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Köszöntő
Dr. Kovács Antal
kommunikációs igazgató
Fotó: Bodajki Ákos

Kedves Olvasók!
Különösen kedves nekem a februári magazinunk témája – lokálpatriótaként, „örökös” paksiként hiszek
abban, hogy helyi értékeink a világon bárhol megállják a helyüket, és hogy nagyon is érdemes megmutatnunk ezeket.
Igen hosszú lenne a lista, ha fel kéne sorolnom, miért
is szeretek itt élni: talán a Duna-parttal kezdeném, az
élhető, kicsi, de mégis mindennel ellátott várossal, a
festői környező településekkel folytatnám. A sorban
biztosan ott lenne maga az atomerőmű is, amely
nemcsak az itt dolgozók és családjaik számára nyújt
biztonságot, megélhetést, de az ipar stabil helyi szereplőjeként valamennyi környéken lakó életéhez hozzájárul valamilyen formában. Aki valaha járt már a várossal közös majálison, gyereknapon, vett részt nyílt
napon, sportolt vagy szurkolt az Atomerőmű Sport-

egyesületnél vagy a Paksi Sportegyesületnél, az tudja, mennyire személyes és szoros ez a kapocs a helyi
gazdaság élénkítésén túl is. Az itt termelt tiszta áram
révén pedig valamennyi magyar profitálhat a mi „helyi
értékünkből”.
Februári számunkban interjút olvashatnak Hamvas István vezérigazgatóval, aki arról beszélt, hogy az atomerőmű hogyan, mit adott hozzá a nemzetgazdaság
egészéhez a tavalyi év során. Szemezgetünk emellett
helyi értékeinkből: szerencsére jóval több van annál,
ami egy lapszámban körüljárható, de a települési értéktár bemutatásával megmutatjuk azt is, hol lehet
elérni szinte valamennyit. A környezetvédelem elkötelezettjeiként végül szólnunk kell arról is, miért fontos, hogy a lokális társadalom, gazdaság és természet
erősek legyenek, és összhangban működjenek.
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Helyi érték a nemzetgazdaságban
Torma Dóra | Fotó: Bodajki Ákos, Juhász Luca
Mi, környékbeli lakosok hajlamosak vagyunk a „sajátunkként” tekinteni az atomerőműre, közben nem
gondolunk arra, hogy milyen óriási szerepet tölt be a nemzetgazdaságban. Az ország megbízható és
folyamatos áramellátását az itt folyó munka garantálja – ezért jelentősége van annak, milyen évet hagyott maga mögött az „áramgyár”, mivel járult hozzá országunk fejlődéséhez. Hagyományos év eleji
interjúnkban Hamvas Istvánnal, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgatójával a tavalyi évről és az
idei feladatokról beszélgettünk.
–– Hogyan látod a tavalyi évet,
mi határozta meg az erőmű életét
2017-ben?
–– Az első és legfontosabb, amit
kiemelnék, hogy a 2017-es év nyugodt év volt. Nem voltak olyan
külső-belső zavaró tényezők,
amelyek a munkabékét veszélyeztették volna, amelyek elterel-

ték volna az emberek figyelmét.
Bevezettünk egy új teljesítményértékelési rendszert, mely az év
elején elfogadott béremeléssel
együttesen nem okozott különösebb hangulatváltozást.
Kiemelném, hogy 2017-ben ismét
termelési rekorderedményt értünk el – ráadásul úgy, hogy sem-

milyen nóvumot nem hoztunk be
tavaly a működtetésünkbe, nem
voltak olyan mértékű változások,
mint korábban a teljesítménynövelés vagy a 15 hónapos üzemeltetési ciklus bevezetése. Egyszerűen
mindent úgy tettünk, ahogy egy
csapatnak tennie kell. Nagy odafigyeléssel, műszaki háttértevé-
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kenységet végezve működtettük
a rendszert, időben felismertük
a problémákat, és időben intézkedtünk, a főjavításokat kiválóan,
gondos előkészítéssel kezdtük el.
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy
a tervezett munkáknak a főjavítást
megelőző kilencven nappal már
meghatározott előkészültségűnek
kell lennie. Rendkívül ritka az a pillanat, amikor egy blokk karbantartása pontosan az általunk kitűzött
határidőre elkészül, hiszen sok
ezer munkát tervezünk be a szükséges minimális idővel – tavaly
ez mégis megvalósult. 2017-ben
a 15 hónapos üzemeltetési ciklus bevezetésének köszönhetően
három főjavítás volt: az elsőt három és fél nap késéssel hajtottuk
végre, a másodiknál – mely ráadásul egy „nagy” főjavítás volt,
turbinaátalakítássokkal – fél nappal hamarabb visszajött a blokk, a
harmadikat pedig pont határidőre
hajtottuk végre. Mindezek a precíz és fegyelmezett végrehajtást
bizonyítják, a minőségi munkavégzést pedig az, hogy a főjavítások közötti időszakban a váratlan,
esetleg a hibás karbantartói tevékenység miatti meghibásodások
száma rendkívül kicsi volt.
A stabil, fegyelmezett üzemeltetésnek, a jó minőségben végrehajtott, kevés hibát generáló
karbantartásnak, a megfelelő
előkészítésnek köszönhetően sikerült a tavalyelőtti, 2016-os termelési rekordot 3,6 blokknappal meghaladó újabb rekordot
felállítanunk, és 16 098 GWh-t
termeltünk. A csúcsteljesítmény
nem újabb fejlesztések, hanem
az erőmű teljes csapatának eredménye volt. Csapatmunka volt ez
a műszaki területeken, a Műszaki
Igazgatóság előkészítő tevékenységével, kiváló karbantartókkal és

üzemeltetőkkel, de a sikerek elérésében ugyanilyen hangsúlyos
a biztonsági, a humán- és a gazdasági területek háttértámogató
tevékenységének hozzájárulása
is. A tavalyi év eredményén látszik igazán, hogy mire képes az
együttműködés, az összetartás és
a motiváció.
–– Hogyan hatott a rekord az éves
biztonsági mutatókra?
–– Természetesen egy ilyen rekord akkor ér valamit, ha azt a biztonság mindenekfelettiségének
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az első legjobb negyedben van,
elismernek bennünket, a biztonságunk külső megítélése rendkívül jó, mely a tavalyi WANOértékelésben is meglátszott.
Saját belső értékelésünk azonban
legalább ennyire fontos. Évek óta
a nemzetközi gyakorlatban kialakult mutatórendszert alkalmazunk
biztonsági jellemzőink meghatározására. Ezek az úgynevezett
WANO-mutatók, összesen 83
darab. Ez alapján az mondható,
amit tavaly is említettem, és idén
is csak ismételni tudok, hogy a re-

2017: termelési rekord 16 097,6 GWh
Bruttó hazai termelés:
32 181 GWH
Nukleáris

50,0%
25,2%

Megújuló
Szén/lignit
Szénhidrogén

14,9%

9,9%

Összes termelés 2017 végéig:
461,6 TWh
Adatok forrása: MAVIR Zrt.

szem előtt tartásával értük
el. Biztonsági mutatóink bizonyítják, hogy így tettük.
Az Atomerőműveket Üzemeltetők
Világszövetsége (WANO) minden
évben értékelést ad arról, hogy
az adott atomerőmű a biztonsági
mutatói alapján, a világon működő atomerőművek sorában hol
helyezkedik el. Tavaly bennünket
több kategóriában is a legjobbak
közé soroltak. Minden blokkunk

kordot úgy értük el, hogy közben
javítottuk a biztonsági mutatókat.
A tőlem megszokott módon azért
szeretném hozzátenni, hogy soha
nem szabad elbízni magunkat.
Mindamellett, ha összességében
nézem a 83 paramétert, az egyértelműen azt mutatja, hogy a javuló
tendencia folytatódik, ám vannak
olyan mutatók, amelyek stagnálnak. Ezekre kell odafigyelnünk.
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–– Melyek voltak a tavalyi működés központi elemei? Hogyan
hatott az árampiac, a viszonylag
alacsony áramár az atomerőmű
versenyképességére?
–– Évek óta egy jól átgondolt, logikus stratégia mentén dolgozunk.
Az adott piaci környezetnek megfelelően fogalmazzuk meg küldetésünket, amit rendszeresen, három-négyévente aktualizálunk, és
elfogadtatunk az atomerőmű tulajdonosával, valamint az igazgatósággal. Küldetésünk az, hogy a lehető legbiztonságosabban, minél
több eladható áramot termeljünk.
Most kiemelten fontos ebben az
eladhatóság, hiszen eléggé szorító a piac ebből a szempontból.

Stratégiánk nyomán az adott piaci viszonyoknak és a tulajdonosi
elvárásnak megfelelően alkottunk
jövőképet, s ehhez rendeltünk
stratégiai akciókat. Az elmúlt évben három területen hajtottunk
végre ilyen akciókat: a biztonság
és annak fejlesztése, a termelésés hatékonyságjavítás, illetve az
önköltségcsökkentés területén.
A biztonságot tekintve elmondhatjuk, hogy teljesült a cél: fejlesztettük a biztonságot, a mutatóink
jellemzően folyamatos javuló tendenciát mutatnak. Nagyon fontos
volt, hogy a biztonságnövelő intézkedések között a célzott biztonsági felülvizsgálatból (CBF)
eredő feladatokat végrehajtsuk.
Továbbá tavaly elvégeztük a nuk-

leáris jogszabályi előírások szerinti
tízévenként esedékes időszakos
biztonsági felülvizsgálatot, és az
erről készült jelentést beküldtük
a hatóságnak. Időarányosan végrehajtottuk a legutóbbi WANOvizsgálat során meghatározott
fejlesztési területeken szükséges
intézkedéseket is, amit majd idén
a WANO-utóvizsgálaton kérnek
számon tőlünk.
A hatékonyságjavítás területén
is jelentős lépések történtek,
2017 decemberében megkaptuk az üzemidő-hosszabbításra
szóló engedélyt a 4. blokkra is.
Az Üzemidő-hosszabbítási Projekt
ezzel nagyrészt ellátta a feladatát,
a szükséges engedélyek birtokában megnyugodhatunk, hogy a
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4. blokk is 2037-ig üzemeltethető.
Természetesen vannak további,
a határozat által előírt feladatok,
amelyeket végre kell hajtanunk.
Ezeket én úgy nevezem, hogy
szinten tartó beruházások, amelyek végső soron szintén a hatékonyságjavítást szolgálják. Ilyen
pl. a szabályozásvédelmi rendszer
rekonstrukciójának a folytatása,
amit tavalyelőtt kezdtünk el a 2.
blokkon, majd tavaly végrehajtottunk az 1. blokkon is, vagy hasonlóan példaként említhetem a
blokkszámítógép-rekonstrukciót. Ugyanígy nem most kitalált,

hanem korábban engedélyezett
folyamat a tavalyi évben bevezetett üzem közbeni karbantartás – amelynek hozama a 2017-es
termelési eredményekben ugyan
még nem látszik, de ez is olyan
intézkedés, ami majd reményeink
szerint az idei eredményeket fogja
alakítani.
Ebben a sorban említendő – és a
stratégiai akciók része – a nagynyomású turbinák átalakítása, amitől
további teljesítménynövekedést
várunk. Ezek a fejlesztések persze
messze kisebbek annál, mint amiket korábban hajtottunk végre,
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azonban olyan beruházások, amelyekkel néhány megawatt teljesítménynövelést lehet elérni, tehát a
hatásfokot javítva növeljük az erőmű hatékonyságát. Ezt az átalakítást tavalyelőtt a 2. blokkon hajtottuk végre, 2017-ben az 1. blokkon, s
a munka folytatódik idén és jövőre
is a további blokkokon.
Meg kell említenem, hogy kollégáink további új lehetőséget találtak. Ez az innováció lényegében
egy újfajta üzemanyag – mi úgy
hívjuk, karcsúsított üzemanyag
– kifejlesztését és későbbi bevezetését szolgálja, ami szintén
néhány százalékkal javítja majd a
hatékonyságunkat.
A felsoroltak mind olyan tevékenységek, amik azt igazolják,
hogy nemcsak a múltban, hanem
még most is fennáll az az innovációs képesség, az az előremutató
gondolkodás és megvalósítás,
ami évtizedek óta jellemzi a Paksi
Atomerőmű szakembergárdáját.
A stratégia harmadik célterülete, az önköltség csökkentése két
részre bontható. Amit a magunk
mozgásterében tehettünk, eddig
is megtettük – ide tartozik a 15 hónapos üzemeltetési ciklus is, a turbinák átalakítása, és ide fog tartozni majd az új üzemanyagnak a
bevezetése is. A külső tényezőkre
nagyrészt nincs hatásunk – ilyenek
pl. az adók vagy a tulajdonos által
elvárt feltételek teljesítése, amilyen például a menedzsmentdíj.
Mindezek változása befolyásolja
az önköltségünket. A magunk részéről az eredményesség érdekében mindent megtettünk.
Ha összességében értékelem az
évet, akkor azt mondhatom, hogy
azon túl, hogy biztonságosan üzemeltettünk és termelési rekordot
hoztunk, teljesítettünk egy sor
más feladatot is, ami egy állami
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tulajdonú cégtől elvárt. Van egy
nemzetgazdasági
szempontból
fontos stratégiai szerepkörünk,
amit a villamosenergia-ellátás, illetve az ellátásbiztonság terén be
kell töltenünk, mégpedig eladható árú villamos energiával. Ezt
teljesítettük, hiszen rekordmen�nyiségű áramot termeltünk, és azt
el is tudtuk adni. Évtizedek óta mi
biztosítjuk az országban felhasználható villamos energia 35-40%-

át, és a hazai termelői kapacitások
fele is nukleáris alapú.
–– Mi lesz a 2018-as év kihívása?
–– Nemzetgazdasági
küldeté
sünknek megfelelve biztonságosan termelt, eladható árammal
kell ellátnunk a lakosságot és a
hazai gazdaságot. Konkrét teendőnk lesz, hogy a további javulás
érdekében időarányosan teljesítsük stratégiai feladatainkat,

azaz el kell végeznünk azokat a
biztonságnövelő
átalakításokat,
amelyeket a fukushimai baleset
után határoztunk el, és erről jelentést kell tennünk a hatóság felé.
Az Országos Atomenergia Hivatal
által az üzemidő-hosszabbítási engedélyben előírt feladatokat végre kell hajtanunk, ennek részeként
folytatni kell a szinten tartó beruházásokat. Tovább kell javítanunk
a hatékonyságot, folytatjuk a tur-

ÉRTÉKTEREMTÉS
bina teljesítménynövelését célzó
átalakításokat, dolgozunk az új
típusú üzemanyag fejlesztésén is.
Idén a biztonság felülvizsgálatát
a februárban esedékes WANOutóvizsgálaton végzik el a nemzetközi szakemberek.
Az ország és a régiónk számára egyaránt örömteli momentum, hogy jól halad előre az új
atomerőművi blokkok építésével
kapcsolatos folyamat, társaságunk

egyre több területen kap szerepet. Az egyik ilyen az új blokkokhoz szükséges műszaki és területi
feltételek biztosítása, konkrétan
az építkezési terület szabaddá tétele. A szakember-utánpótlás tekintetében is hárul ránk feladat.
Segítenünk kell, hogy a szükséges mértékben felfejlődjön az új
szakembergárda, ehhez pedig
nekünk kell átengednünk a hozzáértő kollégáinkat. Mind a saját
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biztonságunk érdekében, mind az
új blokkok építésén dolgozók támogatása tekintetében rendkívül
fontos, hogy hasznosuljon a blokkok működése mellett évtizedek
alatt megszerzett szaktudás, azaz
szakértői tevékenységgel segítsük
a Paks II.-t. Magam és munkatársaim nevében is mondhatom, hogy
ezen a területen az eddigi kiváló
együttműködés még intenzívebbé
válik majd.
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Örökség vagy energia?
Hárfás Zsolt | Fotó: internet
2018 a kulturális örökség európai
éve, így döntött az Európai Unió
a közös történelmi tudat és identitás megőrzése és megerősítése
érdekében. A kulturális örökségvédelem elsőrendű célja a történelem folyamán felhalmozott értékek megőrzése és megmentése
egy adott országban, hiszen az
örökségünk hatással van a jelenünkre és a jövőnkre is. Németország ezt valamiért másképpen
gondolja.

A hazai atomellenes szervezetek továbbra is a németországi megújulós fejlesztéseket dicsőítik, de arról
soha nem beszélnek, hogy ennek és
az atomerőművek bezárásának milyen súlyos következményei vannak.
Egyszerűen fogalmazva: a német
energiaforradalom mára megbukott, településeket, sőt templomokat is rombolnak a német atomerőművek bezárásáról és a megújuló
energiaforrások erőltetett támogatásáról szóló elhamarkodott po-

litikai döntés közvetett következményeként. Január elején pár nap
alatt simán eldózerolták Immerath
település St. Lambertus neoromán
templomát, mert egyszerűen útjában volt a terjeszkedő külszíni fejtésnek! Mindez azért történhetett
meg, mert az atomerőművek bezárása és a megújulók erőltetett támogatása miatt a német rendszer
nem képes működni a folyamatos
termelésre képes szénerőművek
nélkül!

