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Köszöntő

Bognár Péter, humán igazgató | Fotó: Bodajki Ákos

Tisztelt Olvasók!
Az Atomerőmű újság októberi témáját egy különleges évforduló határozta meg, amelyre talán nemcsak
az atomerőmű büszke joggal, hanem a környezete
is: 30 évvel ezelőtt, 1986 őszén indult az atomerőmű
bázisiskolája, az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium – ma már Energetikai Szakgimnázium – első évfolyama. Különleges vállalkozás volt ez akkor, és még
különlegesebb intézmény lett belőle a három évtized
során, amikor is az ország egyik legjobb középiskolájává vált. Eközben az eredeti, utánpótlás-nevelő
szerepét is betöltötte, hiszen az erőműben dolgozók
közül bárkit megkérdezhetünk, biztosan van a kollégái között egykori ESZI-s – de az anyaintézménytől és
Pakstól eltávolodók között is szép számmal találunk
sikeres, újító dolgokat megvalósító régi diákokat.
A Paksi Atomerőmű azonban nem csupán a jövő
szakembereinek képzését tartja szem előtt, hanem
a meglévőkét is. Az erőműben munkát vállalók már
a belépéskor képzésben részesülnek, majd ezt követően folyamatosan szinten tartják meglévő ismereteiket, fejlesztik a tudásukat elméletben és gyakorlatban egyaránt. Az említettek miatt az élethosszig tartó

tanulás társaságunkat teljes mértékben jellemzi, és
ennek ad tanúbizonyságot a mindennapjainkat kísérő állandó vizsgáztatás és számonkérés. Az oktatás
az itt dolgozók számára ugyanúgy a napi rutin, az
alaptevékenység része, mint az áramtermelés, hiszen a biztonságos működés egyik legfontosabb
feltétele a magasan képzett, naprakész tudású szakembergárda.
Az Atomerőmű októberi számában ezért az évfordulós ESZI története, történetei mellett a házon belüli
oktatás részleteiről is olvashatnak, és arról, amire különösen büszkék vagyunk: hogy ennek eredményeit
a határainkon túl is elismerik, hiszen az elmúlt években számos külföldi diákot és atomerőműves szakembert láttunk már vendégül képzéseinken.
A tudás hatalom, tartja a régi mondás, ehhez pedig
az oktatáson keresztül vezet az út. A Paksi Atomerőmű az évtizedek során a képzésekre, oktatásra fordított kiemelt figyelem, az ennek köszönhető folyamatos fejlődés révén olyan mennyiségű és minőségű
tudást halmozott fel, amely nem csupán az országban, de a világban is egyedülálló.
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Tanítsd az utódodat!
Beregnyei Miklós | Fotó: Bodajki Ákos
Amikor 1969-ben megkezdődött az atomerőmű építése, kevesen gondoltak arra, hogy nemcsak Paks
épített környezetében kezdődik el egy jelentős változás, hanem ez az új technika-technológia szellemi
és tudományos változást is fog majd eredményezni. Az 1976-ban alapított Paksi Atomerőmű Vállalat
1986-ra megteremtette egy jól felszerelt középszintű oktatási intézmény indulásához szükséges feltételeket, amely intézmény a maga területén kezdettől fogva vetekedett az anyavállalat hírnevével.

Előzmények

A tervezett négy blokkból kettő
már az országos hálózatra termelt, a harmadik blokk pedig
a párhuzamos kapcsolás előtti fázisban volt. A biztonságos
üzemeltetést garantáló szakmai
tapasztalatok alapján egyre ha-

tározottabban foglalkoztatta az
atomerőmű vezetését a szakember-utánpótlás kérdése. Ez a
téma annál is inkább sürgető
volt, mivel az atomerőmű bővítése is napirendre került.
Pakson abban az időben egy általános gimnázium működött,

szakmunkásképzés pedig a megyeszékhelyen,
Szekszárdon
folyt. A város vezetése úgy döntött, hogy a dinamikusan fejlődő
városban építtet egy olyan tanintézményt, amelyben négy teremben szakmunkások, nyolcban
pedig szakközépiskolások tanul-
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hatnak. A város közel 200 millió
forintos beruházásának építője
a Tolna Megyei Állami Építőipari Vállalat (TÁÉV), a munkálatokat pedig a TOLNABER végezte.
1985-ben már az épület homlokzati paneljeit szerelték, ezzel
párhuzamosan megkezdődtek a
belső kőművesmunkák. A tervek
szerint 1986 szeptemberében
kezdődik az oktatás az új intézményben, tudósít a megyei lap
1985 augusztusában.
Azután óriási fordulat következett be, mert 1985-ben érlelődött
a döntés, hogy a befejezés előtt
álló négy atomerőművi blokk
üzembe helyezése után folytatódjon az építkezés két 1000
MW-os blokkal. Ez a bővítési elképzelés megerősítette azt a már
korábban is meglévő igényt, miszerint hosszú távon jól képzett
szerelő, üzembe helyező, karbantartó és üzemviteli szakemberek-

re van szükség. Ezt a különleges
tartalommal tervezett oktatást
a hagyományos tantervekre alapozni nem lehet, egy ilyen intézmény létesítése és fenntartása
nagyobb gazdasági erőforrásokat igényel, mint amennyi az ok-
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tatásügynek a jelen időszakban
a rendelkezésére áll, vélekedett
Pónya József, az atomerőmű
vezérigazgatója.
Az 1985-ös oktatási törvény lehetővé tette a vállalati fenntartású
középfokú szakképzési tanintéz-
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mény mint új iskolatípus létrehozását. Ezzel a lehetőséggel élt a
Paksi Atomerőmű Vállalat, és 1985
őszétől átvette a már elindított városi beruházást. Annak már kijelölték az intézményi igazgatóját, ám
a tulajdonosi váltás után az atomerőmű vezérigazgatója, Pónya József nevezett ki igazgatót, Kováts
Balázs önálló mérnök személyében. Ez a változás a város közvéleményét erősen foglakoztatta, és
– az elégtelen kommunikáció miatt – nem tett jót a város és a PAV
amúgy sem ideális kapcsolatának.
Megjelentek az ellendrukkerek és
természetesen – Magyarországon
vagyunk – az irigykedők. Csodaiskolának nevezték az „atomos” iskolát, mondván, hogy csoda lesz,
ha elkészül a jelzett időre.

Felgyorsul a beruházás

Kováts Balázs, a fogalommá vált
„Csikócsapat” tagja, túltette magát ezeken a jelenségeken, a kapott feladatra koncentrált, lelkesedését sikerült az egyre nagyobb
számban lévő kollégáiban is elültetni. Kettős szorításban voltak,
egyrészt az évnyitó ideje igen közel volt, másrészt a pedagógusiszakmai elvárásokkal kapcsolatos
előítéletek miatt. A közvélemény
nehezen emésztette meg, hogy
például 18 vállalati szakember óraadó tanárként vesz részt az oktatásban. Azt már nem tudták, hogy
ezeknek a szakembereknek a nagy
része a rosszul fizetett pedagógusi
pálya elhagyásával került az atomerőműbe különböző mérnöki és
egyéb különleges szakmai beosztásokba.
A beruházás irányításának átvétele után felgyorsultak a kivitelezési
munkák, amelyekhez jelentős segítséget nyújtottak az atomerőmű kölcsönbe adott szakemberei.

A kialakult új helyzetről találóan
mondta Villányi József, a TÁÉV
igazgatója: az atomerőműnek
nemcsak igénye van, hanem tehetsége is. A Mátravidéki Építőés Szakipari Szövetkezet vállalta,
hogy június 30-ra biztosítja a bútorokat, a speciális egyedi bútorok
készítését pedig a TÁÉV vállalta.
A nagy összefogás eredményeként a szakipari munkákon túl még
a takarítással is időben végeztek,
igaz, ehhez nagyban hozzájárult
az iskola oktatói és műszaki gárdája, a pedagógusok csapata pedig
műsort állított össze. Az iskola avatása és az évnyitó 1986. augusztus
26-án történt, Kapolyi László ipari
miniszter vágta át a „Tudás kapuja” előtt a nemzetiszínű szalagot.
A műszaki szakközépiskolában öt
osztállyal, 134 tanulóval – 27 lány,
107 fiú – indult az oktatás. Egy év
múlva, 1987. augusztus 31-én már
a főiskolai megnyitóra is sor került, 30 fiatal kezdte meg főiskolai
tanulmányait a szakközépiskola
tetőtéri termeiben. Ekkor, a BME
főiskolai szintű kihelyezett ener-

getikai üzemmérnöki képzésének
integrálásával született meg az
atomerőmű új szervezeti egysége,
az Energetikai Szakképzési Intézet,
közkedvelt nevén az ESZI. A főiskolai épületet két évvel később,
1989. szeptember 11-én, az új tanév megnyitásával egybekötve adták át. Ezzel minden feltétel adott
lett a paksi közép- és felsőfokú
oktatás folyamatos, hosszú távú
megvalósulásához.

Az oktatás évtizedei

Az ESZI évről évre bizonyította
életképességét. Fontos szerepet
töltött és tölt be a szakmai-pedagógiai képzés területén, integrálódott a hazai oktatási rendszerbe. A közvélemény érdeklődését
folyamatosan fenntartja az intézményben tanuló ifjúság jó tanulmányi eredménye, amely alapján
előkelő helyet foglal el az országos
tanulmányi és egyéb felméréseken. Az iskola jó hírnevét bizonyítja
a folyamatos túljelentkezés, a végzős diákok sikeres továbbtanulási
aránya, valamint elhelyezkedése
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a munkaerőpiacon. Itt kell megemlítenem az 1997/98-as tanévhez
kapcsolódó eseményt: ekkor tértek vissza első alkalommal az alma
máterbe hajdan végzett diákok,
de már mint egyetemet végzett
tanárok. Íme néhány ESZI-s diákból lett kezdő tanár: Csanádi Zoltán, Doszpod Balázs, Weisz János,
Papp Sándor, Liptai Zsolt, Tóth
Zoltán.
Az iskola megszokott és jól bejáratott hétköznapi életét 1999 telén
megbolygatta az 1993-ban született, többször módosított közoktatási törvény előírásainak való megfeleltetés kényszere. Az említett
törvény azt írta elő, hogy minden
oktatási intézménynek önálló jogi
személynek kell lennie, ezért alapítványi keretek közzé szervezték

az atomerőmű iskoláját. Persze a
paragrafusokon túl, más okai is voltak az átalakításnak, amelyet 2000
áprilisában az akkori vezérigazgató így fogalmazott meg: „A PA
Rt.-nál napirendre tűzött költség-,
illetve létszámcsökkentés az ESZI
leválasztásának irányába hatott.”
2001-től az atomerőmű által létrehozott és támogatott alapítvány
működteti az iskolát, és rövidesen,
2003 őszén a BME rektorának kezdeményezésére befejeződött a főiskolai oktatás Pakson.
Az alapítványi keretek közötti nevelés és képzés nem csökkentette
az ESZI eredményességét és hírnevét, hiszen szellemiségét, fiatalos, lendületes formáját a kezdetek
óta őrzi az intézmény. A jelenlegi
szakképzési rendszerben olyan

piacképes szakembereket képez,
akik tudásukat, emberségüket az
energiaipar szolgálatába képesek
állítani az iskola elvégzése után.
Az itt végzettek szellemiségükben
is kötődnek az energiaiparhoz, az
atomenergetikához.
A paksi polgár pedig abban bízik,
hogy az atomerőmű bővítése kapcsán ismét lehetőség nyílik a felsőfokú képzésre is, a város visszakaphatja főiskoláját, és Paks igazi nagy
oktatási centruma lesz a hazai villamos energetikai iparnak.

Tisztelt ESZI-s diákok, tanárok és műszakiak: boldog
születésnapot kívánunk!

15 éves az ESZI Intézményfenntartó és
Működtető Alapítvány
15 éve, a közoktatási törvény módosítása miatt az
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. létrehozta az ESZI Intézményfenntartó és Működtető Alapítványt. Az
ESZI a kezdeti vállalati iskolából alapítványi iskola lett, amely továbbra is az átlagosnál jelentősen
jobb feltételekkel biztosítja az iskola fenntartását
és működését.
Közhasznú tevékenység keretén belül végzi az
ESZI fenntartói feladatait, biztosítja a szükséges
működési feltételeket és anyagi eszközöket, üzemelteti és karbantartja az oktatási intézményhez
tartozó létesítményeket. 2009 óta folyamatosan
több nagy, az oktatásban is használható, hatékonyságnövelő fejlesztés történt, így pl. hegesztőműhely építése, napkollektor, napelem telepítése,
modern hőközponti rendszer kialakítása.
2005 óta kuriózumként ösztöndíjrendszert működtet az alapítvány: pályázat útján jutalmazzák,
ösztönzik a jó tanulmányi, a kiemelkedő tanulmá-
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nyi és sportversenyeredménnyel, illetve nyelvvizsgával rendelkező diákokat. A végző évfolyamon a
négy évig kiemelkedő eredményű diákot díjazzák
az „ESZI kiválósága” címmel, és minden tanévben
pedagógusnapon „ESZI-gyűrű”-vel jutalmaznak
egy, a kollégák által felterjesztett, arra érdemes
ESZI-s dolgozót.
„Az ESZI-alapítvány az alapító Paksi Atomerőművel a háttérben mindent megtesz annak érdekében, hogy az immár Energetikai Szakgimnázium
és Kollégium nevű ESZI a XXI. századi igényeknek
megfelelő képzés alapjait megteremtse; igyekszünk modern, színvonalas, gyermekbarát iskolát
működtetni, amelyben motiváltnak érzi magát
diák és tanár, hogy a szakképzésben jól konvertálható tudást vigyenek magukkal a gazdaság sok
területére” – mondta el Mittler István, az ESZI Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány kuratóriumának elnöke.
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ESZI-igazgatók emlékei
Orbán Ottilia, Gyulai János, Wollner Pál | Fotó: Bodajki Ákos

30 év eseményeit röviden ös�szefoglalni szinte lehetetlen
feladat, ám sokszor már csupán néhány emlék felvillanása is
megmutatja, milyenek voltak az
eltelt évek. Az ESZI három egykori és a jelenlegi igazgatóját
arra kértük, meséljenek néhány
ilyen emlékről, örömökről és nehézségekről.

