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Köszöntő
Dr. Kovács Antal
kommunikációs igazgató
Fotó: Bodajki Ákos

Kedves Olvasók!
Amikor ez a köszöntő készül, Paksot és az erőművet éppen beteríti
a hó, annak ellenére, hogy elkezdődött a március. A későn jött télben nehezen látjuk a tavaszt, pedig
egészen biztosan mocorog már a
föld alatt, hamarosan kizöldül a táj,
és ahogy minden évben, a természet megint új lendületet kap.
Akárhogyan alakul is a tél, a tavaszi
megújulás mindig elérkezik: a természet tartja magát, még akkor is,
ha az emberi technológia durván
beavatkozik a folyamataiba. A globális felmelegedésről évtizedek
óta hallunk, az utóbbi 5-10 évben
viszont a bőrünkön is érezhetjük.

Ha nem teszünk ellene, a gyermekeinknek mást fognak jelenteni az
évszakok.
A kibocsátáscsökkentés egyik
alappillére Magyarországon a
nukleáris energia. A paksi blokkok
működése nem jár szén-dioxid-kibocsátással, nem szennyezi a levegőt, és nem járul hozzá a globális
felmelegedéshez. Ha ugyanezt a
kapacitást fosszilis alaperőművekkel kellene megtermelnünk, nem
tudnánk teljesíteni Magyarország
nemzetközi vállalásait, amelyek
az emberiség közös erőfeszítéseit
összegzik a klímaváltozás megállítására.

Ugyanezért fontos az is, hogy
az ország nukleáris kapacitását
megőrizzük, ennek pedig az új
atomerőművi blokkok lesznek a
letéteményesei. Mostani lapszámunkban az idén tavasszal lendületet vevő projektről és a környékre váró lehetőségekről beszél
a kapacitásfenntartásért felelős
miniszter, Süli János. Áttekintjük
ehhez kapcsolódóan a nukleáris
ipar néhány nemzetközi trendjét,
végül több oldalt szentelünk a tavasznak, a megújulásnak – legyen
az sport, étkezés vagy rendrakás –,
amely ha lassan ugyan, de idén is
biztosan elérkezik.
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„Minket a múltunk hitelesít”
Torma Dóra | Fotó: Paks II. Zrt., Nádasi Martin, „A Ti fotóitok” fotópályázat

Paks és környéke ezekben a hónapokban kap olyan lendületet, amilyet évtizedek óta nem látott: elkezdődik Paks II. építkezésének látványos szakasza, egyúttal a régió települései is megtapasztalhatják
a fejlesztéseket. Mindennek a középpontjában az atomerőmű korábbi vezérigazgatója, Paks egykori
polgármestere, Süli János miniszter dolgozik.
–– Bő három éve országos szinten
is kiemelkedő arányban választották polgármesternek, gyakorlatilag Ön mögé állt a város. Hogyan
vezetett mindez a miniszteri kinevezéshez?
–– Igen, azt hiszem, országos viszonylatban én kaptam arányaiban
a harmadik legtöbb szavazatot.
Nagyon jólesett, azért is indultam

el, hogy lássam, mi a véleménye a
városnak. A kampány során kaptam persze hideget-meleget, de
hát ilyen a politika – kapok most
is, hiszen az erőmű megépítése kiemelt politikai témává vált. Ennyire
fölényes győzelemre, mind a nyolc
körzet megnyerésére annak idején
nem számítottunk, bár végig azt
képviseltem, hogy ha rám szavaz-

nak a paksiak, akkor szavazzanak
a csapatra is, mert annál nagyobb
baj nem érheti a várost, mint ha a
polgármester kisebbségben van a
testületben. Ez végül a vártnál jobban sikerült.
Most pedig, ha valaki arról kérdez,
hogy miért indulok az országgyűlési képviselő-választásokon, azt
szoktam válaszolni, hogy azért,
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mert ha az ember mögött ott vannak a választók, az nyomatékot tud
adni a szavainak. Ha az erőműépítést akarom koordinálni továbbra
is miniszterként, akkor megerősít
az a pár tízezer szavazat, amivel
immár parlamenti képviselőként
tehetem ezt választási győzelem
esetén.
–– Az óriási választói támogatás
után mennyire volt egyszerű elvállalni a miniszteri megbízást?
Mennyire jelentett ez eltávolodást
azoktól a feladatoktól, amelyekre
megválasztották?
–– Ez sokszor felmerül. Most éppen településeken tartunk polgármestereknek és a lakosságnak
tájékoztatót, kampányeseményeken veszek részt, és gyakran megkérdezik. Ott is, itt is azt tudom
mondani: amikor elvállaltam a
polgármesterséget, tudtam, hogy

Az új blokkok látványterve

a város fejlődését nem lehet különválasztani az erőmű fejlődésétől, már akkor is olyan ötleteket,
fejlesztéseket kellett kidolgozni,
amelyek ehhez kapcsolódtak.
Amikor 2015-ben Lázár János miniszter úr vezetésével, 41 környékbeli település részvételével megalakult a Paksi Társadalmi Tanács
(ezt ma már 47 település alkotja),
akkor még szorosabbá vált ez a kapocs. Azt mondhatom, hogy már a
polgármesterségem idejének a felét azzal töltöttük, hogy a város és
a környék fejlesztésének mikéntjéről beszéltünk. A kerítésen belüli feladatokhoz ott volt dr. Aszódi Attila akkori kormánybiztos és
maga a Paks II. cég. Az is világos
volt, hogy gondoskodni kell annak
megoldásáról, mi lesz a várossal és
a régióval, hol szállásoljuk el az ide
érkezőket, hol lesz lakótelep és így
tovább.
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Amikor 2017. március 6-án Brüsszel
utolsó vizsgálata is lezárult, és kiderült, hogy lehet folytatni a munkát, akkor keresett meg a miniszterelnök úr azzal: úgy gondolja,
nyomatékosítani kellene ezt a feladatot, és gondoljam végig, hogy
elvállalnék-e egy tárca nélküli miniszteri posztot. Nem én jelentkeztem, nem ajánlottam magam. Április 8-án találkoztunk másodszor,
akkor Orbán Viktor miniszterelnök
úr megerősítette a kormánynak
azon szándékát, hogy meg akarja
építeni az új blokkokat – innentől
egy percig nem gondolkodtam,
hogy vállalom vagy sem.
–– Milyen azonnali feladatokkal
kezdték a munkát?
–– Elsőként bizottsági meghallgatásokon vettem részt, már ott
megtapasztalhattam a politikai
légkört, azt, hogy akinek az a dol-
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ga, hogy ne szeresse ezt a projektet, az nem fogja szeretni. Teljesen
nyitott volt a meghallgatások hangulata: én elmondtam a véleményemet, majd ők is elmondták,
amit ők gondoltak, majd megnyugtattak, hogy elfogadják, amit
mondok, hiszen egy szakembertől
hallják, de támogatni akkor sem
fogják. Volt olyan parlamenti válaszom, amikor a kérdésfeltevő megköszönte, hogy nem felolvasott,
hanem szakszerű műszaki választ
hallott – de akkor sem fogadta el.
Ilyen a politika.
2015 novembere és 2017 márciusa
között, a brüsszeli mélyreható vizsgálat idejére a fővállalkozói szerződés megvalósítására irányuló
munkák fel lettek függesztve, és
nem fizethettünk a fővállalkozónak
az addig elvégzett munkákért. A
munkánk kezdetét ennek a rendezése jelentette, hiszen még a 2015.
évi munkák sem voltak kifizetve. Az
Európai Bizottság ráadásul előírta,
hogy a munkák 55%-át az európai versenyeztetési szabályok szerint kell meghirdetni, ami mintegy

