X L . é v f o ly a m , 8 - 9 . s z á m

Energia & tudatosság
Interjú dr. Mészáros Györggyel
Jezsuita életrendezés a Mecsekben
Test és lélek: Taiji Pakson
Az orvos kúrál, a természet gyógyít

a paksi atomerŐmŰ havonta megjelenŐ magazinja • 2017 • szeptember

2

Tartalom | 2017. szeptember
Köszöntő 3

„Pakson elképesztő mennyiségű tudás, szakismeret és hozzáértés gyűlt össze” 4

Energia	

Tudatos felelősség 8
Elhivatott elsők 10

Befejeződött az évszázad építkezése 14
Tudatos választás 15

Tudatos otthon: energia a háztartásban 16

Tudatosság	

Bennünk lakozó energia 20

Taiji – az életre szóló edzésprogram 24
Gemenc, az árterek világa 28
Magellán - Fedezd fel a világot!
Barangoló
Diákszem	

Az orvos kúrál, a természet gyógyít 32

Életképek Dunaszentgyörgy rejtett kincseiből 36
Pár perc a jövőért 40

Kalajoki – ahol szót értettünk 41
RHK	
Atomenergetikai Múzeum	
Osztálytabló
Nyugdíjasaink

Tervszerűség, tudatosság, biztonság 42
Könyv a tömegtájékoztatásról 44
Minőségfelügyeleti Osztály 46
A tücsökzene elnémult 50

Nyugdíjba vonult kollégáink 51
Régi motorosok

Cseh Gábor 52

Törzsgárdatagsági elismerések 53
Sport	
Babahírek
Munkatársaink
Gondolatok

Címlapfotó: Juhász Luca,
Bodajki Ákos

E-litsorozat 54
Babahírek 56

Gyászközlemények 58

„Vas és réz legyenek a te záraid, és élteden át tartson erőd” 59

Impresszum
Kiadja: MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
Felelős kiadó: Hamvas István vezérigazgató
Főszerkesztő: Torma Dóra; e-mail: atomeromuujsag@npp.hu
Szerkesztőségi munkatárs: Czibuláné Mayer Szilvia
A szerkesztőség tagjai: Enyedi Bernadett, Gyöngyösiné Nyul Petra, Gyulai János, Krausz Attila,
Lehmann Katalin, Orbán Ottilia, Prancz Zoltán, Susán Janka, Tóth Márton
Szerkesztőség címe: MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
Tájékoztató és Látogatóközpont; 7031 Paks, Pf. 71 | Telefon: 75/507-882, telefax: 1/355-7280
Internet: www.atomeromu.hu
Nyomdai előállítás: ATOMIX Kft. Nyomdaüzem | Felelős vezető: Gergely Judit Etel | Példányszám: 35 000
Tördelés: Schubert Miklós, Szabó Szabolcs

3

Köszöntő
Dr. Kovács Antal
kommunikációs igazgató
Fotó: Bodajki Ákos

Kedves Olvasók!
Amikor ez a lapszámunk nyomdába megy, éppen zajlik az idei év egyik legjelentősebb sporteseménye,
a Budapesti Felnőtt-judovilágbajnokság, amelyet a
Paksi Atomerőmű is támogat. Önök már tudják, amit
én még nem, hogy a magyar csapat, azon belül is a
szívünknek legkedvesebbek, a paksiak milyen eredménnyel zártak.
Mitől függ majd az eredmény? Profi sportolóként, judósként úgy hiszem, hogy a fizikai erőnlét a kisebbik
részét adja dolognak. A nagyobbik részt a tudatosság
jelenti, az, hogy a sportolók fejben, lélekben mennyire felkészültek, mennyire képesek uralni saját energiáikat.
Szeptemberi lapszámunk témája az energia és a tudatosság, aminek kettőse, összehangolt működése szépen megmutatkozik az élsportban – és az atomerőmű
működtetésében is, ahol ugyanígy szükség van erre a
fajta gondolkodásra. Itt is fejben dől el minden, ettől
a hozzáállástól függ, hogy mennyire leszünk biztonsá-

gosak, mennyit és hogyan termelünk, hogyan szolgáljuk az országot.
Szeptemberi lapszámunkban két tapasztalt, elhivatott, az iparágat évtizedek óta ismerő és alakító szakember szólal meg: dr. Mészáros György, aki nyár óta
a Paks II. Zrt. igazgatóságának elnöke, és Cserháti
András, akinek több mint 40 éves munkáját a közelmúltban Magyar Ezüst Érdemkereszttel ismerte el a
kormány. Olvashatnak egy különleges úti beszámolót
is: a Magyar Nukleáris Társaság a nyár folyamán elvitte a jövő erőműves szakembereit, a mérnökök következő generációját Csernobilba, arra a helyre, ahol
a munkájukkal járó felelősség valódi súlyát testközelből is átérezhették. Megismerhetnek emellett három
olyan módszert is, amelyekkel dolgozhatnak saját életük, testi, lelki és szellemi tudatosságuk építésén – legyen az akár a Pakson is sokakat megmozgató taiji,
a jóga vagy akár a jezsuiták által üzemeltetett közeli
Életrendezés Háza programja.
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„Pakson elképesztő mennyiségű tudás,
szakismeret és hozzáértés gyűlt össze”
Torma Dóra | Fotó: Bodajki Ákos, Vincze Bálint

Magasabb sebességbe kapcsolt Paks II. előkészítése a nyár elejétől: Süli János, az új paksi blokkok
építéséért felelős tárca nélküli miniszter július 1-jétől új vezetőséget nevezett ki a projekttársaság élére. Az igazgatóság elnöke dr. Mészáros György lett. A jelentős vezetői, igazgatási tapasztalattal bíró
szakember nem ismeretlen a hazai nukleáris iparban, hiszen a kilencvenes évek végén az MVM Zrt.
felügyelőbizottságában dolgozott, a kétezres évek elején pedig a Paksi Atomerőmű igazgatóságának
elnöke volt. Ő volt a Paksi Atomerőmű Horn-kormány alatt tervezett privatizációjának egyik leállítója, az
üzemidő-hosszabbítási projekt iniciátora, a kapacitásfenntartás igényének a megfogalmazója. Emellett
energetikai tanulmányok, szakcikkek, elemzések szerzője, energiakoncepciók készítője és elbírálója,
befektetési tanácsadó, szakanyagok, stratégiák készítője is volt. Kinevezését követően arról beszélgettünk vele, ami az erőműben dolgozókat és a környéken élőket bizonyosan egyaránt érdekli: milyen jövő
vár a munkavállalókra Paks II.-nél, és mire számítanak Paks I. szakembergárdájától, milyen együttműködés képzelhető el a két vállalat között?
–– Mi az a legfontosabb teendő,
ami a kinevezése után várta?
–– Hosszú távon a legnagyobb
feladatunk értelemszerűen az új
atomerőmű fölépítése. Rövid távon három teendő állt előttem:
egyrészt fölszívni a stratégiai programalkotáshoz, illetve a munkához
szükséges információkat, másrészt
humánpolitikai feladataink vannak: erősíteni kell a dolgozókban
(és persze a főnökökben is) azt az
igényt, hogy az elvégzett munka, az elkötelezettség és a szakmaiság legyen a karrierút alapja,
higgyenek a jövőjükben és a küldetésükben. A kommunikációs feladatok is megújításra szorulnak, a
tevékenységünk iránt érdeklődők,
a szélesebb szakma, de a társadalmi támogatottságunk megtartása is korrekt és részletes híreket
igényel, mert az új fázisába lépett

projekt közérdeklődésre tart számot. Arra törekszünk, hogy az itt
dolgozók magukénak érezzék a
feladatot, hiszen egész másként
dolgozik valaki akkor, ha elkötelezetten, a saját érdeklődését követi,
a saját feladatát végzi, ha a minősítésének az alapja a teljesítmény,
a hozzáállás, a szakmai kiválóság.
Úgy látom, erre az új hozzáállásra
meglehetős fogadókészség van a
dolgozók részéről.
Lenkei Istvánnal, az új vezérigazgatóval a kapcsolatunk kimondottan
baráti, a hosszú évek alatt kipróbált szakmai-emberi kapcsolat.
Nem fogunk két malomban őrölni,
és emiatt vállvetve, nyílegyenesen
haladhatunk előre.
–– Ami a sajtót illeti, nincs könnyű
helyzetben Paks II., úgy is mond-

hatnánk, hogy a média nekiment a
projektnek.
–– Valójában én nem így látom. Jó
kapcsolatokra törekszünk a sajtóval, mert olyan segítő munkatársakat látunk bennük, akik egyrészt
a társadalmat feszítő kérdéseket
közvetítik felénk, másrészt segítik
a társadalmat abban, hogy az általunk adott válaszokat, információkat az emberek megismerhessék.
Ők közvetíthetik, hogy az országnak szüksége van a kiszámítható,
biztonságosan termelt, kedvező
árú villamos energiára, a termelői
kapacitás fenntartásra.
Ami az atomenergiát illeti, létezik a
hívők és a makacsul tagadók tábora. Holott az érzelmi döntések helyett racionálisan kellene megközelíteni a kérdést: szeretné, hogy
megfizethető maradjon az áram?
Szeretné, hogy mindig legyen
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áram? Szeretné megtartani a munkahelyét, ahol mindig van áram?
Szeretne olyan jóléti társadalomban élni, amelynek fenntartható a
fejlődése?
Innen nézve sokkal könnyebb
eldönteni, hogy mi a helyes: helyes-e felépíteni a Magyarország
ellátásbiztonságát garantáló új
blokkokat.
Nyáron, a Paks II. tájékoztatókamionját elkísérve azt tapasztaltam,
hogy az emberek nyitottak, örülnek, ha információhoz juthatnak.
Örülnek, ha a számukra ismeretlen
világunkba kicsit betekinthetnek,
a mi szemünkkel is láthatnak. Részletesen, hitelesen és pontosan tájékoztatnunk kell mindenkit, hogy

tények alapján tudjanak véleményt
alkotni. A valós és érthető válaszokkal el lehet érni, hogy az ellenzőből akár támogató is legyen, ne
a manipuláció, hanem az ismeretei
alapján döntsön a szimpátiájáról,
még inkább a racionális megoldásokról.
A közeljövőben elkezdődhetnek a
konkrét munkálatok a telephelyen,
ekkor sokkal több szakmai és kommunikációs muníciója lesz a társaságnak arra, hogy bemutassa, mit
fog elvégezni, és ennek milyen
hatása lesz az országra, az energiatermelés biztonságosságára,
megfizethetőségére.
–– Mikor lesz az első kapavágás?
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–– Ez ügyben még zajlanak az
utolsó egyeztetések. De hamarosan…
–– Sok szám kering a köztudatban
Paks II. létszámával kapcsolatban.
Mennyien dolgoznak ott most,
hány ember érkezik az építkezéshez, és mi lesz a végleges létszám?
–– A projektcégnél jelenleg mintegy 340 munkavállaló dolgozik.
Lenkei István vezérigazgató úr a
kollégáival most készíti az új humánstratégiát. A feladatok számának szaporodásával egyre több
munkatársat fogunk csapatunkban üdvözölni és alkalmazni. A
kész atomerőművet a tervek szerint mintegy 1100-1200-an működ-
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tetik majd, de egyes prognózisok
szerint a csúcsrajáratott építkezés idején közel 10 ezer ember is
dolgozik majd egy időben a projekten. Ez hatalmas logisztikai feladat, hatalmas vállalás.
–– Hogyan épül fel Paks II. szakembergárdája? Mennyire kell tartania Paks I.-nek attól, hogy legjobb szakembereit elviszi Paks II.?
–– Nem kell. Paks I.-nél ma is feltehetően jó a munkahelyi hangulat. Két évig elnöke voltam a Paksi
Atomerőmű igazgatóságának, szerettem itt Pakson dolgozni, büszke
voltam az erőmű és az emberek
teljesítményére. Abból az időből
úgy emlékszem, hogy magukénak
érezték az erőművet, mert csak így
valósulhat meg az igazi, intuitív
szellemi munkavégzés, csak így ízlelhetik meg a dolgozók a sikerélményt, az értelmes munka érzetét
és örömét. Ezt segítheti az is, hogy
számos fejlesztés és előremutató
intézkedés is történt az évek során.
Tulajdonképpen ez már nem az az
erőmű, ami 30 évvel ezelőtt megépült. Vasban még talán részben
igen, de szellemiségében, logisztikájában és elektronikájában már
messze XXI. századi.
Nagyon fontos a két erőmű közti
szoros együttműködés. Minden
egyes szakterületen az ott dolgozókra személyre szabott életpályamodellt kell kidolgoznunk. Ez igaz
Paks I.-re és Paks II.-re is. Például
ha ma egy 35 éves operátor a Paks
I.-nél dolgozik, ő nagy valószínűséggel nem onnan fog nyugdíjba
menni. Meg kell vizsgálnunk azt,
hogy kik azok a szakemberek, akiket később Paks II.-ben szeretnénk
alkalmazni úgy, hogy Paks I.-nél
se okozzon gondot. Rövid távon
a szakembereknek megvan a biztos helye a Paks I.-ben, a cél az,

hogy hosszú távra is tudják: lesz
jövőjük, ha az 1-4. blokk leáll és
az 5-6. blokk beindul. Az egyéni
karrierutak egyengetésében, az
egyes emberek munkahelyének
biztosításában, ennek logisztikájának megtervezésben komoly szerepe lesz Paks I. korábbi, Paks II.
új humánigazgatójának, aki fontos
összekötő kapocsként kell, hogy
szolgáljon a két cég között.
Hozzáteszem: régi, még ma is jól
működő kapcsolatom van Hamvas Istvánnal. A vezérigazgató úrral megállapodtunk abban, hogy
„csúcsra járatjuk” a két cég közti
együttműködést, miközben természetesen betartjuk az EU-s
elvárásokat is. Segítjük egymást
szakmailag, így például közös fórumokat tartunk.
Szeretnék egy olyan klubot létrehozni, amely a pronukleáris paksi dolgozók, a vállalkozók, a helyi
politikusok, közéleti emberek,
notabilitások beszélgető-információátadó fóruma lehet, mert ez
is elősegítheti, hogy pletykák helyett tényekkel és valós információkkal találkozzanak az emberek itt
Pakson és a szakmai fórumokon.
A „Jövőkép Klubot” 2002-ben
hoztam létre, akkor nem is sejtve,
hogy az akkori fejlesztési terveim
mára beérnek. E régi klub reinkarnációja ez a fiatal, életerősnek tervezett klub, amely az akkori – sokak által megmosolygott – terveim
gyakorlati segítője, valóra váltója
lehet.
Pakson elképesztő mennyiségű és
mélységű tudás, szakismeret és
hozzáértés gyűlt össze az elmúlt
évtizedek során, ezeknek minden
egyes morzsájára szükség lesz ahhoz, hogy Paks II. sikeres legyen.
A Paks I.-ben dolgozók láthatóan
örömmel átadnák a tapasztalataikat, segítenének nekünk. Nekünk
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is vannak olyan kérdéseink, amelyekre kizárólag ők tudják a választ.
Ami a nukleárisszakember-utánpótlást illeti, Süli János miniszter úrral közösen tervezem, hogy
Palkovics László felsőoktatásért
felelős államtitkárral egyeztessünk, hogyan tudnánk fejleszteni
létszámban és szakmaiságban a
gépészképzést és a nukleárismérnök-képzést. Ez utóbbi mindig is
egy stabil munkahelyet, nagy sikerélményt és jó jövedelmet biztosító speciális szakma lesz itthon
és bárhol a világon. Ez a lehetőség
kedvet teremthet arra, hogy a tehetséges fiatalok – különösképp,
ha olyan családból jönnek, amelynek már van kapcsolata az erőművel – olyan helyeken tanuljanak,
ahol nappali tagozaton, egyetemi
diplomát vagy posztgraduális képzésben még tudományos képzést
is kapnak, amellyel aztán eljöhetnek hozzánk dolgozni. Így a következő generációnak is biztosítani
tudjuk a szakmailag igényes, fejlődést biztosító, az előrelépést is
lehetővé tevő, anyagilag is megbecsült munkahelyeket.
Paks II. műszaki szakembergárdájának egy része Paks I.-ből érkezett és érkezik majd. A gyökereit,
az elkötelezettségét senki nem
tudja megtagadni, emiatt hiszem
azt, hogy sok segítséget kapok,
kapunk a „régiektől”, és ennek segítségével teljesíthetjük a nehéz
feladatunkat, így a projekt sikeres
lesz. Hála Istennek, az örökség
része egy hagyományos szakmai
büszkeség is: hogy mi atomerőművesek vagyunk, az országot
szolgáljuk a munkánkkal. Bízom
benne, hogy ez a hozzáállás tovább él majd a kollégáinkban is,
de munkánkat elismerő társadalmi
támogatottságunkban, megítélésünkben is.
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Tudatos felelősség
Szucsán Marina | Fotó: Szucsán Marina
Az a sebész, aki kinyitja egy ember mellkasát, hogy a szívét operálja,
pontosan tudja, milyen jelentősége van minden apró mozdulatnak,
minden szempillantásnak. Más szakmákban a felelősség legalább
ekkora, de talán nem ennyire látványos és kézzelfogható. Akik atomerőművet üzemeltetnek, az eszükkel pontosan tudják, hogy mekkora tudatosságot, odafigyelést igényel a munkájuk. De ahogy a medikus is a boncasztalnál tanulja meg teljes mélységében, mit jelent
az, hogy egy ember életét bízzák rá, úgy az erőmű mérnökeinek,
fizikusainak is látnia kell Csernobilt, hogy az eszük mellett a szívük is
átérezze a feladattal járó felelősséget.
A Magyar Nukleáris Társaság
(MNT) 45 fős csapata 2017 júniusában indult útnak Ukrajnába, hogy
ellátogasson a most már teljesen
leállított csernobili atomerőműbe.
Az utazást a FINE (Fiatalok a Nukleáris Energetikáért), az MNT

szakcsoportja kezdeményezte a
csernobili baleset 30. évfordulója
alkalmából. A csoportunk zömében egyetemi hallgatókból, frissen
végzett mérnökökből és tudósokból állt, de a közép- és idősebb
korcsoportok is képviseltették

magukat: mérnökök az atomerőműből, az Országos Atomenergia
Hivatal munkatársai és fizikatanárok. Velünk tartott az Index újságírója is, aki az írástudó felelősségével közelített a témához: az út
után objektív cikkben mutatta be
a baleset helyszínét. A FINE-nek
ez már a második csernobili útja,
az első 2005-ben volt, amit akkor
Aszódi Attila vezetett. Azóta eltelt
12 év, az első úton részt vevő FINEsek „kinőtték” a szekciót, és az új
fiataloknak is meg kellet mutatni
Csernobilt.
A mostani útnak is az egyik legfontosabb célja az volt, hogy
megmutassuk a magyar nukleáris
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ipar mostani kezdő és leendő szereplőinek a nukleáris katasztrófa
helyszínét, hogy a fiatalok átérezzék a személyi felelősség súlyát,
saját szemmel lássák egy esetleges emberi hiba következményeit. Az utunk szervezésében nagy
segítséget nyújtott az Ukrán Nukleáris Társaság (UkrNT), amellyel
tavaly együttműködési megállapodást kötött a Magyar Nukleáris
Társaság. Az UkrNT intézte számunkra a csernobili atomerőmű
vezetésétől az erőmű látogatási
engedélyét, valamint belépési engedélyt az elzárt zónába.
A csoportunk június 19-én az ellenőrző áteresztőponton (KPP
Dityatki) keresztül, alapos személyi ellenőrzést követően belépett
az elzárt (elidegenített) zónába.
Az elzárt zóna a csernobili atomkatasztrófa után kitelepített terület, amelyik a katasztrófa következtében legnagyobb mértékben
szennyezett. A zóna 1986-tól a mai
napig katonai őrizet alatt van, csak
18 év feletti személyek látogathatják meg. Ez a durván 30 km-es
zóna két részre van osztva: 10 kmes zóna, amelyik a legszennyezettebb, a lakhatatlanná nyilvánított
részek megkülönböztetését szolgálja. A külső 20 km-es részen már
akár lakni is lehetne, bár az emberek hivatalosan valószínűleg már
nem költözhetnek vissza.
Az elzárt zónán belül jártunk Csernobil és Pripjaty városaiban, 100
méteres távolságból láttuk az új
szarkofágot, meglátogattuk a
szarkofág mellett létesített tájékoztatóközpontot, elhaladtunk a
Vörös erdő mellett (azért Vörös
erdő a neve, mert a sugárterhelésnek kitett fenyőerdő rozsdaszínű lett – még 1986-ban kivágták
és helyben elásták, új fenyőket is
ültettek, amik már a megszokott
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zöld színűek, de a neve megmaradt), és a végén bent jártunk az
1. blokk blokkvezénylőjében. Mit
is láttunk ott? Azt, hogy Csernobil
város – ami mostanában az elzárt
zóna adminisztratív központja –
tele van emberekkel, ott laknak a
helyreállítási munkákban érintett
dolgozók, akik kéthetes turnusokban dolgoznak. Nagy építkezések
zajlanak az elzárt zóna területén.
A világ összefogott és segítséget
nyújtott Ukrajnának a helyreállítási munkákban. Az idén átadják az
új védőszerkezetet, amelyiket az
első szarkofág fölé építettek meg.
Szintén az idén az új száraz típusú átmeneti kiégettüzemanyagtároló befogadja az első kiégett
üzemanyagot. A világ társadalmi
nyomására Ukrajna leállított további három blokkot. A leállított
blokkok üzemanyagának kirakása

és környékén magas még mindig a
dózisteljesítmény, a többi helyen
lehet tartózkodni. Az elhagyott,
halott, valaha 45 ezer lakosságú
Pripjaty város szívszorító látvány,
a várost teljesen benőtték a fák,
a teljesen berozsdásodott vidámpark, a Pripjaty jelképévé vált óriáskerékkel lassan nem fog látszani
a fák között.
Az RBMK típusú atomerőmű
blokkvezénylője nagyon hasonlít
a miénkre, a VVER 440 típusúra.
A látogatásunk végén részt vettük az UkrNT által megszervezett
kerekasztal-megbeszélésen, ahol
jelen voltak a csernobili atomerőmű felső vezetőségének képviselői. Lehetőségünk volt feltenni a
látottakkal kapcsolatban felmerült
kérdéseinket.
A kerekasztal-beszélgetés végén a vezérigazgató-helyettes,

már megtörtént, jelenleg a vizes típusú átmeneti kiégettüzemanyagtárolóban van elhelyezve, és rövidesen át lesz helyezve az új száraz
tárolóba. Épülnek a radioaktívhulladék-feldolgozó és -tároló üzemek is. A háttérsugárzás jelenlegi
szintje a legtöbb helyen alacsony,
ezt mutatták a műszereink is, a
csoportunk végzett dózisméréseket is. A mérések eredményei szerint egyedül a Vörös erdő területén

Alekszander Novikov elmondta,
hogy szívesen fogadnak csoportokat és mutatják a munkák előrehaladását, mert ezzel tartoznak
a világnak, amelyik segít rajtuk.
A beszélgetés végén azt mondta,
hogy látogassunk hozzájuk 100 év
múlva. Még 100 évre van munkájuk, mire teljesen feldolgozzák a
csernobili atomkatasztrófa következményeit. Az ukránok bizakodóak, mi is legyünk azok.