Kováts Balázs (1986–1992)
„Szerettem, ha a tanulóink talpraesettek és vidámak voltak. Az első
ballagásra készültünk, pár óra volt
csupán vissza. Nagy lendülettel
folyt a díszítés, elsősorban az orgonát használták. Valami dolgom
akadt még, beugrottam az iskolai
autó kulcsáért az irodámba, de

nem volt a helyén, senki nem tudta, hogy hová lett. Fél óra múlva
futott zihálva egy diáklány, hogy
el kellett ugraniuk még virágért,
az idő szorított, ezért vitték el a
kocsit. Úgy meglepődtem, hogy
kérdezni sem tudtam, erre még
odaszúrta: »Az igazgató úr szokta
mondani, hogy itt minden értünk
van, ugye?« És futott tovább a
dolgára. Hát lehetett haragudni?
Ez a diáklány két évtizede megbecsült dolgozója az erőműnek.
Az egyik legnehezebb feladatom,
amikor Pónya vezérigazgató úr
megbízott az igazgatói feladattal,
20 hónapot adott a megvalósításra (1987. szeptember 1.). Én viszont csak úgy vállaltam, ha 8 hónap múlva már kezdődik a tanév.
Ő annyit válaszolt némileg fenyegető éllel, hogy »Maga tudja!«.
És elkezdődött az őrült tempó.
Be kellett fejezni a vázszerkezetig jutott épületet, majd teljesen
be kellet rendezni, ellátni oktatási eszközökkel. Eközben nulláról
indulva összerakni egy minőségi
tantestületet, szakoktatói gárdát és technikai személyzetet.
Ja, és persze fel is kellett tölteni
gyerekekkel a fizikailag még nem
létező, tanárok nélküli iskolát. Ki
kellett alakítani a kísérleti tanintézmény törvényes működési
rendjét. Össze kellett állítani a

tananyagokat és a nevelési programot. Közben építettük a sportcsarnokot, a konyha-éttermet,
a kollégiumot, a tanuszodát is.
Néha már magam sem hittem,
hogy sikerülhet, de minden találkozott 1986. augusztus 26-án. Rá
egy évre főiskolát csinálni, már
szinte ujjgyakorlat volt, vitt a lendület.”

Kissné Hegyi Ilona (2000–2001)
„Szeretem a kihívásokat, amiből a
nyugodalmas főiskolai éveket követően 431 nap alatt az ESZI igazgatójaként bőven kijutott nekem.
Elődöm, dr. Gálos István az érettségi megkezdése előtt távozott
posztjáról, így a sűrű programok
miatt »éppen csak beestem« a
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ballagásra. Az erőműből közvetlenül a sportcsarnokba rohantam,
ahol az atomerőmű-gépészek
osztályfőnöke, egykori tanítványom, Tóth tanár úr (Tocek) karolt
át, és segített le a lépcsősoron,
egyedül biztos összeestem volna.
A tanítványaim mindig segítségemre voltak, sikeres életútjuk,
eredményeik adták számomra az
erőt a nehézségek leküzdésére.
Jóleső érzés, hogy az ügyeletes
mérnökök közül négyen az ESZIben, illetve a BME paksi képzésén
végezték tanulmányaikat: Mészáros János, Csiba Tamás, Kabai Péter és Kiss Tamás Ágoston.
Az ESZI életének talán legnehezebb feladata jutott részemül,
válságmenedzser voltam. Az ESZI
vezetésére, a szakközépiskola
jogi státuszának tisztázására, az
intézményfenntartói
feladatok
átadásának előkészítésére 2000.
április 25-én kaptam megbízatást. Attól kezdve nem volt pihenés, nyitástól zárásig dolgoztunk
az iskolában. A »Paksi Atomerőmű« Műszaki Szakközépiskola
és Kollégium módosított működési engedélyét a főjegyző
2000. augusztus 22-én adta ki, és
szeptembertől már Hideg László
igazgató úr vezetésével indult a
2000/2001-es tanév. Egy csoportos létszámleépítés nem a leghálásabb feladat, még akkor sem,
ha magasztos cél, a szakközépiskolai képzés fennmaradásának és
több ezer egykori és leendő diák
tanulmányi lehetőségének érdekében történik is. Az atomerőmű
vezetése támogatta a méltányos
eljárást, és egykori kollégáim
munkaszerződéseit 2001. július
1-jével a már alapítványi fenntartású szakközépiskola igazgatója,
Ronczyk Tibor jegyezte. Jó kezekbe került a staféta.”

9

Ronczyk Tibor (2001–2007)

Szabó Béla (2007– )

„Az ESZI-ben jó volt tanítani, mert
a diákok többsége motivált volt.
Egyszer két perccel előbb fejeztem volna be az órát, ekkor rám
szóltak: Tanár úr, van még két perc,
oldjunk meg még egy példát!
Az iskola életében fontos szerepet tölt be a sport, én is rendszeresen jártam a »keddi« futballra kollégáimmal. Ugyan már
sokszor mellé pattogott a labda,
de a mozgás öröme mindig felfrissített. Az első búcsúztatásom
a sportcsarnokban történt, ahol
annyi Sport szelettel ajándékoztak meg kollégáim, ahány tanuló
volt az iskolában, közel hatszáz. A
Sport szeleteket szétdobáltam a
tiszteletemre megjelent kollégáim
és diákok közé. Tanári pályafutásom egyik legmeghatóbb pillanata volt. Még kétszer búcsúztattak,
hogy ugyan, menj már, de talán
nem így volt, legalábbis remélem.
Tanári hitvallásom: a tanulónak is
lehet igaza, a világot az viszi előre, ha tanítvány végül is többet tud
tanáránál. Ha nem így lenne, akkor
még mindig a kőbalta tömegközpontjának kiszámítási módjaival
foglalkoznánk.”

„Az iskola tanulmányi helyzetét a
diákközgyűlésen évente elemezzük, egyeztetjük a tantestület, az
iskolavezetés és a diákok véleményét. 2008-ban egy ilyen alkalommal tettem egy olyan ígéretet,
hogy amennyiben partnerek az
iskola tanulmányi átlagának javításában, úgy plusz egy nap igazgatói szünetet velük egyeztetve
fogok kiadni. Szavamon fogtak.
Abban az évben közel egy tizedet
javítottak az átlagon, és a tendencia azóta is folytatódik, az iskolai
átlag folyamatosan emelkedik.
Ha figyelembe vesszük, hogy 700
diák eredményének összesítéséből kapjuk meg az adatot, akkor
különösen értékelnünk kell a mai,
közel 4,0-es átlagot. Ennek értékét tovább növeli, hogy a 10. évfolyam végén aktuális országos
kompetenciamérések
értékelésében is kimagaslóak az eredményeink. Akár a matematikát, akár
a szövegértést nézzük, a 2015-ös
adatok alapján alig akad nálunk
jobban teljesítő szakközépiskola
(ma: szakgimnázium), de a miénkhez hasonló eredményeket elérő
is kevés van.”
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Oktatás – 30 éves az ESZI

Sikeres ESZI-sek
Gyulai János | Fotó: Sitkei Gábor, saját archívum
Egy iskola értékét végső soron nem csupán a statisztikák, a továbbtanulók magas aránya, a versenyeket nyerő diákok mutatják, hanem
az is, végül hová jutnak az itt végzettek az életben. Sokan közülük az
alapítói szándéknak megfelelően az atomerőmű sikerein dolgoznak,
de többen a világ más szegleteiben öregbítik az iskola hírnevét.
Egyikük, Scheidler Balázs az informatikai biztonsággal elhivatottan
foglalkozó Balabit alapítója, cégvezetője. Az ESZI-ben érettségizett, majd a Veszprémi Egyetemen
végzett mérnök-informatikusként.
Diplomamunkáját az általa fejlesztett syslog-ng naplózó program-

ból írta, amelynek nyílt forráskódú
verzióját azóta több mint egymillió szervezet használja világszerte,
köztük a Facebook is, de ez fut
például a legújabb BMW i3 elektromos autókban is.
Egyetemi csoporttársaival és két
pénzügyi befektető közreműkö-

désével 2000-ben megalapította a
BalaBit IT Kft.-t, amely két évvel ezelőtt 8 millió dollár tőkebevonással
nemzetközi cégcsoporttá alakult.
A budapesti és veszprémi fejlesztőközpontokat azonban hosszú
távon itt Magyarországon tervezik
tartani, és folyamatosan keresik a
fejlesztőket a dinamikusan növekvő nemzetközi piac kiszolgálására.
„Jókor voltunk jó helyen, mert az
internet elterjedésével hatalmas
piaca lett az informatikai biztonságnak, védelemnek. Első termékünk,

Oktatás – 30 éves az ESZI
a Zorp tűzfal jelentősen továbbfejlesztve még ma is a piacon van. Bár
a kezdetektől a nemzetközi piacot
céloztuk meg, első külföldi bemutatkozásunk a 2003-as CeBIT-en,
Hannoverben volt. A Balabit kirendeltségei Magyarország mellett
ma már megtalálhatók Európában,
az Egyesült Államokban, Oroszországban és partnereiken keresztül
több mint 40 országban” – mutatta
be a vállalkozást Scheidler Balázs.
Számos hazai és külföldi díjat
nyerve néhány éve a Deloitte
Technology Fast 500 EMEA listájára is felkerültek, mint legdinamiku-

Kovács „Chilly” Vilmos szintén
informatikusként ér el sikereket,
mégpedig Luxemburgban. Jelenleg a világ legnagyobb ingatlanhirdetéssel foglalkozó cégbirodalmának luxemburgi irodájában
dolgozik mint szenior programozó
és technikai vezető. Előtte 2,5 évig
a világ legnagyobb élőkamerás
rendszerén és annak hirdetésekkel
foglalkozó részlegénél volt hasonló
beosztásban.
„A számítógépes világ már egész
fiatal koromban megfertőzött,
ezért úgy döntöttem, hogy középiskolának az ESZI-t választom.
Mostani fejemmel tudom, hogy
jobb döntést nem is hozhattam
volna. Négy évet töltöttem az ESZI
falai között, majd felvételt nyertem a BME-re és utána a Corvinus
Egyetemre is” – meséli. „Az ESZI
berkein belül megismerkedtem
a programozás, irodai szoftverkezelés és a számítástechnika
alapjaival. Köszönhetően az itt
megszerzett ismereteknek, nem
találkoztam eddig még olyan szak-

mai problémával, amit ne tudtam
volna megoldani. Az egyetemen
a szakmai tárgyak teljesítése nem
okozott különösebb nehézséget,
de a matematikával nem voltunk
jó barátok. Mit köszönhetek az
ESZI-nek? Sok mindent, olyanokat
is, amit még ma nem látok, de a
legfontosabb az alkotás öröme. Az
az érzés felbecsülhetetlen, amikor
az ember valami újat alkot, vagy
megoldást nyújt valamilyen problémára. Nagyon fontos még az
általános programozói szemlélet,
logikus gondolkodás és algoritmizálás elsajátítása. Ezek hozadéka a
szenvedély a programozás iránt. A
szenvedély nagyon sok buktatón
át tud segíteni, és buktatóból aztán van bőven. De ez mind semmit
nem érne a szakmai tanulás képessége nélkül: hogyan lehet kön�nyen és gyorsan elsajátítani olyan
dolgokat, amikhez nem értünk, de
értenünk kéne. Az ESZI egy olyan
programozói alapképzést ad,
amelyet minden jövőbeli programozónak felírnék receptre.”
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sabban fejlődő cég. Ügyfeleik között szerepel a Boeing, a NASA, az
EADS, a UPC, a Magyar Szabadalmi Hivatal, az Országos Nyugdíjbiztosító, valamint számos bank és
világcég (a 100 legnagyobb amerikai vállalat közül 23 az ügyfelük),
de atomerőműveket is találunk az
ügyféllistájukon, például a cseh
ČEZ Groupot.
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Oktatás határok nélkül

Diákélet
határon
innen és túl
Sipos-Szabó Csilla | Fotó: Sitkei Gábor
A határon túli diákoknak 2005 óta van lehetőségük nyári szakmai
gyakorlaton részt venni a Paksi Atomerőműben. A már szokássá vált
programot az erőmű az ESZI-vel karöltve szervezi. Két turnusban,
összesen négy hétre fogadja a vállalat Felvidékről és Erdélyből, különböző egyetemekről azokat a jelentkezőket, akik kimagasló tanulmányi eredménnyel rendelkeznek.
A szakmai program keretében
előadásokon vesznek részt, amelyek többek között az erőművi
technológiáról adnak átfogó képet, megismerik a helyszíneket az
erőműben, majd előre megtervezett, személyre szabott szakmai
gyakorlatok következnek, minden
diáknak a saját szakterületén.
Többnyire vegyész, építész és villamosmérnök hallgatók érkeznek,
akik a gyakorlatvezetők szakmai
tudásának, készséges segítségé-

nek köszönhetően hasznos ismeretekre, tapasztalatokra tesznek
szert, miközben közelebbről megismerkednek a létesítmény egészével.
A munkát szabadidős programok
követik, amelyek lehetőséget adnak Paks és környéke megismerésére, kikapcsolódásra, szórakozásra egyaránt. A sárkányhajózás,
strand, gokart, mozi és kirándulások mellett hazai gasztronómiai
élményben is részesülnek a hall-

gatók, amelyek akár elegánsabb
étteremben, pincészetben, akár
a fűben üldögélve, sütögetve, de
mindig kellemes, vidám hangulatban zajlanak.
A záróvacsorán a diákok a gyakorlatvezetőkkel, programszervezőkkel együtt finom paksi borok
mellett kiértékelik a két hét eseményeit. Idén elmondták: tartalmas élményt kaptak a szakmai
gyakorlatokon túl a szabadidős
programok révén is, ugyanakkor
valójában azért a leghálásabbak,
hogy nem feledkezünk meg róluk, határon túliakról, hanem lehetőséget adunk nekik a szakmai
fejlődésre, miközben érezhetik az
itthoni magyarok szívből jövő vendégszeretetét.