ÉRTÉKŐRZÉS
2017-ben a német nap- és szélerőművek csaknem 100 ezer megawattra növekedett beépített
teljesítménye a rendszer teljes
beépített kapacitásának mintegy
49%-át adta, ám az összes nettó
áramtermelésnek csak a 26%-át
biztosította e két időjárásfüggő
megújuló, miközben a termelés
61%-át továbbra is a szén- és gázerőművek, illetve a bezárásra ítélt
atomerőművek biztosították!
A megújulókra, különösen a napés szélerőművekre nagy számuk ellenére Németországban sem lehet
stabilan alapozni, hiszen termelésük attól függ, hogy éppen süt-e a
nap, vagy fúj-e a szél. Gyakran vannak olyan téli és nyári időszakok,
amikor minimálisra esik a nap- és
szélerőművek termelése. 2018. január 11-én például a nap- és szélerőművek 100 000 MW beépített
kapacitása még a déli órákban is
csak 6000 MW értékelhető teljesítményt tudott biztosítani. Ennek
következményeként a megtermelt
villamos energiának ezen erőművek csak a 4%-át biztosították,
miközben a 81%-át továbbra is a
szén-, gáz-, illetve a bezárásra ítélt
atomerőművek adták. Az időjárásfüggő megújulók természetét és a
természeti törvényeket nem lehet
megváltoztatni politikai döntésekkel. A német „zöldlufi” kipukkadt,
ma egyetlen villamosenergia-rendszer sem üzemeltethető 100%-osan
megújulókkal.
A fogyasztók igényeit minden pillanatban ki kell tudni szolgálni, ezért
a megújulók mellett szükség van
ugyanannyi kapacitású hagyományos erőműre is. Ezért a német gázerőművek az atomerőművek kivezetésével egyre nagyobb szerepet
kapnak a rendszerben, a szénerőművek pedig továbbra is a legnagyobb német villamosenergia-

termelők maradnak. Tavaly utóbbi
biztosította a német termelés 40%át! Így nem túl meglepő, hogy tavaly Németország új rekordként
53,4 milliárd köbméter orosz földgázt importált, valamint szüksége
volt 51,2 millió tonna feketeszénimportra is. Különös módon a növekvő orosz gázfüggőséggel vagy
éppen a feketeszén-függőséggel
kapcsolatban a németeknél senki
nem emeli fel a szavát.
A hazai atomellenes zöldek talán
a legmélyebben hallgatnak arról,
hogy a német szén- és gázerőművek továbbra is nagy részaránya miatt nem lehet elérni a 2020-ig célul
kitűzött 40%-os német kibocsátáscsökkentési célt sem! 2009–2017
között a hatalmas megújulós kapacitások ellenére az előzetes adatok
szerint csak 1 millió tonnával tudták
csökkenteni a szén-dioxid-kibocsátást, miközben a kitűzött cél eléréséhez 2 év alatt további 155 millió
tonna kellene! A klímavédelmi cél
teljesülése ezért eleve esélytelen.
Ezt a klímavédelmi csődöt, ha nehezen, de már ki merik mondani a
német politikusok, hiszen nemrég
a koalíciós tárgyalásokat folytató
pártok képviselői szakmai alapon
már megállapodtak a kibocsátási
cél csökkentésében, illetve későbbi
időpontra halasztásában. Ez hatalmas kudarc. A németek elkövették
azt a hibát, hogy szakmai döntések
helyett politikai és érzelmi döntéseket hoztak, és az atomellenesség
visszaütött.
A megújulók túlzott ártámogatásának már most is sokkoló a hatása.
Decemberi adatok szerint Berlinben a lakossági átlagos villamosenergia-ár átszámolva 95 Ft/kWh,
miközben Budapesten 38 Ft/kWh.
Az idei évre tervezett támogatási
összeg 27,75 milliárd euróra fog növekedni, amit továbbra is a német
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fogyasztóknak kell majd kifizetnie.
Az idén további nap- és szélerőmű-kapacitás létesítése várható, az
áramár pedig már idén elérheti a
100 Ft/kWh értéket is. Ez minden,
csak nem sikertörténet.
A német energiaforradalom bukása végső soron a politika kudarca.
Leállítják az atomerőműveket, és a
hatalmas megújulós fejlesztések és
támogatások ellenére a szénerőművi termeléshez láncolják magukat. Egyre inkább az körvonalazódik, hogy a német atomellenesek
a kétes eredményre vezető megújulóforradalommal valójában a
fosszilis energiatermelők malmára
hajtották a vizet. Ez nem is annyira
meglepő, hiszen a fosszilis iparban
érdekeltek jobban szeretik a megújulókat, mivel azok nem veszélyeztetik üzleti modelljüket. Az igazi
verseny csak az atomerőművekkel
van, hiszen azok a fosszilis energia
előnyeit hátrányok nélkül tudják
biztosítani.
A német Energiewende nagyon
sok tekintetben ambiciózus célokat
fogalmazott meg, de gyakorlatilag
eddig egyetlen cél sem teljesült,
sőt a helyzet több területen sokkal
súlyosabb. Az eredeti klímavédelmi célt nem lehet teljesíteni, a villamosenergia-árak az egekben vannak, és egyéb következményekkel
is számolniuk kell. A szén kedvéért
pusztítják a vidéket, a környezetet,
felszámolnak temetőt, lerombolják
az emberek otthonát, a kórházat és
a templomot is. Az üzlet az üzlet.
Mindezekre tekintettel nem gondolom, hogy Magyarországnak a
németektől kellene energiapolitikát tanulni. A nemzetközi trendekhez illeszkedően az atomenergia és
a megújuló energiaforrások együttes és nem egymást kizáró használata mellett tesszük le a voksunkat.
Mi a jövőt építjük.
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Út a hungarikumhoz
Susán Janka | Fotó: Babai István, Juhász Luca
Melyek városunk azonosított, számontartott értékei? Hogyan válhat
egy helyi érték hungarikummá? Erről beszélgettem Bodor Évával, a
Paksi Települési Értéktár Bizottság
elnökével.
A hungarikumokról talán már mindenki hallott, és fel tudna sorolni
közülük néhányat. A pontos meghatározását a www.hungarikum.hu
oldalon olvashatjuk: „A »hungarikum« a magyarság csúcsteljesítményét jelölő gyűjtőfogalom,
amely olyan megkülönböztetésre,

kiemelésre méltó értéket jelez,
amely a magyarságra jellemző tulajdonság, egyediség, különlegesség és minőség.”
2015-ben alakult városunkban a
Települési Értéktár Bizottság, a
magyar nemzeti értékekről és a
hungarikumokról szóló törvény
megjelenését követően. A szervezet irányításában jelenleg Bodor
Éva elnök mellett bizottsági tagként dr. Váradyné Péterfi Zsuzsanna, a Paksi Városi Múzeum igazgatónője és Tell Edit, a Csengey

Dénes Kulturális Központ vezetője
dolgozik, S. Szabó Gabriella a titkári feladatokat végzi.
A rendszer alulról felfelé építkezik – mondja Éva, első szintje a
települési értéktár, ahol az értékek azonosítása kezdődik, mivel a
helyi lakosok ismerik legjobban a
környezetüket, helységük múltját,
jelenét, a helyi embereket, az itt
élők által létrehozott értékeket. A
település dönthet úgy, hogy egy, a
települési értéktárba befogadott
értéket felterjeszt a megyei érték-
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tárba, ahol pozitív elbírálás esetén
megyei értékké nyilvánítják. A Tolna Megyei Értéktár feladata a megyében található nemzeti értékek
dokumentálása és megküldése a
Hungarikum Bizottságnak. A Hungarikum Bizottság feladata a Magyar Értéktár és a Hungarikumok
Gyűjteményének összeállítása. Így
épül fel az értéktárak piramisa, a
csúcsán a hungarikumokkal.
Az értéktárral rendelkező településeken bármely lakos tehet javaslatot egy helyi kincs értéktárba
vételére. Ehhez csupán a javaslattételi nyomtatványt kell kitölteni,
előzetesen kategóriába sorolva a
következők közül választva:
a) agrár- és élelmiszergazdaság: az
agrárium szellemi termékei és tárgyi javai – beleértve az erdészet,
halászat, vadászat és állategészségügy területét –, különösen a

mezőgazdasági termékek és az
élelmiszerek, a borászat, továbbá
az állat- és növényfajták;
b) egészség és életmód: a tudományos és népi megelőzés és
gyógyászat, természetgyógyászat
szellemi termékei és tárgyi javai,
különösen a gyógyszerek, gyógynövények, gyógyhatású készítmények, gyógyvíz- és fürdőkultúra;
c) épített környezet: a környezet
tudatos építési munka eredményeként létrehozott, illetve elhatárolt épített (mesterséges) része,
amely elsődlegesen az egyéni és
közösségi lét feltételeinek megteremtését szolgálja, valamint az
embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi
termékek;
d) ipari és műszaki megoldások: az
ipari termelés – beleértve a kézműipart, kézművességet is – szel-
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lemi termékei és tárgyi javai, különösen az egyes technológiák,
technikák, berendezés-, gép- és
műszergyártás, műszaki eszközökkel végzett személy- és áruszállítás;
e) kulturális örökség: a kulturális
örökség szellemi és tárgyi javai,
különösen az irodalom, a tudomány, a népművészet és népi kézművesség, néprajz, filmművészet,
iparművészet,
képzőművészet,
táncművészet és zeneművészet,
továbbá a védett ingatlan értékei,
különösen a nemzeti vagyon körébe tartozó, kiemelkedő értékű műemlékek és régészeti lelőhelyek,
nemzeti és történelmi emlékhelyek, világörökségi helyszínek;
f) sport: a fizikai erőnlét és a szellemi teljesítőképesség megtartását,
fejlesztését szolgáló, a szabadidő
eltöltéseként kötetlenül vagy szer-
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vezett formában, illetve versenyszerűen végzett testedzés vagy
szellemi sportágban kifejtett tevékenység, különösen a sportolói
életművek és csúcsteljesítmények;
g) természeti környezet: az ember természetes környezetének
tárgyi javai, különösen a fizikai
és biológiai képződmények vagy
képződménycsoportok, geológiai és geomorfológiai képződmények, természeti tájak, természeti területek, életközösségek és

sok, a vendéglátóipari termékek,
valamint a vendéglátás körébe tartozó étel- és italkészítési eljárások.
Az indulás évében 44 értéket vettek fel a paksi értéktárba, amelyek
bekerültek a megyeibe is. Azóta a
katolikus templom emelkedett a
megyei értékek közé. A települési
értéktár Sáfrány Mária kézimunkáit
helyi értékként tartja számon.
A Kincses Tolna Megye sorozat
ötödik kötetében szerepelnek a
paksi és Paks környéki számba vett

A nemzeti értékek: megóvandó értékek, azonosításukban, rendszerezésükben, adataik nyilvántartásba vételében és folyamatos frissítésében, gondozásában a települési önkormányzatok, a megyei
önkormányzatok, a települési, a megyei és az országos nemzetiségi
önkormányzatok, a hatáskörrel rendelkező állami szervek, a Magyar
Állandó Értekezleten (a továbbiakban: MÁÉRT) részt vevő külhoni
szervezetek és az általuk megbízott természetes és jogi személyek
működhetnek közre.

ökológiai rendszerek, valamint az
embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi
termékek;
h) turizmus és vendéglátás: a turizmus és a vendéglátás szellemi
termékei és tárgyi javai, különösen
a turisztikai attrakciók, szolgáltatá-

értékek. Mára szükségessé vált a
kiadvány aktualizált, bővített kiadása. Az időközben felújított épületekről új fotók készülnek, valamint az első kiadás angol és német
nyelvű fordításai mellett orosz és
horvát nyelven is olvashatók lesznek az ismertetők. Mivel a kötetbe

csak megyei értékek kerülhetnek,
ezért Éviék ellátogattak a környező
településekre, és bíztatták az önkormányzatokat, hogy hozzák létre a saját települési értéktárukat.
Két település, Tengelic és Bölcske
csatlakozott a rendszerhez, értékeik már megjelennek a most készülő kiadványban, ezzel kilencre
bővül a lakóhelyük büszkeségeit
bemutató helységek száma.
Szemezgettem egy kicsit a hungarikumok között. A cikk írása idején
azt olvastam, hogy 2017 decemberében bővült utoljára a számuk
hetvenre a magyar gulyáslevessel,
a pálos renddel és a hollóházi porcelánnal. Furcsa így ezeket egymás mellett leírva olvasni, hiszen
mindegyik más kategóriába lett
beemelve. Végignéztem a listát,
és kiemeltem minden kategóriából egy számomra érdekeset vagy
meglepőt: szikvíz, Magyar Védőnői Szolgálat, Neumann János
életműve az informatika és a számítógépek világában, solymászat
mint élő emberi örökség, Puskás
Ferenc világszerte ismert és elismert életműve, kaptárkövek és a
bükkaljai kőkultúra, karcagi birkapörkölt, Torockó épített öröksége.
De térjünk vissza Pakshoz, településünk értéktárából is kiemelek
néhány érdekességet:
Most olvastam először Abay Nemes Oszkár sportteljesítményéről, aki 1936-ban a berlini olimpián bronzérmet szerzett társaival,
Gróf Ödönnel, Lengyel Árpáddal
és Csík Ferenccel úszásban, új
Európa-csúcsot is beállítva. A kiváló úszó nem Pakson született,
kétévesen költözött családjával
Paksra hét testvérével együtt. A
Dunán tanult meg úszni, a Hágaféle kosaras uszodában. A középiskolát Kalocsán kezdte, majd Pécsen, a ciszterci gimnáziumban
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folytatta. A Pécsi Atlétikai Clubnál
úszott, és 1929-ben a pécsi országos úszóversenyen a 100 méteres
gyorsban aranyérmet szerzett. A
következő évben már világbajnoki
bronzérmes lett a főiskolások mezőnyében. 1935-ban válogatták
be az olimpiai keretbe, jogi diplomájának megszerzése évében.
Következő évben az olimpián csak
a világrekordot elérő amerikaiak
és az őket követő japánok tudták
megelőzni a magyar váltót. 1941ben fejezte be a versenyzést, és
ügyvédi irodát nyitott Pécsen, de
az úszósport szervezésében tovább munkálkodott. 1942-ben
megnősült, három gyermekük
született Engert Arankával. A háború után bekapcsolódott a politikai életbe, az 1956-os forradalom
után a pécsi forradalmárokat védte, ami miatt megfigyelték, zaklatták, és 1958-ban eltiltották hivatásától, munkanélküli lett. A vasasi
bányában kapott állást csillésként
barátai támogatásával, ahol egy
súlyos üzemi balesetben annyira

megsérült, hogy nem tudtak már
segíteni rajta, és 1959. január 30án elhunyt. Az 1997-ben Pécsen
felépített új versenyuszodát róla
nevezték el.
Az atomerőmű Tájékoztató és Látogatóközpontja és az Atomenergetikai Múzeum egy bejegyzésben szerepel a kulturális örökség
és az ipari és műszaki megoldások
kategóriához kapcsolva. Külön
értékként van feltüntetve a magyar atomenergetikai szaktudás,
amelyről a következő olvasható a
kiadványban: „Mára már sok tekintetben a világon is egyedülálló
oktatási létesítményekkel és képzési programokkal rendelkezik…”.
A Duna-part három kategóriához
is kapcsolódik: természeti környezet, kulturális örökség, turizmus és
vendéglátás.
Az újabb létesítmények között
szerepel a gyógyfürdő és a Paksi Képtár is. E két létesítmény
meghatározó eleme városunk
idegenforgalmának. A gyógyfürdő modern kialakítása és széles
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szolgáltatási spektruma városunk
egyik jelentős turisztikai vonzereje már ma is. A képtár 2010 óta
országos szakmúzeum, amely a
megyében és a Dél-Dunántúlon
ellátja az iskolák és a múzeumok
közötti oktatáskoordinációt és
szaktanácsadást is.
A Paksi Digitális Archívumot az önkormányzat és az atomerőmű társfinanszírozásban hozta létre. A weboldalon
(http://history.paks.hu)
részletes keresésre is van lehetőség: személyeket, szervezeteket,
eseményeket vagy helyszíneket
megjelölve.
Városunk zenei életének kiemelkedő faktora: a Paksi Roger Schilling Fúvószenekar és a Paksi Nemzetközi Gastroblues Fesztivál is
megtalálható az értéktárban.
A Települési Értéktár Bizottság
tagjai az ertektar@paks.hu címen
várják a további helyi értékekre
vonatkozó írásos felterjesztési javaslatokat. Az erre szolgáló nyomtatvány a Települési Értéktár honlapjáról tölthető le.

16

ÉRTÉKŐRZÉS
Császárláb
Paks határában, az egykori római kori segédcsapati katonai
tábor, Lussonium területén egy
rendkívül aprólékos munkával
kidolgozott, az életnagyságúnál nagyobb római kori bronzszobor lába került elő még a
2009-ben folytatott ásatások
során. A császárláb híre, majd
maga a rendkívüli lelet is bejárta egész Európát, de a Paksi Metszet 2016. szeptemberi
megnyitása óta méltó helyén,
a városi múzeumban tekinthető meg. A lelet igazi szenzációnak számít, mivel ilyen méretű
bronz szobortöredék csak nagyon ritkán kerül elő, tudniillik
a bronz szobrokat a római és a
későbbi korokban is nagy számban beolvasztották.

Délután a múzeumban
Lehmann Katalin | Fotó: Paksi Városi Múzeum
Ben Stiller nagysikerű filmje(i) után gondoltam az ütős címet – már
akit ez elsőre megütött, akarom mondani megfogott. Kalandozásom a múzeumban nem éjszaka, hanem késő délután vette kezdetét
és ért véget, beszélgetőpartnerem pedig a Paksi Városi Múzeum
,,Paksi Metszet” igazgatónője, dr. Váradyné Péterfi Zsuzsanna volt.
Hogy egy városnak fontos helyi
értéke a múzeuma, ahhoz nem fér
kétség. Paks is méltán lehet büsz-

ke városi múzeumára, amely felett
nem állt meg az idő; programjai
frissek, 21. századiak, a mai kor

emberének is jól emészthető változatban négy helyszínen adja közkinccsé a helyi értékek élmény- és
tudásanyagát, az ókori római kori,
majd az azt követő kultúrák tárgyi
emlékeit. Régiségtár, Emléktér,
Dunatár, A paksi löszfal, na és persze elhivatott múzeumi dolgozók,
ez a Paksi Metszet.

Fontos, hogy van, de miért?

,,Bizonyára sok település venné
szívesen, ha a múltjuk megőrződne tárgyi emlék formájában, de
egy múzeum fenntartásához sajnos nem minden településnek van
anyagi ereje. Paks ebből a szempontból szerencsés helyzetben
van” – kezdtük a beszélgetést a
múzeum igazgatónőjével, dr. Váradyné Péterfi Zsuzsannával. ,,Ahogy
én látom, a lakók szívesen veszik,
hogy a városuk múzeummal ren-
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delkezik. A múzeum léte a jó értelemben vett lokálpatriotizmusban
rejlik. Mindenki szeret büszke lenni a település múltjára, ezért tartják számon például nevezetes fáit,
épületeit, a múlt tárgyait. Egy település értékét mindenképpen növeli, hogyha gondoz, fenntart és
üzemeltet egy múzeumot, és főleg
akkor, ha ez a múzeum egy élő múzeum, tehát látogatják is.”
A paksi múzeumot pedig nem kevesen látogatják. Az idei évben elkészített statisztikák nyilvánvalóan
rámutatnak arra, hogy a tavalyi évben – Lussoniummal együtt – több
mint tízezer fő látogatta a múzeumot különféle rendezvények alkalmával.
A múzeumi dolgozók feladata ezáltal sokrétű. A tudományos tevékenységek (régészeti, feltárási és
adatfeldolgozási munkák) mellett
a közönségkapcsolati tevékenységek száma is megnőtt, programjaik tematikusak, évszakhoz,
jeles napokhoz is kötődnek, nem
feledkezve meg a gyerekek hasznos nyári elfoglaltságának biztosításáról, a nyári táborokról sem.
Fontos és felelős tevékenység,
hogy a múzeumi programok segítségével gyermekeink megismerjék szűkebb és tágabb értelembe vett lakóhelyük múltját, de
különösen közösségben, egy-egy
csoportfoglalkozás, családi program keretein belül, rendkívüli kön�nyedséggel tehetik magukévá az
ismereteket.

Az együttműködés ereje

A városi múzeum és az Atomenergetikai Múzeum az utóbbi időben
szorosan együttműködik egymással, ezzel is segítve egymást az
eredményes ötletelésben, programszervezésben és kivitelezésben. A Múzeumok Éjszakája, a Mú-

zeumok Majálisa és a Múzeumok
Őszi Fesztiválja elnevezésű családi
programok egyes elemei részben
közös szervezésűek.
Az igazgatónő elmondta, hogy
mindnyájuk számára nagy öröm az

A paksi löszfal
,,Paks északi részén, a Sánchegy tövében 1894-1895-ben
épült meg a Paksi Gőztéglagyár. A téglagyártás során a
nyersanyag bányászata fokozatosan tárta fel azokat az üledékeket, amelyek a földtörténeti
múltunk közel egymillió éves
eseményeit őrzik. A feltárt üledékek első tudományos ismertetésétől (1934) szinte folyamatos volt a kutatók jelenléte,
s ennek köszönhetően a paksi
löszfal az egyik legjobban tanulmányozott pleisztocén szelvény Közép-Európában (…) ” –
olvasható a múzeum honlapján.

igen jó hangulatú és harmonikus
közös munka, főleg, hogy jó eredményeket és jelentős számú érdeklődő és visszatérő közönséget
sikerült megszólítaniuk az elmúlt
évek során.

Lussonium, mint
világörökségi részhelyszín?

Dr. Váradyné Péterfi Zsuzsannától megtudhattuk, hogy a dunakömlődi Lussonium abban a szerencsés helyzetben van, hogy az
évszázadok során nem épült rá
település, a romkert jól megközelíthető és feltárható. Évek óta téma
már, hogy Lussonium is – mint a
magyarországi limes egyik katonai
tábora – felkerüljön az UNESCO világörökségi listájára.
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A Dunai Limes világörökségi helyszín felső szakaszát adó Magyarország, Szlovákia, Ausztria és Németország 2018 elején fogja beadni
nevezését (amelyhez a későbbiek
során Horvátország, Szerbia, Románia és Bulgária is csatlakozhat),
amelyről az UNESCO Világörökségi Bizottsága várhatóan 2019
nyarán hoz majd döntést. A fejlesztéseket már a cím elnyerése
előtt meg kell kezdeni, amelyre a
kormány már jelentős EU-s forrást
különített el.
A szakemberek úgy vélik, hogy
világörökségi listára való bejutást
követően az említett szakaszon és
az egykori katonai táborok helyszínén jelentősen megnő majd a
turistaforgalom.