10

Energia

Elhivatott elsők
Torma Dóra | Fotó: László Orsolya
Magyar Ezüst Érdemkereszttel tüntette ki az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából Seszták Miklós
nemzeti fejlesztési miniszter Cserháti Andrást, a Paksi Atomerőmű műszaki főszakértőjét. Az elismerés
apropóján az atomerőmű egyik legrégebbi, közismerten elhivatott munkatársával, a hazai nukleáris iparban 41 éve dolgozó szakemberrel a sajátja mellett az atomenergetika múltjáról és jövőjéről beszélgettünk.
–– Valaki azt mondta nekem egyszer, hogy az erőműben dolgoznak
„szent tehenek”, olyan elhivatott,
szinte megszállott szakemberek,
akiknek élete az atomenergia, az
atomerőmű. Azt hiszem, te voltál
az egyik, akire gondolt.
–– Tényleg vannak ilyenek, bár
nem feltétlenül szent tehénnek
nevezném őket, mert azok haszontalanul kóborolnak. A kezdeti
években az elhivatottság szinte
általános volt. Akik a legelején ide
kerültek – nagyon kevés kivételtől
eltekintve – fiatal, lelkes, a jövő-

ben bizakodó, mindent megoldani
akaró csapat voltak. Pónya József
ezt csikócsapatnak hívta annak
idején. Idővel azért kicsit megkopott ez a hozzáállás, és ma már
elég sok olyan kollégánk van, aki
az atomerőművi munkát elsősorban pénzkereseti lehetőségnek
tekinti.
Bár a világ is megváltozott. Az a
nagy hevület, ami bennünk volt
a hetvenes években, az a 21. században már más. Inkább az egyéni
előrehaladás bizonyos elemei dominálnak, és ennek persze része a

fizetés is. Korábban azt mondtam
valakinek, hogy én szeretek ide
bejárni, ezt a munkát élvezem, és
az csak külön öröm, hogy ezért fizetést is adnak.
Elsőnek lenni mindig egy kicsit
más. Nyilván valamit elvégezni magasabb színvonalon, újabb
technológiával is nagy kihívás. De
azért teljesen újat csinálni, olyat,
ami még az országban soha nem
volt, például egy atomerőművet
beindítani… Az azért más, na.
–– Sok ilyen újdonságban volt részed?

energia
–– 41 éve dolgozom ezen a területen, és ezalatt elég sokszor
szembesültem azzal, hogy valamit
az elsők között csinálok, viszek
végig. Ilyen például az időszakos
biztonsági felülvizsgálat, amivel
most is dolgom van. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség több
ország tapasztalatait összegezve
kidolgozott egy olyan módszert,
amivel az atomerőművek biztonsági állapota átfogóan felmérhető.
Az „időszakos” ebben a vizsgálatban azt jelenti, hogy tízévente kell
ilyet végrehajtani. Ezt valamikor a
90-es évek közepén kezdtük el. Én
voltam az ezzel foglalkozó teamnek a vezetője. Nem voltam persze
egyedül, mert a vezetés ezt eléggé komoly feladatnak tekintette,
és legalább heti gyakorisággal
érdeklődött a haladásról, segített,
ha kellett. Először az 1-2. blokkra,
majd néhány évre rá a 3-4. blokkra vittünk végig egy igen igényes
felülvizsgálatot. Képződött majdnem egyméternyi dokumentáció
– mármint a polcon egy méter, ha
dossziéba rakjuk.
Az atomerőmű sikeresen teljesítette a felülvizsgálatot. Kijött ebből
egy sor biztonságnövelő intézkedés. Azt, hogy mit kell csinálni, tudtuk nagyrészt korábban is. Viszont
a szisztematikus vizsgálat eredményeként a tennivalók listája mellett
a prioritásokat is meg tudtuk határozni: mi az, amit elsősorban meg
kell tenni, ami nagyon fontos, és mi
az, ami kevésbé. Korábban túl sok
feladat volt napirenden, az erőforrásokat meghaladó mennyiségben. Az igények és lehetőségek
így közeledtek egymáshoz. Az első
ilyen vizsgálat húsz évvel ezelőtt
volt. Tíz évre rá jött a következő –
abban én nem vettem részt, mert
akkoriban mással foglalkoztam.
Most – ha szabad ezt mondani, a

tevékenységem vége felé – újra elnyertem ezt a feladatot, tehát most
csináljuk a harmadik időszakos biztonsági felülvizsgálatot egy projekt
keretében, és ezt a projektet vezetem én. Vannak rajtam kívül is olyanok ebben a munkában, akik már a
20 évvel ezelőttiben is részt vettek.
Visszatérve az eredeti kérdésre, tehát sok minden volt, amivel elsők
között szembesültem itt az erőműben. Mindig szívesebben foglalkoztam olyan dolgokkal, ahol
az utat kellett törni. A mindennapos, nagy odafigyelést igénylő, de
talán kevésbé innovatív dolgok,
ügyek kevésbé kötöttek le.
–– Az elsőségek sorában társadalmi munkádat is ismerjük: alapító
tagja vagy a Magyar Nukleáris Társaságnak.
–– A kilencvenes évek elejére rádöbbent a hazai szakmai közösség, hogy szinte mindenhol van
már civil nukleáris szerveződés,
nálunk ugyan miért nincs? Megalapítottuk hát, és ez eléggé jól sikerült, rövidesen 80-100 tagja lett,
jelenleg 500 körül. A mai napig
részt veszek a munkában, voltam
elnökségi tag, alelnök, a mostani
ciklusban is az vagyok. Ott is igyekeztem innovatív jellegű dolgokkal előállni. Például alapító főszerkesztőként jelentős szerepem volt
egy online műszaki tudományos
folyóirat elindításában. Ez lett a
Nukleon, ami lassan tíz éve működik, nagyon igényes szakmai cikkek jelennek meg benne, a magyar
nyelvű szakmai publikációk egyik
komoly helyszíne.
Az elmúlt két évben jutottam arra,
hogy a Magyar Nukleáris Társaságon belül infografikákkal is kéne
foglalkozni. Létrehoztam erre egy
csapatot, amely már 25, az atomenergetika kérdéseit érdekesen,
képekben, közérthető formában
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tálaló infografikát állított elő. De
mindig vannak új ötleteim, most
például az foglalkoztat, hogy hogyan lehetne a virtuális valóságot
bevetni a tájékoztatásba – nem a
szakmabeliekre gondolok, hanem
laikusokra. Az ehhez szükséges
technológia 5-10 éve létezik, éppen ideje annak, hogy a hétköznapi emberekhez is eljusson, olyan
tartalommal, amivel közelebb lehet hozni mindenkihez ezt a sokak
számára még ma is titokzatos tevékenységet.
–– Milyennek látod az atomenergetika jövőjét?
–– A világban az atomenergetika
minden ellenkező híreszteléssel
ellentétben töretlenül fejlődik. Ennek centruma elsősorban Ázsia,
tehát a Távol-Kelet, Kína és India,
és persze az oroszok. A technológiai előrelépés töretlen. Egy pár
éve a nemzetközi irányzat, együttműködés a negyedik generációs
reaktorok fejlesztése felé halad.
Itt az eddigiektől erősen eltérő
típusok is előjöhetnek, gyorsneutronos, folyékony fémmel vagy
forró gázokkal hűtött reaktorok,
sóolvadékosok és így tovább. Egy
másik új irány, ami most felfutóban
van, az a kis, moduláris reaktorok
irányzata. A jelenlegi atomenergetikában a legnagyobb probléma
az új kapacitások létesítésénél az,
hogy ezek eléggé nagy finanszírozási erőt igényelnek, komoly pénzekbe kerülnek. Ha viszont kicsi
modulokat építünk, amiket egymás mellé lehet rakosgatni, akkor nem kell olyan nagy pénzügyi
befektetés, és fokozatosan, folyamatosan építhető ki a szükséges
kapacitás. Ma az uralkodó nagyreaktorok teljesítménye olyan 11001200 MW vagy néha még 1600 MW
is. A kis moduláris erőművek 300
MW alatti tartományban lévők.
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Cserháti András
Okleveles mérnök-hőfizikus, Moszkvá
ban végzett. 1976 óta dolgozik a Paksi
Atomerőműben, számtalan területen:
volt reaktorfizikus, műszaki fejlesztési
főosztályvezető, műszaki főosztályvezető, műszaki, engedélyezési főosztályvezető, műszaki főtanácsadó,
felügyelőbizottsági tag, műszaki és
szervezeti fejlesztések, innovációk
sora kötődik a nevéhez. Dolgozott a
Nemzetközi Atomenergia Ügynökség és az Európai Bizottság szakértőjeként és vizsgálójaként. Alapítója,
jelenleg alelnöke a legnagyobb hazai
nukleáris civil szervezetnek, a Magyar
Nukleáris Társaságnak, alapító főszerkesztője kiadványának, a Nukleon
című elektronikus folyóiratnak.

Ezek olyan feladatokat is képesek
megoldani, amit a nagy atomenergetika nem annyira. Távoli vidékeken, például a sarkvidéken vagy
sivatagokban,
tengerpartokon
lehet ilyen reaktorokat telepíteni, esetleg úszó platformokra is,
ahol helyi energetikai megoldást
tudnak nyújtani, tehát villanyt, hőenergiát, de használhatók akár a
tengervíz sótalanítására vagy ipari
hőforrásként is. Vagy másik lehetőség lehet az elöregedett, elavult
szénerőművek leváltása ezekkel a
kis erőművekkel. Ugyanis ott minden megvan: a hűtővíz, az út vagy
vasút, a villamos hálózat és ott van
a település, amelynek a lakói számára ez egy új munkalehetőséget
kínál. Hogy ebből Magyarországon mi valósítható meg? Itt nincs
tenger, nincsenek távoli vidékek,
ahol ilyen szigetszerű energetikára
szükség lenne, legfeljebb a barnaszén-erőművek kiváltása képzelhető el egy ilyen irányban.
–– Nagyon sokszor éri az a vád
az atomenergiát, hogy túlzottan

centralizált. Ez ideális megoldásnak tűnik.
–– A decentralizált energetikának
vannak vitathatatlan előnyei, de
azért hátrányai is. Valahogy ez akkor működik jól, ha a nagyokból és
a kicsikből is van, és ezek kölcsönösen ki tudják egymást egészíteni.
Még egy lehetőségről kell beszélni, ez pedig a fúzió. A jelenlegi
atomenergetika a maghasadáson
alapul, ezzel ellentétben a fúzió az,
amikor könnyű atommagokat, például hidrogént egyesítünk héliummá – ez zajlik a napban is. Hidrogén van elég a világtengerekben,
így ez egy kvázi kimeríthetetlen
energiaforrás lesz, ha tudjuk majd
használni. Van viszont egy féligmeddig tréfás mondás a fúzióval
kapcsolatban. Úgy szól, hogy a fúzió hihetetlen lehetőség, de mire
azt sikerül ipari méretekben kifejleszteni, még van vagy 50 év. Igen
ám, de mindig 50 évet mondanak,
akármit mutat is a naptár, 2007-et
vagy 2017-et, mindig még 50 évnyire vagyunk tőle. Ezzel együtt

azért igen komoly kutatási projektek zajlanak. Franciaországban
nemzetközi
együttműködésben
épül az ITER, ami még mindig nem
energiatermelő fúziós atomerőmű
lesz, hanem egy megelőző kísérleti berendezés. Ha ez sikerül, akkor
innen lehet tovább lendülni egy
majdani fúziós atomerőmű felé,
ami kb. olyan 50 év múlva lesz…
A világ persze át fog alakulni addig
is. A megújulók egyre olcsóbbak,
egyre hatékonyabbak lesznek, de
vannak át nem léphető határok
ezeket tekintve. Ha nem fúj a szél,
akkor nincs szélturbinából származó villany, ha nem süt a nap éjszaka vagy borús az idő, akkor a naperőművek sem termelnek ez alatt.
Akármennyire is olcsó, fejlett és
igényes lesz a megújuló energia,
az atomerőműveknek akkor is igenis lesz termelési szerepe és igenis
szükség lesz rájuk, még ha valami
miatt ezt a zöldek nem is akarják
elismerni. Az atomerőművek egyik
legnagyobb előnye az, hogy a
működésük során nem keletkezik
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üvegházhatású gáz. A klímavédelem szempontjából az atomenergetika a lehető legfontosabb tényezők egyike.
Visszatérve az atomenergetika jövőjéhez, hogy egyáltalán van-e
jövője? Igen, természetesen van.
Az atomenergetika azt is kibírja, ha
néhány országban visszafejlesztik
vagy becsukják az atomerőműveket, mert máshol nagy léptékekben
fejlődik. Japánban például most
ott tartanak, hogy a Fukushima
után leállt blokkok, amelyek az ország termelésének 30%-át adták,
szép lassan kezdenek újraindulni,
miután teljesítettek egy sor, a korábbinál jóval szigorúbb biztonsági
előírást. Már öt atomerőművi blokk
működik újra Japánban is, és van
arra esély, hogy ez további öt blokkal a következő évben vagy még
az idén kiegészüljön. Az újraindításoknak komoly hatásai lesznek a
japán gazdaságra, illetve a környezetvédelemre. Kimutatták, hogy
milyen mértékben növekszik ettől
majd a GDP, ráadásul néhány százalékkal csökken a fosszilis üzemanyagok vásárlásának az igénye.
Kevesebb gázt, kevesebb olajat
kell vennie Japánnak, ha további
atomerőművi blokkokat visszakapcsol – és a leglényegesebb, hogy a
szén-dioxid-kibocsátás csökkenni
fog ezáltal.
–– Hogy látod az atomenergetika
magyar helyzetét? Hiszen részed
van abban, hogy új erőművi blokkok épülnek majd Pakson, kulcsember voltál az ezt megalapozó
Teller-projektben és a Lévai-projektben is.
–– Ezeket a projekteket követően,
de még a Paks II. megalakulása
előtt dolgoztam évekig a témában. Örömömre szolgál Süli János
mostani miniszteri kinevezése és a
személyi váltások. Attól tartok, az

elmúlt 3-4 évet bizonyos mértékben elvesztegettük, még akkor is,
ha nagyon lényeges eredmények
születtek: van környezetvédelmi
engedély, telephelyengedély és
az Európai Bizottság által megjelölt problémák is rendeződtek. Ha
minden igaz, a létesítés jövő évtől
valóban elindulhat, és most derül
ki, hogy ez valójában micsoda hatalmas feladat. Az is kiderül hamarosan, hogy mennyire vagyunk képesek erre. Emlékszem arra, hogy
az első négy blokk megépítése micsoda rendkívüli erőfeszítést jelentett az ország számára, hogy sokan
akkor sem látták át, milyen méretű
projekt ez. Mai összehasonlítással,
ha a budapesti négyes metró építését egy óriásprojektnek vesszük,
akkor egy új atomerőmű építése
10-20 négyes metrónak felel meg.
Nagyon fel kell kötnünk a nadrágunkat, hogy ez sikeres legyen.
Az, hogy itt orosz atomerőmű létesül, szerintem teljesen rendben
van. Amikor előzetesen felmértük
a lehetőségeket, ez az egyik változat volt a komolyabban vizsgált
öt típusból. A kínálat teljesen kiegyenlített volt. Az orosz semmivel sem volt gyengébb, nem maradt el sem biztonsági, sem egyéb
vonatkozásokban a többi típustól.
Ennek a reaktornak az elődjeivel
van itt helyben gyakorlati ismeret,
és érdemes ebbe az irányba menni. Akkor is így van, ha a politikusok
és a sajtó jó része teljesen szélsőséges módon az atomenergetikát
támadja. Sajnos túlpolitizálódott
ez az egész kérdés, pedig 10 éve
a paksi új blokkok kérdésében ritka módon egyetértettek a politikai pártok. Ma alig van olyan párt,
amelyik szakmai alapon képes
kezelni ezt az egészet, ehelyett
mindenki a politikai érdekeit nézi,
amikor véleményt alkot.
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–– Milyen terveid vannak a jövőre
nézve?
–– Az időszakos biztonsági felülvizsgálatot mindenképpen szeretném végigvinni. Ennek jelentését
december közepéig szeretnénk a
nukleáris hatóságnak benyújtani.
A tapasztalatok szerint nem kizárt,
hogy felmerülnek még az elbírálás
során kérdések vagy valamilyen minimális hiánypótlási igény. Az még
a jövő év első felében esetleg aktuális feladat számomra, aztán lassan ideje elmenni nyugdíjba. 65
éves elmúltam, már felülhetnék a
vonatra vagy a buszra ingyen, de
még nem próbáltam. Szeretnék a
nyugdíjas éveimből is minél többet
egészségesen kiélvezni. Lett volna
lehetőségem korábban is nyugdíjba menni a sugárveszélyes munkakörben eltöltött évek alapján,
de én szeretek itt dolgozni. Úgy
döntöttem, hogy amíg jól érzem
magam, figyelnek rám és szüksége
van a cégnek is arra, amit én csinálok, addig maradok.
Nagyon sokféle hobbim van: egy
időben a digitális fényképezés volt
a legfontosabb, aztán van egy kis
szőlőm Szekszárdon, azzal is van
mit csinálni. Az olyan társadalmi
tevékenységekben, mint a Magyar
Nukleáris Társaság, biztos, hogy
részt veszek nyugdíjba vonulás után
is. Cikkeket írok, számtalan előadást tartok itthon és külföldön is:
ha még kérik, írok, ha még hívnak,
megyek. Arról is azért egy kicsit álmodom, hogy talán a Paks II.-ben
valamilyen szakértői tevékenységre
felkérést fogok kapni. De nyugdíjasként már nem szeretnék teljes
munkaidőben, főleg ilyen stresszes
munkában dolgozni. Az sem kizárt,
hogy szakmai cikkeken túl is elkezdek írogatni, mert van írói vénám,
van a fejemben ezer történet. De
ez még odébb van.
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Befejeződött az évszázad
építkezése
Beregnyei Miklós | Fotó: AEM
Harminc évvel ezelőtt, 1987. augusztus 16-án az országos hálózatra kapcsolták a Paksi Atomerőmű
4. blokkját, ezzel a kapcsolással
Paks 1760 MW-os villamos teljesítménnyel járult hozzá az ország villamosenergia-ellátásához.
A tervek szerint befejeződött az
építkezés első üteme – gondoltuk
akkor –, és folytatódtak a két darab 1000 MW-os blokk építésének
előkészítő munkái. Megindultak
ismét a tereprendezési és talajmechanikai vizsgálatok, a mérnöki és
szakembergárdát nem eresztették
szélnek, még a honvédségi alakulat is készenlétben várta a folytatást. A városban is nagy volt a készülődés, feloldották a Békaváros
utcáira vonatkozó építési tilalmat,
új városrendezési terv készült,
épült a lakótelepi strand, a város
főépítészt nevezett ki Makovecz
Imre személyében.