hat hónappal hosszabbítja meg
a folyamatok időigényét. Mindezek következményeit figyelembe
kellett vennünk a projekt ütem
tervében.
A tényleges kivitelezést a kiszolgáló infrastruktúra, a felvonulási terület építésével fogjuk megkezdeni,
még az idén. Ez ugyebár még nem
maga a reaktor főépület kivitelezése lesz, ahol majd az áramtermelés
zajlik, az arra vonatkozó ún. létesítési engedélykérelmet az év második felében adjuk be a hatóságnak, amelynek aztán 15 hónapja
lesz ennek az elbírálására. Ha minden a tervek szerint halad, akkor
az új blokkokat az ütemterv szerint
2020-ban kezdjük el építeni, addig
a felvonulási létesítmények, így
utak, parkolók, irodák, étkezde,
szerelőüzemek, betonkeverő üzemek és egyéb infrastruktúrák építése fog zajlani.
–– Minden engedélyezésre 15 hónapja van a hatóságnak?
–– Nem, a hatóságnak erre a feladatra van 15, pontosabban 12

hónapja, ami 3 hónappal meghosszabbítható. Munka lesz ezzel bőven, hiszen egy kb. 200 000
oldalas dokumentációról van szó.
A hatóság értékelni fogja, hogy
az erőmű tervei és a Biztonsági
Jelentése megfelel-e a hazai előírásoknak, a Nukleáris Biztonsági
Szabályzatok
rendelkezéseinek.
Ebben a munkában saját szakértőire, ellenőrző számításaira fog
támaszkodni, sőt a Nemzetközi
Atomenergiaügynökséget is be
fogja vonni.
–– A brüsszeli döntés arról is szólt,
hogy a Paksi Atomerőmű és Paks
II. szigorúan elkülönítve működhet
csak. Ez kőbe vésett, így marad,
két külön cég működik majd évtizedekig?
–– Igen, a bizottság ezt előírta,
ehhez tartjuk magunkat. Célunk
viszont, hogy az Európai Bizottság döntésének figyelembevétele
mellett a megfelelő, az új blokkok
sikeres megépítéséhez feltétlenül
szükséges hatékony, piaci alapú
együttműködést kialakítsuk a ha-
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zai nukleáris ipar szereplőivel, benne a Paksi Atomerőművel.
–– Terveznek szimbolikus lépéseket, alapkőletételt például?
–– Ha megvan a létesítési engedély, akkor lesz alapkőletétel, de
nagyon jól meg kell választanunk
a helyét, nehogy úgy járjunk, mint
az 1-4. blokkoknál, ahol az építkezés útjában volt, és igen kalandos
élete lett az alapkőnek. A felvonulási területen mintegy 80, míg a
blokkok üzemi területén hasonló
számú különböző épület lesz. Ha
mindennek eldől a végleges helye, akkor kitaláljuk, hol legyen az
alapkő. Hosszú lesz ez a folyamat,
ahogy eddig is hosszú volt. 2009ben kaptuk meg a felhatalmazást
a parlamenttől, 2014 elején megszülettek a magyar–orosz államközi szerződések, majd 2014 végén a
megvalósítási szerződések. Bízunk
benne, hogy 2019 év végén megkapjuk majd a blokkok építési engedélyének megfelelő létesítési
engedélyt. Több lényeges engedélyünk már megvan, ezek közül
kiemelném a környezetvédelmi és
a telephelyengedélyt. Van 300 kisebb engedélyünk is emellett, ös�szesen pedig kb. 6000-et kell majd
megszereznünk.
Fontos beszélni arról is, hogy milyen szigorú folyamata van az engedélyeztetésnek. Elképesztő történeteket kreálnak néha olyanok,
akik nem ismerik, hogy megy ez.
Mikor Fehéroroszországban egy
épülő atomerőmű egyik reaktortartályával történt valami daruzás
közben, kisvártatva felröppentek a
hírek, hogy ezt a tartályt majd ide,
Paksra szállítják. Aki ismeri a folyamatot, tudja, hogy eleve a magyar
fél engedélye kell ahhoz, hogy elinduljon a gyártás, majd közben is
többlépcsős ellenőrzési folyamat

van. Ez nem úgy megy, hogy kiköszörülik a fehérorosz reaktortartályon a gyártási számot, beütnek
egy újat, aztán szólnak, hogy ez
a miénk! Aki nem ismeri magát a
soklépcsős folyamatot, az könnyen
mondja, hogy mi nem merünk
majd szólni, ha gond van. Ez nem
így van! Az 1-4. blokk építésekor is
voltak viták, visszaküldött berendezések. Már akkor is a legfontosabb a minőség volt, amit mindenki tolerált. Mindenki belátta, hogy
ha jó erőművet akarnak építeni, akkor azt csak így lehet megcsinálni.
És végül jó erőművet építettünk,
sőt világszínvonalút. Nem véletlen,
hogy mind a termelési, mind a biztonsági mutatók szempontjából
most is ott van a világ 25 legjobb
blokkja között mind a négy. Akkor
is kellett vitatkozni, és most is kell.
De ezeket a vitákat le kell folytatni
ahhoz, hogy az új blokkok szintén
világszínvonalú minőségben, a lehető legbiztonságosabban épüljenek fel.
–– Lassíthatják a folyamatot, az engedélyezést a különböző támadások?
–– Nem. Azokat az ügyeket, amiket egyesek szenzációként igyekeznek eladni – legyen az pl. a
telephelyjellemzők kérdése – a különböző engedélyek is tárgyalják,
csakúgy, mint a kezelésüket. Ha
van egy műszaki kérdés, akkor arra
meg kell adnunk a megfelelő műszaki megoldást, intézkedést. Ha
ez megvan, kizárólag akkor kapjuk
meg az engedélyt, ha nincs meg,
akkor nem mehetünk tovább. Az
épületsüllyedés és a vető régóta
ismert és kezelt kérdések, az erre
adott megoldások pedig szerepelnek a műszaki tervekben.
Minket a múltunk hitelesít, a munkánk, az itt töltött sok év, amikor az
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erőművet működtettük. Itt élünk,
felelősséggel dolgoztunk eddig
is, ugyanígy fogunk ezután is. Az
új blokkoknak a telephelyen kívül kimutatható hatása semmilyen
üzemi szituációban nem lesz, és
ezért én személyesen a szakmai
múltammal felelek. Senkinek nem
fontosabb, mint nekünk, hogy ez
a dolog jól menjen, biztonságosan működjön. Nehéz sokszor a
riogatásokkal, rémhírekkel konkurálni, olyan emberekkel, akik úgy
beszélnek, hogy életükben nem
jártak itt, de még a 6-os úton is
tesznek egy kerülő kanyart, ha erre
vetődnének.
Fontos a beruházás finanszírozása
szempontjából, hogy van egy jó
hitelkeretünk – a világban percről
percre változó kamatok mellett a
rögzített kamatfeltételek, a hosszú
futamidő és a finanszírozás keretösszege nagy előnyt jelentenek.
Mivel volt annyi tartalék a költségvetésben, a pénzügyminiszter februárban bejelentette, hogy előtörlesztjük az eddig lehívott hitelt,
amire az államközi szerződés lehetőséget biztosít. Ez nagyon pozitív
dolog.
Hasonlóképpen ki kell emelni a
transzparenciát. Egyrészt a fix áras
szerződés révén a 12,5 milliárd eurós beruházási érték nem kúszhat
felfelé, attól nem lehet majd eltérni, másrészt a pénzmozgás teljesen
átlátható. A 10 milliárd eurós orosz
hitel valójában egy hitelkeret, amiből mindig annyit használunk fel,
amennyi éppen indokolt a projekt
előrehaladásának folyamatában.
Amikor egy teljesítést leigazolunk,
az orosz fővállalkozó számlát állít
ki. Ha ezt a Paks II. elfogadja, az
Államadósság-kezelő Központ a
számla ellenértékének 20%-át átutalja az orosz fővállalkozó számlájára, a fennmaradó 80%-ot pedig
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az orosz bank a rendelkezésünkre
tartott orosz hitelkeretből utalja át
a fővállalkozónak. Ahhoz hasonlít
a folyamat, mint amikor lakáshitelt
vesz fel valaki: akkor sem kapja meg
ő maga a bank által nyújtott hitelt,
hanem a szerződéses feltételek teljesülésekor a bank fizet egyenesen
az eladónak. A teljesítés, a számla-

