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Köszöntő
Dr. Kovács Antal
kommunikációs igazgató
Fotó: Bodajki Ákos

Kedves Olvasók!
Júniusi lapszámunk vezérfonala az örökségünk témája. Hezitáltunk, hogy mit is jelent valójában ez a szó.
Azt, amit mi kapunk az előttünk járóktól? Azt, amit
mi hagyunk örökül az utánunk jövőkre? Azt hiszem,
hogy az örökség valójában összeköt minket: a múltat,
a jelent és a jövőt.
Az atomerőmű esetében alkalmat adott ez a lapszám
arra, hogy elgondolkodjunk azon, az alapítás óta eltelt fél évszázad milyen maradandó értéket teremt
majd az utókor számára. A mában azt egyértelműen
látjuk, hogy a világnak, az embereknek energia kell
– az olcsó áram révén kézzel fogható a fejlődés, a tudomány és a gazdaság olyan világot teremt, amiben
generációról generációra jobban, kényelmesebben
és tovább élünk. Az atomenergia révén ráadásul úgy
termelünk olcsón áramot, hogy nem pusztítjuk a környezetet. A tiszta levegő a legnagyobb érték, amit
örökül hagyunk az utánunk következő évszázadoknak, a legnagyobb és legszebb ajándék a gyermekeinknek.

Az Atomerőmű magazin mostani lapszámában ezért
megnézzük, hogy ha a közös cél az, hogy élhető környezetet, levegőt hagyjunk magunk után, akkor annak milyen lehetőségei, alternatívái vannak, és mi
lehet ebben hosszú távon az atomenergia szerepe.
Foglalkozunk azzal, amit a mostani technológiák révén szintén magunk után hagyunk: a radioaktív hulladékokkal. Bemutatjuk, milyen biztonságos megoldások léteznek már most ennek tárolására vagy
újrafelhasználására, és milyen tudományos újítások
alakulnak éppen, amelyek mind azt célozzák, hogy
ezt a kérdést még a jelenben megoldjuk.
Örökségünk a különböző generációkban él tovább.
Legyen szó akár egy dalról, amely magyarul hálózza
be a világot, egy kézműveshagyományról, amiben
egy atomerőműves szakember teremt új értéket, egy
rockfesztiválról, amely negyedszázada helyez egy
kisvárost a világ zenei térképére – ismerkedjenek maradandó értékeinkkel az Atomerőmű magazinban,
kellemes olvasást kívánok!

4

atomjövő

Atomjövő

Örökségünk – reális jövő
Dr. Szerbin Pável | Fotó: Feke Lajos, Jenei Ferenc – „A Ti Fotóitok”
fotópályázat, TLK
Őseinktől örököltük az élet lehetőségét ezen a nagyszerű bolygón.
Mivel életünk kozmikus értelemben csak egy pillanat, a körülöttünk lévő világ változásait alig érzékeljük, úgy tűnik nekünk, mintha
az statikus lenne. Holott változik, csak a mi élettartamunkhoz képest igen lassan. Nekünk minden tavasz ugyanolyan kikelet, kellemes melegedés, virágzás, megújulás. De ez a hely, ahol most élünk,
volt már fagyos medence, hullámzott itt tenger, és voltak itt trópusi erdők. Most egy kellemes, élhető helynek tűnik, azonban nagy
valószínűséggel nem lesz ez mindig így. De hogy mi, mikor, miért,
hogyan és milyen ütemben fog változni, nem tudhatjuk, csak egy
biztos, hogy változás lesz.
Az utóbbi időben egyre többet
hallunk a globális éghajlatváltozásról. Ennek fő oka egyes meghatározó
gazdasági-politikaitudományos érdekkörök szerint
az üvegházhatású gázok (főként
szén-dioxid) emberi eredetű kibocsátása a fosszilis üzemanyagok elégetése következtében
(áramtermelés, közlekedés, épület fűtés-hűtés stb.). Ezt magunk
is érzékeljük, hiszen kicsit mintha
melegebbek lennének a nyarak,
sokasodnak a világban a szélsőséges időjárási jelenségek – bár
lehet, hogy csak a média hozza hozzánk közelebb a Föld más
pontjain lezajló különös eseményeket. Azonban sokan nem osztják ezt a nézetet, hogy mi magunk okozzuk a melegedést, ők
úgy gondolják, hogy a Nap által
a Földre sugárzott energiamen�nyiség változása, valamint a légkör összetett folyamatai és azok
kényes egyensúlyának billenései
okozzák az éghajlat módosulását.
Utóbbi véleményt igazolja, hogy
Földünk történelme a természetes felmelegedések és lehűlések

láncolata. De maradjunk a realitások talaján, és fogadjuk el az
éghajlatváltozás emberi eredetét,
mert jelenleg ez terjedt el leginkább a köztudatban, és ismerjük
el, hogy az ipari forradalom kezdete óta eltelt kb. két évszázad
alatt évmilliók során felhalmozódott fosszilis anyagokat pöfékeltünk a levegőbe. És ez nem jó.
Mert mindannyian tiszta környezetre vágyunk.
A tiszta energiatermelés egyik
szinonimájává váltak az utóbbi
években a megújulók – a szél-,
nap-, víz-, geotermális és bioenergia. Azért megújulók, mert nem
kell hozzájuk külön üzemanyag,
hiszen a Nap által a Földre sugárzott energiát alakítják át, és
mindig újratermelődnek, amíg létezik a Nap és a Föld. Valljuk be,
nagyon csábító lehetőség, hogy
üzemanyag nélkül, „ingyen” állítsunk elő tiszta energiát, és ebből fedezzük az emberiség teljes
energiaszükségletét, megőrizve
örökségünket, a tiszta levegőjű,
tiszta vizű Földet. Nem lennének
urán- és szénbányák, olaj- és gáz-
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kutak és vezetékek, olajfinomítók,
kipufogógázok, szennyezett vizek
és kéményfüst, függőség az importenergiától, sőt háborúk sem
lennének az energiaforrásokért.
De vajon reális lehetőség ez? A
zöldek szerint az átalakítás már
néhány évtizeden belül megvalósítható, a józanabbak hosszas
átmenetet jósolnak, a gyakorlatias gondolkodásúak a több lábon állást részesítik előnyben,
a szkeptikusok nem hisznek az
emberi eredetű éghajlatváltozásban és az emberiség képességében összefogásra magasztos
célok érdekében. De a folyamat
elindult, megszületett a párizsi
klímaegyezmény, az EU lépésről
lépésre szigorítja éghajlatvédelmi
célszámait, városok kívánnak átállni a 100% megújuló energiaellátásra (Salt Lake City, Vancouver,
Malmö, Freiburg), politikai jelszó
lett a gazdaság dekarbonizációja
(a fosszilis energia használatának
megszüntetése), az emberek egyre növekvő többsége hiszi, hogy a
megújulóké a jövő.
Teljesen egyértelmű, hogy a gazdaság dekarbonizációja egyre
több, nagyon sok villanyáramot
jelent, gyakorlatilag mindent villamosítani kell majd. Ha ezt a
töretlenül növekvő áramigényt
a legnagyobb potenciállal rendelkező, de időjárásfüggő, ezért
változékony rendelkezésre állású megújulókból (nap és szél)
akarjuk fedezni, akkor ezek mellé
hálózatstabilitási okokból folyamatosan és nagy megbízhatósággal rendelkezésre álló és szintén
kibocsátásmentes energiát kell
alkalmazni háttérkapacitásként.
Utóbbit két nagy forrásból lehet
kielégíteni: atomenergiából és
szénleválasztásos (CCS) fosszilis
forrásokból. Különböző okokból
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sajnos manapság egyik sem örvend osztatlan népszerűségnek –
talán a gáz kivételével.
A szembenálló táborok közötti, gyakran már hitbeli és inkább
emocionális, mintsem racionális
érvekkel vívott vita itt csúcsosodik ki: lehetséges-e az áramigények kielégítése 100%-ban megújulókból atom- és CCS fosszilis
energia nélkül? A válasz kézenfekvő: természetesen lehetséges,
ha olyan hatalmas nagyságrendű
megújulókapacitást építünk ki,
amely kedvező időjárási körülmények között képes annyi energiát
termelni, amit el lehetne raktározni rosszabb napokra-hetekre – sőt,
talán még évszakokra is. Azonban
a technológia mai fejlettségi fo-

kán ilyen energiatárolók egyszerűen nem léteznek! Jelenleg a
legnagyobb mennyiségű áram
raktározására a szivattyús-tározós
vízerőmű képes, a többi technológia gyakorlatilag még csak kísérleti stádiumban van. Hogy a raktározási igény és az energiafogyasztás
közti szakadékot érzékelni lehessen: jelenleg a világ legfejlettebb
gazdasága, az USA rendelkezésére álló szivattyús-tározós energiatároló kapacitás az Államok átlagos villanyszükségletét mindössze
43 percig lenne képes fedezni.
Ugyan nem zárható ki, hogy az
energiatárolás terén valamilyen
áttörés következik be a jövőben,
de energiaellátást felelősen tervezni csak létező technológiákra

alapozva lehet! Áthidaló megoldásként felmerülhet nagy kiterjedésű földrajzi rendszerekben (pl.
Észak-Amerika, EU, eurázsiai régió) a hálózatok összekapcsolása,
a határkeresztező kapacitások fejlesztése – mert valahol talán még
süt a nap és fúj a szél. Ez azonban
valószínűtlenül harmonikus bizalmi kapcsolatokat feltételez az országok, régiók között (ami sem régen nem létezett, sem manapság
nem jellemző), hatalmas befektetéseket igényel, és az energiaellátás biztonsági kockázata is óriási
– ezt felelős energiapolitika nem
vállalhatja fel.
Ha atomenergia és CCS fosszilis
energia nélkül szeretnénk megvalósítani a 100%-ban megújuló-
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kon alapuló energiaellátást – és
ismerjük be, ki ne szeretné –,
akkor drámai mértékben meg
kellene növelni a (technológiailag még nem is létező) tárolókapacitásokat, fejleszteni az
átviteli hálózatokat, átalakítani
az áramkereslet-menedzsmentet
és hatalmas, nagy rendelkezésre állású megújulókapacitásokat
(víz, biogáz, geotermális stb.)
kellene létrehozni – irdatlan költséggel. Erre sem a természetes
megújulópotenciál, sem a szükséges pénzügyi eszközök hiánya
miatt nem képes minden ország.
Álljon itt egy példa: a német gyáriparosok szövetsége (BDI) szerint
az Energiafordulat Németországnak 1 trillió eurójába kerül majd.
Nem véletlen, hogy jelenleg a
fogyasztói villanyárak a megújulók terén Európában úttörő
Németországban és Dániában a
legmagasabbak. A Greenpeace
tanulmánya szerint a 100%-ban
megújulókra történő átállás költ-

ségei 2050-ig körülbelül évi 1000
milliárd dollárra rúgnának. Emlékeztetőül: Paks II. szerződési ára
12,5 Mrd €.
A gazdaságok dekarbonizációját
felvázoló energia-forgatókönyvek
túlnyomó többsége szerint a
megújulók részarányának növelésével
exponenciálisan
növekszik az átalakítás ára, 80%
fölötti értékeknél már csillagászati összegekről beszélhetünk
(http://innovationreform.org).
Ezért azok a modellek, amelyek a
dekarbonizáció költséghatékonysági szempontú optimalizálását
helyezik előtérbe, csaknem minden esetben tartalmaznak jelentős részarányú atom- és CCS fos�szilis energiát. Természetesen itt
nem beszélünk azokról a forgatókönyvekről, amelyek peremfeltételként – talán hitelméleti okokból
– eleve elképzelhetetlennek tartják az atomenergia alkalmazását.
Egy 24 energetikai forgatókönyv
eredményeit összefoglaló tanul-
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mány leszögezi „az összegyűjtött
bizonyítékok ismeretében kijelenthető, hogy a 100% megújuló
energiatermelés
megvalósítása
nem adekvát egy felelősségteljes, az éghajlatváltozás kihívásait
megválaszolni hivatott energiapolitika kialakítása szempontjából.”
(http://www.sciencedirect.com)
Jelenleg ez a helyzet. Zajlik a
meggyőződések, tények és tévhitek összecsapása a különböző
irányzatok hívei között, a fenntartható jövőért folytatott küzdelemben a megújulók igen vonzó
tulajdonságaik miatt jó helyzeti
előnyből indulnak. De mindan�nyian jobban járnánk, ha harc
helyett a különböző, de egymást
jól kiegészítő tisztaenergia-technológiák szinergiáit kihasználva
sikerülne létrehozni a jövő gazdaságos, fenntartható és biztonságos energiarendszerét. Úgy
gondolom, így járulhatnánk hozzá
legjobban örökségünk, a tiszta
bolygó megőrzéséhez.
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Örökség a föld alatt
Prancz Zoltán | Fotó: Juhász Luca

lapotú hulladékkal kell számolnia:
a folyékony radioaktív hulladékok
egy cementezési eljárást követően, szilárd állapotban várnak további kezelésre. Hasonlóképpen a
légnemű anyagok is, amelyek esetében az azokat megtisztító szűrők
lesznek a hulladékkezelés tárgyai.)
Visszatérve az aktivitás és az élettartam szerinti csoportosításra,
ezek lényegileg három kategóriát
határoznak meg:

Az atomerőművek, így a Paksi
Atomerőmű kapcsán is az egyik
legaggasztóbb kérdésként a radioaktív hulladékok sorsa él a
köztudatban. Indokolt-e az aggodalom, avagy biztonságos és
megnyugtató-e a sugárzó melléktermékek kezelése?
Ezt járjuk körül az alábbiakban
Nős Bálint mérnök-fizikus, a Radioaktív Hulladékokat Kezelő
Kft. stratégiai és műszaki igazgatója segítségével.
„Fussunk neki egy kicsit távolabbról – kezdi szakértőnk a kérdéskör
áttekintését –, tudni kell ugyanis,
hogy radioaktív hulladékok nem
csupán atomerőművekben keletkeznek, hanem például kórházakban vagy izotópokat alkalmazó laboratóriumokban is.” Az utóbbiak
közé tartoznak egyebek mellett az

anyagvizsgáló laborok. Az ezekben keletkező hulladékok ártalmatlanítását is ugyanúgy meg kell
oldani, noha természetesen a keletkező mennyiségeket tekintve az
atomerőművek a meghatározók.
A radioaktív hulladékokat két alapvető szempont szerint csoportosíthatjuk. Az egyik az aktivitás,
eszerint kis és közepes aktivitású,
valamint nagy aktivitású hulladékokat különböztetünk meg. A másik csoportosítási szempont az
élettartam, azaz a lebomlási idő,
amely alatt az adott hulladék által kibocsátott radioaktív sugárzás lecsökken. Ez alapján rövid és
hosszú élettartamú hulladékokról
beszélhetünk. (Emellett további
csoportosítási szempontként jöhet szóba például a halmazállapot.
Ugyanakkor a hulladékkezelésnek
végső soron csak szilárd halmazál-

»» rövid élettartamú, kis és közepes aktivitású hulladékok,
»» hosszú élettartamú, kis és közepes aktivitású hulladékok,
»» hosszú élettartamú, nagy aktivitású hulladékok.
Könnyű belátni, hogy a legproblémásabb kategóriát a hosszú élettartamú, nagy aktivitású hulladékok jelentik. Persze, ezek mellett
a többi kategória is maximálisan
biztonságos rendezést kíván.
Az országban keletkező kis és közepes aktivitású hulladékok végleges elhelyezése jelenleg már
megoldott: Magyarországon két
radioaktívhulladék-tároló üzemel:
a Radioaktív Hulladék Feldolgozó
és Tároló Püspökszilágyban, valamint a Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló Bátaapátiban. (Akit
közelebbről is érdekel az alkalmazott technológia, további információkat, többek között fényképeket és videókat talál a Radioaktív
Hulladékokat Kezelő Közhasznú
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Nonprofit Kft. weboldalán: www.
rhk.hu, emellett üzemlátogatásra
is lehetőség nyílik, amelynek megszervezésében szintén az említett
honlap kalauzol.)
„Az igazi kihívást a hosszú élettartamú, nagy aktivitású hulladékok kezelése jelenti” – mutat
rá szakértőnk. Logikus, hogy ha
ezekre megnyugtató megoldást
tudunk találni, akkor a kevésbé
problémás sugárzó hulladékok
sem okozhatnak gondot. A hosszú
élettartamú, nagy aktivitású hulladékok meghatározóan a kiégett

kazetták, amelyek üzemanyagként
szolgáltak az atomerőmű villamosenergia-termelési folyamatában.
A kiégett üzemanyag-kazetták
villamosenergia-termelésre már
nem alkalmasak, de továbbra is
erős sugárzást bocsátanak ki, így
ártalmatlanítás nélkül veszélyt
jelentenének az élővilágra, illetve az egészségünkre. Közel egymillió évvel kell számolni azt az
időtartamot tekintve, ami alatt a
kiégett kazetták „veszélyessége”
lecsökken a bányászott uránérc
„veszélyességének” – vagyis a ter-
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mészetben is jelenlevő aktivitás –
szintjére. A Paksi Atomerőmű négy
reaktorában évente 336 kiégett
kazetta keletkezik (azaz reaktoronként 84), miközben az erőmű
a hazai villamosenergia-termelésnek több mint a felét biztosítja.
Egy üzemanyag-kazetta hatszögletű, 14,5 centiméter kulcsméretű és 3,2 méter hosszú, a tömege
pedig körülbelül 215 kilogramm.
Ez azt jelenti, hogy évente mintegy 70 tonna kiégett üzemanyag
keletkezik. Összehasonlításképpen megemlíthető, hogy Magyarországon az üvegházhatású gázok mennyisége 66,9 millió tonna
volt 2013-ban (CO2-egyenértéket
tekintve), az éves begyűjtött települési hulladék pedig 3,8 millió
tonnát nyomott 2014-ben. Ugyanakkor nem mellékes, hogy a Paksi
Atomerőmű folyamatosan áttér a
12 hónapos átrakási ciklusidőről a
15 hónaposra. Ez azt jelenti, hogy
a reaktorok a korábbi 11 hónap
üzemelésből és 1 hónap karbantartásból álló ciklusa 14 hónap
üzemelésre és 1 hónap karbantartásra változik. Ennek következtében az évenként és reaktoronként
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keletkező 84 kiégett kazetta száma
átlagosan 81,6-re csökken, vagyis
a jelenleginél kedvezőbben alakul.
Ezt a fejlesztést is figyelembe véve
a reaktorok meghosszabbított,
ötvenéves üzemidejének végéig
17 716 kiégett kazetta keletkezik,
ami körülbelül 3800 tonna össztömeget jelent. Magyarországi
viszonylatban ez az a problémás
mennyiség tehát, amely kezelést
igényel.
„Nemzetközi szakmai konszenzus alakult ki a tekintetben, hogy
a nagy aktivitású hulladékok
végleges ártalmatlanításának
módszere a mélységi geológiai
tárolóban történő
végleges elhelyezés”
– szögezi le szakértőnk. Elvi lehetőségek persze felmerültek ezen
kívül is. Így a jégtakaróban történő vagy a mélytengeri elhelyezés,
amelyek ellen környezetvédelmi
szempontok szólnak. Emellett a
világűrbe való kilövés lehetősége
is megfogalmazódott, amely azért
tűnik járhatatlan útnak, mert rendkívüli drága, nem beszélve arról a
kockázatról, amit egy sikertelen

kilövés és a sugárzó anyag visszahullása jelent.
A kiégett kazetták kezelése két
lépcsőben valósulhat meg: az első
lépés az átmeneti tárolás, majd ezt
követi a végleges elhelyezés mélységi geológiai tárolóban. Átmeneti tárolásra azért van szükség, mert
a kiégett kazetták a radioaktív
sugárzás kibocsátása mellett hőt
is termelnek. Az átmeneti tárolás
50 éves időszakot ölel fel. Ez alatt
az atomerőmű szomszédságában
található, a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójában helyezik el a
kiégett üzemanyagot, ahol biztosított a hűtése mindaddig, amíg
a hőtermelődés kellően lecsökken. A Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója szelvényes szerkezetű,
így viszonylag könnyen bővíthető
épület, ezáltal képes befogadni az
atomerőmű élettartama során keletkező kiégett kazettákat.
„Az átmeneti tárolást követő végleges elhelyezés koncepciójának
kialakításakor, a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően, a többszörös gátrendszer elvét alkalmazták” – lépteti tovább a gondolatot
a szakember. Lényegében arról
van szó, hogy megfelelő geológiai jellemzőkkel rendelkező kő-