Egy múzeum a múlt krónikása, de mire tanít minket?

,,A múltban és napjainkban is sok
vita van a szakemberek és a történelem iránt érdeklődők, illetve nem érdeklődők között, hogy
van-e értelme és haszna a történelmi ismereteknek és annak, hogy a
történelmet könyv, tudományos
publikáció, film vagy éppen egy
múzeum falai között megismertessük az emberekkel. Egy azonban
biztos, az emberek többségét érdekli a múlt. Úgy gondolom, hogy
a történelem mindenképpen tanít a múlt jó és rossz példáival, de
segít megérteni a jelenünket is.
A múzeum pedig mindezt tárgyakkal, dokumentumokkal színesebben tudja elmesélni, mint pl. egy
tankönyv. A múzeumban egy kicsit
bele lehet feledkezni múltunkba,
„eljátszani” egy adott kort különösen érdekes, akár gyerekről, akár
felnőttről van szó. A közös múlt
pedig mindig is az összetartozás
érzetét jelentette egy közösség
számára.”
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Te is ettél már lutyát, csak nem tudsz róla
Orbán Ottilia, Gyöngyösiné Nyul Petra | Fotó: Juhász Luca, Orbán Ottilia, internet

A háziasszonyok ma már nem tudnak órákat tölteni a konyhában,
a női munka, a karrierépítés fontos helyet tölt be a mindennapi
életben. Így bizony nincs idejük
az időigényes, hagyományos, házias ételek elkészítésére. Irány a
nagyüzemi konyha vagy a gyorsétkezde. Nem nagyon nyújtanak már tésztát, nem formáznak
nudlit, nem szaggatnak galuskát.
Olyan szerencsében lehetett részem, hogy én még bizony drága
jó anyámtól próbáltam eltanulni
ezek készítésének a titkát, fortélyát. Számos helyi lakodalomban,
disznóvágáson voltam segítő, illetve elsajátíthattam a paksi halászlé
főzésének tudományát is. Szóval
itt is, ott is ragadt rám valami.
Bevallom, hogy a mai napig is, egyegy alkalommal szívesen lepem
meg vendégeimet, barátaimat a
helyi, legfinomabb, hagyományos
specialitásokkal. Az én kedvencem
a lutya, az egész családom imádja.
Helyi magyaros (parasztos)
ételek
gulyásleves, babgulyás, szalonnás
leves, csirkepaprikás, csülökpörkölt, tepsis krumpli, házi rétes, almás, meggyes pite
Helyi svábos ételek
gombócleves, kakaspörkölt csipetkével, húsos vagy toroskáposzta, lutya (kelkáposzta-főzelék),
„Filcli” (csirkeapróhús és belsőség
egyben párolva, zsemlés-tojásos
kötőanyaggal összeforgatva és

ÉRTÉKŐRZÉS
Gasztroprogramok
Az ételeinkhez és italainkhoz kapcsolódó gasztronómiai fesztiválok a legkeresettebb programok a fesztiválokon belül. Nagyon népszerűek a bor-,
sör- és pálinkafesztiválok.
–– Svábbál – február

–– Spájz az Erzsébet Nagy Szálloda előtt – évente több alkalommal
–– Halászléfőző verseny – Város napja – május
–– Német nemzetiségi nap – május
–– Sillerfesztivál – június

–– Kávé-, bor-, pálinkafesztivál – június
–– Gastroblues fesztivál – július

–– Szent István-napi programsorozat – augusztus
–– Puttonyos fesztivál – szeptember

–– Paksi puliszkafesztivál – szeptember

–– Kenyér-, hal- és borünnep – szeptember
–– Márton-napi libaünnep – november
–– Erzsébet-bál – november

–– Forraltbor- és kolbászünnep – december
–– Adventi forraltbor-fesztivál – december
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szétesőre sütve), párolt káposzta
szalonnával és kolbásszal, smarni
(császármorzsa), bukta, krumplis
pacsa (burgonyás fánk), tejfölös
bütök (meleg, édes kalácstészta
borsos-tejfölös öntetbe márto
gatva)
Specialitások
leveshús
paradicsommártással
vagy ecetes tormával, disznótoros,
parasztosan sült csirke, szajmóka,
káposztás kolbász, kocsonya paprikásan, csuszás csibe (a csirkepörköltet csipetkével főzik össze),
töltött káposzta, hajtogatott hagymás és krumplis pogácsa, kuglóf,
kalács, forgácsfánk
Halételek
pontyhalászlé,
pontytej rántva

A jó halászlé titka

kecsegepörkölt,

Nincs Duna-parti város igazi dunai halból
készült halászlé nélkül. Csak semmi pas�szírozás! Errefelé a halászlevet pontyból,
sok hagymával, házi paprikával készítik
és tésztával tálalják. A tradicionális paksi
halászlé csakis tésztával (gyufatésztával)
képzelhető el, amelynek oka a régmúltban
keresendő. A molnárlegényeket, segédeket a fizetésen felül egy tányér étellel is el
kellett látnia a vízimolnároknak. A legegyszerűbb megoldás az volt, ha a hallevesbe
gyúrt tésztát is főztek, hiszen adott volt a
hal és adott a liszt is.
Nagyon fontos dolog a főzőedény, a bogrács formája: a dunai halászlét befelé ívelő,
míg a tiszait kifelé hajló formájú bográcsban készítik el. Ez sokak szerint befolyásolja a felszálló gőzök távozását, ezáltal meghatározza a halászlé ízét is.
A helyi halételek közül kiemelkedik a keszeg sütése, melyet paprikás lisztbe mártva készítenek el.
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Receptek:
Paksi halászlé (saját recept,
ahogy én készítem):

Hozzávalók: 3 kg ponty, 3 nagy fej
vöröshagyma, só, őrölt pirospaprika, cseresznyepaprika
Elkészítése: A paksi halászlé alaplé
főzése nélkül készül, általában csak
pontyból. Ehhez a halat megtisztítjuk, fejét, farkát apróra vágott
vöröshagymával fazékba (bográcsba) rakjuk. Vizet öntünk rá.
Megsózzuk, a fele pirospaprikával,
és 1-2 cseresznyepaprikával fűszerezzük. Félórai főzés után hozzáadjuk a többi pirospaprikát – ha
volt belsősége, az is ilyenkor kerül
bele –, majd belekerül a hal ujjnyi
vastagon felszeletelt, előre besózott törzse is, és még 20 percig na-

gyon lassú tűzön főzzük. Soha nem
keverjük! Csak az edényt mozgatjuk. A halászlét tésztával tálaljuk.

Sült keszeg

Hozzávalók: 4 db nagyobb keszeg,
só, 2 evőkanál liszt, 2 evőkanál pirospaprika.
Elkészítése: A keszegeket mosás
után beirdaljuk. A bevágásokba
lehet fokhagymapépet helyezni.
Besózzuk, paprikás lisztben megforgatjuk, és forró zsiradékban
szép pirosra, alaposan átsütjük. Jó
ropogósra!

Csuszás csibe

Hozzávalók: 1 egész csirke megtisztítva, 1 közepes fej hagyma, 1
evőkanál zsír, 2-3 evőkanál őrölt

paprika, 2 piros hüvelyes paprika,
őrölt bors, só.
Elkészítése: A csirkét feldaraboljuk, a hagymát megtisztítjuk, és a
zsírban megpirítjuk. Félrehúzzuk a
tűzről, beletesszük az őrölt paprikát, és átkeverjük. Azután rátes�szük a hagymára a csirkehúst, és
ezzel is jól átkeverjük. Felöntjük
vízzel, megsózzuk és felforraljuk.
Amikor a habját elforrta, beletes�szük a hüvelyes paprikát. Amíg
megfő a hús, csipetkét készítünk.
Csipetke: 2 egész tojás, csipetnyi
só és annyi liszt, amennyit a tojások felvesznek. Közepes keménységűre gyúrjuk, körülbelül 2-3 mm
vastagságúra nyújtjuk, apróra csipkedjük. Amikor a csirkehús megfőtt, ízlés szerint borsozhatjuk, ha
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A helyi fesztiválok sorából a legrégebbi múlttal is kiemelkedik a Tolna Megyei Értéktárban is szereplő
Nemzetközi Gastroblues Fesztivál és Borbarát Találkozó.
A gyökerek 1993-ra nyúlnak vissza, amikor „…egy addig páratlan kezdeményezés valósult meg a Duna-parti
kisvárosban, Pakson. Egy helybeli vállalkozó megálmodta és segítőtársaival megvalósította a különböző,
populárisnak nem nevezhető zenei stílusok és kulináris
élvezetek közös nevezőre hozását.” (Nemes Nagy Péter)
Elmondhatjuk, hogy a blues-, rock-, jazz-zene rajongói,
a borbarátok és a gasztronómia kedvelői körében a
rendezvény töretlenül népszerű, évről évre egyre több
érdeklődőt vonz, ahol a gasztronómia és a bor is főszerepet kap.

kell, sózzuk. Beletesszük a húshoz
a csipetkét, óvatosan átkeverjük,
hogy ne törjük össze a húst. Mikor
feljön a csipetke az étel tetejére,
levesszük a tűzről, és tálalhatjuk.

Tejfölös bütök

Hozzávalók: 1 kg liszt, 5 dl tej,
5 dkg élesztő, 1 db kockacukor,
őrölt fekete bors, só. A borsos tejfölhöz: 1 evőkanál zsír vagy olaj, 5
dl tejföl, őrölt fekete bors, só.
Elkészítése: Az élesztőt 1 dl langyos tejben felfuttatjuk úgy, hogy
előtte a kockacukrot is feloldottuk benne. A lisztet egy mély tálba szitáljuk, 1 kanál sót rászórunk,
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A fesztivál számokban:

–– A kilencedik fesztivál óta (2001) Gastroblues
Fesztivál a rendezvény neve.
–– A tizenhetedik fesztiválon új magyar rekord
született, amikor a főzőversenyen 149 fajta, borral készült ételt kínáltak az érdeklődőknek.
–– A tizenkilencedik fesztiválon összesen 23 borász borait lehetett megkóstolni.
–– A huszadik fesztiválon több mint egy tonna
húsból készültek el a főzőverseny ételei, és ekkor volt 15 éves a borbarát-találkozó.
–– A 25. fesztiválra a borászok határon túli (felvidéki, délvidéki és erdélyi) borvidékek szőlősgazdáival együttműködve jubileumi cuvée-t
készítettek.

a közepébe mélyedést készítünk,
a felfuttatott élesztőt beleöntjük.
Hozzákeverünk annyi lisztet, hogy
ne legyen „folyós”, majd az így elkészült kovászt legalább fél órán át
kelni hagyjuk.
Ezután rászórunk 1 kiskanál őrölt
borsot, és hozzáöntünk annyi langyos tejet, amennyit a liszt felvesz.
Körülbelül negyedórán keresztül
dagasztjuk, ezután egy órán át pihentetjük.
A gyúródeszkát meglisztezzük, és
a tésztát ujjnyi vastagra nyújtjuk
rajta. Éles késsel ujjnyi széles csíkokra vágjuk. Ezeket egyenként
kicsit belisztezzük, a két tenyerünk

közt megsodorjuk, majd összefonjuk vagy karikára hajtjuk. A fonatokat kizsírozott vagy margarinnal
kikent, liszttel meghintett tepsibe
rakjuk. A tetejüket bekenjük a tejes
tojássárgájával, a tepsiben még fél
órán át pihenni hagyjuk.
Előmelegített sütőben, közepes
lánggal körülbelül fél óra alatt
aranybarnára sütjük.
Közben az olvasztott zsírt (vagy
olajat) a tejföllel összekeverjük,
ízlés szerint sózzuk és borsozzuk.
Ehetjük úgy, hogy a kisült kalácsot
a tejfölbe mártogatjuk, de tányérra is tehetjük, ahol jól megöntözzük vele.
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Helyi érték
Krizsán Árpád | Fotó: Juhász Luca
A magazin témáját sokan sokféle módon értelmezhetik. Vannak
teljesen kézenfekvő, míg a címtől nagyban eltérő értelmezések.
Kézenfekvő például a település
sajátosságainak áttekintése, ide
értve az ismert és kevésbé ismert
épített környezetet, vagy a település lakóinak azt a szűk rétegét,
akik sokat tettek a városért, vagy
innen indulva nagy eredményeket
értek el a sport, tudomány vagy
egyéb terén.
Egy másik megközelítés nyilván a
matematikai oldal. Mindenki jól

tudja, hogy a számoknak van alaki és helyi értéke. A helyi érték a
többjegyű számok esetén érdekes, hiszen a számjegyek adott
helyen nyilván más-más értéket
jelentenek. Nem mindegy a sorrend és a hely. Innentől lehet elgondolkodtató a helyzet, ugyanis
a hely kérdése olyan szempontból
is összetett, hogy milyen számrendszert használunk.
Manapság csak néhány számrendszer a gyakori, a 10-es a hétköznapi életben, illetve a 2-es és
16-os az informatikában. Ha kicsit

visszatekintünk a matematikai tanulmányokra, akkor emlékezhetünk a hatványozás fogalmára és
akár még a számrendszerek alkalmazására is.
Azonban a történelem során ez
nem mindig volt ennyire egyszerű.
Kezdetben az ember csak az 1,
2 és a sok fogalmát használta a
mennyiségek jelölésére. Persze a
fejlődéssel a mennyiségek jelölése is egyre pontosabbá vált, egyre több szám és hozzákapcsolódó
jelölés jelent meg.
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A számjelölések az egyszerű pálcákkal és kis szögekkel való jelölésből indultak, ahol jellemzően
legfeljebb 10-ig voltak jelölve a
számok (hasonlóan a római számoknál az 1, 2, 3, 10, 20, 30 stb.).
Majd a nagyobb számokra többféle módon a 10-eseket jelölték,
de nem mindig tízes csoportokban. Így alakulhatott ki a 60-as
számrendszer használata az ókori
sumér kultúrában, ami a mai napig fennmaradt az idő mérésében
(perc, másodperc). A tízes csoportosítás valószínűleg a tíz ujjunk
miatt jött létre.
Ha már a felvezetésben említettük az építészetet, akkor azért régi
épületeken gyakran olvasható római számos időmegjelölés felvet
egy igen egyszerű kérdést. Mi van
az 1000 után, vagy ha kicsit továbbmegyünk, hogyan jelöljük az
5000-et, esetleg a 10 000-et? Vannak erre is lehetőségek, például
kezdetben megfelelő betűk fölé
felülvonás alkalmazásával, így ez
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már valamelyest a mai megszokott
helyi értékre hasonlít. Nyilván látható, hogy ez a fajta számírás véges, jól használható lehetőséget
ad a megszokott módon. Önkényesen persze alkothatnánk különböző számírási módokat, de azzal
nem sokra mennénk valószínűleg.
Egy másik probléma a nulla kérdése. Sokáig nem használt az emberiség a „semmi” jelölésére jelet.
A fejlődés, a műveletek az egyre

vetnek fel, amiket a matematika
már egyértelműen megválaszolt,
definiált, de azért a matematikusok körében sincs minden helyen
egyetértés a nullával kapcsolatban, azonban mostanra a kérdéses pontokon mindenki jelzi az
esetleg egyértelműsítés miatt a
nulla szerepét. A hétköznapi életet nem befolyásolják természetesen az ilyen jellegű felvetések.
Manapság a nulla – mint jel – sok

nagyobb számok azonban igényt
hoztak egy ilyen jelre is. Az első
írott 0 vélhetően a III. század végén jelent meg, az ókori rómaiak
és görögök nem használták azt.
Sokan manapság is kérdéseket

helyen előfordul, és nem is gondolunk bele a semmi jelének szerepébe, kivéve ha a pénzre gondolunk. Mindenki azt szereti, ha a
vagyonában egy nyilván nem nulla szám után sok nulla van.

Néhány érdekes alkalmazás
a 0-ra:
• Vércsoportok esetében a 0-s
vércsoportú emberek vörösvérsejtjein az A és B jelű antigének egyike sem található meg,
és ez az oka annak, hogy a 0-s
vércsoportú ember mindenkinek adhat vért, azonban csak
0-stól kaphat.
• 0-s méret a divatban a ’90es évek modelljeinek mérete.
Amúgy az amerikai 0-s méretet jelenti, ez az európai 34-es
méretnek felel meg nagyjából.
Azóta már negatív méretet is
használnak, de azért az már
nem egészséges.
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Fenntarthatatlan

„Gondolkozz globálisan, cselekedj lokálisan”
Váczi Gergő | Fotó: internet, saját archívum
„A fenntartható fejlődés olyan fejlődési folyamat – országoké, városoké, termelési folyamatoké, társadalmaké –, ami kielégíti a jelen szükségleteit anélkül, hogy csökkentené a jövendő generációk képességét, hogy kielégítsék a saját szükségleteiket”, ahogy az az ENSZ 1987-es Brundtland-jelentésében
szerepelt. A környezet pusztulását úgy kell megelőzni, hogy közben nem mondunk le sem a gazdasági
fejlődés, sem a társadalmi egyenlőség és igazságosság igényeiről. Nem könnyű. Az egyik legnagyobb
kérdés azonban az, hogy ezt a „munkát”, hol kell elvégezni. Milyen szinten. „Csak” globálisan, világméretű lépésekben lehet gondolkodni, vagy mindez lokális, helyi szinten is kezelhető? Fatér Máté húszas
évei elején járó szociológushallgató, aki fiatal kora ellenére vagy éppen pont ezért, nagyon határozott
és releváns elképzelésekkel rendelkezik minderről.
–– Szociológushallgatóként mi a
véleménye a lokális közösségek és
a környezetvédelem kapcsolatáról? A „zöldgondolkodás”, a fenntarthatóság foglalkoztatja a társadalmunkat?

–– Jelenleg a szakdolgozatomban
is ezzel a témával foglalkozom. Azt
vizsgálom, hogy a fenntarthatóság
különböző értékei és gyakorlatai
hogyan tudnak beilleszkedni a társadalomba. Hogyan lehet mindezeket elsajátítani és alkalmazni.

–– Gondolom nem egyszerű, de lehet röviden válaszolni a hogyanra?
–– Megpróbálhatom. A fenntarthatóság három alappillérétől – természet, társadalom és gazdaság
– közelítem meg a kérdést. Úgy
vélem, hogy ezekben a pillérek-
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ben vannak meghatározó értékek,
amelyek elsajátításával fenntarthatóbb lehet egy társadalom, illetve
törekedhet a fenntarthatóságra.
Így például a társadalomban az
egyenlőség, a gazdaságban a méltányosság, a természetben pedig
a környezetvédelem. A cél, hogy
harmóniát teremtsünk e három fő
emberi környezet között. Ne csupán kizsákmányoljuk azokat, hasznosítsuk megfelelően.
–– És ezekben a dolgokban mi
helyi szinten, lokálisan tudunk tenni valamit? Vagy ezek mind olyan
nagy, átfogó területek, amelyekben csak globálisan tudunk lépni?
–– Nem. Mind a környezetvédelemnek, mind a fenntarthatóságnak egy fő üzenete, hogy „gondolkozz globálisan, cselekedj
lokálisan”. Globális szinten fel kell
ismernünk a problémákat, fenyegető kríziseket, a törekvéseknek
azonban lokális szinten kell megvalósulnia. Fenntarthatóságra a
lokális közösségnek kell törekednie. Például azzal, hogy hazai termékeket fogyasztanak. A spanyol
paradicsomot szoktam mindig

példaként felhozni. Ma még Magyarországon is számtalan zöldséget importálunk, amik itthon is
ugyanúgy megteremnek. Ráadásul ezeket gyakran folyamatosan
vegyszerezik, éretlenül szüretelik, és csak az úton érnek be. Környezeti szempontból a hazai, akár
vegyszermentes termesztés mindenképpen jobb lenne.