minc-negyven éve voltak, az építőmunkásoknak is számos szolgáltatást kell nyújtani.
Az egyik megoldás hasonlíthat
ahhoz, ami az előző építkezésnél
volt. A paksi lakótelep is úgy készült, hogy először az építők laktak
benne, majd amikor ők elmentek,
apránként kapta meg az üzemel-

torítjuk most, hogy gondolkodjanak ők is új parcellázásban. Vannak
erre nagyon pozitív példák, sok
erőműves kolléga vett annak idején például Dunaszentgyörgyön
telket, mert ott olcsóbb volt. De
ugyanilyen adottságai vannak például Németkérnek és Gerjennek
is, és sok egyéb településnek.

Igazgatási és kiszolgálóépületek látványterve a felvonulási területen
ellenőrzés folyamata is ellenőrzött:
összesen 8 szervezet együttműködése révén valósul meg.
–– A régió fejlesztése is a miniszteri feladatok része. Mennyire szoros a kapcsolat a településekkel,
hogyan osztják fel a feladatokat?
–– Folyamatosan egyeztetünk a
polgármesterekkel. Paks városa nem bír el 10-11 ezer beérkező
emberrel – a csúcsidőszakban a
telephelyi fizikai létszám elérheti
a 8500-at, ehhez jön mintegy ezer
fő szakértő családostól. Ráadásul
mások már az igények, mint har-

tető személyzet a lakásokat. Most
mintegy 1000 szakértői családra
számítunk, akiknek ilyen minőségű
lakhatás kell. Ebből Pakson mintegy 6-700 lakás elég lenne, ennyire
szüksége lenne később a személyzetnek: az a tapasztalat ugyanis,
hogy jó, ha az üzemeltetők felekétharmada Pakson lakik, ők bármilyen körülmények között eljuthatnak a munkahelyükre, legyen
ónos eső vagy havazás. A város
egyutcás, arra sugarasan érkező
mellékutcás szerkezete azonban
nehezen terhelhető. Pont emiatt a
kétezer fő alatti településeket bá-

A másik megoldás például régi
laktanyák újraélesztése lehet.
Nagydorogon is van egy ilyen,
most dohánybegyűjtőként funkcionáló régi laktanya, ahol átalakításokkal 800 ember elhelyezhető,
de szóba jön a kalocsai laktanya is,
ami még nagyobb, 3500 ember is
elfér. Ez ráadásul egy teljes komplexum volt, a területen belül sportpályával, bolttal, fodrászattal,
szórakozási lehetőségekkel, gyengélkedővel. Ezt újra lehetne éleszteni, hiszen olcsóbb, mint újat építeni, és biztos vagyok benne, hogy
hosszú távú koncepciót is lehet
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találni neki, működhet később szociális bérlakásként, költözhetnek
ide nyugdíjasok stb.
A fejlesztések részeként nagyon
rövid időn belül megcsináljuk az
utakat – ez nagyon kell, mert érdemi javítás 40 éve nem volt. Ezt
szolgálja a tervezett kalocsai híd is.
–– Mekkora részt kap a fejlesztésekből a kalocsai régió? Mikorra
lesz kész a híd?
–– A híd önmagában az erőmű
építéséhez nem kell, az enélkül
is megvalósulna, de szeretnénk a
kalocsai régiót jobban bevonni.
A kormányzati koncepció az utakkal kapcsolatban egyébként is az,
hogy nem szeretnének további
észak-déli irányú autópályát, hanem a meglévőkbe csatolnák be
a kimaradt részeket. Az M6-os
kihasználtságát növeli, ha a kalocsai híddal további forgalmat viszünk rá.
A híd céldátuma 2021, szeretném
egy kicsit gyorsítani, hogy amikor a blokkok kivitelezési munkái
megkezdődnek, akkor a híd már

meglegyen. 2020-ra tervezzük a
gödörnyitást, ’21-re várható, hogy
jelentősen nő a forgalom, akkorra
kellene.
Sok olyan fejlesztési tervünk van
emellett a régióban, ami csak
nagyon áttételesen kapcsolódik
Paks II.-höz, de képviselőjelöltként
fontosnak tartom ezeket. Fontos
lenne a kistermelők bevonása,
akik konyhakerti növényeket termelnek – a nagy gazdaságok ezzel nem foglalkoznak, inkább csak
gabonával. Szeretnénk elérni,
hogy legyen a környéken hűtőház,
csomagolóüzem, ahonnan ezeket a termékeket megkaphatnák
a munkások, és akár máshová is
szállíthatnának. Annak nincs sok
értelme, hogy most a környékben
termelt árut elszállítják a nagybani
piacra, majd onnan hozzák vissza,
a haszon pedig másoknál csapódik le, míg a környékbeliek nem
haladnak e
 lőre.
Szeretnénk, ha haladna az iparosítás is, ha az építkezésbe bekapcsolódó cégek telephelyet hoznának
létre a környéken, ide fizetnének
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adót, itt teremtenének munkahelyeket. Nem példa nélküli ez, Kecskemét és Debrecen jó példa, és az
adottságok nálunk is megvannak:
van autópálya, vannak képzési központok a környéken. Jó lenne, ha
nem „egy munkahelyes” lenne a
megye, sőt még a régió sem, hanem lenne az erőművön kívül is
egyéb lehetőség.
–– Nem akadályozza ezt az általános munkaerőhiány?
–– Ha a híd készen lesz az Alföld
felé, akkor elég nagy területről áramolhat majd a munkaerő. Emellett
azt képviseljük, hogy a jövőben a
versenyképességet már nem az
olcsó munkabérrel kell biztosítani, ahogy az az elmúlt évtizedekben történt. Ez nem működik, a
fiatalok, az értékes munkavállalók
elmennek, ha nem fizetjük meg
őket. A versenyképesség kulcsa
a jól képzett szakemberállomány
lesz, ezt egészíti ki az olcsó villamos energia, ehhez kell az új atom
erőmű.
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Kézben tartott lendület
Prancz Zoltán | Fotó: Bodajki Ákos, Juhász Luca
Lendület és megfontoltság, újítás és értékmegőrzés: ellentétes fogalmaknak tűnnek, ám valójában
nem feltétlenül azok. Kissé leegyszerűsítő, de a lényeget mégiscsak kifejező képpel élve: az autókban
van motor, de van fék is. A Paksi Atomerőmű stratégiáját egyszerre jellemzi ez a kétirányú szemlélet.
Üzemeltetőinek a biztonság mindenkori elsődlegessége mellett kiemelt céljuk a termelés növelése.
Az atomerőmű esetében a termelésnövelő fejlesztéseket mintegy a lendületet adó motorként foghatjuk fel, míg a biztonságra törekvés inkább a lendület kontrollálását szolgáló fék szerepéhez áll közel.
Az alábbiakban mindkét szempontra hozunk egy-egy aktuális példát az atomerőmű életéből. Egyfelől
– Kiss Tibor elemző mérnök közreműködésével – bemutatunk egy, az erőmű életében mérföldkőnek számító újítást, az üzem közbeni karbantartást. Másfelől az innovációs lendület kézben tartására is szolgáló
időszakos biztonsági felülvizsgálatot ismertetjük, Cserháti András műszaki főszakértő segítségével, aki
egyben a legutóbbi felülvizsgálat végrehajtására létrehozott projekt vezetője is.
Üzem közbeni karbantartás
Az üzem közbeni karbantartás
megnevezése arra utal, hogy a
karbantartási munkák egy része,
amely hagyományosan a reaktorblokkok, illetve a villamosenergiatermelési folyamat leállítása nyomán szokott lezajlani, elvégezhető