Oktatás határok nélkül

Nemzetközi tudásközpont
Krausz Attila | Fotó: Bodajki Ákos
Az elmúlt évtizedekben a Paksi
Atomerőműben felhalmozódott
szaktudás nemzetközi szinten is
felkeltette az atomenergetikában
dolgozó szakemberek figyelmét.
Zsoldos Ferenc, a Technológiai
Oktatási Osztály (TEOO) vezetője elmondta, az oktatás területén
kialakított nemzetközi kapcsolatok keretében 5 vietnami csoport
kapott 6 hetes képzést áttekintő
atomerőművi ismeretekből 2012–
2014 között. A 40 fős csoportok
komplex képzésben részesültek, amelynek során a Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem Nukleáris Technikai Intézetében, valamint a Paksi Atomerőműben folytatták tanulmányaikat. 2014-től már kisebb létszámú
külföldi csoportok érkeztek specifikus témákat hallgatva az erőműbe, egy csoport a vegyészeten kapott képzést, egy pedig az
elemzési területet látogatta meg.
Mindemellett az elmúlt években
voltak kisebb képzési események,
ahol a résztvevők áttekintést kaptak az oktatási rendszerünkről, a
nálunk zajló képzési tevékenységről. Az idei esztendőben, augusztusban a dukovanyi erőműből fogadtunk egy 4 fős csapatot, akik
a primer köri főberendezések kapcsán kaptak képzést. Ez esetben is
a TEOO szervezete volt a fogadó
fél, oktatóink tartották a foglalkozásokat, amelyek főleg a gyakorlati kérdéseket taglalták.
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Házon belül – oktatás

Folyamatos képzések
a biztonságért
Krausz Attila | Fotó: Bodajki Ákos, Vincze Bálint, Vincze Bálint
A Paksi Atomerőmű legfontosabb célja, hogy biztonságos keretek között, gazdaságosan működve és a lehető legmagasabb szintű rendelkezésre állás elérésével biztosítson villamos energiát a felhasználók
számára. Ehhez elengedhetetlen feltétel a jól képzett szakembergárda, melynek rendelkezésre állását az Oktatási Főosztályon elvégzett
munka biztosítja. E szervezet tevékenységével ismerkedhetünk meg
részletesebben Frányóné Tamás Etelka oktatásszervezési csoportvezető segítségével.
–– Mondanál néhány szót az atomerőmű képzési rendszerének történetéről?
–– A Paksi Atomerőmű saját képzési
rendszerét 1980–85 között alakította ki. A képzési programok a gyártóktól, szállítóktól átvett tervek, kezelési utasítások, üzembehelyezési
programok és az üzembehelyezési
tapasztalatok alapján készültek.
A speciális, a magyar közoktatásban meg nem szerezhető szakmák
a 90-es évek elején bekerültek az
Országos Képzési Jegyzékbe, ezzel
egyidejűleg az erőmű oktatóközpontja megszerezte a jogosultságot a szakképzéshez és a szakmai
vizsgák lebonyolításához. A 80-as
évek elején kialakított képzési rendszer kezdetben minden szempontból megfelelt a követelményeknek,
az évek múlásával azonban a képzési rendszer nem minden tekintetben tudott lépést tartani az erőmű
fejlődésével, a hazai és nemzetközi
követelmények változásával. Az elsősorban óraadó oktatókra építő
oktatószervezetnek egyre nagyobb
nehézségei voltak az erőműben

végrehajtott műszaki, szervezeti
változások kezelésével, az oktatási
anyagok és képzési programok karbantartásával. A problémák súlyosbodásának veszélyét látva az erőmű
vezetése egy átfogó oktatáskorszerűsítési projektet indított, amelynek
egyik fő célkitűzése a teljes oktatási
rendszer felülvizsgálata, korszerűsítése volt. E projekt eredményeként
megtörtént a Paksi Atomerőműnél
a SAT-alapú (szisztematikus megközelítésű) képzési rendszer kidolgozása és bevezetése, amelyet a mai
napig eredményesen alkalmazunk.

–– Miben rejlik az itteni hatékony
képzés szükségessége, fontossága?
–– A hozzáértő szakembergárda
biztosítása megköveteli a tervszerű,
folyamatos és színvonalas oktatási
tevékenységet, az ezzel kapcsolatos
feladatok szakszerű megoldását.
A nukleáris ipar számára az iskolai,
sőt a hazai szakképzési rendszerben sem biztosíthatók a speciális
atomerőművi ismeretek. Az atomerőműves képzésben részt vevők,
az iskolai képzésből már kikerült,
különböző korú, különböző tudásalappal, szakmai tapasztalattal rendelkező munkavállalók. Számukra
a tanulás, fejlődés elsődlegesen a
munkafeladatoknak és karrierkihívásoknak való megfeleléshez szükséges.
Tovább növeli a saját képzési rendszer működtetésnek fontosságát,
hogy a nukleáris biztonság megköveteli a megfelelő tudásszint folyamatos szinten tartását biztosító
képzést és az ismeretek rendszeres ellenőrzését. A vállalaton belül
a személyzet tanulásának, egyben
képzésének folyamatos tevékenységnek és állandó folyamatnak kell
lennie. A képzés szerepe az elmúlt
évtizedekben jelentősen átértékelődött, a képzés a szervezet életében már nem egy különleges és
munkaidőn kívüli tevékenység, hanem állandó, a munkahelyen és a
munkatevékenység keretei között
megvalósuló folyamat. Társaságunk
olyan oktatási tevékenységet valósít meg, ami kielégíti a vonatkozó
hatósági előírásokat, az atomerőmű szervezeteinek megalapozott
igényeit, folyamatosan fejlődik tartalmi és formai vonatkozásokban,
rugalmasan követi a technológiai és
szervezeti változásokat, ami feldolgozza az üzemviteli és karbantartási
tapasztalatokat, a hazai és nemzetközi ajánlásokat, információkat.

Házon belül – oktatás
–– Milyen szervezeti keretek között
végzik a munkát az oktatási szakemberek?
–– A Humán Igazgatóság Oktatási Főosztálya négy funkcionális
egységet tartalmaz, úgymint az
általános oktatási és oktatásszervezési feladatokat ellátó Általános
Oktatási Osztályt, az üzemviteli és
műszaki háttérszemélyzet szakmai
elméleti és szimulátoros oktatásáért felelős Szimulátor Osztályt, a
műszaki háttér és a karbantartási
terület oktatási feladatait végrehajtó, valamint a Karbantartó Gyakorló
Központ üzemeltetéséért felelős
Technológiai Oktatási Osztályt és a
vezetésfejlesztést, illetve a minősített atomerőművi oktatói rendszert
működtető
Oktatásmódszertani
Csoportot.
Két jól felszerelt oktatóközponttal
rendelkezünk. Az első oktatási épület 1986-ban készült el, itt korszerű
eszközökkel ellátott előadótermek
és számítógéptermek állnak rendelkezésre. Az atomerőmű második
oktatási létesítménye, a Karbantartó Gyakorló Központ 1997-ben
készült el azzal az elsődleges céllal,
hogy a karbantartó személyzet számára biztosítson gyakorlati képzési
lehetőséget. Az erőmű blokkjaitól 3 km távolságban elhelyezkedő épület a Technológiai Oktatási
Osztálynak ad otthont, és ma az
eredeti célkitűzésen túl a technológiai, szakmai elméleti és gyakorlati
oktatások nagy része itt zajlik. Az
oktatóműhelyekben többségében
valódi erőművi berendezések találhatók, melyek az oktatás mellett
tág lehetőséget biztosítanak a karbantartási, anyagvizsgálati technológiák, eszközök, segédanyagok
tesztelésére, fejlesztésére.
Képzés szempontjából kiemelt fontosságú a Szimulátorközpont, amely
lehetővé teszi a blokkvezénylő ope-

ratív pultjairól, paneljeiről irányítható, illetve ellenőrizhető valamennyi
technológiai rendszer szinte teljes
értékű szimulációját és a szimulátor
oktatási szolgáltatásainak sokoldalú biztosítását. A szimulátoron a
képzés jól felépített, részleteiben
kidolgozott és előzetesen letesztelt képzési programok, forgatókönyvek alapján, nagy gyakorlattal
rendelkező, jól képzett instruktorok
közreműködésével történik.
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–– Milyen kihívások várnak a jövőben az oktatási területre?
–– Az egyik legfontosabb kihívás a
nyugdíjba vonuló kollégák szakmai
tudásának megőrzése, az utánpótlás szakmai felkészítése. Emellett
kiemelkedő feladatunk az erőmű
műszaki, szervezeti, adminisztratív
változásaiból fakadó oktatási igények kielégítése és a kapacitásbővítésből adódó képzési feladatoknak
történő megfelelés.
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atomenergetikai múzeum

Élményalapú tudás
Enyedi Bernadett | Fotó: Bodajki Ákos
Az Atomenergetikai Múzeum 2012. évi megnyitása új színt hozott az atomerőmű életébe: egy új intézmény mellett új kommunikációs eszközzel is gazdagodott a társaság. A kiállított tárgyak bemutatása,
a látogatók fogadása és a szakmunkák mellett fő feladatává vált a múzeumnak az atomenergetikával
kapcsolatos ismeretátadás. Az edukációs szerep felvállalása szerencsésen esett egybe azzal az erősödő
tendenciával, amely a múzeumok pedagógiai programjait helyezi mindinkább előtérbe. A múzeumpedagógia az Atomenergetikai Múzeumban ma már óvodától az egyetemig minden korosztályra kiterjed.
Óvodapedagógia
A nagycsoportosok számára szervezett közel kétórás program során természetközpontú interaktív előadáson vesznek részt a gyerekek, majd
beszélgetés, kézműves-foglalkozás,
memóriajáték, kincskereső játék következik. A programnak várakozáson
felüli fogadtatása van a gyerekek és
óvodapedagógusok körében.

Kihelyezett fizikaórák általános
iskoláknak
Az Atomenergetikai Múzeum 2013
óta szervez kihelyezett fizikaórákat általános iskolás diákok számára, mára
közel 1000 diák vett részt „A fizika
nagyszerű, mert egyszerű” mottójú
programon.
Az idei évben az élményt nyújtó fizikai kísérletek után tárlatvezetés, va-

lamint az elektromosság történetét
bemutató „Töltődj fel!” című időszaki
kiállítás megtekintése alkotta a programot.

Kihelyezett fizikaórák középiskolásoknak
A paksi és kalocsai középiskolák 11.
évfolyamai az elektromosságtan témakörében a tanult fogalmak össze-
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foglalásán túl foglalkoznak még az
alábbiakkal:
–– energiatermelési módok (víz- és
hőerőművek, szél-, nap- és atomenergia jellemzői, összehasonlítása),
–– környezetvédelmi problémák,
–– gazdasági hatások.

Múzeumi tábor
A múzeum táborában a Duna jobb,
illetve bal partjának általános iskolásai vesznek részt minden év júniusában. A jó hangulatú, bentlakásos
táborban a gyerekek megismerkednek az atomerőművel, a múzeummal,
kerékpárral járják be a várost, kirándulnak Balatonfüredre és Tihanyba,
sárkányhajóznak és tábortüzet raknak
a Duna-partján, egyszóval rengeteg
élménnyel és tudással gazdagodnak.
Cél az is, hogy a természettudományi
tárgyakban jó eredményeket elérő
diákok érdeklődése e terület iránt –
a jutalomtábori részvétel révén – tovább erősödjön.

Rejtély a múzeumban –
vetélkedő középiskolásoknak
Paks város középiskoláinak 20 fős csapatai vesznek részt az egész napos
vetélkedőn, amelynek során atomerőmű-ismereti kvízeken, általános
műveltségi és fizikai témájú teszteken, kincskereső játékon teszik próbára tudásukat a diákok, és derítik fel
a múzeumban történt rejtélyt.

Teller Ede-vetélkedő – fizika
verseny általános iskolásoknak
A Társadalmi Ellenőrző, Információs
és Településfejlesztési Társuláshoz
(TEIT) tartozó települések általános
iskolásainak szóló fizikaversenyt – a
korábbi nukleáris vetélkedőt – 2016
tavaszától a múzeum rendezi meg.
A verseny célja a 13-14 éves korú tanulók nukleáris műveltségének megalapozása és fejlesztése.

Műhelymunka egyetemistáknak
Egyetemi és főiskolai hallgatók számára előadással, szakmai konzultációval,
tárlatvezetéssel, igény szerint egész
napos programmal készül a múzeum.

Múzeumpedagógia
A múzeumpedagógiai programok
megvalósítása során minden korosztályt egyedi módon megszólítva,
interaktív, tudományos, egyben szórakoztató módon közelítve éri el a múzeum a kitűzött célt: az élményalapú
tudás megszerzését.

A múzeumpedagógia
fogalma és célja
A múzeumpedagógia az iskolán kívüli ismeretátadással
foglalkozó, múzeumi keretek között zajló pedagógiai,
oktató-nevelő tevékenység,
melynek alapja a múzeumi
gyűjtemény és kiállítás, épül
a formális oktatásra és figyelembe veszi a korosztályi sajátosságokat.
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Műtárgyfaggató
Beregnyei Miklós

Múzeumban járva gyakran felsóhajtunk egy-egy tárgy láttán:
Hej, ha ez a tárgy beszélni tudna,
vajon miről beszélne?
Az Atomenergetikai Múzeumban
is sok olyan műtárgy van, amelyeket érdemes „megszólaltatni”,
mert sok érdekes emlék és információ lengi körül őket.
Ilyen érdekes műtárgyunk az első
vitrinsoron kiállított történeti tárgyi emlékek közül egy bekeretezett grafika. Endrődi László grafikus bizonyosan többször járhatott a budapesti Margit körúton
lévő Paksi Halászcsárdában, és
amikor 1968-ban nyilvánosságra
került, hogy Pakson épül fel az
atomerőmű, ezt a humoros formát választotta a hír terjesztésére az Esti Hírlap segítségével.
A halászcsárda a Paksi Halászati
Termelőszövetkezet (HTSZ) tulajdona volt, és Paksról látták el
friss hallal az üzletet, amelynek
zenekarában a híres Cinka Panna
volt a prímás.
Az Esti Hírlapban megjelent grafikáról Halász Róbert paksi festőművész készített egy nagyméretű olajfestményt, amely az 1970es évek közepétől Pakson, a 6-os
út melletti halászcsárda falán
lógott. Innen a szövetkezet biritói műhelyébe vitték, és itt őrizte Herczeg István HTSZ-elnök,

(1.)
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majd nyugdíjba vonulása után
Vincze Bálint kollégánknak adta
át 2015-ben azzal, hogy vigye be
az Atomenergetikai Múzeumba.
A biritói tavakról eszünkbe jutnak azok a szép telek, amikor a
befagyott tavakat ellepték a lakótelepről kirajzó szánkós és korcsolyás felnőttek és gyerekek.
Az egyik befagyott tavon − volt
vagy öt − rendezte meg Major
Ferenc az első autóversenyt,
zömmel Trabant márkák közreműködésével.