Aztán érezhetően minden bizonytalanná vált, a rendszerváltás szele páhogni kezdett, majd egyre
erősödött, Makovecz Imre lemondott státuszáról, a közvélemény
egy hangos csoportja nekirohant
a bős–nagymarosi építkezésnek,
a másik csoportja az Ófaluban
tervezett hulladéktároló megvalósítása ellen tiltakozott. Mindkét
munka építési fázisa meghaladta
az 50%-os készenléti fokot, ennek
ellenére a bizonytalan politikai vezetés leállíttatta az építési munkálatokat.
Dr. Csehák Judit nem írta alá az
Ófalu határában épülő kis és közepes aktivitású hulladéktároló
területfelhasználási engedélyét,
ezzel ez az építkezés meghiúsult.
Németh Miklós kormányfő pedig
1989 szeptemberében leállította
az atomerőmű bővítési munkáit –
amelyre közel ötmilliárd forintot

költött a vállalat – mondván: két év
múlva visszatérünk a kérdésre.
Az erőmű vezetése nagyon magára maradt, csak a villamosenergiaigény jelentkezett, az erőmű problémáival senki sem törődött. Ekkor
járta az a mondás, hogy le kellene
állítani néhány blokkot, akkor biztosan felfigyelnének az illetékesek.
Ez a gondolati ötlet viszont csak
eljutott a politika füléhez, és azt
üzenték: ne zsaroljuk őket.
A 30. évforduló kapcsán emlékezzünk meg az akkori események
szereplőiről, akik ugyanolyan lelkesen végezték munkájukat, mint
az 1. blokk indításának résztvevői.
Az „avatóünnepségre” 1987. augusztus 16-án, vasárnap délelőtt
került sor. A blokkvezénylőben
jelen volt Kapolyi László ipari miniszter, Péter Szigfrid, az MSZMP
Tolna Megyei Bizottságának első
titkára, Pónya József vezérigazgató és az erőmű számos vezetője.
Ügyeletes mérnök Somogyi Győző
volt, a blokkon a „B” műszak teljesített szolgálatot: Szőke Attila
blokkügyeletes, Schreiner Pál reaktoroperátor, Szilágyi Antal turbinafőgépész, Téren István villamos
művezető és Mészáros Gábor irányítástechnikai művezető. A 7. turbina párhuzamos kapcsolására 11
óra 27 perckor került sor.
A 8. turbógépcsoport hálózatra
kapcsolása a délutáni „E” műszak
feladata volt, amelyet 15 óra 15
perckor végre is hajtottak. A műszak személyzete: Szőke Attila
blokkügyeletes (16 órázott), Schreiner Pál reaktoroperátor (ő is 16
órázott), Csirmaz Mihály turbinafőgépész, Tóth László villamos művezető és Szűcs Imre irányítástechnikai művezető, ügyeletes mérnök
továbbra is Somogyi Győző volt.
A megyei lap másnap címlapon
hozta az eseményről való tudó-
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sítást, azzal az alcímmel, hogy
befejeződött a beruházás első
szakasza. Ma már azt mondjuk:
1987-ben befejeződött a XX. század legnagyobb hazai villamosenergia-ipari beruházása, a Paksi
Atomerőmű építése. A döntést
nehezen emésztették meg a beruházásban érintettek, csodában
bíztak, reménykedtek a döntés
megmásíthatóságában, még a
honvédségi erők is maradtak Pakson, csak 1990-ben számolták fel
az alakulatot.
Mi volt a különlegessége ennek az
építkezésnek? Hogyan lehetne jellemezni ezt az óriási beruházást?
Sokat gondolkoztam ezen, és arra
jutottam, hogy a másság mítosza
lengte körül az építkezést, ivódott
az emberek zsigereibe, kísérte
minden lépésüket. Mit értek a
másság mítosza alatt? Elsősorban
és lényegében azt, hogy itt Pakson olyan építkezésen dolgoztak,
amilyen építkezés még nem volt
az országban. Természetesen ez
csak részben igaz, hiszen előzőleg már számos erőművet felépítettek a vállalatok az országban,
ám azok hagyományos, fosszilis
erőművek voltak, Pakson viszont
először kopogtatott az atomkor,
amelyről még frissek voltak az ismeretek, az újdonság erejével és
varázsával (félelmével) hatott ez
a szó, hogy atom. A másság elismertetését minisztériumi szinten
nehezebb volt elfogadtatni, mint
a helyszínen tevékenykedőknél elérni. Jó példa erre az úgynevezett
tulipános házak sorsa, amelyek
ha megvalósulnak, valóban más
képet mutatott volna a Kishegyi
lakótelep, az ott lakók kényelméről nem is beszélve. Ám a miniszter – az építészszakma véleményére támaszkodva – leállította
a másságra törekvést, mondván:
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Tudatos választás
A Paksi Atomerőmű egyik legfontosabb munkavállalói érdekképviseleti
szervezete, az Üzemi Tanács ötévente újul meg, a következő választások
– amelyre a szakszervezetek és a munkavállalók egyaránt állíthatnak jelölteket – 2017. október 11-12-én lesz.
„Az Üzemi Tanács befolyásolási, beleszólási lehetőséget kínál a munkavállalóknak a vállalat életébe, munkavállalókkal kapcsolatos döntéseibe”
– mondta el Weisz Mátyás, az Üzemi Tanács elnöke. – „A jóléti, szociális
kérdésekben például együttdöntési lehetőségünk van, de számos más
esetben is véleményezhetjük a vállalati szabályozásokat, intézkedéseket.
Az Üzemi Tanács olyan összekötő kapocs, amelyen keresztül az itt dolgozók a jövőjüket tekintve fontos információhoz juthatnak. A tanács tagjait
törvény szerint 5 évre választjuk, és nagyon fontos, hogy a választáson
valóban minél többen részt vegyenek, hogy a megújult tanács a munkavállalók minél nagyobb részének bizalmát élvezhesse.”

„Az egész ország szürkében lakik,
miért legyenek a paksiak különbek nálunk?” A másság mítoszával átszőtt építkezés rászolgált a
megkülönböztetésre, hiszen az
atomerőmű több mint harminc
éve biztonságosan, megnövelt
kapacitással és meghosszabbított üzemidővel járul hozzá az ország villamosenergia-ellátásához.
Nemcsak a blokkok és generátorok működnek problémamentesen, hanem az ezeket befogadó

épületegyüttes is, amely a 6-os
úton haladók tekintetét is vonzza,
ami nem véletlen, hiszen az üzemi főépület tervezéséért az Ipari
Épülettervező Vállalatot az építésügyi és városfejlesztési miniszter
Építészeti Nívódíjjal tüntette ki.
Mivel is zárhatnám ezt a megemlékezést? Csakis azzal, hogy a korábban leállított „második ütem”
programja folytatódik, és ismét
olyan hangulat tartja lázban a várost, mint harminc évvel ezelőtt.
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Tudatos otthon:
energia a háztartásban
Krizsán Árpád | Fotó: Juhász Luca, internet
Az energia sokféleképpen értelmezhető, és mindenkinek mást
jelent. A fizikai bevezetés azonban minden meghatározásra
igaz, amit a hétköznapokban is
használunk. Magát a fogalmat
úgy határozzák meg az iskolában, hogy állapotváltoztató képesség. Ha egy test energiával
rendelkezik, akkor képes valamilyen állapotváltoztatásra.
Ha próbálunk az iskolai tanulmányokra gondolni, akkor mindenkinek a mechanikai energiák jutnak
először eszébe, ezek a mozgási és
helyzeti energia, valamint a rugó

energiája. Biztosan sokan emlékeznek még az egyes energiák
átalakulására is, illetve nagyon sokan ismerik „Az energia nem vész
el, csak átalakul” mondást. Ezen a
ponton rögtön el is szakadhatunk
a mechanikától, ugyanis a súrlódás
hőkeletkezéssel jár, amit általában
veszteségként kezelünk. Nem szabad azonban a hő ilyen formában
történő keletkezését veszteségnek tekinteni, ez a hő akár hasznos
is lehet. (Pl.: Tűz gyújtása lehetséges súrlódás segítségével.)
Egy másik megközelítés az energiát mint munkavégző képességet
határozza meg. A munkavégzés

pedig valamilyen erő és a következtében bekövetkező elmozdulásban nyilvánul meg. Ez a fajta
megközelítés sokkal nehezebben
tárgyalható a hétköznapi energiafelhasználás kérdéskörében annak
ellenére, hogy a mozgások a fizika
minden területén megjelennek.
A villamos energia a töltések mozgatásával jön létre, a hő és hőmérséklet pedig a részecskék (gázrészecskék vagy az atommagok)
mozgásával hozható kapcsolatba.
A munka alkalmazása és alkalmazhatósága miatt fontos figyelembe venni a hatásfokot is, amely
a „hasznos munka” és az összes
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„befektetett munka” vagy energia
hányadosa. Sajnos minden energiafelhasználás és munkavégzés
során van veszteség, azaz a hatásfok mindig kisebb, mint 100%.
Vannak olyan folyamatok, átalakítások, amelyeknél a 100%-hoz
közel lehet kerülni, de elérni soha
nem lehet.
Nyilván a hétköznapokban nem tekintünk ennyire a dolgok mélyére,
de mégis sok helyen találkozunk a
fogalommal. A kondenzációs gázkazánokon biztosan feltüntetnek
hatásfokadatot.
Tekintsük át a háztartások energiafelhasználását!
Közlekedés
Azért érdemes a közlekedéssel
kezdeni, mert az előző részben
említett mozgásos kapcsolat egyértelmű. Ha csak a gyalogos- vagy
kerékpáros-közlekedést vesszük,
akkor az emberi test biztosítja a
szükséges energiát. Ez az élelmiszerekből származó „kémiai”
energia. Az ilyen mozgások kapcsán nagyon jól lehet érezni az erő
és elmozdulás viszonyát. Abban az
esetben, amikor már valamilyen
géppel hajtott eszközt használunk
a közlekedésre, rögtön másként
kell vizsgálni az energia kérdését is.
Egyrészt külön kell választanunk
meghajtás szerint az eszközöket.
Vannak a belső égésű motorok,
amelyeknél az égés során felszabaduló hő egy része alakítható
mozgási energiává. A fogyasztási
különbséget részben a motorok
hatásfoka adja, ugyanis a dízelmotorok hatásfoka mára 50% körül
alakul, mindeközben a benzinmotoroké csak 40% körüli. A gázüzem
esetén még alacsonyabb a hatásfok. A hibridmeghajtású autók

fogyasztási adatai azért lehetnek
alacsonyabbak, mert alkalmaznak
energia-visszanyerő rendszereket,
amelyek a fékezéskor a mozgási
energiát alakítják elektromos energiává. A motorok hatásfoka természetesen nem javul, de az összes
befektetett energia nagyobb hányada adhat mégis mozgatáshoz
szükséges energiát.
Természetesen innentől komplex módon érdemes tekinteni a
problémára, ugyanis a gazdasági
kérdések mellett már a környezetvédelmet is érdemes figyelembe
venni, illetve a gépkocsik esetében a karbantartás is fontos gazdasági kérdés lehet. Érdemes a
járművet tudatosan választani, érdemes megvizsgálni, hogy milyen
körülmények közötti (városi vagy
autópályás használat), milyen éves
futásteljesítményre választunk.
Az energiatudatosság a használat során legegyszerűbben úgy
érhető el, hogy lehetőség szerint

többen használjunk egy autót, és
előre megtervezzük az útvonalat;
ez főként az áruszállítás esetén
érvényes, ha egymás után több
partnert kell elérni, illetve az igényeinknek és a felhasználásnak
megfelelő járművet választani.
Az utóbbi nagyon összetett probléma, viszont mind gazdasági,
mind energiafelhasználás szempontjából tekintve vizsgálható.
Az előbb vizsgáltak mellett érdemes számba venni az elektromos
járműveket is. Egyre több európai
gyártó tervezi, hogy a jövőben
csak hibrid és elektromos autókat
gyárt, illetve egyre több nagyvárosban tiltanák előbb a dízel-,
majd nyilván a benzinüzemű autók használatát. Környezetvédelmi
szempontból érdemes foglalkozni ezekkel a járművekkel. Sajnos
azért nem szabad még kijelenteni,
hogy ezek a járművek zöldek, hiszen amíg a szükséges energia jelentős hányada széntüzelésű erő-

Háztartások általános energiafelhasználása
Magyarországon
2%

Háztartási gépek
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11%
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műből kerül ki, addig van jelentős
környezetszennyezés, csupán a
közlekedés és a környezetszen�nyezés helyileg elkülönül egymástól. Természetesen ez a zsúfolt és
szennyezett levegőjű városok számára előnyös lehet, de a globális
problémát nem lehet egyelőre
megoldani az elektromos járművekkel. Tudatos tervezéssel és jól
kiépített hálózattal egyre több
lehetőség nyílhat ezen járművek
zöldenergiával való töltésére.
Fűtés-hűtés
A felhasznált energia közel felét
térfűtésre és egyre inkább hűtésre
használják a háztartások. Az energiafelhasználás
szempontjából
szintén nagyon összetett kérdéskör.
Alapvetően a hő mint energia jellegű fogalom kerül most előtérbe.
A fűtést leggyakrabban égés során

nyert hővel végezzük. A sokféle fűtési lehetőség közül tudható, érezhető, hogy a szilárd tüzelőanyagok
járnak a legtöbb kibocsátással. A fa
és a szén égetésekor is jelentős a
levegőbe jutó szén-dioxid és szénmonoxid mennyisége. A fát sokan
a megújuló energiákhoz sorolják,
ami annyiban igaz, hogy az égetés
során kevesebb szén-dioxid keletkezik, mint amit a fa élete során
felhasznál, azonban az elégettet fa
nem fog megújulni. Természetesen
a tudatos tervezés segítheti a megújulást és a környezet terhelését
csökkentheti. A gázfűtés a legtisztább az égetési módok közül, nincsen szilárd égéstermék, minimális
korom keletkezik. Kerülni kell a hulladék otthoni égetését, egyrészt
a kazán és a kémény károsodása
miatt, másrészt a levegőbe nagy
mennyiségben kerülő káros anyag
miatt.

A háztartások egy részében villanyfűtés működik, ami szintén
nem a fogyasztás helyén jár károsanyag-kibocsátással. A villanyfűtéses megoldások közül nagyon
jól működnek és hatékonyak a hőszivattyús megoldások. Az ilyen
rendszerek általában jól működnek, és alacsony az energia
felhasználás.
Az energiatudatosság már a ház
építésénél megjelenhet. Manapság már nagyon jó hőszigetelő
rendszerek léteznek, de a házak kialakítása lehet a leghatékonyabb.
Érdemes megnézni a régi épületeket, akár egész falvakat és a tanyákat. Lehetőség szerint a házak déli
tájolásúak, hosszú házak esetében
a tornácos rész néz dél felé. Ennek
a napfény bejutása, valamint ezzel
együtt tavaszi és őszi időszakban
a Napból érkező hő bejutása a fő
szerepe. A jó kialakítású házak ese-
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tében a tető akkora árnyékot biztosít, hogy a magasabban járó nap
nem süt be a nyílászárókig. A régi
tanyákon figyelhető meg legjobban, hogy az ember mennyire tudja használni a természetet, nem
kihasználni azt. A tanya épülete
körül általában fák, facsoportok
vannak. A déli tájolású épületek
esetében a fasort az épület északi
oldalára telepítették, a déli oldalon általában egy nagyobb, árnyékot adó lombhullató fát hagytak
meg. Egyszerű és hatékony védelmet jelent ez a környezet. A délen
lévő fa árnyékot és ezzel hűvöset
biztosít nyáron, ősszel és a tavas�szal a ritkább lombozat még átengedi a napfényt. Az északi oldalon
a facsoport az északi szél ellen
nyújt fizikai védelmet, illetve a téli
hidegtől ad bizonyos természetes
szigetelést.
A fűtés és a hűtés során a tudatosság a megfelelő hőmérséklet megválasztásában jelenik meg. Mind a
fűtési időszakban, mind melegben
a hűtési rendszerek alkalmazása
hatékonyan csökkentheti a háztartás energiafelhasználását.
Háztartási eszközök
A háztartások energiafelhasználásában a háztartási gépek is
jelentős részt tesznek ki. A villamosenergia-felhasználásban (ha
a fűtést más módon használják)
talán ez a legjelentősebb. A reklámokból azt látjuk, hogy sorra
vehetünk A, A+ vagy A++ energiaosztályú gépeket. Nagyon fontos
szempont az energiaosztály mellett az ár és a felhasználás. Az ilyen
gépek vásárlásakor a tudatos választás lehet döntő a háztartás
szempontjából. Érdemes néhány
kérdést feltenni vásárlás előtt: Milyen gyakran és hogyan használom

az eszközt? Mennyi időre tervezem
használni? Ki tudom-e használni az
eszköz kapacitásait?
A válaszok alapján érdemes választani. Nem hatékony egy olyan
A energiaosztályú eszköz, amelynek a kapacitása csak félig használható ki a háztartásunk számára.
A legtöbb eszközön már található
„eco” program, azonban érdemes
tájékozódni, hogy ez mit takar.
Vannak például olyan mosogatógépek, amelyek „eco” programja
kevesebb vizet használ, viszont a
mosogatási program hosszabb
ideig tart, és több villamos energiát használ.
Az energiaosztályba sorolás az
elektromos teljesítmény alapján
történik, de a felhasznált energia a használat idejével arányos,
így érdemes a fogyasztást ennek
tükrében nézni. A mikrohullámú
sütők egy részén teljesítményadatok szerepelnek a melegítésre vo-
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natkozóan. Sajnos az alacsonyabb
teljesítményű melegítés nem jár
alacsonyabb energiafelhasználással, ugyanis csak egy előtét-ellenállást alkalmazva a villamos teljesítmény hatásfokát rontjuk, azaz
ugyanannyi „áramot” fogyaszt az
eszköz, csak több lesz a veszteség. Hasonlóan érdekes, néhány
porszívó esetében az elektromos
teljesítmény mellett megjelenik a
szívási teljesítmény, illetve az EU
szabályozza, hogy csak 1600 W-nál
kisebb maximális elektromos teljesítményű gépek forgalmazhatók.
Világítás
A háztartások energiafelhasználásában a világítás a legkisebb
arányú, természetesen ennek kapcsán is törekedjünk a tudatos használatra. A hosszú idejű használat
esetén érdemes a LED-világításon
gondolkodni.
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Bennünk lakozó energia
Lehmann Katalin | Fotó: Juhász Luca

Hajtóerő a lélek
Bűvös cselekedet, isteni tett, ténykedés, művelet. Ilyen és ehhez
hasonló ógörög–görög szómagyarázatokat találhatunk az energia
meghatározására, amely értelmezés alatt nem csak a testek egy fizikai tulajdonságát értjük, hanem az emberi létezésünk segítőjét vagy
éppen hátráltatóját is, de hogy a bennünk rejlő energiák hasznosak
legyenek számunkra, fontos, hogy időnként ,,feltöltsük” magunkat
pozitív gondolatokkal, a nyugalom békéjével, mindenféle harag,
becsvágy és egyéb ,,negatív energiák” kirekesztésével.
Hogy testünk és lelkünk is jóllakjon…
Ostobaság lenne nem természetesnek venni azt a köznapi tényt,
hogy az autónak szüksége van
benzinre, a repülőgépnek kerozinra, valamint időszakos karbantartásra. Emberi létezésünk egyik
legalapvetőbb szükséglete termé-

szetesen a táplálék, de egészség
alatt a teljes testi, lelki és szociális
jólét állapotát, és nem csupán a
betegség hiányát értjük.
A testi egészségünkre, a materiális
vonalra a fejlett és fejlődő országok
lakói még csak-csak odafigyelnek,
na de a lelki egészségre? Egészségesnek mondhatom-e magam, ha
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napi tíz órát robotolva, viszonylagos szociális jólétben élve egyetlen boldogságom, ha hétvégente
a tévé előtt ülve nézem a legújabb
akció- vagy horrorfilmeket? Lehetséges. Természetesen nem zárható ki házon kívülre a 21. század
adta technológia – nem is kell, de
miután egy kellemes eperfagyival
az ízlelőbimbóinkat kényeztettük,
gondoltunk-e arra, hogy hogyan
kényeztethetnénk a lelkünket is?
Milyen pozitív energiákkal tölthetnénk meg az amúgy elfáradt szellemünket? Miért lenne alábbvaló
ezen szükségletünk? Emlékszünk
még egyáltalán arra, hogy milyen
egy kellemes vízparti séta vagy
egy erdei kirándulás a családdal,
barátokkal? Zenehallgatás a cseresznyefa alatt?… Jaj, de mi lesz,
ha a szomszéd lustának néz? Mit
gondolnak majd rólam az emberek? Fényes nappal pihenni, sétálni, ,,energizálni” magam? – merül
fel a kérdés mindannyiunkban. Miért szomszéd, neked nem kikapcsolódás, ha a tévé előtt kiabálsz a
kedvenc csapatodnak? Kikiabálod
magadból a stresszt, az egész héten át felhalmozódott elfojtást?
Annyi energiát fordítunk mások
megismerésére, hogy magunk
megismerésére már nem fordítunk
kellő figyelmet. Fessünk, ússzunk,
másszunk! Szakítsuk ki magunkat a
mókuskerékből, találjuk magunknak időnként olyan elfoglaltságot,
amely igazán szabaddá tesz bennünket! Hímezzünk. Akár különösebb ok nélkül is, a hímzés öröméért és a bennünk felszabaduló
pozitív energiák megteremtéséért.
Kertészkedjünk, és csodáljuk az alkotásunkat! Kiránduljunk, ússzunk!
Legyünk jók magunkhoz, hiszen ha
mi nem tesszük meg a kezdő lépést magunkért, hogyan is várhatnánk el másoktól ugyanezt?

Kell egy
elhatározás…

21

Rövidebb gondolkodás után a tavasz utolsó heteiben eldöntöttem,
hogy részt veszek egy néhány kilométeres zarándokúton, amely a
biskói komptragédia helyszínére
(Paks határában), az 1884. június
18-án bekövetkezett – Magyarország legtragikusabb vízi katasztrófájaként számon tartott baleset
helyszínére látogat, immár sokadik
éve. A hullámsírban több mint kétszáz fő lelte borzalmas halálát, gyakorlatilag teljes családok vesztek a
Dunába. Jól ismertem ezt a városi
történetet, ahogyan azt is, hogy a
helyszínre évek óta zarándoklatot

hosszú, egyenes, árnyékosnak egy
cseppet sem mondható úttal a
Mindenhatónak, legyen bármi is a
neve, hálát adjak olyan dolgokért,
amelyekért éjszakákon át könnyek
közt fohászkodtam.
Mindenki életében vannak betegségek, csapások és sok-sok rossz,
de ha nem is vesszük mindig észre,
ott van minden nap egy nagyonnagyon jó is. Hogy kinyitottuk a
szemünket, hogy a szeretteinkkel
lehetünk. Lehet, hogy most még
nem telik egy gyönyörű lakásra, de
most ez egyszer ne ebben mérjük
a boldogságunkat. Beérhetem kevesebbel is? Van egy kicsi, de szép
házam, autóm, lehet nem csúcstechnológia, de az enyém, meg-

szervez a paksi plébánia. Zarándoklat. Milyen jól csengő szó. Gyalogolni valamiért vagy valakiért. Mi
fontosabb az úti cél vagy a megtett út? Esetleg mindkettő?
Utunk a paksi Szent Vendel-kápolnától indult csakúgy, ahogy azon a
végzetes nyár eleji napon is. A menetben volt, aki énekelt, volt, aki
imádkozott, és volt, aki látszólag
csak sétált, de bizonyára különböző gondolatok kavarogtak a
fejekben. Valamiért vagy valakiért
gyalogoltunk. Jómagam úgy indultam neki az útnak, hogy ezzel a

dolgoztam érte. Hát nem öröm
ez is? Szüleinkre, gyermekeinkre
ránézni nem boldogság?
Gondoltunk már arra, hogy mi az,
ami feltölt minket és boldoggá
tesz? Álltunk már kitárt karokkal a
nyári lágy szellőben? (Szerk.: jómagam először csak két hete.) Na és,
ha kinevetnek? Titkon bizonyára
ők is ezt csinálnák.
Engem feltöltött a közel kétórás
séta. Nehéz volt kissé, mert meleg volt, és rég gyalogoltam egyszerre ennyit, de határozottan feltöltődtem, fizikailag és lelkileg is
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jócskán merítkeztem, és végül, de
nem utolsó sorban hálát adhattam
olyan dolgokért, amelyekért előszeretettel fordulunk valami magasabb rendű hatalomhoz, a szeretteinkért.
Elhatároztam, és elindultam az
úton.