üzem közben is, azaz a reaktorblokkok leállítása nélkül.
„Az üzem közbeni karbantartás
összhangban van a nemzetközi
gyakorlattal, számos országban
régóta alkalmazott eljárás – vezeti fel az alapvető tudnivalókat Kiss
Tibor. Vannak erőművek, ahol ez a
tevékenység az erőmű indításától

kezdve engedélyezett, itt a tervezési alap részét képezte. Más erőművek esetén ez a lehetőség a tervezési alap módosításával, szigorú
engedélyezési eljárás nyomán, a
megfelelő biztonságos állapot igazolását követően szerezhető meg.
A többség, köztük a Paksi Atomerőmű is, az utóbbi kategóriába
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tartozik.” Lényegében arról van
szó, hogy igazolni kell: az erőmű
rendelkezik megfelelő tartalékolással ahhoz, hogy az üzem közbeni karbantartás alatti állapotban is
képes teljesíteni a tervezési alapelveket, avagy még egyszerűbben
fogalmazva: a nukleáris biztonság
semmiképpen sem csökkenhet.
Maga az alapötlet egyszerű: ha valamilyen módon rövidíthető a főjavítások – s ezzel az üzemszünetek –
időtartama, akkor több idő marad
az üzemelésre, így több villamos
energiát lehet előállítani. Ez a törekvés egy olyan világtrend, amely
alól ma egyetlen atomerőmű sem
vonhatja ki magát, ha versenyképes árakon akar termelni. Ennek
megfelelően a Paksi Atomerőmű
szakemberei is megvizsgálták a főjavítások hosszának csökkentését
célzó lehetőségeket. Ennek során
került a fókuszba – más, hasonló
eredményeket ígérő innovációk
mellett – az üzem közbeni karbantartás.
Egy kissé mélyebbre hatolva a
szakmai részletekben elmondható,
hogy azt a minimális főjavítási időtartamot, amit már semmiképpen
nem lehet rövidíteni, jellemzően a
blokkleállás és -lehűtés, a reaktor
szétszerelése, az üzemanyag átrakása, a reaktor összeszerelése,
valamint a blokkindítás, a tesztek
és a próbák időigénye jelenti. Ezt
szakkifejezéssel a főjavítás kritikus
útjának nevezzük. Könnyű belátni,
hogy az lenne ideális, ha minden
egyéb karbantartási, állapot-ellenőrzési feladat ezekkel a tevékenységekkel párhuzamosan végrehajtható lenne, és ilyen módon
rövidülne a főjavítás időtartama.
Ennek sikerét elősegítheti, ha a
főjavítási munkák mennyiségét lecsökkentjük azokkal a munkákkal,
amelyek elvégezhetők a főjavítási

időszakon kívül is, azaz üzem közben. A főjavítási idő csökkenése
egyben az atomerőmű teljesítménykihasználásának és rendelkezésre állásának javulását is jelenti (ezek a működési hatékonyság
fontos mérőszámai).
Alapvető kérdés azonban, hogy
milyen feltételek mellett szabad a
szóba jöhető rendszereket üzem
közben karbantartani, vagyis – miként korábban érintettük már ezt
a témát –, miképpen garantálható, hogy a nukleáris biztonság
e rendszerek karbantartása közben is megfelelő maradjon. Mint
utaltunk rá, a karbantartások átütemezhetőségének elsődleges
feltétele, hogy a nukleáris biztonság ne sérüljön, azaz a biztonsági
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rendszerek üzem közbeni karbantartása ne okozzon nagyobb zónakárosodási kockázatot, mint az az
eset, ha álló reaktor mellett végzik el a biztonsági rendszer üzemképtelenséggel járó karbantartási munkáit. Az elvi biztosítékot az
atomerőműnek az a tervezési sajátossága jelenti, hogy az üzem közben karbantartani kívánt biztonsági rendszereket háromszorosan
építették ki: három párhuzamos,
de a funkciójukat egyenként is ellátni képes rendszerként működnek. Ilyen módon elvi lehetőség
nyílik egy rendszer kivételére a
blokk üzemelése közben is, mivel
kettő még mindig rendelkezésre
áll a blokkon esetleg bekövetkező
üzemzavari helyzetek kezelésére,
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amelynek kihasználására egyébként korábban is volt már precedens az erőmű karbantartásai
során. (A biztonsági rendszerek
üzem közbeni rendelkezésre nem
állásával kapcsolatban az üzemelést szabályozó alapdokumentum,

lában egymással ellentétes szempontok, amelyek között egyfajta
optimumot kell találni. Az üzem
közbeni karbantartással viszont az
a szerencsés eset áll fenn, hogy
egy alapvetően termelésnövelő innováció a biztonságra is jótékony

a Műszaki üzemeltetési szabályzat
megengedi a három redundáns
ág helyett két biztonsági rendszerrel történő működést kampányonként harminc napig.) Biztonsági
elemzésekkel, illetve a lehetséges
üzemállapotok modellezésével az
atomerőmű szakemberei bemutatták az Országos Atomenergia
Hivatalnak, hogy a tervezett újítások nyomán nemhogy nem sérül,
de kifejezetten javul a nukleáris
biztonság.
Érdemes egy kicsit időzni ennél
az utóbbi sajátosságnál. Amint a
bevezetőben is említettük, a termelésnövelés és a biztonság álta-

hatást fejt ki. Főként azért mondható ez el, mert a főjavításoknak
is van biztonsági kockázata, ami
csökken a leállási idők rövidülésével és az üzem közben karbantartott biztonsági rendszerek
megbízhatóbb rendelkezésre állásával. Másrészt az üzem közbeni
karbantartás bevezetésével a karbantartási munkák egyenletesebben oszlanak el az év során. Ebből fakadóan kevésbé képződnek
munkacsúcsok, így javul a munkák
tervezhetősége, csökken a munkatervezők, a munkairányítók és a
végrehajtók terheltsége, valamint
több idő és erőforrás áll rendelke-