–– A lokális megoldást országos
szintre gondolja? Vagy megyékre,
falvakra, községekre kellene ezt lebontani?
–– Nem, én inkább regionális szinteken tudom elképzelni. Nyilván az
országoknak is nagy felelőssége
van, főleg az összehangolásban és
támogatásban, de alapvetően regionális szintű törekvésekben képzelem el. Magyarországon például
30-35 fenntartható régiót kéne kialakítani.
–– Egy kicsit talán álnaiv lesz a
kérdés, de akkor elegendő, ha mi
egyszerűen a zöldségesnél a magyar terméket fogjuk választani?
Ezzel már óvtuk, óvjuk a környezetünket?
–– Ez is egy lépés. Régóta úgy
gondolom – és ezzel szerintem
sokan egyet is értenek –, hogy ebben csak apró lépésekben tudunk
haladni. A legapróbb mindennapi
döntések nagyon meghatározók.
Autóba ülök vagy inkább tömegközlekedéssel, akár gyalog me-
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gyek dolgozni, iskolába. Csak egy
rövidet zuhanyzom, vagy fürdök
egy nagyot. Mit fogyasztok, és
mennyi hulladékot termelek? Minden egyes döntésünk tud fenntartható és/vagy fenntarthatatlan
kimenetellel végződni.
–– Mi a tapasztalata? Mennyire vagyunk erre nyitottak? Be kell vallanom, hogy én és a környezetem is
sokszor úgy áll ehhez a kérdéshez,
hogy egyedül, egyénileg úgysem
tudunk ezen változtatni…
–– Igen. Én a saját életmódommal sem vagyok megelégedve
ilyen szinten. Azt látom, hogy a
városi, fiatalabb generációra jellemző a nyitottság. Az idősebb
generáció már inkább pesszi-

mista az ilyen kérdésekben, vagy
legalábbis felelősséget kevésbé
érez. Ebben a kommunikációnak
nagy felelőssége van. Az elmúlt
tíz-húsz évben mindez nagyon
negatív volt. Minden arról szólt,
hogy milyen pusztítások vannak,
fajok halnak ki és területek pusztulnak el folyamatosan. Ez persze
igaz, de az emberek egyszerűen
befordultak ettől. Úgy érzik, hogy
ezen már semmi sem változtathat,
és inkább hagyják az egészet, és
a mának élnek.
–– És mi lehet a megoldás? Más típusú kommunikáció?
–– Igen, és szerencsére az utóbbi években elkezdett átalakulni,
a környezetvédelem új lendüle-

tet vesz. És talán pont azért, mert
máshogy kezdtek kommunikálni.
Nem arról beszélünk, hogy milyen
rettenetek történnek, hanem hogy
hogyan lehet változtatni, és ezért
az emberek is nyitni kezdenek. Továbbá a politika is kezdi komolyabban venni a témát.
–– De a politika főleg a felnőtt korosztályhoz szól, akik – ahogyan korábban említette – már talán nem
annyira befogadók. Kikhez kell,
kellene eljuttatni ezeket az információkat?
–– Szerintem ezeket az üzeneteket
mindenkihez el kellene juttatni,
akár képes befogadni, akár nem.
Az esélyt meg kell rá adni, hogy
változtatni tudjon. A legfiatalabb
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generációk fenntarthatóságra nevelése kifejezetten fontos.
–– És itt kinek a felelőssége nagyobb? A családé vagy az iskoláé?
–– Mind a kettőé. Az oktatás felelőssége, hogy átadja a fenntarthatósághoz kapcsolódó tudást és
gyakorlatokat. A szülőnek pedig
az, hogy otthon is teret engedjen
ennek, hagyja érvényesülni ezeket
az üzeneteket. Nekem egyébként
szerencsém van. A szüleim nagyon
nyitottak. Többek között ezért is
költöztünk Paks mellé, egy erdőbe. Azért jöttünk, hogy egy kicsit ki
tudjunk szakadni a fogyasztói társadalomból, és fenntarthatóbban
tudjunk létezni, nyilván amennyire
a saját korlátaink engedték vagy
engedik. A teljes fenntartható lét
ma, a XXI. század legelején szerintem csak nagyon nehezen, sok
áldozattal kivitelezhető. A mi fel-

adatunk, hogy törekedjünk, hogy
a következő generációknak már
sokkal jobb lehetőségei legyenek
minderre.
–– Mi lehet a jövőkép, vagy mi az
Ön jövőképe? Akkor talán elindult
valami?
–– Érdekes, mert akármennyire is
ezzel a témával foglalkozom, így
nem nagyon szoktam a jövőre gondolni, víziókat festeni magam elé.
Hogy lesznek-e szélerőműveink,
napelemeink vagy elektromos autók vagy hasonlók. Világunk egyik
napról a másikra rengeteget változik, és nem tartom magam annyira
okosnak vagy jó számolónak, hogy
meg tudjam jósolni, hogy ezekből
mi fog megvalósulni.
–– De azért látni a társadalomban,
a közösségekben környezetvédelemre irányuló törekvést?
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–– Persze, globális szinten rengeteg törekvés jön létre és éri el
célját. Kelet-Európában sajnos kevésbé. Nem érzem, hogy megfelelő hangsúlyt kapna, de ezzel nem
csak mi vagyunk így, számos nemzetnél hasonló a helyzet. Ezek az
országok itt tartanak, ezzel nincs
nagy baj, de a változtatás szükségességét fel kell ismerni. Nyugaton megfelelő hangsúlyt kap,
pláne északon. Szerintem Skandináviáról sok esetben érdemes
példát venni. Ahol kellő hangsúlyt
kap, ott jól tud fejlődni a fenntarthatóságra törekvés. Ez fontos,
mert például mi is tanulhatunk
ezekből a példákból. Én alapvetően mindig optimista vagyok,
emiatt gyakran keveredek vitákba
is. A legtöbben pesszimistaként
vélekednek, de én mindig úgy látom, hogy azért van kiút és van
megoldás.
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„Piszkos” divat…
Váczi Gergő | Fotó: Magellán, internet
Divat. A szó hallatán, általában
a szépség, a színek, a trendi kivitelezés, extrémitás, elegancia
szavak jutnak eszünkbe. És persze ez a sor még hosszan folytatható. A környezetszennyezés
azonban már kevésbé ugrik be
akkor, ha a divatra gondolunk.
Pedig talán ez lenne vagy lehetne a legjellemzőbb jelző…

Kapaszkodjanak meg: a világ
rovarírtószer-felhasználásának negyede a gyapot termesztéséhez
köthető, az ipari vízszennyezés
egyötöde a ruhaanyagok kezeléséhez és színezéséhez kapcsolódik,
míg szinte minden évre jut egy, a
több mint ezer ember életét követelő, dhakai Rana Plaza katasztrófájához hasonló szerencsétlenség.

2013. április 24-én omlott össze a
bangladesi Rana Plaza épülete,
amelyben a nyugati márkák részére
varrtak ruhákat, embertelen körülmények között. Azóta egyébként
ez a nap a divatforradalom napja lett, amikor fel kellene tennünk
magunknak a kérdést: ki varrta azt
a ruhát, amelyet épp viselünk? És
még egy sokkoló adat: évente 150
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milliárd ruhadarab készül, miközben csak az USA-ban 13 millió tonna ruhát dobnak ki évente!

Mocskosul szép…
Az olajipar után a világ második
legszennyezőbb iparága a divat.
A mérgező kémiai anyagok kibocsátásának negyede a textiliparhoz
köthető. És ez csak néhány riasztó
tény, amellyel biztosan nem számolunk, amikor belebújunk reggel
a ruhánkba. Szerencsére azonban
itthon is találni olyan tervezőket,
akik táskáikkal, ruháikkal harcolnak a környezetszennyezés ellen.
„Az is nagyon ijesztő szerintem,
hogy egy pamutpólónak az előállításához 2400 liter édesvízre van
szükség, én úgy tudom, hogy en�nyi vizet egy ember 3 év alatt iszik
meg.” Mengyán Eszter újságíró
hobbiként a tudatos ruhavásárlásról és az ökodivatról ír egy blogot.
Megszállottan keresi az alternatívákat, amelyekkel stílusosan óvhatja a környezetét. „Most már fél
éve nem vásárolok egyáltalán ruhát és kiegészítőt, úgyhogy a saját
ruhatáramból próbálok minél kreatívabban öltözködni. A legtöbb kísérlet erről szól, ami a blogon van.”
A kísérletről, és persze az eredményekről Eszter mindjárt mesél
még, de előtte ismerjünk meg egy
másik hölgyet, aki olyan ruhákra
vadászik, amelyek még Eszter ruhatárába sem kerülhetnek be.
Vannak ugyanis olyan használt
ruhák, amelyek harmadosztályú
besorolásban vannak. Ezeket a
turkálók már nem veszik át. Nos,
tehát ilyen darabokat keres és talál is Majoros Zita grafikus-tervező,
az egyik magyar ökodivatmárka
megalapítója. „Arra jutottam,
hogy azzal okozok a legkevesebb
kárt a környezetemnek, ha inkább

29

30

MAGELLÁN
Legyünk pozitívak!

azokkal a meglévő anyagokkal
próbálok valamit kezdeni, amik le
lettek gyártva, használva is lettek,
és ezeknek az életciklusát próbálom meghosszabbítani és valamilyen új értéket hozzáadni.” Zita
nagyon sok anyaggal játszik. Hasznosítja a farmert, a lepedőt, elnyűtt nadrágot. A kedvencei azonban a férfiingek. „Jó az anyaguk,
és elég nagyok azok a felületek,
amiket szétszabással megkapunk,
és akkor tudunk ezzel dolgozni.”
Zita a kornak megfelelően természetesen saját blogján valamennyi
folyamatot megmutat. A gondos
tervezéstől, tisztításon, festésen
és kiszabáson át mindent.

Néhány jó tanács
A tervezők, akik ezen szemlélettel
felvértezve alkotják meg ruhadarabjaikat néhány dologra nagyon
nagy figyelmet fordítanak. A ruhák festése legyen minél környezetkímélőbb, ezért vízbázisú festéket használnak a színekhez és
mintákhoz. Így elkerülik a hígító
és egyéb vegyszerek használatát.
Mindezt pedig a ruhák címkéin
is jelölik, amit érdemes minden
esetben megnézni. Ha organikus
vagy biopamut, tencel, esetleg

újrahasznosításra utaló feliratokat
látunk a címkén, nyert ügyünk van.
De arra is érdemes odafigyelni,
hogy fair trade, vagyis etikus módon gyártsák a ruhát, amit megveszünk.

Viselj molinót
„Minden termék Magyarországon
készül. Vidéken van két olyan varroda, akikkel dolgoztatunk, ezeket
egy hátrányos helyzetű térségben alapították.” Az úr, Magyar
Gergely úgynevezett upcycling
kiegészítőket tervez és varrat
etikus módon Magyarországon.
„Egy reklámhordozóból mi egy
divatcikket, egy használati tárgyat,
tehát egy magasabb kategóriájú terméket hozunk létre. Annak

A Greenpeace által 2011-ben
készített
„Piszkos
mosoda”
(Dirty Laundry) című jelentés
napvilágra
kerülése
után
elsőként a Puma és a Nike vállalta,
hogy 2020-ig minden mérgező
terméket eltávolít a gyártási
folyamatából. A legtöbb nagy
ruhaipari cég hangsúlyozza,
hogy valamilyen módon, például
a hulladékok csökkentésével, az
újrahasznosítással hozzájárul a
fenntartható fejlődéshez. A H&M
például célul tűzte ki, hogy
2030-ra csak újrahasznosított
vagy más fenntartható forrásból
származó anyagokat használjon.
A C&A célja, hogy 2020-ra az
általuk felhasznált pamut 100%‑a
és minden nyersanyaguk 67%‑a
fenntarthatóbb
forrásokból
származzon.

köszönhetően, hogy ugye a részletekben minden négyzetcentimétere eltér az anyagnak, ezért a végeredmény is azt produkálja, hogy
minden termék egyedi lesz. Tehát
sorozatgyártás, ipari technológia,
de mindegyik egyedi.” Hatalmas,
több négyzetméteres hirdetési
molinókat, ponyvákat tisztítanak
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ki, majd vágnak apró darabokra a műhelyben. Ezekből lesznek
később a táskák, tolltartók, hátizsákok. Akár úgy, hogy a vásárlók
saját kezűleg készítik el maguknak.
„Olyan workshopokat szervezünk,
ahol ezeknél viszonylag egyszerűbb táskákat lehet készíteni, de
olcsóbban jutnak hozzá az emberek, és ami nagyon fontos, hogy
ott bevonjuk őket az alkotófolyamatba, tehát élménnyel párosul ez
a fajta környezettudatos magatartás.” Gergely szerint a kreativitás
sokat segíthet a tudatos gondolkodáson, ha a divatról van szó.

Harmincszor…
De egy gondolat erejéig nézzünk
vissza még Mengyán Eszterhez.
Ő indított egy úgynevezett kihívást
a blogján. Ennek lényege az volt,
hogy egy bizonyos ruhát harmincszor vegyen fel különböző variációkban. „Azért fontos, hogy harmincszor viseljem, mert akkor válik
valaki tudatos vásárlóvá, ha egy
ruhát legalább harmincszor fog viselni. Akkor nyugodtan megveheti. Gondoljuk csak végig, mennyi
olyan ruha lóg a szekrényünkben,
amit talán még soha nem is vettünk fel. Pedig számtalan variáció
létezik arra, hogy feldobjuk a régi
darabokat is. Vicces, de amióta
nem vásárolok, szerintem több
ruhám lett, mint amíg vásároltam.
Az azonban biztos, hogy nagyon
sokat spóroltam.”
Megfelelő alapanyagok, újrahasznosítás, kreativitás és kevesebb
vásárlás – olyan alapgondolatok,
amelyek segítenek abban, hogy
tudatos, mégis divatos fogyasztóvá váljunk. Ezzel együtt pedig óvjuk a harmadik világban dolgozókat, a környezetünket, magunkat,
na és a következő generációkat is.
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Németkér hagyományai és mesterei
Susán Janka | Fotó: Juhász Luca, Susán Janka, saját archívum

Az első januári hóesés napján indultunk Németkérre. Délután már csak felhős idő volt, az utak is csak
nedvesek, a táj szép fehér, szinte ünnepi díszben. Közel jártunk a naplemente idejéhez, és a lemenő nap
finom rózsaszínes fényei átmelegítették a hideg fehér színeket, az alacsony felhőket. Hamarosan feltűnt
a falu látképe, kiemelkedve belőle a templom tornyával. A riportalanyaimon keresztül a község három
különleges színfoltját mutatom meg, a beszélgetésekből egyértelmű a hagyományok tisztelete, a kétkezi munka értékének megtartása. Kovácsmesterrel, keramikussal, kályhaépítővel és a néptánccsoport
vezetőivel beszélgettem.

BARANGOLÓ
Pruzsenszki Béla kovácsmester
„Mindig maszek szerettem volna
lenni”
Németkéren, a focipálya szomszédságában található a kovácsműhely. Ahogy közeledünk a házhoz, már egyértelmű, ki dolgozik
itt, hiszen ami lehetséges, vasból
készült a ház körül. Egy kis hídtól
kezdve a lépcsőkorlátig, de még
az előtető sem fából van ám. Egy
kivételt azért találtam, az óriási
hintát, amelyet a lánya kedvéért
tett fel a magas fára. Most így utólag visszagondolva, nem tudom,
miért is nem próbáltam ki, pedig
egyértelműen hívogatott. Valószínű a hideg, havas idő volt, ami
visszatartott. A mester bevezet az
irodába, ahol a kicsit félhomályban
sok-sok, a műhelyben készült tárgy
körvonalazódik ki. Olyan, mint egy
kis kiállítás, ami elénk tárja a hos�szú évek eredményeit. Először
megmutatja a cégérét szemben
a falon, amelynek ötletét a falu
címerből merítette. A központi
részén egy üllő, egy kalapács és
egy gyertyatartó található. Elmeséli, hogy a német kisebbségnek
minden évben ő készíti a nívódíjuk egyedi emléktárgyát, amellyel
egy, a közösségért sokat tevő társukat jutalmazzák meg.
A további szép tárgyakra még vis�szatérünk, de kíváncsi voltam, hogyan indult a műhely. Pruzsenszki
Béla családjával ma már Pakson
él, ám Németkéren nőtt fel, majd
lakatosnak tanult Szekszárdon.
A pályaválasztását a jó szerencse
is kísérte, mert nem igazán tudta, mibe is kezdett, de kiderült,
nagyon szereti ezt a foglalkozást.
Minősített hegesztőként dolgozott először – az atomerőműben
is – tizenöt évig. Aztán jött a rendszerváltás, és egyre erősebbé vált

a már régóta dédelgetett vágya,
hogy kipróbálja magát, ahogy ő
mondja, „mindig maszek szerettem volna lenni”. A mai fiataloknak
talán furcsán cseng ez a szó: maszek, de nekünk, akik a rendszerváltás előtt nőttünk fel, tudjuk,
hogy a kis magánvállalkozásokról
van szó. A műhely helyén korábban vágóhíd volt, ezt alakította át
fokozatosan, mivel szűkös anyagiakkal fogott hozzá, és szép lassan
fejlesztgetett. Volt olyan időszak,

hogy hét alkalmazottja is volt, de
egy ilyen kis cég, mint az övé, nem
tud ennyi embert folyamatosan
foglalkoztatni, mert nem egyenletesek a megrendelések.
Bemegyünk a műhelybe, és rögtön megcsap a vasmunkák kemény, férfias illata, amivel télen a
hideg is együtt jár, mert a látogatásunk napján nem raktak tüzet a
kovácsoláshoz, ezt csak hetente
egyszer teszik. Meg is beszéljük,
visszamegyünk majd, hogy ezt is
megnézhessük. A németkéri gyerekek már mind jártak nála, mert
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látványműhelyként is üzemel. Ha
gyerekcsoportot fogad, mindig
óriási lelkesedéssel fognak hozzá a
gyerekek a kovácsolásnak, és üres
kézzel nem távozik senki, amit készítenek, haza is vihetik. – A kíváncsibb gyerekek általában jól össze
is kenik magukat – meséli.
A kovácsolás bizony embert próbáló fizikai munka, de az első lépés mindig a tervezés. A megbeszéltek szerint a mester először
felskicceli a tervet kicsiben, aztán
egy nagyobb rajz is készül, ami
alapján elkészítik. Miket is? Olyan
tulajdonképpen nincsen – mondja
Béla –, amit ők még ne készítettek volna el. A gazdasági válság
előtt sok bútort rendeltek náluk,
az ágytól kezdve, a kanapén át az
állólámpáig, az étkezőgarnitúráig.
Egy teljes lakást be tudnak bútorozni. Manapság legtöbben kerítés- és kapukészítés miatt keresik
meg őket. Büszkén meséli és mutatja egy mostani nem mindennapi megrendelésüket. Egyedi
csillárt készítettek egy borospincébe, amelynek minden darabja
kovácsolással készült, de még a
láncszemek is, amik tartják. Ezen
annyi munka van, hogy ketten nem
is végeznek vele egy hét alatt sem.
– Szeretjük az ilyen megrendeléseket – mondja. Nem hagyhatom ki
a saját tervezésű karácsonyfatalpak megemlítését, amibe nem kell
belefaragni a fát, hanem csavarral
lehet rögzíteni – egy ilyennel én is
meg fogom lepni a páromat.
Ha visszatekint a vállalkozás eddigi éveire, időnként eszébe jut,
hogy kihagytak több lehetőséget,
de nem bánta meg egy pillanatra sem, hogy belevágott. Szereti,
amikor olyan megrendelőkkel találkozik, akik értékelik az egyedi
tárgyakat, és azt, hogy ismerik, aki
készítette számukra a terméket.
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Németkéri Német Nemzetiségi
Tánccsoport
„A fennállás titka a jó közösség”
Beszélgetőtársaim Rauthné Bauman Orsolya az egyesület elnöke
és Hermann Emil művészeti vezető, fellépésszervező voltak. Emil
az egyesület 1995-ös indulása óta
tagja a csoportnak, kilencéves
kora óta itt táncol. Orsi később

csatlakozott, de ma is aktív táncos
a lányaival együtt.
– A kezdetek időszaka amiatt volt
szerencsés – kezdi Emil –, mert
Fodor Károlyné Terike a csoport
alapítója még tudott meríteni az
akkori öregek emlékeiből az eredeti tánclépések terén. Kezdetben
nem ő tanította a táncokat, ehhez
mindig jól felkészült oktatókat hívott, majd mikor a csoport oktató

nélkül maradt, Terike vállalta az új
koreográfiák elkészítését és betanítását, illetve minden más egyebet is ő intézett a csoport körül
egészen 2006-ig, amikor Emil vette át ezeket a feladatokat, majd
2010-től a csoport művészeti vezetését is. Ebben az évben indult
Pécsen egy németnéptánc-oktatói
képzés, amihez örömmel csatlakozott. Amikor elkezdte az iskolát,
még nem tudta, hogy ősztől már
ő lesz a művészeti vezető. Azóta
is folyamatosan tanul, a Magyar
Táncművészeti Egyetem képzésein is többször részt vett már, és
a folytatást is tervezi. Az eddigi
munkája elismeréseként tavaly a
Szép örökség című koreográfiáját
arany minősítéssel díjazták, és kitüntetést kapott a magyarországi
német néptánckultúrában végzett
kiemelkedő munkájáért.
Orsi 2016 óta az egyesület elnöke.
Akkor az új vezetéssel úgy gondolták, hogy egy kicsit más alapokon
viszik tovább az egyesület életét,
ennek köszönhetően már két sikeres pályázaton vannak túl, amelyek eredményei megkönnyítik az
egyesület működését. Az önkormányzattól sok segítséget kapnak
ezek mellett, hiszen a klubhelyiséget is ők biztosítják részükre, valamint a Paksi Atomerőmű is többször támogatta már őket, például
a külföldi útjaik megvalósításában,
valamint a német önkormányzat is.
Két csoportjuk van. A 2011-ben
alakult gyerekcsoport mára ifjúsági csoporttá nőtte ki magát, ahol
huszonketten táncolnak. Az indulása olyan szerencsés volt, hogy
talán ketten-hárman morzsolódtak csak le. A felnőttcsoportban
a huszonévesektől a negyvenesekig táncolnak, és mára már szinte baráti körré kovácsolódtak.
Nyitottak arra, hogy új tagok is
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csatlakozzanak hozzájuk, azonban
ha valaki minden előzetes tánctudás nélkül jelentkezik, akkor alázatosan, szorgalmasan kell gyakorolnia, többet kell vele foglalkozni,
a régiek haladása emiatt lelassul
egy kicsit, de előfordult már, hogy
egy kezdő jól be tudott illeszkedni
a csoportba.
Emil készíti a koreográfiákat, amiket mindig próbál úgy összeállítani, hogy legyen egy kis dramaturgiai háttere, legyen kerek
mondanivalója a néző számára.
A 2017-ben készült – már említett
arany minősítést kapott – koreográfiája a régi németkéri táncokat,

az ehhez kapcsolódó szokásokat,
hagyományokat tekinti át. Az elkészítéséhez archív videókat és régi
néptáncfüzeteket is felhasznált.
A csoportok hetente egyszer próbálnak, ezen akkor szoktak változtatni, amikor komolyabb fellépésre készülnek, mondjuk egy
minősítésre. Tavaly októberben
a felnőttcsoportot a Roger Schilling zenekar kísérte el a pécsváradi minősítőre, akikkel sokszor
dolgoznak együtt. Az élő zenés
előadás kihívás mind a zenekar,
mind az együttes számára, de az
eredmény mindig magasabb színvonalat eredményez, amit értékelt
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a minősítő zsűri is. Az ifjúsági csoport is sikeresen szerepelt tavaly
nyáron Balatonberényben az első
megmérettetésen, ahol arany minősítést kaptak. Az eredménytől
ragyogva tértek haza, és azok is
folytatják a táncolást az eredménynek köszönhetően, akik azelőtt a
kilépést fontolgatták.
Szauer Ágnessel a Németkér a fotográfiákon c. kiállításhoz kapcsolódó előadásokon szoktak együtt
fellépni, aki feldogozta az 1905ben Németkéren született Molnár
Józsefnek, a falu fotográfusának
a hagyatékát. Az üvegnegatívok
évtizedekkel a fotós kitelepítése
után kerültek elő az elkobzott háza
padlásáról. Az anyag felbecsülhetetlen érték a falu története szempontjából.
Sorban érkeznek a csoporthoz a
felkérések, lassan kialakul az éves
programjuk. A testvérvároshoz jövőre fognak ellátogatni, idén egy
külföldi fellépőtúrát is szeretnének
megszervezni.
Jó páros a munkában is: keramikus és kályhaépítő
„Ketten érünk egyet”
Vaszkó Zsuzsáról annyit tudtam,
hogy pénzügyi tanácsadó munkája mellett kerámiák készítésével
is foglalkozik – telefonon magáról
előzetesen annyit mondott, hobbiszinten egyelőre. E kis beszélgetés közben derült ki, hogy férje,
Venyegei Szilárd kályhaépítő, ami
egy kicsit kibővítette a riportom
előzetes célját, de nagyon megörültem, hogy eljuthatok egy kályhaépítő műhelyébe is.
Zsuzsa, Szilárd és két gyermekük
két éve költözött Németkérre,
miután beleszerettek a házukba, amely Németkér hardi részén
található, és egykor az óvoda
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működött benne, az államosítások
előtt pedig Csilléry földbirtokos
élt itt családjával. Egy gyönyörű, rendkívül romos kúriát vettek
meg, amit felújítottak, de a munkák még nem fejeződtek be teljesen. Most már a tágabb család is
elismeri, hogy érdemes volt, de
eleinte inkább kételkedtek a projektjük sikerében. Az elkészült ház
terei, egyedi berendezései különleges hangulatban, egységben
olvadnak össze, amelynek nagyon
sok része Szilárd keze munkáját és
kreativitását dicséri.
Szilárd öt éve épít kályhát, kandallót és kemencét: téglából, kályhacsempéből és agyagból, jelenleg
készül a mestervizsgára. Mostanra eldőlt, hogy hosszú távon szeretne ezzel foglalkozni, és minden részletében maga készítette

Kerámiakészítés folyamata
Ahhoz, hogy egy kis bögre elkészüljön, két-három hétre van szükség. Kezdődik az agyag meggyúrásával, aminek a légtelenítés és a tömörítés a célja. Ezután kerülhet a korongra, kezdődhet a forma kialakítása a speciális
fogásokkal. Miután elkészült a kívánt forma, bizonyos ideig száradnia kell,
ami után külső rendbetételeket – köztük a fenék igazítását is – kell elvégezni. Amikor teljesen megszáradt, egy kis retusálás következik, és jöhet
az első égetés, az ún. zsengélés. Ezután kerülhet rá a máz, majd száradás
után a következő égetés. A folyamatot a kemence felfűtésének tizenkét
órás időtartama sem gyorsítja, az égetést követően pedig le kell hűlnie
olyan hőfokra, hogy egyáltalán ki tudják venni az elkészült kerámiákat – ez
általában 24-32 óra.

cserépkályhát építeni, amihez ők
készítik a kályhacsempéket is.
Az egyedi csempékből, kerámiákból készült kályha egészen más
színvonalat képvisel – mondja.
Zsuzsa elmeséli, hogy mindig szeretett a „kezével matatni”, sok
mindent készített, és vonzotta a

fazekasság is. A céljaik ebben egybevágtak, így két éve együtt kezdték el kitanulni a kerámiakészítés
fortélyait. Ketten érünk egyet
– nevetnek össze, mert a munkafolyamat lépéseinek vannak férfiasabb és nőiesebb részei. Nagy
segítség, ha az agyag átgyúrását
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egy erősebb férfikéz tudja elvégezni, de Szilárd korongozásban
is nagyon jó – mondja Zsuzsa,
bármilyen formát el tud készíteni.
Ő pedig az aprólékosabb: tisztázó, mintázó, mázkészítő lépéseket
végzi szívesebben. A műhelyben
három égetőkemence is sorakozik, de ebből egyelőre csak egyet
használnak. A másik használatára
akkor kerül sor majd, amikor azt
magasabb égetési hőfok elérésére
átalakíttatják, így az abban égetett
tárgyak szinte porcelánminőséget
adnak majd eredményül. A harmadikat, a legnagyobbat – amiben a
csempéket fogják égetni – pedig
majd a ház elektromos hálózatának bővítése után tudják használatba venni, amihez még a szomszédos utcában is fejleszteni kell a
hálózatot.
Egy újabb szerelmük a japán rakukerámiák készítése, ami teljesen
más eljárás, mint a hagyományos
népi. Nem lehet pontosan tudni,
mi lesz a végső színeredmény, és
ez a bizonytalansági tényező az,
ami izgalmassá teszi az eljárást és
a végeredményt is. A kis tárgyakat
nem korongozással készítik, egy
agyagtömbből faragják ki, és az
agyag is más összetételű, samottot tartalmaz. Redukciós technikával dolgoznak, a kemencéből
Németkér rövid története

A település első említése 1193ból való „Ker”-ként, később Kiskeer, Kér, Kérpuszta, 1789-től Német-Keér, majd 1892-től már a mai
nevén. A falu a török uralom után
teljesen elnéptelenedett, amin az
1785-86-os betelepítések változtattak. Németországból, a Mainz
és Aschaffenburg közötti területről érkeztek ekkor sokan. A falut
alapító betelepülők családnevei
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forrón – 980 fokosan – veszik ki a
termékeket, amelyeket ilyenkor
olyan közegbe tesznek, amelytől tűzbe lobbannak, és bizonyos
idő elteltével földdel fojtják le az
égést. A redukció hatására a mázban lévő fémoxidok nagy játékba
kezdenek, amelynek minden esetben egyedi mintázat lesz a kimenetele.
Szeretnek a faluban élni, úgy érzik, az itteniek is befogadták őket.
Akik betérnek hozzájuk, örömmel
idézik fel azokat a gyerekkori emlékeiket, amikor még óvodásként
jártak esetleg a házukban, boldogan mutatják meg, hogy akkor

melyik helyiségnek mi volt a funkciója. Zsuzsa és Szilárd úgy érzik, jó fordulatot vett itt az életük,
amely azzal járt, hogy sok mindent
elhagytak a városi életmódból, de
ezeket egyáltalán nem sajnálják.
Az elmúlt két év bebizonyította
számukra, hogy jó döntést hoztak:
életük kiegyensúlyozott, harmonikus, amelyet a nyugodt és csodás
környezet csak erősít és támogat.
Mindketten sikeresek, és bíznak
abban, hogy – bár Zsuzsa munkáját, a pénzügyi tevékenységét nem
készül egyhamar feladni – a kétkezi
munkával készült termékekre mindig lesz igény.

közül többet még ma is megtalálhatunk a faluban, mint az Ambach, Bachmann, Braun, Büttl,
Elmauer, Kungl, Gungl, Kiefer,
Rodenbücher, Schlosser, Steigerwald, Wahl. A második világháború után a falu lakosságának összetételét, nemzetiségeinek arányát
az újbóli erőszakos ki- és betelepítések átrendezték. A német
nemzetiség helyére Felvidékről

és Békés megyéből érkeztek családok, amelynek eredményeként
az addig tisztán sváb faluban harminc százalékra csökkent a német származásúak aránya. Aki
Németkéren átutazik, látja, hogy a
falu két településből épült össze,
1954-ben csatolták hozzá Hardot.
Ma nem egészen ezernyolcszázan
élnek itt, szemben az 1941-es háromezer-egyszáz lakossal.
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Magasra tESZIk a lécet…
Dicsérdi Liza | Fotó: Juhász Luca, internet
Azt mondják, a mai fiatalok nagy részét semmi sem motiválja a tanulásra. Nincs jövőképük és céljuk az
életben. Ezt az állítást egy diáknál jobban senki sem tudja megcáfolni. Sőt én rögtön két személyt is találtam az ellenpéldára. Iskolánk két végzős, kiemelkedően jól teljesítő tanulójával, Papp Verával és Soós
Tamással beszélgettem.

Vera
–– Mesélj egy kicsit magadról!
–– Már 12 éve, hogy táncolok.
Mindig is érdekelt a sport világa.
Twirlingeztem, illetve rendszeresen járok kézilabda-, floorball-,
atlétika- és röplabdaversenyekre.
Sok tanulmányi versenyen vettem
és veszek részt most is. Mindemellett világéletemben kitűnő tanuló
voltam, hisz vannak céljaim, és tudom, hogy tenni kell érte.
–– Úgy tudom, modellkedsz is.
Mikor kezdted és hogyan kerültél
bele ebbe a szakmába?
–– Ez összeköttetésben van a
tánccal. A Csillag Show Táncegyesületnél (aminek vezetője
dr. Czárné Nagy Ildikó) a színpadi
mozgást is tanultuk. Ott fedezett
fel engem egy fotós 11-12 évesen,
majd elhívtak egy castingra, ahol
modellszerződést kaptam. Azóta
már különböző cégekkel, fotósokkal dolgoztam együtt. Amire talán a legbüszkébb vagyok,
hogy olyan neves emberekkel is,
mint Nánási Pál, Módos Gábor és
olasz fotósokkal, például Moreno
Zanardóval. Több magyar sportcégnek és román oldalnak is én
vagyok az arca, köztük a Trimonának és az E-sportnak. Viselhettem
Wolf Heni által tervezett ékszereket, és jelenleg Juhász Szilvia és
Czakó Balázs természetfotós első
számú modellje vagyok. Ez mind

hatalmas megtiszteltetés számomra.
–– Gondoltad volna, hogy egy
nap ezzel fogsz foglalkozni? Miben változott az életed?
–– Régen szerintem nem volt
ilyen jó alakom, és egyáltalán
nem gondoltam volna, hogy egyszer modell leszek. Azóta jobban
odafigyelek az egészséges táplálkozásra és a mozgásra. A legnagyobb változás talán az, hogy
jóval kevesebb a szabadidőm.
–– Mindezek ellenére kitűnő tanuló vagy. Elárulnád a „titkot”, hogyan csinálod?
–– Ebben talán az a titok, hogy
a szüleim sokat foglalkoztak ve-

lem, és mindig jó tanáraim voltak.
Elvárták, hogy a leckém kész legyen, elmenjek edzésekre. Ezt belém táplálták, amiért nagyon hálás
vagyok. Tudom, hogy mik a kötelességeim, és maximálisan kihasználom az időmet, a szüleim pedig
mindenben segítenek. Szerintem
az egész időbeosztás kérdése.
–– Mik a terveid a továbbtanulás
terén? Maradsz a modellkedésnél?
–– Ennél kicsit komolyabb céljaim
vannak. Erre inkább csak hobbiként tekintek, úgy, mint a táncra.
A Corvinus Egyetemen szeretnék
továbbtanulni, ahova bár a ponthatár nagyon magas, de nem teljesíthetetlen, hisz ezért tanulok
most. A nemzetközi tanulmányokat jelöltem meg, mert érdekel a
nemzetközi jog és a diplomata feladatkör. El tudnám képzelni, hogy
egy követségen dolgozom, illetve
az UNESCO-nál vagy az ENSZ-nél.
Mindenképpen különböző országokkal szeretnék kapcsolatot létesíteni.
–– Hogyan látod magad 10 év
múlva?
–– Addigra már remélhetőleg egy
vagy két diplomával rendelkezem.
Nem feltétlenül külföldön képzelem el a jövőt, de mindenképpen
idegen nyelvvel szeretném folytatni a munkát.
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Tamás

–– Mesélj magadról, mi az, amit
tudni kell rólad?
–– Szekszárdon lakom, mégis az
ESZI-t választottam. Itt informatika
szakra járok. Szerettem volna egy
kis önállóságot tanulni, ami a kollégiumnak köszönhetően, azt hiszem,
sikerült is. Ezért nagyon büszke vagyok magamra, és úgy érzem, hogy
jót tett, hogy eljöttem ide. A jövőben mindenképpen szeretnék valami kreatív munkát, ahol új dolgokat
lehet alkotni, esetleg egy innovatívabb projektbe becsatlakozni.
Bár programozni szeretek, nem
pont rendszergazdaként tudnám
elképzelni magam, ezért néztem a
mechatronikai mérnök szakot. Robotok, vezérléstechnika és minden
ilyesmi.
–– Ha van valami verseny, azon te is
ott vagy. Ha jól tudom, a közelmúltban voltatok a Bakonyi Bitfaragó
Bajnokságon.
–– Igen, ez egy többfordulós csapatverseny volt, ahova két osztálytársammal mentünk, és II. helyezést
értünk el. Az első feladatot online
kellett megoldani, majd volt egy
élő forduló és ezután a veszprémi
döntő, ahová már csak nyolc csapat
jutott be. A feladat főleg reprogramozás volt, ahol egy önjáró autót
kellett szimulálni.

–– Részt vettél a PénzSztár versenyen is, ami egy elég erős pénzügyi
verseny. Mindig is kíváncsi voltam,
hogy infósként hogyan kerültél a
csapatba?
–– Én nagyon sok mindennel szeretek foglalkozni, és sokféle hobbim is van. Vevő vagyok minden
újdonságra, még a pénzügyre is.
Veráék hívtak, hogy legyek benne
a csapatukban, és ezt nem bántam
meg. Örülök, hogy elmentem, hiszen tavaly is bejutottunk az elődöntőbe. Szerintem nagy pénzügyi
tudásra tettem szert.
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–– Milyen volt a felkészülés erre
a versenyre?
–– Piszok nehéz volt. Előtte még
sohasem foglalkoztam pénzüg�gyel, úgyhogy nekem minden új
volt, az is, ami nekik alap, tehát
sok felkészülést igényelt. De hát
imádom a kihívásokat.
–– Azt megtudtam, hogy rengeteg mindennel szeretsz foglalkozni. Ezek mellett marad még
hely a hobbinak?
–– Biciklizek, futok, edzek, kilenc
éve gitározok, és szeretek origamizni. Egyszer megpróbáltam
megdönteni egy rekordot, a világ leghosszabb origamikobrájával. Az origami nagyon jó arra,
hogy fejleszti az ember türelmét,
ezért is szeretem a bonyolultabb
modelleket.
–– Hogyan látod magad 10 év
múlva?
–– Valahol a riviérán egy jacht
mellett virágfüzérrel a nyakamban. Remélem, hogy addigra
minél több helyre eljutok. Szeretném bejárni a világot, és új
embereket megismerni. Természetesen örülnék, ha emellett
meglenne egy jó egzisztenciális
alap is. Egyszerűen csak azt akarom, hogy egy izgalmas életem
legyen.
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Legfontosabb értékünk: környezetünk
RHK Kft. | Fotó: RHK Kft.
A helyi értékek őrzése elengedhetetlen identitásunk kifejezéséhez, legyen szó akár egy egész
nemzetről vagy csak kis közösségekről. Értékként tekinthetünk egy hagyományra, egy lassan feledésbe merülő szakmára,
történelmünkre és számtalan
dologra, amely fontos pont akár
csak egy ember életében. Ám
talán mindennél előrébb való,
hogy természeti, környezeti értékeinket megőrizzük, hiszen
mindenki élhető, fenntartható
miliőre vágyik.
A hatalmas ipari intézményeknek még nagyobb felelősség jut
ebben a feladatban, hiszen tevékenységük több millió ember
életét érintheti, sőt működésük

együttesen egy egész bolygó életére hatással lehet. Az atomerőmű
környezetbarát működése széles
körben ismert, ám a radioaktív hulladékok kezelésének, tárolásának
megoldásai a mai napig sok mindenkiben kérdéseket vetnek fel.
Az atomerőművi eredetű mellett
az egészségügyben, iparban, mezőgazdaságban szintén keletkeznek ilyen típusú hulladékok. A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft.
(RHK Kft.) számára a környezetvédelem nemcsak az atomtörvényben foglalt alapelv – a radioaktív
hulladékot és a kiégett üzemanyagot úgy kell biztonságosan kezelni, elhelyezni, hogy megvédjük az
emberi egészséget és a környezetet mind most, mind pedig a jövőben anélkül, hogy méltánytalanul

nagy terheket hagynánk a jövő
generációra –, hanem társaságunk
hitvallását is hűen tükrözi.
Mint a legtöbb országban, úgy
hazánkban is a radioaktív hulladék kezelésére és végleges elhelyezésére vonatkozó szabályozást
nemzetközi sugárvédelmi és sugárbiztonsági előírások figyelembevételével törvényesítik. Mivel
a szervezetünket érő sugárzások
összeadódnak, a mesterséges radioaktivitás esetében szigorú dóziskorlátokat szab meg az illetékes
hatóság. Az RHK Kft. létesítményeire a dózismegszorítás 0,1 mSv/év,
mely érték a magyarországi természetes háttérsugárzás körülbelül harmincad része.
De hogyan lehet garantálni ezeknek a korlátoknak a betartását?

RADIOAKTÍV HULLADÉKOKAT KEZELŐ KFT.
Elsősorban a „többgátas koncepció” segítségével, amelynek
lényege, hogy 3 komponensnek együtt kell biztosítania, hogy
megfelelően elszigeteljék a hulladékot a környezettől: a hulladékformának és csomagolásnak, a kialakított műszaki védelmeknek (az
ún. mérnöki gátaknak) és a geológiai befogadónak. A Bátaapátiban és Püspökszilágy-Kisnémedi
határában üzemelő tárolók is ezen
alapelvek szerint működnek, illetve egy lehetséges nagy aktivitású,
hosszú élettartamú hulladékoknak
kialakítandó tároló is ezen elképzelés szerint épülne meg a jövőben.
A tárolók környezetében élő lakosok számára is az elsődleges
elvárás a radioaktívhulladék-kezeléssel kapcsolatban környezetük biztonsága. Ezt az igényt csak
megfelelően kialakított környezet-ellenőrző monitoringrendszer
működtetésével, az eredmények
feldolgozásával, értékelésével és
bemutatásával lehet kielégíteni. A
társaság ilyen irányú tevékenysége
alapján kijelenthető, hogy a lakosságnak a tároló üzemeltetéséből
származó sugárterhelése nem mutatható ki. A havonta mért átlagos környezeti dózisteljesítményadatok a www.rhk.hu honlapon is
megtekinthetőek.
Persze semmi nem mond többet
annál, mintha egy pillanatra megállunk, és körbenézünk a tárolók
környezetében. Az RHK Kft. tevékenységével érintett területek
számtalan természeti szépséggel
rendelkeznek. A bátaapáti fióktelepet befogadó és azzal határos
települések mind egy túraútvonal
vagy zarándokút mellett helyezkednek el. A többnyire kis falvakban lehetőség van megszállni
a kúriákban, vendégházakban.

A templomok, kápolnák is elmaradhatatlan részei az itt elterülő,
hegyes-dombos tájnak, akárcsak
Bátaszék büszkesége, a 2016-ban
az Európai Év Fájának választott
molyhos tölgy, amelynek árnyékában szerényen meghúzódva áll a
Szent Orbán-kápolna.
Hasonlóan nyugalmat árasztó környezetben található a fővároshoz
közeli, Püspökszilágy és Kisnémedi határán üzemelő hulladéktároló
is. A Cserhátalja közelében elhelyezkedő terület számtalan programmal szolgál az érdeklődőknek:
erdei iskola invitálja vadlesre, tanösvény látogatására, erdei túrára
az arra járót, de akár a solymászat
rejtelmeibe is betekintést nyerhetünk. Páratlan fás, bokros és
gumós növénygyűjteménnyel találkozhatnak a térség botanikus
kertjébe látogatók. Szinte az is
magától értetődik, hogy egy ilyen
vadregényes környezet tájfutó
versenynek ad otthont. Templomok, kúriák, horgásztavak mellett
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harangöntő műhely és obszervatórium is gyarapítja a települések
nyújtotta kulturális és természeti
örökségek sorát.
A Paksi Atomerőmű szomszédságában üzemelő átmeneti tároló
és környéke szintén az egészséges környezet képét tárja elénk.
A Duna és az erdők gazdag élővilága, a horgásztavak, a természetvédelmi területek mind vonzó
helyszínek a barangolni vágyóknak, de akár Tolna megye egyetlen
helyreállított római kori romkertjét
is megtekinthetik a kíváncsiak Dunakömlődön.
A fent említett kevés példa csak töredéke az értékeknek, amelyeket
ezek a helyek magukban rejtenek.
Az RHK Kft. dolgozói mind szívén
viselik környezetük sorsát, hivatásként tekintenek tevékenységükre.
Ez a jövőre nézve is garanciát jelent a tárolók zavartalan működésére, bizonyítva, hogy technika,
természet és ember harmóniában
élhet egymás mellett.
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Helyi értékek őrzője
Patyi Orsolya | Fotó: Bodajki Ákos

Amikor sok évvel ezelőtt először léptem át az erőmű kapuját, pontosabban a látogatóközpont ajtaját
– az akkor itt dolgozó édesapám kíséretében és egy három hónapra szóló szerződéssel a zsebemben –,
első utam Beregnyei Miklós üzemtörténész kicsiny irodájába vezetett. Ennek lassan 16 éve…
Azóta kétszer költöztünk új, mindig egy kicsit nagyobb irodába, de íróasztalaink soha nem voltak mes�szebb egymástól 1-2 méternél. A múzeumban minden kolléga egyetért azzal, hogy Miklós, bár már túl
van a hetedik X-en, energiájával mindannyiunkat leköröz.

–– Mikor kezdtél el helytörténeti
kutatással foglalkozni?
–– Hatvanban kezdtem el a helytörténettel komolyabban foglalkozni, ahol jó barátságban voltam
a városi múzeum és a városi könyvtár igazgatóival, valamint a laktanyai könyvtár vezetőjével. A hatvani laktanyában szerveztem meg a
hadseregben elsőként a helytörténeti szakkört, és hoztam létre egy
helytörténeti múzeumot, amelyet
mindig bemutattak a laktanyába
érkező párt- és állami vezetőknek.

–– Ibrányban születtél, hogyan kerültél Paksra?
–– Sok vita és többszöri próbálkozás után 1976-ban, amikor a honvédelmi miniszter Kubába utazott,
az egyik ismerősömnek sikerült az
áthelyezési kérelmemet – amelyet
már 1973-ban beadtam – az egyik
csoportfőnökkel aláíratni, és 1976
augusztusában már Pakson is voltam az atomerőművet építő műszaki zászlóaljnál mint a kulturális
munka instruktora. Ennek keretében az ifjúsági klubok, a laktanya
könyvtára és a katonák általános
iskolai oktatása tartozott hozzám.

–– Helytörténészként van kedvenc
témád vagy korszakod?
–– Természetesen van, nevezetesen a Rákóczi-szabadságharc kora,
valamint az 1848/49-es forradalom
és szabadságharc időszaka. Ezzel
a két témával sokat foglalkoztam,
és az 1970-es évek elején már úgy
volt, hogy a Hadtörténeti Intézetbe kerülök, ám a patrónusom
egy bécsi konferencián, a szállodai szobájában meghalt, így kútba
esett ez a lehetőség. Egyébként
Hatvanban sokat foglalkoztam az
1848/49-es eseményekkel, míg
Pakson a Rákóczi-szabadságharccal, hiszen Lussonium helyén állt a
Bottyán-sánc. Stratégiailag fontos
pont volt, az Alföld felől itt keltek

át a katonák a dunántúli harcokhoz. Egy földsánc állt itt, ezt biztosította Vak Bottyán.
–– Ki tudsz emelni a munkáid közül olyat, ami a legközelebb áll
hozzád?
–– Nagyon a szívügyemnek tekintettem Paks sajtótörténetének a
kutatását és feldolgozását. Paks
monográfiája ugyan említi a régi
paksi lapokat, ám ezekből egyetlen példány sem volt a városi
könyvtárban. Volt egy jó barátom
a Nemzeti Könyvtárban, akinek a
segítségével minden régi paksi lapot lefénymásoltattam, beköttettem, és így kerültek Paksra. Egyébként az Atomenergetikai Múzeum
könyvtárában vannak, ugyanis a
múzeumnak ajándékoztam a sajtógyűjteményemet, miután négy
kötetben feldolgoztam és kiadtam Paks sajtótörténetét. Nagy
hatással volt rám a biskói komptragédia történetének a kutatása,
amely tragédia a Duna folyamhoz
fűződő legnagyobb katasztrófa és
Paks történetének legtöbb áldozatot követelő sorscsapása. Kevesen
tudják, hogy 1887. június 18-án 250
ember – zömük nő és gyermek –
fulladt a Dunába a biskói révnél, a
komp felborulása, majd elsüllye-
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dése miatt. Ennek a témának a feldolgozása nagyon megviselt, mert
könnyen elkerülhető lett volna.
–– 1992-ben dr. Petz Ernő vezérigazgató bízott meg az üzemtörténeti gyűjtemény létrehozásával.
Mesélj egy kicsit arról, hogyan is
lett az erőmű múzeuma üzemtörténeti gyűjteményből országos
szakmúzeum.
–– Az üzemtörténeti gyűjtemény
1999. július 16-án kapta meg a
Múzeumi működési engedélyt,
amely az atomerőmű építésére
és a 30 km-es körzetére volt érvényes. A működési engedély megszerzését megelőző munkákba
már besegített dr. Bencze Géza,
az Országos Műszaki Múzeum főigazgató-helyettese és munkatársai. Hamar kikristályosodott az
az elképzelés, miszerint országos
gyűjtőköri bővítést kellene kérnünk, és az atomenergia magyarországi megjelenését és elterjedését kellene feldolgozni. Ennek
az elképzelésnek a megvalósítását
sürgette az a helyzet, amely a hazai privatizációk kapcsán alakult
ki, nevezetesen: a külföldi kézbe
került gyárak és üzemek üzemtör-

téneti gyűjteményeinek jelesebb
darabjait az új tulajdonos külföldre vitte. Ezt csak úgy lehetett
megakadályozni, ha a gyűjtemény
múzeumi rangot kap, mert a múzeumból műtárgyat csak miniszteri engedéllyel lehet külföldre vinni, de csak ideiglenesen, kiállítás
céljából. Ez a helyzet sürgette az
üzemtörténeti gyűjteményünk létrehozását is. A gyűjtőköri bővítést
sürgette az is, hogy hat nagy intézmény – mint például az Atomki
vagy a BME Nukleáris Technikai
Intézete – jelezte, hogy a leselejtezett eszközöket nem tudja tárolni, így vagy eladják, vagy zúzdába
küldik. Ezek az országos oktató- és
kutatóintézetek támogatták gyűjtőköri bővítési elképzelésünket,
csak egy nagy probléma volt: nem
volt múzeumi épületünk. Aztán
2008 decemberében Mittler István kommunikációs igazgatónak
sikerült megszereznie a 306-os
előkészítő raktárt. Ettől kezdve
felgyorsultak az események, megkezdtük a múzeumi törvényben
előírt feltételek megteremtését,
és 2010. december 9-én a minisztérium jóváhagyta a gyűjtőköri
bővítési kérelmünket, és országos
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gyűjtőkörű szakmúzeumi státuszt
adott, ami azt jelenti, hogy minden atomenergetikával kapcsolatos emléket az ország teljes területéről kötelességünk gyűjteni.
–– Hogyan történik a műtárgyak
felkutatása, feldolgozása?
– A felkutatás régebben elég nehézkesen ment, ám a múzeum
megnyitása óta folyamatosan jelzik az üzem szakemberei, ha egy
eszköz cserére vár vagy már lecserélték, hogy szükségünk van-e az
adott tárgyra. A tárgy múzeumba
történő beszállításakor gyűjtőköri
kartont fektetünk fel a tárgy fontosabb adatairól, majd fotót készítünk róla, és bevezetjük a gyarapodási naplóba, amely alapján
gyarapodási naplószámot kap,
ezzel a tárgyból „műtárgy” lesz.
A műtárgyról leírókarton készül,
minden fellelhető adattal, és végül leltári számmal látjuk el a műtárgyat.
–– Az alapkő előkerülése is egy
érdekes történet. Hogy is volt?
–– A Tájékoztató és Látogatóközpont építése 1993-ban kezdődött, és 1995. szeptember 28-án

44

ATOMENERGETIKAI MÚZEUM

nyílt meg. A megnyitásra készülve, a kiállítótérben már az üzemtörténeti gyűjtemény anyagából
is terveztünk kiállítani tárgyakat.
Ebben az időben bementem
minden raktárba, és a 305-ösben egy nagy ládát fedeztem fel.
Kérdeztem a raktárost, hogy mi
van benne. Nem tudja, mondta,
mert még nem bontották fel. Természetesen kértem, bontsuk fel,
nézzük meg a tartalmát, és kiderült: az atomerőmű 1975. október
3-án elhelyezett alapköve alussza
álmát a hatalmas és megmozdíthatatlan ládában. Ugyanis az építkezésnél útban volt, felszedték,
mondván, majd később ismét lerakják, ám végül megfeledkeztek
róla. Így került az alapkő a látogatóközpontba.

–– A múzeum fotótárában jelenleg
több mint 100 000 fotó található,
melynek jelentős részét te fotóztad. Mikor kezdted el a fényképes
dokumentálást?
–– Az erőműbe kerülésem – 1991
januárja – kezdetétől fotóztam az
üzem területén, hiszen mint a városi helytörténeti bizottság elnöke, már az 1980-as évek elejétől
fotóztam a városban. Az atomerőműben készült fotókat 1991 közepén kezdtem archiválni, amelyek
háromkötetnyi regiszteres füzetet
töltöttek meg. Aztán a 2000-es
évek elején kezdtem digitalizáltatni és CD-re íratni a több mint
2000 tekercsnyi filmet. Ezek közül
a CD-k közül nagyon sokat már
nem tudunk megnyitni, ezért újra
digitalizáltatjuk, és külső adathor-

dozóra tesszük, mert azt mondják,
a CD-nek is lejárt az ideje.
–– A magazin elődjének, az Atomerőmű újságnak 10 évig voltál a
főszerkesztője. Hogyan emlékszel
vissza erre az időszakra?
–– A szép emlékeim közé tartozik
az a tíz év, annak ellenére, hogy
mint a mérgezett egér, örökké
rohantam, hiszen a fotózást is
egyedül végeztem, ráadásul még
látogatócsoportokat is kellett
kísérnem. Szerettem a szerkesztői
munkát, ám amikor az új szám
kéziratát leadtam a nyomdának,
két napig nem voltam képes
egy sort sem írni, még a tollat is
utáltam. A tíz év alatt 102 számot
szerkesztettem, elődöm, Lóczy
Istvánné, majd Fábián Erzsébet
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81 számot 8 év alatt. Miután
megkaptuk múzeumnak a 306-os
épületet, és elkezdődött a tervezés
és átalakítás, kértem Mittler
Istvántól a felmentésemet, mert
erre már nem maradt volna időm.
–– A családban van valaki, aki hasonlóan érdeklődik a múlt kutatása
iránt?
–– A feleségem érdeklődési köre
hasonlít az enyémhez, annyi különbséggel, hogy ő a növények
iránt érdeklődik, hiszen nyugdíj
mellett végezte el a kertészmérnökit, és a diplomamunkáját szőlészetből írta. A gyerekek között
nincs utánpótlás, a lányunk ügyvédi irodában dolgozik, az idősebb
fiunk a televízióban, a kisebbik pedig egyéni vállalkozó, programozó
mérnök. A három gyerekünk révén
négy unokánk van, ami nem túl
nagy teljesítmény.
–– Általában a történelemmel foglalkozókat úgy képzelik el, hogy
bújják a könyveket, és minden idejüket az íróasztaluk mögött töltik.
Neked viszont az egyik kedvenc
szabadidős elfoglaltságod a túrázás.
–– Feleségemmel
együtt
tagjai
voltunk
az
erőmű
túraszakosztályának, rendszeresen

Miklós a Szabolcs-SzatmárBereg megyei Ibrányban született. A tokaji gimnáziumban
érettségizett, humán tagozaton. Feleségével is itt ismerkedett meg, egy osztályba jártak.
Ezután a szentendrei Műszaki Katonai Főiskolára került,
majd Hatvanban egy különleges műszaki alakulatnál lett
századparancsnok, amelynek
feladata az ott lévő országos
vezetési pont elleni esetleges
támadás elhárítása volt. 1976ban költözött családjával Paksra, 1991-től dolgozik az atomerőműben.
Paks kulturális életének aktív
résztvevője. A helytörténettel
foglalkozó Jámbor Pál Társa-

túráztunk hosszú éveken át,
bejártuk az országot és Erdély
egy részét. Aztán egy idő után
kimaradtunk
a
szakosztályi
túrákból, végül a szakosztályból
is, mert egyre jobban terjedt
a teljesítménytúra. Mi pedig
szeretünk
rácsodálkozni
egyegy szál virágra, fára vagy tájra,
ami időigényesebb a rohanásnál.
A szakosztályból történt kilépésünk
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ság elnöke, a Paksi Tükör című
kulturális folyóirat főszerkesztője, de alapítója és első szerkesztője volt elődjének, a Paksi
Mozaiknak, valamit a Paksi Hírnöknek is. Az atomerőmű több
kiadványát – Évkönyv, Gyűjteményi Szemle, Emlékező Füzetek – is ő állítja össze.
Újságírói
tevékenységéért
1998-ban Urántoll díjban részesült. Megkapta az Országos Honismereti Szövetség
aranyérmét, múzeumi munkájának elismeréseként tavaly
életműdíjat vehetett át, idén
pedig a magyar kultúra napján
„A Tolna Megyei Művészetért”
ezüstplakettel ismerték el tevékenységét.

után kettesben járunk túrázni,
kedvenc helyünk a Mátra, ahol
évente legalább háromszor egy
hetet töltünk. Érdekes megfigyelni
az embernek saját magát: régen
csak rácsodálkoztunk egy szép
virágra, fára, ma már nem tudok úgy
elmenni egy szép fa mellett, hogy
meg ne simogassam a törzsét, és
ne szóljak hozzá, minimum annyit,
hogy csodálatos vagy.
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Forgógép és Installációs Csoport
Gyöngyösiné Nyul Petra, Orbán Ottilia | Fotó: Bodajki Ákos

Szakács Miklós
vezető berendezésmérnök

Érettségit Budapesten, az Üteg
utcai Villamosenergia-ipari Szakközépiskolában szerezett. Ezután
első munkahelyként 1988-ban került az akkori PAV-hoz. Az iskolai
évek alatt a nyári gyakorlatot az
atomerőműben töltötte, így már
volt némi fogalma az itteni körülményekről. Édesapja is nyugdíjba
vonulásáig az erőműben dolgozott, az ő közbenjárására sikerült
tanulmányi szerződést kötnie az
erőművel, így iskola után biztosítva volt a munkahelye. A többi
fiatalhoz hasonlóan, neki is nagyon
furcsa volt, hogy a fiatalok tegezték az „öregeket”.
Itt a kis teljesítményű motorok tekercselését végezték, majd innen
rövidesen az újonnan megalakult
Méréstechnikai Csoportba került.
Gyorsan sikerült beilleszkednie, az
átlagéletkor körülbelül 25 év volt,
és ötből négyen ugyanabban az
iskolában érettségiztek. Felada-

tuk különböző villamos mérések
végrehajtása volt. Ebben az időben nem álltak rendelkezésükre
mérési utasítások, így ezeket is
ők írták maguknak. A méréstechnikai csoportban töltött időszak
meghatározta szemléletét az itt
végzett munkához. Nagyon szívesen emlékszik vissza az itt töltött
évekre. Közben elvégezte a Kandó Kálmán Villamosipari Főiskola
energetika szakát. Egy év katonaság után a Villamos Karbantartási
Osztály új próbatermébe került.
A próbaterem készülékei ismerősek voltak, mert korábban részt
vett a létesítési, üzembehelyezési
munkáiban, valamint a szakdolgozata témájához is kapcsolódtak. Itt
0,4 és 6 kV-os, valamint az egyenáramú motorok üzembevétel előtti
vizsgálatait végezte.
2005-ben került a Karbantartástechnológiai Osztályra (a Villamos
Műszaki Osztály elődszervezete).

Azóta a Forgógép és Installációs
csoport vezetője. Tevékenységük
igen sokrétű. Jelenleg két projektjük van folyamatban: a generátorforgórész rekonstrukciója, mely
során modernizálják az összes generátor-forgórészt, valamint a gerjesztőgépek felújítása. A projektek
végrehajtása során jelentősen nő
az erőműben a termelésbiztonság.
Közvetlen munkatársai kiemelkedő szakmai tudással és több évtizedes tapasztalattal rendelkeznek,
magas műszaki színvonalon végzik
munkájukat. Úgy gondolja, hogy
ez az alapja csoportjuk hatékony
működésének. Igazi összetartó
csoport, évente több alkalommal
tartanak közös családi összejöveteleket. A munkahelyen is baráti
hangulatban telik az idő.
Miklós családjával Bölcskén lakik.
Felesége a helyi általános iskolában tanító. Két fiúgyermekük van,
Miklós 14, Ádám 12 éves. A nevelési módszerük konzervatív. Céljuk,
hogy gyermekeik a felnőtteket és
társaikat tisztelve megállják helyüket a tanulmányi idejük alatt és a
munka világában is mind emberileg, mind szakmailag.
Közös hobbijuk a természetjárás
földön, vízen. Igyekeznek – lehetőségünkhöz mérten – minél több
időt a természetben tölteni.
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Balogh Ferenc
berendezésmérnök

1984-ben született Szekszárdon.
Gyermekkorát Pakson töltötte, a
Bezerédj István Általános Iskolában tanult, majd az ESZI-be felvételizett. A középiskolás évek
szakmai gyakorlatai során már
kapcsolatba került az atomerőművel. Az érettségi után elvégezte az
erősáramú elektrotechnikai technikumot, majd a Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki
Karán villamos energetika szakirányon szerzett mérnöki diplomát.
Ezt követően a Villamos Üzemviteli Osztályon betanuló elektrikus munkakörben helyezkedett
el 2009 őszén, majd 2010 szeptemberétől a 4. blokk „F” műszakjában látott el elektrikusi feladatokat. A betanulási és kezdeti
időszakra jó szívvel tekint vissza,
mert egy igazán segítőkész és
sokat tapasztalt kollégákból álló

csapatba került, ahol a lehető legrészletesebben ismerhette meg
az atomerőmű villamos rendszereit. Az erőműves szakmai pályafutás következő állomását 2013
elején érte el: lehetőséget kapott
vezető elektrikus munkakörbe
való betanulásra. A váltóműszakos állást ekkor azonban – egy kínálkozó lehetőséggel élve – egy
műszakosra cserélte, 2013. július
1-jétől a Villamos Műszaki Osztály
(VIMO) Forgógép és Installációs
Csoportjában dolgozik, berendezésmérnök pozícióban. Az új
munkakörnyezet nem volt teljesen ismeretlen számára, mivel a
főiskolai szakdolgozatát éppen itt
írta. Immáron kollégaként is szívesen csatlakozott a VIMO-s szakemberekhez. A korábbi üzemviteli
tapasztalatokat jól tudja hasznosítani jelenlegi műszaki tevékeny-

sége során is. Feladatai közé tartozik adott villamos motorok és
generátorok műszaki hátterének
biztosítása, a berendezések karbantartásának tervezése, illetve a
szükséges rekonstrukciós munkák
és az ezekhez kapcsolódó engedélyek kezelése, továbbá az üzem
közbeni hibajavítások munkairányítása, továbbá a külső szakcégekkel és a társosztályokkal való
rendszeres kapcsolattartás is. Szereti a kihívásokkal teli feladatokat,
folyamatosan keresi a fejlődési lehetőségeket, ez utóbbit – legnagyobb szerencséjére – környezete
is támogatja.
Fecó párjával Pakson él. Nagyon
fontos számukra a család és a barátaik. Szeretik a természetet, és
igyekeznek minél több utazási lehetőséget kihasználni.
Szabadidejében hobbijának, a vadászatnak hódol – itt kiemelte azt
is, hogy próbál mindent megtenni
annak érdekében, hogy e tevékenység társadalmi elfogadása
egyre szélesebb körűvé váljon, és
a nem „beavatottak” is objektív
képet kaphassanak a tervszerű és
etikus vadászat szükségességéről,
valamint annak természetvédő és
értékmegőrző voltáról egyaránt.
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Kovács Tibor
berendezéstechnikus
Az atomerőműhöz 2001-ben került, először az ATOMIX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. állományába. A Paksi Atomerőmű
Zrt.-hez 2002-ben vették fel. Szakmája áramszolgáltatói villamoshálózat-szerelő. Egy villanyszerelő
vállalkozásban kezdett dolgozni
Szekszárdon, majd a kórházban
volt villanyszerelő másfél évig.
Közben érettségizett, és technikus lett. Az atomerőművi pálya
elhivatottságot jelent, a biztonságtudatos, precíz munkavégzést
a munkáltató meghálálja a kiváló
munkakörülményekkel, juttatásokkal, kollégákkal, emberséges és
támogató vezetőkkel. Édesapja a
Paksi Atomerőmű nyugdíjasa, így
nem ismeretlen számára az erőmű.
Kezdetben az Üzemviteli Igazgatóság Villamos Üzemviteli Osztályán
elektrikus volt a 400/120 kV-os alállomáson 2001–2002-ben. Hasznos
időszak volt, segítőkész munka-

társakkal, bár inkább az egy műszakos munkarend vonzotta, ezért
váltott, és PA Zrt.-sként 2002-től
a Karbantartási Igazgatóságra, az
egykori Villamos Szerviz Osztályra
került mint karbantartó. 2005-től
megalakult a Villamos Karbantartás-technológiai Osztály, (illetve
utódja a Villamos Műszaki Osztály), ahová vezetői ajánlásra nyert
el egy berendezéstechnikusi beosztást, amit 13 éve tölt be. Egy
nagyszerű és összetartó közösségben, a Forgógép és Installációs
Csoportban feladatai a karbantartások tervezése, szervezése,
beruházásokban, fejlesztésekben
való részvétel, engedélyezés, műszaki döntések. A területe az elosztók, világítási, felvonulási és
installációs hálózatok, provizóriumok, biztonsági felülvizsgálatok,
fan-coilok, fűtések, hermetikus zsilipek stb. Az erőmű szinte minden
helyisége, ahol akárcsak egy lám-

patest is van, a munkája részét képezi. Széles körű, jó kapcsolata van
egykori és jelenlegi munkatársaival, vezetőivel, társszervezetekkel,
külső vállalkozókkal, tanulókkal.
Munkája elismeréseként 2017-ben
Igazgatósági Nívódíjban részesült.
Tibor 2009 óta házas. Párja, Mónika a Magyar Villamos Művek Zrt.
Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zrt.-nél
számlakönyvelő. Gyermekei, Marcell 6, Miléna 1 éves. Tolnán élnek,
családi házban. Van egy nyaralójuk Fadd-Domboriban, a Dunához
közel. Szabadidejét horgászattal,
kirándulással, barkácsolással és a
családjával tölti.
Célja továbbra is a villamosenergia-iparban dolgozni, érdeklődve
várja az erőműbővítést.
A családja mellett fontosnak tartja a testi, lelki egészséget és az
egyensúlyt a munka és magánélet
között.
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Illés Gyula
berendezéstechnikus
Bács-Kiskun megye második legnagyobb településén, Baján született 1957-ben. A középiskolai
pályaválasztás idején Szegedre
jelentkezett, ahol erősáramú villamos szakképzettséget szerzett. A
technikusi minősítést Pécsett kapta meg.
Mondhatni, hogy a kezdetek kezdetén munkába állt Pakson, egészen pontosan 1978-ban. Első
munkahelye a 22. Számú Állami
Építőipari Vállalatnál volt. Ez a társaság végezte a Paksi Atomerőmű
épülő blokkjainak villamos installációs berendezésszerelését és a fel-

vonulási villamos hálózat üzemeltetését, Gyulát is e tevékenység
keretében foglalkoztatták. Néhány
év elteltével – 1986-ban – vették át
a Paksi Atomerőmű Vállalat Beruházási Osztályára. Feladatául az
atomerőművi blokkok és a külső
létesítmények villamos installációjának műszaki ellenőrzését határozták meg. Közel tíz év után, 1995ben – természetesen a villamos
szakterületen maradva – került
át a Villamos Installációs Osztályra. Ennél a szervezeti egységnél a
berendezések karbantartásához,
illetve azok üzemfenntartásához

kapcsolódó feladatokat látott el
technikusi munkakörben. Jelenleg
(2009-től) a Villamos Műszaki Osztály csapatát erősíti, s ezen belül a
Forgógép és Installációs Csoportot. Főbb tevékenységei: a villamos installációs berendezések és
a helyhez kötött akkumulátortelepek üzemével és karbantartásával
kapcsolatos napi szintű berendezésfelelősi feladatok ellátása.
Gyula nős, feleségével, Zsuzsannával Pakson élnek. Két lányuk
van, Bernadett és Judit, mindketten dolgoznak.
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A versmondás számomra
ünnepi alkalom
Vadai Zsuzsa | Fotó: Juhász Luca

Gáspár Gyula
–– Nyugdíjas ismerőstől hallottam, hogy a versmondás az egyik
kedvenc időtöltésed. Mióta szavalsz színpadon mások örömére?
–– A versmondás szeretete még
gyerekkorban kezdődött, általános iskolásként többször vettem
részt szavalóversenyeken. Szép
emlékként őrzöm, hogy gyerekként, illetve pár héttel a költő halála előtt (2016) felnőttként is elszavaltam Csoóri Sándor Anyám
fekete rózsa című versét. Közel
ötven év szünet következett, nyugdíjas lettem, és az időm hasznos
kitöltésére szívesen olvastam és

tanultam meg verseket, és úgy
éreztem, hogy a költemények üzenetét jó lenne átadni másoknak is.
A versmondás szép feladat, segíti
a koncentráció fejlődését, kitartást
és magabiztosságot ad.
A közönség előtti versmondáshoz
megfelelő bátorság kell, így erőt
vettem magamon, és az atomerőműves nyugdíjasklubban újrakezdtem a szavalást. A versmondás
számomra ünnepi alkalom. Eleinte névnapi köszöntéseken, majd a
szavalóversenyeken is megmérettettem magam. Legutóbb a paksi szervezésű Tuba János vers- és

prózamondó versenyen vettem
részt. Márai Sándor Mennyből az
angyal című verse tavaly áttörést
hozott számomra, három különböző rendezvényen, közönség előtt
is elszavalhattam.
A paksi városi klub jóvoltából kétszer szerepeltem megyei versmondó seregszemlén, aminek
folytatásaként részt vehettem a
Budapesten megrendezett „Vers‑,
próza- és mesemondók XVIII. országos találkozóján”. A megyei
szereplésemre, Bonyhádra, elkísért egy lelkes kis csapat. A sikeres
előadás „méltó” megünneplésére,
kedves klubtársaim – Jantner Feriék – meglepetéspartit rendeztek
az otthonukban. Meghatódtam a
kedvességüktől, és a terülj-terülj
asztalkán, amit a tiszteletünkre készítettek.
–– Mit jelent számodra, ha másoknak szavalsz?
–– Nagyon sokat! Amikor felkérnek a szavalásra, azt mindig megtiszteltetésnek veszem. Jó érzés,
amikor látom a tekinteteken a pozitív visszajelzést. Családi körben
az ünnepi alkalmakkor a 94 éves
édesanyámat, a szeretteimet, a
barátaimat és a kedves ismerőseimet is gyakran verssel köszöntöm.
–– Ha kiállsz a színpadra nagyon
szoktál izgulni, vagy teljesen azonosulsz a művel, és izgalom nélkül
előadod?
–– Nagyon izgulós típus vagyok.
Gyerekkoromban is úgy mentem ki
a színpadra, hogy sokszor nem jutott eszembe az első sor, de mikor
meghajoltam, akkor már minden
rendben volt. Sajnos az idő múlásával kopik a memóriám, de a verstanulással igyekszem kordában
tartani. Sok esetben hónapokig
foglalkozom egy-egy verssel, mielőtt előadom a nyilvánosság előtt.
Ha gyalog megyek bevásárolni,

NYUGDÍJASAINK
ügyet intézni, közben mondom az
aktuális verset. Ha megakadok,
előveszem a zsebemből a papírt,
majd folytatom. A színpadra is
mindig magammal viszem a szöveget, de szerencsére, még nem volt
rá szükségem.
–– Melyik a leghosszabb vers, amit
elmondtál?
–– Wass Albert Üzenet haza és
Márai Sándor Mennyből az angyal
című verse.
–– Kedvenc költőd, íród?
–– Ady Endre, Radnóti Miklós, Reményik Sándor, Dsida Jenő, Várnai
Zseni és most már Márai Sándor is.
–– A fellépésekre te választod ki,
hogy melyik művet adod elő?
–– Pár vers kivételével – amelyet
a feleségem választott – én választom ki a verseket úgy, hogy
elkezdem olvasni, és ha pár sor
után nem érint meg, akkor kutatok
tovább. Szeretem, ha egy versnek
szép a nyelvezete, van mondanivalója, tud hatni az érzelmekre. A kisebbik lányom, Olga bíztatására
ma már egyre gyakrabban „bevállalok” olyan verset is, amely kihívást jelent számomra, fogadtatása
kétesélyes. Például ilyen volt Wass
Albert, illetve Márai Sándor verse.
–– A versek után kérlek, mesélj a
családotokról!
–– Várpalotán születtem, ott jártam általános és középiskolában.
A Paksi Atomerőmű Vállalathoz
1983. április 5-én vettek fel, és
2006. szeptemberi nyugdíjazásomig az üzemvitelen, a Turbina Osztályon dolgoztam. Kezdetben turbinagépész, majd operátor, illetve
főgépész beosztásban, az utolsó
tíz évben technológusként.
Feleségem, Teréz paksi születésű, szintén az atomerőműnél dolgozott 1983. június 1-jétől 2005
szeptemberéig a Számviteli Osztály bérelszámolási csoportjánál.

Házasságunkból két lányunk született, Laura és Olga.
Laura gyógypedagógus és németnyelvtanár, Budapesten él és dolgozik a családjával, Mátyás fiuk 4
éves. Kedvenc időtöltésük az utazás. A távolság miatt kevesebbszer
láthatjuk az unokánkat, mint ahogyan szeretnénk, de igyekszünk
minél több időt együtt tölteni
vele. Nemrég a játszótéren Matyi
komoly arccal felém fordult, és azt
mondta: „Papa, taníts meg mindenre!”, a boldogságtól könnybe
lábadt a szemem. Felkaptam, felemeltem a magasba, és megígértem neki, hogy amire csak tudom,
mindenre megtanítom. Szeretnénk boldognak látni, és részese
lenni, ahogy felnő és elindul az
életben.
Olga Pakson él a társával, természetgyógyászként dolgozik a városban. Szereti a verseket, és nagyon fogékony a művészetekre.
Amikor csak teheti, meghallgat,
és ha véleményt mond az előadásomról, akkor mindig érzem az elfogultságát velem szemben.
–– Nyugdíjasként mivel töltitek az
időtöket?
–– Az erőműves és a városi nyugdíjasklubnak is a tagjai vagyunk.
Szeretünk kirándulni, hangversenyekre, színházba járni. Teréz szívesen tölti az idejét olvasással,
rejtvényfejtéssel, én szeretek pingpongozni és az erőműves tavakon
horgászni.
–– Hogyan látjátok a városunk fejlődését mióta felépült az erőmű,
és mit szóltok az új blokkok építéséhez?
–– Én 1973-ban jöttem Paksra dolgozni, majd pár hónap után bevonultam katonának. Két év után a
változás nagyon szembetűnő volt.
A leendő lakótelepen még csak
pár ház állt a bevonulásomkor,
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mire leszereltem, felépült a lakótelep. Az erőműnek köszönhetően
felpezsdült a város élete, hiszen
nagyon sok fiatal család jött ide.
Kiemelkedő a város sport-, művelődési és kulturális élete mind a
mai napig.
Amit hiányolunk, a központi terek,
épületek felújításának elmaradása.
Láttuk a tervpályázatokat a képtárban, jó lenne, ha megvalósulnának
a kitűzött célok. Meglátásunk szerint ebben a tekintetben Paks „állva” maradt.
Az erőmű bővítésének természetesen mi is örülünk. Remélhetőleg
kevesebb fiatal megy el a városból, és sokan vissza fognak jönni a hosszú távú munkalehetőség
reményébem. Bízunk benne, hogy
ismét pozitív változások állnak be a
város életében.
„Megéltem a legtöbbet és a legnagyszerűbbet, az emberi sorsot.
Más és jobb nem is történhetett
velem.” – Márai Sándor

Nyugdíjba vonult
kollégáink
2018. január

Vágner József
nukleáris karbantartó lakatos
MVIGH KAIG KAFO AKO
Féhr Ferenc
karbantartó lakatos
MVIGH KAIG KAFO AKO
Csapó János
karbantartó villanyszerelő
MVIGH KAIG KAFO VKO
Hornok László
műszerész
MVIGH KAIG ÜFFO BRO
Jantner János
csoportvezető
MVIGH KAIG ÜFFO BRO
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„Eltérés a vállalt felelősség
mértékében van”
Orbán Ottilia | Fotó: saját archívum

Rovatunkban az erőmű kezdeti időszakától fogva itt dolgozó munkatársainkat mutatjuk be. Most Sipos
László József vezető mérnök következik, aki hírközlési blokkügyeletes beosztásban kezdett Pakson.
Nyolc évig volt az ötvenfős Hírközlési Osztály vezetője, majd szakmát váltott. Jelenleg a Minőség-
ellenőrzési Osztályon a beszállítóink – ezen belül a nukleáris szakértők – nukleáris biztonság szempontú
minősítésével foglalkozik.