Csak egy péntek
délután volt…
Egy péntek délutáni napon egykedvűen internetezgettem otthon
a négy fal között. Egy fél tábla csoki, egy nagy pohár limonádé, tehát
azt gondolná az ember, hogy minden megvan a boldogsághoz. Ismerős az a helyzet, amikor az ember csak kattintgat, kattintgat, és
valamilyen érdekes oldalon találja
magát? Így jártam én is (ezeket a
céltalannak vélt kattintgatásokat
sokszor talán a nagyon is tudatos
tudatalatti irányítja). Rám talált az
oldal; jézusi gyaloglás.

Folytatás, négy
héttel később…
Megérkeztünk a varázslatos szépségű, látványában szem- és szívmelengető, a Kelet-Mecsek lábainál
elhelyezkedő Püspökszentlászlóra.
A környék szépségeinek láttán izgága fotósom hamar magamra
hagyott, hogy fotóival aztán elkápráztasson minket.
A Zengő lábánál elhelyezkedő
település a falusi turizmus jelentős központja a Pécsi járásban, a
Mecsek hegységben. Látván a kirándulókat, nyaralókat, efelől nekünk sem volt kétségünk.
Kedvenc fotósom már a veranda
tetejéről invitált mosolyogva, amikor én még csak az autó mellett

állva bütyköltem a telefonommal
(egyébként nem volt térerő).
Mindenfelé rendezett porták, de
amely ház előtt megálltam, az egy
különös, a mindennapos nyüzsgéshez hozzászokott természetemnek feltűnően szokatlan nyugalmat árasztott. Az Életrendezés
Házának, a ,,jézusi gyaloglók” házának kapujában álltam.
Vendéglátónk már várt bennünket.
Nagy szeretettel és jó házigazdaként invitált mindkettőnket a mesébe illően szép, virágos-bokros
hatalmas udvarba, amelynek bizonyos részei meredeken húzódtak
az épület fölé. Mintha a Mecsek
is része lett volna az Életrendezés
Házának, annak minden rezdülésével és illatával, így adva a legkülönlegesebb esszenciát a környéknek.
Olyan érzésekkel léptem a padokkal és a kellemesnek tűnő kerti
pihenőhelyekkel ellátott udvarba,
hogy ameddig csak lehet, itt leszünk és beszélgetünk.
Molnár Renáta életmódtréner – aki
egyébként egyetemi végzettségű

testnevelő tanár, személyi edző,
nordic walking tréner, illetve sporttáplálkozási és táplálékkiegészítés
tanácsadó, lelkigyakorlat-vezető
és nem mellesleg négy gyermek
édesanyja – az a személyiség, akivel már a harmadik perc után azt
érzi az ember, hogy mindig is ismertük egymást.
Visszaemlékezésében megemlítette, hogy az őt ért közel tíz éve
történt súlyos kerékpárbalesetet
követően, a rehabilitáció időszakában tapasztalta meg igazán a test
és a lélek törékenységét és ismerkedett meg a nordic walkinggal.
„…Jézus Krisztus nevében kelj fel
és járj!” (ApCsel 3,1–6). Aztán követték egymást az események, a
véletlenek és a sorsszerűségek.
Egy hosszabb beszélgetést követően, amelyet Hofher József
jezsuita szerzetessel folytatott,
felvetődött
mindkettejükben
az ötlet, hogy közösen új típusú
lelkigyakorlatokat tarthatnának.
,,A hit dolgait a testmozgással ötvözni” (itt eszembe jutott az én
kis zarándokutam, amely minden
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mozzanatában pluszerőt adott nekem) – így született meg a jézusi
gyaloglás koncepciója még 2011ben.
Renáta saját életmódtréninget is
kidolgozott, amellyel igazán csak
2015-től ismerkedhetett meg a
nagyközönség.
A Cor-Way ® életmódtréning célja
és küldetése – ahogy a saját kezelésű honlapján is szerepel –, hogy
a „szívben oldódó” élményekkel
és tiszta értékekkel gazdagítsa a
mai kor emberét. Erre szolgálnak
a különféle testi-lelki feltöltődést
kínáló programjaik is, amelyek
minden korosztálynak szólnak, valamint az önbizalom növelésére is
kiválóan alkalmasak.
Belső energia, lelki energia. Egyrészt táplálék formájában vesszük
magunkhoz, másrészt pedig a lelki
feltöltődés útján kerül szellemünkbe, majd bizonyos, egyelőre sok
esetben ismeretlen folyamatokon
keresztül a testünkbe.
Utóbbi egy újra és újra felmerülő,
megfoghatatlan,
megtapinthatatlan, az érzékek elől jól megbúvó valami, amire szükségünk van
egészségünkben, betegségünkben.
Azt azért mindannyian tapasztalhatjuk, hogy többek vagyunk húsvér valónknál, és kell lennie valami
plusznak bennünk, körülöttünk.
A gyógyulást sem segíti csak
és kizárólag a pirula. Ezt már az
orvosok is jól tudják, még ha
egyelőre nem is vállalja fel mindegyikőjük. A gyógyulás mellé kell
az elhatározás is, na és persze még
több pirula és remény, de teljes
hitetlenségben, reménytelenségben esélyt sem adunk a győzelemnek, még a legapróbb dolgok
esetében sem.
Belső energia, lelki energia. Nem
ismerjük a természetét, a külle-

mét, de érezzük, és nap mint nap
az életünk részét képezi, csak
tulajdonságaiból és jó emberi

tulajdonságainkból
keresztül nézünk rajta.
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Taiji – az életre szóló edzésprogram
Susán Janka | Fotó: Susán Janka
Egy júliusi szombaton, reggel hat előtt elindultam a strandnál lévő parkba, hogy kipróbáljam milyen is
a napot chikunggal (kínaiul qigong) indítani. Pontosabban feleleveníteni a réges-régi emlékeimet, mert
a legkisebb gyermekünk megszületése után több mint egy évig jártam taijiedzésre hetente kétszer, és
azokon ismerkedtünk chikunggyakorlatokkal is. Nekem ez a két este jelentette akkor a magamra figyelést, mert három gyerkőc mellett nem unatkozik az ember, és saját magára jut a legkevesebb idő.
A város még ébredezett, elvétve
találkoztam emberekkel. A nap
gyönyörűen sütött a reggeli ébredező, meleg fényeivel, és ezekben
a csodás fényekben, a friss zöld
színek között elindultam a tó felé.
Ahogy közeledtem a hídhoz, megláttam a kis csapatot, akik Vájer
Attila vezetésével már elkezdték a
gyakorlatokat. Ráléptem a hídra,
egy béka beugrott a vízbe, a kishalak álmosan úszkáltak.
Lepakoltam, beálltam én is a csapatba. Még a ráhangolódás folyt,

látszólag csak álltak mozdulatlanul, kezükben egy rövid botot
tartva. Az összpontosítás alatt
azonban már megkezdődik a belső energetizáló mozgás a figyelmük koncentrálásával, amelynek
végeredménye a kívülről is látható
lassú mozgás elindítása.
Vájer Attila az atomerőműben
dolgozik, sugárvédelmi területen.
Feleségével, Mariannal a taiji révén ismerkedtek meg, néhány éve
ikerkislányaik születtek, és amire
ez a cikk megjelenik, már nagyon

közel lesznek a harmadik gyermekük megszületéséhez.
–– Milyen gyakorlatokat végeztünk az előbb?
–– Ezek
nem
kimondottan
taijiquan gyakorlatok, de ahhoz is
kapcsolódóak. A qigong (kiejtve
kb. tyhíkung) egy általános kínai
egészségmegőrző mozgásforma,
amely a testünk energiarendszerére hat. Az előzőekben három, ún.
„dantien”-t stimuláló gyakorlatot
végeztünk. Ezek az ember három
fontos, úgynevezett nem anyagi
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összetevőinek központjai. Ezeket
az összetevőket kínaiul sancainak,
azaz három virágnak hívják. Ezeknek a „virágoknak” a táplálása a
qigong egyik alapvető célja.
–– Hogyan ismerkedtél meg a
taijival?
–– A harcművészeteket, mint a
legtöbb gyerek, filmekből kedveltem meg, általános iskolában
judóztam. Aztán a főiskola alatt
ismerkedtem meg a taijiquannal,
és Paksra visszatérve kerestem a
lehetőséget, hogyan lehetne ezt
továbbvinni. A baráti körömben
voltak hasonló érdeklődésűek, és
elkezdtük megszervezni az edzéseket. Egy kecskeméti edzőt, Molnár Gábort kértük fel, hogy tanítson minket.
–– Ez egy lassú mozgásforma?
–– Ez így kijelentve téves, mert
egy harcművészeti rendszer nem
működhet a gyorsaság nélkül, de
annak fejlesztését máshogy képzelik el, mint nálunk. Ők úgy mondják
– és ez a kínai taoista felfogásból
származik –, hogy a jangnak az
alapja a jin. Ahhoz, hogy te nagyon
gyors legyél, először meg kell tanulnod lassan, pontosan mozogni.
A lassú mozgás segíti az ellazulást,
az izommunka és az idegrendszer
működésének az átalakítását, valamint a mozdulatok pontos kivitelezését, ami fontos a gyorsasághoz,
robbanékonysághoz. Úgy tartják,
hogy a lassú mozgás az, ami táplálja az életerőt, ami segíti a test
életfolyamatait. A gyors viszont
csökkenti, kiadja, ezért nem mindegy a kettő aránya. A lassú mozgás
készíti elő a pontos, gyors kivitelezést, és az eredmény leméréséhez
természetesen szükség van a gyors
mozdulatokra is. Az sem mindegy,
hogy milyen korú az, aki a gyakorlatokat végzi, és az sem, hogy
melyik napszakban vagyunk. Igen,

a legtöbb embernek, ha a taijiról
beszélünk, az ugrik be, hogy idős
emberek Kínában, a parkokban
lassan mozogva együtt tornáznak.
Ez nem a teljes taijiquan, hanem
csak egy kis szelete, ami aztán világszerte elterjedt. Ha megnézzük, hogyan tanítják ezt a stílust
a szülőhelyén, akkor azt láthatjuk,
hogy a fiatalok nem a lassú mozgást végzik, hiszen az ilyen korú
gyerekeket nem lehet így tanítani
az életkori sajátosságaik miatt.
–– Neked mit ad a taiji?
–– Azért favorizálom ezt a rendszert, mert nagyon sokrétű. Az,
hogy önvédelmet tanul az ember, az egy dolog. Mert mikor kell
megvédeni magadat manapság?
Nem olyan környezetben élünk főleg itt Pakson, hogy erre szükség
legyen. De az, hogy az egészséged megőrizd, különösképpen,
ahogy az ember halad az életével,
úgy egyre nagyobb szerepet kap.
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Egy egészen másfajta életminőséget tud élni az ember, úgy látom.
A kínai tanítóm fogalmazta meg
azt, hogy edzésekre mindig lefáradtan, leharcoltan ment a munka
után, és aztán az edzést befejezve
teljesen feltöltődött, kellemes állapotba került.
–– Milyen hatással van az elmére?
–– Kettős hatása van. Az, hogy a
gyakorlatok végrehajtása kétféle
módon történik, az az elmére is
kettős hatással van. Egyrészt van
egy szedáló, nyugtató hatása, aminek ilyenkor a reggeli gyakorlatok
végrehajtásánál fontos szerepe
van. Ez az időpont a legalkalmasabb az ilyen típusú gyakorlásra,
ilyenkor a test is még nyugodt állapotban van. Az elme sincsen
még felkavarva a napi dolgoktól
gondolatokkal. Aztán van egy
másik része, ami a koncentráció
fejlesztése. Fejleszti azt a tudati hozzáállást, hogy ott tudj lenni
egy dologban, hogy tudjál tartósan koncentrálni egy dologra,
ezáltal tonizálóan hat az elmére.
Ezek fontos dolgok a mindennapi
életben is.
–– Hogyan érdemes elkezdeni a
taijit?
–– Akit érdekel, egyszerűen jöjjön
el edzésre, és figyeljen. A számtalan kiadvány ellenére sem javaslom könyvből vagy videóról elkezdeni a gyakorlást, mert egy kezdőt
nagyon hamar tévutakra visz. Fontos a személyes tapasztalat és az
oktató segítsége.
–– Milyen céllal kezdenek el az
emberek taijizni?
–– Az egyéni célja mindenkinek
más lehet. Lehet az, hogy le tudj
hajolni, és meg tudd érinteni a lábujjadat úgy, hogy nyújtva marad
a lábad. A hajlékonyság fokozása
mindenképpen cél lehet, ha valaki nagyon merev. Lehet az, hogy
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megismerj egy önvédelmi rendszert. Ha valaki úgy érzi, hogy nagyon enervált, kimerült, és ezen
változtatni szeretne vagy fejleszteni szeretné a koncentrálóképességét. Sok olyan gyakorlat van,
amelyek a tudati és energetikai
folyamatokra hatnak. A cél, ahogy
látszik, nagyon sokrétű lehet. A
taiji is változott az évek során mint
rendszer. Áthelyeződtek a hangsúlyok. Három-négyszáz évvel ezelőtt a taijiquant gyakorlók katonák, testőrök vagy karavánkísérők
voltak, akiknek a megélhetésük és
egyben az életük múlott a felkészültségükön. Erre utal egyébként
a stílus nevében szereplő quan
karakter, ami öklöt, bokszolást jelent. Nem heti kétszer edzettek,
hanem szinte folyamatosan. Ehhez

rendkívül kemény gyakorlatokat
végeztek. Mostanra ez a cél háttérbe szorult, bár megvannak ezek
a gyakorlatok, és a fiataloknak tanítjuk is. Az idősebb korosztályt
pedig a másik oldala érdekli.
–– Milyen fejlődési folyamaton
megy végig egy kezdő?
–– Mindenképpen alapgyakorlatokkal kezdünk, amelyek az alapképességek elsajátítását segítik.
Vannak olyanok, amelyek az ellazítást segítik. Olyanok, amelyek
segítik az ízületek megnyitását,
vagy a taijihoz szükséges speciális
erő fejlesztését. Ha ezek már mennek, akkor elkezdheti a formagyakorlatok tanulását, amelyekben
a tanuló már alkalmazza az alapgyakorlatokban elsajátított képességeket. A páros gyakorlatok is

fontosak, amelyek az önvédelemre
készítenek fel. Először mindenki a
huszonnégy elemből álló gyakorlatsort sajátítja el, ami nem tűnik
soknak, de ennek megtanulása
legalább fél évet, de inkább egy
évet is igénybe vesz. Aztán jöhetnek a hosszabbak, illetve a különböző fegyverek: szablya, egyenes
kard, lándzsa, rúd stb.
–– A meditáció hogyan része az
edzésnek?
–– Van egy ötös felépítése a rendszerünknek, amelynek az alapja
a zhuang (szó szerinti jelentése
oszlop), ami tulajdonképpen a
rendszer állva végzett meditációs gyakorlatait foglalja magában.
Erre épülnek a következő rétegek:
pusztakezes, fegyveres formagyakorlatok, páros gyakorlatok stb.
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A taijit Paksra Attilával együtt
egy lelkes csapat hozta el még
a kétezres évek elején. Először
saját maguk részére szerveztek
edzéseket, aztán egyesületet
alapítottak, mert szerették volna minél több emberrel megismertetni ezt a mozgásformát,
amely alapjaiban harcművészet,
de ha valaki nem önvédelemre
szeretné alapvetően használni, a
gyakorlatok végzésével aktivizálhatja szervezete energiarendszerét, ami az egészségére jótékony
hatású, és egyúttal fejleszti mozgáskészségét, az ízületei hajlékonyságát, terhelhetőségét. Az
egyesület fontos célja, hogy valós és hiteles képet adjon a taiji
rendszeréről.

Ha van megfelelő mennyiségű
és minőségű qi (azaz életerő), és
az akadálytalanul tud áramlani a
testben, akkor van egészség, és
lesz felesleges qi, amit fel tudsz
használni egyéb képességek fejlesztésére, pl. szellemi vagy fizikai
képességekére. Ehhez nagyon
fontos a megfelelő mennyiségű
gyakorlás a zhuangban is. A ma
reggeli tornát is ezzel kezdtük, ami
kívülről úgy tűnik, hogy valaki csak
mozdulatlanul áll, miközben belül
nagyon fontos dolog történik. Ez
a mozdulatlan állapot megfelel
a természetben a földben szun�nyadó mag állapotának, ami ha
megfelelő környezetben kerül (hőmérséklet, víz stb.), elkezd duzzadni. Így növekszik a zhuangban álló
tanulóban is a qi . Ha ez elér egy
bizonyos szintet, akkor ez a belső
mozgás, kívül (látható módon) is
megjelenik. Ezeknek a gyakorlatnak a végrehajtásához rendkívül
fontos a megfelelő tudati hozzáállás, a zavaró érzelmek és gondola-

tok kizárása. Ezt kezdőknél mindig
állva végezzük, mert ülve vagy fekve sokkal nehezebb az összpontosítás, könnyebben szétszóródik a
figyelem és a qi, ami káros a szervezetnek.
–– Hol lehet jelentkezni, ha valaki
taijiedzésre szeretne járni? Indul a
közeljövőben kezdő csoport?
–– Kezdő csoportot ősszel indítunk, oda egészen decemberig
be lehet kapcsolódni. Az első
hónap ingyenes kipróbálási lehetőség mindenki számára, ahol el

tudja dönteni, hogy szívesen foglalkozna-e ezzel a harcművészeti
ággal hosszabb távon, vagy sem.
Jelentkezni személyesen, telefonon vagy e-mailben lehet. Minden
elérhetőség és pontos információ
az edzésekről a Paksi Chen Stílusú
Tai Ji Quan Sportegyesület honlapján (www.paks.chentaichi.hu)
található meg. Szeptemberig pedig várjuk az érdeklődőket a szombat reggeli egészségmegőrző
qigongfoglalkozásainkon a strand
melletti parkban.
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Gemenc, az árterek világa
Susán Janka | Fotó: saját archívum

Baja mellett találkoztam a kis
csapattal, akik megálmodták és
öt évig forgatták a Gemencről
szóló filmet, majd azt követően
egy évig az utómunkálatokon
dolgoztak. Épp ünnepelni ültek
össze, megbontani az évekkel
ezelőtt erre az alkalomra félretett pezsgőt, koccintani az elkészült filmre.
Azt hiszem, most már profi filmesekről beszélhetünk, de a forgatást még amatőrként kezdték el, és
a főállásukat sem adták fel közben.
Olma Frigyes a rendező és forgatókönyvíró a csapat legifjabb tagja, és talán az ő fiatalságának vak-

merősége is kellett ahhoz, hogy
megvalósuljon az álmuk. Utassy
György forgató operatőr, a csapat
legidősebb tagja, aki nyugalmával, megfontoltságával gondolom
többször átlendítette a csapatot a
nehéz helyzeteken. Legtöbbször
ők ketten együtt mentek ki a forgatásokra. Barkuti Balázs pedig az,
aki legjobban ismeri a forgatási területet, a vendégháza volt a bázis,
ő volt felelős a logisztikáért, de a
forgatásokon is dolgozott időnként, mindhármuk közül ő a legkommunikatívabb. A kétszázharminc forgatási nap alatt százhúsz
órányi film készült, ezt kellett hatvan percre lerövidíteni úgy, hogy

összeálljon az elképzelt kerettörténet. Ezekben az utómunkálatokban segítette Kálmán István a csapatot. A film már a mozikban van, a
hatvan perc igazi családi kikapcsolódódást nyújt.
–– Honnan a természet iránti szeretete? Városi gyerek vagy falun
nőtt fel?
Olma Frigyes: – Veszprémi gyerek vagyok. Már gyerekkoromban
is érdeklődtem a természet és az
állatok iránt. A Magyar Madártani
Egyesület tagja voltam, iskolásként
madárgyűrűző táborokba jártam.
Kedvenc íróm Fekete István, minden könyvét olvastam, szinte min-
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den nyárom megnézem a Tüskevár filmváltozatát. A fotózást 2004
körül kezdtem, miután megjelent
a digitális technika. Autodidakta
módon tanultam, nem jártam tanfolyamokra. Néhány év múlva a
természetfotózás felé fordultam,
nemzeti parkokban fotóztam. Balaton után Gemenc következett,
ami azonnal magával ragadott.
Azóta gyakorlatilag csak ide járok.
–– Honnan jött a filmkészítés ötlete?
Olma Frigyes: – Körülbelül 2011
körül határoztuk el, hogy filmet
készítünk, úgy gondoltuk, mozgóképpel sokkal több embert meg
lehet szólítani, mint a fotókkal.
Barkuti Balázs: 2010-ben készült
a Vad Magyarország című film,
amelynek egyes részleteit itt a
Gemencben forgatták. Ekkor láttunk bele, milyen is a filmkészítés,
és ezután merült fel bennünk, mi
lenne, ha készítenénk egy olyan
filmet, amely kimondottan Gemencről szólna. 1953-ban készült
már itt film, Homoki Nagy István Gyöngyvirágtól lombhullásig
című klasszikusa, amely abban az
évben a Velencei Filmfesztiválon
nagydíjat nyert. Ez a film még fekete-fehér technikával készült, és
egészen más módszereik voltak
az alkotóknak, mint nekünk. Akkoriban idomított állatokkal dolgoztak, mi viszont nem szerettük volna
megzavarni az állatokat, az itt élő
állatok valós mindennapjainak bemutatása volt a célunk. 2012-ben
kezdtünk el forgatni.
–– Gondolom, egy film elkészítéséhez szükség van szakmai tudásra
és technikai háttérre is.
Olma Frigyes: – Igen, és elég nagy
hátrányban voltunk, mert egyikünk sem ebben a szakmában dol-
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–– Hogyan készült a forgatókönyv?
Olma Frigyes: – Közösen készítettünk egy koncepciót, abban megegyeztünk, hogy mely

kisebb történet is szerepel, amiket
a korábbi fotózási tapasztalataink
alapján állítottunk össze. Azt azért
hozzá kell tennem, hogy a terv
nem mindig valósult meg, mert
az állatokat nem lehet irányítani,
viszont olyan pillanatok is voltak,
amire nem is számítottunk.
Barkuti Balázs: – Azért is van ez a
nagyon elnyúlt forgatási időszak,
mert egy feketególyapár életét
nem túl egyszerű felvenni. Az első
évben villámcsapás érte a kamerarendszert, ezzel meghiúsult a
forgatás. A második évben miután
kikeltek a fiókák, eltűnt az anyagólya, és egyedül nem tudta a hím
felnevelni a fiókákat, elpusztultak.
A következő évben a pók beszőtte
a kamera elejét, és ez is ellehetetlenítette a filmezést, mert a tisz-

állatok lesznek a főszereplők.
A feketególyapár az elsődleges,
mellettük a szarvasok, vaddisznók
a kulcsszereplők. A filmnek az ad
egy keretet, hogy megérkezik a
feketególya kora tavasszal, fészket raknak, felnevelik a fiókákat,
és szeptemberben útra kelnek. Ezt
az időszakot hónapokra bontottuk, és ezen időszakokban minden
főszereplő megjelenik egy-egy
jelentben. Ezek mellett sok-sok

títással megzavartuk volna őket.
Télen szereltük fel a kamerákat,
és amíg el nem hagyták a fészket,
nem lehetett hozzájuk férni. A másik ilyen különlegesség az árvíz,
amely nem minden évben érkezik,
a 2013-as árvíz óta például nem
volt árvíz. Így ha 2013 után kezdtük
volna a forgatást, még mindig várnunk kellene erre az eseményre.
Az árvíz bemutatása nélkül nem
lett volna teljes a film.

gozik. Mindenkinek megmaradt
a főállása, és amellett szerveztük
a forgatásokat, jelentős részben
saját finanszírozásban. Ez az első
filmünk, így a filmkészítés során
kellett megtanulnunk az alapokat.
Elsősorban a hétvégeken és szabadságok alatt forgattunk. A forgatási napok száma meghaladta a
kétszázharmincat, és további egy
évet vettek igénybe az utómunkálatok.
A forgatások során sok segítséget kaptunk a helyi erdészettől, a
Gemenc Zrt.-től, illetve a nemzeti
park munkatársaitól.
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–– Milyen technikai háttérre volt
szükség a film elkészítéséhez?
Olma Frigyes: – A gólyafészek
bekamerázásában együttműködtünk a madarászokkal, a Gemenc
Zrt.-vel és a nemzeti parkkal.
A filmben szereplő jeleneteket az
utolsó forgatási évben, 2016-ban
vettük fel. Ha ez akkor nem sikerül,
még mindig dolgoznánk a filmen.
Barkuti Balázs: – A filmben az egyik
tojás nem kel ki, valami miatt nem
volt tökéletes. A három fióka végig
e körül a tojás körül tipeg-topog.
A kamera a mai napig ott van a
fészekben, és online nézhető az
erdészet honlapján. Ezt a kamerát már a korábbi években is sokan követték, úgy tudom, hogy
az országban ez volt az első ilyen
bekamerázás.