zésre az egyes munkák független
ellenőrzésére. (Ennek fényében
némi finomításra szorul a bevezetőben írt motor és fék hasonlat
is, hiszen itt egy olyan „motorról”
van szó, ami egyfajta fékszerepet
is betölt. Talán nem bonyolódunk
képzavarba, ha az üzem közbeni
karbantartás esetében a személyautóknál is ismert motorfék üzemmóddal egészítjük ki a hasonlatot.)
További előny, hogy az időszakos
munkavégzés helyett megvalósuló
egyenletesebb – gyakorlatilag az
egész év során folyamatos – munkavégzés segít a kivitelezési munkákat végrehajtó alvállalkozóknak
a minőségi szakmunkások megtartásában, amiben az erőmű is
kiemelten érdekelt.
Összefoglalóan egy olyan különleges újításról van tehát szó, ami a
termelésnövelésen túlmenően az
erőmű biztonságosságát és a piaci
versenyképességét is fokozza.
Az üzem közbeni karbantartás eddigi tapasztalatai a várakozásoknak
megfelelőek, ugyanakkor az atomerőműtől független, külső feltételek biztosításának szigorúbb kezelését is előtérbe állították. (Ilyen
például az egyes külső villamos hálózati berendezések egyidejű karbantartásának kérdése.)
Időszakos biztonsági
felülvizsgálat
Az időszakos biztonsági felülvizsgálat megnevezése arra utal,
hogy adott időközönként átfogó
és alapos vizsgálatot kell végezni
az atomerőmű biztonságosságát
illetően. Lényegében egy tízévente esedékes felülvizsgálatról van
szó, amely a nukleáris biztonságot
érintő összes részterületre kiterjed
(még humán- és adminisztrációs
kérdésekre is). A jelentőségét jól
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mutatja, hogy nagymértékben kihat a reaktorblokkok üzemeltetési
engedélyének megadására.
A felülvizsgálat története arra az
időre nyúlik vissza, amikor az atomerőművek biztonsága az európai
politika figyelmének is középpontjába került. Az 1990-es évek elején a Nemzetközi Atomenergiaügynökség, összegezve néhány,
az atomenergetikában élenjáró
ország tapasztalatait, átfogó időszakos biztonsági felülvizsgálatra
tett javaslatot. Ez, immár kötelező
érvénnyel, rövidesen átkerült a hazai jogrendbe. Elsőként 1993-ban
írta elő az Országos Atomenergia Hivatalt felügyelő tárca nélküli miniszter, majd megjelent az
atomtörvényben és az annak végrehajtására kiadott kormányrendeletben is. „Az első ilyen felülvizsgálatot két ütemben hajtottuk
végre: az 1-2. blokkra 1995-1996ban, a 3-4. blokkra 1998-1999-ben,
a másodikat a négy blokkra egy
ütemben, 2007-2008-ban. Jól érzékelteti a Paksi Atomerőmű biztonság iránti elkötelezettségét, és
némi büszkeségre is okot adhat,
hogy az úgynevezett VVER típusú atomerőművek tekintetében a
világon először Pakson került sor
időszakos biztonsági felülvizsgálatra” – idézi fel a korábbi történéseket Cserháti András.
Legutóbb 2017-ben kellett lefolytatni a felülvizsgálatot. Az erre
alakult projektben közel 150 belső munkatárs működött közre. Az
emberi erőforrásigény meghatározó részét ők biztosították, de rajtuk
kívül olyan nagy múltú tudományos szervezetek is részt vettek a
munkában, mint például a Magyar
Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpontja vagy
a Nukleáris Biztonsági Kutatóintézet. A felülvizsgálat célja – pontos

megfogalmazás szerint –, hogy a
Paksi Atomerőmű mint nukleáris
létesítmény biztonságának átfogó
értékelésével és a további biztonságos üzemeltetés garanciáinak
meghatározásával lehetővé tegye
az erőmű blokkjaira kiadott üzemeltetési engedélyek megújítását. A végrehajtás folyamata két fő
szakaszból áll. Az első szakaszban
a belső, illetve a megbízott külső
szakemberek elvégezték a felülvizsgálatot, és annak eredményei
alapján elkészítették az Időszakos
biztonsági jelentést, és benyújtották a hatóságnak. A második
szakaszban a hatósági (és annak
keretében szakhatósági) felülvizsgálatra kerül sor. A jelentést a hatóság értékeli, majd határozatot
hoz. Ez jelenleg folyamatban van,
az ütemezés szerint idén kell megtörténnie.
A felülvizsgálatot a Nemzetközi
Atomenergia-ügynökség ajánlásait is figyelembe vevő hazai jogszabályok követelményeinek megfelelően kellett végrehajtani. Arra
nézve, hogy pontosan mit és hogyan érdemes vizsgálni, további
fontos támpontokkal szolgált más
országok gyakorlatának figyelembevétele is. A felülvizsgálat a következő tizennégy fő területre terjedt ki:
»» a blokkok tervei, telephelyi jellemzők, külső veszélyeztető tényezők,
»» a rendszerek, rendszerelemek,
építmények épületszerkezetek
aktuális állapota,
»» környezeti minősítés (berendezések, kábelek és átvezetők,
építmények, épületszerkezetek
környezetállósági
minősítése,
ami azt jelzi, hogy ezek működőképesek maradnak-e zord körülmények között),
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»» rendszerek, rendszerelemek öregedési folyamatainak kezelése,
»» biztonsági elemzések (determinisztikus és valószínűségi),
»» veszélyeztető tényezők elemzése,
»» az erőmű biztonsági mutatói és
az üzemeltetési tapasztalatok,
»» más erőművek tapasztalatainak
és új tudományos eredmények
hasznosításának értékelése,
»» szervezet, vállalatirányítási rendszer és biztonsági kultúra,
»» eljárások (belső szabályozások),
»» emberi tényező,
»» baleset-elhárítási felkészültség,
»» a dolgozók és a lakosság sugárvédelme, a környezet sugárterhelése,
»» nukleáris védettség (fizikai védelem, kerítés, fegyveres őrség
stb.).
A felülvizsgálat alapján elkészült
jelentés javító intézkedéseket is
megfogalmaz a feltárt problémák
felszámolására. A 69 javaslat nagyjából 70 százaléka adminisztratív változtatásokat irányoz elő, 30
százaléka pedig valamilyen fizikai
módosítást. Ez megfelel a nemzetközi gyakorlatban megszokottnak. Fontos tudni azonban, hogy a
szóban forgó javító intézkedések
távolról sem sarkalatos hiányosságokat, illetve alapokig ható javításokat takarnak. Ellenkezőleg:
a legapróbb olyan szempontot is
felölelik, amely által a biztonság, a
biztonsági kultúra akár a legkisebb
mértékben javítható.
Összefoglalásképpen elmondható, hogy a Paksi Atomerőműben
valóban egyszerre van jelen az ötletes innováció és a gondos ellenőrzés, ha úgy tetszik, a motor- és a
fékszerep. A lendület tehát imponáló, de kézben tartott.
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Velünk élő atomkor
Hárfás Zsolt | Fotó: Hárfás Zsolt
Az atomenergia ellenzői továbbra is azt próbálják elhitetni, hogy a fejlett országok lemondanak az
atomenergiáról, vége az atomkorszaknak, és a megújuló energiaforrások egyre növekvő arányú felhasználása teljesen képes lehet megoldani a villamosenergia-ellátást. A valóság teljesen más.
Kompetens szakmai szervezetek és
szakemberek egyetértenek abban,
hogy a klímavédelmi célok eléréséhez megkerülhetetlen az atomenergia és a megújuló energiaforrások
együttes és növekvő arányú alkalmazása. Ezt a jövőképet erősítik a
Nukleáris Világszövetség aktuális,
februári adatai is. Világszerte 57 új
blokk épül mintegy 61 600 MW villamos teljesítménnyel. A jövőben
több mint 500 új blokk építésével
számolnak a világ 40 országában.
Jelenleg csak Kínában 20 atomerőművi blokk létesítése van folyamatban, és a jövőben további 170-180
új blokk megvalósítását tervezik.
Ezek az adatok is egyértelműen
mutatják, hogy a világ egyre több
országa ismeri fel, hogy nagy men�nyiségben, versenyképes áron és
a klímavédelmi céloknak is megfelelve csak és kizárólag atomerőművekkel lehet villamos energiát termelni. Éppen ezért egyre többen
lépnek be az atomenergiát használók elit klubjába.
Az elmúlt három évben világszerte 24 új blokk kapcsolódott a villamosenergia-hálózatokra. Az új
blokkok között található a világ
legnagyobb teljesítményű orosz
BN-800 típusú gyorsneutronos
blokkja is, ami jelentős mérföldkő az
atomiparban, hiszen a kiemelkedő
mérnöki tudás mellett tudományos
jelentősége van. A gyorsneutronos
technológia kulcsszerepet játszhat az üzemanyagciklus zárásában.