–– Mióta dolgozol az erőműben?
–– Középfokú híradástechnikai és
távközlési üzemmérnöki képesítéssel, valamint öt év üzemeltetői, karbantartói és tervezői gyakorlat után,
1983-ban hírközlési blokkügyeletesként nyertem felvételt a Paksi Atomerőmű Vállalathoz. Másfél évig az
akkor üzembe helyezésen lévő 2.
blokki hírközlő rendszer „életre keltésében” hasznosítani tudtam a Székesfehérváron, Győrben és az első
munkahelyemen, Bábolnán szerzett
tapasztalataimat. 1985. január 1-jétől
Pónya József vezérigazgató felkérését elfogadva az akkori Villamos Labor állományából alakult Hírközlési
Osztály vezetője lettem. Sohasem
fogom elfeledni vezető kollégáim
(Gálos Tibor, Kovács András, Riczkó József, Mach János, Putz József,
Schwarcz István és Galgóczy Sándor) részéről egy „csupán” huszonnyolc éves osztályvezető irányában
megnyilvánult bizalmat. E bizalom
és a beosztottaim felé továbbított
szakmai hitem, hitelességem segített a megannyi fejlesztés megvalósításában: 1-4. blokki kontakthibás
LIPKA néven elhíresült hangosbeszélő rendszerek kiváltása magyar

biztosítása. S mindezek akkor, amikor még éveket vártak Magyarországon az emberek egy lakástelefonra,
csak hát nem Pakson…

fejlesztésű elektronikus diszpécserközpontokra (EDK); postai automatikus telefonkábel-átkapcsolók
kifejlesztése az üzembiztonságunk
növelése érdekében. Kilépve az
atomerőmű kerítésén kívüli közvetlen környezetünkbe komoly szakmai
sikernek könyvelhető el a paksi lakótelepi széles sávú (a hazai csatornaszám többszörösét biztosító) kábeltelevíziós hálózat kiépítése kétezer
lakótelepi lakásban, és Paks város
telefonhálózatának önerős fejlesztése, így további kétezer lakástelefon

–– Hogyan jellemeznéd a kezdeti
időszakot? Mit jelentett számodra itt
dolgozni ezen időben?
–– A dinamikusan fejlődő Bábolna után a még gyorsabban fejlődő,
de nyugalmat árasztó Paks, és különös tekintettel a méreteiben és
a műszaki bonyolultságában is lenyűgöző atomerőmű lett számomra a világ közepe. A kezdeti időszak
egy élményáradat volt. A „mindenki
egyért, egy mindenkiért” vezérelv
uralkodott. Sohasem azt néztük,
hogy mit miért nem lehet elvégezni,
hanem azt, hogy hogyan tudjuk az
akadályokat leküzdeni. Az üzembehelyezői és később a középvezetői
munkámban is hasznát vettem az atlétika versenyeken (400 m gátfutás)
szerzett tapasztalataimnak. Persze a
fiatal koromból adódóan kellő naivitással is rendelkeztem, mert 1992
végén még azt hittem, hogy a felnőttek versenyében mindenkinek
egyenlő távolságot (lásd 400 m) kell
teljesítenie…
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–– Hogyan alakult a pályád a későbbiekben?
–– 1993 elején Vincze Pál akkori minőségbiztosítási osztályvezető hívó
szavára váltottam, így azóta vagyok
minőségbiztosítási vezető mérnök
beosztásban. Új szakmát kezdhettem tanulni, és menet közben rájöttem, nekem való a minőségfelügyeleti munka. Két év intenzív tanulás
után mint minőségügyi szakmérnök
már sokkal tudatosabban folytattam a főképpen belső folyamataink
minőségügyi felülvizsgálói (auditori)
munkáit. Később a minősített oktatói tanfolyam elvégzése után lehetőséget kaptam a napi munkáim
mellett a minőségbiztosítási tantárgy oktatására, valamint vizsgáztatásra a cégünk oktatási központjában. Amíg mások az eszköz- vagy a
rendszerminősítés terén, jómagam
a személyzetminősítés és az erőműves ifjú kollégák felkészítése területén igyekszem a közjót szolgálni.
Ismernünk kell a történelmünket,
de vallom, hogy a folytonos múltba
révedés helyett, előre is kell tekinteni, tervezni, és így a hosszú távra
érvényes döntésekben érzem jól
magam. Ilyen hosszú távú feladatvállalás kezdete volt, amikor huszonöt éve bekapcsolódtam a Magyar
Mérnöki Kamara alapításába. Mint
a Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület helyi csoport alapító
titkára láttam, hogy a hazai egyesületeknek nincs érdemi lehetőségük
az érdekérvényesítés terén, így már
akkor felismertem, hogy hivatásrendi köztestületet kell létrehozni és azt
hatósági jogkörrel kell felruházni.
Egyik ilyen – az atomtörvényből levezethető – jogkör a független harmadik fél általi megmérettetés, így a
nukleáris szakértők mérnökkamarai
minősítése. Az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója és a Magyar
Mérnöki Kamara főtitkára írásbe-

li felkérését elfogadva a nukleáris
szakértőket Minősítő Bizottságban
– 2011 óta egyedüli paksiként – dolgozom. E fontos minőségfelügyeleti
tevékenységemet megtartva, az elmúlt évben – 20 év szolgálat után
– jóleső érzéssel adtam át Fenyvesi Csabának a stafétabotot, a Tolna
Megyei Mérnöki Kamara alelnöki
tagsággal járó feladatokhoz.
–– Család, hobbi, szabadidő?
–– 1975 őszén a Budapesti Egyetemi Atlétikai Club edzésén ismertem
meg, és 1981-ben egyházi szertartáson is összekötöttem életemet
tanítónő nejemmel, Siposné Somogyi Andreával, aki Pakson, a Gazdag Erzsi Általános Iskolában tanít.
Az egyetemet kiváló eredménnyel
végzett gyermekeink közül László jogot végzett Győrben. Andrea
testnevelő, gyógytestnevelő tanár
végzettségű, Pakson a Deák Ferenc
Általános Iskola alkalmazásában
úszásoktató, jelenleg gyesen van.
Legkisebb lányunk, Hedvig pedig a
kiváló tudományos diákköri dolgozat – ami egyúttal a diplomamunkája is – megvédése után, februárban
veheti át az állatorvosi oklevelét.
Szabadidős hobbim az olvasás, a
sport (úszás, természetjárás stb.)
és a szakmai cikkek írása. 1992-ben
Lóczy Istvánné főszerkesztő mikor
megtudta, hogy a Jövő Üzemmérnöke című lapban is jelentek meg
cikkeim, felkért, hogy vegyek részt
az üzemi lapunk szerkesztésében.
Január végi számvetésem alapján
az Atomerőmű újságban, a Heti
Hírlevélben, a portálon és az internetes honlapunkon eddig több
mint ezer cikkem jelent meg. Mivel
más folyóiratok – mint a Mérnök
Újság – és szakmai honlapok (példaként a Tolna Megyei Mérnöki
Kamara, a Magyar Mérnöki Kamara és a Budapesti és Pest Megyei
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Mérnöki Kamara) is igényt tartottak a munkámra, ez az összesített
szakmai cikkszám több mint kétezer, ha meg minden eddig megjelent írásomat összeadom, akkor
3091 darabnál tartok.
–– Mik a teveid a jövőre nézve?
–– Feletteseim (MEO-, MINFO- és
BIG-vezetők), a TLK, az oktatási
szakterület vezetése és a hallgatói
visszajelzések alapján az oktatottak is számítanak és számíthatnak
a negyvenéves tapasztalatomra.
Minden nap örömmel jövök dolgozni, sőt szellemi felfrissülést és
ezáltal kellemes élményt jelent a
minősítési, oktatói és a vizsgáztatói feladat. Utóbbinál nem azt keresem, hogy ki mit nem tud, hanem
hogy hogyan lehet az ifjú generációban megerősíteni a felelősségvállalást. Hiszem, a biztonsági
kultúránk fejlesztése a személyes
felelősségvállalás és a példaadás
mértékén múlik. Az „Amit a tanúsításról tudni érdemes” címet viselő
kiadványból szeretném a kollégák
figyelmét a szerző, Szabó Mirtill
mottójára irányítani: „Minden emberi kapcsolatban egyenrangú felek vagyunk, az eltérés a vállalt felelősség mértékében van.”
–– Mi a legfontosabb dolog az életedben?
–– Jelenleg a két unokám, a négy
hónapos Zsófia és a hároméves
Zsombor. Életem párjával továbbra is „a két fél együtt egy egész”
elv szerint szeretnék élni, valamint folytatni az egyensúlyra és az
egészséges életmódra való törekvést. Az idézet a Pusztába kiáltott
szó című műből származik, melyet
középiskolás koromban olvastam
először. Aki többet szeretne tudni,
az olvassa el az 1974-ben kiadott,
Benedek István által írt könyvet…
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Együtt
Tóth Márton | Fotó: Heiszler Roland „A Ti fotóitok” fotópályázat, internet
Sok utazás, biztos anyagiak, kényelmes otthon, széles baráti
társaság, erkölcs, elvek. Különböző halmazok, különböző értékek, sok metszésponttal. De vajon kinek mi jelenti az értéket?
És milyen érték lehet helyi?
Nem volt egyszerű témát választani, hiszen mi jut először az ember
eszébe, ha a sportrovatot össze
kell hoznia a magazin aktuális tematikájával, a helyi értékkel? Nekem elsőre az Atomerőmű Sportegyesület ugrott be, de ezt túl
sablonosnak gondoltam. A korábbi lapszámokban már írtam róla,
ráadásul a megújult honlapon az
aktuális információk mellett a lassan 40 éves klub múltjáról, szakosztályairól is lehet találni érdekes
információkat.

Második gondolatom a helyi sportinfrastruktúra volt, amely kapcsán
megemlíthetném a strandnál lévő
futópályát, a szabadtéri vagy akár
a terembe zárt konditermeket, az
ASE Gesztenyés úton fekvő sportcsarnokát és a hozzá kapcsolódó
pályákat, amelyek sok paksinak és
környékbelinek nyújtanak sportolási és kikapcsolódási lehetőséget,
ráadásul hallani fejlesztésekről is.
Lesz új kosárlabdacsarnok? Mikor
kapnak új termet a cselgáncsosaink? Be lesz fedve a műfüves focipálya? Rekortán lesz a salak helyett
a 400-as körön? Ez is nagy, helyi
értékekkel teli téma, ám konkrétumok híján nem akartam belevágni.
Esetleg a tervezett, regionális hálózatba kapcsolódó bicikliút az,
amiről érdemes lenne írni? Talán,
de erről sincs még annyi infóm,

hogy nekikezdjek. Az tény, hogy
a Bejárható Magyarország program keretében a régiónk kapcsán
is nagyszabású tervek körvonalazódnak, hiszen az egyik jármód a
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kerékpár, amellyel bebarangolható az ország, és várhatóan ez az
ASE hathatós közreműködésével
fog megvalósulni. A lovaglás, túrázás, vitorlázás mellett a vízitúrázás
az ötödik ága ennek a rendszernek, ám erről esetleg egy későbbi lapszámban fogok számot adni,
hiszen van fejlemény gazdagon.
Elöljáróban csak annyit, hogy a
Vízivándor program keretében az
Alsó-Duna szakaszának első, kiinduló állomása Paks, a kajak-kenus
csónakház. Ehhez kapcsolódva a
nyári szezonban sok csapat várható, akik random a városban is felbukkanhatnak látnivalók után kutatva…
Ám akkor valójában mi is az, ami
vezeti a klaviatúrán az ujjamat?
Áprilisban lesz öt éve, hogy Paksra
sodort az élet, avagy a Duna vize.
A Duna mellett nőttem fel, a Római-parton lévő csónakház volt a
második otthonom, az az egyesület, ahová 11 évesen lementem kenuzni, és Paksra kerülésemig ott is
maradtam. Minap került a kezembe egy 2012-es Nemzeti Sport,
amelyben az akkori egyesületem
csődjéről kérdeztek. Arról beszéltem, hogy mit is jelent nekem a
klub, és miért is a második otthonom: egy olyan közösség volt, ahol
a gyerekektől az élsportolókon át
a szabadidős, masters versenyzőkig mindenki ismert mindenkit, és
számíthatott a másikra. És ezek a
barátságok a mai napig megmaradtak.
Pakson a munkahely mellett egy
új egyesületet is találtam, egy
számomra új csónakházat, ami
nagyban hozzájárult gyökereim
eresztéséhez. Nem volt ismeretlen a közeg, hiszen a kajak-kenus
egy összetartó branch, így egy
kicsit itt is itthon voltam. És az
összetartozás érzése az, amely
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magabiztosságot ad akár Magyarországon, akár a határainkon túl,
hiszen a sport összeköt, a sport a
közös nyelv. Ezt érezni kell!
Pakson sokkal gyorsabban sikerült
bejárnom azt az utat, amelyet civilként számos buktató és kanyar
jellemez. A sport a legrövidebb

egy csapat ember elkezd együtt
mozogni. És Pakson nagyon sok
ilyen hely, ilyen érték van. Ha csak
a szeptember elejei Paksi Sportágválasztót nézzük, ahol húsznál is
több ága mutatkozik be évről évre
a sportnak, akkor belátható, hogy
a választás lehetősége adott, csak

utat segít megtalálni az emberek
között, és számomra ez egy óriási
érték.
És még mit ad a sport? A sokszor durrogtatott igazságok, mint
egészség, kikapcsolódás, szórakozás mellett olyan közösségi érzést
is, ami megadja a mindennapok
örömét. Ha valaki a közösségében
jól érzi magát, egyáltalán talál magának egy közösséget, amely befogadja, akkor már közelebb kerül
az elégedettséghez, amely jobbá
teszi az életét. Ez az érték az, amit
pénzért nem lehet megvenni, és
mindenhol felütheti a fejét, ahol

élni kell vele. Mert ez a gyerekeknek egy olyan lehetőség, amelyet
hiba lenne elszalasztani, hiszen a
sport közösséget formál, jellemet
alakít. És ez a közösség ad élményeket nap mint nap, és ez a közösség az, amely megvéd a rossztól is.
Sok utazás, biztos anyagiak, kényelmes otthon, széles baráti
társaság, erkölcs, elvek. Ez mindmind fontos, de a valahová tartozás érzése az, ami a mindennapokat édesíti meg. Helybe hozza az
értéket…
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Miért találom vonzónak Paksot?
Orbán Ottilia

Nos, egyszerűen azért, mert itt virágosabb a virágzó, tisztább a tiszta és zöldebb a zöld.
Nálunk az állatvilág, a növényzet
is…, szóval, egy kicsit más. Vagy
mégsem?!
Az illusztráció az Atomerőmű építői c. lap 1980. decemberi számában jelent meg.

BABAHÍREK
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Nevem: Gyergyovits Berta

Születésem helye, ideje: Kecskemét, 2017. október 22.
Születéskori súlyom: 2800 g
Hosszúságom: 48 cm
Első gyermek vagyok a családban.
Anya: Gyergyovits-Tripolszky Dóra, német nyelvtanár
az SZSZC. I. István Szakképző Iskolájában
Apja: Gyergyovits Zsolt, karbantartási műszaki ellenőr
a Turbina- és Forgógép-karbantartó Osztályon

Nevem: Falusy Áron

Születésem helye, ideje: Pécs, 2017. október 18.
Születéskori súlyom: 3890 g
Hosszúságom: 52 cm
Testvérem: Bálint, 4 éves
Anya: Rompos Petra, gyógytornász
Apa: Falusy Balázs, a Reaktor Osztályon
primer köri gépész

Nevem: Szalontai Magda Róza

Születésem helye, ideje: Szekszárd, 2017. november 22.
Születéskori súlyom: 3540 g
Hosszúságom: 56 cm
Testvérem: Bori, 3 éves
Anya: Mireider Éva, a Katedra Nyelviskolában némettanár
Apa: Szalontai János, a Turbina Osztályon turbinaoperátor
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MUNKATÁRSAINK

Gyászközlemények
Az atomerőmű dolgozói megőrzik elhunyt munkatársaik emlékét.

Bukta Antal (1949–2017)

Nagy Viktor (1954–2017)

Szabó Gyula (1944–2017)

2017. december 15-én, életének
68. évében elhunyt Bukta Antal, az
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa. 1949. október 13-án született
Borsodszemerén. 1980. július 3-án vették fel a Paksi Atomerőmű Vállalathoz.
2008. május 1-jén történő nyugdíjazásáig az Automatika Osztályon technológusként dolgozott.
Temetése 2017. december 22-én, Pakson, a Fehérvári úti temetőben volt,
ahol családja, barátok, ismerősök, volt
munkatársak vettek tőle végső búcsút.

2017. december 17-én, 63 éves korában elhunyt Nagy Viktor, az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa. 1954. augusztus 18-án született Szekszárdon.
1985. augusztus 1-jén vették fel a Paksi
Atomerőmű Vállalathoz. 2006. december 31-én történő nyugdíjazásáig a Villamos Üzemviteli Osztályon elektrikusként dolgozott.
Temetése 2018. január 6-án, a paksi református temetőben volt, ahol családja, barátok, ismerősök, volt munkatársak vettek tőle végső búcsút.

2017. december 20-án, életének 73.
évében elhunyt Szabó Gyula, az MVM
Paksi Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa.
1944. november 3-án született Dunaszentgyörgyön. 1983. szeptember 16án vették fel a Paksi Atomerőmű Vállalathoz. 2001. december 31-én történő
nyugdíjazásáig a Biztonsági Rendszer
Osztályon SZBV-szerelőként dolgozott.
Temetése 2018. január 10-én, a szekszárdi újvárosi temetőben volt, ahol
családja, barátok, ismerősök, volt munkatársak vettek tőle végső búcsút.

GONDOLATOK
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Helyi értékek kontra centralizáció
Prancz Zoltán | Fotó: Heiszler Roland „A Ti fotóitok” fotópályázat
Léteznek helyi, lokális szinten kibontakozni képes értékek, de a centralizáció révén, a szélesebb körű egységesítésben és együttműködésben
megnyilatkozó előnyök is. Nem vitatható ugyanakkor, hogy e kétféle értéktípus könnyen feszültségbe kerül
egymással.
Számos terület említhető a helyi értékek és a centralizáció kapcsán, ahol
óhatatlanul szembetalálkozik a lokális és a globális szempontrendszer.
Ilyen például az önkormányzatok és
az államirányítás, az egyes sportági
szervezetek és az olimpiai közösség,
a tudományos karok és az egyetemi
szenátus vagy éppen a tagvállalatok
és az anyavállalat viszonya. Hiába
rendelkezik, mondjuk egy kisváros
kiváló turisztikai lehetőségekkel, ha
ezek kihasználását nem támogatják az országos szintű jogszabályok,
illetve nem biztosítanak megfelelő önrendelkezést a polgármesteri
hivatalnak a helyi sajátosságokat
figyelembe vevő kezdeményezésekhez, beruházásokhoz. Ugyancsak
örökzöld kérdésként hozható, hogy
a szociális támogatásokat vajon helyi
vagy országos (központi) hatáskörben lehet hatékonyabban elosztani,
azaz úgy, hogy az arra szánt pénzt a
valóban rászorulók kapják.
A helyi értékek kiaknázása és a centralizációban rejlő előnyök felszínre
hozása folyamatos optimumkeresést
– ha úgy tetszik, érdemi kommunikációt – kíván a két oldal képviselőitől,
ami által maximalizálni lehet mindkét
megközelítés előnyeit. A párbeszédet
elvileg megkönnyíti, hogy általában
nem kibékíthetetlenül szembenálló
érdekek ütközéséről van szó, hanem
bizonyos értelemben nagyon is közös érdekekről. Hiszen a helyi értékek

aktivizálásával a nagyobb közösség is gazdagodik, és a széles körű
együttműködésből a kisközösségek
is profitálnak. (Vegyük például a Megyer-hegyi Tengerszemet, amelynek
megóvása, a tanösvény és biztonságos kirándulóhely kialakítása révén
nemcsak a zempléniek, hanem az
ország bármely pontjáról, sőt, akár a
határon túlról érkezők is felejthetetlen

nagyobb a hatalma, az érdekérvényesítő képessége és a mozgástere, sőt,
az sem ritka, hogy a döntés joga egyenesen az ő kezében van. Ezzel szemben a helyi értékek képviselőjének inkább arra korlátozódik a felelőssége,
hogy elkerülje a szűklátókörűséget,
azaz időnként tekintsen túl a lokális
érdekek horizontján, legyen konstruktív, és – mint mondani szokás – ne

órákat tölthetnek ebben a gyönyörű
környezetben, amely az ország legszebb természeti csodájának járó címet is elnyerte. Ugyanakkor a fejlesztések nem valósulhattak volna meg
kizárólag helyi forrásokból, azokhoz
szükség volt központi szerepvállalásra
is a természetvédelmi területté nyilvánítás és a finanszírozási kérdések
tekintetében.)
A helyi értékek és a centralizáció mind
jobb kihasználására irányuló optimumkeresés sikeréhez mindkét fél
belátására, konszenzuskeresésére és
kompromisszumkészségére szükség
van. Azonban felszínes lenne azt állítani, hogy a helyi értékeket és a centralizálót képviselő felek egyenlő súllyal
vesznek részt ebben a folyamatban.
Az utóbbinak általában jelentősen

feküdjön keresztbe egy lehetséges
„nagyobb jónak”.
Lényegében tehát a centralizáló fél
a meghatározó szereplő az optimális
megoldás megtalálásában, avagy a
maximum kihozásában, a mindkét fél
számára megelégedéssel járó közös
siker elérésében. Annak legfőbb tényezője, hogy a helyi értékek éppúgy
figyelmet és méltánylást nyerjenek,
mint a globális szempontok, nem más,
mint a centralizáló fél intelligenciája,
tájékozottsága, tárgyalókészsége és
önmérsékletre való képessége. (Hogy
a dolgokat „erőből” megoldó, az elvakult, öncélú hatalomgyakorlás kerülésének szükségességét ne is említsük,
amely végső soron nemcsak a helyi
értékeknek, de az elvileg képviselt nagyobb közösségnek is kárára van.)
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