Olma Frigyes: – A drónok alkalmazása nagyon nagy segítség volt.
Eleinte voltak nehézségeink, előfordult, hogy ipari alpinistát kellett
hívni az erdő közepére, hogy leszedje a fáról a gépet. A tájképek
elkészítése viszonylag egyszerű
feladat drónnal, ezt hamar meg
lehet tanulni. Közeli felvételek készítése, már sokkal bonyolultabb
feladat.
–– Hány helyszínen forgattak?
Olma Frigyes: – Ezt még nem számoltuk össze, és azt hiszem nem is
tudnánk. A forgatókönyv alapján
megvolt, hogy milyen jeleneteket
szeretnénk rögzíteni, és ehhez kellett információkat gyűjtenünk a fotósoktól, erdészektől, vadászoktól,
természetvédelmi őröktől. Ren-

geteg energiát fordítottunk arra,
hogy megfelelő helyszínt találjunk.
Utassy György: – Igyekeztünk a
legjobb helyekre építeni a fix leshelyeket, hogy megszokja a vad.
Ezekből csak pár volt négy-öt
helyszínen.
Barkuti Balázs: – Volt olyan lesünk,
amit nem is tudtunk használni. Elképzeltük, hogyan fogjuk lefilmezni a jelenetet, milyen lesz a háttér,
honnan kel a nap, hogyan fog az
árvíz idején érkezni a víz. Aztán
nem jött a víz. Vagy jött az árvíz,
és elvitte az egész építményt. Gemencen az a csoda, hogy kétszer
ugyanúgy ugyanoda nem lehet
visszamenni. Van, hogy ötévente
ismétlődnek bizonyos helyzetek.
Az egyszeri megismételhetetlen
pillanatokat kellett elkapnunk,
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amihez sokat kellett a helyszínen
lenni és koncentrálni.
Olma Frigyes: – A forgatás elején
lényegesen kisebb felszereléssel
közlekedtünk, mint az utolsó két
évben. Igyekeztünk fejleszteni a
technikát, ezzel nőtt a felszerelés
mérete, így inkább a fix helyekről
filmeztünk. A húsz-harminc kilós
felszereléssel már nem lehetett folyamatosan mozogni.
Barkuti Balázs: – A nagy különbség
a természetfotózás és a filmezés
között – amit különböző stáboknál korábban már láttunk –, hogy
a technikai felszerelés sokkal méretesebb és nehezebb. A megfelelő kameramozgás eléréséhez
különféle mozgatóeszközöket kell
alkalmazni, amelyek már bonyolult
és nehezebb eszközök, és ezeket
mind ki kell cipelni a helyszínre.
Utassy György: – Sokszor rossz
irányból fújt a szél, így észrevettek az állatok, vagy éppen jöttek a
gombaszedők, és megzavarták a
forgatást.
Beszélgetés közben hirtelen egy
kutya nagyon elkezd ugatni, Balázs felpattan, odamegy az ablakhoz: Itt a vaddisznó! Az ablakból
érdemes kinézni. Összekapkodja
az eperfa alól a lehullottakat, és
gyorsan elmegy – mondja. Sajnos
lemaradtam róla, mire odaértem
az ablakhoz, már el is ment.
Utassy György: – Jártunk úgy,
hogy kimentünk szarvast és vaddisznót fotózni. Egész nap jártuk
az erdőt, nem találkoztunk egyikkel sem. Mentünk már hazafelé,
amikor a Potyka csárda előtt ott
feküdt egy vaddisznó anyakoca, és
ott szoptatta a malacait az eperfa
alatt. Ez a másik véglet, de általában félnek az embertől.

–– Mi a gemenci erdő különlegessége?
Barkuti Balázs: – Gemenc nagy,
összefüggő erdő, Közép-Európa
legnagyobb ártéri erdeje, 18 ezer
hektárnyi terület települések nélkül. Óriási hullámtér, körülbelül
nyolc kilométer a legszélesebb
pontja, tele holtágakkal, rétekkel
sík területen. Maximum vadmentő
dombok vannak, hiszen az árvízre
fel kell készülni. Ha jön a víz, akkor
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minden állatnak megvan a forgatókönyve.
–– További tervek?
Olma Frigyes: – Ötletek vannak,
de idén biztosan nem kezdünk
bele új filmbe. Az erőnket most a
film forgalmazása és a filmbemutatók kötik le. Szeptemberben a
mozik is újra műsorra fogják tűzni,
szeretnénk, ha az iskolás korosztályokhoz is eljutna majd a film.
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Az orvos kúrál, a természet gyógyít
Váczi Gergő | Fotó: Magellán
Ha tetszik, ha nem, a betegségek körülvesznek bennünket. Megannyi bajság, ami fizikai és lelki tüneteket produkál. Betegségek, amelyek – ha szerencsénk van – csak „átszaladnak” rajtunk, de az is
előfordulhat, hogy csak komoly, hosszan tartó gyógyulási folyamattal tudjuk kiűzni magunkból. És a
legrosszabbról ne is beszéljünk, amikor végzetes vagy végzetesnek tűnő diagnózist kapunk. Sokan
vakon hisznek, bíznak a nyugati orvoslásban, sokan – egyre többen – azonban vallják, hogy a keleti
gyógymódok azok, amelyek igazi javulást tudnak eredményezni egy beteg ember életében. És hogy
hol az igazság? Talán ahogy ez általában lenni szokott, középen.
Veres András egykori pilóta, 35 évvel ezelőtt kapta a lesújtó hírt. Súlyos beteg. Kutatta a gyógyulás
lehetőségeit. Így talált a jógára, amit tanulmányozott, ma pedig már az egyik legelismertebb mesterként tanítja is. Idővel saját bőrén tapasztalta meg, amit mára már a tudomány is bizonyított: a JÓGA
segít a gyógyulásban.

Alárepülés a pokolba
„Tizennyolcezer valahányszáz óra.
Több mint tizenkétezer felszállás.
A Hold–Föld távolság 36-szorosa.
40 év és 85 nap.” Veres András
egykori utasszállító pilóta éppen

azt meséli, hány órát és kilométert töltött a levegőben. Ahogy ő
mondja, két végén égette a gyertyát. Éjt nappallá téve repült, és
persze imádta a szárnyalást, a szó
minden értelmében. Regénybe illő
kalandokat élt át, a bombariadótól

a fedélzeten történt gyilkosságig.
Ezeket egyébként egy könyvbe is
leírta. Karrierje csúcsán, 33 évesen úgy tűnt, hogy egy súlyos betegség vet véget nemcsak álmai
munkájának, hanem az életének
is. „1982 régen volt. Valószínűleg a
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sok stressz miatt emésztőrendszerem felmondta a szolgálatot. Műteni kellett. Alighogy túlesetem az
operáción, mentem is vissza a fedélzetre. De egy év sem telt el, és
a betegségem kiújult. Az orvosok
mindent megtettek, amit lehet, de
az eszköztáruk kimerült.” András
életében ez volt az a pont, amikor
más gyógymódok után kezdett
kutatni. Megismerkedett a jógával, néhány, úgynevezett szamizdat kiadású jógakönyvből – hisz
akkoriban tiltott dolog volt ez. Már
a nyolcvanas években próbálta
elsajátítani a jóga gyakorlatait, az
igazi áttörés a 90-es években jött.
„Tulajdonképpen ajándékként kell
nézni erre a betegségre, mert ha
ez nincs, akkor nincs lökés abba
az irányba, hogy egy kicsit többről
szól az élet, minthogy reggeltől estig repülünk.” Pilótaként világot látott ember volt, és elkezdte keresni
a számára megfelelő jógamestert.
„Ekkor jött New York, 1993-ban
vagyunk már. Akkoriban 4-5 napot
is kint töltöttünk New Yorkban, és
ekkor találkoztam a Sivananda jógarendszerrel.” Ennek természetesen azóta is gyakorlója, követője, sőt elismert oktatója. „Hosszú
órákat gyakorlok naponta. Ebben
van egyebek mellett meditáció,
relaxáció, az úgynevezett ászanák,
vagyis testhelyzetek gyakorlása és
légzésgyakorlatok.

Jóga „receptre”
Omkára – merthogy ezt a nevet
kapta a jógamesterétől – megjárta Indiát, ott tanulta meg, mit is
jelent valójában a jóga, és ott kapott útmutatást, hogy ezzel neki
komolyabban is foglalkoznia kell.
Húsz évvel ezelőtt az elsők között
alapított Budapesten jógastúdiót,

ahol eddig közel 140 ezer ember
fordult meg. Tanítványai között
mérnökök, közgazdászok, pedagógusok és orvosok is vannak. „A
jóga az emberi lényről sokkal tá-
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„Tartottam a sima jógaórákat, aztán bementem a munkahelyemre
– mint nyugati orvos – dolgozni, és
láttam, hogy rengeteg olyan dolog, egészségügyi probléma van,

Veress András és Hovanecz Anikó

gabban, más dimenziókban gondolkodik. Nagyon jól be lehet hozni olyan mélységeket, amelyekkel
mi nem foglalkozunk, vagy másképp foglalkozunk a nyugati orvoslásban.” És ha valaki szájából ezek
a mondatok hitelesek lehetnek, az
Hovanecz Anikó. A hölgy ugyanis
belgyógyász, gasztroenterológus.
Ő is Veress András tanítványa és
„mellesleg” a felesége. Omkára
ismertette meg vele a jógát a két
ezres évek elején, és az orvosi hivatása mellett jógaoktató lett.

amin a jóga segít.” Így lassan tíz
éve már jógaterápiával foglalkozik.
Vagyis ötvözi a nyugati és a keleti
gyógymódokat. „Nem erőszakoskodom azzal, aki a tablettában hisz.
Vannak nagyon hatásos gyógyszerek, ha ő ebben hisz, akkor szedje.
Egyébként is vannak olyan betegségek és állapotok, ahol muszáj a
gyógyszerszedést ajánlani. Például
egy 200/100-as vérnyomással nem
lehet rohangálni a világban. Ebben
az esetben hatékony gyógyszeres
kezelésre van szükség.”
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szervezett kurzus. Sterk Éva 61 éves
nyugdíjas építészmérnök. Sosem
volt beteg, de nemrég gerincsérve lett. „Idén februárban arra ébredtem, hogy nem tudok ráállni a
bal lábamra. Nagyon megviselt.”
Ezután jöttek az ilyenkor szokásos
infúziós kezelések, fizikoterápia és
gyógytorna, de egy idő után a fájdalom még erősebben tért vissza.
Ekkor talált rá a jógára.

Páciensből oktató…
„A te betegségednél kifejezetten
jó, hogy felfrissül a belek vérkeringése, ami segíti a gyógyulást.”
Hovanecz doktornő éppen jógaórát tart az egyik páciensének.
Back Rékának úgynevezett kolitis
ulcerzoája, azaz fekélyes vastagbél
gyulladása van. „Mindent végigjártam, és szerettem volna találni
valami természetesebb gyógymódot. Ezt az autoimmun betegséget
ugyanis sokszor szteroidos kórházi
kezeléssel, erős gyógyszerekkel kell
kezelni.” Réka nemrég elvégzett

egy olyan jógatanfolyamot, amit
kifejezetten hasi panaszoktól szenvedő pácienseknek tartott a doktornő. Vannak olyan speciális gyakorlatsorok, amelyek kifejezetten
azoknak ajánlottak, akiknek olyan
betegsége van, mint neki. Hat a vegetatív idegrendszerre, ami szabályozza a belső szervek működését.
„Tény és való, hogy amióta végzem
ezeket a gyakorlatokat, sokkal nyugodtabb vagyok, sokkal kevésbé
jelentkeznek vagy egyáltalán nem
jelentkeznek a tünetek.”
„Belégzéssel alulról indul a homorítás.” Ez már egy gerincbetegeknek

A megoldás: ászanák
Joggal merül fel a kérdés bennünk,
laikusokban, hogy hogyan is képes
erre a jóga, ez a több ezer éves
keleti tudomány. Igen, tudomány,
nem sport, nem vallás és nem gumiemberképző, hanem több ezer
év tapasztalatán alapuló életmód
és életfilozófia. „Az embernek van
fizikai síkja, ehhez mindenképpen
meg kell őriznie a hajlékony, rugalmas testet azért, hogy az életerő
áramolni tudjon.” Veres András
szerint ezt a célt szolgálják a külön-

magellán

böző ászanák, vagyis testhelyzetek,
amelyek nemcsak az izomzatra, az
ízületekre, hanem a belső szervekre,
az idegrendszerre, az elmére is hatnak. „Mindenképpen szüksége van
az embernek életenergiára, ha belül
leblokkolja magát, akkor az életerő
nem tud áramlani.” Ebben segítenek a légzőgyakorlatok. De a legádázabb ellensége a mai kor emberének a stressz. Ezért van szüksége
az embernek arra, hogy megtalálja
azokat a stresszoldó technikákat,
amelyekkel vissza tud töltődni. Erre
pedig a meditáció és a relaxáció a
legtökéletesebb módszer.

A jóga nem varázsszer…
Persze ne higgyük azt, hogy a jóga
valami gyorsan bevehető csodaszer.
A gyógyulás nem egyik pillanatról
a másikra jött el Omkáránál sem.
Hosszú évek jógagyakorlása kellett
hozzá, de tény, hogy a végzetesnek
vélt betegség óta már eltelt több

évtized. „Azt lehet mondani, hogy
erős húsz éve nincs ez a jelenség az
életemben, a jóga létrehozta bennem azokat a változásokat, hogy a
testem meggyógyítsa önmagát.”
Több orvosi, klinikai kutatás is bizonyította már a jóga áldásos hatásait,
így egyre többen ismerik fel, hogy a
nyugati gyógyítási módszerek kiváló
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kiegészítője lehet. Az akadémikus
orvostudomány talaján nincsenek
csodák. Ha valaki csodáról beszél,
akkor onnantól kezdve kuruzslónak
bélyegzik, tehát nem szabad beismerni azt, amit be kéne. És itt kaphat igazi értelmet a régi mondást,
„Medicus curat, natura sanat”, azaz
az orvos kúrál, a természet gyógyít.
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Életképek Dunaszentgyörgy
rejtett kincseiből
Susán Janka | Fotó: Molnár Gyuláné Sólya Veronika

Szeretek idős emberekkel beszélgetni. A mai pörgős mindennapokban felüdülés átváltani a
lassabb tempójukra, megismerni
a régi értékrendjüket és a szándékukat arra, hogy értéket teremtsenek, átadják tapasztalataikat a következő generációknak.
Ez mindhárom beszélgetőtársam
közös vonása, de ki-ki a maga
módján próbál ezért tenni, mindegyikőjük másként.
Dunaszentgyörgyön Katz Margitka kalauzolt végig, ő segített
a riportalanyok megkeresésében
is, amit ezúton is szeretnék megköszönni neki. Margitka is itt született, gyerekeskedett, innen járt

tanítani Paksra 40 éven át. A falu
központjából indultunk el a régi
házak között, és keresztülsétáltunk a Hősök kertjén. Margitka
elmesélte, gyerekkorában ez a tér
sokkal vadregényesebb volt, amolyan igazi gyerekeknek való játszótér, ahol rengeteg időt töltöttek.
Most már szépen gondozott park,
a végén a felújított obeliszkkel.
Műszerész, világutazó, polgármester, fafaragó
Kis utcákon keresztül érkeztünk
meg Patai Istvánékhoz, és a kapunál mindjárt szembetűnt: olyan
emberek laknak itt, akik szeretik a

fát, mert a kapu mögötti pergola szépen faragott elemekből áll.
A most már nyolcvanegy éves Patai
István a rendszerváltás után Dunaszentgyörgy első polgármestere
volt, jelenleg a református gyülekezet gondnoka, szabadidejében
kopjafafaragó, makettkészítő. Eredetileg műszerésztechnikus végzettségű. A nyolcvanas években
elmondása szerint körberepülte
a földet, amikor egy kukoricatermelő rendszerrel, mezőgazdasági
gépekkel foglalkozó vállalatnál
dolgozott, így eljutott többek között Algériába és Indonéziába is.
A fa megmunkálása gyerekkori
szenvedélye, az öregapja amolyan
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fúró-faragó ember volt, akitől az
alapokat tanulta, a házban és a
portán is sok tárgy dicséri a keze
munkáját. A kopjafafaragás gondolata akkor született meg nála,
amikor még polgármesterként
egy erdélyi mestert kértek fel,
hogy Csapó Vilmos emlékére – aki
az 1848-as szabadságharcban ezredesi rangig vitte – kopjafát készítsen.
Az első szovjet megszállás során
elesett dunaszentgyörgyi katona áldozatokról a rendszerváltás
előtt nem lehetett beszélni, nem
tudták pontosan mi történt velük.
István elmeséli, hogy egy kisebb
szakaszt rendeltek ki a falu védelmére, akik a mostani benzinkút
magasságában, de a mai hatos
út másik oldalán lévő tanyában
várták a szovjet csapatok érkezését. A vezetőjük hazaküldte a
leventéket, így ők megmenekültek. De ekkor a falut meglepetésszerűen a másik irányból, keletről
elfoglalták a szovjetek. Az osztag
katonáit elfogták, és önkényesen
kivégezték, valószínűleg bos�szúból egy vagy több szovjet katona halála miatt. Amikor ezeket
István megtudta a Hadtörténeti
Intézet munkatársainak kutatásaiból, olyan mélyen érintette,
hogy megfogalmazódott benne,
emléket kellene állítani ezeknek
a katonáknak, hősöknek. Tizenkét
katonáról tudnak most, és a nevük
is szerepel az emlékükre felállított
kopjafán. Ahogy erről beszélgettünk, István mindjárt kihozta a
kopjafa gyönyörűen megmunkált
tanulmánymakettjét, és elmondta,
mit is jelentenek a minták szépen
sorban: a kopjafa fejrésze mindig arra utal, hogy kinek állítják,
ezért van most a tetején a tizenkét bábu, amelyek az elhunyt katonákat jelképezik. Az alatta lévő

három motívum a napot, a holdat
és a földet jelenti, amelyek régi
magyar szimbólumok a kopjafákra
jellemzően. Alatta az évszám és
díszítések, majd utána következik
a címer és a tizenkét katona neve,
aztán alább további díszítések.
István sokáig kereste a jó minőségű fát a faragáshoz, és végül a
gyulai erdőgazdaság telepén találta meg az erre alkalmas tölgyfát. Idén május utolsó vasárnapján
állították fel az elkészült kopjafát a
református egyház szervezésében
a temetőben. A felállítása óta már
pozitív visszajelzéseket is kapott
hozzátartozóktól, ami nagyon jól
esett neki.
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Megismerni Dunaszentgyörgy
első és második világháborús
történetét
A következő riportalanyom Hermann János, a falu második polgármestere volt két cikluson keresztül, aki most már szintén nyugdíjas.
János családjában is voltak hősi
halottak, a nagyapjai megjárták
az első világháborút, nagybátyja
meghalt a fronton a második világháborúban. Több mint harmincéves kutatómunka van mögötte,
a hiányérzet indította el ebben az
irányban, az, hogy nem foglalkozott ezzel senki. További lendületet adott számára, amikor a Pécsi
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Püspökség felkérte a településeket, készítsék el a Hősök könyvét.
Úgy gondolta, nagyon nehéz dolga lesz az első világháborús emlékek, hősök felkutatásával, de aztán
kiderült, hogy egyszerűbb volt,
mint a második világháborús, mert
akkoriban még mindenkit anyakönyveztek. Az érdeklődést először az ismerősök körében kezdte
el, aztán tágította a kört, de nem
ment könnyen, mert sokan féltek
bármit is elmesélni, hiszen ezekről
a történésekről a szocializmusban
nem volt szabad nyíltan beszélni.
Voltak olyanok, akik emiatt vissza
is utasították. Akikkel végül sikerült elbeszélgetnie, ma már nem
is élnek, ezért is értékesek ezek az
adatok. Az eredményeit összevetette egy dokumentumkönyvben
(Bús János – Szabó Péter: Béke
poraikra) lévő adatokkal, amely
országosan tartalmazza a hősi halottakat, ám ebben a könyvben,
csak negyedét, ha megtalálta az
elhunytaknak. Az I. világháború-