Oroszország a jövőben kétpólusú
atomenergia-rendszer megvalósítására készül, azaz „hagyományos”
blokkok és gyorsneutronos blokkok
kombinációjára.
Érdemes azt is megemlíteni, hogy a
világ jelenleg legkorszerűbb első 3+
generációs, VVER-1200 típusú egysége a Novovoronyezsi Atomerőmű
II. kiépítés első blokkja már tavaly
február óta kereskedelmi üzemben
termel. 2017 vége pedig nagyon
mozgalmas volt az új VVER-1200
típusú blokkok építésével kapcsolatban. Bangladesben októberben
megkezdődött a két ilyen típusú
blokkból álló Ruppur Atomerőmű
első blokkjának az alapozása, decemberben pedig Törökországban
kezdetét vette a 4 darab azonos
típusú blokkból álló Akkuyu Atomerőmű építése, és életbe léptek az
egyiptomi El-dabaa Atomerőmű
építésével kapcsolatos szerződések

is, amelyek ugyancsak 4 ilyen típusú
blokk építésére vonatkoznak.
Az atomenergia lendülete az idei
évben tovább folytatódik, hiszen 14
új blokk kezdheti meg a működését. Ezek közül 2018. február 1-jén
Vlagyimir Putyin orosz elnök jelenlétében a Rosztov-4, VVER-1000
típusú blokk a próbaüzem során
első alkalommal 300 MW villamos
teljesítményszinten kapcsolódott a
hálózatra. A paksi telephelyen megvalósuló két új egység referenciablokkjai a Leningrádi Atomerőmű
II. kiépítésén találhatóak. 2018. február 6-án az első referenciablokk
már elérte a minimális ellenőrzött
teljesítményt. Ez a blokk 2018 első
félévében kezdheti meg a kereskedelmi üzemét. Ugyancsak ebben az
évben helyezhetik üzembe a Mohi
Atomerőmű 3. blokkját is. Ennek nagyon fontos mérföldköve volt a február 12-ei párhuzamos kapcsolás,
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hiszen a blokkon ezután végezhetőek el a szükséges tesztelések az
üzembe helyezést megelőzően.
Franciaország jelenleg világelső a
nukleáris alapú villamosenergiatermelés tekintetében, hiszen a
francia áramtermelés mintegy 7075%-át atomerőművek állítják elő.
A flamanville-i telephelyen az Areva francia atomipari óriás 2007 decembere óta építi az EPR típusú 3.
blokkot, amely várhatóan 2019-ben
kezdheti meg a villamosenergiatermelést. Hasonló blokkok épülnek Kínában is. Ugyanilyen EPR
típusú blokk létesül a finnországi
Olkiluoto-3 projekt keretében is,
amely szintén 2019-re készülhet el.
A francia blokktípus építése jelentős csúszásban van.
A finnek az EPR típussal kapcsolatos határidő- és költségtúllépések
tudatában az új Hanhikivi-1 Atomerőmű építését – Magyarországhoz
hasonlóan – az orosz Roszatom vállalatcsoportra bízták. A szerződés
értelmében – a paksi két új blokkhoz hasonló VVER-1200 típusú, 3+
generációs orosz blokk létesül a
finn telephelyen. Az első „kapavágás” már 2016 januárjában megtörtént, és várhatóan az új finn blokk
már 2024-ben csatlakozhat a villamosenergia-hálózatra.
Lengyelország – ahol a villamosenergia-termelés döntő része széntüzelésű erőművekből származik
– szintén új atomerőművi blokkok
építésén gondolkozik annak érdekében, hogy képes legyen csökkenteni a szénerőművi termelést
és ezáltal a szén-dioxid-kibocsátást, valamint fokozni tudja az ellátásbiztonságot. Csehország is új
blokkok építésén gondolkozik, és
érdeklődve figyeli a magyar példát, miután Magyarország államközi megállapodás alapján bízta meg
a Roszatomot a két új paksi blokk

megépítésével. A paksi projektet az
EU végérvényesen jóváhagyta. Éppen ezért nem meglepő, ha esetleg
hamarosan más (európai) országok
is a magyar, immáron már az unió
által is elfogadott modellt követnék.
Nagy-Britanniában, 2017. március
31-én az első betonozási munkákkal megkezdődött a Hinkley Point C
Atomerőmű építése, amelynek keretében 2 darab, EPR típusú blokk
fog megépülni.
Indiában is lendületben van az
atom: 2017. március 31-én az indiai Kudankulam-2 blokk megkezdte kereskedelmi üzemét, ezáltal az indiai beépített nukleáris
kapacitás már mintegy 6200 MW.
Az indiai–orosz atomenergetikai
együttműködés tovább folytatódik, hiszen a II. ütemben megépülő
két újabb orosz blokk közül a Kudankulam-3 blokk építése már tavaly nyáron megkezdődött. A III.
ütem keretében pedig szintén két
új blokk fog megépülni. A jövőben
további orosz blokkok is épülhetnek Indiában, ugyanis egy 2014-es
orosz–indiai megállapodás értelmében legalább 12 blokk épülhet
az országban. A tervek szerint India 2032-ig meg akarja tízszerezni
a nukleáris kapacitását, azaz el kívánja érni a 63 000 MW beépített
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Ismét hálózaton a világ legidősebb
atomerőműve
Újra hálózatra kapcsolják a svájci Beznau atomerőmű 1-es blokkját, jelentette be az erőmű üzemeltetője, az
Axpo. A reaktor 1969 óta termel áramot, a tervek szerint 2030-ban állítják
majd le. Három évvel ezelőtt potenciális meghibásodási lehetőségek felfedezése miatt állították le a blokkot,
ám a svájci atomenergia-felügyelet, az
ESNI szerint mostanra az üzemeltető
hitelt érdemlően bizonyította, hogy az
akkor felfedezett anyaghibák nem jelentenek biztonsági kockázatot.

nukleáris kapacitást. A gyors ütemű
fejlesztés oka, akárcsak Kínában, a
robbanásszerűen növekvő villamosenergia-igény.
Egyértelműen látható, hogy a világ
számos országa a klímaváltozás és
az energiaszegénység elleni küzdelemben az atomenergia növekvő arányú alkalmazásában látja a
jövőt. Magyarország szintén ezt az
utat járja a Paks II.-projekt megvalósításával. Ezt a döntést pedig
minden tagállamnak tiszteletben
kell tartania: a Paks II.-projektet támadó Ausztriának is, hiszen a villamosenergia-mix meghatározásának joga elvitathatatlan tagállami
hatáskör.
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Lendületben a könyvtár
Susán Janka | Fotó: Juhász Luca
A könyvtár információszolgáltató
szerepe megváltozott. Már nemcsak a könyvek gyűjtésében, tárolásában, katalogizálásában, a
katalógusban való keresésben
segítenek, hanem a világ legnagyobb könyvtárában, az interneten való eligazodásban, keresésben is, ha lépést szeretnének
tartani a korral. A cikk írása közben
eszembe jutott az első találkozásom az internettel, nem is írom le
mikor volt ez – az igazat megvallva nem is tudnék pontos dátumot

mondani. Arra viszont élesen emlékszem, hogy ott ültem a böngésző előtt, és azon gondolkodtam,
hogy most akkor hogyan is találom
meg azt a sok érdekes információt,
amit keresek, és amiről hallottam,
hogy ott van valahol. A könyvekből kiindulva tartalomjegyzéket
vártam. Ezekben az időkben volt
a fénykora az xy.lap.hu-knak, amik
közül sok még most is működik.
Manapság a legtöbbünknek a
mindennapok része az internetes szörfölés. De vajon megfele-

lően, hatékonyan tudjuk használni a netet? Hogyan lehet gyorsan
megkeresni az éppen szükséges
információkat, hol vannak azok az
adatbázisok, amelyekből aktuális,
hiteles információkat tudunk szerezni? Már ezekben is próbál segíteni egy korszerű könyvtár, így az
idén 50 éve alapított Paksi Pákolitz
István Városi Könyvtár is.
Az alapvető könyvtári funkciókon
kívül régóta szerveznek író-olvasó
találkozókat, könyvbemutatókat,
vetélkedőket. Ezeket nevezhetjük
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hagyományos rendezvényeknek is,
azonban ezek mellett több új kezdeményezés is elindult, amelyek
célja a közösségépítés és az információszolgáltatás. Pumerscheinné
Bedekovity Zóra, a könyvtár vezetője mutatta be ezeket az új és hagyományos programokat. Kibővült
a könyvtár célközönsége, hiszen
már néhány hónapos kisbabáknak is szerveznek programokat,
de nem maradnak ki az óvodások,
kis- és középiskolások, valamint a
felnőttek sem.
Mennyire olvasnak a mai gyerekek? A tizenévesek kevesebbet
járnak a könyvtárba, de Zóra szerint nem olvasnak kevesebbet, ebből az következik tehát, hogy nem
hagyományos könyveket olvasnak,
hanem legtöbbet a telefonjukon
az internetről. Megváltoztak a tinédzserek olvasási szokásai. Nem
az élmény-, hanem az információszerzés lett számukra fontos. Ezért
nagyon fontos, hogy megtanulják
jól használni az internet adta lehetőségeket. A telefonjukon vagy
e-bookjukon egy egész digitális
könyvtáruk lehet, de azért ezek az
eszközök nem pótolják a hagyományos könyvek nyújtotta közvetlen élményt, ezért fontos időnként
a könyvtárba is ellátogatniuk, ahol
kézbe véve belelapozhatnak, elüldögélhetnek mellettük, megszerethetik a könyvek illatát. Aki gyermekkorában sok mesét hallgat,
jó eséllyel válik később olvasóvá.
Ezért rendszeresen szervezünk
programokat már a legkisebbeknek is – mondja mosolyogva. Nézzük, milyeneket is.

Kicsiknek
◆ Baba-mama klub a legkisebbeknek: havonta egyszer a kismamákat érdeklő, érintő té-

mákról tartanak a védőnők
előadásokat, ahová az anyukák
a kisbabáikkal együtt érkezhetnek. A kicsik nekik való játékokkal, plüssfigurákkal bíbelődhetnek vagy a könyvválogató
ládához mehetnek, amit nagyon
élveznek. Magukba szívhatják a
könyvtár illatát, ismerkedhetnek
a hangulatával – mondja Zóra.
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A védőnői szolgálat segíti őket
a programok szervezésében.
◆ Ringató: kéthetente csütörtökön tartja Petrovicsné Árki Zsuzsanna: itt mondókázhatnak,
énekelhetnek babák és anyukák
együtt, amit nagyon szeretnek.
Ehhez a könyvtár a helyszínt biztosítja.
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◆ Kakaóparti az ovisoknak: havonta egyszer szerdán a gyerekkönyvtárban: olyan népszerű
lett, hogy előzetesen regisztrálni kell rá. A program meseolvasással kezdődik, amit kakaózás
és teázás követ, majd kézműveskedéssel zárul. Legutóbb
Lázár Ervin volt a téma, mert a
könyvtárba egy kis kiállítás is érkezett, ami a neves meseíróról
szólt. Négyszögletű kerekerdőt
készítettek a gyerekek, fantasztikus alkotások születtek – említi
Zóra.

Örültek a kiemelt érdeklődésnek, amit csak úgy tudtak kiszolgálni, hogy az órákat két héten
keresztül tartották.
◆ Társasjátékklub: általános iskolásoknak havonta egy szombat
délelőtt, amikor a családdal
vagy a barátokkal élménydús
délelőttöt tölthetnek, több mint
20 társas közül választhatnak.

Általános iskolásoknak
◆ Olvasópályázat: évente egyet
szoktat indítani. A legutóbbi pályázat témája: Minden könyvben
varázslat. Ehhez el kellett olvasni legalább egyet a megadott
művek közül, majd a hozzátartozó feladatlapot megoldani.
A résztvevőket díjazzák is, egy
kiránduláson vagy egy színházi
előadáson vehetnek részt, és a
legjobbak között értékes nyereményeket is ki szoktak osztani,
persze a könyvjutalom sem maradhat el.
◆ Kiállítások: az általános iskolásokat a beszélgetésünk idején a
Lázár Ervin-kiállításra invitálták.
A kiállításon megismerhették
az író pályáját, néhány különlegesebb ruhadarabját, valamint
olyan tárgyakat, amik az írót
megihlették.
◆ Könyvtári órák: a pedagógusok kérhetnek könyvtári órát a
könyvtárhasználaton kívül a kötelező olvasmányok feldolgozására, népszokások megismerésére is, mint például legutóbb
a Luca-naphoz kapcsolódva.

A fentieken túl rendszeresen szervez programot a Kínálgató Iskolai és Gyermekkönyvtár is. Ezek a
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola diákjait szólítják meg. Játékos
könyvtári órákat, olvasásnépszeA könyvtárhoz három egység
tartozik, az óvárosi felnőtt- és
gyermekkönyvtáron kívül a lakótelepi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában lévő Kínálgató
Gyermekkönyvtár – amely kettős
funkciójú: iskolai és közkönyvtár
is. Ezekben összesen tizenhárman
dolgoznak, akik közül tíz szakalkalmazott (könyvtáros) van. Két kulturális és egy takarító közszolgálatos
is segíti a munkájukat. A sok program lebonyolításához közösségi
szolgálatosok segítségét szokták

rűsítő foglalkozásokat szerveznek,
valamint kiskönyvtáros kör működik, a tagjai azt is kipróbálhatják,
milyen a pult másik oldalán lenni.
Kölcsönöznek, információt keresnek. A program rendkívül népszerű, a diákok igazán lelkesek.