zetben, mintegy 500 méter mélyen, korrózióálló konténerekben
helyezik el a sugárzó anyagot, a
befogadókőzet és a konténerek
közötti (más szóval a fúrólyukakban maradó) üres tereket pedig
záróanyaggal (például bentonittal) töltik ki. A hármas gátat tehát a konténer, a záróanyag és a
befogadókőzet képezi.
Magyarországon a nagy aktivitású
hulladék végleges elhelyezésére
szolgáló telephely kutatását ígéretes helyzetbe hozta, hogy az 1980as évek végén, a mecseki uránbánya vágatrendszerének kihajtása
során alkalmasnak tűnő kőzetet találtak. A célirányos kutatási program 1993-ban indult, és jelenleg is
tart. A nagy aktivitású hulladékok,
illetve kiégett kazetták végleges
elhelyezésére szolgáló tároló létesítése a 2050-es évek közepére
várható. A teljes képhez hozzátartozik, hogy ilyen tároló még sehol
sincs a világon, de a magyar kutatási program számára irányadók
lehetnek az előrehaladottabb fázisban levő nemzeti kutatások, így
a franciák, a svédek vagy a finnek
eredményei (az utóbbiak járnak
legelöl, náluk körülbelül 2025-re
készülhet el a tároló).
A kiégett kazetták ártalmatlanítása kapcsán szólni kell arról a lehetőségről is, amit az úgynevezett
reprocesszálás jelent. Ez röviden
azt takarja, hogy a kiégett kazettákból kinyerik és újrahasznosítják a plutóniumot és az uránt (e
tekintetben tehát nem is helyes
a kiégett kazettákat hulladéknak
titulálni, hiszen jelentős értéket
képviselhetnek). Ezen túlmenően a negyedik generációs – azaz
a legmodernebb – reaktorok
viszonylatában arra nézve is kiterjedt kutatás folyik, hogy a kiégett kazettákban található más
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Végleges helyén
az utolsó vasbeton
konténer
Alig több mint négy év telt el azóta, hogy a bátaapáti kis és közepes aktivitású Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló első föld alatti
tárolókamrája megkezdte működését. Május 19-én – a média számos képviselőjének jelenlétében
– az utolsó vasbeton konténer is
a végleges helyére került. Önmagáért beszél, hogy az első föld
alatti tárolókamra üzembe vétele
óta nem történt semmiféle, a biztonságot kedvezőtlenül befolyásoló esemény.
Az eddigiekben a Paksi Atomerőműből teherautóval érkező
kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékkal teli hordókat
kilencesével vasbeton konténerekbe helyezték a felszíni technológiai épületben. A hordók közti
teret cementpéppel töltötték ki,
majd lezárva, 7 napi száradás-pihentetés után szállították le a 250
méter mélyen kialakított I-K1 jelű
tárolókamrába.
Az utolsó vasbeton konténer elhelyezése persze csupán egy
feladat befejezését jelenti a sok
közül. Jószerével az első hulladékos konténer föld alá szállításával
egy időben kezdődött az a munka, amelynek nyomán a világszínvonalú létesítményt helytakarékosabban, kisebb költséggel, de
ugyanolyan biztonság szavatolása mellett lehet majd üzemeltetni. Jelenleg javában folyik az
új elképzelések megvalósítása
a kettes kamrában: a következő
tárolótér kialakítása lassan be is
fejeződik.

izotópokat is újrahasznosítsanak.
Persze nem hallgatható el, hogy
a reprocesszálás ugyan javít a
hulladékok jelentette nehézségeken, de önmagában nem képes
megoldani azokat. A jelenlegi
reprocesszálási technológia hátrahagy nem hasznosítható izotópokat, amelyeket üvegbe ágyazott
nagy aktivitású hulladékként kell a
továbbiakban kezelni. A mélységi
geológiai tárolóban történő végleges elhelyezés tehát mindenképpen szükségesnek látszik.
A végleges elhelyezés koncepciója azonban legalább két további,
izgalmas kérdést is felvet.
Az egyik így hangzik: Vajon más
nemzetek is a mienkhez hasonló lelkiismeretességgel bánnak
a radioaktív hulladékaikkal? (Ez
egyaránt vonatkozhat a nagy, valamint a kis és közepes aktivitású
hulladékokra.) A kérdés azért is
fontos, mert a radioaktivitás nem
ismer országhatárokat, így egy
nemzet felelőtlenségének mások is kárvallottjai lehetnek. Garanciát erre nézve a nemzetközi
megállapodások
jelenthetnek.
Ilyen a Nemzetközi Atomenergia
Ügynökség (NAÜ) égisze alatt
létrejött, hulladékelhelyezési normákkal kapcsolatos nemzetközi
egyezmény (ennek jószerével részese valamennyi atomerőművel
rendelkező ország, az egyetlen
kivétel talán csak India), valamint
az Európai Unió országai esetében a 2011-es direktíva. Mindkét
formáció a kötelező normákon
túlmenően az átláthatóságot és a
független ellenőrzés elfogadását
is magában foglalja.
A másik súlyos kérdés a következő: Hiteles lehet-e a felelősségvállalás több százezer éves lebomlási
idejű izotópokra? Hiszen ennyi idő
alatt civilizációk váltják egymást,

11

és lehet, hogy a későbbi nemzedékek már azt sem fogják tudni,
hol vannak elhelyezve ezek a veszélyes anyagok. „Ez a kérdés már
társadalomfilozófiai területre visz”
– mondja szakértőnk. Vitán felül
áll, hogy az információt, vagyis az elhelyezéssel kapcsolatos
alapadatokat (mi, hol, milyen módon van elhelyezve) hosszú távon
meg kell őrizni, és biztosítani kell
ezek átadását az egymást követő
nemzedékek között, lehetővé téve
számukra, hogy akár egy korábbi
generáció által hozott döntéseket
újraértékeljék, felülbírálják. Az információ megőrzésének mikéntje
azonban már valóban komplex,
társadalomtudományi szempontokat is magában foglaló megfontolást igényel. Vita tárgya lehet
például, hogy magán a helyszínen
szükséges-e figyelmeztető jelet
tenni – hiszen ez akár visszaélésekre is lehetőséget ad –, vagy célszerűbb az információmegőrzés
egyéb módjait választani.
Összegzésként felidézhetünk egy,
a Műegyetemen elhangzott tömör, professzori megállapítást:
„Kényelemszerető világunk zabálja az energiát, az áram pedig nem
egyszerűen a konnektorból jön.”
Amíg ez így van (márpedig így
van!), addig a környezetvédelmi
szempontokat is magában foglaló
optimális megoldás – mondhatni
„a legkisebb rossz” – megtalálása
lehet a reális célkitűzés. Az atomerőmű esetében a számos környezeti előny, köztük a tiszta levegő
van a mérleg egyik serpenyőjében, míg a másik serpenyőbe lényegében csak a radioaktív hulladékok jelentette nehézség kerül
(ami, mint láttuk, megnyugtatóan
kezelhető). A realitás talaján állók
számára tehát aligha lehet kérdéses, merre billen a mérleg.

12

generációkon át

Bezzeg az én időmben
Orbán Ottilia | Fotó: internet

Egyedül drága jó Anyám képes
arra, hogy évente egy-két alkalomra összerántsa a családot, ami
manapság már egyre nehezebben
jön össze. Előkerülnek ilyenkor a
régi családi videók, emlékek. „Emlékszel még…?!” Ilyen és ehhez
hasonló kérdésekkel, mondatokkal, fejtegetésekkel bombázzuk
a családi összejövetelt, miközben
a vacsoraasztalnál előkerülnek a
kellemetlen kérdések is. A szülők
és rokonok állandó aggódó kérdései a munkahelyről, a családról, a
gyerekről. Ha van, azért, ha nincs,
azért.

Ezért szép is a család, amikor lehetetlenség nyugodtan enni az
asztalnál, lehetetlen megérteni
egymás szavát, mert mindenkinek megvan a saját véleménye, és
azt ott helyben, azonnal ki is kell
mondania. Miért történik mindez?
Generációk harca. Utánanéztem
a témának, és érdekes megállapításokat találtam a szakirodalomban, úgy általában a generációkról. Hogy is van ez? Nagyon okos,
tudós emberek azt állapították
meg, hogy egy adott generáció
tagjai nagyon hasonló világlátással és értékrenddel rendelkeznek.

Az úgynevezett Veteránok, vagy
másképpen Építők generációja a
második világháború vége előtt
születettek (–1946). Őket követik a
Baby boomerek (1946–1964), illetve a Ratkó-korszak gyermekei.
Jómagam, mint az X generáció
(1965–1979) képviselője „kulcsos
gyerek” voltam. Szüleimről (Veteránok, ill. Építők) elmondhatom,
hogy soha nem voltak karrieristák,
vagy nem készültek sikeres üzletasszonynak, üzletembernek. Így
mintám sincs erre a működésre.
Édesanyám például nagyon családcentrikus, gyermekközpontú,
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igazi és csodálatos anyuka, tele
kreativitással és ötletekkel, amivel
sikerült mindig lefoglalnia minket
kisgyermekkorunkban. Édesapám
csupaszív, jólelkű, lelkiismeretes,
szintén nagyon gondoskodó apa
volt. Soha nem vettem észre, hogy
valaha is a karrier lett volna számára az első. Mi szerepeltünk mindig
mindenben az első helyen, lesték
minden kívánságunkat. Azt írja a
tudomány, hogy az X-esekre jellemző, hogy fiatalkorukat a szüleik
példájával szembeni szkepticizmus
jellemezte, az „én majd másként
csinálom” érzése. A legjobban
iskolázott és a legmegbízhatóbb
munkavállaló nemzedéknek tartják, igazi csapatjátékosoknak.
Ez talán annak is köszönhető, hogy
pályakezdőként nekik a szocializmus kiszámítható, langyos biztonsága, rögzült hierarchikus viszonyai helyett keményen meg kellett
küzdeniük a munka világában az
érvényesülésért, a túlélésért. A sikerhez a tudás mellett gyakorlatiasság, gyors reagálás, fokozott
munkatempó kellett, nyitottság az
új kihívásokra, képesség a megújulásra, akár egy újrakezdésre és
persze nyelvtudás. Mai céljaik: a
biztos megélhetés, a munka és a
magánélet egyensúlyba kerülése. Jól hangzik, bár a rám jellemző módon nehezen ismerném be,
hogy így van.
Na, a gyermekeim már az Y generációhoz tartoznak (1980–1994).
Különlegesek, számomra biztosan. Igyekeztem gyerekkorukban
sokat foglalkozni velük, olvasás,
a kézügyesség, a logikai gondolkodás fontos részét képezte életünknek. Mindkettőjükre büszke
vagyok a mai napig is. Néha még
anyatigrisként védeném őket, de a
józan ész azt diktálja, hogy hagyjam őket. Nagyon-nagyon nehéz
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elengedni őket. Tapasztaltam,
hogy mindegyikőjük magabiztos
és optimista, jó csapatjátékosok.
Igyekvőek, kellően erősen motiváltak, racionálisak, és már látom,
hogy hosszú távra is terveznek.
Másként kell motiválni őket, mint
például az X generáció szülötteit.
Hatalmas felelősség, megfelelési
kényszer és pörgés nehezedik a
vállukra. Ott van még a családban a Z generáció (1995–2010)
mai kiskamaszok és a kisgyerekek.
Őrájuk mondják azt, hogy a kezükben mobiltelefonnal és tablettel

bármelyik pontján elvégzik feladataikat, létrehozzák virtuális közösségeiket. Így már kicsi koruktól
kezdve digitális történetük lesz.
Mit kezdjünk egyáltalán ezekkel a
generációs attitűdökkel? Hogyan
kezeljük? Hogyan kerüljük el a
konfliktusokat? Mindegyikünknek
(X,Y,Z) megvannak a rigolyái, a
menetrendszerűen vitát robbantó időzített bombái, a gyenge
pontjai, ahova könnyen oda lehet
„szúrni”: „Ja, persze, azért ilyen
a gyerek, mert Y/Z generációs.
Dobjuk sutba az életkori tényezőt.

születtek. Jó vagy rossz, igazából
nem tudom, de idejük nagy részét a neten lógva, online töltik.
Veszélyesen és olykor felelőtlenül
közösségi oldalakon chatelnek és
barátkoznak. Megrögzött „klikés lájkvadászok”. Fokozott figyelemre van szükségük, mert nem
érzik ennek veszélyét. De ez a
generáció már sokkal tudatosabb
fogyasztó, és az új technológia,
technika nyújtotta lehetőségek a
legvonzóbbak számára. Minden
fontosabb eseményt, legyen az
pozitív vagy negatív, meg is oszt
a közösségi oldalakon. A mobil
és az internet segítségével a világ

Tiszteletet adni és kapni mindkét
fél számára felemelő érzés, éljünk
vele, bennünket gazdagít.
A konfliktusok ellenére mégis nagyon vágyunk egymás társaságára, úgyhogy amikor végre együtt
vagyunk, azért a nap végére mindig nagy az egyetértés, megfogadjuk, hogy na, aztán mostantól
sokkal többször és gyakrabban
összejövünk. Mi, Veteránok, X-, Yés Z-sek. Jövőre kezdődik előröl
minden. Van élet a Z után is, mert
2010 után pedig megérkeztek,
érkeznek folyamatosan a család
új nemzedéke: az Alfa generáció
gyermekei.
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Kortalan kommunikáció
Váczi Gergő | Fotó: saját archívum
Generációs különbség. Sokszor halljuk ezt a kifejezést, ami a társas kapcsolatainkban, a családban, de
még a munkahelyünkön is fontos hatással bír. Gyakran ugyanis egyszerűen képtelen egymással szót
érteni egy nagyszülő és az unokája, de van, hogy ez a rossz kapcsolat már a szülő-gyerek viszonyban is
realizálódik. De beszélhetnénk arról is, hogy az eltérő generációkba tartozó munkatársak nehezebben
találják meg egymással a hangot, mint saját kortársaikkal. Hogyan oldjuk ezt az oldhatatlannak tűnő
feszültséget? Lehet-e egyáltalán javítani két teljesen más körülmények között szocializálódott ember
kapcsolatán, ha egyszerűen képtelenek kommunikálni? Steigervald Krisztián generációs szakértő nemcsak a jelenség hátteréről és okairól beszélt az Atomerőmű magazinnak, hanem konkrét példákkal is
igyekszik segíteni azokat, akiket érint ez a probléma.
–– Tisztázzuk, hogy maga a generációkutatás egészen pontosan
mit takar az Ön életében?
–– Két része van: egyrészről az
üzleti életben foglalkozunk marketingkommunikáció
területen
generációkkal. Vizsgáljuk, hogy az
egyes generációkban élő emberek hogyan viselkednek, hogyan
állnak a különböző márkákhoz, mit
szeretnének, mit igényelnek, hogyan élnek, milyen elvárásaik vannak. És van egy másik oldala, amivel az utóbbi időben én többet
foglalkozom. Ez pedig az, hogy
a generációk egymással hogyan
tudnak kapcsolatot tartani akár
családon belül, akár munkahelyen,
akár bárhol máshol.
–– Mielőtt ennek a részleteibe
mennénk, beszéljünk arról, hogy
a szakma hány fajta generációt különböztet meg?
–– Magyarországon hat generációt választunk külön. Ezek a következők: az 1945 előtt született
Építők vagy Veteránok, az 1945
és 1964 között született Baby
boomerek, az 1965 és 1980 között
született X generációsok, az 1981
és 1995 között született Y generációsok, az 1996 és 2010 között

született Z és a 2010 után született
Alfa generáció. Abban van vita a
szakmában, hogy hol vannak az
egyes határok. Én ott húzom meg
a határt, főleg az újaknál tehát az
Y-nál, Z-nél és Alfánál, hogy gyerekkorban mennyire volt befolyásoló a digitalizáció szerepe.
Például a 2010 és az azután született gyerekek személyiségjegyeit
nagyban befolyásolja már az online tér.
–– Beszéljünk magáról a kommunikációról. Ahogy említette, ez az
egyik fő kutatási területe. Hogyan
kommunikálnak egymással a generációk? Nagy a szakadék a különböző korosztályok között?
–– Alapvetően nagy szakadék a
Z generációtól kezdve van. Tehát
ott, ahol a digitalizáció nagyon intenzíven van jelen a gyerekek fejlődésének időszakában. Ez kihatással lett az agy, az idegrendszer
fejlődésére. Ugyanaz a változás
történt meg, mint az írásbeliséggel: az is kihatással volt az agyra.
A korábbi hosszú távú memória,
ahol a mondákat meg a meséket
megjegyezték az emberek, megszűnt, a rövidtávú memória fejlődött. Ez a folyamat a bal agyfél-

tekének a működését erősítette
meg, egy logikusan, strukturálisan
gondolkodó agyat létrehozva. A
digitalizációval ez a fajta struktúra
szűnik meg.
–– Ez a gyakorlatban mit jelent?
Ha a mostani gyerekekre gondolunk?
–– A 10 éves és 10 év alatti gyerekek fejlődésében az írásbeliségnek kevesebb szerep jut. Sokkal
gyorsabban tudnak kommunikálni
képekkel, vizuális eszközökkel, a
szülők nem olvasnak mesét, hanem inkább megmutatják, kezükbe adják a tabletet vagy a TV-t
vagy akármit. A gyerekeknek az
agyában tulajdonképpen az a terület, ami a képi kreativitást helyezi előtérbe, eltompul vagy eltűnik.
Helyette azok az agyi területek
aktivizálódnak, amelyek a képi
holisztikus 360 fokban történő látásmódot erősítik. Sokkal kevésbé
tudnak fókuszálni hosszú távon,
mint korábban.
–– Tehát mondhatjuk, hogy ennél
a generációnál a legnagyobb a korábban említett szakadék?
–– Igen, a legnagyobb szakadék
tulajdonképpen itt van kommuni-
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káció szempontjából. Ha bulvárosan akarnék fogalmazni, akkor azt
mondhatnám, hogy egy új személyiségű ember jelent meg. Olyan
generációk élnek egymás mellett,
akiknek teljesen más a kommunikációs készségük. Az egyik képekben tud nagyon jól kommunikálni,
audiovizuális dolgokban tud jól
kifejezni, a másik meg szavakban.
–– Adja magát a kérdés, hogy
hogyan hidalható át mindez? És
van-e valamelyik generációnak nagyobb felelőssége abban, hogy a
kommunikáció jól működjön?
–– Ez egy nagyon nehéz kérdés.
Alapvetően azt szoktam mondani,
hogy felelőssége mindig az idősebb generációnak van. A most
született gyerekek nem tehetnek
arról, hogy a digitalizációt ilyen
szinten a kezükbe adtuk. Nem lehet azt mondani, hogy a fiatalok
a felelősek azért, mert nem tudnak beszélni, nem tudnak három
mondatot egymás után rakni, nem
képesek hosszan olvasni és odafigyelni dolgokra. Ez nem azért van,
mert – elnézést a kifejezésért – a
mostani gyerekek hülyék, meg a
mai gyerekek lusták, hanem azért,
mert a szülők nem olvasnak nekik.
Nem diavetítőznek, és ezt még
hosszan lehetne folytatni.
–– Álnaiv a kérdés, de miért alakult így?
–– Mert megváltozott a világ és
megváltozott a környezet. Az X és
Y generációnál, amibe egyébként
én is tartozom, minden más volt.
Egy sokkal lelassultabb környezet
vett minket körül. A mai fiataloknak ez a természetes, ők ebben
tudnak kommunikálni, ergo az előző generációnak kellene valahogy
megtanulni vagy áthidalni ezt a két
különböző kommunikációs stílust.