ból egyetlen fronton elhunyt sem
került haza, hogyan is kerülhettek
volna haza Doberdóból akkoriban?
– teszi fel a kérdést János. Az emlékkert fejfáiból tudott kiindulni,
de ez sem volt egyszerű, mert némelyik olyan, mintha átírták volna.
A II. világháborúból néhányan már
hazakerültek, de az egyik kezén
meg tudja számolni, hányan. Szeretné még lefényképezni a sírokat,
amik most megvannak, és tárgyakat gyűjt rendületlenül, amelyek
a háborúkhoz kapcsolódnak. Sok
mindene van már most is, a kulacstól a gázálarcig, a rohamsisakig.
Eredetileg ezeket a tárgyakat itt
szerette volna Dunaszentgyörgyön
kiállítani, de a falumúzeum tervéből sajnos nem lett még valóság.
Már Paksra a Városi Múzeumnak is
adott kölcsön ezekből kiállításra,
és a Baka-múzeumnak Szekszárdra is.
Miközben beszélgettünk, Margitka lapozgatta János írásait, és
megtalálta a dédnagyapját a lis-

tában. Ott derült ki számára, hogy
repeszgránát (srapnel) okozta a
halálát.
János szívesen megmutatja a
munkáit az érdeklődőknek, de arra
nincsen lehetősége, hogy könyvben kiadja. Az egyházaknak és a
polgármesteri hivatalnak már át is
adta az elkészült munkáit. Három
kis füzetben találhatóak a kutatási
eredmények (I. és II. világháború,
Visszaemlékezések), de tervben
van már a negyedik is, és sokáig
szeretne élni, hogy ez is elkészülhessen.
Megörökíteni a pillanatokat és a
történeteket – fotókkal, versben és novellában
Molnár Gyuláné Sólya Veronika
törékeny termete ellenére öt gyermek édesanyja, harmincnégy éve
– férje halála óta – egyedül nevelte
fel gyermekeit, de nem ijedt meg
a faladattól, biztos volt benne,
hogy sikerülni fog. Könyvelőként
ment nyugdíjba, előtte dadusként
is dolgozott bölcsődében és óvodában.
Az írás nála a nyugdíjasklubban
kezdődött, amikor eleinte a kirándulásokat, eseményeket örökítette
meg a Dunaszentgyörgyi Hírhozóban. Emellett egy idő után elkezdett állatokról szóló történeteket
papírra vetni, majd a családi történeteket gyerekkorából. Minden
családban vannak ilyen generációkon átívelő történetek, amelyek
egy idő után feledésbe mennek,
hát Veronika megörökítette őket.
Ezek sokszor inkább tragikus történetek – mondja, például az
egyikben azt mesélte el, amikor
régen még a folyóra jártak mosni
az asszonyok, és az egyik kislány
beleesett a Dunába, tüdőgyulladást kapott, és sajnos meghalt.
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Egy másikban nagybátyja történetét írja le, aki a II. világháborúban
Ukrajnában Kőrösmezőnél harcolt.
Meglőtték a lábát, elvonszolta magát az elsősegélyhelyhez, azonban már nem tudtak rajta segíteni,
mert elvérzett.
A Tolnai Tollforgatók klubjának
2003 óta tagja, a Tolna megyei
tollforgatók antológiájában rendszeresen olvashatók a novellái.
Egy ideje pedig elkezdett verseket
is írni. 2013-ban jelent meg az első
önálló verses, novellás kötete Hazafelé címmel, amelyben hűen tükröződik Veronka lelkivilága. Leírja
a felkelő nap ragyogását, a hallgatag csendet, a gyermeki kacajt, a
felidézett emlékeket, s az élet rezdüléseinek minden apró részletét.
Már szinte megszállottja a fényképezésnek, hetente kétszer bizto-

san felpattan a biciklijére, amikor
a falu határát járja be, hogy jó fotótémára leljen. Az egyik legszebb
dolog megnézni a napfelkeltét –
mondja. Még égnek az utcai lámpák, ahogy elindul, lekerekezik a
búzatáblák mellett a kanális partjára. Szép tiszta a levegő, messze
el lehet látni, és várja, hogy felkeljen a nap. Gőzölög a kanális, és a
fák között átsüt a nap. Olyan szépen, átéléssel mesélte ezt, hogy
Margitkával egyszerre mondtuk:
óóóhhh!! Néhányszor volt már izgalmas kalandban is része. Egy
ízben elindult, hogy őzeket fotózzon. Messzebb észrevette mozog
valami a fák között, megörült,
hogy jönnek az őzek. De egy vaddisznó bukkant ki, és nem is egyedül, hanem a kismalacaival ment át
az úton. Meg sem mert moccanni,
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úgy várta, hogy átérjenek. Akkor
ijedt meg ismét, amikor az anyakoca megállt egy pillanatra, és feléje
nézett, ezután szerencsére eltűntek a sűrűben. Főleg a falu környékén szokott fotózni, 2016 tavaszán
volt az első kiállítása a faluházban.
Veronika már fiatalon is szeretett
fényképezni, amikor még a Pajtás
fényképezőgépével készített felvételeket. Gyula fiát is ő tanította
meg az alapokra, aki most Pakson
él, és az egyik legismertebb paksi
fotós.
Talán a fotózás közben átélt gyönyörű pillanatoknak köszönhetően
azt tervezi, a természetről is szeretne írni, arról, ahogyan ő látja és
éli meg. Addig is most szeptemberben lesz a következő fotókiállítása a faluházban. Nézzék meg
minél többen!
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Pár perc a jövőért
Dicsérdi Liza | Fotó: Juhász Luca

„Szelektíven gyűjteni a szemetet?
De hisz a megfelelő kukák olyan
messze vannak! És különben is, sokáig tart szétválogatni a dolgokat”
– soroljuk sokan a jobbnál jobb kifogásokat, mindössze azért, hogy
a rendelkezésünkre álló 24 órából
pár percet spóroljunk.
Mindig is tudtam, hogy mit jelent
a szelektív hulladékgyűjtés, de
őszintén szólva sokszor nem veszem figyelembe. Persze, mint a
fiatalok nagy részét, engem sem
foglalkoztatott a dolog különösebben, egészen addig, amíg egy
rokonlátogatást követően betekintést nem nyerhettem a svájci
életbe. Nem kellett sok nap, hogy
elgondolkozzam rajta, egy azonos kontinensen lévő országban,
ahol ugyanolyan emberek élnek,
mint mi, miért van nagyobb tisztaság, mint nálunk? Nem ez volt

az egyetlen kérdés, ami foglalkoztatott. Nem kicsit vághattam
furcsa fejet, amikor a dinnyehéjat az erkélyen szárítottuk, hogy
később a zsákban kisebb helyet
foglaljon. Azelőtt soha sem figyeltem arra, hogy a szemeteszacskót
minél több idő alatt töltsem meg,
ahogyan arra sem, hogy mit teszek bele. És ez nem feltétlenül
az egyéni döntésemen, neveltetésemen múlt. Egyszerűen elég volt
annyi, hogy az én környezetemben
nem kell különböző zsákokat venni
(megjegyzem nem kevés pénzért),
és nem feltétlenül kell keresnem
egy szelektív gyűjtőt. Bár igaz, lakóhelyemen sajnos, ha keresnék,
sem nagyon találnék.
Ami számomra a legmeglepőbb,
hogy ezt a jó svájci szokást nemcsak az idősebb, hanem a fiatalabb korosztály is megtartja. Hogy

miért? Természetesen egyrészt
azért, mert ők ezt így szokták meg,
másrészt azért, mert komoly büntetéssel jár a nem megfelelő hulladéklerakás. „Úgy sem tudják, hogy
én voltam” – gondoljuk, mielőtt eldobunk egy csokipapírt az utcán.
És ez így is van. Senki sem tudja
visszanyomozni a dolgot. Vagy
mégis? Svájcban az ehhez hasonló
esetek kezelésére alakult meg az
úgynevezett „szemétkommandó”,
ami képes akár egy darab papírnak is megtalálni a tulajdonosát.
Úgy érzem, már ez is elég ok arra,
hogy kicsit odafigyeljünk, mikor, mit és hogyan teszünk. Most
mondhatnám azt, hogy Svájc az
egyik „mintaország”, amiről sokan
tényleg példát vehetnénk. Ez az
ország a tiszta jövőt választotta.
Nekünk miért épp az ellenkezőjére lenne szükségünk? Nem feltétlenül kell szemétben élnünk. Hisz,
ami tőlünk pár perccel több időt
elvesz, az a Földünknek évszázadokat adhat ajándékba.
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Kalajoki – ahol szót értettünk
Rákosi Balázs | Fotó: Takács Ida
Jártam én már a világ minden részén, persze többnyire csak virtuálisan. Na jó, 15 éves vagyok, már
átléptem az országhatárt ténylegesen is, igaz a papám szerint
Erdély és a Felvidék nem igazán
külföld. Ez most más volt, bepakolni a bőröndbe – Anya segítségével –, majd irány Ferihegy, a
társakkal, Paksról, Gerjenből és
a kísérőnk, Takács Ida. Két hét
Finnországban, a Roszatom „iskolájában”, Kalajokiban. Két óra
repülővel Helsinki, egy Airbus fedélzetén. Kinézek a gép ablakán,
ez bizony nem monitor. Alattunk
Észtország, a Balti-tenger. Még
egy óra „zötykölődés” egy finn
belföldi légcsavaros gépen Helsinkitől, kis buszozás, és megjöttünk.

Szép hotel, sok ismeretlen gyerek, oroszok, finnek, csehek, szlovákok, úgy kilencvenen. Nyelvek
sokasága, szerencsémre angolul
sokan beszélnek. A táborvezetők
angolja igazán jó, ők is oroszok,
Ivan Trifonov, Roman Seljukov és
Vladislave Axe. Néhány nap, és
már minden gyerek ismerős. Csoportok alakulnak, tánc, mese, a
népek ünnepei, dalfesztivál, játékos feladatok. A lényeg, hogy szót
értsünk egymással. Orosz, cseh,
finn mondatokat fordítanak angolra, tovább fordítom magyarra. Jól
szórakozunk, gyerekparlamentet
alakítunk, én vagyok a magyarok
képviselője. Repülnek a napok,
sétálunk a városban, minden este
együtt csodáljuk a naplementét,
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a sarkkör közelében hosszú, húszórás világosság végén. Fürdünk
a tengerben – brr, hideg, de nem
baj. Az sem, hogy a kaja szokatlan
számunkra, bár a lazac és a pizza
finom, de mégsem pörkölt vagy
rántott hús – az lesz majd otthon.
Addig itt haverrá válik a szlovák
Lukás, a cseh Adél, a finn Ányá,
az orosz Igor és még sokan. Eljön a búcsúparti ideje, nagy bulit
csapunk, és persze kipottyannak
a könnyek is. Gyorsvonattal megyünk Helsinkibe! Újra a légibuszon ülünk, hazaértünk! Kedvenc
kajámmal, brassóival és sütivel vár
a család. Nagyon jó itthon, a saját
ágyamban aludni, de reggel már
hiányzik Iván, Ányá és Lukás. Mennék vissza máris, de van még addig dolgom: a soknyelvű táborban
hasznomra volt az angoltudásom,
de meg kell tanulnom oroszul is,
hogy a következő táborban még
többet segíthessek.
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Radioaktív hulladékokat kezelő kft.

Tervszerűség, biztonság, tudatosság
RHK Kft. | Fotó: RHK Kft.

Kevés az olyan iparág, ahol ennyire
fontos szerepe van a tudatosságnak, mint a nukleáris terület. Mivel
Magyarország harmincöt éve használ atomenergiát, a Paksi Atomerőműben keletkező radioaktív
hulladék biztonságáról is gondoskodni kell. Ehhez pedig ugyancsak
nagyfokú tudatosság szükséges,
hiszen a feladatot több száz, esetenként több ezer évre kell megoldani, és az ehhez szükséges munkafolyamatok is időigényesek.
A hazánkban keletkező radioaktív
hulladéknak – legyen szó kis és

közepes aktivitásúról, intézményi
vagy a Paksi Atomerőműből származóról, illetve kiégett fűtőelemekről – a felelős gazdája, közel
húsz éve, a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft., amelynek tevékenységét az állami kezelésű Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból
finanszírozzák.
A társaság magasan képzett, felelősen gondolkodó és elhivatott szakemberekkel dolgozik.
A tárolólétesítményeit folyamatosan fejleszti és bővíti. Ehhez
felhasználja a külföldi tapaszta-

latokat is, hogy mindig a lehető
legkorszerűbb eljárásokat, technológiákat alkalmazza. Ugyanakkor a cég munkatársai törekszenek
arra, hogy maguk is újfajta, hatékonyabb megoldásokat hozzanak
létre.
Nézzük például a Nemzeti Radioaktívhulladék-tárolót (NRHT).
A bátaapáti NRHT föld alatti kamrája nemcsak impozáns méreteivel nyűgözi le az oda látogatót
(a felszín alatti első kamrában kényelmesen elférne a világ legnagyobb utasszállító repülőgépének
törzse), hanem azzal is, amit csak
sejtetni enged: a hatalmas, évekig
tartó, tudatos és tervszerű munkát,
ami a kialakításához kellett. Már a
kutatások is másfél évtizedet igényeltek, hogy a Paksi Atomerőmű
kis és közepes aktivitású hulladékának megfelelő végleges helyet
találjanak. Az első kamra 2012ben kezdte meg működését, ám
jószerével már az első hulladékos
konténer föld alá szállításával egy
időben új tervekbe fogtak a mérnökök, hogy ezt a világszínvonalú, nemzetközi szinten is elismert
létesítményt helytakarékosabban,
kisebb költséggel – ugyanolyan
biztonság szavatolása mellett lehessen üzemeltetni.
Ez év május 19-én az utolsó vasbeton konténert szállították le

Radioaktív hulladékokat kezelő kft.

a 250 méter mélyen lévő első
tárolókamrába, amely így megtelt. Összesen 4833 radioaktív
hulladékkal töltött hordó került
már végleges helyére, és javában
folyik a munka a következő, az új
elképzelések szerinti tárolótér kialakítására.
A megváltozott elhelyezési rendszerben négy darab 200 literes
fémhordó kerül egy vékony falú,
merevített fémkonténerbe. A hordók és a konténer fala közötti teret
pedig folyékony radioaktív hulladékkal kevert cementpéppel töltik
ki a Paksi Atomerőműben, ezzel az
eddigi holt teret is kihasználva.
Az így előállított úgynevezett kompakt hulladékcsomagok elhelyezése a kettes kamrában, öt sorban
és hat oszlopban történik majd,
a tervek szerint 2018-tól. Az új kialakítás alkalmazásával még több
mint tízezer fémkonténer fér el az
első kamramezőben, így a második kamra helykihasználása az első
kamrához képest nagymértékben
emelkedik. Az RHK Kft. szakembereinek előrelátása, tudatos tervezése jelentős megtakarítást jelent
a Központi Nukleáris Pénzügyi
Alapnak.
Ugyanilyen tervszerű, hosszú távon való gondolkodás jellemzi a

Radioaktív Hulladékokat Kezelő
Kft. tevékenységét a többi projektjével kapcsolatban is. Pakson,
az atomerőmű szomszédságában
felépített Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójában az elhasznált
fűtőelemek beszállítása, a jelenleg ott lévő több mint kilencezer
üzemanyagköteg tárolása is óraműpontossággal, meghatározott
rend szerint zajlik, a modulszerűen
bővíthető létesítmény fejlesztése
pedig ugyancsak az atomerőmű
szükségleteihez igazodik.
A meglévő húsz kamra mellé 2016ban fejeződött be a négy újabb
kamrából álló modul építése, ami
a tervezési, engedélyezési, közbeszerzési folyamatokat követően
2014-ben kezdődött. A bővítéssel
kapcsolatos záró engedélyezések
előkészítése megkezdődött, az
üzembehelyezési és használatbavételi engedélykérelmet benyújtották, így sokévnyi munka végéhez közeledik az RHK Kft.
Az elhasznált üzemanyag-kazetták végleges elhelyezésével kapcsolatos kutatások már a kilencvenes évek elején megkezdődtek,
és kisebb-nagyobb kihagyásokkal
azóta is tartanak. A Nyugat-Mecsekben folyó vizsgálatok végső
célja, hogy igazolja: a területen

43

található Bodai Agyagkő Formáció alkalmas lehet egy, a nagy
aktivitású radioaktív hulladéknak
és a kiégett fűtőelemeknek megépítendő tároló befogadására.
Az ilyen kutatások világszerte
igen körültekintően, évtizedekig
folynak, hiszen ezt a típusú hulladékot akár több tízezer évig el kell
zárni az élő környezettől. Magyarországon is még több évtizednyi
különböző vizsgálat vár a szakemberekre.
Amennyiben az elkövetkező időszak eredményei engedik, a következő mérföldkő egy föld alatti
kutatóbázis megépítése a további, felszín alatti vizsgálatokhoz. Ha
ezek az adatok is az itt létesítendő
tároló biztonságosságát támasztják alá, illetve meglesz a megfelelő társadalmi elfogadottság is, elkészülhet a létesítmény, és ekkor
kezdődhet el a hulladék végleges
elhelyezése.
Hogy milyen mérnöki megoldások szavatolják majd a biztonságot, erre már most kidolgozott
tervek vannak, amelyeket a tudatos, tervszerű tevékenysége során
a társaság szakemberei, a nemzetközi tapasztalatok figyelembevételével folyamatosan felülvizsgálnak.
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Genf, 1955 augusztusa

Könyv a tömegtájékoztatásról
Enyedi Bernadett, Beregnyei Miklós | Fotó: AEM
Az elmúlt év elején, a tervezett programok megbeszélésekor merült fel
a 2017-es év fontosabb eseménye,
a 4. blokk párhuzamos kapcsolásának 30. évfordulója, amely azt is
jelenti, hogy befejeződött az évszázad legnagyobb hazai villamosipari
beruházásának első üteme, a Paksi
Atomerőmű építése.
Ekkor gondoltuk át, milyen könyvek
és kiadványok dolgozták fel a nagy
építkezést, a közel fél évszázadig
tartó programot. Bőséges irodalom áll rendelkezésünkre az építkezés történetéről és az üzemelés
fontosabb eseményeiről. Egy területtel nem foglalkoztak a kiadványaink, ez pedig a tömegtájékoztatás. Ez a téma azért nagyon fontos,
mert igen rövid idő alatt kellett az
ország szakembereit és lakosságát
felkészíteni egy új technika és tech-

nológia megismerésére, alkalmazására.
Az I. Genfi Atomenergia-konferenciát 1955-ben hívták össze, ahol a világ több mint száz országából közel
kétezer szakember első alkalommal
tárta a nyilvánosság elé az addig titkosan kezelt, az atomenergetikával
kapcsolatos kutatási eredményeit.
Erre a konferenciára meghívást
kapott Magyarország is, ahonnan
több neves szakember vett részt
ezen a rendkívüli tanácskozáson.
A konferenciának világszerte nagy
visszhangja volt, a hazai sajtó is részletesen tájékoztatott a genfi programokról.
A küldöttségünk hazaérkezése után
Jánossy Lajos professzor különböző
fórumokon számolt be élményeiről
és tapasztalatairól, majd kijelentette: csak az az ország építsen atom-

erőművet, amelynek szakemberei
képesek annak üzemeltetésére is.
Kíváncsivá tett bennünket, hogyan
oldották meg a szakemberek az
atomenergia – mint új technika és
technológia – megismertetését,
a szakmai felkészítést, hiszen alig
több mint tíz év elteltével hazánk
megkezdte az első atomerőművének az építését.
Ezt a témát végiggondolva, már
adott is volt a kutatás tárgya, a majdani könyv címe: Tömegtájékoztatás az atomkor hajnalán.
Bele kellett ásni magunkat az 1950es évek mindennapjaiba, vagyis át
kellett néznünk az országos és megyei napilapokat, a havonta megjelenő szakmai lapokat, továbbá fel
kellett tárnunk a korabeli tájékoztatás eszközeit és lehetőségeit. Ezt a
hatalmas munkaterületet osztották

atomenergetikai múzeum
fel egymás között a könyv szerzői,
és indultak el az országos és megyei levéltárakba, valamint könyv
tárakba.
Bencze Eszter könyvtáros és
adattáros a tömegtájékoztatás eszközeit, a plakátokat, diafilmeket, aprónyomtatványokat bányászta elő,
zömmel a Nemzeti Könyvtár gyűjteményéből. Kapcsolatba került olyan
személlyel, aki fantasztikus diafilmgyűjteménnyel rendelkezik. Bemutatja a múzeum könyvtárában lévő,
az atomenergia megismertetésével foglalkozó régi kiadványokat,
az 1950-es évek elejétől az 1960-as
évekig. Eszter gazdag anyagot gyűjtött az ismeretterjesztő előadások
tárgyáról és jellemzőiről.
Szabó Benjamin volt kormány- és
miniszteri biztos azon kevesek egyike, aki felelős beosztásban átélte
és irányította a nagy beruházást,
és most összefoglalta az atomerőmű telephelyének kiválasztásától
az alapkő elhelyezéséig ívelő idő
szakot.

Dr. Bencze Géza főmuzeológus
több érdekes és kevésbé ismert
területről gyűjtött anyagot, köztük
az elhallgatott uránérckutatás és
-termelés hazai helyzetéről. Érdekes
anyagot olvashatunk a hazai, atomenergiával kapcsolatos, a vasúti kocsikban berendezett és az országot
bejáró mozgó kiállításokról.
Beregnyei Miklós üzemtörténész
érdekes írást ad közre a San Franciscótól Genfig című munkájában,
amelyben összefoglalja a négy genfi konferencia fontosságát. Rövid
összefoglaló szól az 1970-es évek
végén kezdődött, Kováts Balázs és
mérnöktársai
közreműködésével
zajló tájékoztatókról. Végül egy, az
atomerőmű számára kellemetlen
eseményt foglal össze, nevezetesen
a Magyaregregy, Ófalu, Püspökszilágy és Bátaapáti négyszögében
zajló, a kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok végleges elhelyezésével kapcsolatos kálváriát.
A könyvhöz DVD-melléklet is tartozik, amelyen eredeti formában

Az urnába helyezik a dokumentumokat 1975. 10. 03.
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azok a cikkek találhatók, amelyeket
a szerzők témájuk megírásához felhasználtak, ezzel is segítve a későbbi kutatók munkáját.
A szerzők szándékáról dr. Kováts
Antal kommunikációs igazgató –
mint a téma avatott képviselője – a
következőket írja köszöntőjében:
„Ez a könyv keresztmetszetet nyújt
arról a hatalmas oktatási, tájékoztatási programról, amely elősegítette,
hogy a lakosság megértse az atomkor lényegét, és felidézi azokat az
eszközöket és lehetőségeket, amelyek rendelkezésre álltak mind a lakosság, mind pedig a tájékoztatás
tartalmát és formáját meghatározó
szervezetek részére.”
A könyv már nyomdában van, várhatóan az ősz elején jelenik meg, és
a múzeumban tartandó könyvbemutatón tárjuk a nyilvánosság elé.
A múzeum december végén bezár,
megkezdi a költözési előkészületeket, mert 2018 nyarára az épületet
át kell adni az orosz szakembe
reknek.
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Minőségfelügyeleti Osztály
Gyöngyösiné Nyul Petra, Orbán Ottilia | Fotó: Bodajki Ákos

Ágoston Miklós

vezető minőségfelügyeleti mérnök

Az erőműben 1974. július 15-től
dolgozik. Itt kezdte a pályáját. A
középiskola befejezését követően
az erőműben – Erőmű Beruházási
Vállalatnál (ERBE) – kezdett dolgozni.
Mitől más egy atomerőműben
dolgozni? Szerinte egy nukleáris
objektumban dolgozni egyszeriben egy jelentős kötöttségekkel,
elvárásokkal, ugyanakkor lehetőségekkel jellemezhető munkahelyet jelent.
Az ERBE-s kezdést követően 1979től a PAV-nál primer köri gépészként kezdett dolgozni. Részt vett
az 1. blokk üzembe helyezésében.
Ezt követően az 1982–1989-es időszakban a 3-4. blokk technológiai
szerelési munkálataiban az Április

4. GM-nél meósként vett részt,
majd 1989 és 1995 között nukleáris
biztonságtechnikai felügyelőként
az OAH-nál dolgozott. A PA Zrt.hez 1995-ben, a jelenlegi szervezetük (Minőségfelügyeleti Osztály)
megalakulásakor került vissza, azóta – körülbelül 22 éve – itt dolgozik, az utolsó 10 évben osztályvezető-helyettesként. Pályája során,
munka mellett újabb technikusi,
majd mérnöki és szakmérnöki képesítést szerzett. Jelenleg is jó
munkaközösségű
szervezetben
szívesen végzi mindennapi munkáját.
Az elmúlt időszakban munkája elismeréseként Igazgatósági Nívódíjat, valamint Céggyűrű kitüntetést kapott.

Miklós nős és családos. Feleségével él kettesben, mivel gyermekeik – Szilvia és Gábor – már
párjukkal önálló életüket élik. Felesége 1975-től „leszázalékolásáig” az erőműben dolgozott (ERBE,
PA Zrt.), leányának is, aki jelenleg
is itt dolgozik, szintén első munkahelye a PA Zrt. Fia, aki már 10
éve Angliában él mennyasszonyával – jelenleg a visszatelepülésük
van folyamatban –, szintén dolgozott üzemeltetőként a Reaktor
Osztályon, a PA Zrt.-nél. Hobbija,
ami természetesen szabadidős
elfoglaltsága is, a horgászat, de
mindemellett feleségével együtt
szeretnek kirándulni, utazgatni,
üdülni.

osztálytabló
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Péterfi Gábor
minőségfelügyeleti mérnök

Bár a fővárosban született 1982ben, itt az Atomvárosban nevelkedett és él a mai napig is. A korábban névváltoztatáson átesett
4. Számú Általános Iskola padjait
koptatta, meséli, majd a pályaválasztást követően a tolnai Sztárai Mihály Gimnáziumban tanult
tovább, ott tett sikeres érettségi
vizsgát. A műszaki pálya vonzotta, ezért a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi
Egyetem
gépészmérnöki karára felvételizett. Az államvizsga letételével
gépészmérnöki diplomát szerzett,
épületgépész szakirányon. Már az
egyetem befejezése előtt elkezdett dolgozni egy paksi építőipari

cégnél, ahol műszaki előkészítő
munkakörben alkalmazták. Ezt követően jelentkezett az Országos
Atomenergia Hivatal paksi kirendeltségére, ahol egy pályázaton
meghirdetett nukleáris biztonsági
felügyelői állást sikerült elnyernie.
Hatósági tevékenysége után, 2014
októberétől a Paksi Atomerőmű
munkavállalója lett, a Minőségfelügyeleti Osztályon minőségfelügyeleti mérnökként végzi napi
feladatait. Gábor fő feladatai közé
tartozik a primer köri főberendezéseken történő átalakítások,
javítások, szerelések, alkatrészek
beszerzésének engedélyezése, valamint a hatóság kompetenciájába

tartozó engedélykérelmek Országos Atomenergia Hivatalhoz
való továbbítása. Alkalmanként
részt vesz hatósági ellenőrzéseken, vagy személyesen az adott
átalakítás Gépész Műszaki Osztály
felelősével együtt győződik meg
a munkafolyamatok szakszerű elvégzéséről.
Szabadideje legnagyobb részét
feleségével, Alexandrával és kislányával, Larával tölti. Szemük fénye
szeptembertől óvodás.
Gábor hobbija a motorozás, de
erre sajnos nem túl gyakran adódik lehetősége.
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Kató Balázs

minőségfelügyeleti mérnök

Anyagmérnökként végzett Veszprémben. Az iskola elvégzése után
pályakezdő diplomásként a Pest
megyei Rega Metall Kft.-hez került,
ahol az akkor létesített galvanizáló
üzemben kezdte meg pályafutását.
Mivel úgy gondolta, hogy szakmai
tudását fejleszteni és kamatoztatni szeretné, felvételre jelentkezett
az atomerőműhöz. 2005 tavaszán került be még atomixesként
Almagambetov Galijhoz a Minőségfelügyeleti Osztályra (MO) a
vegyészethez kapcsolódó engedélyezések kezelése céljából. Rögtön
körülbelül egyéves, a Vegyészeti
Főosztályon töltött betanulással
kezdett, ahol a Vegyészeti Főosztály laborjainak működésével
ismerkedett. Szeretett ott lenni,
megismerkedni az ottani csapat-

tal, a munkájukkal. Az ott töltött
időben kialakult kapcsolatokat a
mai napig használja. Jó, ha egy
probléma kapcsán tudja, hogy ki
az, akit keresnie kell, és ismeri azt,
aki felveszi a telefont a vonal másik
végén. A betanulást követően vis�szakerült az MO-ra, ahol azóta is a
vegyészeti témák szakmai felügyeletével, főjavítási tervek kezelésével és a hozzá tartozó technológiai
rendszerek beadványaival foglalkozik.
Mi a véleménye arról, hogy mitől
más egy atomerőműben dolgozni? Szerinte sok mindentől. Más a
légkör, a csapatszellem… biztonságtudatos, felelősségteljes munkavégzést jelent.
Balázs feleségével, Judittal (aki
szintén az atomerőműben dolgo-

zik, a vegyészeten) erősítik, nevelgetik két kisgyermeküket Botondot
és Lillát. Új kihívásként jelentkezett
idén a családban, hogy a fiatalúr
szeptemberben iskolába megy.
Nagy az izgalom és a készülődés
az egész család részéről.
Balázs szabadidejében szeret olvasni, sportolni, amikor teheti, eljár
mozogni. Nemrég költöztek egy
új családi házba, ahol tereprendezéssel, kertészkedéssel is szívesen
tölti el az idejét.
Mik a tervei a jövőre nézve? Balázs
elmondása szerint még rengeteg dolguk van a házikó körül, és
ezeket szeretné minél előbb meg
oldani!
Mindent összegezve, mindig és
legfontosabb dolog az életében az
egészség és a család.

osztálytabló
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Tóth László

minőségfelügyeleti mérnök

Budapesten született 1986-ban,
gyermekkorától a fővárosban nevelkedett, ott járt iskolába is. A
közelmúltban, 2014-ben költözött
Paksra. Felsőfokú tanulmányait a
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen végezte.
Építőmérnöki diplomáját 2010-ben
szerezte, majd az Iparterv Zrt.-nél
kezdett dolgozni segédtervezőként, majd statikus tervezőként.
Már akkor kapcsolatba került a Paksi Atomerőművel, több munkájának
kivitelezése is megtörtént az atomerőmű területén. Visszaemlékezve a
kezdeti időszakra, hozzáteszi, hogy
már akkoriban is lenyűgözőnek találta az atomerőmű épületszerkezeteit méretük és gyakran különleges
funkciójuk révén. Egy rövid, egyéves
kitérőt tett vízépítési műtárgyak tervezése felé is, de amint lehetősége
nyílt, igyekezett pályáját úgy alakítani, hogy az atomerőmű közelében

maradhasson. Nem is töprengett
túl sokat, amikor értesült az Minőségfelügyeleti Osztályon hirdetett
állásról.
Minőségfelügyeleti
mérnökként
helyezkedett el 2014 novemberében. Felügyeleti tevékenysége az
épületszerkezetekkel kapcsolatos
engedélyezési folyamatok lebonyolításához kapcsolódik. Bár leginkább a tervek ellenőrzése áll közel
a szívéhez, mint mondja. Gyakran
még maga is tervezői szemlélettel
közelít a megoldandó problémákhoz, és szereti átlátni a statikus
kollégák által kitalált műszaki megoldásokat. Ha teheti, a tervezett átalakítások helyszínét személyesen
is felkeresi és megismeri.
László menyasszonyával, Erikával és
az ő hétéves kisfiával, Botonddal alkotnak egy családot.
Szabadidejében
szenvedélyesen
szereti a járművek hibáit diagnosz-

tizálni és megoldani. Erre a célra
három koros járművet (egy autót és
két motort) is tart, amelyek közül a
legidősebb (az egyik motor) idén
lett 34 éves. Ínséges időkben, mármint, amikor kevés a javítanivaló,
szívesen segít a barátai járműveit
karbantartani. Elárulta azt is, hogyha megkérdezik, mi a szakmája,
néha viccből azt feleli: autószerelő.
Végül, de nem utolsó sorban egy
másik hobbijáról is említést tesz:
korábban nagyon aktívan versenyzett rádió-távirányítású autókkal.
A versenyek során volt szerencséje
összeismerkedni a paksi csapattal,
amelynek tagjai közül többen az
atomerőműben vagy az erőműnek
dolgoznak. Úgy érzi, hogy ennek
a hobbinak és azon belül a paksi
ismerősöknek is nagyon sokat köszönhet abban, hogy az élete így
alakult.
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nyugdíjasaink

A tücsökzene elnémult
Vadai Zsuzsa | Fotó: saját archívum

Kunner Mihály és felesége Kati
– Tősgyökeres paksi családból
származom, a 14 gyerek között én
a 11. – mint a 21-es kártyajátékban
az „óneász” – voltam. Nagyon
összetartó, jó család vagyunk, egy
kivételével mindenki Pakson él.
Az utcán nem tudunk úgy végigmenni, hogy ne találkozzunk egy
rokonnal. Sajnos már négyen elmentek közülünk. Az édesanyámnak mérhetetlen türelme, gyerekszeretete és rendkívüli szorgalma
volt. Mindig főzött, nálunk naponta 4 kg kenyér elfogyott. Édesapám bognár volt, végtelen jó
lelkű, a szájából odaadta volna a
falatot. Édesanyám 25 évig nem
aludta át az éjszakát, nagyon sokat dolgozott. Hajnali 4-kor kelt,

begyújtott a sparheltbe, és mire
felébredtünk, készen volt a frissen
elkészített zsíros krumpli. A fiúk
ágya mellett ott volt a tiszta ruha,
a táska, a tízórai és a kipucolt cipő,
a lányok önállóak voltak. Nem volt
tévé, esténként a petróleumlámpa
mellett olvastunk, kukoricát morzsoltunk és a csutával „legóztunk”.
Már gyerekként sokat dolgoztunk,
munkára neveltek bennünket.
Kitanultam a hegesztőszakmát,
kezdetben itthon dolgoztam,
majd a katonaságtól leszereltem,
és 3 évre kimentem Németországba dolgozni. A szakmában a
legmagasabb minősítéssel rendelkezem. A konzervgyárból 1978
februárjában kerültem a PAV-hoz a

karbantartásra. Az erőműben nikkelgyűrűket, főtolózárat, membránokat, fő keringetőt, hegesztettünk, ami rendkívül fegyelmezett
és precíz munkát igényelt. A szakmunkásvizsgámon kétszer kellett
gyakorlati vizsgáznom, mert a
vizsgabiztosok nem hitték el, hogy
fej fölött úgy hegesztettem, mint
ahogy a nagykönyvben le van írva.
Nagyon szerettem a munkámat
és a kollégáimat, jólesett, amikor
megkaptam a Céggyűrű kitüntetést, 2002-ben jöttem el nyugdíjba. Feleségemmel 1979-ben házasodtunk össze.
Kati: – Szintén paksi születésű vagyok, mi négyen vagyunk testvérek. Az erőműben a Kontrolling
Osztályon dolgoztam 1997-től, és
17 év után vonultam nyugdíjba.
Nagyon szerettem a munkámat és
a kollegáimat, féltem, ha nyugdíjas leszek, mi lesz velem, de kellemesen csalódtam, mert nagyon jó
itthon lenni.
Két fiunk van, mindketten Pakson
élnek a családjukkal, Misiéknél
Dorka (6) az ősszel kezdi az iskolát,
Máté (3) meg az óvodát, Balázsék
novemberre várják a harmadik
unokánkat. Misi fiunk általános iskolába járt, és az osztályban mindenkinek el kellett mondani, hogy
hány unokatestvére van. Ő egy
nap haladékot kapott, hogy otthon össze tudja írni a neveket. Az
egész osztály szájtátva hallgatta,
amikor a huszonhárom nevet felsorolta.
Misi: – A városi vegyeskórusban
már negyven éve énekelek, ketten

nyugdíjasaink
maradtunk az alapító tagokból,
sajnos már sokan elmentek. Minden hétfőn este 6-tól 8-ig van a
próba a zeneiskolában, de talán
kétszer hiányoztam az évtizedek
alatt a próbáról. Ha este 6-ig dolgoztam, akkor nem hazamentem
a munka után, hanem az énekkari próbára. Énekelni nagyon szeretek, teljesen leköt a zene, és
kikapcsol. Bejártuk Európát, minden évben karácsonykor fellépünk
az evangélikus templomban, a minősítésekre is nagyon sokat készülünk. Rengeteg repertoárunk van,
igen színes a palettánk.
Sokat utazunk mióta Kati is nyugdíjas, az idén Bulgáriában voltunk,
de többször jártunk Görögországban és a környező országokban.
Megtervezzük, hogy melyik városba megyünk kirándulni és milyen
nevezetességet nézünk meg, az
idén a bakancslistánkból Rómát
teljesítettük. A családi szőlőnk
mellé építettünk egy hétvégi házat, ahol az időnk nagy részét töltjük. A zöldséget-gyümölcsöt megtermeljük és tartósítjuk. Egész nap
a szabad levegőn vagyunk, nyáron
gondoskodunk a madarak ivóvizéről, télen etetjük őket. Balatonfüredre minden évben elmegyünk
az őszi időszakban, és szeretjük
a termálvizű fürdőket. Nem szeretem a hideg vizet, csak a hideg
sört és a bort. A csónakkal mi már
nem járunk a Dunán, csak a gyerekeink.
Kati: – Nagyon szeretek varrni, hímezni, horgolni, az unokáimnak
saját készítésű ajándékokat készíteni. A nyáron a meggymagokat
kifőztem sós vízben – ettől hófehérek lettek – és kiszárítottam. Kicsi zsákokat varrtam, és a meggymag zsák lett, amivel szeretnek
játszani. Melegíteni lehet, ha a
gyerekek füle vagy a torka fáj, de

a mélyhűtőbe téve borogatásként
lehet vele orvosolni a bajt. Rendszeresen járunk a paksi színházi
előadásokra.
Misi: – Gyerekként sok csínytevést elkövettünk, de a szüleim is
szerették a vidámságot. A házunk
előtt volt egy szőlőlugas, de már
nagyon beárnyékolta az egész házat, többször mondtuk, hogy sötét
van, de édesapánk mindig csak
azt mondta. – Na, jól van, meggondolom –, de évekig nem történt semmi. Gondoltuk a bátyámmal, majd mi teszünk róla, hogy
kivágásra kerüljön. Tavasszal, mikor megjött az enyhébb idő és
hallani lehetett, hogy a tücskök
ciripelnek, a mi házunkban is megszólalt két tücsök, a bátyám és én.
Egész éjjel ciripeltünk úgy, hogy
édesapánk egy szemhunyást sem
tudott aludni. Másnap felbőszülve
nekilátott a szőlőlugast kivágni,
mondván, hogy a lugasban megbújó tücskök többet nem ciripelnek a fülébe, hát így történt, hogy
utána elnémult a tücsökzene!
A katonai bevonulásomkor is nehéz helyzetbe kerültem, amikor
a családból mindenkinek az adatait be kellett diktálni. Rám került
a sor, és szorgalmasan minden
testvérem születési dátumát, nevét elkezdtem diktálni. A negyediknél megkérdezte a katonatiszt, hogy van még? Igen, még
tíz. Egész éjjel hordhattam a civil
ruhás zsákokat.
A régi barátaimmal évtizedekkel
ezelőtt megalakítottuk a Kakas
klubot, tízen vagyunk. Havonta
bizonyos összeget beadunk tagdíjként, és abból tartjuk a névnapi
bulikat. Nyáron átmegyünk a Dunára, télen meg egyikőnk présházába. Ha valakinek gondja van,
összefogunk, és mint jó barátok,
segítjük egymást.
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Nyugdíjba vonult
kollégáink
2017. augusztus

Pál József főkoordináló
MVIGH ÜVIG KIO
Illés József bázisvezető
MVIGH ÜVIG KIO
Bayer Ottó szekunder köri
szolgálatvezető MVIGH ÜVIG ÜVFO TO
Horváth Károly külső technológiai
gépész MVIGH ÜVIG ÜVFO KTO
Valentiny István vezető mérnök
MVIGH MIG RTFO RTO
Ács György csoportvezető
MVIGH MIG RTFO RTO
Ritter József üzemvezető
MVIGH KAIG SZFO ÉSZO
Takács Imre Ferenc főtechnológus
HUIG OKFO SZIMO
2017. szeptember
Haag István turbinafőgépész
MVIGH ÜVIG ÜVFO TO
Mácsik Ferenc műszakvezető
MVIGH ÜVIG VEFO RHKO
Mácz Ferenc berendezésmérnök
MVIGH MIG MFO IMO
Bacs Sándorné vezető dokumentátor
MVIGH MIG RTFO DKO
Baranya Sándor csoportvezető
MVIGH MIG NUFO ÖKO
Boros Sándor nukleáris karbantartó
lakatos MVIGH KAIG KAFO RKO
Tóth József nukleáris karbantartó
lakatos MVIGH KAIG KAFO RKO
Májer József nukleáris karbantartó
lakatos MVIGH KAIG KAFO RKO
Tell Ferenc vezető szerelő
MVIGH KAIG KAFO FKO
Ferencz András nukleáris vezető
szerelő MVIGH KAIG KAFO FKO
Peleskei István nukleáris karbantartó
lakatos MVIGH KAIG KAFO FKO
Szabadi János darukarbantartó lakatos
MVIGH KAIG SZFO GSZO
Hargas László karbantartási műszaki
ellenőr MVIGH KAIG SZFO ÉSZO
Baklova Larisza Pavlovna
rendszerfelügyelő mérnök
BIG MINFO MEO
Hüffner Ferencné szakmai titkár
GIG Szolgáltatási Főosztály
Szlazas Erzsébet humánpolitikai
előadó HUIG HUFO MSZO
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Régi motorosok
„Úgy gondolom, hogy mi tettük a dolgunkat, a feladatokat
megoldottuk. Voltak kisebbek és
nagyobbak, de mindig elvégeztük, megcsináltuk.”