Elképesztő

el-KÉP-esztő
Szösszenetek és sztorik

az erőmű egykori mindennapjaiból
Bármilyen hihetetlenül
hangzik, de a dolgozói
elkötelezettséget és a
vállalaton belüli közösségeket erősítheti egyegy iroda átalakítása,
felújítása. Erről tanúskodik egy 1987-es vegyész
brigádnapló is.
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portré

40 év tanítás – játszva nevelni,
a gyerekeket tisztelve
Susán Janka | Fotó: Bodajki Ákos

Katz Margitkát az iskolaudvaron nem volt könnyű megtalálni, mert törékeny termetével szinte eltűnt a
gyerekek között. A testi adottságaink velünk születnek, azonban ehhez az elvegyüléshez több kellett
ennél. Úgy gondolom az, ahogy rá tudott hangolódni a gyerekekre, amit én mindig csodáltam. Azt
mondja, a gyerekek ma is ugyanolyanok, mint negyven éve, a szülők azok, akik inkább megváltoztak.
1976-ban a Kaposvári Tanítóképző Főiskola elvégzése után hívták Paksra, a Deák Ferenc Általános Iskolába, és azóta itt dolgozott 40 évig.

Margitka jelenleg is abban a házban él Dunaszentgyörgyön, ahol
született. Szülei gazdálkodtak
(akkoriban kuláknak minősítették
őket), fontos volt számukra, hogy
gyermekeiket taníttassák, és hithűen neveljék. A nemesi család még
az 1800-as években települt a Felvidékről Dunaszentgyörgyre, hogy

vallásukat megőrizhessék, vállalva
javaik elvesztését és az itteni újrakezdést. Margitka gyermekkori
titkos vágya volt, hogy taníthasson. Eredetileg biológia–földrajz
tanár szeretett volna lenni, de az
érettségije évében nem indítottak
ilyen szakot. A kisiskolás tanítónője
akkor Kaposváron dolgozott a fő-

iskola gyakorlóiskolájában, akinek
javaslatára döntött a tanítói hivatás mellett.
A szülői házból sok mindent megőrzött, amit végigjárni szép élmény volt számomra. Nem változott az elrendezése, és rengeteg
régi tárgy ma is használatban van,
vagy megtekinthető.

portré
A pajta ma kis múzeumként működik, ahol a család régi munkaeszközei láthatóak. A konyhában
megőrizte a régi sparheltet, aminek sütőjében karácsonykor a
töltött káposzta készül. Mellette
ott áll a gáztűzhely is, de fontos
volt számára meghagyni a régit
is. Amikor a tanítványai meglátogatják ebben a kis birodalomban,
felejthetetlen élmény lehet számukra.
–– Milyen események voltak a pályádra nagy hatással?
–– A pályakezdésem után néhány
évvel indította el dr. Zsolnay József tanár úr a tanítási programjának kidolgozását, és ebben a
kísérleti munkában én is részt
vettem. Ekkor éreztem azt, hogy
kreatív lehetek, gondolkodva lehet tanítani, a berögződött, iskolaszagú, merev sémáktól el lehet
rugaszkodni, és ezt teljesen a
magaménak éreztem, később is e
szerint tanítottam. A magyar nyelv
tanításában végre nagy szerepet
kapott a kommunikáció, illem (helyes ejtés, beszédfejlesztés) tanítása is, amely a gyerekeket az életre
tanítja. A tanítás mellett ennek a
programnak a használatáról sok
tanfolyamot is tartottam, majd
szakfelügyelőként a megyében tíz
éven keresztül segítettem a kollégák munkáját, mert ez akkoriban
a továbbképzésről szólt. Ezenkívül
más tantárgyakból is szerveztem
tanfolyamokat, ahová nagyszerű
előadókat sikerült meghívnom, és
így kerültem közel a matematikához. Sokat foglalkoztam tehetséggondozással és amellett felzárkóztatással is.
–– Mi volt a legfontosabb a tanításod során? Hogyan tudtál jó kapcsolatot teremteni a gyerekekkel?
–– A legfontosabb, hogy tiszteljük
a gyerekeket. Velem nem egyszer

előfordult, hogy miután este átgondoltam a napomat, átértékeltem az aznapi dolgokat, és másnap
bocsánatot kértem a gyerekektől.
Ahhoz, hogy megtanuljanak bocsánatot kérni, nekünk is meg kell
tennünk időnként az irányukba.
Érezzék, hogy a felnőttek sem tökéletesek. Amit tőlük elvártam, én
is próbáltam aszerint tenni, ezzel
mintát adni. Az óráimon soha nem
vettem fel a telefonomat, és szü-
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gógusban, mint régen. Gyakran
megkérdőjelezik a módszerét,
kritikusabbak, és a gyerekeket
túlzottan kiszolgálják, helyettük
elvégzik a feladatokat, pedig a
felnőttélet megalapozásához ezeket bölcsebben kellene alkalmazni! Ha lehet ilyen kérésem, üzenetem, akkor azt szeretném kérni
a szülőktől, hogy bízzanak a pedagógusban! A gyerekeiket pedig ne a mának, hanem a jövőnek

Díjai:
1988 – Babits Mihály-emlékérem – a helyes ejtés tanításáért
2001 – Beke Manó-díj
– a matematika tanításáért
Tankönyvírás:
Honismereti könyv Tolna
megyéről

netben is csak a munkához kapcsolódó hívásokat fogadtam. A tanítási szünetekre nem adtam házi
feladatot, az legyen a gyerekek
számára is pihenés, játszanak sokat, és emellett kapcsolódjanak be
a családi munkákba. Ami érdekes,
hogy rendkívül sokat tanultam a
gyerekektől, és sokszor megdöbbentem, hogy milyen okosan tudnak kiélezett helyzetekben reagálni. Ezen sokszor meg is hatódtam.
–– Nagyon kíváncsi vagyok arra,
hogy változtak-e a gyerekek a
negyven év alatt?
–– Nem, a kicsi gyerekek ma is
ugyanolyan aranyosak, kedvesek,
nyitottak, érdeklődők, mint néhány évtizede. Ami megváltozott,
az a környezet és a szülők. A szülők
már nem bíznak annyira a peda-

neveljék! Akkor válnak kudarctűrő
felnőttekké, ha nem mentik ki a
gyerekeket minden nehéz helyzetből.
–– Milyen a nyugdíjasélet? Hogyan telt a nyarad?
–– Ez a hatalmas kert és a ház
mindig ad elfoglaltságot. Nyáron
több turnusban gyerekek nyaraltak nálam. Ezek mellett nyugdíjasként hittant tanítok, mert 15
éve teológiát is tanultam, és ezzel
néhány órában még a gyerekekkel
lehetek az iskolában. Szeretek élni
azokkal a lehetőségekkel, amelyeket az élet kínál fel nekem, és így
sohasem unatkozom. Úgy gondolom, hogy a világ legszebb hivatásában, a világ legjobb iskolájában
taníthattam, és emiatt én vagyok a
világ legboldogabb embere.
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válaszok a XXI. század műszaki kihívásaira – 13. 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 Atomerőmű újság 2015. júniusi számában kezdődött cikksorozat első 12 része áttekinti a
(szovjet) orosz nukleáris technika kialakulását a fizikai alapoktól
a szovjet atom- és hidrogénbomba megalkotásán és kipróbálásán keresztül a békés célú
atomerőművek létrehozásának
kezdetéig. A cikkek teljes terjedelmükben olvashatók az Atomerőmű újság online változatában
a Paksi Atomerőmű honlapján, a
www.atomeromu.hu-n.
Az atomenergia békés felhasználásának egyik speciális területe az
északi-jeges-óceáni (régebbi szóhasználattal északi-jeges-tengeri)
(szovjet) orosz jégtörő flotta létrehozása és működtetése.
Az Északi-Jeges-óceán (-tenger)
határoló államai: Oroszország, az
Egyesült Államok (Alaszka révén),
Kanada, Dánia (Grönland révén),
Izland, Norvégia (a Spitzbergák
szigetvilága révén).
A jégtörő flotta működési területe
nyugat-keleti irányban a Kola-félszigettől (keleti hosszúság 30°) a
Csukcs-félszigetig (nyugati hos�szúság 170°) és észak-déli irányban
az északi sarkkörtől (északi szélesség 66° 33’ 39”) a Cseljuszkin-fok
magasságáig (északi szélesség
78°) terjedő, a Barents-, Kara‑,

Kelet-szibériaiés
Laptyev-,
Csukcs-tengert magába foglaló,
az év nagyobb részében 2-4 m
vastag, összefüggő jégtakaróval
borított, ~7000 km hosszú tengeri
és folyó- (Ob-, Jenyiszej-) torkolati
hajózási útvonal. [1]
Adminisztratíve az Északi-tengeri Hajózási Útvonal (Szevernij
Morszkoj Puty – SZMP) a Kara-tenger kapujától, a Novaja Zemlja és
a Nyenyec Autonóm területhez
tartozó Vajgacs-sziget közötti tengerszorostól a csukcs-félszigeti
Provigyenyija-öbölig (és kikötőig) terjed, hossza 5600 km. Rajta
keresztül a Szentpétervár−Vla-

gyivosztok távolság 14 000 km;
ugyanez a Szuezi-csatornán át
23 000 km volna. Egyre nagyobb
a jelentősége az Észak-Európa és
Északkelet-Ázsia közötti áruforgalomban: pl. a Murmanszk−Yokohama-út a Szuezi-csatornán keresztül
23 800 km, az SZMP-n át mindös�sze 10 700 km. Különösen fontos
ez az útvonal a kínai áruk Európába juttatásának időtartama és
költsége szempontjából. [1]
A Szovjetunió megszűnése után,
1991-ben az SZMP-t megnyitották a nemzetközi hajózás számára
is. [1] A Jeges-óceánon való kereskedelmi hajózás formája az orosz
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jégtörő(k) vezette konvojban való
haladás.
A nemzetközi fuvarozási távolságok lerövidítése mellett Oroszországnak miért fontos az egész
évben használható SZMP működtetése?
Szibéria északi része elképesztően
gazdag természeti erőforrásokban: ásványkincsekben, szénhidrogénekben, fában, vízenergiában
stb.; ezek hasznosításának nélkülözhetetlen eleme az egész évben
folyamatos vízi szállítás. Az SZMP
fő igénybe vevői: a Norilszkij Nikkel Kombinát, a Gazprom, a Lukoil,
a Rosznyefty, a Roszself óriásvállalatok, a kb. 3,1 millió km2 területű Szaha (Jakutija) Köztársaság
és a 720 000 km2-es Csukcsföld
(mindkettőben szénhidrogének,
gyémánt, arany, urán, fémércek).
[1] Pl. a Barents-tenger alatti,
Murmanszktól 550 km-re, Novaja Zemljától 300 km-re fekvő ún.
„Stokman”-lelőhelyen kb. 4 trillió
(1015) m3 -es földgázmezőt tártak
föl; a gázt a Jamal-félsziget Obtorkolati oldalán épülő Szabetta
iparvárosban cseppfolyósítanák,
és ennek kikötőjéből szállítanák az
SZMP-n keresztül folyamatosan,
egész évben nyugatra, Európába
és keletre, Ázsiába és Amerikába,
150 000–300 000 m3 befogadóképességű, jégtörő óriástankhajókkal. [1]
Miért kellenek ma atomjégtörők
az SZMP működtetéséhez? Mert
meghajtóteljesítményük kb. kétszerese a legnagyobb dízel-villamos meghajtású jégtörőkének,
élettartamuk 40 év; nukleáris
üzemanyag-átrakási ciklusidejük
4-5 év; hasonló teljesítményű dízel-villamos hajó napi gázolajfogyasztása 300 t, azaz 2 hónapos
üzemidő alatt kb. 18 000 t. Ha ezt
a jégtörő magával akarná vinni,

merülése 12-13 m lenne, ami akadályozná a part közeli selfek fölötti és a folyótorkolati hajózást; a
közbenső kikötői vagy a gázolajszállító hajós utántöltés a konvojt
napokra feltartaná; a nagy men�nyiségű gázolaj elégetése jelentősen szennyezné a még tisztának
tekinthető sarkvidéki környezetet;
atomjégtörőnél ez nincs, az esetleges sugárszennyezést pedig
többszörös mérnöki gátak zárják
ki. [2]
A Szovjetunió Minisztertanácsa
1953. november 20-án hozott határozatot a világ első atomjégtörőjének, az SZMP-t kiszolgáló „Lenin”-nek a megépítéséről. A jármű
főkonstruktőre Vaszilij Nyeganov, a
tapasztalt hajóépítő mérnök, a reaktor főtervezője Igor Afrikantov, a
nyizsnyij-novgorodi OKBM Atomenergetikai Tervezőiroda vezetője, a projekt tudományos vezetője
Anatolij Alekszandrov atomtudós,
a Tudományos Akadémia későbbi
elnöke voltak.
A hajót Szentpéterváron (Lenin
grádban) építették, a hajótestet
1957. december 5-én bocsátották vízre, a kész jégtörő 1959. de
cember 3-án állt szolgálatba az
SZMP-n, Murmanszk és a Jenyiszej
alsó, torkolat közeli folyásánál fek-
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vő Dugyinka (Norilszk kikötője) között.
A 16 000 t vízkiszorítású, 134 m
hosszú, 27,6 m széles, 10,5 m merülésű hajótestbe 3 db OK-150 (az
1967-es modernizálás során 2 db
OK-900) típusú nyomottvizes reaktort, 4 db gőzturbina-generátor gépcsoportot építettek be a 3
db, összesen 32,4 MW teljesítményű hajócsavar-meghajtó motor,
valamint a segédüzem táplálására. Haladási sebessége jégben
18 csomó (33,3 km/h), és képes
volt 2,5 m vastag jeget megtörni.
Üzemanyag-átrakási ciklusideje 12
hónap volt. [3]
A Lenin jégtörőt 1989 decemberében vonták ki a flottából. Működésének 30 éve alatt 3741 hajót vezetett az SZMP-n, megtett
1 411 000 km-t, ebből 1 044 000
km-t jégben. Ma múzeummá alakítva a murmanszki kikötőben horgonyoz. [3]
Forrás:
[1] https://ru.wikipedia.org/wiki/
Северный_морской_путь
[2] vpk.name/news/157827_
moshneishii_v_mire_ledokol_
obespechit_rossii_liderstvo_v_
arktike.html
[3] https://ru.wikipedia.org/wiki/
Ленин_(атомный_ледокол)
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Üdvözlet Paksról!
Iskolák és Oskolák

Wollner Pál | Fotó: Dr. Hanol János gyűjteménye, Bodajki Ákos

Dr. Hanol János régi paksi képeslapokat gyűjt, olyanokat, amelyek révén akár száz évre visszatekintve
meg lehet ismerni a várost, fel lehet fedezni, melyik kedves hely hogyan fejlődött, változott, újult meg
az évtizedek során.
Apácza leányiskola, Wiener
Hajmanné kiadása. A katolikus
leányiskola a grazi irgalmas
nővérek vezetésével indult el a
századfordulón, emeletes épületük 1901-ben az új katolikus
templommal közel egyidőben
készült el. A nővérek – még a
szakács is apáca volt – szigorú rendre tanították a lányokat,
akik közül néhányan az udvarban működő óvodából kerültek ki. A tantárgyakra szánt idő
hosszabb volt, mint manapság, és a fegyelmezés eszköze
a szép szavakon túl a nádpálca
volt, amivel nem csupán körmöst kapott a tanulást hanyagoló, rendetlen leány, hanem
igazi verést, ha nagy vétséget
követett el. Egyenruhát ugyan
nem hordtak a lányok, ám a
viselt ruhának minden körülmények között tisztának kellett
maradnia. A nővérek tanítása,
tisztességre nevelése, szigora
élethosszig szavatolt táplálék
volt. Az egykori zárda később
a Bezerédj István Általános
Iskola alsó tagozatának adott
helyet, ma pedig a Balogh Antal Katolikus Iskola és Gimnázium központi épülete.