A fiatalok önmaguktól nem tudják.
Hiszen ők csak ezt az egyet látják,
amiben élnek. Mi vagyunk azok,
akik mindkettőt láttuk-tapasztaltuk és tapasztaljuk folyamatosan.
–– Lehet valami receptet adni gyakorló szülőknek, hogy hogyan neveljék a gyereket, hogy a szülővelnagyszülővel megfelelően tudjon
kommunikálni?
–– Lehet mondani olyan gyakorlati tanácsokat, amelyeket érdemes
lehet megfogadni. Például az egy-

két év alatti kisgyermekek esetében az agyi fejlődésnél nagyon
nem jó, ha csak digitális eszközzel
veszik körbe. Az egy nagyon nagy
tompítást jelent az agynak azon
kommunikációs részére, amire az
előző generációk rá voltak kényszerítve. Fontos, hogy a szülők
például játszanak építőkockával
a gyerekkel. Az egy nagyon komoly pozitív változást tud hozni
a nyelvi készségek fejlődésében.
De ami még nagyon fontos, az a
mozgás. Manapság nagyon mozgásszegény életmódot folytatnak
az emberek. Nagyon sokat ülnek,
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és emiatt a csecsemők és a fiatal
kisgyerekek is sokkal kevesebbet
mozognak, ami nyilván kihatással
van a fejlődésükre, az idegrendszerük alakulására. A megoldás
tehát lehet az, ha elvisszük mozogni, leülünk velük beszélni, játszani, hasznos időt együtt eltölteni.
A tinédzsereknél már nehezebb
a helyzet, náluk már egy kialakult
rendszer van.
–– Ezek alapján akkor az egy téves gondolat, hogy ha az idősebb
korosztály a „bezzeg az én időmben” kezdetű mondatokkal próbál
operálni. A lényeg, hogy alkalmazkodni kell tudni a jelenhez, és egy
arany középutat kell találni? És
gondolom, az sem jó megoldás,
ha a tabletről, az okostelefonról,
a különböző kütyükről letiltjuk a
gyereket?
–– Így van. Egy köztes megoldást kell találni. Tehát hagyni kell
a tabletet, hagyni kell, hogy az
okoseszközökkel játszon, mert az
az ő saját fejlődését segíti, támogatja. Ha teljes mértékben letiltjuk
róla, akkor lemaradhat a kortársaitól, ami szintén a személyiségfejlődésének a zavaraihoz vezethet.
Ami viszont hiányzik az internetről,
és azt a szülőknek kell megadni,
az az érzelmi intelligencia. Elengedhetetlen továbbá, hogy pozitív mintával szolgáljon a szülő. Ha
a gyerek például nem akar enni,
csak mondjuk táblagép előtt, akkor lehet, hogy a szülőnél sem látja, hogy mennyire élvezetes dolog
közösen enni. Mindenbe bele kell
vinni az érzelmet, az ölelést, a társas kapcsolatokat. Akkor a gyerek
másol, és ezeket fogja megtanulni.
Tehát a szülő felelőssége óriási.
Nem könnyű, de azt hiszem az élet
legédesebb és legnagyobb kihívása, hogy ezeknek megfeleljünk.
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Paksi dal a világ körül
Vida Tünde | Fotó: Kövi Gergő, Babai István
Ma Cseresznyéskert Erdei Iskolának mondjuk, korábban Cseresznyésnek hívtuk, azt megelőzően
Cseresznyéspusztaként emlegettük a helyet, ahol megszülettek
Gyulai István ma már nagy utat
bejárt sorai: Megtanulom, megőrzöm, tanítom, továbbadom.
Az Örökségünk című dal szimbólummá, mások szerint himnusszá
vált. A magyarok összetartozásának szimbólumává.
Jómagam több mint két évtizede
tudósítok újságíróként a határon

túli magyar középiskolások nyári
táborából, Cseresznyésből. Jönnek fiatalok Kárpátaljáról, Felvidékről, Délvidékről és főként Erdély
városaiból, falvaiból. Ugyanolyanok, mint a mi gyerekeink, ugyanúgy nevetnek, sírnak, szeretnek,
szomorkodnak, és ugyanazon a
nyelven beszélnek, pedig más országban élnek. A tábort, amelyet
a paksi önkormányzat támogatásával minden évben a kulturális
központ szervez, néhány éve Gyulai István vezeti. Az ifjú polihisztort

– zenél, dalt ír, szerkesztőként, előadóművészként, a művelődési ház
munkatársaként közvetíti a kultúrát
– sem hagyta érintetlenül az a lelkület, ami nyaranta a cseresznyési
iskolaépületbe költözik köszönhetően a határon túli fiataloknak.
A huszadik tábor végére megszületett egy dal, ami az Örökségünk
címet kapta.
A dalt 2013-ban vetette papírra s
hangszerelte Gyulai István, aki gyakorta állt egy szál gitárral közönség
elé a Pisti Esteken. Ugyanezen a
néven nevezte 2014-ben zenészbarátokból toborzott formációját a
Paksi Amatőr Pop-Rock-Jazz Fesztiválra, hogy megméresse dalait.
Az első díj mellé szerzett néhány
lelkes rajongót, köztük engem, akit
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az Örökségünk egy 2015. januári
vagy tán februári művelődési házbéli koncerten ejtett rabul, úgy tűnik, örökre. Úgy éreztem, hogy helyettem öntötte szavakba, rímekbe
az érzést, ami hatalmába kerít, amikor meglátogatom a táborozókat
a cseresznyési fenyőerdő szélén,
a táborban, vagy vendégségbe
megyek Kézdivásárhelyre, Viskre,
Galántára. Paks e három testvérvárosa később fontos szerepet kap,
de ne szaladjunk előre. Két kedves,
filmes kollégámat „felbujtottam”,
s nyakunkba vettük a Kárpát-medencét, hogy elkészítsünk egy klipet, ami – még nem is sejtettük
– később körbeölelte a világ magyarságát. Pakson és annak három,
már említett testvérvárosában forgattunk. A munka feledhetetlen élményekkel gazdagított bennünket.
Hogy mást ne is említsünk: Galántán a Kodály Alapiskola több mint
ötvenesztendős gyermekkórusának alapító karnagya, Balog Csaba
bácsi megkérdezte Gyulai Pistitől,

hogy szabad-e a kórus repertoárjára felvenni ezt a dalt…
2015. október 23-án, a városi ünnepségen ötven kézdivásárhelyi
gyermek közreműködött a bemutatón. A közönség reakciója miatt
már másnap a parkolóban integetve a kézdivásárhelyi lurkóknak,
úgy döntöttünk, hogy szárnyára
bocsátjuk a dalt, és üzenünk vele
a világban élő magyaroknak. Mellettünk integetett a náluk vendégeskedő leánykának Kovács Anti
(dr. Kovács Antal, az atomerőmű
kommunikációs igazgatója), aki
talán nem sértődik meg, ha elárulom, fátyolos szemmel helyeselt: ez
a dal megmutatja a magyaroknak
a paksi emberek lelkét, azt, hogy
miként viszonyulnak a határon kívül élő honfitársaikhoz. Így indult
útjára az Örökségünk mozgalom.
Bár azt érdemes hozzátenni, hogy
sokat töprengtünk, hogy szabad-e
használni a mozgalom kifejezést,
nincs-e az túlzottan megtépázva.
Név ide, név oda, megragadva
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a mai kor nyújtotta eszközöket,
felhívást tettünk közzé, amiben
azt kértük, hogy aki egyetért azzal, hogy nekünk, magyaroknak,
bárhol élünk, meg kell őriznünk a
nyelvünket, a kultúránkat, a magyar identitásunkat, énekelje el,
rögzítse és küldje el nekünk a dalt.
Nem voltak elképzeléseink, de ha
lettek volna, bizonyára akkor sem
lettek volna olyan merészek, mint
amilyen messzire jutottunk. Gyulai Pisti szerzeménye Ozsdolától
Huszton és Gömörhosszúszón át
New Yorkig sok száz, de nem túlzás mondani, ezrek ajkán csendült fel. Óvoda alapkövébe került,
Csíksomlyón zarándoklók szájából
hangzott el, március 15-i, június 4-i
magyar kultúra napi ünnepek része
lett Kézdivásárhelytől Birsbane-ig,
számos helyszínen. Magyar közösségek sora döntött úgy, hogy ezzel
a dallal tesz hitet a magyar kultúra
és nyelv, a magyar nemzethez való
tartozás mellett.
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A PistiEst zenekaron belül Szabó
József, Szabóné Gáncs Tünde,
Szabó Dávid, Vén Attila és Siklósi Krisztián működött közre az új
klipben.
A mostani formáció tagjai:
Gyulai István, Feil Dóra,
Feil Gábor, Nagy Géza,
Berki Richárd és
Csapó András.

Az első évben több mint száz videót kaptunk. Ezekből és saját
felvételekből egy új, közösségi klipet készítettünk, amit a mozgalom
Facebook-oldalán és a Youtube‑on
százezrek néztek meg 2016. novemberi közzététele óta, az eredeti
klip nézettsége meghaladta a félmilliót a Youtube-on. Az új klipben
remek Tolna megyei zenészekkel
dolgoztunk együtt, s mára megújult Gyulai István együttese is.
2016-ban két fordulóban értékeltük,
díjaztuk a klipek beküldőit, emellett adományakciót szerveztünk,

karitatív kezdeményezéshez csatlakoztunk az Örökségünk zászlaja
alatt, például erdélyi árvaházaknak
gyűjtöttünk és vittünk adományt,
Kárpátalján élő gyerekeknek adományoztunk könyveket. Hirdettünk
esszéíró és versmondó pályázatot is, azt tartva szem előtt, hogy
a megmaradás záloga a kultúra,
az anyanyelv megőrzése. A mozgalomnak olyan közösségteremtő, közösségerősítő szerepe van,
amire nem is gondoltunk, hiszen
tucatjával érkeztek olyan videók, ahol generációk fogtak össze,

hogy megmutassák magukat, s
azt, hogy hol, hogyan élnek.
Habár az eredeti elhatározásunk
csupán annyi volt, hogy készítünk
egy klipet, ami Paksot más szemszögből, más szempontok alapján
mutatja meg, úgy gondoltuk, nem
lehet figyelmen kívül hagyni, egyszerű tollvonással megszüntetni
egy ilyen szépen burjánzó, határokat, távolságot semmibe vevő
– mondjuk úgy – kapcsolati hálót.
Ezért döntöttünk úgy, hogy megújult, kibővült tartalommal folytatódik az Örökségünk mozgalom
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lehetőséget teremtve arra, hogy
mások is csatlakozzanak ehhez a
közösséghez.
Az első évben mellénk álló támogatók, a Nemzetpolitikai Államtitkárság, Paks Város Önkormányzata
és az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
ígéretének birtokában idén is
meghirdettük a klippályázatot, s
jutalmazni fogjuk a felkért zsűri által legjobbnak ítélt kisfilmek, feldolgozások készítőit, illetve újabb
kezdeményezésekkel
szólítottuk
meg a magyarságot. Sok amatőr,
de akár profi riporter, operatőr segítségével szeretnénk elkészíteni a

magyarság „szubjektív történelemkönyvét”. Erre hivatott a Történetek
a ládafiából mottójú pályázat, ami
szándékaink szerint ismét alkalmat
ad arra, hogy erősítse a magyarságtudatot, összekösse a generációkat, erősítse a közösségeket. Azt
szeretnénk, hogy ne vesszenek el
azok a korrajznak is tekinthető személyes történetek, amelyek már
csak az idősek emlékeiben élnek,
esetleg szájhagyomány útján terjednek. Az ilyen visszaemlékezéseket megörökítő videókat is díjazzuk. Ezekből és saját felvételekből
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egy újabb, a világ magyarságát egy
platformon bemutató film összeállítását tervezzük. A kiírásra tízperces videókkal lehet pályázni, lehetőleg olyan tartalommal – tekintve
az Örökségünk tematikáját –, ami
a hagyományok, a közösség, a magyarság megőrzésének fontosságára is fókuszál.
Ezek a puszta tények, viszont azt
leírni, hogy mennyi élménnyel,
szép pillanattal gazdagodtunk például akkor, amikor árvaházi gyerekekkel baktattunk a dombtetőre
Zsobokon, idős mester bölcs szavait hallgattuk Kuntapolcán, meg-

hökkentünk Torontóban, amikor
egy tízéves lányka elővette táskájából a nemzeti színű zsebtükröt.
Sokan, sokféleképpen jellemezték
az Örökségünket. – Ez a dal öntötte szavakba mindazt, amit mi itt
teszünk a magyar közösségekben,
ez a mi hitvallásunk… Továbbadjuk a következő generációnak a
magyar nyelvet és kultúrát, hogy
megmaradjunk a magyar nemzet
számára – fogalmazott Sipos Ika,
az Ausztráliai Magyar Szövetség
elnöke. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár

azt mondta: – Bárhol jártam azóta
a világban, mindenhol találkoztam
olyan magyar közösségekkel, amelyek valamilyen módon foglalkoztak
a dallal. Iochom Zsolt csíkszeredai
újságíró szerint az Örökségünk dal
ma már körülöleli a világ magyarságát. Böjte Csaba ferences szerzetes
szerint pedig az ilyen kezdeményezések erősítik, teszik élővé a nemzet szövetét. A szerző Gyulai István
elárulta, hogy mindig felemelő érzés számára, ha értesül arról, hogy
a világ bármelyik pontján, legyen
az országhatáron belül vagy kívül,
eléneklik, előadják a dalt.
2016 szeptemberében a Tolna Megyei Önkormányzattól átvehettem
az Év újságírója kitüntetést, odaítélésében – mint külön kiemelték
– az Örökségünk mozgalom, a világ magyarsága érdekében végzett munka sokat nyomott a latban. Ugyanezért a tevékenységért
a Kárpát-medencei Vitézi Rend
Magyarságért érdemérmet adományozott számomra.
Hogy mi lesz később, lesz-e folytatás, az a további fogadtatástól,
visszajelzésektől és támogatóink
szándékától függ, mert mi az eddigi élményekből merítve tele vagyunk további ötletekkel.

20

generációkon át

A régi tanyavilág öröksége
Susán Janka | Fotó: Juhász Luca
Cseresznyéspusztán jártunk, ami néhány kilométerre található Pakstól,
és valószínűleg a legtöbb embernek
az erdei iskola jut róla eszébe, ahol
minden évben sok-sok diák táborozik, már az óvodásoktól kezdve.
A település szerkezete erősen tagolt, a három elkülönülő rész között
nagyobb földek vannak, ami valószínűleg a mezőgazdasági területek
művelése miatt alakult így, a régi
tanyavilág örökségeként. Jelenleg
az állandó lakosok száma kilencven
körüli, de külföldről is többen vettek
már itt házat, a távoli Ausztráliától
kezdve Hollandiáig, és persze Németországból is. Még most is van
olyan része, ahol nincsen vezetékes
ivóvíz, és a telefonos lefedettséggel
is gondok vannak. Cserébe azonban,
aki itt él, az távol kerül a zsúfoltságtól, a mindennapok hajtásától, a nyugalmat kapva a természet közelében.
Beszélgetőpartnereim sem a fásult,
megtört emberek közül valók voltak,
és a közös céllal elvégzett munkák
baráti csapatot kovácsoltak belőlük.

Kapás Zoltán a Cseresznyéspusztai Részönkormányzat vezetője
2014 óta. Megtudtam tőle, hogy az
erőmű építése előtt nagyon nagy
elvándorlás volt a kistelepülésről.
Jelenleg már csak 15 tősgyökeres
él itt, az állandó lakosok száma kilencven körül mozog. A hetvenes
évek elején vezették ki az áramot,
és a nyolcvanas évek elején készült
el betonút. Ezeknek a fejlesztéseknek köszönhető, hogy egyáltalán megmaradt a település, és
most is vannak még megoldandó problémák bőven. Az egyik,

hogy nincsen egy kisbolt sem náluk, mindenért be kell járni Paksra, ami főleg az idősek számára
gond, mert aki dolgozik, az úgyis
autóval jár. Kedden és pénteken
ezért mikrobusz jár be a városba,

hogy el tudják intézni az ügyesbajos dolgaikat. Szükségük lenne
egy közösségi házra, ahol közös
programokat tudnának szervezni.
Az Európai Unió rendelete alapján a 2020-as évek elején meg kell
oldaniuk, hogy minden háznál legyen vezetékes ivóvíz, mert a külső
területekhez nem ér el a vezeték.
Az itt élő gyerekek mindennapi
iskolába jutását az önkormányzat
megoldotta iskolajárat szervezésével. A 2013-ban felújított erdei
iskola épülete 1961-ben közösségi
munkában épült, Zoli elmondása
szerint a legnagyobb tanulói létszáma százötven fő lehetett, és
volt, amikor két épületben működött. A lakótelepi iskola indulásakor azonban iskolaként nem
üzemelt tovább, és mivel nem volt
benne fűtés, ezért csak tavasztól
őszig szerveztek ide programokat.
A mostani korszerűsítés eredménye, hogy egész évben lehet hasz-
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nálni az épületet. A település közösségi programjait is itt szokták
megtartani, de ehhez jó előre le
kell foglalni az időpontot.
Az erdei iskolát a Paksi Közművelődési Nonprofit Kft. működteti.
Szoó István az iskola gondnoka,
ám Csöpike, a felesége is sokat
segít az épület körüli teendők elvégzésében férjének. Beszélgetésünkkor éppen egy festőtábor
résztvevői köszöntek el tőle. Az iskolához közel laknak, így bármi
gond felmerül, könnyű őket elérni,
és mindig megoldják a helyzetet.
Csöpike négy éve ment nyugdíjba az atomerőműből, ahol a Jóléti
Osztályon dolgozott, így sokan
ismerik az erőműben is. Salgótarjánból jöttek Paksra, és már 1983ban megvették azt a tanyát, amit
aztán lebontottak, és a helyére felépítették a házukat, huszonöt éve
költöztek ki Cseresznyéspusztára.
Azt mondja, hogy az itteni nyugalmat és biztonságot nem cserélné
el semmiért. Amikor még korábban a fia diszkóba járt, azt bizony
jól meg kellett szervezni, de azt is
megoldották.
A Cseresznyéskert Erdei Iskola
programmoduljainak
elkészítésében, minősíttetésében és az itt
elindított Családi nap programsorozat kitalálásában, szervezésében
és lebonyolításában dolgozott
Sáfrány Szilvi és férje, Laci. Szilvi az
itteni élővilágról szóló modult írta
meg, amely kisiskolásoktól az ötödik-hatodik évfolyamosokig használható fel, majd a gyógynövényekről is készített egyet. Mindjárt
sorolja is az itteni gyógynövényeket: galagonya, bodza, szappanfű,
csalán stb. Laci csillagászati ismeretekből állított össze egy modult.
A város fényeitől messzebb még
a csillagok is fényesebben látszanak, több csillagot, bolygót lehet
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megfigyelni. Az ideérkező gyerekeknek ezekből a modulokból is
válogathatnak a pedagógusok,
az itteni programjaik ezekből fognak összeállni. A családi napok
azzal a céllal indultak, hogy megismertessék a paksiakkal az erdei
iskolát, az itteni lehetőségeket.
Olyan sikeresek lettek, hogy már
csoportbontáson gondolkodtak,
volt, hogy százan vettek részt rajta. A foglalkozásokat havonta tartották, és egész évre felépítették
a természet bemutatását. Nagy
sétákon, de ugyanazon az útvonalon nézték meg, hogyan változnak
a fák, a bokrok, a virágok, gom-

csak sima tejből készített, hanem
a laktózérzékenyekre, ételallergiás
gyerekekre is gondolt. Ilyen más
rendezvényen nincs.
A beszélgetés alatt felmentünk a
madármegfigyelő toronyba, majd
körbesétáltunk az udvaron, ahol
szinte mindent Sáfrány Laci készített, a kerítéstől a baglyos kapuig
és biciklitárolóig. Az udvar hátsó részén található egy különleges kis építmény: a bogárhotel.
Ebben terméseket, természetes
anyagokat helyeztek el, így olyan
rovarok is meg tudnak telepedni,
amelyeknek nem igazán kedvez a
környék. A „bogárházikóban” az-

bák az idő múlásával, az évszakok váltakozásával. Megfigyelték
például, hogy a galagonya a múlt
hónapban még teljesen kopasz
volt, most pedig már kis levelek
vannak rajta, legközelebbre pedig már virágba borult. Ezeken a
családi napokon mindig készült
valamilyen finomság a résztvevők
megvendégelésére, amelyek elkészítését Kapás Zoli intézte. Szilvi
lelkesen meséli, hogy ő ilyen odafigyeléssel máshol még nem találkozott, mert Zoli tejbegrízt nem-

tán a gyerekek meg tudják figyelni
a bogarak életterét, életciklusait.
Az udvaron van most már röplabda-, lábteniszpálya és egy pingpongasztal is.
Az iskola mögött kezdődik az erdő,
ahol indulhatnak a felfedezések,
esetleg zseblámpás éjszakai túrák,
ahol a mécsvirágok tényleg szinte
mécsesként világítanak, és erről
saját szemükkel győződhetnek
meg az ideérkező gyerekek, nem
monitoron keresztül, mint a virtuális világban.
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Cérnába szőtt varázslat
Orbán Ottilia | Fotó: Juhász Luca

A tavalyi esztendő végén a híres halasi csipke születésének 115. évfordulójának méltó megünneplésére
való felkészülés jegyében a Földművelésügyi Minisztérium, a Hagyományok Háza, Kiskunhalas Város
Önkormányzata, illetve a Halasi Csipke Közalapítvány csipketervezési pályázatot hirdetett. A pályázat
eredményhirdetése nemrégiben történt, ahol kiderült, Venczel László, a Paksi Atomerőmű nemzetközi
programkoordinátora nyerte meg azt, és vehette át a nagyon becses és különleges I. díjat: pályázati
tervét a Csipkeház csipkébe öntötte, megvalósította. E nem mindennapi sikerrel kapcsolatban kérdeztem őt.