Középiskolásoknak
A középiskolásoknak találtak ki
egy új foglalkozást, ahol egyrészt
emelt szintű internethasználatot,
profi keresési módszereket szeretnének mutatni. Másrészt a tavaly a
tizenévesek körében végzett felmérésük eredményének megfelelően – amikor kétszáznegyven
fiatalt kérdeztek meg –, a kitöltők
több mint fele írta azt, szeretne
álláskeresésről hallani, önéletrajzkészítésről, motivációs levélírásról.
A tavaly nyári felújítások során kialakítottak egy tinirészt, amit Zugnak neveztek el. Ezen a kis részen,
az ehhez tartozó polcokon összegyűjtötték a középiskolásokat leginkább érdeklő irodalmat. Ők az a
korosztály, akik már ritkán fordulnak meg a könyvtárban, ezen szeretnének változtatni ezzel az ötlettel is.
kérni, várják is a középiskolások jelentkezését folyamatosan.
A könyvállományuk a 2016-os adatok szerint 70 000 kötet, amihez
évente több mint 4000 új könyv
érkezik, de folyamatosan szükséges selejtezni is.
Könyvtárközi kölcsönzés során
a megyei könyvtárból ingyen lehet megkérni egy-egy ritkább
könyvet.
6 db számítógép áll rendelkezésére az olvasóknak az internetezésre.
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Diákolvasókör indítását tervezik
várhatóan tavasszal, amelyen az
őket érintő, érdeklő témájú versekről, novellákról, regényekről
szeretnének velük közösen elbeszélgetni.
Zóra elmondta, nagyon kíváncsi
arra, vajon azok a gyerek, akik a
Ringató foglalkozáson már jártak
a könyvtárba, ezt folytatták a kakaópartival, iskolásként is visszavisszajárva óralátogatásra, esetleg társasjátékklubba és egyéb
programokra, amikor középiskolások lesznek, megmaradnak-e a
kölcsönzőik között. Nem akarja
siettetni az időt, de nagyon fúrja
az oldalát, hogyan alakul ez tíz év
múlva.

Felnőtteknek szóló
programok
◆ Számítógép- és internethasználati órákat indítanak nyugdíjasoknak márciusban – amire az
előzetesen jelentkezők már be
is töltötték az induló létszámot,
hiszen a tanfolyamhoz csak a
könyvtár hat számítógépét tudják használni. Ősszel tervezik a
következő ilyen képzés indítását
is, amire várják a jelentkezőket.
Teljesen alapismereteket fognak oktatni, amit majd szeretnének bővíteni egy későbbi ráépülő oktatással.
◆ Családfakutató klub indult Ványiné Rózsa Anna vezetésével
januárban. A nagy érdeklődés
miatt két csoportot indítottak.
Az egyik csoport hétfő délután,
a másik szombat délelőtt jár
kéthetente. Tízalkalmas foglalkozásból áll a program, ami fél
évet vesz igénybe.

◆ A helytörténeti klubot februárban indították el, ami egy korábbi programjuk felfrissítése.
Ezen lehetőséget szeretnének
biztosítani a városunk múltját
kutatóknak a gondolataik, dilemmáik megvitatására, de azokat is várják, akik csak a meglévő
ismereteiket szeretnék bővíteni.
Időnként előadásokkal, kirándulásokkal tervezik színesíteni
az összejöveteleket, amelyek
nyitottak, bárki csatlakozhat
hozzájuk.
◆ Társasjátékklub
felnőtteknek
kéthetente pénteken a gyermekkönyvtárban. Ez a programjuk jelenleg az egyik legnépszerűbb, amikor megtelnek a
rendelkezésre álló asztalok, és a
hangulat is jó kedélyű. A felnőttek is szeretnek játszani.
◆ Olvasókör indítását tervezik,
de egy kicsit másképp, ahol a
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közösségépítés is célja lesz a
foglalkozásoknak. Azon gondolkodnak, hogy nemcsak előre
meghirdetett könyvekről beszélgetnének, hanem időnként
a foglalkozáson felolvasnának
egy novellát, amiről aztán megoszthatnák egymással a gondolataikat.
◆ Az író-olvasó találkozók is folyamatosak. 2017-ben a következő írók, költők látogattak
el a könyvtárba: Reisinger János, Szalai Kriszta, Varjú Zoltán, Schmausser Mátyás, Fábián Janka, Incze Zsuzsa, Ugron
Zsolna, Balázs-Kovács Sándor
és Kovács János.
◆ Ismeretterjesztő előadásaik közül a legutóbbi négyalkalmas
sorozat a reformációról szólt.
Volt olyan, hogy 82-en jöttek el
meghallgatni, nehezen, de sikerült mindenkit leültetniük.

20

TAVASZI LENDÜLET

Kastély a fák
között
Lehmann Katalin | Fotó: Juhász Luca, saját archívum
Hiszem, hogy az ihlet szép környezetben jön csak
igazán. Madárcsicsergésben, egy finom tea mellett,
kellemes, letisztult miliőben. Legyen az illető festő,
szobrász vagy író, a közeg, ahol alkot, igenis inspiráló lehet. Egy kert, egy hely lendületbe hozhat,
feltölthet, és alkotásra vagy más nézőpontba helyezve változtatásra késztethet bennünket. A bölcskei Szent András-kastélyba látogattam, beszélgetőpartnerem a kastélytulajdonos és építész, Belasics
Edit volt.
Belasics Edit a bölcskei Szent András-kastély tulajdonosa. A bölcskei kastély 7,5 hektáros területén
angolkert, kápolna, vendégházak, zöldségkert, gyümölcsös is található

–– Saját elhatározásból megvásárolni és felújítani egy kastélyt,
nem mindennapi és embert próbáló feladat. Mi volt az a tényező,
ami erre a döntésre ösztönzött?
Egyáltalán hallottál már régebben
valamit a bölcskei kastélyról vagy
magáról Bölcskéről?
–– Sohasem volt szándékomban
kastélyt vásárolni, még csak gyermekkori vágyam sem volt, de valamiért ennek így kellett történnie.
Egy tréningen történt magam is
sok tréninget szerveztem és szervezek jelenleg is –, az volt a kérdés, hogy hol leszek öt év múlva.
Én egy klasszicista kastélyt láttam
– magam előtt. Később találtam
egy képet a bölcskei kastélyról,
olyan erős volt vele kapcsolatban
a vízióm, hogy tudtam, hogy ide

kell jönnöm és ezt kell csinálnom.
Semmi kétely nem volt bennem.
Bölcskéről természetesen már korábban is hallottam, tolnai születésű vagyok, bár sosem jártam itt.
Ma már bölcskei lakos vagyok, a
kastély mellett élek egy modern
házban.

lehet adni annak, akinek van egy
kastélya?! „Ezzel a kastéllyal még
nagyon sok dolgod lesz, addig is
gyakorolj!” így folytatta a levelet.
És kaptam tőle egy legóvárat. Nagyon kedves volt tőle, és rendkívül
találó. Ez a kis váram azóta is megvan.

–– Mit szólt mindehhez a családod? Féltettek? Támogattak?
–– Apukám vállalkozó szellemű
ember volt, így neki beleillett a
világába. Sajnos már nem érhette meg, mire teljes egészében elkészült a kastély. