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Köszöntő
Dr. Elter József
műszaki igazgató
Fotó: Bodajki Ákos

Tisztelt Olvasók!
Fél évszázaddal ezelőtt a paksiak és környékbeliek
talán éppen kezdték érteni, milyen gyökeres változás
előtt áll az életük, a környezetük. Tervek, felmérések
és viták után ekkor dőlt el véglegesen: Pakstól pár
kilométerre délre épül majd fel az ország atomerőműve.
Az épített környezet témakörében ezért idén áprilisban múlt, jelen és jövő kapcsolódik össze a Paksi
Atomerőmű életében. Ötven éve eldőlt, hogy az egykori birkalegelőn megépül az ország egyik alaperőműve. Ma, 2017-ben az a feladatunk, hogy az emberi
elmének ezt a kiváló építményét felelősséggel, biztonsággal üzemeltessük úgy, hogy mindig a jobbra
törekszünk. A jövő is előttünk áll: valamennyi lehetőség vizsgálatával és számbavételével a szakemberek
jó ideje eldöntötték, hogy Paks II. blokkjai a már meglévők mellett épülnek majd fel, mert számtalan szempontot mérlegelve ez a legjobb választás.
Az épített környezetünkért a Paksi Atomerőmű sokat
tesz, a szemünk előtt újul meg több üzemi épület homlokzata, válnak komfortosabbá régi irodaépületeink,
új technológiai épületek is létesülnek. A közeljövőben
pedig a másik nagy feladat egy új tűzoltólaktanya felépítése lesz. Ezt is a maximális biztonság megteremtésének szempontjai indokolják, a régi épület műszaki
megoldásai már nem sokáig szolgálják ki a megválto-

zott igényeket. Hogy pontosan milyen igényekről van
szó, és miben lesz más az új laktanya, arról a lapban
a projekt építésze és az Atomerőmű Tűzoltóság parancsnoka beszél.
Az Atomerőmű magazin áprilisi lapszámában felkértük
dr. Katona Tamás Jánost, mérnök-hőfizikust, az atomerőmű tudományos tanácsadóját, a Magyar Tudományos Akadémia doktorát, a Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Karának egyetemi tanárát,
hogy írjon arról, hogyan választják ki egy atomerőmű
telephelyét. Létezik-e „ideális” megoldás, és milyen
különleges ismérveknek kell megfelelnie a választott
területnek?
A tudományos szempontok egy része, amelyeket
megismerhetünk, ötven éve ugyanolyan érvényesek
voltak, mint ma. Talán nem meglepő, hogy ezek középpontjában is ugyanaz áll, mint az üzemeltetésében: a biztonság. Az atomerőmű szűk értelemben vett
épített környezetét mindig ennek alárendelten kell
vizsgálni és megítélni. A „polgári” építészet a szépségre törekszik – erre is láthatunk példákat a mostani
lapszámban, Paks és Kalocsa míves épületeit, vagy az
olyan értékeket, mint a györkönyi pincefalu –, de nálunk ez a szempont nem elsődleges: a biztonságos és
hatékony működés, a praktikum az első, és ezt követi
csupán az esztétikum.
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Az ideális telephely
Dr. Katona Tamás János | Fotó: Bodajki Ákos, archív
A Paksi Atomerőmű megépítése
volt Magyarország legnagyobb
ipari projektje a XX. században,
s az üzemidő–hosszabbításnak
köszönhetően egyben ez lett
az ország tán leghosszabb ideig működő ipari létesítménye,
amely ötven évre meghatározza
az ország gazdasági fejlődését.
Most arra készülünk, hogy két
korszerű atomerőművi blokkot
építve létrehozzuk a XXI. század
legjelentősebb hazai ipari létesítményét, amely legalább hatvan
évre a magyar villamosenergiatermelés alaperőműve lesz.

2009 márciusában az országgyűlés a létesítés előkésztéséről szóló
elvi állásfoglalásában megjelölte
a paksi telephelyet, amely nem
egy idejekorán meghozott döntés volt, hiszen 1993–96 között az
egész ország területére kiterjedő vizsgálatok folytak lehetséges
atomerőművi telephelyek kijelölése céljából, s 2009-ben mód volt
arra, hogy a lehetségesnek ítélt
kelet-magyarországi, Tisza menti
telephelyeket a paksi telephelyhez
hasonlítsuk, s megállapíthassuk,
a paksi telephely bővítése mellett
igen komoly érvek szólnak. Az el-

múlt több mint 30 év alatt jelentős ráfordítások árán vizsgálták a
paksi telephely jellemzőit, aminek
következtében ez az ország egyik
leggondosabban feltárt területe
lett. Pakson nincs szükség a telephely jelentős ráfordításokat igénylő
kialakítására, az infrastruktúra kiépített és rendelkezésre áll, beleértve a villamosenergia-hálózatra
való csatlakozás lehetőségét is, és
a nagy teljesítménykoncentráció
hátrányai is legfeljebb átmenetiek. A biztonságos üzemeltetéshez
szükséges tudás és tapasztalat rendelkezésre áll Pakson. Nem utolsó-
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sorban a környező lakosság körében az atomerőmű léte, működése
elfogadott.
Napjainkban, amikor folyik az új
atomerőmű-projekt
telephely-
engedélyezése, feltehető a kérdés:
igazolta-e a telephelyvizsgálat az
akkori döntés helyességét,* megtaláltuk-e az ideális telephelyet?
Atomerőművet szinte bárhol lehet
építeni, legfeljebb nem érdemes,
de ideális telephely még sincs.
Az ideális telephelynek igen sok
ismérv szerint kellene tökéletesnek
lennie. Ezek az ismérvek lehetnek
gazdaságiak, település- és régiófejlesztéssel összefüggők, szociális
szempontokat mérők, a létesítés,
üzemeltetés szempontjai szerint
értékelők. Az ismérvek pedig sokszor egymással ellentétesen mérik
a telephely tulajdonságait. Például
az jó, ha a telephely környezetében
fejlett a közlekedési hálózat, mert
a létesítés jelentős anyag-, áru- és
személyállítással jár. Ám az atomerőmű közelében folyó intenzív
közúti és folyami szállítás veszélyt
is jelent, hisz a közlekedési balesetek következtében mérgező, tűz- és
robbanásveszélyes anyagok szabadulhatnak ki, és veszélyeztethetik
az atomerőmű biztonságát. Alapvetően hibásak tehát az olyan megnyilvánulások, amelyek egy-egy
ismérv alapján próbálják megítélni,
jó-e, alkalmas-e egy telephely arra,
hogy ott atomerőmű épüljön és
üzemeljen. Minden esetben kompromisszumos döntést kell hozni.
A gyakorlatban mindig a lehetséges telephelyek közül kell egy
megfelelőt kiválasztani, s a választásnál abból kell kiindulni, hogy a
telephely biztonsági szempontból
* Lapzártánk után, 2017. március 30-án az
Országos Atomenergia Hivatal P2-HA0008
számon kiadta az MVM Paks II. Zrt. részére
a jogerős telephelyengedélyt.

legyen megfelelő, elfogadható.
Ezen a téren nincs kompromis�szum. Ez persze azt is jelenti, hogy
a megkövetelt biztonság elérése

„A gyakorlatban
mindig a lehetséges
telephelyek közül
kell egy megfelelőt
kiválasztani, s a
választásnál abból
kell kiindulni, hogy a
telephely biztonsági
szempontból legyen
megfelelő, elfogadható.
Ezen a téren nincs
kompromisszum.”
telephelyenként más és más tervezői megoldásokat, befektetői ráfordításokat igényel.
A most lezárult telephelyvizsgálat
és -értékelés célja az volt, hogy
megerősítsük, nincsenek olyan
veszélyek, amelyek a telephely alkalmasságát kizárnák, illetve jellemezzük azokat a természeti és
emberi tevékenységgel összefüggő veszélyeket, amelyek hatásait
az atomerőmű tervezésénél figyelembe kell venni. Alkalmas minden
telephely, amelyre jellemző veszélyek hatásaival szemben van kipróbált műszaki védelem. A tervezési
eljárások, a műszaki megoldások
fejlődése az elmúlt negyven év
alatt gyakorlatilag megoldhatóvá
tették a külső veszélyek hatásaival
szembeni védelmet, feltéve, hogy
az atomerőmű tervezési alapját
helyesen határozták meg. Következésképp ahhoz, hogy a telephely
alkalmasságát igazoljuk és a tervezéshez a szükséges adatokat előállítsuk, a veszélyeket a legkorsze-
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rűbb eszközökkel és módszerekkel
kellett meghatározni, figyelembe
véve azt a nagy mennyiségű információt, amely a paksi telephelyről
már ismert.
Idézve cikkünk címét, ideális az a
telephely, amelyre a lehetséges
veszélyeket a legmagasabb tudományos színvonalon meghatározták a korszerű biztonsági követelményeknek megfelelően. Ez nem
egyszerű feladat, mivel rendkívül
kis valószínűségi eseményeket kell
jellemezni, majd a tervezésnél figyelembe venni. Hadd szemléltessük ezt a kis valószínűséget azzal,
hogy az ezerszer kisebb, mint amit
a normál ipari létesítmények tervezésénél figyelembe kell venni,
következésképp azok a hatások is,
amelyekkel szemben egy atomerőműnek védettnek kell lenni, jóval
nagyobbak, mint amit egy normál
ipari létesítménynél megkövetelünk. Még ennél is kisebb valószínűségű események ismerete és
jellemzése szükséges a baleset-elhárítási intézkedések tervezéséhez.
Fukushima Dai-ichi tragédiájának
legfőbb tanulsága, hogy nem elég
biztonsági elemzéssel valamiről
igazolni, hogy elhanyagolhatóan
kicsi a valószínűsége, de a szinte
valószínűtlenre is készülni kell.
Az ilyen kis valószínűségű események a megismerés határait jelentik. Itt nem arról van szó, hogy
megdől-e a százéves hőmérsékleti
rekord, hanem olyan szélsőségekről, amelyek előfordulásáról még
csak történelmi feljegyzések sincsenek, legfeljebb földtani nyomai
vannak. Ám ami ma korszerű ismeret, az idővel túlhaladottá, elavulttá
válik. Ezért kell szükség szerint, de
legalább tízévenként időszakos biztonsági felülvizsgálatot végrehajtani, amely keretében a telephelyre
vonatkozó ismereteket is frissíteni
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kell, s ha szükséges, fokozni kell az
erőmű biztonságát, ahogy ezt tettük, tesszük a Paksi Atomerőműben
is.
Mielőtt a biztonsági szempontból
megfelelő telephelyünkről szólnánk, bemutatnánk, célszerű a szóhasználatot tisztázni. A veszély a kár
kialakulásának lehetősége valamilyen természeti jelenség miatt vagy

emiatt még kár nincsen. Jellemezve a veszélyt, megállapítjuk, milyen
valószínűséggel fordulhat elő egy
adott fizikai paraméterrel jellemezhető esemény. Ahogy jeleztük
a tervezés alapját igen kicsi – egy
évre véve egyszázezred – valószínűségű hatások képezik. A kockázat az adott károkozó hatás bekövetkezésének éves valószínűsége

emberi tevékenységgel összefüggő okból, tehát a veszély az, ami
fenyeget. Így van földrengésveszély, árvízveszély, tornádóveszély,
robbanásveszély. Amikor bekövetkezik, akkor már nem veszélyről
beszélünk, hanem árvízről, földrengésről, robbanásról stb. A jelenséget fizikai jellemzőkkel lehet leírni,
amelyek meghatározzák a károsító
hatást is. A kárt a tönkrement javak
vagy a helyreállítás pénzbeli kifejezésével lehet jellemezni. A nukleáris biztonsági elemzésekben a kárt
nem közvetlenül mérjük, hanem
azt vizsgáljuk, mekkora az adott
veszély hozzájárulása ahhoz, hogy
a reaktor aktív zónája megolvadjon, mivel ez az az állapot, amikor
a reaktorban visszafordíthatatlan
kár keletkezik, de a környezetben

megszorozva az ehhez tartozó kár
mértékével, azaz a földrengésveszély nem azonos a földrengéskockázattal.
A veszélyek létét, a veszélyeztetettség mértékét nem a félelmeink,
hanem fizikai törvények határozzák
meg. Fizikai feltételek hiányában
nem várhatjuk, hogy valamilyen
veszély bekövetkezik csak azért,
mert igen kis valószínűségű eseményeket is figyelembe kell venni,
magyarán, a „kapanyél nem sül
el”. Így az USA-beli, oklahomaihoz
hasonló tornádógyakorisággal és
-méretekkel, pusztító tropikus ciklonokkal, hurrikánokkal nem kell
számolni Magyarországon még
akkor sem, ha tornádó vagy pusztító erejű, extrém sebességű széllökések előfordulhatnak nálunk is.

A magyar Nukleáris Biztonsági
Szabályzatok szerint vizsgálni kell
például az alábbiakat:
 szélsőséges szélterhelést, hőmérsékleteket, csapadékot;
 árvizet és aszályt, szélsőséges
vízhőmérsékleteket, jegesedést;
 villámcsapást;
földrengést;
 repülőgép-rázuhanást, repülő
tárgyak becsapódását;
 telephelyhez közeli szállítási és
ipari tevékenységek veszélyeit;
 a villamosenergia-rendszer kiesését;
 veszélyt jelentő telephelyen
belüli tevékenységeket;
 „biológiai” veszélyeket, körülményeket (mint egykoron a
paksi konzervgyári hulladékként a hűtővízrendszerbe beúszó paradicsomhéj, amely
számos vízi élőlénynek biztosított táplálékot).

A Pannon-medence belső területein a földrengésveszély fizikai okokból mérsékeltebb, mint a medence
peremein vagy mint a Kárpátok
keleti oldalán, a vranceai (Foksány)
régióban.
A veszélyeket elkerülhetjük a telephely megfelelő kiválasztásával
(például a karsztüregek beomlásának veszélyét elkerülhetjük, ha
a telephely alatt nincs karsztüreg).
A veszéllyel szemben védekezhetünk megfelelő tervezéssel, felkészüléssel, amihez a telephelyre jellemző veszélyeket jól kell ismerni.
Könnyen belátható, hogy a veszélyekkel szembeni védelem megvalósításának első és alapvető lépése
a telephelyvizsgálat és -értékelés,
amely a külső veszélyek jellemzésével lehetővé teszi, hogy az atom-
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erőmű tervezési alapjában a veszélyek figyelembe veendő hatását
meghatározzuk.
A veszélyekkel szembeni védelmet az atomerőmű biztonságát
meghatározó szerkezetek és rendszerek a veszély hatásaira történő
tervezésével és beépítésével biztosítjuk, s emellett olyan speciális szerkezetekkel is, amelyek kifejezetten a védelmet szolgálják.
A tervezés során figyelembe kell
venni a hatások valószínű kombinációit, beleértve egy véletlen
technológiai meghibásodás és a
külső hatás kombinációját is. Például a szélsőséges meteorológiai
hatások – mint a tornádó, hurrikán,
vagy a földrengések – nemcsak
az atomerőműre magára hatnak,
hanem a villamos hálózat tartós

kiesését is okozzák, miközben történhetnek az erőműben magában
is ezektől független belső meghibásodások.
A műszaki megoldások mellett
lehet adminisztratív intézkedéseket is kidolgozni és foganatosítani. Ilyen adminisztratív intézkedés
például a berepülési tilalom elrendelése. Az emberi tevékenységre
vonatkozó tilalmaktól, korlátozásoktól eltekintve az adminisztratív/
üzemeltetői védelmi intézkedések
többsége is valamilyen műszaki
eszköz alkalmazását jelenti, csak
az eszközöket és az alkalmazásuk
módját a veszély megjelenésétől
és a hatás mértékétől teszik függővé, mint például a hűtővízellátás jegesedés hatásától való védelme a
jégtörők bevetésével.
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A veszélyek bekövetkezésének
előjelezhetőségétől, a kárt okozó
hatás kialakulásának sebességétől függően kell és lehet az előre
megtervezett, beépített védelmekről intézkedésekről vagy a
veszélyre való felkészülésről és
az adminisztratív intézkedésekről
dönteni, amire példa a jégtörők
említett bevetése. Szükség esetén
a hó eltakarítása sem életidegen
megoldás, annál inkább az, ha az
extrémnél is nagyobb hóteherre
terveznénk a tetőt.
A megfelelő tervezés azt is biztosítja, hogy a betervezett, beépített
műszaki tartalékoknak köszönhetően nem következik be hirtelen
funkcióvesztés vagy szerkezeti
tönkremenetel, ha a hatás esetleg meghaladja a tervezés során
figyelembe vett mértéket. Az ilyen
hirtelen tönkremenetelt szakadékszél-jelenségnek nevezzük. A szakadékszél-jelenség akkor kezelhető
a műszaki tartalékokkal, ha a veszély
hatását jellemző fizikai mérőszám
nem növekszik meg drasztikusan a
bekövetkezés valószínűségének kis
csökkenése esetén.
A biztonság feltétele még, hogy legyenek a veszélyek sajátosságainak
megfelelő üzemzavari és balesetelhárítási utasítások, a személyzet
képzett, felkészült legyen, és szükség esetén speciális műszerezés
segítse a kezelők vagy a baleset-elhárításban részt vevők tevékenységet. A külső veszélyekkel szembeni
biztonság fontos eleme a műszaki
készültség üzem közbeni fenntartása.
A paksi telephelyről sommásan az
mondhatjuk, hogy nem eszmei, hanem a gyakorlati értelemben véve
ideális telephely, azaz nincsenek
olyan veszélyek, amelyekkel szemben ne lenne kipróbált védelem
a műszaki gyakorlatban, s azok a
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hatások, amelyeket a tervezésnél
figyelembe kell venni – a követelmény szerint igen alacsony éves
szinten –, nem kezelhetetlenek.
Lássunk néhány példát!
Az egyszázezred éves előfordulási
gyakorisághoz rendelt maximális
széllökés átlagértéke Pakson 47,7
m/s, azaz 172 km/óra. Ez nem sokkal múlja fölül a 2013. márciusi tél
idején a Kab-hegyen mért értéket (165 km/h), de ez sem jelent az
atomerőmű tervezési szabályai és
gyakorlata szempontjából kezelhetetlen terhet, hiszen például amikor
1992 augusztusában a Turkey Point
Atomerőművet (USA) elérte az
Andrew hurrikán 230 km/h sebességgel, a széllökések sebessége
280 km/h volt. 2012 októberében a
Sandy hurrikán 175 kilométer óránkénti sebességgel végigsöpört az
USA keleti partvidékén, ahol har-

mincnégy atomerőmű üzemel. Ebből huszonnégy zavartalanul üzemelt a hurrikán ideje alatt és után,
hét éppen az éves főjavítás alatt
volt, és három biztonságosan leállt
a hálózat sérülése miatt. S ez nem
egyedülálló esemény, hisz 2011ben az Irene hurrikánt, 2005-ben a
Katrinát, 2004-ben a Jeanne hurrikánt élték túl az atomerőművek.
Bár ilyen megfigyelés nem volt,
nem zárható ki a tornádó veszélye
a paksi telephelyen. A mértékadó
tornádó mérete F3-as, ami közepes
méretűnek nevezhető. Az USA-ban
ennél súlyosabb tornádó hatására
kell az atomerőműveket tervezni.
Van is pozitív tapasztalat, az USA
nukleáris biztonsági hatóságnak
mintegy száz esetet jelentettek, de
kezelhetetlen következményekkel
egyik sem szólt. Ilyen volt például
az az eset, amikor 1998 júniusában

250 km/h sebességű, F2 erősségű
tornádó érte a Davis Besse Atomerőművet.
Hazánkban jelentősebb károkat
okozó földrengés csak 15-20 évenként, míg erős, nagyobb károkat
okozó földrengés 40-50 éves intervallumban pattan ki. A paksi
telephelyen az új blokkok tervezésénél figyelembeveendő földrengést ~0,34g (~3,34 m/s2) maximális
vízszintes gyorsulás jellemzi, ami
csaknem négyszer nagyobb, mintha ugyanerre a területre egy nem
nukleáris ipari létesítményt terveznénk a legkorszerűbb szabványok
szerint. Bizonyított, hogy a nukleáris tervezési eljárások, szabványok
jelentős műszaki tartalékokat biztosítanak a talajmozgásból eredő
hatásokkal szemben. Ez elégséges
ahhoz, hogy az atomerőmű biztonsági rendszerei a tervezés alapját
akár két-háromszorosan fölülmúló
hatások esetén se veszítsék el szerkezeti épségüket, működőképességüket. A bizonyítékot nem csak
nagyléptékű rázóasztalos kísérletek
szolgáltatják, hanem számos alkalommal valós földrengések tapasztalatai is. A tervezési alapot meghaladó földrengés érte az Onagawa,
a Shika és a Kashiwazaki-Kariwa
atomerőművet, majd 2011-ben bekövetkezett a Fukushima Dai-ichi
erőmű tragédiája, de ugyanekkor 14 blokk túlélte a katasztrófát,
beleértve a balesetet szenvedett
erőmű szomszédságában lévő,
de a szökőártól védett Fukushima
Dai-ini erőmű és az epicentrumhoz legközelebb lévő, s a szökőártól úgyszintén védett Onagawa
Atomerőmű is. 2011-ben az USAban a North-Anna atomerőmű élt
át szerencsésen egy, a tervezésnél figyelembe vettnél nagyobb
földrengést. A tragédiát 2011-ben
nem az okozta, hogy a Fukushima
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Dai-ichi Atomerőművet meg sem
lehetett volna védeni a szökőártól,
hanem az, hogy nem védték meg,
nem történtek meg a figyelmeztető chilei és indiai-óceáni szökőárak
után a megfelelő intézkedések.
Az emberi tevékenységgel ös�szefüggő külső veszélyek különleges kategóriát képeznek, mert
ezek esetében a tervezésnél olyan
hatásokat kell figyelembe venni,
amelyek éves valószínűsége egy a
tízmillióhoz. Ilyen lehet a veszélyes
szállítmányokkal történő közlekedési balesetek, ipari balesetek, a
repülőgép véletlen rázuhanása.

egyetlen szándékos kísérlet 2001
szeptemberében az USA-ban meghiúsult. Mégis biztosak vagyunk
abban, hogy a korszerű harmadik
generációs atomerőművek biztonsága megvalósítható a vadászgépek és a nagy személyszállító
repülőgépek atomerőműre történő rázuhanása esetén is. A vadászgép-rázuhanásra történő tervezés
megalapozásához már korábban
teljes léptékű kísérleteket végeztek. A nagy polgári repülőgépek
rázuhanásával szembeni védelem
tervezési eljárásait is kísérletekkel
és a kevés számú baleset – mint

A megkövetelt egyszázezred éves valószínűségű mértékadó hőmérsékleti szélsőségek a paksi telephelyen elérhetik a maximum 47,7 °Cot és a minimum −55,7 °C-ot. Ezek a hőmérsékleti értékek ugyan
meghaladják a százéves hazai szélsőértékeket (41,9 °C és −35 °C
(www.met.hu), de semmiképp sem nevezhetők műszakilag kezelhetetlennek még akkor sem, ha figyelembe vesszük – ahogy ez történt
minden időjárási szélsőség értékelésénél – a klímaváltozás várható
hatásait is. Oroszországban, Csukcsföldön a Bilibinói Atomerőmű
szubpoláris körülmények között (tartós, extrém tél, jelentős hótakaró, örökösen fagyott altalaj) működött, az orosz tervezésű Busheri
Atomerőmű Iránban szélsőséges sivatagi forró klímában, avagy a
Tamilföldön, Indiában az úgyszintén orosz tervezésű Kundakulami
Atomerőmű a monszun zónában kibírja a szélsőségesen csapadékos
és tartósan meleg időjárási körülményeket.
Ezen túlmenően a magyar nukleáris előírások szerint figyelembe kell
venni a vadászgép és a nagy polgári légi jármű atomerőműre történő rázuhanását, függetlenül attól,
hogy ennek valószínűsége még a
jelzett évi egytízmilliomodnál is kisebb. Jogos lehet az a kérdés, tudunk-e ilyen szélsőséges hatásokra tervezni, s az élet bizonyította
a műszaki megoldások elégséges
voltát, mint ahogy láttuk például a
földrengés vagy az időjárási szélsőségek esetén.
Hál’ istennek, nem zuhant atomerőműre még repülőgép, s az

például az 1992 októberében történ Boeing 747 gép lezuhanása az
amszterdami Bijlmer lakótelepre –
alapos vizsgálatával támasztják alá.
Míg a második generációs atomerőműveknél már megoldott volt
a kis repülőgépek és a vadászgépek rázuhanásával szembeni védelem, addig a harmadik és „három
plusz” generációs atomerőműveknél, amelyek napjainkban épülnek,
megoldott a nagy polgári gépek
rázuhanásával szembeni védelem is.
A tervezési gyakorlat egyik alapelve a burkolóelv, amely azt jelenti,
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hogy a különböző okú, de fizikailag
azonos hatások esetén elegendő
a legnagyobbat figyelembe venni,
hacsak azokra valamilyen megkülönböztető követelmény nem vonatkozik. Ezt az elvet alkalmazva,
ha az atomerőmű védett a nagy
polgári repülőgép rázuhanásának
hatásaitól, amibe bele kell érteni nem csak az ütközés, hanem az
üzemanyagtűz hatását is, akkor az
az atomerőmű védett a tornádó
által sodort személyautó ütközésétől, bármilyen más okból a környezetben keletkezett tűz hatásától.
Felsorolásunk nem teljes, de igyekeztünk szemléltetni, hogy a paksi
telephely ugyan nem ideális, de
tervezhető erre a telephelyre olyan
atomerőmű, amely – ha figyelembe vesszük a már meglévő műszaki
megoldásokat és tapasztalatokat
– teljesíti a korszerű biztonsági követelményeket mindazon körülményekre és veszélyek tekintetében,
amelyek a paksi telephelyen lehetségesek. Olyan esetekre hivatkoztunk, amelyek során a hatások hasonlóak voltak azokhoz, amelyeket
az új blokkok tervezésénél is figyelembe kell venni. Az, hogy a külső
veszélyek hatásait ténylegesen
kiállt műszaki megoldásokat mutatunk be nem relativizálhatja a veszélyt és a veszélyekkel szembeni
biztonság kérdését − „Mert növeli,
ki elfödi a bajt” −, de mindenképp
teljessé és realisztikusabbá kívánja
tenni azt a képet, amelyet ma okkal
a Fukushima Dai-ichi Atomerőmű
katasztrófája ural.
Összefoglalva: az nem biztos, hogy
ha a világ az isten kalapja, akkor
Magyarország, s ezen belül épp
Paks lenne a bokréta rajta, de az
biztos, hogy a tudomány és technikai mai színvonalán, kellő gondossággal biztonságos atomerőművet
lehet építeni itt.
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Tűzoltólaktanya az erőműben:
újragondolva
Schreiner István
Az egész világra nagy hatással volt a fukushimai baleset, amely bebizonyította, hogy mennyire fontossá
válhat egyik percről a másikra a megfelelő felkészülés mind az eszközök, mind a gyakorlat tekintetében.
A Paksi Atomerőműben a közeljövőben új tűzoltólaktanya épül, amely olyan műszaki megoldásokat fog
tartalmazni, ami a jogszabályokban előírt biztonsági követelményeket építi be a tervezett létesítménybe. Ennek tervezésével kapcsolatban Salamon Gábor projektvezetővel, okleveles építésszel és Bőhm
Péter tűzoltóparancsnokkal beszélgettünk.
–– Egy projektvezető számára
minden épület, minden feladat
ugyanolyan megközelítést kíván?
Számodra jelentett-e többletet
az, hogy ezúttal egy ilyen speciális
szervezet számára készülő létesítmény születésénél bábáskodsz?
Salamon Gábor: – Az atomerőmű
tűzoltóságával először 2007-ben
találkoztam, amikor a sürgősségi
betegellátó – akkori nevén üzemi mentőszolgálat – kiépítése
történt. Jó emlékeim voltak, az a
projekt is sikeresen, határidőre, a
felhasználók teljes megelégedésével zárult. Ezért örültem, amikor
megbíztak az új tűzoltólaktanya
létesítéséhez kapcsolódó feladatokkal. Van néhány olyan hivatás,
amelynek képviselőit nem szívesen látjuk munkában, ilyenek többek közt a mentősök és a tűzoltók.
Ha filmekben nézzük őket, eszünkbe sem jutnak azok az ismerősök,
kollégák, akik ugyanerre a feladatra szegődtek, hiszen velük jobbára
családi napon találkozunk, amikor
habzuhatagot készítenek a gyerekeink örömére. Viszont van olyan
helyzet, amikor mindenki menekül, csak ők nem… Abba pedig
végképp nem gondolunk bele,
hogy milyen háttér szükséges ahhoz, hogy néhány perc alatt a hely-

színre érkezve hozzáfoghassanak
a szakszerű munkához. Ezekben a
helyzetekben a magas adrenalin,
bátorság, elszántság és segíteni
akarás jellemzi őket, épp ezért ők
azok, akik megérdemlik, hogy az
ehhez szükséges háttértámogatást megkapják.
–– Mikor és miért merült fel, hogy
új laktanya épüljön a Paksi Atomerőmű területén?
Bőhm Péter: – A Célzott Biztonsági Felülvizsgálat rávilágított,
hogy egy súlyos baleseti helyzetben – jelesül egy földrengés
során – a jelenlegi laktanya nem
tudná teljes mértékben ellátni a
feladatait, emiatt új tűzoltólaktanyát kell építeni. Mégpedig olyat,
amely amellett, hogy ezeknek a
követelményeknek eleget tesz, új,
korszerű, a mai igényeknek, illetve
a súlyosbaleset- és katasztrófavédelmi feladatoknak megfelel.
–– Mindezek tudatában mikor és
hogyan kezdődött el a munka?
Salamon Gábor: – A tervezési munkákat megelőzően a tűzoltóság
zsúfolásig megtelt tárgyalójában
– genius loci – az összes érintett
szakterület bevonásával egyeztetést tartottunk. Mintegy két hónap

alatt sikerült elkészítenünk a részletes – minden szakágra kiterjedő
– tervezési programot. A fő szempontok közül legfontosabbként
kiemelném a földrengésállósági
követelményt. További vezérelvként követtük a kizárólag a tűzoltási, tűzvédelmi és kárelhárítási
feladatokra leszűkített, túlzásoktól mentes tervezést, illetve azt,
hogy az épület a Paks II. igényeihez igazítva a későbbiekben bővíthető legyen. A tervezőt pályázat
útján választottuk ki. A tendert az
Aspectus Architect Zrt. nyerte,
amely jelentős magyarországi és
külföldi középületi referenciával
rendelkezik.
–– Mint ilyen, beváltotta a hozzá
fűzött reményeket?
Bőhm Péter: – Szokatlan módszerrel kezdték a munkát, mert a
tervezőik három koncepciótervet
tettek le az asztalra. Érdekes volt
látni, hogy ugyanarra a tervezési
programra három, teljesen eltérő felfogású terv született. Mindháromban voltak olyan részletek,
amelyek a belső zsűrinek elnyerték
a tetszését, azonban mindegyik
ugyanazzal a hibával érkezett, miszerint túl nagy helyigényű volt,
amit a rendelkezésre álló terület-
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re csak cipőkanállal lehetett volna beilleszteni. Emiatt kértük a
társaságot – látva a jó irányokat –,
hogy egy kompakt, kis helyigényű
laktanyaépület-tervet készítsen a
koncepciótervekben felvázolt pozitívumok felhasználásával.
Salamon Gábor: – A negyedik változat már azt tükrözte, amit mi vizionáltunk: egy modern, korszerű
felfogással és korszerű technológiák felhasználásával kialakított,
minden előírt funkciónak megfelelő létesítményt. Annak eredményeként, hogy a korábbi három
koncepcióterv bírálatánál a tűzoltóság bevonásával pontosan azonosítottuk a „hibákat”, a negyedik
koncepció és a végleges terv már
nem sokban tért el egymástól.
–– Milyen lesz tehát az Atomerőmű Tűzoltóság új laktanyaépülete?
Bőhm Péter: – Az épület infrastruktúrájának
tervezése
a
funkcionalitását figyelembe véve
nagy körültekintést igényelt. A
szokásos irodaházi rendszereken
felül redundáns technikát kellett
tervezni a híradószolgálat által ke-

zelt egységekhez, úgy mint a tűzjelzés, liftből jövő vészhívások, riasztóegységek stb. A létesítmény
tartalék és szünetmentes betáplálása is fontos elem, hiszen a riasztások, jelentési kötelezettségeknek való megfelelés, csúszóaknák
nyitása, rádióforgalom zavartalan
működtetése stb. szintén elengedhetetlen a hatékony kárfelszámolás érdekében.
Salamon Gábor: – Az előkészítés
során, de különösen a tervezés
alatt bepillantást nyerhettem a
tűzoltók mindennapjaiba, így képet kaptam arról, hogy milyen
összetett szakmai, fizikai és mentális felkészülés szükséges ahhoz, hogy a beérkezett riasztást
követő két percen belül el tudják
hagyni a laktanyát. A helyiségkapcsolatokat, a technikai hátteret is ennek szolgálatába kellett
állítani. Az ily módon megtervezett épület nemcsak külsőségében, anyaghasználatában tükrözi
a modern építészeti gondolkodást, de annak épületgépészeti,
épületvillamossági és egyéb – a
tűzoltóság speciális feladataihoz
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kötött – technológiákban is korszerű, hosszú távon is jól működő
rendszert alkot.
Bőhm Péter: – Azok, akik nem követték végig a tervezés folyamatát, és csak a végeredményt látják
– és nyilván belőlük van több –, az
elkészült látványtervekre tekintve
egyfajta luxust vélnek felfedezni
az épületen, ami akár kirívónak is
nevezhető ebben a környezetben.
Salamon Gábor: – Pedig erről szó
sincs. A történet csak annyi, hogy
eltelt harminc-harmincöt év azóta, hogy az atomerőmű területén
lévő irodaház jellegű épületek elkészültek, ezért azok az akkori kor
színvonalát tükrözik. Az új laktanya
viszont a legmodernebb és bátran
mondhatom, a legkülönlegesebb
épület lesz az erőmű területén.
Szerdahelyi Lacival – aki a vezető
tervezője volt a laktanyának – sokat beszélgettünk az épületről. Mi
megrendelők sokszor hangoztattuk az igényeinket, elvárásainkat,
amelyeket ő és a csapata magáénak érzett. Egy mondata megragadt bennem: „Attól, hogy jó,
nem baj, ha szép is, ugye?”
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Az első terepszemle

Paksi képeslapok
Beregnyei Miklós | Fotó: Atomenergetikai Múzeum archívum

A szemrevételezők

Konzervgyár

Konzervgyári bölcsődések

Ötven évvel ezelőtt, 1967. április
12-én fontos eseményre került sor
Pakson, a járási tanács tanácstermében és a település déli részén
lévő birkalegelőn.
A Nehézipari Minisztérium (NIM)
értekezletet hívott össze azon intézmények, szervek és hatóságok
részére, akik érintettek lesznek az
atomerőmű építésében. A tanácsteremben egy általános tájékoztató hangzott el, majd a feltett kérdésekre válaszoltak az illetékesek,
és a közel százfős csapat kivonult a
helyszínre, megtekintették az építkezésre kijelölt területet. Erről az
eseményről beszámolt a megyei
napilap, a Tolna Megyei Népújság
(TMN), amely orgánum ettől kezdve folyamatosan tudósított a beruházás és Paks épített környezetének minden fontos változásáról.
A terepszemlét követő héten a
Népszabadságban megjelent egy
terjedelmes tudósítás „Duna mente öt perccel az atomkor előtt”
címmel, amelyben Rózsa László
bemutatja az akkori Paksot. Innen
tudhatjuk, hogy a löszfalba vájt
barlanglakásokban – a régi Dunakömlődi úton – még negyven család lakik. A település egyébként
városias jellegű, az utcákon sűrűn
hullámzik a nép, Paksnak nagy az
átmenő forgalma. Felsorolja Paks
jelentősebb üzemeit, a téglagyárat, az Építőipari KTSZ-t, a Ruhaipari és Cipőipari Szövetkezetet,
a három termelőszövetkezetet
és az állami gazdaságot. Kiemelten említi a Paksi Konzervgyárat,
ahol főidényben 2200 fő dolgozik. Azt már nem említi a szerző,
hogy 1965 óta folyamatban van a
gyár korszerűsítése, és 1970-re az
ország egyik legmodernebb konzervgyára lesz.
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Táncsics utcai sorházak

Sánc étterem

A tervezett szekszárdi lakótelep

Elindul az építkezés
A Mátravidéki Szénbányák (MÁSZ)
nehézgépei 1969-ben hozzáfogtak
a tereprendezési és feltöltési munkákhoz, megkezdődik a hidegvízcsatorna kiépítése. Mivel az építkezéshez szükséges anyagok egy
részét (40-60%-át) vízi úton tervezik szállítani, a másik részét viszont
vasúton, ezért megkezdik a vasútvonal kiépítését Ó-Pakstól az építkezés helyszínéig. Az új vasútvonal
mentén kialakítják a Paks-Dunapart
megállót, és felépítik az új vasútállomást a mai Volán-teleppel szemben.
Elindul az új lakótelep építése a cölöpözési munkákkal, a vasútállomás
és a 6-os főút által határolt területen. A végleges lakótelepet – 480
lakást – Szekszárd városközpontjába tervezték, a szállástelepet – a
beruházásban részt vevő építő- és
szerelőipari munkások és a műszaki

irányító személyzet – Pakson, 60 lakást a deltában terveztek felépíteni.
(Ezek az adatok a 800 MW-os kiépítésre vonatkoznak.) Aztán 1969-ben
az építkezést leállították.
A megye terveiben még 1975-ben
sem szerepelt Paks várossá fejlesztése, ennek ellenére az akkori
községi vezetés már 1969-re elkészíttetett egy olyan városrendezési
tervet, amely később beilleszthető
volt az 1973-ban újraindított építkezés elképzeléseibe. A terv egyik
legfontosabb része, a település
központjának délebbre telepítése,
tehát a mai városháza környékén
kívánták kialakítani az új központot.
Ennek egyik fontos eleme volt a
Táncsics utcai lakótömb kialakítása,
Paks első központi fűtéses lakásaival. Itt kívántak lakásokat biztosítani
azok részére, akiknek a meglévő há-

zaik szanálásra kerülnek. A Táncsics
utca déli oldalára tervezték a Tanuszodát, amelynek helyén cigánytelep volt, és ezt a telepet költöztették az úgynevezett Aradi-telepre, a
mai Költségvetési Üzemmel szemben. A telep Aradi Imréről, az akkori
tanácselnökről kapta a nevét a népzsargonban. Kevesen emlékszünk
az akkori idők városvezetőire, ezért
itt említsük meg neveiket, abban a
sorrendben, ahogyan egymást követték: Aradi Imre, Juhász Károly,
Oláh Zoltán, dr. Dallos Tibor, Jákli
Péter. A Duna Szálló (korábban Műszaki Szálló) és a Sánc étterem már
az új városközpont arculatát is meghatározta. A városközpont kialakításával párhuzamosan erőteljes építkezés kezdődött a Kishegyi úton is,
a majdani lakótelepet északról lezáró utcában.
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Építkezés a Kishegyen
Az 1973-ban újraindított építkezés
nemcsak a blokkok modernebb
változatát eredményezte, hanem
a lakótelep helyét is megváltoztatta, a Kishegyre telepítette, az
első menetben közel ezer lakással számolva. Ezek a lakások nem
átmeneti jellegűek voltak, hanem
véglegesek, ezzel elvetették a
tervezők az addigi nagyberuházásokon használt barakkrendszer
létrehozását. Az akkori nehézipari
miniszter így vélekedett: „Nem
akarok második Leninvárost látni, ezekkel a szar panelokkal valamit kell kezdeni.” Ezért adtak
teret a tervezők újítási szándékainak, egy ideig. Csete György
és csapata kísérletezett a panel
átalakításával, és első lépésként a
külső ornamentikát alakították át,
megalkotva az úgynevezett tulipános házakat. Új elképzelésük
volt a belső terek átalakítására
is, ám erre már nem volt idejük,
mert a kísérletezést leállította az
akkori építési miniszter, az (irigy)
építészszakma javaslatára. Az országos tulipános–építészeti vita
lezárásaként mondotta az akkori
építésügyi miniszter: „Hát jó, ha a
szakma így látja, az egész ország
szürkében lakik, miért legyenek
a paksiak különbek nálunk? És
egyébként is, mi lesz, ha mindenki ilyet akar?”
A Kishegyen létesült az úgynevezett a „Atomváros”, ahol kiépült a
modern településhez szükséges
infrastruktúra. A telep központja
egy közintézménytömb. Itt található az üzletház, az orvosi rendelő, a 3000 adagos konyha-étterem
komplexum, a munkásművelődési ház, az óvoda, bölcsőde, az általános iskola, a sporttelep és a
Műszaki Szálló. A „tulipános” há-

Tulipános házak

Buszpályaudvar, Márvány

zak első 40 lakását 1974-ben adták
át, ahová 1975-ben beköltözött
az atomerőművet építő katonai
egység, az MN 2986-os műszaki
zászlóalj. A Márvány étteremből
(Munkás étterem) ételhordóval
vitték az ebédet és a vacsorát a
lakótelepiek, és a műszakot befejező építőket itt tették le a buszok, akik százasával özönlöttek

be a presszós részbe (Ragacs). Itt
épült és nyílt meg az ország egyik
legmodernebb Patyolat üzeme,
amely néhány év után bezárt, és
helyébe a Cipőipari KTSZ nyitott
javítóüzemet. Az elmúlt évtizedek alatt sok változás történt a
kiszolgálóépületek funkciójával
kapcsolatban, amelyeket a mindenkori igények generáltak.

ÉPÍTŐ ENERGIA
A Paksi Atomerőmű főépülete
A főépület generáltervezője az Erőterv vállalat volt, az
1-2. blokk felelős tervezője Szittya Béla, a 3-4. blokké pedig Tószegi Tamás. A beépített alapterület 49 000 nm,
összes szintterület 185 000 nm, beépített térfogat
2 275 000 légköbméter.
Színdinamika
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Beépített anyagok:
–
–
–
–
–
–
–

beton- és vasbeton szerkezet 470 000 m3
betonacél 38 000 t
épület-vasszerkezet 14 600 t
monolit vasbeton szerkezet 28 000 t
rozsdamentes lemez és cső 1600 t
speciális festés és bevonat 500 000 m2
technológiai berendezés 86 000 t

A homlokzatokon – a rendkívüli épülettömeg oldására –
a föld színei, a sárga, barna és a zöld, a belső terekben
az ergonómiai és biztonsági szempontoknak megfelelő
sárga, vörös és kék színek uralkodnak.

A Paksi Atomerőmű főépülete
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Városképi időutazás
Lehmann Katalin, Susán Janka | Fotó: Juhász Luca

,,Paks, az őskortól lakott település…” kezdődne a turisztikai ajánló, mivel Paks nem az atomerőmű megépítése óta élő, nyüzsgő település. A középkor óta mezőváros volt, a török idők után nagyközségi szintre esett vissza, aztán a 20. században az első blokk üzembe helyezése nagy és semmihez nem fogható
mérföldkő volt az ismételt várossá válás lehetőségében. Az elmúlt évszázadok során számos nemesi
család és politikus vetette meg a lábát és vált paksivá, csak úgy, mint azok az épületek, amelyeket ezek a
nemesi családok hagytak örökül, és amelyek ma Paks legimpozánsabb építményei. Dr. Hanol János, aki
szabadidejében képeslapgyűjtő és helytörténet-kutató, néhány paksi épített jellegzetességet mutatott
be lapunknak.
Már gyerekként feltűnt számomra
– bár akkor még nem így fogalmazódott meg bennem –, hogy
Pakson a múlt és jelen karöltve éli
mindennapjait. Elég volt csak az
általános iskola melletti kőkerítés-

re gondolnom, ahol grafitceruzával vagy kaviccsal belevésett nyomatokat láttam olyan dátumokkal,
amelyeket jócskán a megszületésem előtt véstek be. Az 1920-as,
1940-es évekből olyan kis firkák,

amelyek készítőjének épp olyan
fontosak lehettek, mint ahogy aztán nekünk is, hogy a Duna-part
padjába karcoljuk első szerelmünk
nevét. L. B. és V. Z. már biztosan
nem él, hiszen jócskán több mint
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százévesek lennének, de mindig
elgondolkodtam azon – és azóta is
–, hogy ők milyennek láthatták az
akkori Paksot? Macskaköves volt-e
még a Fő utca? Lovas kocsival jártak-e még az emberek? Apró szí-

nes üveggolyókkal játszottak a
paksi fiúk is?
,,A Deák Ferenc utca Paks egyik
legrégibb utcája, amelyben számos 18-19. századi impozáns kúria
és középület áll” – meséli dr. Hanol
János. „Ezen városrész kisvárosias
jellegét éppen ezek a barokk és
klasszicista stílusú épületek adják. Itt találjuk a Cseh-Vigyázó-,
Szeniczey-, Novák-, Kurcz-, valamint Korniss-kúriát, a Bun-villát,
és a funkcióját ma is megtartó
egykori királyi járásbíróság épületét. Az egykori polgári fiúiskolával szemközt a Deák Ferenc utca
elején találjuk a híres Bun-villát.
A ház késő eklektikus stílusú épület, Baksay György paksi építőmester építette 1911-ben. A zsidó
gyökerű Bun család fontos szerepet játszott a helyi bankrendszer,
hitelszervezetek intézményeinek
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alapításában, vállalkozások működtetésében. Hajdan Bun Gusztáv, majd fia Bun Lajos mezőgazdasági nagybérlő, birtokos villája
volt, majd az anyagi bukás után
az állam megvásárolta, és Magyar
Királyi Adóhivatalként működött.
Az 1950-es években lett a városi
kommunista pártbizottság épülete, később a paksi ÁFÉSZ székházaként funkcionált, jelenleg pedig
a Poligon irodaháza.”
Nem mehetünk el úgy a Szent István téren, hogy ne vessünk egy pillantást a közelmúltban alapjaiban
felújított, wellnesslehetőséggel,
mélygarázzsal és konferenciatermekkel is rendelkező Erzsébet
Nagy Szálloda mellett.
,,Az Erzsébet Szálló Paks város
egyetlen országszerte is ismert
történelmi műemléke. A reformkori nagy építkezések Pakson is
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jelentkeztek. Az épület érdekessége, hogy a kor divatjának megfelelően a szobái egybenyílnak, mintegy folyosót alkotva, és az ajtók is
egy vonalban helyezkednek el.
Széchenyi István kezdeményezésére országszerte nyíltak kaszinók. A századfordulón Bálint Lajos nagyszállodája volt. A szálló
megnyitásakor azonnal az épületbe helyezték el a paksi kaszinót.
Hamarosan komoly karriert futott
be, mivel az országos közvélekedés szerint a pesti és a pozsonyi
kaszinók után ezt volt az ország
harmadik legjobb kaszinója. A városkörnyéki nemesek és politikusok köréből mindenki megfordult
itt. Daróczyak, Szeniczeyek, Mádi
Kovácsok, az ismertebbek közül Kurcz György, Kornis József,
Rosthy Pál és más értelmiségiek.
Gyakran látott vendég volt a vármegye ismert reformpolitikusa,
Bezerédj István is. Az épületben

sok magyar híresség is megfordult. Liszt Ferenc a szekszárdi
Augusz családnál tett látogatása
előtt tért be a szállóba.
A szállónak Deák Ferenc is jó hírét
keltette, ugyanis unokahúga egy
paksi nemeshez, Szeniczey Ferenchez ment feleségül, és Deák
gyakran lakott náluk már vénülő
politikusként. Ilyenkor rendszeresen átjárt kártyázni és politizálni
az egyébként a Szeniczey-kúriával
szemben található fogadóba.
A helyi mondás szerint egy alkalommal Erzsébet királyné (Sisi) is
vendégeskedett a szállodában,
majd a bérlő, Bálint Lajos 1902ben született Erzsébet nevű lánya
is ihletett adhatott az elnevezéshez.
A 20. század első feléig előkelő
kaszinóként funkcionált, a város
jobb módú lakosai látogatták.
Az épület a későbbiekben elöregedett, így szálló helyett a múze-

um képtára költözött az épületbe,
ahol főként avantgárd művészek
alkotásait állították ki, illetve régi
fotókat lehetett megtekinteni a
városról.
2007-ben, miután a képtár a belvárosi ipari park területére költözött,
az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vállalta magára a felújítás több milliárdos költségét, így azóta újból
régi fényében tündököl” – ismertette a szálloda hosszú évtizedekre visszanyúló történetét dr. Hanol
János. Utazásunkat a Bazársoron
folytattuk a gyűjtővel.
,,A Szent István tér hangulatát két
impozáns épület határozza meg, a
szálloda és a bazársor, közelükben
sorakoznak a klasszicizáló nemesi
kúriák. A Szent István téri bazársor 1876 körül épült, és kitűnően
bemutatja, hogy városunk eme
üzleti élet szempontjából fontos
pontján a múlt építészete milyen
kiválót tudott létrehozni. A város
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közepén álló dombon pedig már
a késő középkorban is állt templom, amely még a török hódoltságot is átvészelte. Az előző barokk
tornyú kis templomot 1776-ban
szentelték fel, a mai háromhajós
neoromán templomot annak helyén, Streicher József plébános
kezdeményezésére 1901-ben néhány hónap alatt építették fel.
Az óváros egyik legértékesebb
építészeti emléke a Bazársor,

amelynek felépítése hasznosította
azt a kb. 5 méteres szintkülönbséget, ami a templom melletti
telekrész és a Fő utca között húzódott. Az évtizedek során volt
itt vasáruda, cipőbolt, kalapüzlet,
borbély és órásműhely, ékszer- és
virágbolt. A 11 üzletnek helyt adó
bazár lapos tetején – mely egyben
a mögötte emelkedő katolikus
templom járdaszintje – egy kőkereszt, Szent Vendel, Szent Flórián
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és Nepomuki Szent János eredeti
18. századi szobrai állnak.” Nem
láthatjuk előre, nem tudhatjuk
pontosan azt, hogy mit hoz a jövő,
milyen épületek állnak majd százszázötven év múlva a ma jól ismert
zöldséges vagy pékség helyén,
de felelősségünk ettől még igen
nagy; úgy megőrizni környezetünket, hogy unokáink is büszkén nézhessék a most készült, rólunk és a
paksi épületekről készült fotókat.

Lakni, de hogyan?
Aki újított már fel száz- vagy
akár csak ötvenéves házat, az
tudja, hogy nem egyszerű feladat egy más életmódra készült
épületet a mai igényekkel ös�szeegyeztetni. Pedig nem is kell
ennyire messzire mennünk: akár
néhány évtized távlatában is
sokat változnak a lakóépületek
jellegzetességei – és ezt nem
csak a változó technológiák indokolják. Balog Farkas Csaba
építészt kérdeztem arról, milyen elvárásokkal szembesül a
tervezéskor napjainkban.
„Amikor valaki eljön hozzám, hogy
tervezzük meg a lakóházát, akkor tulajdonképpen azt találjuk
ki, hogyan szeretne majd élni. A
90-es években az építési bumm
idejében ez még sokak számára
nem volt egyértelmű, és könnyen
túlzásokba estek. A jelenleg kötelező tervezési program elkészítése során kiderülnek az építkezés
pénzügyi korlátai, ami pozitívan
hat a tervezés folyamtára, körültekintőbbekké váltak az emberek,
és ez a megvalósítást is elősegíti.
Lakóházak tervezésénél kötelező

szempontokat írhatnak elő jogszabályok, a helyi építési szabályzat,
ám jelenleg olyan környezetben
dolgozunk, hogy ezek az előírások
minimálisak. Az én felfogásomban
egy lakóépület tervezése során
a környezetéhez való illeszkedés
meghatározó, azonban jelenleg a
tervezési szabadság és a megrendelők speciális igényei időnként
ellentmondásos helyzetet eredményeznek. Sajnos nem mindig
fogadják meg az építész tanácsait,
és ez által furcsa utcaképek alakulhatnak ki.
Az építési előírások mellett a településeknek település arculati
könyvet (TAK) kell készíttetni, ami
a települési főépítész közreműködésével készülhet. A kormányzati
szándék szerint a kézikönyv, segítheti – ugyan csak ajánlásként – az
építtetőket, tervezőket a környezethez illeszkedő lakóházak építésében.
A telkek mérete alapvetően nem
változott. Ami érdekes, hogy a sorházak építése szinte megszűnt, a
legtöbb ember önálló telekre szeretne építeni szabadon álló beépítéssel („az én házam az én váram”)

még akkor is, ha az viszonylag kicsi, és emiatt nem túl jól használható udvarrészek születnek a házak körül. Emellett családi házas
környezetben is épülnek társasházak, amelyek sokszor közlekedési
és életviteli problémákat eredményeznek.
Az anyaghasználatban már-már
zavarba ejtő a kínálat, nem könnyű
az építtetők dolga. Megjelentek a
korszerű építési anyagok, gondolok például a hőszigetelést jelentősen javító „okostéglákra”. Nehéz
a döntést meghozni a tervezés
elején, hogy homogén szerkezetet
alakítsunk ki a modern technológiával készült falazóblokkokkal, amelyek már így teljesítik az energetikai
előírásokat, vagy gyengébb minőségű tömörebb téglát használjunk
szigetelési réteggel kiegészítve.
A korábban már említett sokrétűségből, az építési anyagok óriási
választékából sok esetben születnek szépen megtervezett és kivitelezett, esztétikus lakóépületek.
Ezt elősegíti, hogy a mostani divat
az egyszerűség, a letisztult formák
irányába mozdult el, sok esetben
minőségi anyagok használatával.”

20

épített értékeink

Új Duna-híd

Célegyenesben a harmadik tervpályázat kiírása
Vöröss Endre | Fotó: Juhász Luca

Lesz-e, és ha igen, mikorra készül el a Paks–Kalocsa térségében tervezett Duna-híd? Régóta foglalkoztatja ez a kérdés
a kalocsaiakat éppúgy, mint a
paksiakat. 2015. január 27-én
civil szervezetet is létrehoztak
e cél érdekében: a Paks–Kalocsai Duna-hídért Egyesület
elnöki posztját az alföldi város
polgármestere, dr. Bálint József tölti be.

Egy 2015 júniusában hozott kormányhatározat a két megyét ös�szekötő dunaföldvári és a Szekszárdtól északra megépített híd
után egy harmadik építmény
megvalósítását tartalmazza. Ennek előkészítésére, vagyis a tervezői munka elvégzésére a központi
költségvetés 870 millió forintot
biztosított.
A kalocsai városvezető elmondta, fejlemény az ügyben, hogy a

harmadik tervpályázat kiírása vár
ható.
Az építtetői feladatokat ellátó
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő
(NIF) Zrt. tervező kiválasztására
2016-ban lefolytatott két közbeszerzési eljárása eredménytelenül zárult. A 2017. január 1-jétől
hatályos új közbeszerzési törvény alapján készülőben van a
harmadik pályázati kiírás. Amint
a papírra rákerülnek a szüksé-

épített értékeink
ges szignók, indulhat a tervezői
munka. A műszaki tartalom a korábbiakkal azonos. A tervezőnek
el kell készíteni az új Duna-hidat
tartalmazó 512-es számú főút Kalocsa–M6 autópálya közötti szakaszára és a ma Paksot Gerjennel
összekötő földút nyomvonalára
tervezett szilárd burkolatú közútra vonatkozó környezetvédelmi
hatástanulmányt.
Ezután kerül sor az építési engedélyezési terv és a kivitelezői
ajánlatadásra alkalmas tenderterv megalkotására a hozzá tartozó dokumentációkkal, és meg
kell szereznie a környezetvédelmi
és építési engedélyeket is. Ezen
feladatok az eredményesen zárult közbeszerzés nyertes pályá-

zójával aláírt tervezői szerződés
keretein belül 23 hónap alatt valósulnak meg. Van rá esély, hogy
a tervezői szerződést június környékén a
 láírják.
Az építkezés a megvalósításhoz
szükséges forrás rendelkezésre
állása esetén az engedélyek birtokában a záradékolt kisajátítási
tervek alapján megszerzett területeken indulhat majd meg.
A kivitelezésre is közbeszerzést
kell majd lefolytatni. A győztes
ajánlattevővel majdan megkötendő vállalkozói szerződés aláírásától számítva várhatóan 26
hónapig fog tartani az építkezés.
Ezt figyelembe véve az új hidat és
a hozzá kapcsolódó utakat a legoptimistább forgatókönyv szerint
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is csak 2021 végén, 2022 elején
adhatják át a forgalomnak.
A tervezett nyomvonal: a dunántúli oldalon az M6 autópályától
indulva Dunaszentgyörgyöt délről kerülve vág neki keleti irányba
a Dunának, majd az új hídon át
az alföldi oldalt Foktőtől északra
kerülve éri el, és csatlakozik az
512-es számú főút meglévő szakaszába, amely lehetővé teszi a Kalocsától két kilométerrel északra
csatlakozást az 51-es főútba.
Ha a híd és valamennyi rávezető
út megépül, az jelentős előrelépés lesz a kerékpárt használók
számára is, hiszen a hídon irányhelyes utakat alakítanak ki, ezzel
az egész tervezett infrastruktúra
kerékpárosbarát lesz.
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Barokk és térdinamika egy utcában
Péjó Zoltán | Fotó: Péjó Zoltán

Kalocsa érseki város jellegét semmi sem bizonyítja
ékesebben, mint hogy a város főterét az Érseki Palota mellett, a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye
Nagyboldogasszony Főszékesegyháza uralja, melyet

„Mária mennybemenetele” tiszteletére szenteltek
fel. A barokk stílusjegyeket hordozó főszékesegyház
belseje 57 méter hosszú, 24 méter széles, mely több
éves felújítást követően a közelmúltban nyitotta meg
kapuit újra a látogatók előtt.
A rekonstrukcióval egy időben folyó régészeti feltárások során bizonyosodott be, hogy a korábban a
győri Saul nyughelyeként elkönyvelt szarkofág, illetve
a benne talált csontváz, egy történelmi szempontból
meghatározóbb főpap, a Szent Istvánnak koronát
hozó Asztrik földi maradványait rejti.

Az egyházi épületek sora a kalocsai Szentháromság
téren nem ér véget, hiszen a Szent István úton található az egykori nagyszeminárium épülete, illetve a kanonokház mellett a Szent István Gimnázium is, amely
egykor a jezsuita szerzetesek fenntartásában működött, és korának különlegességeként csillagvizsgálóval is rendelkezett.
Kalocsa főutcáját szinte egységesen régi épületek alkotják.
Ennek is köszönhető, hogy az idelátogató hazai és
külföldi vendégek csodálattal szólnak a város egyedi
hangulatáról, amelyben olyan újdonságok is megtalálhatóak, mint a Kalocsa Szíve program során átépített és a város folyóját (Vajas) átszelő híd is. Az átkelő
éjszaka díszkivilágítással, ünnepek alkalmával pedig
egy különleges vízeséssel is megörvendezteti az arra
sétálókat.

Különös atmoszférájú helye Kalocsának az Érsekkert,
amelynek szomszédságában működik a Fazekas Alkotóház, Kovács László fazekasmester vezetésével,
de ez az alkotóház biztosít helyet Farkas Tibor szobrász műtermének is, aki különleges érzékkel formázza
meg többek között a női lét fontos pillanatait.
A mezőváros főutcájának másik végén a múltból a
jövőbe tehetünk egy képzeletbeli utazást, hiszen itt
található Kalocsa híres szülöttjének, Schöffer Miklósnak a szülőháza és benne több alkotása is. Művészete
három részre osztható: térdinamizmus, fénydinamika,
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idődinamizmus, amely alkotói folyamat igazából Franciaországban teljesedhetett ki.
A város buszpályaudvarának szomszédságában található Schöffer egyetlen magyarországi köztéri alkotása, a CHRONOS 8 fénytorony. A kibernetikusan vezérelt, 27 méter magas tornyot 1982-ben állították fel,
különlegessége, hogy fényhatásokkal reagál a főút
forgalmának ütemére.
A művész azt vallotta, hogy „…az időépítészet célja,
hogy a teret, a mozgást és a fényt szerkezeti elemekként egymáshoz illessze.”
Amennyiben újra meg akarja tapasztalni a Kalocsára látogató a múlt és a jelen egybefonódását, úgy
a kalocsai látnivalók sorából nem maradhat ki a kalocsai vasútállomás sem, amely virágmotívumokat
felvonultató pingált falaival ma is használatban lévő
vasútvonal-kiszolgáló létesítményként ad különleges
élményt.
Barokk, gótika, kibernetika. Ez is Kalocsa, mely sok
egyéb felfedezni valót kínál a múlt és a jövő iránt is
érdeklődő utazónak.
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A Paksi Képtár
Susán Janka | Fotó: Juhász Luca
Az 1991-ben Halász Károly által alapított Paksi Képtár tízedik éve működik a mostani helyén. Az épület
az egykori neves konzervgyár területén található, a régi palackozóüzem csarnokában. A hely adottságait
maximálisan kihasználták a tervezés során, és így egyedülálló kiállítási terek jöttek létre, alkalmazkodva
az eredeti csarnokszerkezethez. A képtár mostani bejárata a volt palackozóüzem rakodóterülete, ahová a kamionok érkeztek, mögötte az ipari csarnoktér. Az emeleten pedig a csomagolóüzem működött,
ahol most a könyvtár és az adminisztrációs rész található. Az épület kívülről különleges borítást kapott
a szobrászok által is kedvelt COR-TEN acélnak köszönhetően, amivel becsomagolták az épületet, és ez
mára szépen megérett, kialakult a szép színes rozsdaréteg. Egy évtized már kellően hosszú időtartam a
visszatekintésre, beszélgetni arról, hogyan indult el az intézmény, és mivé nőtte ki magát. Megkerestem
az épület tervezőit, Járomi Irént és Kiss Gyulát, és Prosek Zoltánnal, a képtár vezetőjével is beszélgettem.
A látogatásunk alatt Bernát András festőművésszel is válthattam néhány szót, akinek kiállítását április 29től lehet megtekinteni a képtárban.
Prosek Zoltán képtárvezető:
– A képtár mostani épületét 2005ben kezdtük el tervezni, kialakítani,
miután az erőmű megvásárolta az

Erzsébet Szálloda épületét. A konzervgyár csarnokai közül ez volt a
legrosszabb állapotban. Az egész
építkezést végigkövettem, én vol-

tam a projektmenedzser. Az építész úgy oldotta meg a tervezést,
hogy az épület mint ipari emlék
megmaradjon, ezért az oszlopok
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konzerválva lettek, a sarokvédők
le lettek csiszolva, a lámpatestek
az eredetiek, a fűtési rendszer is
úgy lett kialakítva, mint azt egy
ipari csarnokban korábban is tették. A bejárati szakasz eredetileg a
kamionbeálló volt, és a vörös tégla, az ajtó mind eredeti állapotban
vannak. Az volt a cél a tervezésnél,
hogy teljesen egyenterek jöjjenek
létre, áttekinthető legyen bármelyik pozícióból a kiállítás. Annyi változás történt azóta, hogy az emeleti különböző funkciójú tereket egy
kicsit elkülönítettük, van ahol csak
jelzésszerűen.
A képtár gyűjteménye konstruktív,
konkrét, koncept művekre épül, a
médiaművészetre fókuszál, kísérleti filmekkel foglalkozunk. Szakosodunk, profilt építünk, a gondolati
és technikai értelemben újító tendenciákat karoljuk fel, ám ezeket
nem kívánjuk összezárni csupán
önmagukkal, hanem igyekszünk
egy tágabb műfaji kontextusban
bemutatni. Kísérletezők, kezdeményezők, generátorok igyekszünk
lenni, figyelembe véve az intézményi kereteket, mindezt egy tágabb,
toleránsabb
művészetfogalomban. A képtár gyűjteménye 2000
darabból áll, köztük jó néhány különlegességgel, olyan fontos darabokkal, amelyek még Budapesten
sem találhatók meg. Pauer Gyula
készítette a lakótelepi Sakkolimpiai
emlékművet, akinek a teljes művészi hagyatékát a múzeum őrzi.
Megemlítem Maurer Dórát, aki manapság a legfuttatottabb magyar
művésznek számít, akinek képei
megtalálhatók a Tate Modernben
is. Vannak képeink Bak Imrétől és
szobraink Pán Mártától. Műgyűjtők
által letétbe helyezett alkotások is
találhatóak a múzeumban, olyanok,
amelyeket nem is lenne lehetőségünk megvásárolni. Ezekből az al-

kotásokból rendszeresen kiállítunk,
vagy az ország más részeiben megrendezett kiállításokra kölcsönadjuk őket. Vera Molnár művésszel is
jó kapcsolatot ápolunk, sok alkotását őrizzük. Ő készítette el a világon
az első számítógépes művészi alkotásokat, még a hetvenes években.
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Évente három nagy és három kis
kiállítást rendezünk. Az éppen aktuális kis és nagy kiállítás tematikájában szorosan összekapcsolódik,
a két kiállítás között csak téradottságban van különbség, a kis és
nagy jelző csak erre utal. A múzeum
gyűjteményéből 2-3 évente tartunk
tematikus kiállításokat, állandó kiállítás létrehozására nincsenek meg a
múzeumban a lehetőségek.
Idén már a 37. művésztelepet fogjuk a képtárban tartani, jelenleg
valószínűleg ez a legrégebbi Magyarországon. Meghívásos alapon
érkezik a tíz művész, akiknek az alkotáshoz és az itt-tartózkodáshoz
mindent biztosítunk. Az alkotásban
sem korlátozzuk őket, csupán az
ahhoz biztosított anyagokkal, eszközökkel lehet egy kicsit befolyásolni a végeredményt.
A művészeknek először meg kell
szokniuk az itteni körülményeket.
Azok, akik nálunk kiállítanak korábban már meghívást kaptak a
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művésztelepre, ahol van idejük
megismerkedni a képtár térbeli
adottságaival. Meg kell tanulniuk,
hogy a léptékeket, főleg a belmagasságot hogyan tudják használni. A mostani két kiállító, Tanker
Kata és Albert Ádám is járt már a
művésztelepen. A képtárnak mára
nagyon komoly reputációja van,
komoly rangnak minősül itt kiállítani. Minden művésznek, aki itt kiállított, egy kicsit más vágányra került
a művészeti élete. Bak Imre itteni
életművi kiállításának ideje alatt a
világhírű londoni Tate Modern múzeum vásárolt tőle képet.
A helyi iskolákkal szoros az együttműködésünk, havi szinten 850 gyerek jár a foglalkozásokra. A múzeumpedagógusoknak arra is fel kell
készülni, hogy egy csoport akár
kétszer is láthat egy kiállítást, így
egyfajta fejlődést is kell a foglalkozásokba beépíteni. Nyáron is nagy

érdeklődés van a gyerekek számára
meghirdetett alkotótáborok iránt.
Kiss Gyula és Járomi Irén így
emlékezett vissza a tervezésre:
– 2005-ben, amikor terveztük a
Paksi Képtárat, egy elhagyatott
ipari épület állt előttünk, a mérete nem volt túl nagy egy ilyen országos gyűjtési körű intézmény
kialakításához. Mivel tudtuk, hogy
a kiállítóterületet amennyire lehet,
meg és egyben kell tartani, ezért
egy részében a csarnoknak egy galériaszintet hoztunk létre, és ez alá
terveztük azokat a nélkülözhetetlen
raktár- és manipulációs funkciókat,
amelyek egy múzeumnak szükségesek.
A belső térben – magának a térnek a nagyszerű léptéke mellett
– még két dizájnelem volt adott.
Az egyik maga az előre gyártott
ipari vasbeton szerkezetű „rácsos”

főtartók – ezek megjelenése a térben, amelyek annyira unikálisak,
hogy egy itt járt svéd professzor
is elragadtatásának adott hangot.
A híres, akkoriban a 60-as években
nemzetközileg is számon tartott és
elismert hazai ipari vasbeton-építészetnek egyik utolsó megjelenése
a finom acélrácsos tartót mintázó,
de előre gyártott vasbeton szerkezet. A másik általunk, tervezők
által megmentett „talált tárgy” az
a sok nagy méretű ipari lámpatest,
amely szép tetősíki kompozíciót ad
a csarnok felső régiójában. Ezek
fel lettek újítva, és akkor, 2005-ben
még igencsak úttörő kezdeményezésként ledes installációt kaptak.
Az új lámpák mintegy kontrasztban
az eddigiekkel a híres iGuzzini cég
olasz dizájnmúzeumi lámpatestei lettek. Így van ez a kültérben a
földbe süllyesztett fényvetőkkel is.
A nemes ötvözetű fémlemez burko-
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lat hivatott arra, hogy a külső szemlélő, az utca embere számára nyilvánvalóvá tegye, hogy meddig tart
térben a képtár területe. A szobrászok már 40-50 éve használják a
COR-TEN acélt, amióta az USA-ban
feltalálták és szabadalmaztatták.
Itthon mi voltunk Járomi Irén művészeti igazgatónkkal a cégben, aki
bevállaltuk ezt az építészeti kísérletet. Az anyag a patinásodása során
egy bőrt növeszt magán, és ezen
gyönyörű barnás-lilás – néha az
ötvözők arányától függően kékes –
patina megvédi az acélt a további
változástól. Ehhez 100 esőre van
szükség, tehát az érési idő mintegy
3 évre tehető minálunk. De megéri
várni!
Az átadást követő években hatalmas szakmai visszhangja volt az
épületnek, nominálták a nemzetközi Mies van de Rohe díjra is, és
a döntőig jutott Spanyolországban.
Kiss Gyula és Járomi Irén Ybl- és
ICOMOS-díjas építészek, építőipari nívódíjasok. Kiss Gyulát idén

március 15-e alkalmából Magyar
Köztársaság Arany Érdemkereszttel tüntetették ki.
Bernát András festőművész
életmű-kiállítása április 29-től
látható a képtárban
Bernát András festőművész éppen
egy festményét fotózta látogatásunk idején, így váltottunk néhány
szót a leendő kiállításáról, művészetéről.
– 38 év anyaga lesz kiállítva egy
retrospektív kiállítás keretében.
A Képző- és Iparművészeti Szakközépiskolában és a Képzőművészeti
Főiskolán tradicionális képzésben
részesültem. Festészetem a csendélet, akt és tájkép absztrakcióján
alapul.
A nyolcvanas évek vége óta alumínium-, bronz- vagy rézport keverek
az olajfestékbe, amellyel a festék
fényvisszaverő képességét fokozom. A sűrű festékbe húzott ecsetnyomokról, barázdákról különböző
szögekből nézve másképpen vis�-
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szaverődő fény a néző mozgásával
összhangban dinamikussá teszi a
képeket. Úgy is fogalmazhatnám,
hogy a képeim technikai alapeleme
a vonal. A vonalak rendszere adja a
kép plasztikáját, terét.
Ezzel a módszerrel a kilencvenes
évek második feléig építményekre emlékeztető absztrakt tájakat
festettem. Később az addig síkok
határolta testek fokozatosan gömbölyödtek, míg végül folyamatos
hullámzássá alakultak. Az utóbbi
hét évben visszatértem az egyenes
vonalakból építkező struktúrákhoz, de a korábbi évek hullámait
az ezekből kialakított szalagok hordozzák.
Képeimet addig tudom alakítani,
ameddig a festék képlékeny, így
egy „ülésre” kell őket megfestenem. Ezért rengeteg vázlatot készítek ceruzával, tussal. Tehát megtervezem az ecsetnyomok irányát és
hosszát. Még így is előfordul, hogy
két napig tart egy-egy nagyméretű
kép megfestése alvás nélkül.

28

épített értékeink

Minifalu a faluban
Lehmann Katalin | Fotó: Juhász Luca
Mikor lehetőséget kaptam, hogy Györkönyről írjak, nagyon elégedett
voltam a sorsommal, mivel ezer rokoni szállal kötődöm a Tolna megyei
sváb településhez, és úgy véltem, meg is lennék sértve, ha nem én írhatnék erről a dimbes-dombos muskátliillatú kis faluról. Györköny jelenleg
is rendkívül friss és programokkal teli település, amely büszke kulturális
és épített örökségeire, ezért érdemes összegezni a falu igen mozgalmas és eseménydús történetét is. Beszélgetőpartnerem Braun Zoltán,
Györköny polgármestere volt.
Györköny az őskortól lakott település, és az évszázadok során folyamatosan éltek itt közösségek,
a középkorban vásártartási joga
is volt; az ókori Római hódoltság
idején Györköny, a limes részeként
ellátótelepülés volt. ,,A limes mentén véderők voltak, és ezek mögött
helyezkedtek el az ellátótelepülések,

így valamikor Györköny is egy
ilyen ellátótelepülése lehetett a
dunakömlődi Lussoniumnak. Bizonyítékul szolgál erre, hogy még a 19.
században a település határában a
földből egy római kori mellszobrot
szántottak ki” – kezdi a történeti
áttekintést Braun Zoltán polgármester. ,,A népvándorlás korában

is már lehettek itt szőlőültetvények,
de ebből az időszakból származik
a Györkönyben is (szerk.: illetve a
4. századtól kezdve egész Kárpátmedence-szerte) felszínre kerülő
aranyozott dísz, az ún. hun cikáda
(kabóca)” – folytatja a beszélgetést
a polgármester. A hun cikádák, a
hun művészet egyedülálló alkotásai
és ez, a Györkönyben fellelt több
mint ezeresztendős alkotás jelenleg
a Magyar Nemzeti Múzeumban található.
A falu vezetésének, a helyi egyesületi tagoknak és segítőknek köszönhetően az utóbbi években fellendült
Györkönyben a helyi turizmus, ami a
falu határában található Pincehegy
komoly fejlődését eredményezte.
Mint azt Braun Zoltántól megtudtuk,
a pincefalu története hosszú évekre
nyúlik vissza. A török időkben elnéptelenedett Györköny fellendülése a
18. századra tehető, amikor Mesz-
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,,Azt tudom, hogy szeretek
Györkönybe menni. Mintha hazamennék. Ha végigmegyünk
a Fő utcán, mindig üdvözlő kezek integetnek felénk. Az utca
egyik és másik felén is, egyszóval mindenütt unokatestvérek
élnek. Persze távoliak, és nem
tartjuk velük napi szinten a kapcsolatot, de ismerjük, számon
tartjuk egymást. Ez egy nagyon
fontos érték a mai világban. Jó
dolog, ha valakinek családja,
nagy családja van. Hihetetlen,
hogy a helyi öregek megannyi
viszontagságos gyermek- és
ifjúéveik után is ilyen őszinték
és becsületesek tudtak maradni. Legkedvesebb számomra,
mikor nagymamám telefonbeszélgetése többnyire svábul
hallatszik… Ezek az emberek és
őseik nagyon sokat dolgoztak a
földeken és a szőlőkben, és dolgoznak ma is, ki-ki maradék ereje szerint. A muskátlis házak látványa már-már túl idilli, de látni,
itt nagyrészt mindenhol tiszta
udvar és rendes ház áll, benne a sok szorgalmas lakójával.
A megbélyegzőknek és állandóan elégedetlenkedőknek üzenem szerte e kis országba: itt
élnek és svábul beszélnek? Na
és? Tisztességesek? Ez igen!”

lényi János földesúr vezényletével
az 1700-as évektől elkezdték újranépesíteni a települést. Az eleinte
Ausztriából és Burgenlandból, majd
a német Hessen tartományból érkező telepeseknek hét év adómentességet, szőlőtermesztési és házépítési
jogot adtak. A bortermelők egyre
több pincét, présházat építettek, és
előzetes szőlőtermesztési ismereteiknek köszönhetően fellendítették a
település szőlő- és bortermelését.
A présházak szorosan egymás mellé
épültek – hozzátartozó telek nélkül-,
így a 19. század végére a györkönyi
pincefalu körülbelül 11 hektárnyi lehetett, ami kb. 420 présháznak adott
otthont a Pincehegyen.
A második világháború és azt követő évek óriási veszteséget okoztak a
györkönyi lakosok életében is. A kitelepítések és kilakoltatások egyaránt
tették tönkre és lehetetlenítették el
a sváb lakosság életét és mindennapjait. Aktuálpolitikai tollvonásra
Présházkultúra
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az addig tisztességesen gyarapodó,
rendezett porták, kertek és présházak tulajdonost váltottak, és kerültek
idegen kezekbe vagy váltak gazdátlanná, és lettek az enyészeté. A sötét
évtizedek elmúltával, a 80-as évek
végétől kezdtek el komolyabban
foglalkozni az elhagyott pincékkel,
présházakkal, ekkor kezdődött az ún.
Májustér, a pincehegyi szabadidőközpont megépítése. Parkosították a
területet, színpadot és nézőteret alakítottak ki, ahol napjainkig különféle
szabadtéri programokra várják az érdeklődő és hazatérő vendégeket.
A Györkönyi Pincehegyért Egyesület
eredményesen munkálkodik a helyi
turizmus fellendítésében és a meglévő programok színesítésében. A jelen állapothoz az elmúlt tíz év felújításai, fejlesztései sokban hozzájárultak.
A lakosság, a borászati vállalkozások
és az említett egyesület összességében több százmillió forintot fordított
a pincefalu megújítására.

A paksi Sárgödör tér története az 1800-as évek környékére nyúlik
vissza. A gerendás famennyezetű présházak általában 50 m2 nagyságúak, többségükben padlás is található. A 2001-ben létrejött Sárgödör Téri Présháztulajdonosok Egyesülete céljául tűzte ki egyrészt a
présházak felújítását, másrészt a kulturált borfogyasztás hirdetését,
illetve a helyi borturizmus fejlesztését. Évente több jelentős kulturális és turisztikai szempontból is fontos programot szerveznek itt.
Paks környékén további olyan pincefalvakat találhatunk, ahol jelentős szőlőtermesztés és borkészítés folyik, és festői présházakban
gyönyörködhetünk – Paks és Györköny mellett például Bölcskén.
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„Amikor felépül egy ház, akkor
mindig elveszünk egy kis helyet
a természettől, és nagyon nem
mindegy, hogy mit építünk a
helyére”

Amikor felépül egy ház
Susán Janka | Fotó: Juhász Luca
Csernyus Lőrinc a BME-n végzett 1986-ban építészként, ahová még édesanyja kívánságára jelentkezett.
Pályája meghatározó szakmai kapcsolata egy építészkollégiumi előadással indult, amikor is meghallgatta Makovecz Imre előadását. Miután lediplomázott, már együtt dolgoztak, barátok lettek. Jelenleg ő
kezeli Makovecz Imre építészeti és szellemi hagyatékát, amelyre a család kérte fel. 2012-ben munkásságát Ybl-díjjal jutalmazták.

–– Miért lett építész? Miért választotta ezt a foglalkozást?
–– Nem tudom. Azért lettem építész, mert az édesanyám azt szerette volna, hogy a két fia közül az
egyik építész legyen, a másik orvos. Én azt mondtam akkor, hogy
stop, én leszek az építész. Olyan

tízéves koromban történhetett ez,
és részemről ez el volt rendezve.
Ezután, ha valaki megkérdezte,
édes fiam, mi leszel? Mindig rávágtam, hogy építész. Az egy jó
szakma, mondták rá, és mindenki megnyugodott. Ezután éltem
a magam életét, de nem vonzott

igazán az építészet. Gimnáziumban sem, ahol inkább filmeztem,
színjátszó körbe jártam, zenét hallgattunk. Amikor felvettek az egyetemre, az első év után ott akartam
hagyni. Nem találtam semmi olyat,
ami valamit megpendített volna bennem. És akkor történt egy
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sorsfordító esemény. Nem szerettem egyetemre járni, de az egyetemista létet, azt nagyon. Minden
rendezvényre elmentem, budapesti létemre mindig bejártam az
építészkollégiumba. Volt egy előadás 1981-ben, amit Makovecz
Imre tartott. Ennek köszönhetően ott maradtam az egyetemen,
és ezután már láttam, hogy milyen fajta építészet érdekel. Ezen
az előadáson megismerkedtem
vele, és az azt követő nyáron volt
az első visegrádi tábor az ő vezetésével, amelyen már én is részt
vettem. Később a munkatársait
ebből a generációból választotta
ki. Amikor lediplomáztam, megkeresett, hogy fiacskám, akarsz-e
velem dolgozni? Egyetem után
így rögtön hozzászegődtem. Úgy
dolgoztunk együtt, hogy már rég
saját építészirodám volt, de szoros
munka- és baráti kapcsolatban álltunk, az irodáink is egy épületben
voltak Óbudán, a Kecske utcában.
Az az érdekes, hogy ez a kapcsolat a halála után sem szűnt meg,

mert a családja felkért, hogy dolgozzam a Makovecz Imre Alapítványban. Az építészeti és szellemi hagyatékának feldolgozásával
foglalkozom.
–– Az építészet egy olyan alkotás,
amely kapcsolatot terem különféle
művészeti ágak között. Önre milyen művészeti stílusok, irányzatok
voltak nagy hatással?
–– Amikor 1977-ben elkeveredtem
szüleimmel Erdélybe, akkor éreztem először, hogy egy épület hatással van rám, ezek voltak a szász
erődtemplomok.
Emlékszem,
hogy a román kori templomok nagyon megfogtak mindenhol. Ami
még döntően befolyásolt, az az,
amikor a megalitikus építészettel
találkoztam. „Megasz lithos” görögül annyit jelent magas kő, és
ugyanazt jelenti a „menhir” kelta
nyelven. Személyesen Bretagneban találkoztam elsőként ezzel a
világgal Carnacban. Amikor több
ezer ilyen kő között sétál az ember,
akkor egészen más időérzéke lesz.
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Ez a mai napig meghatározó számomra.
–– Milyen más művészeti ágakkal
van kapcsolata?
–– Szeretek rajzolni, a festészet közel áll hozzám. Mielőtt édesanyám
eldöntötte, hogy építész leszek,
volt olyan gondolatom, hogy fes-
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tő leszek. De visszatérve a kérdéshez, egy építésznek fontos, hogy
jól tudjon rajzolni, mert ha csak a
tervezőprogramokra hagyatkozik,
azok mindig a könnyebb irányba
próbálják elvinni. Ha nem tudja
jól megrajzolni az elképzelését, a
szoftver könnyen felülírhatja azt.
Ezért sajnálom, hogy a mostani
építészképzéseken már csak minimális a kézi rajz szerepe. Ha pedig
valamit nem gyakorolunk nap mint
nap, akkor lassan visszafejlődünk.
Liszt Ferencnek volt egy híres
mondása: Ha egy nap nem gyakorlok, azt a jó Isten veszi észre, ha két
napot kihagyok, azt én is, ha hármat, azt már a közönség is. Ezért
volt nála mindig egy hordozható
két oktávnyi fa klaviatúra, amit az
utazások alatt is elő tudott venni,

és hang nélkül ugyan, de tudott
gyakorolni.

aki a mozgalom elindítója, maga is
építész volt többek között.

–– Az Aranyhal Waldorf Egyesület hívta meg Önt előadást tartani
Paksra. Milyen személyes kapcsolata van a Waldorf-módszerrel?

–– Paks
építészeti
múltjához
Makovecz Imrén kívül Csete
György is hozzátartozik, akit én
gyerekkoromból ismerek. Ő tervezte Orfűn a mostanra műemlékké nyilvánított forrásház épületét a
Vízfő-forrásnál, ahol akkor a szüleim dolgoztak. Pakson pedig a tulipános házakat.
–– Igen, és milyen nagy port kavart fel akkor. Az Élet és Irodalom
hasábján volt egy nagyon komoly
vita, amelyet tulipános vitaként
emlegetnek, és a mai napig tanítják ezt az építészettörténet részeként. Komoly, a művészeti életben
elismert emberek nyilvánították
ki a véleményüket az akkori magyar építészetről a téma kapcsán.
Olyan volt ez, mintha követ dobnának az állóvízbe. Csete Györgyöt ennek kapcsán nagyon meghurcolták, ráment a pécsi irodája
is. Az akkori organikus építészek
szabadlelkű emberek voltak, akik
nem bírtak együtt élni az akkori állami építészeti rendszerrel,
az akkori hierarchiával. A Pakson
megvalósult házaknál az organikus elemek, a tulipánminták, végül csak külső homlokzati díszítőelemként jelentek meg. Ők ennél
többet szerettek volna a panelből
kihozni.

–– Mindhárom gyermekem Waldorf-iskolában érettségizett. Az
Óbudai Waldorf Alapítványnak
kuratóriumi tagja vagyok, tanítok
építészettörténetet a 12. évfolyamban epochaként, és jó pár
Waldorf-iskola bővítését terveztem. Ismerem az ehhez kapcsolódó filozófiát, gondolkodást. Úgy
gondolom, hogy a szerves építészet sok ponton szorosan kapcsolódik az antropozófiához, ugyanazok a gyökerei. Rudolf Steiner,

–– A paksi Makovecz-épületeket
ismeri?
–– Igen, négy épülete van Pakson.
A piac a lakótelepen, a templom
és két családi ház. Talán kevesen
tudják, hogy Imre Pakson volt főépítész is, még a tanácsi rendszerben. Komoly beépítési terveket
készített, amiket én még egyetemistaként rajzoltam, de azok nem
valósultak meg. A templommal
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kapcsolatban is nagy harc volt,
először is a templom helyének eldöntése miatt. Eredetileg a lakótelepen szerették volna felépíteni,
jóval nagyobb helyen, mint a mostani. Végül a mostani kis háromszögletű helyet kapta meg, amiből
aztán nemzetközi építésztörténeti
nóvumot hozott létre. Cikkek jelennek meg róla folyamatosan,
külföldön is. Sokak szerint ebben
csúcsosodik ki legjobban térszerkesztése és a gondolkodása.
–– Milyen épületet szeretne még
tervezni?
–– Sokáig nem mertem volna
templomot tervezni, most úgy érzem, már neki tudnék fogni. Igazából terveztem már templomot,
csak nem épült meg. Egy építész

terveinek, ha a fele megvalósul, az
már jó aránynak mondható
–– Meddig tart egy építész munkája? Megtervezi az épületet, de
meddig kíséri Ön figyelemmel
az építését? Az egész folyamat a
kapcsolatokról szól, a tervezéstől
egészen a kivitelezésig.
–– Makovecz Imre úgy hívta ezt,
hogy az építés drámája, amely
nagyon költői kifejezés. Arra utalt
ezzel, hogy olyan az egész folyamat, mint egy színdarab. Az építész kapcsolata a megrendelővel,
a munkásokkal. Hogyan tudja
átvinni a terveket a gyakorlatba, milyen kompromisszumokat
kell kötni ilyen-olyan okokból?
Mi nem lesz olyan, mint a terven
volt, de elfogadható? Ez ugyan-
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olyan fontos, mint megrajzolni
a házat. Sok építész nem szereti
művezetni az építkezést. Én egy
tervezést csak úgy vállalok el, ha
végig követhetem, vezethetem
az építés folyamatát. Fontos számomra az is, amikor beszélgetek
a munkásokkal. Ekkor még az is
kiderülhet, hogy jobb ötlete van
egyiküknek, mint amit én kitaláltam. Amikor rá tudom venni őket,
hogy ők is gondolkozzanak a ház
érdekében, az az igazi kapcsolat
velük. Ne csak az elvégzendő feladatot lássák benne, amiért pénzt
kapnak, hanem azt is, hogy valami
születik. Amikor felépül egy ház,
akkor mindig elveszünk egy kis
helyet a természettől, és nagyon
nem mindegy, hogy mit építünk a
helyére.
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Vissza a természethez
Dicsérdi Liza | Fotó: internet

Épített környezet. De mégis hova
építkezzünk, amikor az ember
mindent belakott, keze munkáját
mindenhol megvillantotta. Hogy
pontosan mit is jelent ez? Vettem a
bátorságot, és megkértem osztálytársaimat, hogy írják egy cetlire az
első dolgot, ami a témával kapcsolatban legelőször eszükbe jut. A
felmérést összegezve a következő
válaszok születtek: parkok, házak,
iskolák, boltok, panelek, erdőirtás,
faház, tégla, emeletes ágyas szoba, emeletes házak és betonépületek. A papírokat olvasgatva egy-

általán nem lepődtem meg, hisz
mindennapjainkban ezek a dolgok
vesznek minket körül. Gondoljunk
csak bele, mikor jártunk utoljára
olyan helyen, ahol valamilyen formában ne avatkozott volna be az
ember építő és romboló munkája? Teljesen érthető, ha még nem
volt lehetőségünk eljutni egy ilyen
területre, hisz mondhatni, teljesen
lehetetlen. Elég, ha elképzeljük a
települést, ahol lakunk, legyen az
falu vagy város. A minket körülvevő
környezet, csak néhány porszem a
világban folyó fejlődéshez képest.

Hisz valljuk be, rengeteg dolog
változott az őskori barlangok óta.
Kezdetben sivatag, majd pár száz
évvel később homokos tengerpart, mesterségesen kiépített,
pontosan megtervezett szigetekkel és égig érő felhőkarcolókkal.
Igen, Dubairól beszélek, a KözelKelet és a világ egyik leggazdagabb városáról, ahol az arab kultúra találkozik a modern világgal.
Az olajkészletnek köszönhetően
Dubai néhány évtized alatt vált
turistaparadicsommá. A luxusszál-
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lodák és építészeti csodák csak
úgy vonzzák az embert és a pénztárcáját. Magának a természetnek
nem sok nyoma maradt, ugyanis a
kétlábú beavatkozása nélkül növő
növények valószínűleg rontanák a
felülnézeti összképet. Persze, sok
ember szeretné igénybe venni a
település szolgáltatásait, élvezni
a nyüzsgést, a mindennapi rohanást. Ennek köszönhetően Dubai
elég nagy lakosságnak örvendhet.
Na de a rohanó élet nem ér véget
a naplementével. Sötétedés után
az autók fényszórója és a közvilágítás nappali fénnyel borítja be a
várost. Mondanom sem kell, milyen mennyiségű fényszennyezés
roncsolja környezetünket. És ilyen
szempontból, sajnos bármelyik
városunkat vizsgáljuk, mindenhol
hasonló jelenséget tapasztalhatunk.

Ezek után bizonyára sokunkban
felmerülhet a kérdés: lehetséges-e
egyáltalán az, hogy környezetbarát életet éljünk anélkül, hogy ezek
közül bármiről is lemondanánk?
Szerencsénkre a válasz, igen. Ezt
bizonyítja azon tervek sokasága,
melyek a megújuló energiát használják fel a mindennapi élethez.
Elektromos autók, áramot termelő
járdák, aktív házak, amelyek többet termelnek, mint használnak,
nap-, szél- és vízenergiával működtetett berendezések. Ezek a mai
világban, a mai fejlettséggel mind
megvalósíthatók lennének.
Már most nem egy élhető település létezik, akár hazánkon belül is,
amelyek ezeket a technikákat alkalmazzák. Én őszintén remélem,
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hogy ez, és nem a Holdon vagy a
Marson való telkek vásárlása lesz a
jövőnk.
De vajon mi történik majd, ha a
növekvő népesség mellett már
nem tudunk majd hova építkezni?
Vajon eljön az az idő, amikor arra
kényszerülünk majd, hogy belakjuk
azt a kevés fennmaradt érintetlen
területet is? És mi történne, ha
egyszer valamilyen csoda folytán
megszűnnének a hatalmas felhőkarcolók, betontömbök, házak és
épületek?
Valószínűleg életbe lépne a felvilágosodás egyik meghatározó
alakjának, Rousseau-nak a „Vissza
a természethez”-eszméje, és reményeim szerint az ember képes
lenne értékelni a körülötte lévő élő
környezetet.
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Otthon, okos otthon
Váczi Gergő | Fotó: Magellán, internet
Képzeljen el egy otthont, ami
sok esetben Ön helyett gondolkodik. Képzeljen el egy otthont, amely nem fogyaszt feleslegesen áramot. Képzeljen
el egy otthont, amelyet a távolból is „utasíthat” arra, hogy
bekapcsolja a fűtést, lehúzza a
redőnyöket vagy éppen bekapcsolja a riasztót. És képzelje el,
hogy ezt már egyáltalán nem
kell csak elképzelnie, hiszen az
okosotthonok ma már létező és
működő rendszerek.

Mielőtt körülnézünk az intelligens
otthonok háza táján, tisztázzuk
is, hogy mit jelent ez a rendszer.
Az okosotthon olyan technikai
megoldások összessége, amelyek
többé-kevésbé egymással együttműködve teszik lehetővé a házban
működő rendszerek és alrendszerek központi irányítását. Ezek
a technikai megoldások alapulhatnak elektronikán, építészeti
megoldásokon, informatikán, távközlésen. Ezek segítségével lehet
akár távolról irányítani a hűtő- és
fűtőrendszert, a garázsajtót, az ab-

lakredőnyt, a különböző háztartási
gépeket, a biztonsági rendszert.

Partihoz partiállapot
Ma már szinte mindenkinek okos
a telefonja, egyre többeknek van
okosórája vagy okoskarkötője.
Okosotthona viszont még csak
keveseknek van! Persze, ha ilyen
ütemben okosodik a technológia,
akkor rövidesen ezekből is egyre
több lesz! „Ha partiállapotot kérek, akkor partiállapotot hoz elő, ha
pedig vacsoraállapotot, akkor egy
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olyan fény jön elő, ami a vacsorához megfelelő, vagy ha éppen olvasni szeretnék, akkor az olvasási
állapot érkezik meg.” Temesvári
Tamás éppen saját házának kezelőkonzolját mutatja, amin minden
– a szó legszorosabb értelmében
minden – beprogramozható. Vállalkozása otthonok okosításával
foglalkozik. Így természetesen,
hogy saját lakókörnyezete is a legmagasabb IQ-t képviseli. Házában annyira bonyolult rendszerek
működnek, hogy a szakembernek
is beletelt egy „kis” időbe, míg a
megfelelő állapotot elérte. „Nekem mindegy két évig tartott, mire
azt programoztam be, amit egy
okosotthonnal szerettem volna elérni.” Persze azért nem kell megijedni! Egy jól kitalált okosotthon
esetében a benne lakóknak kevés
dolguk van, hiszen a háztartásba
telepített eszközök maguktól is
végzik a dolgukat. Az életünk tehát
mindenképp kényelmesebb lehet
ezektől. Tamás persze nemcsak
magára, hanem családjára is gondol a ház programozásánál. „Kicsi
gyerekeim vannak, vagyis most
már nem is annyira kicsik, de beállítottuk azt a funkciót, hogy ahogy
éjszaka, amikor megyünk fel velük
a különböző terekbe, akkor csak
20% -kal megy a világítás amerre
megyünk, és ez is mozgásérzékelőre kapcsol föl.”

Minden, amit a „gazda”
szeretne
Ennek a XVI. kerületi lakásnak már
a látványa is magazinokba illő, de
a tudása is több mint figyelemreméltó. Igen, a tudása! Ha a lakói
azt kívánják, magától lemegy a
redőny, vagy hangulatfényre vált
az állólámpa. És ez csak kettő a
felokosított funkciók közül, me-

lyeket hosszasan lehet sorolni.
Szpisják Adrián is egy intelligens
házakat tervező és kivitelező cég
ügyvezetője. Ő ennek a háznak a
kezelőkonzolján mutatja azokat a
funkciókat, amelyek okossá teszik
az ingatlant. „Vannak dugaljaink,
amelyeket tudunk vezérelni, ajtónyitás-érzékelők, van egy tűz- és
füstjelzőnk, meg tudjuk nézni a
fogyasztási adatokat, mikor mi hogyan fogyasztott. El tudunk helyezni virtuális kapcsolókat, amelyeket
fel tudunk programozni, és távolról
lehet a világítást, a fényerő-szabályozást, a hőmérsékletet, de úgy ál-
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talában szinte mindent szabályozni. A rendkívül dizájnos okosotthon
agya a gardróbszobában kapott
helyett. Ez a high tech berendezés
irányít mindent, a fűtéstől kezdve,
a világításon át, a biztonsági berendezésekig. Természetesen egy
ilyen komoly rendszert programozni is kell, de ehhez is megvannak
a megfelelő szakemberek, mint
például Urbin Péter, aki hosszú
évek óta az eszes ingatlanok rabja.
„Amikor egy okosotthon kialakításáról beszélgetünk a tulajdonossal, akkor összegyűjtjük azokat a
feladatokat, hogy milyen rutinokat
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szeretne ő a lakásban. Ha megvannak az igények, akkor ennek megfelelően a meglévő szenzorokkal
összepárosítjuk, és elkészítjük azokat a programokat, amelyek aztán
majd a háttérben működnek.” Egy
okosotthonrendszer képes arra,
hogy a benne lakók különféle egyé-

ni igényeit is figyelembe vegye.
Ha például valaki fázósabb, akkor
annak szobáját kissé melegebbre
fűti, de akár napszakonként is más
és más parancssort adhatunk meg
neki. „Reggelre vagy estére be tudunk állítani egy magasabb padlóhőmérsékletet a fürdőszobában,

és ezáltal kényelmesebben tudunk
elkészülni, vagy az esti zuhanyzáshoz is be tudjuk állítani, az éjszakai
alváshoz lejjebb tudjuk venni a hőmérsékletet.”

Mérjük az áramot,
természetesen okosan…
Az okoseszközök telepítése nemcsak kényelmi, hanem biztonsági és energetikai szempontból is
ajánlott lehet. Egy jól beállított
okosotthon ugyanis sokkal takarékosabb lehet a hagyományos lakásokkal szemben. Szpisják Adrián
azt is elmondta, hogy ezen felül
minden kiadásunkat nyomon követhetjük az eszközök irányítására
szolgáló alkalmazásokkal. „Bekapcsoljuk a tévét távvezérléssel, és
közben tudjuk monitorozni, hogy
energiafogyasztásban mindez le-

Magellán
bontva mennyibe kerül akár, egy
filmnek a megnézése. Mennyibe
került egy vasárnap esti mozizás
otthon.” És ha már a pontosan
nyomon követhető költségekről
és energiafelhasználásról beszélünk, a Központi Okos Mérés Zrt.
irodájában látogattunk, merthogy
igen, már mérni is lehet okosan.
A vállalat igazgatója, Vöő Kristóf
minden reggel kíváncsian várja az
első Magyarországon felszerelt
okosmérőből érkező adatokat.
A próbaüzem néhány hete indult
el. Egészen pontosan Bükkaranyosban, a Nagy-Ferenczi tanyán,
ahol már 2001 óta megújuló energiát használnak, köztük a napenergiát. Tehát itt indították el az első
hazai okos-mérőberendezés próbaüzemét. A tanyát vezető Nagy
József kifejezetten örült annak,
hogy ők lettek a kiválasztottak,
hiszen így ő is pontosan megtudhatja, hogyan és mennyit termel
a tanyán álló méretes napelem.
„Általános tendencia az, hogy az
otthonok okosodnak, mindenféle
tekintetben, többek között a villamosenergia-rendszer is. Oda-vis�sza információáramlás kell ahhoz,
hogy a tulajdonos tudja, hogy mi
történik a lakásában, mi történik
a tanyáján.” A Nyugat-Európában
már elterjedt okosmérők ugyanis
oda-vissza kommunikálnak a felhasználó és az energiaszolgáltató
között. Megszűnhet tehát a macerás havi óraállás-diktálás, és vélhetően kevesebb lesz a számlareklamáció is. A felhasználók bármikor
ellenőrizhetik, hogy mikor mennyit
és milyen tarifával fogyasztottak
gázból, vízből vagy éppen villamos
energiából. „Alapvetően azzal,
hogy maga az okosmérési funkció
elérhető egy háztartásban, azzal a
lakosok jobban oda tudnak figyelni, hogy hogyan gazdálkodnak az

energiával” – ezt már Vöő Kristóf
mondta, aki mindezt egy példával
is érzékeltette. „Tegyük fel, hogy
elmegy otthonról, és égve hagyta
a villanyt több helyen, vagy nyitva felejtette a vízcsapot, és egy
olyan applikációval, ami a telefonján megjelenik, látni fogja, hogy
valami nem jó, nincs otthon, és
mégis van fogyasztás.” A szakértők
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szerint az efféle okosmérők évek
múlva már éppúgy az életünk természetes részei lehetnek, mint – a
pár évvel ezelőtt még kuriózumnak
számító – okostelefonok. Rövidesen indul a tesztüzem folytatása, az
Intelligens Hálózat Mintaprojekt,
amelynek során húszezer okos víz‑,
gáz- és villanyórát szerelnek fel országszerte.
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Leonardo, a mérnök
Krizsán Árpád | Fotó: AEM

Leonardo da Vinci kora talán legnagyobb feltalálója volt. Találmányai, gépei az élet nagyon sok
területén használhatóak, ötletei
több mai gép alapjául szolgálnak.
Valószínűleg a firenzei építkezéseket szemlélve kezdte el a daruja kifejlesztését. Természetesen az eszközök egy részét már az ókorban
is ismerték, használták. Leonardo
ezeket a gépeket tökéletesítette,
működésüket
biztonságosabbá
tette. Az Atomenergetikai Múzeum kiállításán is megtekinthető
makett alapján látható, hogy a
daru minden irányban forgatható,
kézi erővel végezhető az emelés.
A daru is egy a már korábban is ismert gépek közül, az újítás abban
látható, hogy olyan szerkezetet
alkotott hozzá, mely meggátolta

a teher visszaesését. Manapság
az építkezéseken használt daruk
hasonló mozgatásokra képesek.
A minden irányú mozgatást egy
csapágyhoz hasonló tartószerkezet biztosítja.
A gépek működéséhez Leonardo
különböző mechanikus elemeket
fejlesztett ki, fogaskerékhez hasonló kapcsolatokat, csapágyat.
Ezek az elemek a gépészet több
területén megjelennek, nem tűntek el a köztudatból sem. Több gépen a mozgások irányváltására láthatunk lehetőséget. Minden ilyen
egyszerű gépnek a jellemzője,
hogy a munkavégzést tették kön�nyebbé. Szinte minden esetben az
emberi erőre kellett hagyatkozni,
és olyan szerkezetet kellett alkotni,
amely emberi, esetleg állati erővel

is használható. Az emelőszerkezetek esetében az áttételek segítenek ebben.
Kivételesen ötletes találmány a
színházi emelő, amely a színpad
alól tudta kiemelni a színészt, és a
szerkezet nagyrészt rejtve maradt.
Több hidrosztatikával és aerodinamikával kapcsolatos gép is
született. Ezek közül fontos az arkhimédészi csavar és szállítócsiga.
A hengerre rögzített, felcsavart
cső forgatásával magasabb területre lehet a vizet szivattyúzni.
Az ötlet szintén régi, de az eszköz
forgatásához készített szerkezet
újításnak számít. A szállítócsiga
egyetlen mozgó alkatrészt tartalmazó eszköz.
A csiga tengelyére – egy hengerkerékre – csavarmenet-szerűen
rögzített lemezekkel végzik ömlesztett vagy nagy viszkozitású
anyagok magasba emelését.
Érdekes, hogy a harci eszközök tartalmaznak több olyan mechanikus
elemet, amelyek a gépek mozgásához használatosak. Valószínűleg
a kor hozta ezeket a találmányokat
és ötleteket. A középkori harcok
során szükség volt hatékony, de a
használók számára mégis biztonságos eszközökre. A kiállításon
látható makettek egy része azt a
fajta gépészeti megoldást mutatja, amely során a haladómozgást
forgómozgássá lehet alakítani.
Az eszközt tolva a felső rész forgásba jött, és ezzel támadóeszközként
használhatták. A sorozatlövő és a
mozsárágyú az irány állíthatósága
miatt kiemelkedő. Ezek az állítási

atomenergetikai múzeum
lehetőségek és megoldások terjedtek el különböző szerkezetek
precíziós beállítási részeként.
Az említett találmányok közül az
emelőszerkezetek nyilván azok,
amelyek az építkezéseken is elterjedtek, azonban a mozgások
átalakítását végző eszközök mind

tartalmaznak mai napig használatos műszaki megoldásokat. Leonardo da Vinci azzal, hogy ös�szegyűjtötte és tökéletesítette az
eszközöket, kiemelkedő mérnöki
munkát hozott létre, így a középkor egyik legjobb mérnökének tekinthetjük.
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Nukleáris hírek a világból
Dr. Szerbin Pável

IEA – A MEGÚJULÓK NEM HELYETTESÍTHETIK AZ ATOMENERGIÁT (NUCNET)
A zord télben a francia áramigény rekordnagyságúra nőtt, miközben több atomerőmű
karbantartása miatt 9 MWe nukleáris kapacitás hiányzik a hálózatból. A víztározók rendkívül alacsony szintje és a télen korlátozottan rendelkezésre álló fotovoltaikus napenergia
miatt a megújulók nem képesek pótolni a kiesést.

A Nemzetközi Energiaügynökség
(IEA) szerint a francia villanytermelés 75%-át szolgáltatják az atomerőművek, amelyek összkapacitása
63 GWe. Mivel az országban a téli
fűtést főként árammal oldják meg,
1 °C hőmérséklet-csökkenés 2,4
GW-tal – durván két reaktorblokk
termelésével – növeli a villany iránt
mutatkozó igényt. A fosszilis energiatermelés a szükségletek kb.
6%-át fedezi, a megújulók kapacitása negyede az ország villanyter-

melő összkapacitásának, ám időjárásfüggésük miatt utóbbiak télen
igen korlátozottan szolgáltatnak
energiát. Az IEA szerint járható út
lehet az áramimport, ez azonban
attól függ, hogy a szomszéd országoknak van-e feleslege. Az ellátás
szűk keresztmetszet az Egyesült
Királyságban is, Belgiumban pedig folyamatban van az atomerőművek leállítása. Az IEA figyelmeztetett, hogy az atomerőművekhez
hasonlóan megbízhatóan termelő

kis kibocsátású altenatív energiaforrások hiányában kétséges,
hogy teljesülhetnek Franciaország
ambiciózus céljai az atomerőművek részerányának csökkentésére
a 2015–2025 között 73%-ról 50%ra. Az ügynökség felhívta a francia
kormányt, biztosítsa, hogy az ország atomenergetikája képes legyen megválaszolni az előtte álló
kihívásokat, beleértve az atomerőművek üzemidő-hosszabbítását és
új atomerőművek építését.

BULGÁRIA MEGKAPJA A LESZERZŐDÖTT FŐBERENDEZÉSEKET
(NUCNET)
Idén áprilisban megérkezhetnek Bulgáriába a leállított belene-i atomerőműépítéshez
szánt orosz gyártmányű főberendezések – jelentette ki T. Petkova energiaügyi miniszter.
A helyi média és névtelen minisztériumi források szerint a szállítmány két reaktortartályt
tartalmaz a kapcsolódó belső reaktorberendezésekkel, gőzfejlesztőkkel és turbinákkal.

Mint ismert, tavaly júniusi ítéletében a genfi székhelyű Nemzetközi
Döntőbíróság kötelezte a Bolgár
Nemzeti Elektromos Társaságot
620 millió € kifizetésére a leállítási
döntés időpontjáig már legyártott
orosz berendezésekért. Bulgária
decemberben hivatalosan is elfogadta a döntést, és regisztrálta
tulajdonjogát a jelenleg Oroszországban tárolt berendezésekre.
Az Energiaügyi Minisztérium fel-

kéri a Bolgár Tudományos Akadémiát, vizsgálja meg új atomerőmű
építésének szükségességét és a
belene-i helyszínt. A hányatott
sorsú projekt még a rendszerváltás előtt született, de a 90-es évek
elején leállították környezetvédelmi és finanszírozási aggodalmak
miatt. 2008-ban újraindították,
azonban gazdaságossági bizonytalanságok következtében 2012ben lemondtak róla.

A belene-i projekt – és más félbehagyott energetikai beruházások – sorsa azzal a tanulsággal
szolgálhat, hogy egy megkezdett
projektet mind gazdasági, mind
ellátásbiztonsági
szempontból
célszerű a terveknek megfelelően
végrehajtani és lehetőleg határidőre befejezni. Az atomenergetikai fejlesztések sorsát meghatározó egyik legnagyobb kockázat
pedig a politika részéről fenyeget.

Nemzetközi hírek
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VESZÉLYBEN AZ AMERIKAI REAKTOROK (WNN, NUCNET)
Az Entergy Corporation tavaly év végén jelentette be, hogy
2018-ban leállítja az egyblokkos Palisades atomerőművet. Az
Entergy pedig megállapodott New York állammal, hogy 2020–
2021 között bezárja a kétblokkos Indian Point atomerőművet.

A Palisades bezárásával az üzemeltető társaság évente 344 millió dollárt szándékozik megtakarítani 2018
és 2021 között, mivel a kedvezőtlen
energiapiaci fejlemények következtében az erőmű üzemeltetése veszteségessé vált. A deregulált piacokon uralkodó rövid távú szemlélet,
a gáz alacsony ára és a szövetségi
szinten állami támogatásban részesülő megújulók versenye az idő
előtti bezárás kockázatával fenyegeti még a jól teljesítő atomerőműveket is. Például az Indian Point
atomerőmű rendelkezésre állását az
üzemeltetőnek 60%-ról sikerült 90%
fölé tornászni, valamint 1,3 milliárd
dollárt fektettek be biztonság- és
megbízhatóságnövelő intézkedésekbe. Azonban az amerikai piacon
az áramárak 45%-kal csökkentek
az utóbbi 10 évben, és elérték a
rekordalacsony 28 $/MWh (8,4 Ft/
kWh) értéket. 10 $/MWh árcsökkenés megközelítőleg 160 millió $-ral
csökkenti az olyan atomerőművek
versenyképességét, mint az Indian
Point, és kb. ennyi hiányzik a nyereségességhez.

Ugyanakkor több államban kezdik
felismerni az atomenergia jelentőségét a zérókarbon energiatermelésben. New York és Illinois államokban olyan szabályozást fogadtak
el, amely segíti az atomerőművek
túlélését a nehéz piaci viszonyok
között. Így sikerült biztosítani a Nine
Mile Point, RE Ginna és James A.
Fitzpatrick, valamint a Clinton és
Quad Cities atomerőművek további
működését, amelyeket szintén a bezárás veszélye fenyegetett.
A Brattle Group által nemrégiben nyilvánosságra hozott „Fehér
könyv” felhívja a figyelmet az atomerőművek idő előtti bezárásának veszélyére: 1000 MW nukleáris kapacitás leállása 4,1-4,7 milliárd tonnával
növeli a szén-dioxid-kibocsátást.
A tanulmány szerint 12-20 $/t CO2kibocsátás-kereskedelmi árra lenne
szükség az atomerőművek versenyképességének biztosításához.
Egy másik amerikai szervezet,
a National Conference of State
Legislatures jelentésében leszögezi, hogy az USA villanytermelésének
20%-át szolgáltatják atomerőmű-

vek. Az utóbbi években azonban
több atomerőmű nehezen tudott
alkalmazkodni a restrukturált piacokon más energiatechnológiákkal vívott versenyhez, az áramkereslet viszonylag lassú növekedése mellett.
A jelentés sürgeti párbeszéd kezdeményezését további atomerőművek
idő előtti bezárásának elkerülése
érdekében.
40 akadémiai, környezetvédelmi,
nukleáris és más területen tevékenykedő szakember nyílt levelet
intézett az Egyesült Államok elnökéhez, sürgős intézkedéseket követelve „Amerika atomenergia-szektorának megmentése és fejlesztése
érdekében”. „A 60-as, 70-es években az USA a nukleáris technológia
terén vezető világhatalom volt. Ma,
miközben Kína öt innovatív reaktortípus kifejlesztésén dolgozik egyszerre, szerződést kötött Bill Gates
Terrapower cégével is egy újabb
reaktortípus K+F-munkálataira. Ennek kifejlesztése az Államokban az
elavult szövetségi engedélyezési
szabályozás miatt lehetetlennek bizonyult” – írták levelükben.

BP – AZ ATOMENERGIA PERSPEKTÍVÁI 2035-IG (NUCNET)
A British Petroleum Energiakitekintése (Energy Outlook 2017) szerint a következő 20 évben évente 2,3 %-kal növekszik az atomenergetika a világon, részesedése a primer energiafogyasztásban 4-ről 5 %-ra nő 2035-re.

Ugyanakkor Európa nukleáris
kapacitásai csökkennek, ahogy
atomerőművei öregszenek és fokozatosan leszerelik őket, emellett
sajnálatosan kevés az új beruházás. Az európai nukleáris villany-

termelés 2035-re 30 %-kal kisebb
lesz, mint 2015-ben volt. Japán
újraindítja több atomreaktorát az
elkövetkező 10 évben, azonban a
termelés nem éri el a Fukushima
előtti szintet. Kína gyors nukleáris

expanziója (11 %-os átlagos növe
kedés évente) adja a globális
növekedés 75 %-át. Ez azt jelenti, hogy Kínában a következő 20
évben három havonta helyeznek
üzembe egy új reaktort.
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Oroszország nukleáris energetikája

válaszok a XXI. század műszaki kihívásaira – 17. 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 Arktyika osztályú 4 db szovjet
és 2 db orosz atomjégtörő Leningrádban/Szentpéterváron, a Néva
által körülölelt Vasziljevszkij-sziget
déli csúcsán települt, 160 éves,
mára 650 000 m2 gyárterületen
4000 embert foglalkoztató Balti
Hajóépítő Üzemben épült. Itt van
Oroszország leghosszabb, 350
m-es sólyatere, amelyen 100 000 t
raksúlyú hajókat is építhetnek;
ezen készül a harmadik generációs
atomjégtörő osztály első tagja, az
új Arktyika. [1]
A harmadik generációs új Arktyika
fő műszaki jellemzői [2]:
Hossza/szélessége 173/34 m, merülése 10,5 és 8,55 m között változtatható, hogy a nagy szibériai folyók (Ob, Jenyiszej, Hatanga, Léna,
Kolima) esetenként több száz kmes, viszonylag sekély torkolatában
is tudjon működni; ennek megfelelően vízkiszorítása 33 540 és
25 540 t közötti.
Jégtörőképessége 3 m, sebessége vízben 22 csomó (40,7 km/h).

Nukleáris jellemzők: reaktor-/turbógenerátor-teljesítmény: 2 × 175
MWt / 2 × 36 MWv; dúsítás: < 20%;
átrakási ciklusidő: 7 év; a főberendezések élettartama: 40 év.
A hajótestet alkotó bonyolult alakú, 10-15 × 10-15 × 5-10 m méretű

acéllemez részegységeket összehegesztik, majd 150, illetve 200 t
teherbírású, alacsony építésű, önjáró trélereken szállítják ki a sólyatérre (ld. kép [1]) , ahol a sólya két
oldalán járó, nagy teherbírású kalapácsdaruk tartják, amíg egymáshoz hegesztik őket (bal oldali kép).

atomtörténelem

A jobb oldali képen az állványerdőből a tatnak az a része bontakozik
ki, ahol a bal és jobb oldali hajócsavarok 80 cm átmérőjű tengelyei
kilépnek a belső térből. [1]
Amint a hajótest a sok száz km hegesztési varrattal egyetlen hermetikus egységgé összeállt, kezdődik
a többrétegű, korrózióálló külsőbelső festés. Ezután beszerelik a

három darab 6,3 m átmérőjű, négylapátos, rozsdamentes hajócsavart
és a kormánylapátot, majd az orrhoz és a tathoz erősítik azokat a fehérre festett pontonokat, amelyek
Források:

[1] shipbuilding.ru/rus/articles/
balt_zavod_atomflot/

[2] https://ru.wikipedia.org/
wiki/Арктика_(ледокол,_2016)
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a vízre bocsátáskor stabilizálják és
fékezik a hajótestet. [2]
Az ünnepélyes vízre bocsátás több
száz ember jelenlétében történt
2016. június 16-án. [2]
Sikerült! Kezdődhet az építés második és harmadik fázisa: a fedélzeti
felépítmény összeszerelése, majd a
teljes technológiai szerelés, amelynek végén helyére kerül a nukleáris
technika is.
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Építészeti Osztály

Gyöngyösiné Nyul Petra, Orbán Ottilia | Fotó: Bodajki Ákos

Sárosi Zoltán
osztályvezető

Először 1985-ben került kapcsolatba az erőművel, amikor a többhetes nyári gyakorlatát itt végezte a
22. Számú Állami Építőipari Vállalatnál. A Paksi Atomerőmű Vállalathoz (PAV) friss diplomásként 1986.
szeptember 19-én nyert felvételt,
ez az első munkahelye. 1986 és
1992 között a Beruházási Főosztályon előkészítő mérnökként dolgozott, majd 1995-ig a Műszaki Tervezési Osztályon építésztervezői
feladatokat látott el. Ezt követően
az Építészeti Osztály műszaki csoportjának vezetőjeként dolgozott,
és 2011-ben Ujvári Endrétől vehette át az osztály vezetését. Munkája
elismeréseként 2009-ben Céggyűrű és 2010-ben vezérigazgatói dicséretben részesült.
Zoltán szerint azért más egy atomerőműben dolgozni, mert atom-

erőműből Magyarországon csak
ez az egy van. Ebből a privilégiumból sok minden egyéb mellett az is
fakad, hogy itt a legtöbb mindent
egyedileg kell megalkotni – kevés
dolog az, amit máshonnan egy az
egyben adaptálni lehet. Ez napi
szinten jelent szerinte kihívást és
inspirációt.
Zoltán huszonnégy éve nős, és
három gyermek édesapja. Felesége pedagógus a paksi Balogh
Antal Katolikus Általános Iskola
és Gimnáziumban. Gyermekei a
paksi Vak Bottyán Gimnáziumban
tanulnak. Sára idén érettségizik,
és tervei szerint képzőművészeti
területen képezi tovább magát.
Márta és Árpád az iskola mellett a
Tűzvirág Táncegyüttes szorgalmas
tagjai. Kertes házban laknak, és a
családi projekt mellett nagyon sok

minden érdekli, szereti az igényes
könyveket és filmeket. Szívesen jár
kiállításokra, mindennapjai része
a zenehallgatás. Örömmel tölti el,
ha minél többet a szabadban lehet
– igyekszik kihasználni a lehetőséget, amit az időjárás és az ideje enged. Lehet az a kert, a Duna-part
(ahol van egy nyaralójuk), vagy
akár éppen valamelyik magyarországi túraútvonal.
Zoltán szeretne minél teljesebb
életet élni, melyben helye van a
családnak, a barátoknak, a szakmájának. Fontosnak tartja az életében fenntartani azt az ideális
állapotot, hogy reggel optimistán,
jóérzéssel kezdeni a napot, és a
nap végén tiszta lelkiismerettel
nyugtázni: sikerült megtennie mindent, ami tőle tellett.

Osztálytabló
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Németh András
Ferenc
csoportvezető

A Paksi Atomerőmű Vállalat (PAV)
Beruházás-előkészítő Főmérnökségén kezdett erőművesként 1987
áprilisában. Feladata az 1-4. blokki
beruházás befejezésének idején
az akkor tervezett kapacitásbővítési beruházás tervezési feladatai
között szereplő geodéziai terv
összeállítása volt. András 1977ben végzett Székesfehérváron, a
GEO-ban, a földmérési és térképészeti tevékenységek felsőfokú
oktatási intézményében, majd később a szakmai ismereteit a BME
Építőmérnöki Kar földmérő mérnöki szakán bővítette. Áthelyezéssel került a PAV-hoz 1987-ben.
Az atomerőműben eltöltött idő
lényegesen meghatározóvá vált a
szakmai életére és szemléletére is.
1989. augusztus 1-jén megalakult
a geodéziai csoport, amelynek

vezetését jelenleg is ellátja. András szerint itt olyan szakmai kihívásoknak kell megfelelni, amelyre
máshol esetleg nem is gondolnak.
Ennek vonzata az is, hogy ebben a
környezetben kell megfelelő szakmai igények támasztásával bekapcsolni a geodéziai beszállítókat is,
akiknek az eredményadatait felhasználják a munkájukban.
András munkája során többször részesült elismerésben: Paksi Atomerőmű Építéséért plakett (1983),
„Kiváló dolgozó” kitüntetés (1986,
1989), Céggyűrű (2007), Alkotói Díj
(2008), Műszaki Igazgatósági Nívódíj (2011), az MMK Geodéziai és
Geoinformatikai Tagozat Dr. Hazay
István-díja (2012).
Andrásnak három gyermeke van,
Andris és Nóri már felnőttek, családosak, és szerencsére unokákkal

is megajándékozták a nagyszülőket. Gergő, a legkisebb fia 7 éves,
első osztályos diák a Paksi Deák
Ferenc Általános Iskolában. Párjával, Mártival harmonikus kapcsolatot tartanak a nagycsaláddal.
András szívesen jár sportolni, szereti a természetet, így a kerékpározást és a kirándulást is. Ha marad
szabadideje, akkor olvas és zenét
hallgat.
Úgy gondolja, a várható feladatok
nem lesznek kevesebbek, inkább
növekedni fognak, különösen, ha
a bővítés megindul a telephelyen.
A nyugdíjas éveire szeretne olyan
környezetet kialakítani, amely nem
változtatja meg a jelenlegi lekötöttségeit. Fontos számára még
a kisfia és az unokák támogatása
szeretettel, élményekkel teli közös
programokkal.
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Poczik István
vezető mérnök

Szülővárosában, Tatabányán tizennyolc éves koráig élt. Az érettségit követően a Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki
és Informatikai Kar építőmérnöki
szakán tanult tovább. Miután megszerezte a diplomáját egy pécsi
statikustervező cégnél helyezkedett el. Időközben – az egyetem
felkérésének eleget téve – óraadói
tevékenységet is folytatott, két
szemeszteren át acélszerkezetek

és hídépítés tantárgyat tanított
levelezős hallgatóknak. A Paksi
Atomerőműbe 2011-ben került.
Jelenleg az Építészeti Osztály műszaki csoportjában dolgozik, vezető mérnök munkakörben. Ezáltal
részt vesz a technológiai épületek
és építmények átalakítási, felújítási munkálatainak előkészítésében,
az építészeti törzsadatok kezelésében, illetve a társszervezetek
számára az építészetet érintő te-

rületek tervzsűrizésében és a véleményezési feladatok végrehajtásában. Komoly szakmai kihívásként az
üzemidő-hosszabbítással kapcsolatban készített az épületek tartószerkezeteire vonatkozó szilárdsági
számításokat, és a célzott biztonsági felülvizsgálattal összefüggő,
építészeti jellegű vizsgálatokat is
megemlítette. Szereti a munkáját,
mert érdekesnek és változatosnak
tartja. Párja Tolna megyei, ezért
költözött ide István is, ma Pakson
élnek, 2013-ban házasodtak össze.
Kislányuk, Sára 2015-ben született.
Családjuk teljes értékű tagja a Málna névre hallgató 3 éves magyar
vizsla. István a szabadideje nagy
részét családjával tölti, Sárával
sok időt töltenek a játszótereken,
Málnával pedig nagyokat sétálnak. Emellett amilyen gyakran csak
tudják, látogatják a távolban élő
rokonságot.

Laki Tamás
csoportvezető

2002 júliusában került először kapcsolatba az erőművel a Vegyépszer Nukleáris Főmérnökségen
keresztül. Épp akkor érkezett be-

fejező szakaszához a földrengésvédelmi projekt, és a szekunder
körben látott el művezetői feladatokat. 10 évig dolgozott építőipari

kivitelezésben családi házaktól
kezdve társasházakig, építőanyagok értékesítésével, szakipari
munkákkal is foglalkozott, mielőtt
ide került volna az Építészeti Osztályra.
Tamás az erőműves pályája kezdetén azt tapasztalata, hogy itt
szigorú szabályrendszerhez alkalmazkodva kell megtervezni,
előkészíteni a feladatokat, az ad
hoc megoldásokat mellőzni kell.
Alaposan fel kell készülni egyegy munkafolyamatra, legyen
szó vizsgálatról vagy kivitelezés-

Osztálytabló
ről. Rengeteg egyeztetés, alapos
körbejárás szükséges a szabályok
figyelembevétele mellett, hogy
akár egy egyszerű vizsgálatot
is elvégezhessenek. Furcsa volt
megtapasztalnia, hogy a boxi
munkáknál nagyon rövid idő áll
rendelkezésre, s ha „bezáródnak”
az ólomajtók nincs lehetőség vis�szamenni megismételni a vizsgálatot vagy elfelejtett információt
begyűjteni. 2003-tól építészeti állapotfelügyelő munkakörben dolgozott 2008-ig, majd csoport-

vezetőnek nevezték ki. Munkája
elismeréseként 2014-ben átvehette a Műszaki Igazgatóság Nívódíját, ami nagyon megtisztelő volt
számára.
Tamás szereti a munkáját, és ezért
is gondolja úgy, hogy a megszerzett tudást folyamatosan karban
kell tartani, illetve gyarapítani kell.
Élve a lehetőséggel, két kolléganőjével együtt beiratkoztak a BME
nukleáris építmények szakmérnöki képzésére, ami idén februárban
indult. Szeretne minél több hasz-
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nos információt elsajátítani, hogy
ezáltal is mélyebb szaktudásra tegyen szert.
Szabadidejében szeret olvasni, sportolni, ezen belül próbál
rendszeresen futni, konditerembe járni, és ha ideje engedi, síelni, kirándulni. Mindezek mellett a
legfontosabb számára a család, a
barátok, valamint az, hogy a hozzá
közelállók, a kollégái, munkatársai
elismerjék mint embert és szakembert.

Horváthné
Sümegi Andrea
csoportvezető

Szekszárdon született, a középiskoláit és a főiskolát Pécsen végezte el. A felsőfokú tanulmányai
végeztével pályakezdőként a Paksi Atomerőmű Vállalathoz sikerült
felvételt nyernie 1986 szeptemberében, az akkori Építészeti Főmérnökségre műszaki ellenőrként.
Sok érdekes és új feladatot adott
számára a kezdeti időszak. Akkoriban folytak a 4. blokk befejező
munkái, később pedig a külső létesítményekkel foglalkozó csoport
tagja lett. 1987-ben kezdődött egy
újabb szakasz a szakmai pályafutásában. Áthelyezték a Beruházási

Osztályra az 1-4. blokk áthúzódó
munkáinak, valamint (az abban
az időben már induló) biztonságnövelő intézkedések beruházási
feladatainak végzésére. 1995ben egy átszervezést követően
az újonnan megalakult Építészeti
Műszaki Osztályra került az akkori
„építészcsapat”. Gyesről visszatérve létesítményfelelősként folytatta
munkáját, majd 2000-től önálló
mérnökként. 2011-től csoportvezetői munkakörben lát el fontos
feladatokat az építészeten. Sikerült egy jól összekovácsolódott
csapattal egy jó és hatékony csa-

patmunkában részt vennie. Mindig
fontos volt számára a szakmai kihívás, így az idei év februárjában elkezdte – több kollégájával együtt
– a nukleáris szakmérnöki képzést
a Budapesti Műszaki Egyetemen.
Andrea párja, László szintén az
erőműben, a Reaktor Osztályon
dolgozik szolgálatvezetőként. Alina lányuk a Pécsi Tudományegyetem jogi karának hallgatója, most
negyedéves, Bálint fiuk pedig a
Paksi Bezerédj Általános Iskola 6.
osztályos tanulója.
Andrea kedvenc időtöltése, ha ad
hoc összejöhetnek a baráti körrel
egy kis sütögetésre-beszélgetésre, keresztrejtvényfejtés, egy-két
jó könyv elolvasása. Utóbbi időkben a gyerekek mellett jut idő egy
kis idő színházra – bár a párja műszakozása miatt –, többször csak
a csajokkal együtt. Közel 10 éve
kezdte a pilatest, nagyon megszerette ezt a mozgásformát, és jó kis
csapat kovácsolódott össze.
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nyugdíjasaink

Jó párost alkot a zongora
és a sárkányhajó
Vadai Zsuzsa | Fotó: saját archívum

Pipa Károlyné, Emike és Pipa Károly

Karcsi: – A közös életünk egy ifjúsági találkozón kezdődött 54 éve
Pécsett, Emike itt élt a családjával, én csepeli srác voltam. A vegyipari egyetem befejezésekor
Gyöngyösön kapott állást, és odaköltöztünk. Az én szakmám szerszámkészítő volt, de az erőműben
a hajtóművek gépészeti részére
vettek fel, kitanultam a szakmát,
és nagyon megszerettem. Távol
kerültünk a családunktól, és tíz
év után hallottuk, hogy Pakson
már gőzerővel veszik fel a munkavállalókat, így mi is útra keltünk.
Az erőműben 1979. január 2-án
kezdtünk dolgozni. Feleségemet
a Vegyészeti Osztályra laborvezetőnek, engem a karbantartásra, az
Armatúra-karbantartó Osztályra, a
hajtóműves részre mint csoportvezetőt vettek fel, majd később
a terület művezetője lettem. Bol-

dogok voltunk, hogy mindketten
a szeretett szakmánkban dolgozhattunk. A fiatalok lendületével a
legjobb tudásunkat adva tettük a
dolgunkat az erőműért, a családunkért. Nyugdíjba 1994-ben, illetve 1996-ban mentünk.
A munka mellett részem volt a
sportélet szervezésében.
Az Atomerőmű Sportegyesületen
belül megalakítottuk a kajak-kenu szakosztályt, amelynek első
szakosztályvezetője voltam. A vízi
sportot, a kajakozást próbáltuk
népszerűsíteni, hogy a gyerekeink
minél többen jöjjenek sportolni.
A vállalat vezetőit is beültettük egy
hajóba, és a Dunán felmentünk a
városig, majd visszajöttünk és kikötöttünk. Számomra felejthetetlen
emlék marad, hogy egy egyszerű
juhász ember a birkanyáját legeltette, és az egyik kidőlt fa rönkjén

üldögélt. A volt vezérigazgatónk,
Pónya József odaült mellé, és úgy
beszélgettek, mintha gyerekkori
barátok lettek volna, példaértékű
volt számunkra az emberség és
tisztelet egymás iránt.
A sport mindig nagy szerelmem
volt, a mai napig leigazolt versenyző vagyok sárkányhajóban.
Március végétől október elejéig
vízen vagyunk, a támaszpontunk a
kajak-kenu szakosztály sporttelepe. Egész évben minden héten, ha
esik, ha fúj, kedden és csütörtökön
¾ 5-től 6-ig edzés van. Ha bármilyen munkám van – még nyáron is
a legnagyobb dologidőben –, azt
négy órakor abbahagyom, elmegyek az edzésre, majd ha vége,
itthon ott folytatom, ahol abbahagytam. Téli időszakban konditeremben bemelegítünk, majd a
tanmedencében forgatjuk a vizet.
A mi csapatunk neve PAKSI SÁRKÁNY HA-JÓ, több korosztályból
tevődik össze, én a 74 évemmel kilógok közülük. A fiatalokkal nagyon
jó felvenni a kesztyűt, ez jó kihívás
nekem. Másik kedvtelésem a sport
terén a síelés, amit még ma is lehetőségeim szerint gyakorolok.
Emike: – 47 évesen tanultam meg
síelni. Kivittek a Tátrába, és egy
hét múlva úgy jöttem haza, hogy
megtanultam az alapokat. Mostanában már csendesebb vizekre
eveztem, az időm nagy részét a
zenének szentelem. Édesapám
ragaszkodott hozzá, hogy tanul-

nyugdíjasaink
junk hangszeren játszani, és vett
egy páncéltőkés zongorát. Tíz
évig tanultam zongorázni. Elkerültem otthonról, 15 évig nem volt
hangszerem, de amikor Paksra
költöztünk, akkor vettünk egy pianínót. Amikor az unokáim tanultak
zongorázni, nekik ajándékoztam,
gondoltam nekem már nem kell.
Rájöttem, hogy a zene az életem
része, és vettünk egy digitális zongorát. Évekkel ezelőtt adódott egy
lehetőség, és felkértek, hogy a
paksi baptista férfikórust kísérjem
zongorán. Folyamatosak a fellépések, kórusversenyek, próbák, mivel
kis létszámú a kórus, a karnagyuk
olyan műveket preferál, amelyekhez szükséges a zongorakíséret.
Komolyzenéket játszom, hangversenyekre rendszeresen járunk.
Nyugdíjasként sok időt szentelek
ezen örömszerzésre, egy-egy új
darab megtanulása rendszeres elfoglaltságot ad.
Karcsi: – Vácikában van a telkünk,
ahol gyümölcsfák, a konyhakert és
tavalyi évig a szőlő adott munkát.
Mára a területet lecsökkentettük,
és a szőlőművelést abbahagytam.
Sok évig tanultam a borkészítés
rejtelmeit, de meglett az eredménye. Többször nyertem a paksi és a megyei borversenyeken.
A „szekszárdi bikavér” borommal
az országos bormustrán a dobogó harmadik fokára léphettem fel,
az oklevelet Zwack úrtól vehettem át. Sok mindent termelünk a
konyhánkra, többnyire önellátók
vagyunk.
Balatonendréden építettünk egy
háromapartmanos házat, és elértük a célunkat, hogy a család
kényelmesen együtt tud lenni.
Az unokák a barátaikkal nagyon
szeretnek – már szülők nélkül – ott
lenni. Nyáron nagy a jövés-menés
nálunk – én kb. 10 naponként ha-

zajövök a kertet rendezni, permetezni, gyümölcsöt leszedni. Van,
amikor vödrökben visszük a terményeket, és sokszor a Balatonon
dolgozzuk fel.
Két gyerekünk van: Zsolti fiunk Dunaújvárosban él és dolgozik, ikrei
vannak, Norbert (24) logisztikai
ügyintéző, a papírgyárban dolgozik, Klaudia (24) állatorvosi as�szisztens. Lányunk, Edina védőnő,
Salgótarjánban él a családjával,
Adrienne-nel (18) és Donáthtal
(16). Több éven át kitüntették őket
a jó tanuló, jó sportoló címmel.
Az utazás az életünk fontos része.
Első utazásunk NDK-ba volt, majd
bejártuk Európa sok országát. Akkoriban 3 évente lehetett nyugatra utazni, és nagy körutazásokat
szerveztünk. A köztes időszakok
alatt a keleti országokba mentünk.
A kempingezők világtalálkozóján
Portugáliában voltunk 30 napot,
8500 km-t autóztunk. Önellátók
voltunk, és a szűkös anyagi keretünkből mindig ki tudtunk jönni.
Még dolgoztunk, amikor hajóval
megkerültük Japánt. Repülővel
Moszkváig, onnan tovább Habarovszkba, majd a transzszibériai
vonattal utaztunk Nakhodka kikötőbe a kínai határra. Ott várt minket egy luxushajó, és a Japán-tengeren átkelve az első megállónk
Tokió volt, ahonnan buszok vittek
bennünket a környék látnivalóihoz.
Körbeutaztuk és bejártuk Japánt.
Kiszámoltuk, hogy ezen az úton
27 000 km-t tettünk meg. Életünk
legszebb utazása volt. Többször
jártunk Amerikában, autót béreltünk, és bebarangoltuk az államokat. Nagy álmunk, teljesült, amikor
elértük a Grand Canyont. Gondoltam, ha már eddig eljöttünk, akkor
a Colorado folyót is látnunk kell,
ami a fennsíktól 1600 méter szintkülönbségre volt. Egy keskeny me-
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redek út vezetett bennünket, de
Emike a felénél megállt, és mondta, hogy még annyi ereje maradt,
hogy az autóhoz visszamenjen, de
mi Edinával lementünk a folyóhoz.
Éreztem, nehéz utunk lesz felfelé,
ránk sötétedett, és lámpa nélkül, a
holdvilágnál értünk fel este 8 órára.
Tavaly Erdélyben voltunk rendkívül
gazdag programokkal, látnivalóval. Emlékezetes marad, amikor a
Madarasi Hargitán a – székelyek
szent hegyén – megláttuk a kopjafákat. Megtaláltuk ott a paksiak
által állítottat is. Meghatódtunk,
amikor Szentegyházán a világhírű
gyerekkórus záró hangversenyének részesei lehettünk.

Nyugdíjba vonult
kollégáink
2017. április

Krémer Ernő
vezető átrakógép-operátor MVIGH
ÜVIG ÜVFO NFÜ
Péter László
EIK-szolgálatvivő MVIGH ÜVIG
ÜIFO ÜVO
Kovács József
technológus MVIGH ÜVIG VEFO
VTO
Monos Sándor
nukleáris karbantartó lakatos
MVIGH KAIG KAFO RKO
Taba István
karbantartási műszaki ellenőr
MVIGH KAIG KAFO AKO
Tiborcz Ferenc Zoltán
műszerész MVIGH KAIG ÜFFO
BRO
Magyar István
ács-állványozó MVIGH KAIG SZFO
ÉSZO
Borbély Sándor
főtechnológus HUIG OKFO SZIMO
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Régi motorosok

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

Rovatunkban az atomerőmű kezdeti időszakától fogva itt dolgozó
munkatársainkat mutatjuk be, olyan momentumokat elevenítve fel
és téve közkinccsé a segítségükkel az erőmű hőskoráról, amelyek
már csak az ő emlékezetükben élnek. Ezúttal Sós Lívia, a Környezetvédelmi Osztály analitikus laboránsa idézi fel a múlt emlékeit.