–– Sok képzőművészeti és ipari alkotásoddal találkozhattunk már az
elmúlt években, sőt egy egyesület
elnökeként Paks és környéke területén élő, tevékenykedő alkotók
munkáját is segíted és támogatod.
Mesélj a kezdetekről, munkáidról,
mi motivál?
–– A szóban forgó egyesület nagyobb részt öntevékeny alkotókat tömörít, a megalakulás pillanatában atomerőműves kollégák
csoportjaként jött létre, akik a
saját szabadidejük terhére választottak alkotótevékenységet maguk számára. Tagjai közt volt, van
tűzzománccal, kerámiával, Richelieu-hímzéssel, rézművességgel,
üvegművészettel, festőművészettel foglalkozó, így teremtve magának egy munkaidő utáni „második
világot”.
Nem igazán tudom megmondani, hogy mi volt a kiváltó ok vagy
dolog, ami arra sarkallt, hogy alkossak. A múltba visszatekintve
úgy vélem, voltak ennek a művészi
ambíciónak előzményei és talán
még a genetika is segített ebben.
Az igazán sorsfordító történés körülbelül 15 évre nyúlik vissza, ami-

kor az Oktatási Főosztály akkori
vezetője meghívott magához Dunakömlődre, a házába, amelynek
nappalijában ott állt egy intarziával díszített asztal. Elkezdtem egy
kicsit közelebbről megnézni ezt
az intarziamunkát, ami távolról
tetszetős volt ugyan, közelebbről
azonban látszottak benne apróbb
pontatlanságok. Miután elmond-

tam a házigazdának, hogy ez a
munka szerintem hagy némi kívánnivalót maga után, ő, a sajátos
humorával azt mondta: „Ha nem
tetszik, csinálj ennél jobbat!” Felvettem a „kesztyűt”. 1-2 hónapra rá csináltam jobbat. Így indult
el az intarziás dolog. Folytattam
Kecskeméten, jártam több alkalommal intarziakészítő tanfolyam-
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ra, melyet Magyarország legjobb,
legfelkészültebb intarziakép-készítője tartott.
–– Mikor és hogyan fedezted fel
a csipketervezési pályázatot? Hogyan kerültél egyáltalán kapcsolatba a halasi csipkével? Mik voltak
a feltételek, a körülmények?
–– 1991 óta dolgozom az erőműben. Alapjában véve Kiskunhalasról érkeztem Paksra. 11 évet
töltöttem ott, általános és középiskoláim jórészét ott jártam ki. Kapcsolatom a csipkével ezért elég
nyilvánvaló. 1902 óta ismerszik a
halasi csipke, igazából azt lehet
mondani, hogy nem a Csipkeház
van Halason, hanem Kiskunhalas
város öleli körbe a Csipkeházat.
Olyan halasi polgárt nem hordott
a hátán a világ, aki ne tudna a halasi csipkéről vagy a Csipkeházról,
vagy ne érezne valamiféle eszmei
tulajdonosi érzést a csipkével kapcsolatban. Gyermekként rendszeresen jártunk a csipkekiállításokra,
melyek a helyi iskolák kultúrára
nevelési programjainak magától
értetődő részei.
Ilyen módon a csipketervezési pályázattal való találkozásom nem is
kérdés. Amennyire később megtudtam a Csipkeház vezetésétől,
a külső tervezői pályázatok nem
rendszeresek a Csipkeház életében; az idén ünnepelt 115. évforduló kapcsán álmodták meg ezt.
Úgy jutott a tudomásomra, hogy
volt halasiként a saját és feleségem
rokonsága a mai napig Halason él.
Havonta egyszer előfordulunk ott,
és pályázati kiírásról is a rokonság
olvasott a helyi újságból.
–– Mi motivál egy férfit, hogy
csipkét tervezzen? Hogy jutott ez
az eszedbe?
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–– A Csipkeháznak fantasztikus
tervezői vannak, akik nagyban
hozzájárultak ahhoz, hogy a halasi
csipke méltó legyen és maradjon
a hungarikum minősítésre. A pályázatot kiíró elképzelése ezzel
a pályázattal az volt, hogy a ház
saját és elismert tervezőin kívül
bevonzzon olyan embereket is a
tervezésbe, akik a rajztudásuk, az
egyedi szemléletmódjuk és persze az alkotói ambícióik miatt esélyesek lehetnek megvalósítható
csipketerveket készíteni. A halasi
csipke neve pedig ezáltal tovább
öregbíthető legyen.
A halasi csipke egyik legfontosabb összetevője a tradíció. A 115
évvel ezelőtt kidolgozott, megalapozott és az idők folyamán tökéletesedett technikai megoldások
mellett a csipke alapdíszítései,
motívumvilága is igen fontos.
A tradíciók megőrzése mellett
azonban fontos egy kicsit a jövőbe is tekintetni, hiszen változik a
szemléletmód, változnak a befogadók preferenciái is. Csak a régi
motívumokból nehéz igazán újat,
meglepőt alkotni. A pályázat igazi
kihívása tehát az volt, hogy vajon
a hagyomány tisztelete mellett be
lehet-e a modern kor vonalvezetését, gondolatvilágát építeni.
Hogy hogyan jutott eszembe férfiként csipketervet rajzolni? Teljesen jogos és helyénvaló a kérdés,
de a válasz az általam nagyra becsült intarziaművészetben rejlik.
Az intarzia rajztechnikai szempontból szinte teljesen olyan,
mint a csipkék alapjául szolgáló
vonalterv. Egyébként pedig véleményem szerint mindegy hány
éves vagy, nő vagy férfi, a rajz az
rajz.
Halasiként pedig kötelességemnek éreztem, hogy nevezzek a pályázatra.

–– Hogyan alakult ki a pályázati
anyag? Mikor és hol lehet esetleg
megtekinteni a terveket és a díjnyertes munkát?
–– Elkezdtem otthon tervezgetni, többféle témán dolgoztam.
A feladat azonban korántsem volt
egyszerű, hiszen – bár van némi
ismeretem a halasi csipkéről – ez
egyáltalán nem jelenti, hogy a
varrás minden technikájával, finomságaival tisztában vagyok.

A győztes tervvel is szenvedtem
egy keveset, mire összeállt egy
teljes egésszé.
Az az igazság, hogy ahogyan az
eredmény is bizonyítja, az első
ceruzafogás a nyerő. Az összes
többi már csak erőlködés volt a
részemről. Az első rajz lett a meggyőző, igaz, ez a legbonyolultabb
vonalrajz is. A terven minden vonalat saját kezűleg rajzoltam meg.
A három halat ábrázoló motívum
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a halasi csipke védjegye, emiatt
kötelező elem minden egyes darabban.
A fő motívum a páva lett, ami
szintén rendszeresen előforduló
téma. Hogy miért éppen ezt választottam? A páva tolla az, ami a
művészeket megihleti, inspirálja,
így engem is ez fogott meg. A régebbi csipkéken jóval kisebben
ábrázolták a pávákat, egyszerre
többet is. Azt az ékességet, amit a
páva kérve-kéretlenül hordoz magán, nem láttam visszaköszönni
egyik korábbi munkán sem. Az én
munkában ezért egy és egyben
nagyon kidolgozott madár szerepel. Úgy gondoltam, talán ezzel a
koncepcióval ebből a tradicionális témából is ki tudok hozni valami mást, valami különlegeset.
E különlegesség pedig a tollcsúcsok formája lett. Utólag úgy látom – talán tudat alatt –, egy kicsit
Makovecz Imre épületstruktúráit
rajzoltam bele, ezzel talán egy kis
Paksot is becsempészve a pályázati anyagba.
A 38 jelentkező több mint 100
csipketervet küldött be a pá-

lyázatra, ebből gyermekeimmel
együtt összesen hatot rajzoltunk.
A díj? Fantasztikusnak és kiváltságosnak tartom, ha kivarrják az ember tervét. Ezt kaptam egy életre
szóló ajándékként.
A beérkezett munkákból külön
kiállítás nyílt május elején, a 18.
Nemzeti Csipkekiállítás részeként,
amely azóta már bezárta kapuit,
azonban a Csipkeházban bármikor
megtekinthető a csipke. A Halasi
Csipkeház szívesen lehozná a kiállítást ide Paksra a nagyközönség
elé, hogy bemutathassa a halasi
csipke csodálatos világát. Akkor
remélem, hogy az én munkám is
megtekinthető lesz.
Remélem, hogy a csipketervezésnek lesz folytatása. Most éppen a
12 csillagjegy csipketervei készülnek, amelyek nyakláncmedálként,
illetve ékszerként és kitűzőként
szolgálnának.
A Halasi Csipkeház és a Paksi
Atomerőmű kapcsolata nem új
keletű, sok-sok évvel ezelőtt reprezentációs ajándékok körét már
gazdagította csipke.
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A halasi csipke a magyar és az európai iparművészet kitüntetett figyelemmel és elismeréssel kísért terméke. Első, 1902-es megjelenése
óta a magyar népművészet fontos
része, azok közé a csipkeműhelyek
közé tartozik, amelyek a századfordulón épültek, azóta is fennmaradtak és a mai napig is működnek. Ez
a kézimunkafajta a 20. században
vált méltó vetélytársává a brüsszeli
és a velencei csipkének.
Mint hungarikum, azon kevés iparművészeti értékeink közé tartozik,
amely világszínvonalú, és az egész
világot meghódította, Izlandtól
Ausztráliáig.
A halasi csipke különlegessége
az elkészítés technikájában rejlik,
ugyanis varrott csipkéről van szó.
A Csipkeházban történetének kiemelkedő alkotásaiból rendezett
állandó kiállítás keretében látható a
mintegy nyolcvanféle, úgynevezett
„stoppoló” öltéstechnika mintája is.
Az első csipkekészítmények vastagabb fehérítetlen és színes
lenfonalból készültek, így a textúrájuk durvább kivitelezésű, mint
későbbi társaiké. A 20. század elejétől azonban már nagyon finom,
fehérítetlen lenfonalat használtak
a kivitelezéshez, s az így keletkezett csipkék leheletvékony textíliát
képeztek.
Általában három csoportra osztható a halasi csipkeábrázoló motívumvilága: a virág- és levélmintás
szegélycsipkék, gallérok és zsabók
(pl. gránátalma, tulipán, békavirág,
epervirág, csillagvirág stb.) az állatalakos szegély- legyezőcsipkék (pl.
szarvasos, pávás, páros galambos,
pelikános, pillangós) a figurális,
népviseletbe öltözött parasztalakokat (pl. táncoló pár, legény, leány,
juhászbojtár).
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Paksi Metszet
Susán Janka | Fotó: Juhász Luca
Rendkívül találó a Városi Múzeum állandó kiállításának összefoglaló címe, a Paksi Metszet.
Aki ellátogat ide a megújult múzeumépületbe, négy különböző
nézőpontból tekintheti át Paks
emlékeit, az itt élt emberek és
környezetük örökségét, történetét. A kiállítási terület jelentősen
kibővült, a korábbi száz helyett
most már ezer négyzetméteren
látogatható.

A Régiségtárban a római korból
és a középkorból származó leletek
találhatók, köztük a múzeum leghíresebb tárgya, az európai körútról visszatért római császárláb.
Az Emléktérben a már belátható
múlthoz kapcsolódó tárgyakat, fotókat nézhetjük át a 17-18. századtól. A Dunatár és a paksi löszfalat
bemutató rész címe pedig mindent
elárul. A kiállítások közös metszete,
a vezérfonala a Duna, amely mindig meghatározó volt Paks történetében. A kiállítások gyerekekkel
is nyugodtan látogathatók, mert a
sok interaktív elem hosszan leköti
őket, így a szülők is kicsit hosszabban meg tudnak nézni egy-egy tárgyat, képet, vagy elolvashatják a
részletesebb információkat. A gyerekek kedvencei közé tartoznak
valószínűleg a feltáró ládák, ahol
a régészek munkájába kóstolhatnak bele. A homokot tartalmazó
ládában „kincseket” lehet keresni,
pontosabban műanyag állatfigurá-
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kat és állati ősmaradványokat (fogakat, csontokat). De ez csak egy a
sok-sok lehetőség közül. A kiállítás
anyagai jól kapcsolhatóak az általános és középiskolai történelemés földrajzórák tanmenetéhez is,
hogy a diákok kézzel fogható tárgyakhoz, maradandó élményekhez
tudják kötni az órán tanultakat. Én
is biztosan vissza fogok még térni a
múzeumba, mert az eddigi két látogatásom után is nagy hiányérzetem
van még, szeretnék egy kicsit jobban elmélyedni az itt látottakban.
Kákai Emese és Gazdag-Fejes Margit kísért minket végig a pincétől a
padlásig.
Még emlékszem, milyen lehangoló
látvány volt régebben a Deák-házként számon tartott, lerobbant két
épület. Ezért amikor errefelé járok,
mindig nagy élmény már csak végignézni is az új épületeken. A korábbi bekukucskálások után végre
lehetőségem volt, hogy besétáljak
az udvarra is, amely egyszerűségével, letisztult vonalaival nyűgözött
le. Az épületeket úgy újították fel,
hogy megmaradt az eredeti szerkezetük, és ahol tehették, megtartották a régi nyílászárókat is,

amelyek hozzájárulnak az épület
egyedi hangulatához. A kúria árkádos folyosóján pedig olyan padok
másolataira ülhetünk le, amelyhez
hasonlón Deák Ferenc is üldögélhetett.
A paksi löszfalat bemutató kiállításrészen Közép-Európa legnagyobb
egybefüggő löszfalát mutatják be,
amely a Sánchegyen található, ahol
korábban a téglagyár is üzemelt.
A téglagyár működése mellett folyamatos volt a régészeti kutatómunka is, amelynek eredményeit,
a fellelt földtörténeti emlékeket és
a megszerzett tudást mutatja be
a kiállításnak ez a része. Kis időkapszulákba lépve tekinthetik át
a látogatók a váltakozó hideg és
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meleg időszakok jellemző állatait,
növényeit. Bemutatják részletesen
az óriások korát, a Paks környéki
jégkori leleteket, köztük például az
óriási mamutok, vadlovak, gímszarvasok, óriásszarvasok maradványait. Az egyik legérdekesebb rész volt
számomra a csapadék felszínformáló hatásait bemutató interaktív
rész. Biztosan mindenki megtekeri majd a kereket, hogy elkezdjen
esni a makettben az eső, egészen
addig, amíg már a vihar is tombol,
mennydörgéssel kísérve.
A Régiségtárban a római kortól
indulva a Rákóczi-szabadságharcig tekinthetjük át Paks történetét,
érintve a népvándorlás, a középkor,
a török uralom korszakait. Az itt
kiállított római kori tárgyak nagy
része a lussoniumi ásatások során
került elő. Megtudhatjuk milyen
csapatok teljesítettek szolgálatot a
katonai táborban, milyen épületekben éltek, milyen eszközöket használtak. Érdekes, hogy akkoriban
nem volt szakácsa egy ilyen csapatnak. A katonák fejadagot kaptak
főleg gabonában, húsban, olajban,
zöldségekben,
gyümölcsökben,
tejben és sajtban, amiből aztán saját maguknak készítették el az ételeket a barakkokban együtt lakók,
közös tűzhelyeken. A kiállításrész
fő attrakciója a gyönyörűen kidolgozott bronz császárláb, amely egy
másfélszeres emberméretű szobor

Elismerő oklevél
a Paksi Metszetnek
A Múzeumok Majálisán 2017. május 20-án hetedik alkalommal jutalmazták Az év kiállítása címre pályázókat. A Paksi Metszet című
állandó kiállítást a tizenhat nevező közül beválasztották a második
fordulóba, a hét legjobb kiállítás közé, ami nagyon nagy szó és eredmény egy vidéki kiállítás számára. A Paksi Városi Múzeum új állandó
kiállítását elismerő oklevéllel díjazták a neves mezőnyben.
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A ház
régi lakói

része lehetett. Az eddigi kutatások
leszűkítették három lehetőségre,
hogy kiről mintázták. Ezek szerint
nagy valószínűséggel Marcus Aurelius, Septimus Severus vagy Caracalla császárt ábrázolhatta, és
készítéséhez az okot lehet, hogy a
császár személyes látogatása szolgáltatta.

Az Emléktér a 17. század végétől, a
betelepítések korától kezdődően
dolgozza fel a tárgyi és kulturális
emlékeket a 19. századig. A 18. század elejére a törökök kiűzése után
lecsökkent az ország, így Paks lakossága is, és betelepítésekkel próbáltak ezen változtatni. Egy 1859es kataszteri térképből kiindulva,

A ház magja eredetileg a 18.
század második felében épült,
majd 1829-re bővítették ki az
első két főutcára néző szobával.
A Szeniczey család lakott itt,
akik rokonságban álltak Deák
Ferenccel.
Deák Ferenc nővére, Deák Jozefa jött Paksra feleségül Nemeskéri Kiss Józsefhez, aki
közbirtokos nemes volt. Több
gyermekük született, akik közül
Katalin maradt a házban. Katalin Szeniczey Ferenchez ment
feleségül, aki Szeniczey Bárány
Pál paksi ügyvéd és postamester fia volt. A kisebbik épületben postahivatal működött.
Deák Ferenc nővére halála után
is sokáig rendszeresen látogatta unokahúgát, Katalint.

levéltári adatok felhasználásával
elkészítették a négy nagy felekezet (az evangélikusok, katolikusok,
zsidók és reformátusok) megoszlását bemutató interaktív térképet.
Ezen megnézhetjük, hogy melyik
utcában milyen felekezetűek laktak, honnan érkeztek, és milyen
foglalkozásúak voltak. Az derült ki
például, hogy az evangélikusok főként Hessen környékéről érkeztek,
többségük zsellér volt, és földműveléssel foglalkoztak. A magyarok
között nagyon sok volt a halász, és
legtöbbjük az alföldről vagy a Felvidékről érkezett. Az interaktív térképen további információkat lehet
felfedezni a történetükről, a szokásaikról, képeket nézni róluk. A kiállítótér falát borító óriási térkép is
jócskán ad felfedezni valót.
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A Duna az évezredek alatt mindig
fontos része volt a paksi emberek
életének, és néhány régészeti leletet is adott már a múzeumnak is.
Többek között ezeket is bemutatja
a Dunatár, amely a múzeum tetőterében található. A kiállításnak
ezen a részén a hajózással, az ártéri gazdálkodással, a halászattal,
a vizával – Európa legnagyobb
édesvízi halával –, a hajómalmokkal, a sport- és fürdőélettel és a
régi dunai mosással ismerkedhetünk meg. Kézzel nyúlhatunk bele
például a különböző finomságúra
őrölt lisztekbe, és térképeken tájékozódhatunk a Duna változásairól,
valamint itt sem hiányozhatnak a
folyó és az ártér gazdag állat- és
növényvilágát bemutató számítógépes játékok.
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Gastroblues
Gyöngyösiné Nyul Petra | Fotó: Gastroblues archívum

Negyed évszázadnyi fesztiváltörténet

30 év, 25 fesztivál, 70 blueslemez. A blues-, rock-, jazz-zene rajongói, a borbarátok és a gasztronómia
kedvelői körében a rendezvény töretlenül népszerű, évről évre egyre több érdeklődőt vonz. A koncertek mellett a gasztronómia és a bor is főszerepet kap.
„1993 nyarán hazánkban egy addig páratlan kezdeményezés valósult meg a Duna-parti kisvárosban,
az atomerőművéről immár három
évtizede híressé vált Pakson. Egy
helybeli vállalkozó megálmodta,
és segítőtársaival megvalósította a
különböző, populárisnak nem nevezhető zenei stílusok és kulináris
élvezetek közös nevezőre hozását.
A blues-, a jazz- és a rockzene rajongói kedvenc műfajuk mellett

a gasztronómiai élvezeteknek is
hódolhatnak, valamint minőségi
borokat is kortyolhatnak. Az eltelt
negyedszázadban a blues és a jazz
hazájából, az Egyesült Államokból,
a hard rock szülőföldjéről, NagyBritanniából, illetve Ausztráliából,
valamint az öreg kontinens több
államából is érkeztek zenekarok.
Minden évben láthatta és hallhatta
a közönség a hazai élvonal szereplőit, továbbá a szervezők gondot

fordítottak arra is, hogy az utánpótlás tehetséges, nagy reményekre
jogosító szereplői vagy akár a már
elfelejtett zenészek, együttesek
is fellépési lehetőséget kapjanak.
A rendezvény azért is becsülendő, mert határokon túli magyar
zenekarokat is felléptet, emellett
kárpátaljai gyerekeket is támogat. A sorozatosan minden évben
megjelenő CD-lemezek, valamint
tizenöt éve már a DVD-lemezek is
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a fesztiválok legemlékezetesebb
pillanatait, eseményeit idézik fel.
Valószínűség szerint világszerte
egyedülálló a Gastroblues Fesztiválok dokumentálása. Nincs tudomásunk arról, legalábbis a blues
világában, hogy hangban és képben ilyen mélységben archiválva
lenne egy rendezvény története.
Itt említjük meg, hogy több külföldi világsztár, így Chris Farlowe és
Keith Emerson is felhasználta kiadványain a paksi fellépésük alkalmával készült felvételeket.
Egy fesztivál alapeleme a közönség. Bensőséges, családias légkör jellemzi a többnapos rendezvényt. A fellépő muzsikusokat is
gyakran magával ragadja a baráti
légkör. Nem ritka, hogy elvegyülnek a látogatók között, és együtt
kóstolják meg a borokat, ételeket,
úgy, ahogy tette Spencer Davis,
Ken Hensley, Chris Farlowe, Rick
Wakeman vagy a Nazareth együttes. A Gastroblues Fesztivál történetében számtalan barátság,
szerelem szövődött a látogatók
között.”

Nemes Nagy Péter
A kezdetekben még kétnapos rendezvény az idők során oly mértékben kibővült, hogy a 2017. évi 25.
fesztivál öt helyszínen megjelenő
és ötven koncertet magába foglaló esemény lesz, amelynek szerves részét képezi a főzőverseny, a
templomi akusztikus koncertek, a
borbarát-találkozó és a kispályás
fesztiválfoci is. Továbbá megjelenik a 70. blueslemez is.
A házigazdák minden egyes fesztivál szervezésekor kitesznek magukért: egyre magasabb színvonalat,
valamint zenei és gasztronómiai
kínálatot biztosítanak. Teszik ezt
egyrészt azért, mert szívesen vis�szavárják a bluesrajongókat, bor-

kedvelőket, régi barátaikat, másrészt új ismerőseiket, az először ide
látogatókat úgy szeretnék fogadni, hogy ők is elégedetten távozhassanak, és a következő években
visszatérjenek Paksra. A támogatók és a szervezésben közreműködők elhagyhatatlan alapvetése,

A házigazda borászok,
Eszterbauer, Légli, Takler, Tiffán
és az erdélyi Balla, a délvidéki Maurer, valamint a felvidéki
Drozdík pincék összeállításából
született jubileumi
Gastroblues cuvée
a 25. fesztivál alkalmából.
hogy a minőségre törekedjenek.
Az idei évben a zenei kurzusokra
is lehetőséget biztosítanak, a fellépők egy része a helyi alapfokú művészeti iskolában tart előadásokat.
A fesztivál szervezői, mondhatni
szívügyükként kezelik a határon
túli magyarokkal való kapcsolat-
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tartást. A Paks testvérvárosaiban
élő barátaik – Galántáról, Kézdivásárhelyről és Viskről – rendszeres
résztvevői (közreműködői is egyben) a rendezvénysorozatnak.
A fesztiválhoz jótékonysági tevékenység is kapcsolódik. Az elmúlt
években a főzőversenyek megvásárolható kóstolójegyeinek és a
templomi koncertek teljes bevételét a viski magyar óvoda építésére
ajánlották fel.
A Gastroblues Fesztivál különlegességeinek sorát gazdagítja
egy vándorkiállítás is, amelyet
elsőként a dunakömlődi faluházban tekinthettek meg az érdeklődők a 2016. decemberi lemezbemutató koncert alkalmával.
Ezt követően Dunaújvárosban,
Pakson (több helyszínen is), Szegeden,
Hódmezővásárhelyen,
Zentán, Galántán, Kézdivásárhelyen, Visken, Esztergomban és
Budai Várban, a Magyarság Házában is megelevenedett a paksi
gastroblues-történelem, amely a
testvértelepülési kapcsolatok révén a határon túlra is eljuthatott.
A kiállítás képei és a mellettük
megjelenő írások az 1987-ben a
Gastroblues Klubbal indult kezdeményezés,
majd
1993-ban
Gastroblues Fesztivállá bővült, és
ma már nemzetközi hírű és rangú
programsorozat legszebb momentumait örökíti meg, amelyre a
szervezők méltán büszkék, hiszen
évtizedek munkáját és évtizedek
nagy pillanatait őrzik. Megemlékezik a rendezvény azokról is, akik korábban emlékezetes koncerteket
adtak, azonban már nem lehetnek
közöttünk (többek között Keith
Emerson, Pege Aladár, Orszáczky
Jackie, Benkó Sándor). Ezenkívül
megjelennek a rendezvény helyszínei, és a testvérvárosok is külön
figyelmet kapnak.
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Momentumok…
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
A Gastroblues Fesztivál egyedi,
értéket adó, közösséget kovácsoló és nem utolsó sorban a város
hírnevét is öregbítő rendezvény,
szerepe és példája a város történetének mindig is meghatározó
része lesz.
A szervezők ezúton szeretnék
megköszönni mindazok közreműködését, akik az eltelt negyedszázadban bármilyen formában támogatták, segítették a Gastroblues
Fesztiválok megrendezését. Főbb
támogatóik: MVM Paksi Atomerőmű Zrt., Paks Város Önkormányzata.
Azokra a barátokra, zenészekre,
segítőkre, akik már nem lehetnek
velünk, tisztelettel emlékeznek.
„Azt hiszem, hogy ezek a jubileumok azért kellenek, hogy az emberek megálljanak egy kicsit, és
elgondolkozzanak, visszatekintsenek, hogy mi is történt az elmúlt
időszakban, és mennyi ideje is működnek a dolgok a maguk módján.” Nemes Nagy Péter

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.

21.
22.
23.
24.

A Rock Casinóban, a pécsi PMD Blues Band lépett fel először.
(Halászléfőző verseny másnap a Duna-parton volt.)
A fesztivál kétnaposra bővült, és végleg beköltözött az ESZIcsarnokba.
Első fellépő a tengerentúlról Ed Davis.
Az Új Hullám söröző is koncerthelyszínné vált.
ESZI-park, illetve templomi koncertek, azóta egyhetes a fesztivál.
31 év után ismét Magyarországon lépett fel a Spencer Davis Group. Első borbarát-találkozó megszervezése.
Tátrai Tibor mindhárom csapata fellépett, az addigi leglátogatottabb fesztivál volt.
Chris Farlowe koncertje az egyik legemlékezetesebb a fesztiválok történetében. A kiadott CD-borítón megjelent a Gastroblues
név.
2001-től Gastroblues Fesztivál a rendezvény neve.
Jubileum és a felejthetetlen Animals-koncert.
Újdonság a templomi koncerten: Török Ádám szólófuvola-műsora.
Világsztár lépett fel az ESZI-csarnokban, Glenn Hughes.
Kiemelkedő volt a Manfred Mann’s Earth Band és Julian Sas koncertje.
Zeneileg legerősebb fesztivál Keith Emerson, a Nazareth és a
Ten Years After együttes főszereplésével.
Újabb jubileum, és immár 10 éves a borbarát-találkozó.
Egyedülálló színfolt volt az amerikai LMT Connection koncertje,
és fellépett Erja Lyytinen finn gitáros is.
A fesztiválon új magyar rekord született, 149 fajta, borral készült
ételt főztek.
A Pécs 2010 – Európa Kulturális Fővárosa társrendezvénye a
Gastroblues Fesztivál. Telt ház az ASE-csarnokban a Jethro Tull
koncertjén.
A fesztiválon 23 borász mutatta be borait. John Lord itt adja utolsó magyarországi koncertjét.
Több mint egy tonna húsból készültek el a főzőverseny ételei. 25
éve indult a Gastroblues Club, 15 éves a borbarát-találkozó. Rick
Wakemann is fellépett.
Itt járt Al Di Meola.
Chantel McGregor, Julian Sas Band és Cliff Moore adott fergeteges koncertet.
Örök emlék Varga János 60. születésnapi koncertje, majd Beth
Hart előadása.
Shaun Booker és Walter Trout műsora szintén hatalmas élmény
volt.
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Gárdai, a kultúrkocsmáros fesztiválszervező

Sztárvendégek

Gárdai György a Gastroblues vendéglő tulajdonosa és a nemzetközi szinten is elismert és közkedvelt
Gastroblues Fesztivál atyja. Ő a mai napig, a több évtizedes kemény és fáradságos munka után is, szerényen
beszél arról, amit csinál. A zene szeretete, ami hajtja.
Rengetegen ismerik és számítanak rá. Számtalan fesztivál és koncert, rendezvény szervezése, sok-sok kiadvány és jótékonysági tevékenység is kötődik a Gárdai
névhez. Közéleti munkája elismeréseként édesapja
után (1996) 2003-ban ő is Pro Urbe kitüntetést kapott
szülővárosában. 2012-ben Tolna megyei Príma díjat,
2016-ban A Tolna Megyei Művészetért díjat kapott.
Gyuri 1948-ban született Pakson, majd a családja Dunaújvárosba költözött. Megalakította a dunaújvárosi magnós klubot, majd az Aranycsillag Szállodában
diszkózott is. Ennek a bevételnek egy részét sikerült
élő zenés produkciókra fordítani. Hát, így kezdődött
a történet…
Időközben családot alapított, két gyermeke született,
akikre nagyon büszke. Viktória fuvolaművész, Ádám
pedig a fesztiválszervezésben lett a jobb keze. Felesége is nagy zenebarát, és a gasztronómia területén
is otthonosan mozog. Miután visszaköltöztek Paksra,
egy vállalkozásba kezdett: vendéglőt nyitott. A zenés szórakozóhelyen blues- és rockzene szólt. (Ebben
a szerény kultúrkocsmában vették fel annak idején
Török Ádám és a Mini együttes 25. éves jubileumi
anyagát és a Paksi Atomerőmű támogatásával alakult, Tátrai Tibor vezette Magyar Atom együttes első
lemezét is.) A koncertszervezés mellett kezdetektől
fogva összekötötte a rendezvényt a gasztronómiával
és a borokkal. Az első fesztivált 1993-ban szervezte, s
ahogy visszaemlékszik rá, várakozáson felülire sikerült.
Az évek során eljutottak oda, hogy válogathatnak a
fellépők között, sokan jelentkeznek, és igen nagy sztárok is jelzik részvételi szándékukat. Nemzetközi hírű és
rangú programmal büszkélkedhetnek, amely egyre
szélesebb rajongói kört tudhat magáénak. A Tolna
Megyei Értéktár Bizottság 2015-ben felvette a rendezvényt a Tolna Megyei Értéktárba, így a fesztivál a
nemzeti értékek sorát gazdagítja.
2013-ban léptek be az Európai Blues Unióba, aminek
révén kapcsolataikat tovább bővíthetik. A Puistoblues
nevű finn bluesfesztivállal is szoros együttműködésben állnak.
Gyuri mindig azt mondja, szerencsésnek érzi magát,
hiszen a munkája a hobbija.

1999. Yardbirds, 2000. Noel Redding (Jimi Hendrix Experience),
Chris Farlowe (Ex Colosseum), 2001. Mick Taylor (Ex Rolling Stones),
2002. Animals Ii, 2003. Nashville Teens, 2004. Glenn Hughes
(Ex Deep Purple), 2005. Manfred Mann’s Earth Band, 2006. Ten
Years After, Nazareth, Keith Emerson Band, 2007. Yardbirds, Colosseum, 2008. Carl Palmer Band, British Blues Quintet, 2009. Chris
Farlowe & Hamburg Blues Band, Arthur Brown, 2010. Jethro Tull,
Ken Hensley, Roger Chapman, Popa Chubby, 2011. Jon Lord Blues
Project, Vargas Blues Band, Ray Phillips, Animals And Friends. 2012.
Ken Hensley, Glenn Hughes, Rick Wakeman, 2013. Dana Fuchs, Eric
Sardinas, Al Di Meola, 2014. The Magic Of Santana, The Ford Blues
Band, Chantel Mcgregor, Sean Carney, 2015. Beth Hart, Martin
Barre, Carl Verheyen, 2016. Joanne Shaw Taylor, Walter Trout, Ripoff
Raskolnikov, Big Daddy Wilson, Ian Siegal, Red Wine Serenaders

34

generációkon át

Harminc év öröksége

Jubileumra készül az Atomerőmű Nyugdíjasklub
Lovásziné Anna | Fotó: saját archívum
Fennállása 30. évfordulóját ünnepli ez év szeptemberében az
Atomerőmű Nyugdíjasklub Egyesület. A harmincas szám kissé hihetetlennek tűnik, ha azt nézzük,
hogy egy 41 éves múlttal rendelkező cég nyugdíjasai a klub tagjai.
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
jogelődje, a Paksi Atomerőmű
Vállalat ugyanis 1976. január 1-jén
kezdte meg működését. Mivel az
akkori csikócsapat fiataljain kívül
korosabbak is dolgoztak az erőműben, és nyugállományba vonulva nem akartak távol maradni
a közösségi élettől, így hát 1987

szeptemberében klubba tömörültek. Az atomerőmű vezetésének
és szervezeteinek nyugdíjasokat
felkaroló tervei és gondoskodása
révén pedig a nyugdíjasklub mind
létszámban, mind támogatásban
egyre erősödött.
Az eltelt három évtized alatt sok
minden változott (tagság, vezetők,
helyiség, igények stb.), de az ös�szetartó erő, a szellemiség megmaradt. Átöröklődött. A kezdeti
évek tagjai közül néhányan még
ma is eljárnak a klubba, többen
pedig csupán egészségi okok miatt maradnak távol. Mesélik, hogy

milyen tevékenyek, mozgékonyak
voltak, hogy családias légkörben,
vidáman telt a klubélet. Szinte az
egész országot bejárták, és hajnalig táncoltak egy-egy klubrendezvényen. Jó hangulatban, egymásra
odafigyelve, tartalmasan és színesen élték életüket.
Mára a klub 200 fős tagsággal
rendelkezik. Többen is lennének,
hisz közel hatvanan várnak felvételre, de a taglétszám bővítését a
klubhelyiség befogadóképessége
nem teszi lehetővé. Az igény a tagságra azt sugallja, hogy jó ebbe a
klubba járni, jó ide tartozni. Saját
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értékrendet alakítottak ki, olyan
igényt, amely által valamennyien
komfortosan érezhetik magukat.
A klub alapértéke a szeretet és
egymás tisztelete. Együttesen törekednek a jelenlegi kellemes, békés hangulat megőrzésére, a mindenki számára kedvező, megfelelő
légkörű, értékes közösség megteremtésére.
Programok gazdag választéka és
jó kedélyű társaság várja az ideérkezőket. Természetesen más
az igénye a 80 éves és a 60 éves
klubtagnak, a fittebb és egészségileg korlátozottabb klubtársnak,
és mégis mindenki megtalálja a
számára tetsző elfoglaltságot. Kiki kedvére választhat a sportos,
a szórakoztató, a játékos, a kulturális, az ismeretterjesztő, a testet
és lelket építő programok közül,
amelyek szervezése a tagság javaslatára épül. Mivel igen ös�szetett munka egy nagy létszámú
rendezvény lebonyolítása, a különböző programokat külön felelősök
fogják össze. A klub sportfoglalkozásai is a tagság igénye és fizikai állapota szerint alakultak ki, így
lehet például petanqueozni, biliárdozni, vagy a kártyajátékok közül
választva pókerezni, ultizni, kanasztázni. Közkedveltek a szalonnasütések és a hozzájuk kapcsolódó darts- és tekeversenyek is.
Igencsak nagy népszerűség kíséri
a meridiántornákat és a jógafoglalkozásokat. A kézimunkacsoport
tevékenysége és létszáma is egy
sikeres közösségre utal. A gyöngyfűzéstől indultak, de ma már szinte
minden kézművesmunka fellelhető náluk. Gyönyörű alkotásaik sokszínűségéből ízelítőt adnak majd a
szeptemberi jubileumi ünnepség
keretében megrendezendő kézimunka-kiállításon. De aki mást
szeretne, mondjuk országot-vi-
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lágot látni, annak is teljesülhet a
kívánsága. Lehetőség nyílik kalandozásokra egyrészt a város- és
a fürdőlátogatásokon keresztül,
másrészt saját fotók vetítésével hazai és külföldi utazásairól ki-ki ízelítőt adhat a többiek számára. Egy
beszélgetős, pszichológiai témájú
sorozat pedig segít tágabb képet
alkotni a belső lét, az egyéni és közösségi élet világáról, és más hasznos, többeket érdeklő témáról.
A klubtagok kulturális, szórakozási, felüdülési lehetőségeit folytathatnánk színházlátogatásokkal, de
akár a főzős, zenés, táncos estekkel és még számtalan más programmal is. A tagság nagy számát
tekintve különböző jellemvonású,
adottságú, eltérő igényű emberek
alkotják a közösséget, ezért az elvárások, az igények és a lehetőségek összeegyeztetése, a klub harmonikus működése elismerésre

nul meg a klub 30 éves jubileumára való készülődésben. Az ünnepi programok beolvadnak a
Szépkorúak hete városi rendezvénysorozatba. Szeptember 25én tisztelettel az idősekre és a
klubalapítókra, az elődökre, méltón módon emlékeznek a klub
tagjai. Fotókiállítással elevenítik
fel az elmúlt 30 év eseményeit.
Szintén kiállítás keretében teszik
láthatóvá, érzékelhetővé a klub
kézimunkázóinak ügyességét, tehetségét. A jubileumra készített
kiadvány pedig a 30 évnyi történet mellett számtalan visszaemlékezést foglal magában. Az ünnepség csúcspontját jelenti majd az
Atomerőmű Nyugdíjasklub által
előadandó műsor a Csengey Dénes Kulturális Központ színháztermében, ahol többek között fellép
a klub jubileumra alakult énekkara is.

méltó teljesítmény. Az Atomerőmű Nyugdíjasklub Egyesület aktív,
lendületes, összetartó, együttműködő közösség.
Ez az együttműködési képesség
és egymás iráni tisztelet nyilvá-

A 30. évfordulóra a klub tagjai lelkesen készülnek. Teszik a dolgukat, örömmel vállalt feladataikat.
Segíti őket a közösség ereje, a közös érték, a szeretet és az egymás
iránti tisztelet.
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Diákszem

Lesz helye annak, ami igazán számít...
Dicsérdi Liza | Fotó: internet

„Kislányom, kérlek, vidd ki a szemetet!” Igen, ez az a mondat, ami
után én (és szerintem sok más gyerek) szó szerint átkozza azt a sok
hulladékot, ami óráról órára, nap
mint nap a kukába kerül. És hogy
mi történik azután, hogy nagy
nehezen eleget teszünk szüleink
kérésének? Előkerül a fiókból az
újabb zsák, és nem telik el öt perc,
a család valamelyik tagja elhelyezi
benne az első papír zsebkendőt,
csokispapírt (aki nálunk általában
én vagyok), majd ezt követően
még sok más kisebb-nagyobb,
számunkra már használhatatlan
dolgot.

De hát – mondjuk mi – valamit csinálni kell ezekkel is. Tény és való,
hogy nagyon nehéz, szinte lehetetlen a hulladéktermelést teljes
mértékben kizárni az életünkből.
Vagy talán még sem? És mit gondolhat erről a kijelentésről Bea
Johnson? Sajnos az én korosztályom körében nevét még nem sokan ismerik. Pedig biológiaórákon
tökéletes példa lenne a környezetbarát életre az ő története.
Mindenki számára jól ismert praktikák a vászonszatyor, a műanyag
palack helyett üvegből és más
természetes anyagból készült ter-

mékek használata. Az Amerikában
élő nő ezeket az egyszerű tanácsokat betartva jutott el addig a
bizonyos „ZeroWaste”, azaz „Nulla
hulladék” nevezetű életmódhoz.
A programba, természetesen,
két fia és a férje is előszeretettel
vett és vesz részt ma is. A tudatos
életnek köszönhetően boldogan,
mosolyogva néznek vissza ránk a
családi fényképekről egy befőttesüveg társaságában. Ennek az
oka elsőre elég meglepő lehet,
ugyanis ez az üveg tartalmazza
a család egész éves hulladéktermelését. Valljuk be őszintén. Egy
átlag háztartásban a nagymama
összes lekvárosüvege sem lenne
elegendő, nem egy évi, hanem
egy havi szemétnek sem. És hogy
ezt bebizonyítsam, összeszedtem
az általam termelt elmúlt egy napi
kidobandó dolgaimat. Volt ott
joghurtospohár, jó pár műanyag
palack, üdítőspoharak, papír zsebkendők és pár vattakorong. Igen
ez így nem hangzik valami soknak. Azzal viszont azt hiszem, nem
mondok újdonságot, hogy az üvegem teljesen megtelt. (És természetesen a műanyag palackok nem
fértek bele.)
Otthon még talán el tudjuk érni,
hogy a kidobandó dolgokat, ha egy
kicsit is, de csökkentsük. Már az én
esetemben is megoldható lenne,
hisz a zsebkendőt és a sminkem lemosására alkalmas vattakorongot
tökéletesen helyettesítené egy textilkendő. A legnagyobb megméret-
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tetést a bevásárlás okozza, amikor
is akarva-akaratlanul megvásároljuk a jó vastagon, többrétegűen
becsomagolt, általunk kedvelt terméket. A Johnson család természetesen erre a problémára is talált egy elég egyszerű megoldást.
Nem használnak nejlonzacskót,
helyette minden terméknek megvan a maga vászontáskája, a tejtermékeknek pedig a saját kis üvegük.
Ez még eddig nem is hangzik olyan
nehéznek. Lássuk csak. Felkeltünk
reggel, bevásároltunk (szigorúan
hulladékmentesen), megreggeliztünk, megmostuk a fogunkat, és
(főleg mi nők) elkezdjük a reggeli
arcápolási rutinunkat. Álljunk csak
meg egy pillanatra! Mi a helyzet
a kozmetikumokkal? Nem kell aggódni, senkinek sem kell lemondania kedvenc kencéjéről. Legalábbis
a „ZeroWaste” program szerint
nem. Bátran (vagy bátortalanul)
lehet próbálkozni az úgynevezett
„Do it yourself!”, magyarul „Csináld magad!” módszerrel, aminek
a lényege, hogy mindent saját kezűleg állítunk elő. Ezt a családot inkább a bátrak közé sorolnám, hisz
nem egy, számunkra talán furcsa
és a mindennapi élethez elképzel-

hetetlen termékkel kísérleteztek,
amelyeket főként növényekből állítanak elő. És ezzel még semmi
baj sincsen, hisz sokunk kedveli a
természetes alapanyagból készült
kozmetikumokat. Náluk azonban
az egyéb használati tárgyak (mint
például a WC-papír lecserélése)
sem tabutéma. Valljuk be, erre talán nem sokan vetemednénk. Természetesen ők sem mindig jártak
sikerrel, és nem is várták el, hogy
elsőre sikerüljön a teljes életmódváltás.
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Sokan mondhatnák, hogy ez az
egy család nem fogja megváltani a
világot. És én erre csak azt tudom
mondani, hogy igazuk van. De valószínűleg nem is ez volt a céljuk.
Ők egy költözés során döntöttek
emellett az élet mellet. Mi miért
ne dönthetnének így az ő példájuk láttán? Biztos vagyok benne,
hogy kezdetben nem lenne kön�nyű, és senki nem várja el, hogy ez
egyik napról a másikra sikerüljön
bárkinek is. És hogy hogyan kezdjünk bele? Bea Johnson ezt nagyon egyszerűen megfogalmazta:
„Mondj nemet az egyszer használatos műanyag kacatokra, a promóciós ajándék vackokra, a névjegykártyákra, ingyenes műanyag
szatyrokra, a reklámlevelekre és
kiadványokra, és minden olyan
dologra, amiről tudod, hogy csak
szemétté válik az otthonodban!”
Fő motivációként pedig gondoljunk arra, hogy ebből mi fog
megmaradni az utókor számára.
Szemétdombok és hulladékszigetek. Biztos, hogy ezt akarjuk majd
örökségül hagyni az unokáinknak?
És ha ez az örökség egy befőttesüveg lenne, mivel töltenénk meg?
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Magellán

Szeméttelenül
Váczi Gergő | Fotó: Magellán, internet
Nemcsak Magyarországon, de világviszonylatban is hatalmas problémát jelent a túlzott hulladéktermelés. Ez a fogyasztói társadalom egyik nagy problémája. De mit lehet kezdeni a rengeteg szeméttel? Mi
a szemét útja, hova kerül, és mi lesz belőle? Fontos kérdések, amelyekre pontos és átgondolt válaszokat kell adnunk, hiszen nem mindegy, nagyon nem mindegy, hogy mit hagyunk gyermekeinkre, milyen
bolygót hagyunk magunk után. Az Atomerőmű magazinban megismerhetnek egy magyar származású
amerikai milliárdost, aki a hulladék újrahasznosításából lett gazdag. Cégét a Forbes magazin a világ
legégetőbb problémái ellen küzdő vállalkozók elitjébe sorolja.

Gilisztás milliárdok…
„Nincs olyan szemét a világon,
mert már mindegyiket megnéztük,
amit nem lehet feldolgozni.” Tom
Szaky szemétből lett milliárdos.
A magyar származású fiatal cégvezető szerint minden kidobott

hulladékból lehet valamit csinálni.
Tom a szemét újrahasznosításából
kereste meg elképesztő vagyonát.
A cél mindig is az volt számára,
hogy a „biznisz” mellett valami
hasznosat is csináljon. „Azon nagyon gondolkoztam, hogy hogy
lehet, olyanféle üzemet csinálni,

ami nemcsak pénzt hoz, hanem
a társadalom hasznára is válhat.”
Egy barátjával kezdtek növénytermesztésbe, amihez jó tápanyagra
volt szükségük, hát előállították ők
maguk. Gilisztákat különféle ételmaradékokkal etettek, és az ürülékükből trágyát csináltak. „Úgy

Magellán
kezdtük ezt az egész céget, hogy
termékeket fogunk csinálni szemétből. A legelső volt a gilisztahulladék használt palackokban, azt
adtuk el virágboltokba. Elég nagy
lett, gyorsan nőtt, pár év alatt 3-4
millió dollár jött be évente.”
Tom az amerikai New Jerseyben
él. Számára az otthont a családja
és nem a földrajzi helyzete jelenti. „Nem érzem, hogy a világon
valahol van otthon nekem. Mert
mindenhol laktam, 4 éves koromig
itt, aztán Németországban, Hollandiában pár évet, Kanadában tizenhárom évet, most Amerikában
majdnem annyit. Nekem az otthon
a család, nem a hely.” Rengeteget utazik, 24 országban van már
cége. Magyarország komoly kihívást jelent számára. Magyarországon ugyanis még kevés az utcán
a szelektív hulladékgyűjtő, viszont
a bürokrácia elképesztő méreteket ölt. Ahogyan fogalmazott, az
is baj, hogy itt egyszerűen sok a
papírmunka. De ezeken igyekszik
felülemelkedni, és a munkára, a
hivatására és a kreatív környezetbarát gondolatokra fókuszál. Hamarosan megmutatja majd, hogy
mi mindent lehet készíteni cigarettacsikkből, chipseszacskóból vagy
rágógumiból.

Szemétből energia
Előtte azonban nézzük meg, hogy
mi lesz azzal a rengeteg szeméttel, amit mi mindennap termelünk,
vagy az út szélére kidobunk. Autógumi, régi VHS-kazetta, ruha,
üveg, papírlapok, bútorok. Minden egy kupacba ömlesztve. Az
utcára kidobott szemét vagy lom
összeszedése után a szemeteskocsik egy része Pusztazámor felé
veszi irányt, mi pedig velük tartot-

tunk. A szeméttelepen a látvány
és persze a szag is megdöbbentő. „600 ezer tonna hulladékot
gyűjtünk be, ami rengeteg, a lom
esetében pedig azt vettük észre,
hogy az utóbbi 2-3 évben évente
20-25 százalékkal nő a kidobott
lom mennyisége.” Dorogi Gabriella, a Fővárosi Közterület-fenntartó
Zrt. szóvivője szerint a szemét újrahasznosítása terén – az elmúlt
évekhez képest – javulás figyelhető meg. „Amit a kukákba dobunk,
azt biztosan újrahasznosítjuk, és
ami lomtalanításkor kikerül az utcákra, azt is újrahasznosítjuk, ez lehet termikus hasznosítás, villamos
energiát készítünk belőle, illetve
távhőt. Újrahasznosíthatjuk akkor
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is, hogyha a műanyagból granulátum készül, abból pedig újra PETpalack vagy egy polárpulóver vagy
polártakaró, ezek a dolgok mindmind PET-palackból készülnek.”
Az egyik budapesti büntetésvégrehajtási intézetben a rabok
válogatják szét a műanyag hulladékokat. De nemcsak a műanyagot, szinte minden hulladékot újrahasznosítanak, amit csak lehet.
„Pusztazámorban sem marad már
csak úgy elföldelve a hulladék, hanem itt is megpróbáljuk kinyerni az
utolsó utáni pillanatban is az energiát. Itt csöveken keresztül összegyűjtjük azt a gázt, ami a bomláskor keletkezik, ezeket betereljük
egy motorhoz, és működtetünk
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olyan gázmotort, amivel a termelt
villamos energiával látjuk el az
egész telepet, és vissza is táplálunk a hálózatba villamos energiát.” A pusztazámori szeméttelep
mellett ott van még a 15. kerületi
– ahogy sokan csak hívják – szemétégető. Itt évente mintegy 400
ezer tonna hulladékot égetnek el,
ez a főváros kommunális hulladékának nagyjából 60 százaléka. De
itt nemcsak szimplán elégetik a
szemetet, hanem újra is hasznosítják. Fancsalszki Róberttel, a telep
üzemvezetőjével az úgynevezett
hulladékbunkerben találkozunk,
ahová a fővárosból érkezik a szemét. „Minden hulladéknak, ami
ide beérkezik, a hőjét kihasználjuk,
eltüzeljük, és az eltüzelt hulladék
hőjét arra használjuk, hogy gőzt állítsunk elő. Ezt az úgynevezett túlhevített gőzt pedig a távfűtésben

tudjuk hasznosítani, illetve villamos energiát tudunk egy generátor segítségével előállítani.” A kazánház öt méteres magasságában
tökéletes rálátás nyílik a hulladék
mérhetetlen nagy mennyiségére.
Itt a kazánházban egyébként négy
darab kazán van egymás mellett,
amelyek tulajdonképpen egymás-

nak a tükörképei. Az elégetett
szemétből sok olyan anyagot lehet kinyerni, amit újra lehet hasznosítani. „Ennek a berendezésnek
a segítségével tudjuk kiválasztani
a salakból a mágnesezhető fémeket, ahogy kiválasztjuk, konténerbe gyűjtjük, és aztán értékesítjük,
újrakohósítás céljából”
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zi válasz, hogy ne vegyen a nép
olyan dolgot, ami szemét lesz.”

Elég egy nadrág

A sós-paprikás
öntözőkanna esete
Évente 18-20 ezer tonna zöldhulladék kerül Pusztazámorra, ebből
körülbelül nyolcezer tonna komposztot állítanak elő. Vagyis valóban, szinte minden szemetet újra
lehet hasznosítani. És akkor ennek
a gondolatnak a farvízén evezve menjünk is vissza Tomhoz, aki
konkrétumokat is elárul nekünk.
„Itt van például a rágógumi. Ez egy
műanyagféle termék, nem kaja. A
rágóban van műanyag, és abba
beteszik a cukrot és az ízesítést.
És azért, amikor rágod, pár perc
múlva nincs benne cukor, és nincs
benne íz. Csak ez a gumi. Ezt a gumit lehet gyűjteni, és abból lehet
csinálni műanyagot.” De műanyagot lehet csinálni cigarettacsikkből is. „Mindent fel lehet dolgozni,
a cigicsikk úgy működik, hogy feldaráljuk, szétszedjük, amit lehet,
trágyát csinálunk belőle, hamu, a
dohány és a papír, de maga a csikk
az egy műanyag.” És ezt a sort még
lehet folytatni. Kezünkbe kerül egy
öntözőkanna, ami körülbelül 100200 chipeszacskóból készült.

Ha valamit nem tudnak újrahasznosítani, akkor azt újrahasználják.
Például korábbi étel- vagy italcsomagolásból tolltartót készítettek.
Az országban is létezik több olyan
raktár, ahova be lehet vinni az általunk már nem használt tárgyakat,
így az nem az út szélére kidobva,
szemétként végzi, hanem újra
használhatja valaki más. Tomnak
erre megvan a filozófiája.
„Az igazi válasz a szemétnek, az
nem az, amit mi csinálunk, az iga-

Egy átlagos nő ma vesz 67 ruhadarabot évente, és átlagosan hétszer
használ minden darabot mielőtt
kidobja. Tom a nadrágját már egy
éve hordja, és nem is tervezi, hogy
ruhatárát gyarapítaná újabb és
újabb darabokkal. „Akkor fogom
kidobni vagy hétvégéken hordani,
amikor lyuk van rajta, és nem tudok tárgyalásokra menni. Ez a baj,
hogy mi túl sokat vásárolunk.”
Vagyis, habár szinte minden szemetet fel lehet dolgozni, és újra
lehet hasznosítani, a legfontosabb
mégis az lenne, hogy ne termeljünk ennyi hulladékot. A pazarlás
világméretű probléma, amin a tudatos vásárlás tud segíteni. És a
végén még egy sokkoló adat, ami
ugyan Budapesthez kapcsolódik,
de sajnos az egész országra érvényes. A Fővárosi Közterület-fenntartó adatai szerint a kommunális
hulladékban az élelmiszer aránya
28 százalék. A legtöbbször pedig
az étel bontatlanul kerül a kukába.
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atomenergetikai múzeum

Gazdagodó örökségünk
Beregnyei Miklós | Fotó: AEM

Marx György üdvözlése

Az Atomenergetikai Múzeum
2012-es megnyitását követően
Mester Sándor, a volt Wigner brigád vezetője, több Wigner-levelet
és fotót ajándékozott a múzeumnak, ugyanis ő levelezett a világhírű tudóssal a brigád nevében.
Ez év január 19-én dr. Mihály Katalin felkereste Hamvas István vezérigazgatót egy szerveződő Wigner-emlékülés kapcsán, amelyet a
Magyar Tudományos Akadémián
terveznek megtartani a Nobel-díjas tudós születésének 125. évfordulóján. Az elképzelések szerint
emlékkönyvet is terveznek kiadni,
amelyben összesítik a magyarországi Wigner-emlékeket.
Mivel a Nobel-díjas tudós 1983.
augusztus 31-én járt az atomerőműben, a nevét viselő brigád
tagjaival találkozott, ezért a szervező azt kérte Hamvas Istvántól,
hogy az erőmű egy külön fejezet
megírásával gazdagítsa a majdani
könyv anyagát. A tervezett kiadvány erőműről szóló fejezetének
megírására felkérést kapott Pónya
József, Mester Sándor, Kováts Balázs és dr. Vámos Gábor, akik találkoztak is Wigner Jenővel. A felsoroltakon túl Enyedi Bernadett a

múzeumot, illetve Cserháti András
írása az atomerőművet mutatja be,
ugyanis a tervezett könyvet elsősorban a középiskolások tájékoztatására szánják.
Dr. Mihály Katalin – aki Pónya Józseffel együtt május 23-án vette
át gyémántdiplomáját a Műegyetemen – magángyűjteményében
számos levelet és fotót őriz a tudós
magyarországi látogatásával kap-

csolatban. Ebből a gyűjteményből
sok levél és fotó digitalizált változatát ajándékozta az Atomenergetikai Múzeumnak. A fotók Wigner
Jenő magyarországi látogatásának helyszínein készültek, hiszen
a tudós végiglátogatta a hazai
kutatás és oktatás fellegvárait, így
megörökítették számos magyar
tudós, kutató és munkatárs alakját;
az ő beazonosításuk elkezdődött.

40 év után először érkezett szülővárosába (1976. 08. 09)

Mihály Katalin és Wigner Jenő

atomenergetikai múzeum

A Tévémaci is járt a
múzeum sátránál
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ÉVKÖNYV
2016

Enyedi Bernadett | Fotó: AEM
Az Atomenergetikai Múzeum (AEM) sátra volt az
egyik leglátogatottabb a 22. Múzeumok Majálisán.
A kulturális, zenei, tudományos ismeretterjesztő kavalkádban az AEM programjai üde színfoltot jelentettek: a múzeumi műtárgyak megtekintése mellett a látogatók háttérsugárzást mérhettek, fizikakísérleteket
követhettek végig, a gyerekek hűtőmágnest készíthettek és logikai játékokat próbálhattak ki. A Magyar
Nemzeti Múzeum kertjében megtartott kétnapos
program jó lehetőség volt a múzeummal és az atomerőművel kapcsolatos kérdések megvitatására is.

Megjelent az évkönyvünk 25. évfolyamának 23. száma. A két szám közötti eltérés oka, hogy az 1994/95ös és a 2001/02-es évekről összevont számok jelentek
meg.
Az első évkönyv az 1992-es év eseményeit foglalja
össze, köztük a részvénytársasággá történő átalakulást. Ennek az évnek az eseményei közé tartozik az 1.
blokk indulásának 10. évfordulója, amelyre több akkori rendezvényen megemlékeztünk. Erre az eseményre jelent meg a „10 éves a Paksi Atomerőmű” című
könyv. Ritka névsor található az évkönyvben azokról a
dolgozókról, akik megkapták az évforduló tiszteletére nyomatott ezüst emlékérmet, közel ezerfős listáról
van szó.
Még mindig az 1992-es évhez kapcsolódik az Üzemtörténeti Gyűjtemény létrehozását elrendelő vezérigazgatói utasítás megjelenése, amely azt is jelenti,
hogy az Atomenergetikai Múzeum alapjait 25 éve
raktuk le.
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Radioaktívhulladék-kezelési Osztály
Gyöngyösiné Nyul Petra, Orbán Ottilia | Fotó: Bodajki Ákos

Tumpek Zsolt
művezető

Szekszárdon született 1973-ban.
Általános iskolába Tengelicen
járt, majd a bajai Jelky András
Szakmunkásképző és Szakközépiskolában tanult tovább, ahol
gépjárműtechnikai szerelő végzettséget szerzett. A középiskola befejezését követően – 199192-ben – töltötte le a sorkatonai
szolgálatot. Tanulmányait munka
mellett folytatta tovább, gimnáziumba, majd épületgépész-technikusi képzésre járt.
A szilárd radioaktív hulladékokat kezelő művezetői egységnél
radioaktívhulladék-kezelő
munkakörben 1994 októberében tudott elhelyezkedni – akkor még a
DEKOTEN Kft. állományában. Hét
év után munkaköre változtatása
nélkül az ATOMIX Kft. alkalmazásába került. Az évek során megszerezte a munkaköre ellátásához

szükséges képesítéseket. Jártasságra tett szert a radioaktívhulladék-kezelés technikai berendezéseinek kezelésében, megismerte
a munkájához kapcsolódó eljárásrendeket, utasításokat. Hozzáteszi, vezetői egyre több speciális
feladattal bízták meg, 2001-ben
kinevezték
csoportvezetőnek,
majd 2004. október 14-től PA Zrt.-s
státuszt is biztosítottak számára.
Az RHKO ismételt megalakulásakor – 2006 nyarán – lett művezető,
azóta ebben a munkakörben dolgozik.
Fő feladata a 25 fős, folyamatos
váltóműszakos szervezeti egysége operatív tevékenységének
koordinálása, a szilárd radioaktív
hulladék kezelésének irányítása
és ellenőrzése, a hulladéktermelő szervezetekkel való folyamatos
kapcsolattartás. Emellett részben

a technológiai, fejlesztési és beruházási feladatokban való közreműködés is részét képezi tevékenységének.
A Bátaapátiban épült végleges
tárolóba történő szilárd radioaktív
hordós hulladékok kiszállításával
kapcsolatos tevékenység zökkenőmentes beindításáért és végrehajtásáért 2011-ben vezérigazgatói dicséretben részesült.
Zsolték Tengelicen élnek, két
gyermekük van, Dániel 16, Dorina
12 éves. Felesége az F6 Kft.-nél
varrónőként dolgozik.
Családi házuk folyamatos újítgatása, szépítése, a ház körüli munkák,
plusz a két gyermek jól kitöltik a
szabadidejét, ahogy mondja, de
ha még ezen felül is marad egy kis
idő, szívesen jár el pecázni és motorozni.

Osztálytabló
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Nagy Zoltán
üzemvezető

Pécsett született 1969. július 20án, jelenleg is ott él. Az atomerőműbe való felvétele előtt a Zsolnay
Porcelángyárban mint technológus, később pedig egy veszprémi
építőipari cégnél mint laborvezető-helyettes dolgozott. 2002 októbere óta dolgozik az atomerőműben, egy évet mint atomixes.
2003. október 1-je óta van a PA
Zrt. állományban, mindvégig a
hulladékkezelési
szakterületen.
Először technológus mérnökként,
majd üzemeltetésvezetőként, végül üzemvezetőként. 2006 júliusa
– a Vegyészeti Technológiai Osztály Radioaktívhulladék-kezelési
Üzemének önálló osztállyá alakulása – óta a Szilárdhulladék-kezelő
Üzem vezetője. Az üzem feladata
alapvetően a primer kör teljes területén a kis és közepes aktivitású
szilárd hulladékok szelektív gyűj-

téséhez a feltételek biztosítása, a
hulladékok kezelése, átmeneti tárolása.
A fenti tevékenységek később
kiegészültek a hulladékok végleges tárolásra történő átadásával,
amelynek mérföldkövei a 3000.
hordó kiszállítása és a bátaapáti 1.
kamra lezárása voltak.
Természetesen ezek a sikerek nem
jöhettek volna létre egy jól működő és szervezett kollektíva nélkül,
ezért ezúton is köszönetet mond
kollégáinak az elért eredményekért.
A szokásos napi tennivalók mellett
jelenleg a 2. kamra feltöltéséhez
szükséges hordók cementezésre
történő előkészítését, valamint az
átmeneti tárolókapacitások optimalizálását végzik.
A hulladékkiszállítások kapcsán
2011-ben két kollégájával együtt

vezérigazgatói dicséretet kapott,
ezen felül két alkalommal vett
részt a Műszaki Alkotói Pályázaton, ahol egy dicséretes (Radioaktív hulladékok adatbázisának
összeállítása) és egy harmadik
díjas pályamunkája (Az ellenőrzött zónában keletkező radioaktív
iszaphulladékok kezelése) volt (ez
utóbbi közös munka volt Menyhei
Dávid kollégájával).
Zoltánnak két fia van: Dániel, aki
23 éves és Kristóf, aki 16 éves.
A rendelkezésére álló kevés szabadidejében leginkább olvas, zenét hallgat és kertészkedik.
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Menyhei Dávid
üzemeltetésvezető

Szekszárdon született 1992-ben,
gyermek- és ifjúsági éveit Pakson
töltötte, itt járt általános iskolában is. A pályaválasztás idején
az egyik helyi középiskola mellett
tette le a voksát. Felvételizett az
Energetikai Szakközépiskola és
Kollégium gépész szakára, ahol az
érettségi, majd a további sikeres
vizsgák letétele után gépgyártástechnológiai technikusi képesítést
szerzett. A tanulást természetesen tovább folytatta, a korábbi
szakmai utat követve. A Dunaújvárosi Egyetem levelező tagozatára iratkozott be. Az alapképzést
követően gépészmérnöki tudását
– jelenleg is folytatott tanulmá-

nyaival –, mesterképzés keretében
tervezi bővíteni, szintén a Dunaújvárosi Egyetemen.
Első munkahelyén 2013 januárjában helyezkedett el, ahol gépésztervező munkakörben dolgozott.
Még abban az évben, szeptemberben, lehetősége adódott a váltásra, és a Paksi Atomerőmű Radioaktívhulladék-kezelési Osztály
Szilárdhulladék-kezelési Üzemében sikerült elhelyezkednie. Kezdetben hulladékkezelő volt, majd
a 2015 szeptemberében kapott kinevezése óta üzemeltetésvezetői
pozícióban végzi tevékenységét.
Feladatai közül kiemelkedő a szilárdhulladék-kezelési üzem éves

munkáinak tervezése, koordinálása, a társszervezetekkel, illetve a
Paksi Atomerőművön kívüli egyéb
szakmai szervezettekkel való kapcsolattartás. Dávid fontosnak tartja a napi munkavégzéshez kapcsolódó folyamatos fejlesztéseket. Az
atomerőműben töltött nem egészen négy év alatt két alkotói díjjal
is büszkélkedhet, amelyek hűen
tükrözik elhivatottságát szakterülete iránt.
Jelenleg Pakson él a családjával.
Szabadidejét leginkább családja
és barátai körében szereti eltölteni; hozzáteszi: az aktív kikapcsolódás meghatározó az életében.
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Kovács Lajos

szilárd radioaktívhulladék-kezelő

Pakson született 1979. március 17én. Gyerekkorában és általános
iskolás évei alatt Dunakömlődön
lakott. Általános iskola után az I.
István Szakképző Iskolában építő
kőműves szakmát szerzett. Már az
első munkahelye is az atomerőmű területén volt, 1997-ben egy
szarvasi építőipari cég alkalmazottjaként a Karbantartó Gyakorló Központ építésében vett részt.
Majd Pakson a fémipari Montivo
Kft.-nél helyezkedett el, ahol aztán új szakmákba látott bele. Volt
épület-karbantartó,
darukezelő,
minőségellenőr, majd az atomerőmű területén az északi portán belül működő ABB Alstom világcég
franciaországi kirendeltségén műszakvezető lett. A cég felbomlása
után 2 évet a dunaújvárosi vasműben fülkés híddaru kezelőjeként
tevékenykedett.
2003-ban a Paksi Vak Bottyán
Gimnázium, levelező tagozatán

sikeresen leérettségizett, ezután
Szekszárdon ingatlanközvetítő és
értékbecslő képesítést szerzett,
majd épületgépész-technikusi szakon is sikeres vizsgát tett.
13 éven keresztül a főállás mellett
családi vállalkozást folytattak feleségével, amelyben a mérlegképes
könyvelés, a kereskedelem és az
ingatlanközvetítés játszotta a főszerepet.
Nagy örömére 2007. január 1-jétől
sikerült visszakerülnie az atomerőmű területére, a Vegyészeti Főosztály Szilárd Radioaktívhulladék-kezelés területére nyert felvételt.
Atomerőműves munkája során a
2008-tól induló bátaapáti hulladékkiszállítás rendszerének felépítésében kulcsszerepet töltött be,
amiért 2011-ben vezérigazgatói
dicséretben részesítették.
Feleségével, Melindával Bölcskén
11 éve saját építésű családi házban
kezdték a családalapítást, amely-

nek eredménye 3 szép gyermek,
Bernadett 11 éves, Helga 8 éves,
és a kis Áron pedig 2 lesz. Felesége mérlegképes könyvelőként
dolgozott a családi vállalkozásban.
Lajos szabadidejét aktív programokkal tölti ki, sokat van együtt
családjával, akikkel rengeteget
kirándulnak, nyaralnak. Nagyon
szeretik a Balatont, télen és nyáron
egyaránt.
Hobbijai közé tartozik a szabad
motorozás életformája, kutyák betanítása, a nagy kerti sütések a barátokkal. Legfontosabb dolognak
tartja az életében a családját, barátait és az egészséges életvitelt.
Bár szenvedélyeinek egy ideig
nem hódolhat, mert egy másik,
nagyobb családi ház építésébe
kezdtek, ami rengeteg időt és
energiát von el. Szeretnének minél
több szép élményben részt venni,
amit mindenkinek tiszta szívből kívánnak.
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Harmóniában élni jó!
Vadai Zsuzsa | Fotó: saját archívum

Hordi Ferencné Terike és Handa Ferenc

Terike: – Az épülő atomerőmű
területére 1975-ben mentem dolgozni. Amikor megláttam a hatalmas gödröket, a betonvas „erdőket”, a rengeteg embert, akik
szorgos hangyaként tették a dolgukat, elszorult a torkom, hogy a
munkámmal én is hozzájárulhatok
ehhez a hatalmas építkezéshez.
A miniatűr maketten próbáltuk
beazonosítani az akkori gödröket,
hogy melyik épület hová kerül,
de nem igazán sikerült. Hihetetlennek tűnt, hogy egyszer csodás
parkok övezte rendezett épületek
sora fogja mutatni, hogy itt áll az
ország egyetlen atomerőműve.
Kezdetben a bükkábrányi tsz-nél,
majd az ERBE-nél az öltözőkben,

mosodában, kávézóban dolgoztam. A Paksi Atomerőmű Vállalathoz 1986. januárban kerültem felvételre. A Szolgáltatási Osztályon
leltárfelelősként, a nagy raktárban
és az eü. épületben takarítónőként alkalmaztak 2007. februárig,
a nyugdíjba vonulásomig. Nagyon
szerettem a munkámat, a kollégáimat. Mikor találkozunk, a fiatal éveinkre szívesen emlékezünk vissza.
Feri: – 1983-ban vettek fel a PAVhoz, a szekunder körbe lakatosnak,
majd a Reaktor-karbantartó Osztályon a primer körbe kerültem mint
karbantartó lakatos, ahol egészen
a nyugdíjba vonulásomig, 2003-ig
dolgoztam. Büszkeséggel tölt el,
hogy 1997-ben megkaptam a Cég-

gyűrű kitűntetést. Tagja voltam a
munkavédelmi bizottságnak, és
szakszervezeti bizalmiként is tevékenykedtem. Szép emlékként őrzöm azt az időszakot, amikor a balatonfüredi üdülő épült. Felüdülés
volt számunkra, amikor a primer
kör után a balatonfüredi építkezésre küldtek bennünket, ahol rengeteget dolgoztunk, de akkor egy
életre megszerettem a Balatont.
Párommal sokszor tervezgettük,
hogy veszünk egy lakást Balatonfüreden, és nyáron ott élünk, de
ez kis unokáink megszületése és
a gyerekeink miatt nem jött létre.
Sokszor segítünk és vigyázunk az
unokákra, amit nagyon élvezünk.
Minden évben elugrunk Balatonfüredre, van, amikor csak egy sétára, de ha a lehetőség adja, akkor
szívesen töltjük a pihenésre szánt
időnket az erőmű gyönyörű „tortaházában”.
Felnőtt gyermekeim vannak, Zoltán az erőműben külsős munkavállalóként dolgozik. Tengelicen él a
családjával. Kislánya, Nikoletta (18)
az idén ballagott. Lányom, Marietta, Szekszárdon él és dolgozik.
Terike: – Két lányom van – nagyon
jó gyerekek –, mindketten Pakson
élnek a családjukkal. Erika területi
képviselőként, férje technikusként
van alkalmazásban, mindketten
egy-egy külsős cégnél dolgoznak
az erőműben. Dávid fiuk (24) betanuló gépész, most írja a diplomamunkáját, Gergő (18) most érettsé-

nyugdíjasaink
gizik az ESZI-ben. Mónika lányom
a napokban kezdi meg ismét munkáját műszaki ügyintézőként, párja
pedig technológusként dolgozik
az erőműben. Mónikának két kislánya van Lilla (5) és Bella (3), akik
óvodások.
Feri: – Szép nagy családunk van.
Terikével már 29 éve élünk együtt
Dunaszentgyörgyön. A kertünkben mindent megtermelünk vegyszermentesen, így tudjuk, hogy mit
eszünk. A növényeket úgy ültetjük,
hogy egymást védjék a kártevők
ellen. Feldolgozzuk a zöldségeket,
gyümölcsöket, és gyerekeinket
is ellátjuk a megtermelt javakkal.
A felesleget az ismerősöknek, a
volt kollégáknak és a barátainknak ajándékozzuk. Amikor a pici
unokáink nálunk vannak, szeretnek kimenni a kertbe, és figyelik,
hogy melyik gyümölcs, mikor érik.
A múltkor Lilla unokám már kérdőre vont, hogy „Papa, miért nem
érik már az eper?” Minden évben
veszünk húst, és töltünk kolbászt,
szalámit, és készítünk sonkát, amit
fel is füstölünk. Természetesen a
családot is ellátjuk a házi készítésű finomságokkal, aminek nagyon
örülnek.
Terike: – Nagyobb ünnepeken,
ha mindegyikünk családja eljön,
akkor húsznál is többen vagyunk,
de a dunaszentgyörgyi búcsúkor
a nagycsaláddal harmincan üljük
körbe az asztalt.
Kedveljük a meleg vizű fürdőket,
sokszor jártunk Gyulán, Sárváron,
Zalakaroson, Gyopárosfürdőn, de
mostanában Paks és Kiskőrös az
úti célunk. Útjainkat összeszervezzük a volt kollégákkal, barátokkal
vagy a rokonokkal, így kedves társaságban töltjük el az időt. Amikor a gyerekek nyaralni mennek,
sokszor elvisznek bennünket is, a
balatoni nyaralójukban többször

összejön a népes családunk. Szabadidőnkben szeretünk moziba,
színházba járni, rejtvényt fejteni.
Borús idő esetén szívesen veszem kezembe a gobelinhímzést,
amellyel a szürke hétköznapokat
színesebbé teszem. Télen Olaszországba mentek a lányomék síelni a pici gyerekekkel, és az ös�szes nagyszülőt is vitték magukkal.
Felejthetetlen élmény volt látni,
ahogyan a csepp gyerekek csúsztak a hóban. Paksra, a piacra rendszeresen járunk, ott van a nyugdíjasok „közösségi tere”, szeretünk
beszélgetni volt munkatársakkal,
ismerősökkel.
Feri: – Még aktív munkavállalóként
szívesen cserélgettem a szebbnél
szebb új autókat, a kereskedők
örömére. A lényeg nem a márka
volt, hanem hogy különleges legyen, és én tegyem bele az első
kilométereket.
Nyugdíjasként
megbeszéltük, hogy erről a hobbiról le kell mondanom, így a jelenlegi autónk már 8 éve a családunk
megtisztelt tagja. Nagyon precíz
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ember lévén presztízskérdésként
kezelem, hogy minden használat
után, csak tökéletesen tiszta, kívülbelül kitakarított autóval állok be a
garázsba.
Büszkék vagyunk a szorgalmas
gyerekeinkre, menyünkre, vejeinkre, és a szeretetben élő nagy családunkra.

Nyugdíjba vonult
kollégáink
2017. június

Zentai Tibor
műszaki főszakértő MVIGH MIG
MFO VIMO
Tamási Zoltán
gépi forgácsoló MVIGH KAIG
SZFO GSZO
Lászlóné Németh Ilona
osztályvezető HUIG HUFO MSZO
Biróné Nyers Tünde
humánpolitikai munkatárs HUIG
HUFO MSZO
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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. Visszaemlékeznek az erőmű hőskorára, örökséget hagyva a következő generációnak. Ezúttal Vadász Csaba, a
Villamos Műszaki Osztály előkészítés-vezetője emlékezik vissza.
–– Mióta dolgozol az atomerőműben, milyen „állomásokon” keresztül jutottál el a jelenlegi munkahelyedre és beosztásodba?
–– 1982-ben a Kandó Kálmán Villamos Ipari Műszaki Főiskola Erősáramú Karán végeztem, majd július 15-én már a Paksi Atomerőmű
Vállalat dolgozója lettem. A Villamos Üzemviteli Osztályon kezdtem dolgozni, akkor szerveződött
ott a szolgálatvezetői beosztások
munkaköre. E szakterületre szántak engem is, de közbejött, hogy

be kellett vonulnom katonai szolgálatra. Mire leszereltem, a szolgálatvezetői helyeket betöltötték,
ám időközben Vaderna István vezetésével megalakult a Villamos
Előkészítési Osztály, így 1985-ben
ide kerültem. Néhány év múlva
kaptam egy felkérést az akkori
Villamos Karbantartó Osztály vezetőjétől, Riczkó Józseftől, így az
előkészítő tevékenységgel foglalkozó csoport vezetője lettem. A
Villamos Karbantartó Osztály kettészakadásáig ott voltam, majd az

Erősáramú Karbantartó Osztályon
(akkori vezetője Horváth Miklós,
aki jelenleg az MVM Paks II. engedélyezési és felügyeleti igazgatója)
is az előkészítési tevékenységgel
foglalkoztam mint csoportvezető.
A Villamos Igazgatóság 2000-ben
történő megszűnésével a Karbantartási Igazgatóság Előkészítési
Osztályán (vezetője Berkó János)
a Villamos Előkészítési Csoport
vezetői feladatait láttam el. 2005.
július 1-jével történt szervezeti átalakulások hatására átkerültem a

Régi motorosok

„Mindenkinek természetes volt, hogy a munkát el kell
végezni, nem azért, mert a vezetők ezt mondták, hanem
azért, mert ezt akartuk. Jó volt ebben a közegben
dolgozni, sokat lehetett tanulni másoktól, az idősebbektől,
tapasztaltabbaktól.”
MIG Villamos Karbantartás Technológiai Osztályra (vezetője Hevesi
Antal) mint rendszerszintű előkészítés-vezető. A 2009 elején történt
átalakulás hatására a Villamos Karbantartás Technológiai Osztály és
a „régi” Villamos Műszaki Osztály
bizonyos területei egy új osztállyá
alakult, amelynek a neve továbbra
is Villamos Műszaki Osztály. Munkakörömben az előzőhöz képest
változás nem történt, ez napjainkban is tart.
–– Mit jelentett számodra itt dolgozni akkor, abban az időben fiatalként?
–– 1982 az 1. blokki üzembe helyezési munkák, próbák időszaka volt.
Nagyon érdekes és egyben nehéz
is volt, főleg pályakezdőként. Nem
voltak ilyen bonyolult eljárásrendek, utasítások. Akkoriban nem
volt blokkolóóra, így a munkaidőt
senki sem figyelte, mikor jár le.
Nem voltak túlóraproblémák. Mindenkinek természetes volt, hogy a
munkát el kell végezni, nem azért,
mert a vezetők ezt mondták, hanem azért, mert ezt akartuk. Jó
volt ebben a közegben dolgozni,
sokat lehetett tanulni másoktól, az
idősebbektől, tapasztaltabbaktól.
Decemberben volt a párhuzamos
kapcsolás, amit mindenki nagy izgalommal várt…
–– Történt-e olyan esemény, amire
mindig emlékezni fogsz? Vannak-e

olyan történetek, amiket megosztanál az olvasókkal?
–– Még alig 3 hete dolgoztam,
amikor az egyik villamos elosztóban szakaszolási művelet közben
súlyos égési sérülést szenvedett
egy kollégánk, aki később a kórházban elhunyt.
1982 őszén beiskoláztak többeket
közülünk alaptanfolyamra, de eljárni nem tudtunk a sok üzembe helyezéssel kapcsolatos program miatt. Sajnos nem nézték el nekünk,
és újra kellett kezdjük az egészet
később.A blokkindítás villamos
próbáit Kovács András (a későbbi
MVIGH vezetője) vezette. Nekünk,
„kicsiknek” a feladatunk az volt,
hogy különböző helyeken (elosztókban, reléterekben) kellett figyelnünk a készülékek működésének állapotát, majd a működéssel
kapcsolatos információt telefonkonferenciába kapcsolva jelentenünk kellett a próba vezetőjének.
Ez akkor „nagy” feladat volt!
–– Sok év telt el, sok minden történt veled a munkahelyen. Idősebb
és tapasztaltabb is lettél. Hogyan
alakult a magánéleted? Család,
hobbi, szabadidő?
–– Nejemmel Pakson, a lakótelepen élünk. Éva a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskolában tanítja jelenleg
a negyedik osztályosokat. Három
gyermekünk van, két lány és egy
fiú. A nagyobbik lányunk, Évi, jogi
egyetemet végzett, férjével együtt
Pécsett élnek és dolgoznak. Két
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gyermekük van, Zsombor 6, Zsófi 3
éves. Kisebbik lányunk, Ági, szintén
Pécsett végzett egyetemi tanulmányokat, ő az orvosi karon. Jelenleg
gyermekszakorvosként dolgozik.
A harmadik gyermekünk, Csabi,
szintén Pécsett végzett a közgáz
angol nyelvű képzésén, és másfél
éve az MVM Paks II.-nél dolgozik.
Amikor a gyerekek kisebbek voltak, sokat utaztunk, kirándultunk
együtt. Mára ez kissé átalakult,
egyre nehezebb összeegyeztetni az időnket, de azért nem adjuk
fel. Szeretünk színházba járni, amit
évente többször meg is teszünk.
–– Távolabbi tervek, célok, munkahelyi, esetleg magánéleti?
–– Ez nehéz kérdés. Eddigi munkámhoz hozzátartozott a tervszerűség, ami volt, hogy sikerült, és volt,
amikor nem, mert az élet felülírta.
Természetesen mivel a család a
legfontosabb az életemben, amíg
csak tehetem, segítem, támogatom őket.

Törzsgárdatagsági
elismerések
2017. május
10 éves
Dr. Palla László VIG JO
Kováts Gergely BIG SKVFO
KVO

30 éves
Pólya Lajos MVIGH ÜVIG ÜVFO
IÜO
Hadnagy Lajos BIG
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Hétezer-kétszáhuszonöt
Tóth Márton | Fotó: internet
Pont huszonhattal több, mint amit kitűztek. Így is korszakos, ám nem ez lesz az első két órán belül
futott maraton, a mai napig nem futott még ember 7200 másodperc alá 42 195 méteren, ez a jövő
nemzedékek feladata lesz.
Régen kezdődött, a legenda szerint egy Philipidész nevű athéni
harcos a marathóni csata helyszínéről Athénig teljes harci felszerelésben futott el, és vitte a perzsák
ellen aratott győzelem hírét, és
amikor beért, csak ennyit mondott: nenikékamen*, majd holtan
esett össze.
* győztünk

Az első újkori olimpián, 1896-ban,
Athénban álltak rajthoz először a
maratoni futók, akkor a 17 sportolóból 13 görög volt, és itt kapott először jegyzett időeredményt (2 óra
58 perc 50 másodperc) a táv, amelyen a győztes a hazai Szpiridon
Lúisz lett. Egyébként a harmadik
helyre Kellner Gyula került, miután

az előtte beérőt a táv egy részének
kocsival történt abszolválása miatt
kizárták a versenyből. A Marathóntól Athénig tartó utat 40,42 km-nek
mondták, azonban csak 36,7 km
volt, az első versenyek más-más
távokon zajlottak, mígnem eljött
1908-cal a londoni olimpia és egy
szeszélyes uralkodó.

sport
Az angol fővárosban 42 kilométerre növelték a távot, ugyanis a
Windsori kastélyból ennyi volt az
út a White-City stadionig, ám ezt
még meg kellett toldani 195 méterrel, ugyanis Alexandra királynő
nehezményezte, hogy a futók nem
a stadion királyi díszpáholya előtt
szakítják át a célszalagot. 1921-ben
az IAAF, a Nemzetközi Atlétikai
Szövetség rögzítette ezt a 42 195
métert, amely a mai napig a hivatalos távja az egyre nagyobb presztízsnek örvendő maratonfutásnak.
2017 nyaráig összesen negyvenszer döntötték meg az aktuális
csúcsot, 1925-ben az amerikai

Új időszámítás?
A 2005 előtt született atlétikai világcsúcsok eltörlését javasolja az európai szövetség. Miért és miért pont
a 12 évvel ezelőtti dátumtól visszamenőleg?
A Nemzetközi Atlétikai Szövetség
(IAAF) augusztusi ülésén lesz napirenden az öreg kontinens szövetségének javaslata, amely új lapot
nyitna a sportág rekordjainak nyilvántartásában. Sok olyan csúcs van,
amely már nagyon rég azzá vált, s a
megközelítése sem csekély feladat,
megdöntése pedig törhetetlen
diónak tűnik. Hogy csak két példát
említsek, a Német Demokratikus
Köztársaság színeiben versenyző
Marita Koch 1985-ben állította fel a
400 méteres fedett pályás síkfutás
csúcsát (47,60 mp), míg a csehszlovák Jarmila Kratochvilová 1982-ben,
Milánóban futott szabadtéri idejét
(49,59 mp) sem sikerült eddig túlszárnyalnia senkinek.

Albert Michelsen került először 2
és fél óra alá (2:29:01.8), 2:20 alá
1953-ban jutott a történelem, amikor az a brit James Peters futotta
meg a rekordot, aki 1952 és 1954
között összesen négyszer lett a világ addigi leggyorsabbja.
A legendás Abebe Bikila lett az
első afrikai rekorder 1960-ban
(2:15:16.2), aki nem mellesleg az
első színes bőrű afrikai olimpiai
bajnoknak is mondhatja magát, és
mindezt egyszerre, ugyanis a római
olimpia utolsó előtti napján futotta
a világ addigi legjobb idejét. Nem
kellett sokat várni az első 2:10-en
belüli időre sem, az ausztrál Derek

Ebben az időben még sokkal lazábbak voltak a doppingellenőrzések,
s ez sok rekordra adhat magyarázatot. Ma már sokkal szigorúbb
szabályok és azok betartatása jellemző a sportágra, 2005-től tárolja
az IAAF a rekordot elérőktől levett
vér- és vizeletmintákat, ami alapján
később is ki lehet mutatni a tiltott
szereket.
Az olimpián szereplő 47 atlétikai
versenyszám rekordjainak fele, 24
lenne törölve, ha arra rábólint az
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Clayton 2:09:36-os, 1967-ben, a japán Fukuokában futott maratonja
után azonban már kisebb mértékben javultak az eredmények.
Ettől az évtől összesen 14 javítást
könyvelhettek el a sportlexikonok,
amelyek utolsó hat legjobb ideje
afrikai futóhoz kötődik, és mindegyiket a Berlin Maratonon, szep
tember végén érték el. Az aktuális,
versenyen futott világcsúcsot a
kenyaiak gepárdja, Dennis Kiruto
Kimetto tartja 2:02:57-tel, ami kilométerenként 2 perc 55 másodperc
alatti vágtát jelent…
Miért lényeges, hogy versenyen
futott? Azért, mert 2017 tavaszán

IAAF, amelynek az elnöke, Lord
Sebastian Coe azt nyilatkozta,
hogy az idei év egyik legfontosabb
feladata a világrekordok rendbe
hozása, tisztába tétele lesz. Azon
csúcstartók körében, akiknél nem
emlegetnek tiltott szereket – például a maratonfutás brit bajnoka,
Paula Radcliff vagy a szintén brit
hármasugró, Johnatan Edwards –,
nem aratott osztatlan sikert az ötlet.
Nyár végén kiderül, hogy elkezdődik-e az új időszámítás.
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egy 32 éves kenyai úriember, bizonyos Eliud Kipchoge megfutotta
a világ addigi leggyorsabb 42 195
méterét, ami 7225 másodpercébe
került. A riói aranyérmes, 2:03:05ös idővel rendelkező Kipchoge
azonban ideális körülmények között teljesítette a távot, ő volt a
főszereplője annak a Nike által
tudományos kutatásokkal megtámogatott, szinte laboratóriumi
körülmények között végrehajtott
Breaking2 projektnek, amely a
2 órán belüli futást tűzte ki maga
elé célul.
A monzai Forma-1-es pálya junior
körén (2400 méter) kellett a 3 kiválasztott futónak, Kipchogén kívül
a félmaraton világcsúcstartójának
(58:23), Zersenay Tadesse-nek
és a Boston Marathon-győztes
Lelisa Desisának 17,5 kört futni.

Az ovális pálya sík, a kanyarok sem
túl élesek, ráadásul a legendás
Parabolicán is keresztülhaladt a
karaván, akiknek iramfutók diktálták a tempót.
Az iramfutók jelentősége különösen nagy, hiszen a 18 segítő résztávonként váltotta egymást, egyszerre hatan segítették
Kipchogékat, körönként hármanhárman cserélődve. Többek között az 5000 méter világbajnoka,
Bernard Lagat is segítette a három
kiemelt futót, akik a nyíl alakban
felálló iramfutók által a gondosan
belőtt tempó (kilométerenként
2 p 50 mp) mellett szélárnyékot
is kaptak. A szélárnyékot a futók
előtt haladó Tesla is segítette,
amely tetején egy óriási kijelző
mutatta az időt. A frissítéseket
sem a hitelesített világcsúcsoknál

megszokott módon, stabil pontról vették fel Kipchogék, hanem
menet közben, motorokról kapták
az utánpótlást. A cipőknél is nagyot alkotott a sportszergyártó,
ugyanis a futók lábára adott Zoom
Vapory Elite energiaelnyelése minimális, százalékokban mérhető
vele a hatékonyság.
Ilyen körülmények között sikerült 2
óra 25 másodperc alatt teljesítenie
a 42 195 métert Eliud Kipchogénak,
akinek ugyan nem jött össze az
álomhatár áttörése, és hivatalos
világcsúcs sem lett a májusi futása, de új távlatokat nyitott, hiszen
megmutatta, hogy nem elérhetetlen a 120 percen belüli maraton.
A mai kor futója ezt hagyja örökül a
következő generációnak. A léc magasan van, de az élet azért is szép,
mert tele van kihívásokkal!

Babahírek
Nevem: Kiss Zsófia
Születésem helye, ideje: Szekszárd, 2017. március 19.
Születéskori súlyom: 2810 g | Hosszúságom: 51 cm
Testvérem: Tomika 3 éves
Anyukám: Leber Anett, a Tájékoztató és
Látogatóközpontban dolgozott
Apukám: Kiss Tamás, a Paksi FC dolgozója

Nevem: Vass Márton
Születésem helye, ideje: Szekszárd, 2017. március 30.
Születéskori súlyom: 3830 g | Hosszúságom: 57 cm
Első gyermek vagyok a családban.
Anyukám: Vassné Girst Mária, az MVM Ovit Zrt.-nél beszerző
Apukám: Vass Zoltán, a Turbina Osztályon turbinagépész

Nevem: Kresz Balázs Norbert
Születésem helye, ideje: Budapest, 2017. április 6.
Születéskori súlyom: 3250 g | Hosszúságom: 54 cm
Apukám előző házasságából származó testvéreim:
Kresz Márk Olivér (8 éves), Kresz Lena Corina (6 éves),
anyukámnak pedig első gyermeke vagyok.
Anyukám: Dr. Kresz-Balogh Katalin, a Szekszárdi Járási Hivatal
Gyámügyi Osztályán jogi szakügyintéző
Apukám: Dr. Kresz Norbert Róbert, az Anyagvizsgálati Osztályon
laboratóriumvezető

Nevem: Marusa Eszter
Születésem helye, ideje:
Szekszárd, 2017. április 22.
Születéskori súlyom: 3700 g
Hosszúságom: 56 cm
Testvérem: Milán, 2 éves
Nevem: Horváth Enikő
Születésem helye, ideje: Szekszárd, 2017. április 17.
Születéskori súlyom: 3260 g | Hosszúságom: 54 cm
Testvérem: Sarolta, augusztusban lesz 3 éves
Anya: Bősz Tímea, tanítónő a Györkönyi Általános
Iskolában
Apa: Horváth István, berendezésmérnök a Gépész
Műszaki Osztályon

Anya: Marusa Zsuzsanna,
a Szekszárdi Járási Hivatal
Rehabilitációs Ellátási
és Szakértői Osztályon
ügyintéző
Apa: Marusa Andor, a
Dozimetriai Osztályon
csoportvezető
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Örökölt tehetség
Orbán Ottilia | Fotó: saját archívum
Meggyőződésem, hogy legnagyobb örökségként boldog emlékeket hagyhatunk az utánunk következő generációnak.
Fontos és kiemelt helyet foglalt el
az erőmű életében a tehetséggondozás. Célja a kiemelkedő képességű kollégák támogatása, felkarolása.
A tehetség, a képesség kibontakozását segítő tevékenységek között
szerepelt, hogy a fiatalokat vonjuk be a mindennapi feladatokba,
munkálatokba.

Az illusztráción a tehetség négy összetevőjét vehetjük szemügyre:
– átlag feletti képességek,
– átlagot meghaladó speciális képességek,
– kreativitás,
– feladat iránti elkötelezettség.
Fontos a programok tervezésekor a következőkre is figyelni:
– a tehetséges munkavállaló erős oldalának fejlesztése,
– megfelelő „légkör” megteremtése,
– szabadidős, lazítóprogramok, amelyek biztosítják a feltöltődést, pihenést.

(Illusztráció: Atomerőmű építői, 1980. augusztusi szám)

kvíz
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Az áprilisi számban
megjelent épületkvízfeladványunk
megoldása:
1

4

8

2

5

9

6

3

7

1.

Paksi Képtár

2.

Présház a Sárgödör téren

3.

Erzsébet Nagy Szálloda

4.

Energetikai Szakgimnázium
és Kollégium

5.

Prelátus

6.

Magánház, Deák Ferenc u. 13.

7.

Kompkikötő

8.

Makovecz Imre eredetileg
piacnak szánt épülete,
Kishegyi út

9.

Régi téglagyár épülete

10. Magyar Posta,
Dózsa György út

10

11. Jézus Szíve templom
12. Pro Artis Művészeti Iskola
13. Csengey Dénes Kulturális
Központ

11

12

13

KUTATÁS
Nyertesek, akik a Paksi Atomerőmű ajándékcsomagját vehették át:
Binder Edit
Englert Rebeka
Gyöngyösi Adél

Gratulálunk!

2017 nyarán az Atomerőmű
magazin felmérést készít annak érdekében, hogy megismerje olvasói véleményét
a lap tartalmáról, megújult
külsejéről. Ha segítenéd a
munkánkat, és elmondanád
nekünk, mit gondolsz rólunk,
töltsd ki kérdőívünket a www.
atomeromu.hu oldalon 2017.
július 15-ig! – Köszönjük!
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Munkatársaink

Gyászközlemények
Holló Béláné (1943–2017)

Richter József (1945–2017)

2017. április 13-án, életének 74.
évében elhunyt Holló Béláné,
az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
nyugdíjasa. 1943. október 24én született Bánhidán. 1979.
december 14-én vették fel
a Paksi Atomerőmű Vállalat
Üzembehelyezési Főosztályára műszaki tolmácsnak. 1993.
december 31-én történő korengedményes nyugdíjazásáig
a Külkereskedelmi Osztályon
dolgozott külkereskedelmi előadó munkakörben.
Temetése 2017. május 5-én, az almásfüzítői temetőben
volt, ahol családja, barátok, ismerősök, volt munkatársak
vettek tőle végső búcsút.

2017. április 27-én, 73 éves korában elhunyt Richter József,
az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
volt munkavállalója. 1945. január
2-án született Pakson. 1987. augusztus 1-jén vették fel a Paksi
Atomerőmű Vállalathoz. 2001.
december 30-án történő nyugdíjazásáig az Anyagvizsgálati
Osztályon dolgozott anyagvizsgáló munkakörben.
Temetése 2017. május 3-án Pakson, a Fehérvári úti temetőben volt, ahol családja, barátok,
ismerősök, volt munkatársak vettek tőle végső búcsút.

Kardosné Schlitzer Gabriella
(1970–2017)

2017. május 5-én, életének
47. évében elhunyt Kardosné
Schlitzer Gabriella, az MVM
Paksi Atomerőmű Zrt. volt munkavállalója. 1970. október 31-én
született Pakson. 2006. szeptember 18-án vették fel a Paksi
Atomerőmű Zrt.-hez. 2015. június 5-én történő leszámolásáig a
Vegyészeti Osztályon ellenőrző
laboránsként dolgozott.
Temetése 2017. május 9-én, a
dunaszentgyörgyi temetőben volt, ahol családja, barátok,
ismerősök, volt munkatársak vettek tőle végső búcsút.

Az atomerőmű dolgozói megőrzik elhunyt munkatársaik emlékét.

Gondolatok
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Örökség, avagy az élet mint váltófutás
Prancz Zoltán | Fotó: Frigyer Tamás

William Rapsberry Pulitzer-díjas újságíró frappáns
megfogalmazása szerint „hogy milyen jól teljesítünk,
az nem csupán adottságainktól és keménységünktől
függ, hanem a társadalmi háttértől, összeköttetésektől, családi kapcsolatoktól, és – nem utolsósorban –
attól, hogy milyen jól teljesítettek korábban szüleink.
Az élet nem közönséges futóverseny, hanem váltófutás. Rengeteget számít, hogy az előttünk futónak
mekkora az előnye, amikor átvesszük a kezéből a stafétabotot.”
Az előttünk futó váltótársak és az átvett stafétabot
metaforája a felmenőinktől kapott örökségünket idézi meg, és persze ettől elválaszthatatlanul az általunk
hátrahagyandó örökséget is (az örökséget természetesen a legtágabb értelemben értve).
Ám ha mindebbe mélyebben belegondolunk, hatalmas ellenmondásra bukkanhatunk. John Rawls, a
politikai filozófia kortárs „újraélesztője” például belegondolt a fentiekbe. „Az igazságosság elmélete”
című vaskos művének tanúsága szerint arra jutott,
hogy a modern demokráciák egyenlőséget hirdető
eszmei alapvetésével szemben távolról sem vagyunk
egyenlők. Túl azon, hogy nem mindenki örököl vagyont a szüleitől (ami azért már önmagában is jelentős
aszimmetriát visz a társadalmi viszonyokba), a legkülönbözőbb képességekkel, vagy akár fogyatékokkal
születünk, ugyancsak rendkívül különböző társadalmi, családi környezetekbe. E tőlünk abszolút független örökségek pedig lényegében meghatározzák
a sorsunkat – az állampolgári jogok szempontjából
fennálló egyenlőség mellett vagy ellenére is. A váltófutás képéhez visszatérve tehát vannak, akik hatalmas
előnnyel, míg mások hatalmas hátránnyal indulnak az
élet nagy versenyében.
Rawls ezek nyomán egy gondolatkísérletet ajánl mindannyiunk – különösen a törvényhozók – figyelmébe.
Eszerint egy igazságosabb és méltányosabb társadalom elérése érdekében a társadalmi viszonyokat a
„tudatlanság fátyla” mögött kell kialakítani. Azaz úgy
kell végiggondolnunk, milyen társadalomban szeretnénk élni, hogy nem tudjuk, milyen örökséggel látjuk
meg a napvilágot ebben a leendő társadalomban.
Mivel egyáltalán nem biztos, hogy okosak, szépek és

gazdagok leszünk, mi több, lehetséges, hogy a leghátrányosabb helyzetűek között találjuk magunkat,
mindnyájan egy olyan viszonyrendszer mellett tennénk le a voksunkat, amely az elesettebbeknek kedvez nagyobb mértékben, illetve próbálja minél elviselhetőbbé tenni a helyzetüket – véli Rawls.
A vázolt gondolatkísérlet lényegében egy olyan etikai megközelítés, amely nem konkrét etikai értékeket
(például becsület, önzetlenség, nagylelkűség stb.)
próbál dogmatizálni, hanem elvonatkoztatás révén
mindenkivel magával mondatja ki, mi a helyes; a számtalan vélekedés mégis azonos irányba mutat. Rawls
felvetése bevallottan Kant hatása alatt áll, annak híres
kategorikus imperatívuszán alapul. Ám mielőtt bárki
a lexikon után nyúlna, vagy betöltené a Google-t, az
egész filozofikus gondolatépítmény velejét az egyszerű krisztusi aranyszabály adja: „Amit akartok azért,
hogy az emberek tiveletek cselekedjenek, mindazt ti
is úgy cselekedjétek azokkal.”
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