RETRO
„A helytörténet már régóta érdekel, kisebb cikkeket, tanulmányokat már publikáltam korábban is a
város múltjából” – mesél a kezdetekről. A paksi képeslapokat 2010
őszén kezdte el gyűjteni, akkor
még nem is sejtve, hogy milyen
sokféle régi és egyedülállóan szép
képes levelezőlapot adtak ki kisvárosunkról. A több mint 350 egyedi
paksi lapot számláló gyűjteményében jól nyomon követhető egy-egy
településrész városképi változása:
rajtuk megőrződnek, visszaköszönnek a rég elfeledett, lebontott, átalakított paksi épületek, parkok, az
államigazgatási és kulturális épületek, műemlékek. Megjelenik a hajdani Fő utca világa, a korabeli kereskedőüzletek, az Erzsébet Szálló,
templomok, iskolák, bíróság, a Duna-part, és feltűnik rajtuk a korabeli paksi polgár is.
„A gyűjteményem legrégebbi képeslapja az 1899-es esztendőből
való, és az Erzsébet Nagy Szállodát
ábrázolja. Ezen a lapon a klasszicizáló timpanonban a felirat még
csak annyi, hogy Szálloda, még
azért nem Erzsébet Nagy, mert
ez időben Bálint Lajos nagyszállodájaként volt ismert, a legenda
szerint az akkori bérlő 1902-ben

Daróczy-kastély
Városunk
szép műemléképülete 1902 és
1926 között a település postahivatalaként szolgált. Ezután
oktatási célra hasznosították,
előbb polgári leányiskolának,
majd paksi kereskedelmi középiskolának, amely átszervezése után a gimnáziumnak
adott otthont. A hajdani kúriában napjainkban pedig a
Bezerédj Általános Iskola működik.

született Erzsébet nevű kislányáról
nevezte el. De a helyi mondás szerint egy alkalommal maga Erzsébet
királyné is vendégeskedett a szállodában, és ez is adhatta az ihletet. Legutóbb Franciaországból
sikerült egy értékes darabot online
aukción megszereznem, amelyen
a paksi zsinagóga épülete látható
az 1910-es évekből, éjszakaira színezett változatban” – mutatja meg,
milyen történetek rejlenek egy-egy
kép mögött.
„Még érdekesebb, ha ismert közéleti személyiségek adták vagy
kapták az ominózus lapot. Ezek
közül megemlíteném azt, amit
Hagymássy Károly paksi közjegyző 1903-ban küldött Norvégiába,
Oslóba, az ottani tüdőszanatórium
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orvosának német nyelven. A lapot
1903. október 6-án adta postára,
és három nappal később, október
9-én már rá is került az ottani érkeztetési bélyegző, azaz – bár nem
volt légiposta, csak a vasút – vetekedett a posta gyorsasága a mostanival.”
Dr. Hanol Jánosnak önálló kiállítása még nem volt, de szívesen
megmutatja sorozatba rendezett
gyűjteményét az érdeklődőknek,
sőt szeretné, ha – megfelelő feltételek és védettség mellet – minél
inkább közkinccsé válna, erre kiváló lehetőség lesz a Paksi Digitális
Archívum. „Távoli álmom egy saját
színes könyv a gyűjtemény legjavából Üdvözlet Paksról címmel.”
– mondja.
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Nyári történet
Rétisas a szomszédunk

Lehmann Katalin | forrás: www.ustream.tv, www.ddnp.hu | fotó: Vincze Bálint
Megmentették egy rétisasfióka életét a Duna–Dráva Nemzeti Park szakemberei, akik a Paksi Atomerőmű Horgászegyesület horgászaival, valamint Vincze Bálinttal, az erőmű természetfotósával
együttműködve hónapokon keresztül dolgoztak azon, hogy az emberi mulasztás miatt félárván maradt madárfiókát anyja fel tudja nevelni. A rétisasfészek már a drámai fejlemények előtt országos
figyelmet kapott, mivel a fölé helyezett webkamerán keresztül az interneten bárki figyelemmel
kísérhette a költést, a sasok életét. A hím rétisas halála után a segítők célja az volt, hogy minimális
beavatkozással megmentsék a fióka életét, ezért a fészek közelében elhelyezett hallal bírták rá a tojót arra, hogy minél rövidebb időre hagyja őt magára. A rétisas fokozottan védett madár hazánkban.
,,A Duna–Dráva Nemzeti Park
Igazgatóságának egyik fő célkitűzése
hazánk
természeti
gazdagságának
bemutatása,

valamint az emberek figyelmének felhívása Magyarország természeti örökségének, értékeinek védelmére. A bemutatás

és ismeretterjesztés egyik legnépszerűbb és leglátványosabb
módja az állatvilág webkamerás
online megfigyelése”– olvasható

természet
a nemzeti park honlapján. Az ismertető felhívja a figyelmet arra,
hogy a nemzeti park igazgatósága nem kíván beleavatkozni a
természet rendjébe; betegségbe, gyengeségbe, rossz időjárás okozta következmények orvoslásába, predációba, de ha a
költés sikerét emberi tényezők
befolyásolnák, akkor a beavatkozás szükségességét mérlegelve,
természetvédelmi szakemberek,
ornitológusok véleményét kikérve jár el az igazgatóság.
Itt kezdődik a happy enddel végződő történetünk, amely egy
tragikus eseményből nőtte ki
magát: mérgezés következtében
elpusztult a bekamerázott fészek
egyik lakója, a hím rétisas, de a
példás összefogásnak és segítségnyújtásnak köszönhetően a
sasfióka és anyja túlélték a kritikus heteket.
– Az elpusztult hím május 2-án
került elő. A későbbi toxikológiai vizsgálatok bebizonyították,
hogy a szerencsétlenül járt madár karbofurán nevű méreg áldozata lett. Hogy a madár maga
fogyasztotta el a mérget, vagy
másodlagos mérgezés történt,
egyelőre nem lehet tudni. A rétisas nemcsak élő, de elhullott állatok tetemeivel is táplálkozik, így
az utóbbi elképzelés is helytálló
lehet. A szer egyébként 2008 óta
tiltott az Európai Unió területén –
adott tájékoztatást Dombi Imre,
a Duna–Dráva Nemzeti Park
Igazgatóság természetvédelmi
őre, aki a beszélgetés során azt is
elmondta, hogy heteken keresztül bizonytalanok voltak abban,
hogy a fióka túléli-e a tavaszt,
nem hagyja-e sorsára a tojó ebben a nehéz helyzetben. Az alig
négyhetes fiókára a rossz időjáráson és más ragadozókon túl az
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éhezés jelentette a legnagyobb
veszélyt.
− A mérgezések célja legtöbb
esetben valószínűleg nem a sas
vagy egyéb ragadozó madarak
elpusztítása, hanem a dúvadirtás
(róka, borz), azonban a madarak
helyzeti előnyükből fakadóan hamarabb fedezik fel a csalétket,
így − mivel dögöt is fogyasztanak − sokszor eleszik a szőrmés
ragadozók elől – mondta el lapunknak Gáborik Ákos, a nemzeti park zoológiai referense.
Dombi Imre körlevélben kérte
meg a Paksi Atomerőmű Horgászegyesület horgászait, hogy
horgászzsákmányukból
napi
szinten egy-egy darab halat

osztályvezetője horgásztársaival
együtt rendszeresen ellátták hallal a fészek lakóit.
– Egy-másfél hónapon keresztül
körülbelül napi 1-2 kg halzsákmányt biztosítottunk a rétisasok
számára. Az ételbiztosítás megszervezéséről Vincze Bálint és a
tavaknál dolgozók gondoskodtak – mondta Aradi.
A történet szépsége, hogy az
igazán figyelemre méltó összefogás a fióka biztonságos gyarapodását, fejlődését eredményezte. – Folyamatosan erősítgette
a szárnyait, majd június 8-án elhagyta a fészket. A hónap közepén-végén már alig-alig lehetett
látni a fészekben. A nemzeti park

50 dkg − 1,5 kg nagyságig ajánljanak fel, amelyet aztán az igazgatóság munkatársai biztonságos helyen és módon helyeztek
ki a fióka és a tojó számára.
Aradi János, aki a horgászegyesület elnöke, valamint az erőmű Minőségirányítási és Működésfejlesztési
Osztályának

szakemberei a június végi – júliusi ellenőrzések során folyamatosan látták az idei kirepült fiókát
a fészek körül hol egyedül, hol
a tojó társaságában. Érdekes,
hogy a fészek körül május közepe óta egy másik ivarérett hím
sas figyelhető meg, amely azóta
a tojóval alkot egy párt – idézte
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fel az eseményeket Dombi Imre.
– A rétisasok egy életre választanak maguknak párt, de ilyen
tragikus esetekben az ivarérett
madarak új társat keresnek. Várhatóan ősszel ismét lesz költés a
fészekben.
Gáborik Ákost arról is kérdeztük,
hogy mit lehetne tenni azért,
hogy elkerülhetőek legyenek az

ilyen és hasonló esetek, milyen
segítő szerepe lehet ebben a természetjáró embereknek?
– A rendőrség és az igazságszolgáltatás határozott fellépése, a
minél szélesebb körű tájékoztatás az illegális mérgek használatáról egyaránt szükséges.
A természetjárók a gyanús tetemek megfelelően körültekintő

begyűjtésével és rendőrségre,
hatósági állatorvoshoz vagy a
nemzeti park igazgatóságához
való eljuttatásával segíthetnek.
Ősztől ismét érdemes lesz olvasni
a honlapot, és webkamerán figyelemmel kísérni a vadonélő madarak olykor küzdelmes, de minden
természet- és állatkedvelő számára érdekes mindennapjait.

A rétisas Európa és hazánk legnagyobb ragadozó madara. Szárny-

fesztávja eléri a 220-230 cm‑t, súlya pedig a 4-7 kg-ot. Röpte lassú,

kimért, de vadászata során méreteihez képest meglepően gyors és
fordulékony. Az idősebb madarak

feje és nyaka egyre jobban kifakul,
csőrük sárga, a faroktollak pedig

5 éves koruk után teljesen fehérek
lesznek. A fiatalok sötétbarnák, de

a szórtan álló fehéres-sárgás tollak
miatt kissé tarkának tűnnek, csőrük
és farkuk is sötét. A tojó nagyobb

termetű, mint a hím. A folyók, tavak,
mocsarak szabdalta sík vidékek ma-

dara. Magyarországon alig 300 pár

fészkel, melynek fele a Dél-Dunán-

túlon költ. Ritkasága miatt fokozottan védett, természetvédelmi értéke
1 millió forint.

Munkatársaink

Törzsgárdatagsági
elismerések
2016. augusztus

30 éves
Izsák Lajos ÜVIG ÜVFO KTO, Fenes László
ÜVIG ÜVFO VÜO, Steiner Endre MIG, Szakács Miklós Ernő MIG MFO VIMO, Szabó
György MIG MFO VIMO, Makai János Csaba MIG NUFO FEO, Szécsényi Csilla Emília
MIG NUFO NÜO, Ritter József KAIG SZFO
ÉSZO, Taricskó István János GIG SZGFO
LÜO, Hajósi Edit GIG GKFO PSZO, Csányiné Kern Aida Erika HUIG HUFO MSZO, Csomós Hedvig HUIG OKFO ÁOKO, Frányóné
Tamás Etelka HUIG OKFO ÁOKO, Szelp
Csaba HUIG OKFO ÁOKO, dr. Hauszmann
János ABKKPR
40 éves
Treszl János ÜVIG ÜIFO ÜIO, Göttli József
MIG RTFO, Hornok László KAIG ÜFFO BRO,
Hegedűs József KAIG ÜFFO AO, Hegedüs
János KAIG ÜFFO AO

2016. szeptember

10 éves
Pach Zoltán ÜVIG ÜVFO RO, Benke Gábor
ÜVIG ÜVFO RO, Lovászi Péter ÜVIG ÜVFO
KTO, Adorján Tamás ÜVIG ÜVFO KTO, Szabó Attila ÜVIG ÜVFO KTO, Szlovacsek Zsolt
ÜVIG ÜVFO KTO, Csiszér Lajos ÜVIG ÜVFO
KTO, Ezer Endre ÜVIG ÜVFO KTO, Bedécs
Mihály ÜVIG ÜVFO KTO, Tóth András ÜVIG
ÜVFO VÜO, Kis László ÜVIG ÜVFO VÜO,
Lisztmajer Ádám ÜVIG ÜVFO VÜO, Szombat Zoltán ÜVIG ÜVFO VÜO, Keszthelyi
Péter ÜVIG ÜVFO IÜO, Taba Tamás ÜVIG
ÜVFO IÜO, Juhász Norbert ÜVIG ÜVFO
IÜO, Kőműves István ÜVIG ÜVFO IÜO, Tóth
Gábor ÜVIG ÜVFO IÜO, Kovács Krisztián
ÜVIG ÜVFO IÜO, Tóth József ÜVIG ÜVFO
NFÜ, Guszt Nelli ÜVIG VEFO VEO, Feilné
Horváth Rita ÜVIG VEFO VEO, Májer Zsófia Zsuzsanna ÜVIG VEFO VEO, Kállai József ÜVIG VEFO VTO, Lovász Károly ÜVIG
VEFO VTO, Varga Mihály ÜVIG VEFO VTO,
Horváth Norbert ÜVIG VEFO VTO, Horváth
Viktor ÜVIG VEFO VTO, Kilián Péter ÜVIG
VEFO RHKO, Nemes Attila ÜVIG VEFO
RHKO, Szepesi Zoltán ÜVIG VEFO RHKO,
Horváth József ÜVIG VEFO RHKO, Szabadi
Zsolt ÜVIG VEFO RHKO, Novák István ÜVIG

VEFO RHKO, Gyöngyösi János Sándor
ÜVIG VEFO RHKO, Steiner Lajos ÜVIG VEFO
RHKO, Kardos István ÜVIG VEFO RHKO,
Mukli Péter ÜVIG VEFO RHKO, Lakics Péter
ÜVIG VEFO RHKO, Kiss Gyula ÜVIG VEFO
RHKO, Vámosi Róbert ÜVIG VEFO RHKO,
Váradi Csaba ÜVIG VEFO RHKO, Mózsa
Vince ÜVIG VEFO RHKO, Ambrus Balázs
ÜVIG VEFO RHKO, Rózsa Beáta MIG MFO
GMO, Emmert Olivér MIG MFO VIMO,
Horváth Zoltán MIG RTFO RTO, Árki Zsolt
MIG RTFO RTO, Kovács Csaba KAIG KAFO
RKO, Hostyánszki József KAIG KAFO RKO,
Ledneczki Péter KAIG KAFO RKO, Decsi
Imre KAIG KAFO RKO, Hegedüs Ferenc
KAIG KAFO RKO, Vrancsik Mihály KAIG
KAFO FKO, Elischer Zoltán KAIG KAFO
FKO, Kern Ferenc KAIG KAFO FKO, Józsa
Péter Sándor KAIG KAFO AKO, Szegleti
Péter KAIG KAFO AKO, Bíró Sándor KAIG
KAFO AKO, Reichardt György KAIG KAFO
AKO, Pap László KAIG KAFO AKO, Adorján
Andrea KAIG KAFO AKO, Tóth Tibor KAIG
KAFO AKO, Kiss Zoltán KAIG KAFO VKO,
Heimbuch Fülöp KAIG KAFO VKO, Kákai
József KAIG KAFO VKO, Toldi Gyula KAIG
KAFO VKO, Komáromi Gergő KAIG KAFO
GSZO, Koch Ferenc KAIG KAFO GSZO,
Sitarski Norbert KAIG KAFO GSZO, Somogyi László KAIG KAFO GSZO, Vonya István
KAIG ÜFFO BRO, Pálosi Attila KAIG ÜFFO
BRO, Horváth Sándor KAIG ÜFFO BRO,
Salamon László KAIG ÜFFO BRO, Lendvai
Zoltán KAIG ÜFFO BRO, Németh Mihály
KAIG ÜFFO BRO, Tóth Tibor KAIG ÜFFO
HTO, Szabó László Nándor BIG RENDO,
Vilmányi Tibor BIG RENDO, Weiszné Kiss
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Éva BIG MINFO MEO, Bognárné Oláh Dóra
BIG MINFO AVO, Rein Julianna Judit BIG
MINFO MFO, Homoki Zoltán HUIG HUFO
MSZO
30 éves
Dohóczki Csaba TLK, Bérces Béla ÜVIG
ÜIFO ÜIO, Kovács-Ferencz Péter ÜVIG
ÜIFO ÜVO, Dohány István ÜVIG ÜIFO ÜVO,
Kaszás István ÜVIG ÜVFO RO, Fauszt Gábor ÜVIG ÜVFO RO, Molnár Lajos ÜVIG
ÜVFO RO, Budai Ferenc Gábor ÜVIG
ÜVFO TO, Pinczés Tamás ÜVIG ÜVFO TO,
Kirchkeszner Csaba ÜVIG ÜVFO TO, Debreczeni Csaba ÜVIG ÜVFO TO, Pesti István
ÜVIG ÜVFO IÜO, Vétek János ÜVIG ÜVFO
IÜO, Horváth László ÜVIG ÜVFO NFÜ, Héjja
László MIG, Tóth Pál MIG MFO, Szili László
MIG MFO IMO, Széll János MIG RTFO RTO,
Csupor József MIG RTFO RTO, Sárosi Zoltán István MIG RTFO ÉPO, Horváthné Sümegi Andrea MIG RTFO ÉPO, Kollár Károly
MIG RTFO DKO, Kis László MIG RTFO DKO,
Csontos Erzsébet MIG PFO, Odor Ervin
KAIG KAFO FKO, Péri Sándor KAIG KAFO
AKO, Szántó István KAIG KAFO VKO, Mérges Imre KAIG KAFO GSZO, Pesztericz János KAIG KAFO GSZO, Orbán Gyula KAIG
ÜFFO DRO, Tóth Gábor GIG GKFO KGO,
Keller Gabriella GIG LOGFO BSZO, Frányó
István HUIG OKFO, Zsoldos Ferenc HUIG
HUFO TEOO, Borsodi Barna Zsolt HUIG
OKFO TEOO, Noszek József MIG IRKPR
40 éves
Horváthné Adorján Rozália ÜVIG VEFO
VEO, Szinger Ádámné ÜVIG VEFO VEO

Gyászközlemények
Váradi János

(1940–2016)

2016. augusztus 2-án, életének 76. évében elhunyt Váradi János, az MVM Paksi Atomerőmű
Zrt. nyugdíjasa. 1940. július 12-én született Ágon.
1987. július 13-án vették fel a Paksi Atomerőmű
Vállalathoz. 2003. január 1-jén történő öregségi
nyugdíjazásáig az Irányítástechnikai Üzemviteli
Osztályon dolgozott ügyeletes műszerész munkakörben.
Temetése 2016. augusztus 15-én, Pakson, a Fehérvári úti temetőben volt, ahol családja, barátok, ismerősök, volt munkatársak vettek tőle
végső búcsút.

Az atomerőmű dolgozói megőrzik elhunyt munkatársaik emlékét.
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Üzemidő-hosszabbítás Végrehajtási Kiemelt Projekt
Gyöngyösiné Nyul Petra | Fotó: Bodajki Ákos
A Budapesti Műszaki Egyetem Közlekedésmérnöki Karán 1983-ban tett
sikeres államvizsgát, majd 2005-ben
Master of Business Administration
(MBA) szakképzettséget szerzett a
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen menedzsment,
valamint minőség- és termelésmenedzsment szakirányokon. A Paksi
Atomerőmű a második munkahelye:
1985. november 1-jén (akkor még
csak az 1-2. blokk üzemelt) helyezkedett el a Külső Technológiai Osztályon technológusként, ahol 1989től technológiai vezető beosztásba
került. Az első Üzemidő-hosszabbítási (akkori nevén ÉHTN: Élettartamhosszabbítás és Teljesítménynövelési) Projekt felállása, 2002 óta az
ÜH-ért felelős alapító tagként erősíti
a kollektívát.
Kihívásnak tekintette a feladatot,
megtiszteltetésnek érezte, hogy lehetőséget kapott az erőmű hosszú
távú üzemben tartása előfeltételeinek megteremtését célzó munkában való részvételre. Katona Tamás
projektvezető személye, a tárulkozó
szakmai perspektíva és az újdonság
varázsa motiválta.
Az ÜH ötlete az USA-ból ered, mivel ott is záros (a mi harmincunktól
eltérő negyven év) időtartamra szól
az eredeti üzemeltetési engedély.
A nyugat-európai szabályozás nem
alkalmaz ilyen korlátot. Európai példa, szabályozás nem lévén az amerikai modell adaptálása tűnt megvalósíthatónak. Feladatuk az eredeti
szigorú biztonsági előírások betartása mellett történő, 30 éven túli üzemeltetés feltételeit rögzítő új (20
éves) üzemeltetési engedély megszerzése volt. Első feladata az ASME
(American Society of Mechanical
Engineers) alapú anyagvizsgálati
rendszer és technológiák, időszakos
ellenőrzési programok (IEP) bevezetésének előkészítése volt. Emellett a
primer és szekunder köri vízvegyészeti technológiák felülvizsgálatával

Feil Béla
főtechnológus

és a korszerűsítés megalapozásának
koordinálásával foglalkozott. Az 1-4.
blokki konténmentek és biztonsági
osztályba sorolt épületek szilárdsági
számítása és fáradásos élettartamkorlát-elemzése tárgyú munkákat
koordinálta.
Folyamatosan menedzseli az ÜHmegvalósítás átfogó műszaki támogatását végző szakértői testületek
(később Műszaki Konzulens) szerződéseit és egyben ő a Nemzetközi
Atomenergia Ügynökség (NAÜ) helyi ÜH-felelőse is. A NAÜ pilotprojektként kezeli a paksi ÜH-t, mint első
ilyen európai, illetve VVER-projektet.
Műszaki kooperációs projektje keretében biztosítja a vezető nemzetközi
tapasztalatok megismerését, szakértőket küld munkájuk támogatására.
Nemzetközi kutatási projektet hirdetett 2010-ben ún. második (SLR:
subsequent licence renewal 50, ill.
60 éven túli üzem!) ÜH feltételei kidolgozásának műszaki támogatása
céljából.
Munkája során sok nagy tudású,
példaképnek tekinthető szakemberrel, a szakma hazai és nemzetközi

szaktekintélyeivel került kapcsolatba,
széles műszaki horizontot, érdekes
tudományágakat ismerhetett meg.
Hangsúlyozza, hogy 40 éves szovjet
tervek alapján 30 éve épült blokkok
– ma érvényes, anno nem is sejthető
– amerikai és európai szabványoknak való megfelelőségét kellett igazolni. (Autós hasonlattal élve, a 30
éves műszaki vizsgán működőképes
ABS-, ESP- és légzsákkal felszerelt
járművet kellett prezentálni.) Ilyen
követelményrendszer mellett természetesen jelentkeztek apró nehézségek, melyek izgalmas feladatokat,
folyamatos kihívást jelentettek. Két
blokk már az új üzemeltetési engedély birtokában üzemel. Nap mint
nap 3000 ember a legnagyobb természetességgel jár be dolgozni az
erőműbe, pedig sikeres ÜH nélkül
sokan már máshova járnának. A projektbe bedolgozott a cég szinte minden szervezete, de az új engedélyek
megszerzése a projekt felelőssége
volt.
A projekt sikere további 20 évre
megbízható, környezetbarát, olcsó,
társadalmilag elfogadott kockázattal
járó villamosenergia-ellátást jelent
az országnak, miközben egyes keleteurópai országok VVER 440 blokkjait
leállították, Fukushima után pedig a
németek feladnák a nukleáris technikát. A munkahelyek megőrzése, a telephely fennmaradása, a paksi nukleáris potenciál fejlesztése közvetlen
környezetünk fejlődésének a záloga.
A tulajdonosnak pedig virágzó befektetés az üzemidő-hosszabbítás.
„Két engedéllyel a zsebünkben (két
hónappal a – jó eséllyel várható – 3.
kiadása előtt) büszkén elmondhatjuk, hogy valamit letettünk az asztalra, valami jelentőséggel bíró dolognak lehettünk részesei.”
Béla felesége pedagógus. Két fia
van, az egyik végzős a BME Gépész
Kar mester képzésén, a másik harmadikos az Óbudai Egyetem Gépész
Karán.

osztálytabló
Pályakezdőként 2003 novemberében
helyezkedett el a Paksi Atomerőműben a nem sokkal korábban indult
üzemidő-hosszabbítási projekt állományában. A blokkok üzemidejének
meghosszabbítása városunk, régiónk,
sőt az egész ország szempontjából
is rendkívül fontos feladat. Sokakban
nem is realizálódott, hogy a projekt
nélkül már két blokk állna és hamarosan a másik kettőt is leállítanák. El lehet képzelni, mit jelent egy városnak,
ha megszűnik a legfontosabb munkáltató, gondoljunk csak Komlóra,
Miskolcra. Büszke arra, hogy ebben
tevékenyen részt vállalhatott és azóta
is – az idő közben Üzemidő-hosszabbítási Végrehajtási Kiemelt Projektté
alakult – szervezetnél tevékenykedik.
Úgy érzi, hogy ő is hozzájárult az 1.
és a 2. blokk üzemidő-hosszabbítási engedélyének megszerzéséhez. A
kezdetek óta titkársági feladatokat
lát el, de ahogy mondja, a klasszikus
adminisztrációs és kommunikációs
Gyerekkora Pakshoz köti, hiszen itt
született 1968-ban, majd itt járt általános iskolába is. A pályaválasztáskor a
szekszárdi Rózsa Ferenc Műszaki Szakközépiskolát jelölte meg, ahol gépszerelő-karbantartó végzettséget szerzett.
A sorkatonai szolgálat letöltése után,
1990-ben került kapcsolatba a Paksi
Atomerőművel. Annak idején egy évig
a Karbantartási Igazgatóságon, majd
1991-től az Üzemviteli Igazgatóságon
dolgozott, volt gépész, operátor és főgépész is. Időközben a továbbtanulás
mellett döntött, a Miskolci Egyetem
Dunaújvárosi Főiskolai Kar gépészmérnök képzését végezte el karbantartástervező szakirányon.
Tíz év elteltével, 2001-től a Turbina
Osztályon
technológusmérnökként
folytatta pályáját, és ezzel párhuzamosan a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán pénzügyi
szakirányú képzésen vett részt. Az
Üzemidő-hosszabbítási Projekt (ÜHP)
kollektívájához 2003-ban csatlakozott.
A projektfeladatok és a struktúra megismerése, majd a feladatelosztás után
– amely azért elég sok időt igénybe
vett, mondja – a projektterv nagyobb

Lovas Katalin
műszaki szakértő

tevékenységen túl feladatai közé tartozik a szerződéses adatbázis karbantartása, az SAP-val kapcsolatos
feladatok végrehajtása is, mint például megrendelések és teljesítésigazolások rögzítése, statisztikák készítése. Ezen kívül – a projekt jellegéből

Wiszthaller Zoltán
műszaki szakértő

feladatai közül ő a karbantartás-hatékonyság monitorozása (KHM) és
az ASME Code Section III, XI és OM
Code (napjainkban MSZ 27000-es
szabványsorozat néven ismert) bevezetésével kapcsolatos feladatokkal
kezdett foglalkozni. Emellett az ÜH
műszaki-tudományos háttértámogató tevékenységet ellátó (TSO) szervezet feladatainak koordinálását és a
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adódóan – a rendszeres hazai és külföldi szakértői csoportok fogadásával
összefüggő szervezési feladatok is rá
hárulnak, mellyel szívesen foglalkozik.
Néhány hónapja a Nukleáris Főosztály
titkársági feladatainak elvégzésével is
megbízták.
Katalin szülei is a Paksi Atomerőműben dolgoztak hosszú éveken át, majd
a társaságtól vonultak nyugdíjba. Vőlegénye és testvére is erőműves dolgozók, igazi erőműves dinasztia.
Katalin számára a festészet jelenti az
igazi kikapcsolódást. Rögtön hozzá
is teszi, hogy minden egyes alkotás
egyben kihívás is. A pályázatokon való
részvétel pedig segít a művésztársadalomban való beilleszkedésben. Úgy
érzi, hogy mindig munkálkodik valami, egyfajta vágyakozás arra, hogy új
festészettechnikai fogásokkal bővítse
a már meglévő módszertanát. Ezzel
együtt lehetőséget kaphat arra, hogy
az élete folyamán valami kivételeset
alkosson, valami egyedit hozzon létre.
projektterv végrehajtási szakaszában
az ÜH-terjedelembe tartozó berendezések állapotfelmérését és értékelését
végezte, továbbá az építész szakterület
ÜH vonzatú feladatainak végrehajtásában működött közre.
Zoltán a sokévi tanulás után, az Üzemidő-hosszabbítási Projektnél szerzett
tudásra alapozva 2013-ban úgy döntött, hogy beiratkozik a Dunaújvárosi
Főiskola élettartam-gazdálkodás szakirányú képzésére, melyet 2015-ben siker vizsgával zárt.
Feleségével 1991-ben házasodtak ös�sze. Két gyermekük van: Bence 20 éves,
jelenleg a győri Széchenyi István Egyetem hallgatója, Blanka 16 éves, aki az
Energetikai Szakgimnázium (ESZI) harmadéves tanulója.
Zoltán a szabadidejét legfőképp családi, időnként szűkebb baráti körben
tölti, amikor ideje engedi, lemegy a
Dunára, élvezi a túlsó parti homokzátony nyújtotta pihenési lehetőséget,
a természet közelségét. Mostanában
szívesen kerékpározik is, bár úgy érzi,
ezen a téren van még fejlődnivalója,
eddig csak Paks közvetlen környezetét
járta be.
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Lukács Zoltánné Éva

„Budapest csodás”
Vadai Zsuzsa | Fotó: saját archívum
–– Pörgessük vissza az idő kerekét,
és idézzük fel a Pakson eltöltött
éveket!
–– Nagyon nagy izgalom és öröm
volt bennem, hogy az atomerőműbe jöhettünk dolgozni. Zolival
Pétfürdőn kezdődött a szerelmünk
1975 augusztusában, majd 1977
májusában
összeházasodtunk.
Ott külön-külön szállón laktunk,
és szerettünk volna lakást kapni,
de a Péti Nitrogénművek vezetője
nem járult hozzá. Így olyan munkahelyet kellett keresni, ahol kapunk
lakást. Zoli egyik barátja már Pakson dolgozott, és ő mondta, hogy
miért nem jövünk ide. Gondoltuk,
próba szerencse, és útra keltünk.
Sikeres felvételi után 1978 januárjában beléptünk a Paksi Atom-

erőműbe, a férjem a karbantartás
területén helyezkedett el és dolgozott, én a Vegyészeti Osztályon
kezdtem a munkámat, majd 1985től a Környezetvédelmi Laborban
dolgoztam 2008. december 31-ig,
a nyugdíjba vonulásomig. Szerettem a munkámat és a kollégáimat.
Most, hogy felidéztem a régmúltat, egy kedves történet jut az
eszembe Tisza Évával kapcsolatban. Évekig a primer körben dolgozott, mielőtt hozzánk került a
laborba, előtte sokat buszozott.
Alig volt ott pár napot, amikor
be kellett mennünk az erőműbe.
Általában a fiúk úgy intézték a
dolgukat, ha tudták, hogy valami
miatt be kell mennünk, autóval
vittek be. Ebben az esetben nem

volt senki, aki ráért volna, de mindenképpen el kellett intézni az
ügyet. Éva kérdezi, hát akkor mivel megyünk be? Germán Endre,
a főnökünk mondja, hogy busszal.
Éva teljes felháborodással kérdez
vissza: – Busszal?!
A mai napig szoros a kapcsolatom
Évával, és Lojek Szilviával is régóta
barátok vagyunk jóban, rosszban.
A többi volt kollégámmal is ápoljuk a kapcsolatot.
–– Hogyan emlékeztek vissza a
paksi évekre?
–– Első emlékem a kenyérhez kötődik. Annyira finom volt, hogy
még most is a számban érzem az
ízét, és visszarepít a fiatalságomba. Az ott töltött 37 évről regényt
lehetne írni. Sok küzdelem, de sok
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öröm is volt. Zoli rengeteget dolgozott. Az én drága anyukám volt
a nagy segítségem. Kihasználtuk
a minket érdeklő lehetőségeket,
sportban, szabadidős tevékenységekben. Budapestre az erőmű
szervezésében jöttünk színházba.
A túrázást is kedveltük. A művelődési ház rendezvényeire, amikor csak tehettük, igyekeztünk
elmenni.
Nagyon emlékezetes maradt számomra a nyugdíjba vonulásom,
mert boldogságomra az első unokám még a lányom pocakjában
volt, és így az ultrahangvizsgálatra
is elkísérhettem.
–– Mióta éltek Budapesten?
–– 2015 májusában vettünk lakást,
és költöztünk a 13. kerületbe. Budapest csodás. Csak kilépek, és
gyönyörű épületeket látok. Szeretem a Szent István park rózsáit csodálni, a Duna-parton vagy a Margit-szigeten sétálni. Az Angyalföld
is szépen fejlődik, mellettünk most
készítik el a Papp László parkot.
Gyerekeink régóta Budapesten
élnek, és ezért döntöttünk a költözés mellett. Nyolcan ülünk a családi asztal körül. Péter és Viola, Gabi
és Péter, az unokáink, Léna (7) és
Norci (5), Papa, Mama. Péter épí-

tészmérnök, Gabi EU-s gazdasági
szakember. Számomra ez jelenti
a legnagyobb boldogságot, hogy
egymás közelében vagyunk.
–– Mivel töltitek a napjaitokat?
–– Megismerkedtem a Senior
Mentor programmal, aminek tagja
lettem. Feladatunk az olvasásban,
matematikában lemaradt alsó tagozatos gyerekek felzárkóztatása.
Nagy örömmel foglalkozom ezzel,
heti kétszer két órában.
A mentoráláson kívül az unokáimat
viszem, hozom iskolába, óvodába
vagy a játszótérre. Azt szoktam
mondani, nekem minden nap vasárnap, tényleg, úgy is élem meg.
Imádom ezt a várost. Rengeteget
járunk színházba, koncertekre,
mindig feljegyzem hány előadáson voltunk mióta itt lakunk, 54nél tartunk.
Régebben is nagyon szerettünk
utazni, bejártuk fél Európát, tíz éve
még elkocsikáztunk Gibraltárig.
Most már rövidebbek az utak, és
több a hazai kirándulás. Külföldön
a legutóbbi nagy kirándulásunk
2014 februárjában volt, a „karne-
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válok riviérája” körúton vettünk
részt (San Remo, Nizza, Monte
Carlo, Menton, Saint Tropez, Port
Grimaud, St. Paul de Vence) narancs-, citrom- és virágfesztiválok, felejthetetlen élmény. Idén
Visegrád, Parádfürdő, Tihany,
Tarcal volt eddig, de még vannak
terveink...
A fentieken túl jóga, időnként
wellness, no és az unokák, unokák,
unokák...

Nyugdíjba vonult
kollégáink
2016. október
Érsek Györgyné

műszaki ügyintéző
ÜVIG ÜVFO VÜO

Tankovics Ágoston

külső technológiai gépész
ÜVIG ÜVFO KTO

Kindl Antal

külső technológiai főgépész
ÜVIG ÜVFO KTO
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Régi motorosok

Akik a kezdetektől itt dolgoznak
Orbán Ottília | Fotók: Hargas László
A szakember-utánpótlás biztosítása fontos és folyamatos feladatot jelent a Paksi Atomerőmű számára.
A képzési rendszernek köszönhetően a képzés sikeresen és jól működik. Természetesen az elismerés és
köszönet régi motorosainkat illeti, akik részesei a tudatos utánpótlás-nevelésnek. Rovatunkban az atomerőmű kezdeti időszakától fogva itt dolgozó munkatársa, Hargas László karbantartási műszaki ellenőr
(Építészeti és Szakipari Szerviz Osztály) beszél az erőmű hőskoráról, a kezdetekről. Elmondása szerint a
következő évben megkezdheti nyugdíjas éveit, így az utódja mentorálását végzi nagy örömmel, átadva
a tudását, helyismereteit és emberismeretét.

Hargas László:
„Örülök a családomnak, és annak hogy
csodálatos unokáim
vannak.”
–– Hogyan jellemeznéd ezt a kezdeti időszakot? Mit jelentett számodra itt dolgozni egy atomerőműben?
–– 1973-ban kezdtem a tanulmányaimat Dunaújvárosban a Makarenko Szakmunkás- és Szakközépiskola fűtésszerelő szakán. A Dunai
Vasműben volt a gyakorlati képzés, és már az évfolyam második
osztályában szerződést kötöttem
a céggel, és nem ösztöndíjat, hanem fizetést kaptam. A szerződés letelte után, ami ötéves volt,
bevonultam katonának. Ercsiben
voltam katona híradós távírászként. De fél év után áttettek a
dolgozós csapathoz, ahol kaptam

magam mellé öt fő „majdnem” fűtésszerelőt. Így kellett megcsinálni a laktanyafűtés korszerűsítését.
Ami annyira jól sikerült, hogy alig
tudtuk kivenni a jutalomszabadságot, annyit kaptunk. A katonaság
végén már jelentkeztem az erőműbe, ahova egy csoda folytán
kerültem. Nem szerencsének, hanem a gondviselésnek éltem meg
a pillanatot. Azon a szerencsés napon Zeleznyik Sándor üzemvezető
(Karbantartási Igazgatóság) munka után való érdeklődésemre épp
azt a mondatot mondta ki, hogy:
„nincs felvétel”, amikor belépett
az irodába Kis Misi művezető. Pont
ezt a mondatot hallotta, és szólt,

hogy most ment el egy kolléga, és
igencsak nagy szükség lenne rám.
Ha nem abban a pillanatban lép
be, akkor valamelyik külső cégnél
kellett volna elhelyezkednem, és
elképzelhető, hogy nem lettem
volna soha erőműves kolléga.
Így váltam 1982. február 22-től az
építészet dolgozójává. Pár évig
fűtésszerelőként dolgoztam, aztán kineveztek csoportvezetőnek.
A rengeteg víz-, fűtés-, csatornakarbantartás mellett nagyon sok
épületben szereltünk fűtést és
csináltunk vizesblokkokat. Akkor
még sokan voltunk szerelők. Tavaly összeszámoltam hány kollégával dolgoztam a röpke 34 év alatt
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a víz-, fűtésműhelyben. 127 ember
fordult meg itt ez idáig. Sajnos nagyon sokat elkísértem utolsó útjára
is. Akkor még ügyeletet nemcsak
az erőműben adtunk, hanem a lakótelepi épületekben és lakásokban is. Rengeteget dolgoztunk a
városnak (sportcsarnok, ASE étterem stb.) és több környékbeli önkormányzatnak is. Mi szereltük a
fűtést a németkéri, tolnai, bölcskei
sportcsarnokokba. A madocsai
iskola konyhai vízszerelését is mi
csináltuk. Németkér külön megragadt bennem, mert olyan hideg
volt a sportcsarnok reggelente,
hogy focizással melegítettük be
magunkat, hogy neki tudjunk állni dolgozni. Talán mi ismertük és
ismerjük a legjobban az erőmű
épületeit, helyiségeit, ezáltal a
dolgozóit is, mivel mi mindenhol
járunk. A szekunder és primer kört
egyaránt. Télen a fűtés, nyáron a
hűtés, vizesblokkok és fürdők is
vannak szép számmal. Nem a mi
feladatunk a legfontosabb az erőműben, de hamar jön a hibanapló,
ha valami nem jól vagy egyáltalán
nem működik.
–– Hogyan alakult az erőműves pályád a későbbiekben?
–– 2015-től más feladatot kaptam.
Karbantartási műszaki ellenőrként
dolgozom. Feladatom a munkák
koordinálása, ellenőrzése és az
elvégzett feladatok fényképes dokumentálása. Későbbi terveimben
továbbra is az eddigi szakmámmal
szeretnék foglalkozni. Van egy vállalkozásom is. Mindennap a munkám végeztével igyekszem haza, és
folytatom a következő délutános
műszakkal, a víz-, fűtésszereléssel.
Nagyon szeretem a precíz munkát,
az igényes megbízót és a szakmai
kihívásokat. Tulajdonképpen az én
szakmám az én hobbim is.

–– Közösség, család, szabadidő,
hobbi? Mit jelentenek számodra?
–– Télen, amikor több a szabadidőm, járok röplabdázni a fiatalokkal a madocsai sportcsarnokba.
Nyáron pedig futni és kerékpározni szoktam. Állandó versenyben
vagyok saját magammal. Nagyon
illik rám a rovat címe, mivel duplán vagyok régi motoros, ugyanis a másik hobbim a motorozás.
Egy nagyobb társasággal rendszeresen járunk motortúrákra.
Kívülálló szemében a motorosok
közötti összetartás felfoghatatlan, de egy nagyszerű dolog.
A motorosklubban, amelynek tagja vagyok, tizennégyen vagyunk.
Felkeressük a Magyarország környéki országok magyarlakta városait, falvait. Erdélybe rendszeresen, általában évente megyünk,
de Kárpátalján és Szerbiában is
sokat jártunk már. Megjártuk motorral a Krím-félszigetet, Krétát,
tavalyelőtt pedig már másodszor
voltunk Lengyelországba. Az idei
úti célnak Svédországot határoztuk meg.
–– Ha visszatekintesz az elmúlt
évekre, mit tartasz a legfontosabb
dolognak az életedben?
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–– Egy a lényeg, nem minden a
szerencsén múlik, hanem a „felülről jövő vezetés” műve. Nagyon
hálás vagyok mindenért, amiben
részesültem az életem során. Azt,
hogy ide kerülhettem az erőműbe
és nagyon jó szakmában dolgozhattam, amit nagyon szeretek. Itt
dolgozhattam 34 évig. Örülök a
családomnak, és annak hogy csodálatos unokáim vannak.
Lacinak egy fia és egy lánya van.
Sajnálatára fia Angliában, lánya
Németországban él, de nagy
öröm, hogy van már két-két unoka
is. Az a terve, ha elmegy nyugdíjba, megszervezi, hogy az unokák a
nyári szünetet itt tölthessék náluk,
a nagyszülőkkel Magyarországon.
Most vannak a legaranyosabb korszakban, és a lehető legtöbb időt
szeretné velük eltölteni.
Felesége az erőműben, az orvosi rendelőben dolgozik asszisztensként. Nem szokványos esküvőjük volt 2010-ben. Egy igazi
motoroslagzi, motoros barátokkal,
kísérettel, motorosruhában és felszerelésben. Feledhetetlen és fantasztikus élmény volt. Örökké emlékezetes lesz.
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Örökös nevelő
Tóth Márton | Fotó: Babai István
Az Atomerőmű Sportegyesület
1979 óta tesz Paks városának
egészségéért, fittségének megőrzéséért. 2007 óta Örökös Tag
és Örökös Bajnok címeket adományoz a klubért sokat tevő, elismert sportolók, sportvezetők
részére. Ebben a rovatban időről időre bemutatkozik egy-egy
ilyen egyéniség, ám aki kíváncsi a teljes interjúra, életrajzra,
annak érdemes ellátogatnia a
www.ase.hu oldalra.
Hajba Antal kenus világbajnok,
akit a legtöbben Tónióként ismernek, 2008-ban lett az ASE Örökös

Tagja. Paksra a kajak-kenu eredményeit meghatározó szakember
1982-ben, tősgyökeres budapestiként költözött, ahogy fogalmaz, őt
nem a gólya hozta ide.
–– A fővárosból Paksra költözve
gondolom elég nagyot fordult az
életed.
–– Óriási nagy váltás volt. Elmúltam negyven, és azt mondtam,
hogy akkor is megcsinálom. Amikor a Honvédban dolgoztam, sokszor megkaptam, hogy könnyű ott
nekem, a katonák között. Nem
lenne igaz, ha azt mondanám,
hogy csak a kihívás miatt jöttem el
Budapestről, mert volt benne egy

jó adag magánéleti ok is, de végül
itt kötöttem ki és itt is ragadtam.
–– Miért éppen Paks?
–– Nekem a Duna a világ teteje,
nem költöznék el mellőle. Egyébként 1958-ban jártam itt először,
egy vízitúrán Pakson kötöttünk
ki, a fenti csónakház környékén.
Akkor még kis falu volt, bementünk, hogy vegyünk valami ennivalót, de nem találtunk semmit.
Inkább átmentünk a túloldalra,
Dunaszentbenedekre, ott több
ellátás, infrastruktúra volt, mint
Pakson, szóval az első benyomás
nem volt jó. Aztán, már edzőként
Százhalombattára, a meleg vízhez
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jártunk evezni, és ott mondja egy
srác, hogy Paksra megy edzőnek.
Kérdezem tőle, hogy van ott szakosztály? Akkor tegyen engem is
oda.
–– Együtt jöttetek?
–– Ő nem, nem lett gyüttment.
Én sem, mert én gyüttem, de nem
mentem. Én választottam ezt a
várost, nem a gólya dobott le.
Mesélte egyszer nekem egy okos
ember, hogy ahhoz, hogy te szakosztályt tudj csinálni, kell a hátad
mögé egy nagy testvér. És itt ez az
erőmű volt. Beszéltem valami potentáttal, hogy jönnék ide edzőnek, mire kérdezte, hogy milyen
kalandvágyból? Én meg mondom,
hogy szeretek kisgyerekekkel foglalkozni, és fel akarok építeni egy
szakosztályt, úgy látom, itt van rá
lehetőség, támogatják a sportot.
Kérdeztem tőle, hogy ő mit sportolt, mire mondja, hogy hátvéd
volt. Na, erre inkább nem mondtam semmit! Azért is vonzott Paks,
mert akkor nem volt foci.
–– Hogy fogadtak a városban?
Furcsán néztek, hogy vajon ez
mit akar, miért akar idejönni
edzősködni?
–– Az elején nem nagyon tudtak
hova tenni, de volt nekem egy
csodaszerem: elvittem túrázni a
csapatot. A Rábára mentünk, ös�szetörtünk két hajót, volt borulás, úszás, minden, elég erős volt
elsőre.
–– Gyors folyó a Rába.
–– Gyors, de azok az emberek,
akik ott fölborultak, úsztak, a mai
napig lejárnak túrázni. És az ő gyerekeik jöttek le a csónakházba.
Nagyon szerettem túrázni én is,
habár ma már nem tudok elmenni, megöregedtem. Talán a nagyapámtól jött az egész, erdész volt.
Ő is természetkedvelő volt, meg
én is.

–– Ezután már simán ment minden?
–– 1982-ben
felvettek,
akkor
Pónya József volt a főnök az erőműben, aki úgy támogatta a sportokat, hogy az számomra is meglepő volt. 17 darab hajó volt lent
a csónakházban. A hírre, hogy egy
mesteredző került a városba, egyre többen lettek, és kevés lett a
hajó.
–– Gyorsan terjedt a hír.
–– Az nekem teljesen új volt, hogy
ha jó idő volt, akkor az egyik gyerek szólt a másodiknak, harmadiknak, hogy lesz ám edzés, gyertek
le! A gyerekek máshogy gondolkoztak, mint Budapesten, és a szülők is nagyon meg tudtak lepni.
Mondja például egy nagymama,
hogy lehoztam a kis unokámat,
mondja meg, hogy tehetséges-e
vagy sem! Mondom neki, ha egy
évig, kettőig idejár a kis unokája,
akkor megmondom. Mondja erre,
hogy neki nincs ideje. Ugyanez történt velem, mikor Indiában voltam.
Sorba állítottak elém pár nyüzüge,
életében húst nem evő, vékony
kis gyereket, hogy mondjam meg,
hogy melyik a kajakos, melyik a
kenus, melyik a jobbos, melyik a
balos. Nem megy, el kell kezdeni,
akkor fog kialakulni. Szép kihívás
volt. Ők sem akarták elhinni, hogy
Paksra akarok jönni edzősködni.
Polenszky Géza jó haverom volt,
egy csepeli srác, Baján volt edző, ő
mondta, hogy ez nem nekem való,
kis falat ez nagyon. Mondtam neki,
hogy én itt dolgozni akarok, kihívásnak tekintettem.
–– A paksi életet a budapesti
pezsgés után könnyű volt megszokni?
–– Ellenkezőleg, nagyon nehéz.
Nem dicsekszem vele, de ahogyan én éltem, azt nem lehetett
folytatni, váltanom kellett. Le kel-

37

lett nyugodni, és ebben Paks segített. Nagyon szépen alakultak
aztán a dolgok, bárki lejöhetett
a csónakházba, bárkivel elbeszélgettem. Azt mondja nekem
egyszer Tuncsik József, ő az első
magyar Európa-bajnok judós: „Ha
rám hallgatsz, koma, tartasz egy
szülői értekezletet.”
–– Első szülői?
–– Nyakkendőt kötöttem, felvettem az olimpiai szerelést, mert
nem volt más ruhám. Beléptem a
szülők közé – kezét csókolom, jó
napot kívánok –, a bemutatkozás
után elmondtam, hogy én nem
akarok a gyerekekből világbajnokot csinálni, én azt szeretném, ha
itt Pakson sok egészséges ember
lenne. És nyertem. A szülői féltés
itt nagyobb, mint Budapesten.
Ott egy 10-12 éves gyereket elengednek egyedül Kőbányára, itt
nem engedik el Szekszárdra.
–– Egyedül jöttél ide, ugye?
–– Igen, de hónapokon belül feleségül vettem Gyöngyikét. Ő
Orosházán volt tanítónő, neki is új
volt a város. Rendbe tett engem,
és azóta is rendben tart, kicsit jár a
szám otthon, de ez így van jól.
–– Tehát mindketten újak voltatok
a városban.
–– Németh Imre nevű úriember
megírta Paks monográfiáját. Első
dolgom volt, hogy végigolvastam.
Ha én itt lakom, akkor ezeket tudni
kell. Elhatároztam, hogy itt fogok
élni. Pakson még mindig azt hiányolom, hogy nem elég városias.
25-30 haverom biztosan van itt, és
ha véletlenül azt mondom, hogy
lemegyek a faluba, akkor kapok.
–– De szeretsz itt?
–– Nagyon. Már az elején is tetszett, az első években kaptam
egy-két pofont, de ez vele járt.
Ahogy lent voltam a Dunán, ott
kezdődtek az igazi, jó barátságok.
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Nevem: Erős Emília
Születésem helye, ideje: Szekszárd,
2016. május 11.
Születéskori súlyom: 1960 g
Hosszúságom: 46 cm
Testvéreim: Bertalan 2 éves és
ikertestvérem Benedek
Anyukám: Erős-Csiki Szilvia,
könyvelő a Tolna Megyei
Kormányhivatalnál
Apukám: Erős Tibor, logisztikai szakértő a Beszerzési Osztályon
Nevem: Erős Benedek
Születésem helye, ideje: Szekszárd,
2016. május 11.
Születéskori súlyom: 1980 g
Hosszúságom: 45 cm
Testvéreim: Bertalan 2 éves és
ikertestvérem Emília
Anyukám: Erős-Csiki Szilvia,
könyvelő a Tolna Megyei
Kormányhivatalnál
 pukám: Erős Tibor, logisztikai szakértő a Beszerzési Osztályon
A
Nevem: Kocsis Gábor
Születésem helye, ideje:
Szekszárd, 2016. július 13.
Születéskori súlyom:
3680 g
Hosszúságom: 56 cm
Első gyermek vagyok a
családban.
Anyukám: Iváncsik Mária
ápolónő Szekszárdon
Apukám: Kocsis Gábor, az Atomix Kft.-nél eü. zsilipdekontamináló
Nevem: Komáromi Sára
Születésem helye, ideje:
Dunaújváros, 2016. július 27.
Születéskori súlyom: 3800 g
Hosszúságom: 52 cm
Első gyermek vagyok a családban.
Anyukám: Komárominé Csákvári
Mónika
Apukám: Komáromi József, a
Biztonsági Rendszer Osztályon
technológus mérnök

Nevem: Nagypál Noémi
Születésem helye, ideje: Szekszárd,
2016. augusztus 6.
Születéskori súlyom: 3490 g
Hosszúságom: 54 cm
Testvérem: Balázs 2 éves
Anyukám: Nagypál-Schmidt Mónika,
a Szekszárdi Kormányhivatal
könyvelője
Apukám: Nagypál István, az
Automatika Osztályon műszerész
Nevem: Kovács Nimród
Születésem helye, ideje: Szekszárd,
2016. augusztus 10.
Születési súlyom: 3670 g
Hosszúságom: 55 cm
Testvérem: Ajsa 20 hónapos
Anyukám: Kircz Ibolya óvónő
Apukám: Kovács Zsolt, a
Gépész Műszaki Osztályon
berendezésmérnök

Nevem: Galó Anna Liza
Születésem helye, ideje:
Pécs, 2016. augusztus 19.
Születési súlyom: 3100 g
Hosszúságom: 49 cm
Testvéreim: Árpád 6
éves, Eszter 2 éves
Anyukám: Tomolik Erika,
gazdasági elemző a
Jóléti Osztályon
Apukám: Galó Levente, a Létesítményüzemeltetési Osztályon
szakterületi mérnök
Nevem: Gabnai Gréta
Születésem helye, ideje:
Dunaújváros, 2016. augusztus 24.
Születési súlyom: 3100 g
Hosszúságom: 49 cm
Testvérem: Gábor 2 éves
Anyukám: Gabnainé Benics
Zsuzsanna, az Atomix Kft.
Szolgáltatási Üzletágánál műszaki
előkészítő mérnök
Apukám: Gabnai Gábor

GONDOLATOK

„Olyan lesz a jövő,
mint amilyen a ma iskolája”
Prancz Zoltán | Fotó: Wallner Dénes, „A ti Fotóitok” fotópályázat

Szent-Györgyi Albert gondolata
szikár lényegre töréssel mutat rá
az oktatás – a tanítás és tanulás,
ezektől elválaszthatatlanul pedig a
fejlődés – hallatlan jelentőségére.
Nem véletlen, hogy ez a kérdéskör
kiemelt helyet foglal el az emberiség kultúrtörténetében, és rendkívül gazdag a hozzá kapcsolódó
bölcselet is.
„A lélek sem jó tudomány nélkül,
és aki csak a lábával siet, hibázik”
– nyithatjuk a gondolatok sorát a
bibliai Példabeszédek könyvének
kijelentésével, miszerint nem elég
a jó szándék: a tudás, a felkészültség is elengedhetetlen. Az idézett
példabeszéd arra az igazságra is
rámutat, hogy a nem tudás nem
ment fel az erkölcsi felelősség alól.
Persze könnyen megy a tanulás
annak, aki rádöbben, hogy tanulni
jó, s nem csupán nyűgöt lát benne. Einstein például állítólag ezt
vallotta magáról: „Nem vagyok
különösebben tehetséges. Csupán szenvedélyesen kíváncsi.”
Churchill így világította meg az ellenkező oldalról ugyanezt a témát:
„Boldog voltam gyermekkoromban játékaimmal a gyermekszobában. Évről évre boldogabb lettem
felnőttkoromban. De az a néhány
év, amit az iskolában kellett tölteni,
az sötét és szürke folt maradt utazásaim térképén.” „Nem értünk rá
tanulni, mert folyton tanítottak” –
figyelmeztet Karinthy Frigyes is a
rá jellemző humorral az itt lappangó veszélyre.
Távolabbról kapcsolódik ide, de
lényegében mégiscsak ugyanezt
fejezi ki Antoine de Saint-Exupéry gondolata: „...ha hajót akarsz
építeni, ne azzal kezdd, hogy fát
gyűjtesz, felvágod a deszkákat és
kiosztod a munkát, hanem a férfiak
vágyát ébreszd fel a nagy és határtalan tenger iránt.”