„A legnagyobb élményem
az volt, amikor az 1. blokk indításakor én is ott állhattam
a pódium mellett, és mérhettem a bórsav-koncentrációt az első szabályozórudak
mozgatásakor”

Régi motorosok
Első találkozásom Líviával még
arra az időszakra tehető, amikor
édesanyám is a vegyészeten dolgozott, jómagam pedig épphogy
felnőtté váltam. Nagy, csodálkozó
szemmel néztem őt fiatalos, vidám
kolléganőivel együtt.
Reméltem és reménykedtem,
hogy egyszer majd én is olyan lehetek, mint ők. Energikusak, vidámak, tele reményekkel. Eltelt azóta
néhány évtized, de úgy vettem
észre, hogy Lívia ebből a szempontból szinte mit sem változott.
Ezért örültem annak, hogy vállalkozott erre az interjúra. Az erőműben 1978. szeptember elsején kezdett. Ez volt az első munkahelye,
és a vegyészeten kezdett dolgozni
műszakos laboránsként.
–– Hogyan jellemeznéd ezt a kezdeti időszakot? Mit jelentett számodra itt dolgozni abban az időben?
–– Akkor még csak az ún. indító
kazánház működött, az volt a feladata, hogy meleg vízzel és fűtéssel lássa el a lakótelepet. Kis létszámú, családias légkör volt. Ezek
után adták át a vegyészek mostani épületét. Itt már azért egészen
más volt a légkör, több feladat
volt, és különös odafigyeléssel zajlott a munka.
–– Hogyan alakult az erőműves
pályád a későbbiekben?
–– 1981-ben megszereztem a
technikusi oklevelet, majd a radiokémiai laboratórium megalakulása után ott kezdtem dolgozni. Részese voltam az első
rendszermosatásoknak, melegjá
ratásnak, blokkindításnak.

–– Később, 1991-ben átkerültem
a Sugárvédelmi Osztályra, azóta is
itt dolgozom.
–– Voltak-e valamilyen – akár pozitív, akár negatív – szempontból különösen emlékezetes események,
történetek a kezdetekből?
–– Óriási dolog, hogy mi még láthattuk felépülni az erőmű blokkjait. Olyan helyeken járhattunk a
főépületben, amit ma már nagyon
kevés dolgozó ismer. A legnagyobb élményem az volt, amikor
az 1. blokk indításakor én is ott állhattam a pódium mellett, és mérhettem a bórsav-koncentrációt az
első szabályozórudak mozgatásakor. Sok szép emlék van, hiszen
fiatalok voltunk, és a teherbírásunk
akkor még végtelennek tűnt.
–– Család, hobbi, szabadidő?
–– A férjem szintén itt dolgozik az
erőműben, ő is már „ezer éve”. A
sugárfizikai laboratórium vezetője.
Két gyermekünk van. Gergely 27
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éves, az egyetem elvégzése után
Szekszárdon helyezkedett el, ahol
pénzügyi és számviteli munkatársként dolgozik. A lányom, Krisztina
az ELTE-re jár, magyar−történelem
szakos tanárnak készül, most másodéves. 1995-ig Pakson laktunk,
majd a lányom születésekor Tolnára költöztünk. Nagyon sokat kirándulunk a barátainkkal, sok szép
helyét felfedeztük már hazánknak.
Szeretek olvasni, szeretem a jó filmeket.
Sokat vagyunk együtt a keresztgyerekeinkkel, akiket imádunk.
A maradék szabadidőnket a ház
körüli teendők teszik ki, mert egy
családi házban mindig van mit csinálni, hogy az ember ne unatkozzon.
–– Mik a terveid a jövőre nézve?
–– Szeretnék még dolgozni egy
ideig, de ezeket az elképzeléseket
és a terveimet nagyban befolyásolják a gyermekeim tervei, mert
a családom a legfontosabb az életemben.

Törzsgárdatagsági elismerések
2017. március
10 éves
Várhegyi Attila MVIGH MIG MFO VIMO
Bardon József BIG SKVFO DO
Gyöngyösiné Nyul Petra GIG LOGFO BSZO

30 éves
Ágoston Miklós BIG MINFO MFO
Dr. Angyalné Kiss Bernadett Ibolya HUIG
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Hajba Antal, Tonió

In memoriam
Tóth Márton, Parti Zoltán | Fotó: archív
Az utolsó évek…

Vízzé leszünk
Tonió a víz mellett élte az életét, a Duna volt számára az alfa és az omega, kenus volt és kenusként
távozott.
Csak az élete utolsó négy évében ismertem meg, persze személyesen, mert aki kenuzott, az előtt nem volt
ismeretlen Hajba Antal, Tonió neve. Legendás ember
volt. És olyan ember, aki nyomot hagyott a másikban.
Nehezen tudom elképzelni, hogy aki pár szót is váltott vele, annak ne lett volna meg a véleménye róla.
Karakteres volt, kimondta, amit gondolt, akkor is, ha
az éppen nem volt hízelgő.

Nagyon sokat tudott. Világlátott ember volt,
edzősködött Ázsiában, összesen 40 országban járt. És
mindenhol tanult. Öt nyelven beszélt, bárkivel szóba
tudott elegyedni, amit ki is használt. A sok sztori, az
élményekből táplálkozó történetek is érdekessé tették Toniót. Amikor a Duna-deltánál élő lipovánokkal,
ahonnan a négyszeres olimpiai bajnok, Ivan Patzaichin
is kikerült, beszélték át az aktuális versenyt, az edzésmódszereket és az élet egyéb fontos dolgait. És ezt
olyan pontosan adta vissza, mintha csak a múlt héten
történt volna. Pedig volt annak már 50 esztendeje is…
Paksra kerülve nem a Honvédban megszokott körülmények várták, de a csónakház és az eszközpark modernizálása mellett egy olyan csapatot formált, akik a
mai napig barátokként tekintenek egymásra. Azok a
szülők, akik először levitték a gyerekeiket a budapesti
mesteredzőhöz. Ők egy Rába-túrával, amely hazánk
leggyorsabb folyású vize, estek át a tűzkeresztségen. És közösséggé váltak. Ehhez nagy érzéke volt
Toniónak.
Sokszor mondta, hogy a gyerekeket akkor kell levinni
először a csónakházba, amikor süt a nap, kék az ég
és csiripelnek a madarak. A madarak egyébként is a
kedvencei voltak, hangról ismerte őket. Amikor tavaly
nyár végén az általa oltott, hatfajta körtét termő fa
árnyékában beszélgettem vele a györkönyi házánál,
akkor is madárének adta a hátterét a beszélgetésünknek. Szerette a természetet, védte is azt, és próbálta
átadni azt a tudást, amit a vízen és a vízparton eltöltött sok-sok év alatt felhalmozott.
Aktív életet élt, gyakran lelátogatott a csónakházba,
ahol a vízre szálló gyerekek zsivaja mindig felfrissítette. És csak nevetett, hogy az idő hogy ismétli önmagát, hiszen neki ugyanazokat a kérdéseket tették fel,
mint amiket nekem. És a válaszok is sokszor egybecsengtek.
Az utolsó beszélgetésünk is pozitívan, jövőbe tekintően telt, ám rá három napra elment. Hazaért, alámerült, és a természet része lett. Vízzé vált.
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…és egy negyven éve adott útravaló

Egy kirándulás képei…
Hajba Antal, egykori edzőnk hamvait paksi barátai nagy gonddal, virágok között szétterítették a
Duna vizén, a paksi csónakház előtt.
Azóta is bennem van valami. Rám zuhantak, előtörtek a képek, előjöttek az emlékek. Pakson a sok ősz
hajú, örökre ismerős kenus (kajakos) veterán arca és
mosolya ugyanis megkésett reflexként felhozta az ifjúságunkat Tonióval. Több, generációkat is átölelő
egykori versenyző tekintete egyelőre nem engedi,
hogy továbblépjek attól a képtől, ami a tavaszi napsütésben, fekete ruhában, a paksi Duna-parti töltésen
türelmesen álldogálókról bennem maradt.
Kitúrtam egy szekrényben elásott dobozból egy régi
túra képeit. Nézve azokat, megint lerohantak az emlékek, felhozták azokat az 1974-75-ös éveket, amikor
Tonióval töltöttük minden napunkat egy korábbi Magyarországon, az ifjúságunk idején. A megtalált képekről most tudtam meg, hogy egész életemben bennem
voltak, bennem maradtak, mert hatnak rám ma is azok
a napok, azok az évek. Emlékek, emlékképek, amelyek
a közös kenus életünket őrizték meg bennem.
És a döbbenet. A megtalált képek mindegyikénél
Tonió is ott áll valahol, mégsem látható egyik képen
sem, nem került a Smena 8-as orosz technikai csoda
látószögébe egyszer sem. Ez volt Ő.
Akkoriban olvastuk Eric Knight regényét, s kerestük
a ránk is vonatkozó nagy igazságot a „Légy hű magadhoz” sorai között. Ma nincs olyan tehetségkutató, vagy riport, ahol ne hangozna el, hogy „és légy
önmagad…”, aminek ugye semmi értelme nincs egy
mai celeb szájából. De Tonió más eset, tőle, még ha ki
sem mondta így, éppen ezt volt érdemes megtanulni.
A közelében, általa ismertük meg az életünkben rejlő lehetőséget, a szabadságot. Azt, hogy mindig van,
ami fontos, és van, ami nem. A szabadságvágya belénk költözött, és ezt keressük ma is mindenben, ezt
próbáljuk továbbadni, s küzdünk az új világ porszívóügynöki marketingjével, miközben keressük a vándorlás, az együttlét elveszett örömét, a tábortüzeinket, a
régi szabadságunkat.
… és ezért tudtunk, hibáink és tévedéseink ellenére,
őszülő hajjal, ma is egymás szemébe nézni ott a paksi
Duna parton, Tonió temetésén.
Őrizzétek Ti is a képeiteket…

Jupát induló
(első két versszak)

Jupát apánk szállj le hozzánk,
Védd meg kenus népedet,
Űzz el minden versenybírót,
Versenyeztünk eleget.

Mit nekünk az Olimpia!
És a Világbajnokság!
Jobb túrázni, mint gürizni,
Éljen-éljen Szent Jupát!

Hajba Antal Budapesten nőtt fel, élete derekán költözött Paksra, ahol az ő nevéhez fűződik a kajak-kenu
sportág felfuttatása, a csónakház népszerűvé tétele.
Birkózóként kezdte, 21 évesen, 1957-ben váltott a kenuzásra. És megpecsételődött a sorsa. 1960-ban a
válogatott tagja lett, három évre rá negyedik helyet
szerzett a világ-és az Európa-bajnokságon is, amely
sorozatot a tokiói olimpián folytatta. 1966-ban érte
el az olimpiai szereplés után – amely minden sportoló célja – pályafutása második csúcspontját egy
kenu egyes 10000 méteren szerzett világbajnoki
arannyal.
TF-es szakedzői diplomát szerzett, 1977-ben pedig
mesteredző lett. Paksra 1982-ben „gyütt”, és maradt
is, egészen 2017. március 5-én bekövetkezett haláláig. Az ASE Örökös Tagjaként, Paks város Pro Urbedíjasaként, a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjének viselőjeként az volt az utolsó kívánsága,
hogy a paksi Dunában lelje meg az örök nyugalmat.
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Retro

Épülő erőmű, leomló tévhitek
Orbán Ottilia | Fotó: saját archívum

Sokféle elképzelései voltak azoknak az embereknek, akik nem tudtak még semmit az atomenergiáról
és a Pakson épülő atomerőműről,
az ott élőkről. Titok lengte körül
a témát, furcsa elméletet szőttek
Pakssal kapcsolatban. Így nem
csoda, ha teljesen sajátos és furcsa elképzelésük volt hajdanán a
Pakson élőkről és az erőműben
dolgozókról.
Ezt hivatott talán cáfolni egy jó kis
magyar film is. Nagyon szórakoztató volt annak idején „A Kenguru” c. film (1975), ahol az égvilágon
semmi akció nincs. Annyi történik
mindössze, hogy egy szimpatikus
srác elmegy Paksra „atomsofőrnek”, és teherautóval szállítja az
alapanyagot az atomerőmű építéséhez. Közben teljesen hétköznapi emberekkel találkozik, csajozik. A film eszmei mondanivalója
csak az, hogy nyáron csodálatos a
magyar vidék, és ZIL-lel utazni és
atomsofőrnek lenni menő. A korszak legsikeresebb zenekarai adtak betétdalokat, a Fonográftól a
Skorpión át az LGT-ig. Gálffi Jánoson kívül játszott még Vándor
Éva, Tarján Györgyi, Koltai Róbert,
Trokán Péter és Pásztor Erzsi is.
A rendező Zsombolyai János volt.
Aki teheti, nézze meg!
Az Atomerőmű építői c. újság,
1978. novemberi számában megjelenő humoros illusztráció élethűen szemléltette a kor elképzeléseit
és véleményét az akkori „atomos
buckalakókról”.

Babahírek
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Nevem: Kurucsó Panna
Születésem helye, ideje: Baja, 2017. január 15.
Születéskori súlyom: 3180 g
Hosszúságom: 49 cm
Első gyermek vagyok a családban.
Anyukám: Kurucsó-Mérges Dóra, a Magyar
Államkincstárnál illetmény-számfejtési felülvizsgáló
Apukám: Kurucsó Sándor, a Reaktor Osztályon
jelenleg primer köri főgépész, április 1-jétől betanuló
reaktoroperátor

Nevem: Kovács Nárcisz Ninett
Születésem helye, ideje: Baja, 2017. január 28.
Születéskori súlyom: 3270 g
Hosszúságom: 51 cm
Testvéreim: Keresztes Laura 11 éves, Keresztes Bianka
8 éves
Anya: Kovács Renáta, intézményvezető főápoló
Apa: Kovács Krisztián, az Irányítástechnikai Üzemviteli
Osztályon technológiai számítógép-ügyeletes

Nevem: Császár Luca
Születésem helye, ideje: Pécs, 2017. február 2.
Születéskori súlyom: 3650 g
Hosszúságom: 50 cm
Testvérem: Eszter, 3 éves
Anyukám: Császárné Balogh Anasztázia gyógytornász
Apukám: Császár József, az Irányítástechnikai Műszaki
Osztályon berendezéstechnikus

Nevem: Világh Emília
Születésem helye, ideje: Baja, 2017. február 14.
Születéskori súlyom: 3000 g
Hosszúságom: 49 cm
Első gyermek vagyok a családban.
Anya: Görbe Tünde, a szülést megelőzően a SárközDunavölgye-Siómente Egyesületnél projektmenedzser
Apa: Világh Péter, a Gépész Műszaki Osztályon tervező
technikus
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Munkatársaink

Gyászközlemények
Marsay Péter (1945–2017)

2017. február 23-án, életének
72. évében elhunyt Marsay Péter, az MVM Paksi Atomerőmű
Zrt. nyugdíjasa. 1945. június
29-én született Pécsen. 1979.
április 17-én vették fel a Paksi
Atomerőmű Vállalathoz. 1995ig csoportvezetőként dolgozott a Beruházási Főosztályon,
majd azt követően 2001. október 31-én történő nyugdíjazásáig a Technológiai Létesítési
Osztályon létesítményfelelős
munkakörben.
Temetése 2017. március 20-án, Pécsen, a Siklósi úti temetőben volt, ahol családja, barátok, ismerősök, volt munkatársak vettek tőle végső búcsút.

Hajba Antal (1938–2017)

2017. március 5-én, 79 éves
korban elhunyt Hajba Antal,
Tonió, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa. 1938.
január 16-án született Mikosszéplakon. 1982. október 1-jén
vették fel a Paksi Atomerőmű
Vállalathoz, ahonnan 1993.
december 31-én vonult nyugdíjba. A kenus világbajnok
nevéhez fűződik a paksi kajak-kenus élet meghonosítása,
amely miatt a város Pro Urbe
díjjal tüntette ki és az Atomerőmű Sportegyesület Örökös
Tagjainak sorába is bekerült.
Búcsúztatására 2017. március 24-én, a paksi csónakházban
került sor, ahol családja, barátok, ismerősök, volt munkatársak vettek tőle végső búcsút.

Az atomerőmű dolgozói megőrzik elhunyt munkatársaik emlékét.

GONDOLATOK
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Épített környezet – kívül és belül
Prancz Zoltán | Fotó: Sitkei Gábor, „A Ti Fotóitok” fotópályázat, www.facebook.com/paksiatomeromu

„A több részből álló s több mester keze által készített művekben
nincsen annyi tökéletesség, mint
azokban, melyeken csak egyetlenegy ember dolgozott. Így például azok az épületek, melyeket egy
építőmester tervezett s fejezett be,
rendesen szebbek, rendesebbek,
mint amelyeken többen javítgattak,
kik régi, egészen más célból épített
falakat is fölhasználtak. Mily szabálytalanok azok a régi városok is, melyek eleinte kis falvak voltak, s csak
az idők folyamán lettek nagy váro
sokká, ha összehasonlítjuk azokkal
a szabályos helyekkel, melyeket valamely mérnök gondolata szerint kimért a síkságban!” – írja Descartes,
korszakalkotó művében, a felvilágosodás előestéjén.
Valószínűleg mindenki egyetért a
fentiekkel, aki látott már olyan házat

– esetleg lakott is benne –, amelyet
többször átépítettek az idők folyamán a megváltozott igények kiszolgálására, s így az összességében
nem egy átfogó, világos koncepciót
tükröz, hanem az eszkábált megoldások vegyülékes lenyomatát hordja magán.
Persze többről van itt szó, mint építészetről. „Hogy emberi dolgokról
szóljak – folytatja Descartes –, azt
hiszem […], hogy a könyvbeli tudományok, legalábbis azok, melyek
csak valószínű okokon alapulnak, s
melyekben semmiféle bizonyítások
nincsenek, minthogy különböző
emberek véleményéből lassan-lassan alakultak s nőttek, nem közelítik
meg annyira az igazságot, mintha
valamely józan eszű ember egészen
természetesen elmélkedik a körülötte lévő dolgokról.”

Az önálló gondolkodás és véleményalkotás igénye, a dolgok személyes
áttekintésének és megértésének
szükségessége kerül itt reflektorfénybe. Teljesen természetes, hogy
külső környezetünk kialakításával
kapcsolatban igényesek vagyunk, s
nem vesszük szívesen, ha mindenki
belebeszél ebbe, helyettünk alakítva ki azt a helyet, ahol élnünk kell,
hasonlóképpen ne adjuk alább a véleményünk, világlátásunk kialakítása
terén sem. A nagy, világos, átlátható
és könnyen átjárható terek bizonyára mindenkinek szimpatikusabbak,
mint egy zegzugos, fény nélküli,
„ahogy sikerült” alapon megépült
lakás. Belső világunkat illetően is törekedjünk tehát mintegy a nagy, világos, átlátható terekre, és ne tűrjük
meg a homályos, szűk sufnikat – üzenik az idézett veretes sorok.
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NYEREMÉNYJÁTÉK: ÉPÜLETKVÍZ
Ismered Paksot, mint a tenyeredet? A címlapra
pillantva azonnal tudtad, hol készültek az egyes
részletek? Ne habozz, írd meg nekünk a számokhoz tartozó nevezetes épületek nevét vagy címét
az atomeromuujsag@npp.hu e-mail-címre 2017.
május 15-ig! Sokat nem hibázhatsz: 13-ból 10-et
kell eltalálnod ahhoz, hogy részt vehess nyereményjátékunkon, amelyen ajándékcsomagokat
sorsolunk ki.