Cseh Gábor
Orbán Ottilia | Fotó: Bodajki Ákos

Meglepő módon nagyon vegyes a reakció, amikor megkeresem
egy-egy munkatársamat azzal kérésemmel, hogy legyen az interjú
alanyom a cikkem megírásához. A legtöbben szívesen beszélnek
az elmúlt időszakról, a kezdetekről, amik már csak a régi motorosok emlékeiben élnek. Úgy gondolom, hogy ez egy lehetőség, egy
nagyszerű dolog, hogy erőműves emlékeinket, régi történeteinek
megoszthassuk másokkal, illetve a következő generációval. Beszélgetőpartnerem Cseh Gábor, a Forgógép és Installációs Csoport
berendezéstechnikusa.
–– Mióta dolgozol az erőműben?
Itt kezdted a pályafutásod?
–– Fiatalon, tele önbizalommal
kerültem ki a nagyvilágba, és mint
minden korombeli, próbáltam
rendes munkát találni, a saját lábamra állni. A középiskolát követően, tolnai lévén, a legközelebbi nagyvállalatnál, a Szekszárdi
Húsipari Vállalatnál helyezkedtem
el mint karbantartó 1981. szeptember 1-jén. Később, amikor egy

barátommal szóba elegyedtünk,
ő ajánlotta nekem az atomerőművet, mint jobb munkalehetőséget.
Ezek után jelentkeztem felvételi
elbeszélgetésre Jámbor Gézánál,
az akkori villamos TMK üzemvezetőjénél. Így kerültem a vállalathoz,
és azóta is itt dolgozom, 1982. július 7-től. A felvételemet követően a villamos TMK-ba kerültem
a generátorszerelő csoportba.
Az akkori TMK épülete a mostani

10. sz. Karbantartási Igazgatóság épülete volt, ahol jelenleg a
Forgógép-karbantartó
Osztály
szivattyúkarbantartói vannak.
1986-ban bevonultam katonának,
és ez alatt az idő alatt volt egy kis
változás a karbantartás szervezeti
egységén belül, így amikor leszereltem, átkerültem a motorszerelőkhöz, azon belül is a nagymotor-karbantartó csoportba. 2003
novemberétől ugyanennek a területnek a művezetője lettem. Ott
dolgoztam 2007 szeptemberéig,
majd más feladatot kaptam, de
ugyanezen a területen maradtam
mint berendezéstechnikus. Azóta is itt dolgozom az MFO VIMO
Berendezéstechnológia
Forgógép és Installációs Csoportban.
Feladataim közé tartozik például
a villanymotorok karbantartásának tervezése, műszaki problémák
megoldása és a vele járó műszaki
dokumentációk készítése, technológiák kezelése, állapotvizsgálata.
–– Hogyan jellemeznéd ezt a kezdeti időszakot? Mit jelentett számodra akkor kezdő fiatalként itt
dolgozni?
–– 19 éves voltam. Fiatal pályakezdőként még nem sokat tudtunk
az atomenergiáról, az atomerőműről, pláne a Paksi Atomerőműről, arról, hogy egyáltalán hogyan
működik. Annyit viszont biztosan
tudtunk, hogy az akkori körülmények között egy jobb és biztosabb
megélhetést tud majd nyújtani,

Régi motorosok
bizonyos fokig életcélt képes mutatni és adni egy fiatal pályakezdő
számára. Lehetett mire építeni,
tervezni. Illetve valószínűnek tartottuk azt, hogy mindezt hosszú
távra biztosítja a cég, és fix munkát kaphatunk. Aki megbecsülte
magát, vagy meg voltak elégedve
vele, azt segítették és támogatták,
felkarolták. Megfelelő tudásra és
komoly tapasztalatokra tehettünk
szert. Arról nem is beszélve, hogy
sok támogatást és kedvezményt
is biztosított a vállalat a számunkra. Ilyen volt a pótszabadság, a
nyugdíjkorkedvezmény, az egészségügyi ellátás, amiről akkoriban
más helyen nem nagyon hallottunk. Az előző munkahelyemen
két műszakban dolgoztam, és kevesebb bérért, mint amennyit itt
kaptam egy műszakban. Az is sokat számított, hogy itt egy műszakban dolgozhattam. Reggel jöttem,
és délutánig dolgoztam. Nekem,
mint fiatalnak ez is sokat számított.
–– Az akkor történt eseményeket, történeteket igazán nem
szeretném kiemelni, inkább a
légkört emelném ki. Az állandó „zrikálásunk”, viccelődéseink
egymás között, az ment folyamatosan. Állandó jó hangulatban
és örömmel jöttünk be dolgozni.
Tényleg nagyon jó társaság volt. A
motoroscsoport pedig kimondottan. Nagyon szívesen gondolok
vissza ezekre az időkre. Mindemellett a dolgunk az volt, hogy megoldjuk a szakmai problémákat.
Elővettük a tudásunkat, a szakmai
tapasztalatunkat, és megoldottuk.
Az akkori hangulatra, az összetartásra, a közösségre jó példa a mi
esetünk. Tizenpár éve elmentek a
munkatársaim nyugdíjba, és mégis a mai napig összetartanak, és
engem is meghívnak évente kéthárom alkalommal az összejöve-

telükre. Olyan közösség alakult ki
abban az időben, amit a mostani
közösségeknél nem lehet tapasztalni. Itt van például az évenkénti
majális rendezvénye. Abban az
időben annyian voltunk kint, hogy
egy tűt nem lehetett leejteni. Most
pedig… Egyre kevesebb az, aki kipakol főzőcskézni.
Úgy gondolom, hogy tettük a
dolgunkat, a feladatokat megoldottuk. Voltak kisebbek és nagyobbak, de mindig elvégeztük és
megcsináltuk. A kitűzött célt mindig elértük.
–– Család, hobbi, szabadidő?
–– Még mindig az első menyas�szonyommal élek Tolnán. 1989ben Szekszárdra költöztünk, ahol
11 évet laktunk. Idősebb, betegeskedő szülők miatt végül is visszaköltöztünk Tolnára. Két nagy fiam
van. A nagyobbik, Szabolcs 28
éves lesz decemberben, Szekszárdon dolgozik a vendéglátóiparban. Nős, és március végén megajándékozott minket egy gyönyörű
lányunokával, akit Katának hívnak.
Kisebbik fiam, Péter nemrég volt
25 éves, ő Szegeden tanul és dolgozik. Ott él együtt a párjával. Így
most kettecskén vagyunk itthon a
feleségemmel.
Nejem Szekszárdon egy bankban
dolgozik. A munkája miatt csak öthat óra felé ér haza, és így elég nehéz programot tervezni. Általában
hozzá kell igazítani a nyári szabadságolásokat is. Szabadidőmben
egyébként szívesen főzőcskézek,
szeretek új recepteket kipróbálni,
de a régi hagyományos, magyaros
ízeket kedvelem. Nagyon sok receptem van. Hétvégén is szívesen
főzők, miközben a nejem elvégzi a
szokásos házimunkákat. Ezenkívül
is mindig adódik valami munka a
ház körül. A fiamék tavaly házat vá-
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sároltak, azt kellett rendbe hozni,
idén pedig a miénket kezdtük el
„kipofozgatni”.
Amikor a gyerekek kicsik voltak, eljártunk minden évben nyaralni, általában Horvátország és a Balaton
volt a célpont. Most, hogy kirepültek, ez a program valahogy abbamaradt. Azért nyáron néha-néha
hétvégén egy-egy balatoni napot
beiktatunk.
–– Mik a terveid? A jövőt tervezgeted már?
–– A jövőt tekintve, remélem,
hogy öt év múlva nyugdíjba mehetek, amit szeretnék mindenképpen
megérni egészségesen. Az unokámat szeretném minél többet látni,
és remélem, mert csak remélni
merem, hogy lesz még több unokám is. Ígértem a családomnak azt
is, hogy meg lesz oldva az állandó
bébiszitterkérdés is. Mivel családcentrikus vagyok, fontos, hogy
kiegyensúlyozott, jó kapcsolat
legyen köztünk, így nem kívánok
egyebet, mint hogy minél többet
lehessünk együtt.

Törzsgárdatagsági
elismerések
2017. július
10 éves

Takács Zoltán
MVIGH KAIG KAFO VKO

30 éves

Erős József
MVIGH ÜVIG ÜVFO TO
Vági József
MVIGH ÜVIG ÜVFO IÜO
Szórádi Mihály
MVIGH KAIG ÜFFO BRO
Kővári Károly
MVIGH KAIG ÜFFO DRO
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SPORT

E-litsorozat
Tóth Márton
Fotó: Wikipedia Commons

Hang nélküli Forma-1? Tankolás helyett autócsere? Ez az
elektromos autók versenyének
csúcskategóriája, a Formula-E,
amelyhez egyre több prémiummárka csatlakozik.
A Formula-E napjaink leggyorsabban
növekedő
sorozata,
amely hatalmas vonzerőt jelent a
versenyzőknek, a szponzoroknak,
de leginkább az elektromos részlegüket fejlesztő autógyártóknak,
amelyek a versenyszéria által a
közúti autógyártás területén is értékes tapasztalatokat szereznek.

Forma-E kisokos
ཛྷཛྷ A Formula-E versenysorozatot
2012-ben alapították meg, de az
első szezont csak 2014-2015-ben
futották az együléses autók.
ཛྷཛྷ Az első szezonban egy gyártó
szállította az autókat, de a csapatok fékeket és egyéb alkatrészeket
szabadon választhattak. 2015-től a
csapatok saját elektromos fejlesztéseire is van lehetőség.
ཛྷཛྷ A futamok maximum 60 percesek, amely során kötelező az autócsere, amely a garázsban történik,
és egy biztonsági procedúra előzi
meg.
ཛྷཛྷ A futamokat városok utcai pályáin rendezik. A versenynaptár kialakításában a DHL, a sorozat hivatalos

A legújabb bejelentkező (20192020-as szezontól) két német óriás, a Porsche és a Mercedes, akik
két tradicionális sorozatból, az
LMP-ből (Le Mans Prototype) és a
DTM-ből (Deutsche Tourenwagen
Masters) szállnak ki az elektromos
királykategóriáért. A Ferrari is
egyre jobban érdeklődik a sorozat

logisztikai partnere is részt vett azzal a céllal, hogy minél kisebb legyen a széria karbonlábnyoma.
ཛྷཛྷ A Forma-E első versenyét több
mint 90 országban közvetítették.
ཛྷཛྷ Az időmérőket az autók négy
ötös csoportban teljesítik, mindenkinek 10 perce van a lehető legjobb
idő elérésére. A leggyorsabbé lesz
a pole és három bajnoki pont.
ཛྷཛྷ Egy versenyző egy motort, egy
váltót és egy akkumulátorcsomagot használhat el autónként a teljes
szezonban.
ཛྷཛྷ A futamokon csak olyan energiával lehet tölteni az autókat, melynek beszállítóját a szervező választotta ki és az FIA is jóváhagyta.

iránt, miközben a BMW, a Renault,
az Audi, a Jaguár és a Citroën már
most is ott van.
„Belépni a Formula-E-be, és sikereket elérni ebben a sorozatban
logikus lépés a Mission E utcai
autós programunkban. A technológiai fejlődés és a szabadság
egyre vonzóbbá teszi számunkra

sport
a Formula-E-t, számunkra ez jelenti most a megfelelő környezetet” – vélekedik Michael Steiner, a
Porsche vezetőségi tagja.
„Mint minden területen, úgy a
motorsportban is szeretnénk mi
jelenteni a mércét, miközben új,
innovatív projekteket fedezünk
fel. A Formula-1 és a Formula-E
kombinációja pontosan ezt nyújtja
számunkra” – mondta Toto Wolff,
a Mercedes sportigazgatója a
márka e-kategóriába való beszál-

FanBoost
A Formula-E meglovagolja az
egyre növekvő népszerűséget,
és újabb rajongókat szerez a
Facebook, Instagram, Twitter
és
Youtube
segítségével.
A pilótáknak és a csapatoknak
is érdeke, hogy minél több
rajongójuk legyen, ugyanis ez plusz kW-okat jelenthet
a verseny során. A FanBoost
előnyeiben azok a pilóták részesülhetnek, akik a legtöbb
online szavazatot gyűjtik be a
szurkolóktól. A FanBoost extra
teljesítményhez juttatja a versenyzőt (mint megboldogult
tinédzserkoromban, amikor a
Need for Speedben nitrót adtam a gyorsuláshoz), amivel
megemelkedik a négykerekű
teljesítménye, amit a pilóták
maguk oszthatnak be: hos�szabb időre kisebb teljesítménynövekedés vagy egy rövidebb ideig tartó hátbavágás.
Ez az interaktivitás erősíti a csapat, a versenyző körül kialakult
közösséget, közelebb érezheti
magát a szurkoló a versenyzőhöz, és vica versa kell gondolkodnia a pilótának is, már csak
az önös érdekei m
 iatt is...
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lásáról. „Az elektromos hajtás térnyerése jelenleg is zajlik a közúti
autógyártásban, a Formula-E pedig remek platform ahhoz, hogy
ezt a technológiát új közönséghez juttassuk el. 2019-ig elegendő
időnk lesz ahhoz, hogy teljes mértékben megértsük a bajnokságot,
és a megfelelő módon készüljünk
fel.”
A versenysorozathoz való csatlakozás komoly pénzeket igényel,
ezért mondott le a két autómárka

Ugyan komoly összegeket emészt
fel az e-sorozat, a Porsche és a
Mercedes számára az LMP és a
DTM is sokkal drágább. Egy elektromos autó jóval egyszerűbb szerkezet, mint egy belső égésű motorral rendelkező négykerekű. Az
e-autókhoz nagyjából 6-7 ezer darab alkatrész szükséges, szemben
a hagyományos motoros autók
30-35 ezres alkatrészszámához.
Az e-autók térnyerése egyébként
a hazai gépjárműgyártásra, ezál-

az eddigi szériákon való indulásról. A Mercedes sportrészlegének
legnagyobb költséghányadát a
Forma-1 viszi el, a másik kiemelt
sorozat a DTM (Német Túraautóbajnokság), amelyből a 2018-as
szezon után kiszállnak (1990 óta
résztvevők). Nem lehetett kön�nyű meghozni ezt a döntést, és
elhagyni a világ legerősebb túraautós bajnokságát, amelyen 26
év alatt 10 egyéni, 13 csapat- és 6
gyártóbajnokságot nyertek a csapat pilótái.

tal az egész ipari teljesítményre is
nagy hatással lehet, gondoljunk
csak a győri Audira vagy a szentgotthárdi Opelre, ahol a hagyományos motorok gyártása rengeteg embernek ad munkát.
A Porsche és a Mercedes lépése reagál a trendre, miszerint az
elektromos autók egyre nagyobb
teret nyernek a közúti közlekedésben is (a Tesla 3-as modelljére,
amely a napokban jelent meg és
az alapára 35 ezer dollár, félmillió
előrendelés érkezett).
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Babahírek

Nevem: Kiss Barnabás
Születésem helye, ideje: Budapest, 2017. április 22.
Születéskori súlyom: 1740 g
Hosszúságom: 47 cm | Első gyermek vagyok a családban.
Anyukám: Hanuszka Anett, a TEVA Generikus K+F-en
fejlesztő analitikus | Apukám: Kiss Balázs, az Atomix Kft.
Képzési Központnál betanuló gépész

Nevem: Katona Marcell
Születésem helye, ideje: Szekszárd, 2017. május 8.
Születéskori súlyom: 3820 g | Hosszúságom: 55 cm
Első várva várt gyermekként érkeztem a családba.
Anyukám: Katona-Illés Adrienn, az Atomix Kft.-nél dolgozik | Apukám: Katona Péter, a Bilfinger Hungary Kft. alkalmazottja

Nevem: Fink Péter
Születésem helye, ideje: Szekszárd, 2017. május 13.
Születéskori súlyom: 3970 g
Hosszúságom: 57 cm | Testvérem: Eszter, 2 éves
Anyukám: Finkné Fodor Edina, a Zambelli Colorferr Kft.nél pénzügyi ügyintéző | Apukám: Fink Péter, az Atomix
Kft.-nél tűzoltó.

Nevem: Antus Zsófia
Születésem helye: Szekszárd, 2017. május 21.
Születéskori súlyom: 4660 g
Hosszúságom: 59 cm | Első gyermek vagyok a családban.
Anyukám: Antus-Marosi Helén, családi vállalkozásban eladó, őstermelő | Apukám: Antus Csaba, az Atomix Kft.-nél
vagyonőr

Nevem: Németh Liza
Születésem helye, ideje: Dunaújváros, 2017. május 23.
Születéskori súlyom: 3000 g • Hosszúságom: 48 cm •
Testvéreim: Gergő 4,5 éves, Luca 2,5 éves
Édesanya: Juhász Nóra, a NÜSZ Zrt.-nél bér- és tb-ügyintéző • Édesapa: Németh Zoltán, a Dozimetriai Osztályon
dozimetriai szolgálatvezető

Nevem: Lázár Hanna
Születésem helye, ideje: Debrecen, 2017. június 2.
Születéskori súlyom: 3030 g | Hosszúságom: 50 cm
Testvéreim: Gréta 5 éves, Kinga 2,5 éves
Anya: Lázárné Sarkadi Anita, csecsemő- és kisgyermekápoló | Apa: Lázár János, a Turbina Osztályon turbina
gépész

Babahírek
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Nevem: Fricz Boglárka
Születésem helye, ideje: Szekszárd, 2017. június 9.
Születéskori súlyom: 3000 g | Hosszúságom: 55 cm
Első gyermek vagyok a családban.
Anyukám: Fricz-Bakos Ottília, kulturális szervező, újságíró
Apukám: Fricz Csaba, a Gépész Műszaki Osztályon berendezésmérnök

Nevem: Horváth Marcell
Születésem helye, ideje: Pécs, 2017. június 19.
Születéskori súlyom: 3370 g | Hosszúságom: 48 cm
Első gyermek vagyok a családban.
Anya: Géringer Noémi, dietetikus a Szent Pantaleon Kórház Rendelőintézetében Dunaújvárosban | Apa: Horváth
István, területfelelős a Villamos Üzemviteli Osztályon

Nevem: Zsidi Anna Róza
Születésem helye, ideje: Budapest, 2017. június 29.
Születési súlyom: 3560 g | Hosszúságom: 52 cm
Testvérem: Zsófi, szeptemberben lesz 3 éves
Anyukám: Zsidi-Török Tímea, projektasszisztens
Apukám: Zsidi Károly, az Atomix Kft.-nél betanuló
technológusmérnök

Nevem: Kollár Zója Anna
Születésem helye, ideje: Pécs, 2017. július 9.
Születéskori súlyom: 2930 g
Hosszúságom: 49 cm | Testvérem: Tamás, 5 éves
Anyukám: Kollár Petra Klára, jelenleg gyesen van
Apukám: Kollár Tamás, a Biztonsági Rendszer Osztályon
műszerész

Nevem: Meszlényi Dominik
Születésem helye, ideje: Szekszárd, 2017. július 5.
Születési súlyom: 3520 g
Hosszúságom: 54 cm
Testvérem: Attila, 4 éves
Anyukám: Meszlényi-Taricskó Anita, az Atomix Kft.-nél adminisztrátor
Apukám: Meszlényi Attila, a Krummen Kerzersnél kamionsofőr
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Munkatársaink

Gyászközlemények
Rausch Ferenc (1945–2017)

Horváth Tibor István (1964–2017)

2017. június 5-én, 73 éves korában elhunyt Rausch Ferenc,
az MVM Paksi Atomerőmű
Zrt. volt munkavállalója. 1945.
április 6-án született Faddon.
1986. április 2-án vették fel
a Paksi Atomerőmű Vállalathoz. 2000. április 6-án történő
nyugdíjazásáig a Villamos és
Installációs Szerviz Osztályon
dolgozott szerszámgép-karbantartó munkakörben.
Temetése 2017. június 27-én, az inárcsi temetőben volt,
ahol családja, barátok, ismerősök, volt munkatársak vettek
tőle végső búcsút.

2017. július 23-án, életének 54.
évében elhunyt Horváth Tibor
István, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. munkavállalója. 1964.
március 8-án született Pakson.
1987. október 22-én vették fel
a Paksi Atomerőmű Vállalathoz.
2017. július 23-án történő haláláig a Pénzügyi és Számviteli Osztály Leltározási Csoportjánál
gazdasági csoportvezetőként
dolgozott.
Temetése 2017. július 29-én, a kajdacsi temetőben volt,
ahol családja, barátok, ismerősök, volt munkatársak vettek
tőle végső búcsút.

Az atomerőmű dolgozói megőrzik elhunyt munkatársaik emlékét.

Gondolatok
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„Vas és réz legyenek a te záraid, és
élteden át tartson erőd!”
Prancz Zoltán | Fotó: Lencsés János, „A Ti Fotóitok” fotópályázat
Az energiatudatosság nemcsak a
villanyárammal vagy a különböző
energiahordozókkal kapcsolatos
fogyasztás terén értelmezhető,
hanem életerőnk, alkotó energiáink tekintetében is. Mi több, a
legelemibb érdekünk, hogy megtanuljunk ez utóbbiakkal is helyesen gazdálkodni.
A kérdés nem új keletű. Félreérthetetlenül jelzi ezt már a címadó
idézet is, amely az Ószövetségből
származik: a küldetését bevégző Mózes többek között ezekkel
a szavakkal áldotta meg Izrael
törzseit. A lelki örökségként hátrahagyott tömör tanács üzenete
világos: felelősek vagyunk és tehetünk azért, hogy belső energiáink élethossziglan kitartsanak,
azaz még idősebb korunkban
se legyenek olyan meddő-pangó éveink, amelyek nélkülözik
az értelmes elfoglaltságot, a derűs, alkotó aktivitást. A vasból és
rézből való zárak képiesen tárják
elénk ennek feltételét: vonjunk
egyértelmű – mondhatnánk: a
vashoz és rézhez hasonlóan erodálhatatlan – határokat az életvitelünk terén, jelöljük ki, meddig
terjeszkedhet a külvilág a belső
világunk irányába, az e kettő közötti átjáró kulcsát pedig vegyük
a saját kezünkbe, ki-ki maga határozva meg, hogy mit enged be, és
minek teszi ki magát. Ne folyjunk
bele tehát gáttalanul a minket
körülvevő dolgokba, ne szolgáltassuk ki magunkat mindenestől
a környezetünknek, vagy fordít-

va: ne engedjük be szűrés nélkül
a külvilág zaját és késztetéseit a
lelkünkbe. Ha konkrét példát szeretnénk hozni, egyebek mellett
azt említhetnénk, hogy tartsunk

be szorítása, a túlzott lelkesedés
valami vagy valaki iránt, majd az
ezt követő csalódás, a kompetenciáinkat jelentősen meghaladó
feladatok elvállalása, de akár en-

észszerű mértéket a munkában és
a szórakozásban egyaránt.
Ha mindez időszerű volt már az
ókorban is, mennyivel inkább az
napjainkban, amikor a kiégést
civilizációs betegségként emlegetik. A Freudenberger nyomán
burn out szindrómának is nevezett jelenség tulajdonképpen egy
tünetegyüttes, amely az érzelmi,
idegi megterhelések, a fokozott,
káros stresszhatások nyomán fellépő fizikai, emocionális, mentális
kimerülés állapotát takarja. Kialakulásában szerepet játszhat többek között a parttalan megfelelési
vagy bizonyítási kényszer, a saját
lelki és fizikai szükségletek háttér-

nek ellentéte, a rutinszerűvé, így
sivárrá, unalmassá vált vég nélküli
feladatteljesítés is. A sort sokáig
lehetne folytatni.
A szakemberek szerint, mint a
legtöbb betegség esetében, a
kiégéssel szemben is a megelőzés a legjobb védekezés. Ennek
alapja a helyes önismeret és önértékelés, valamint a folyamatos
önreflexió. Ide tartozik egyebek
mellett a képességeink megfelelő felmérése, a hamis-idealisztikus
elképzelésekkel való leszámolás
és a realisztikus szemlélet kialakítása (ami – hangsúlyozzuk – nem
azonos a földhözragadtsággal
vagy a kishitűséggel).
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