncolnak már
körbe-körbe
fehérruhás
angyalok.

Gyantát sír a
zöld fenyőfa,
fagyos ajkú
emberek,
kis istálló
szalma ágyán
senki fia
szendereg.

Öleljél át
jó szorosan
csillagszemű
gyermekem,
decemberi
fehér szánon
elrepülünk
csendesen.

Békés, boldog karácsonyi ünnepeket kívánunk!

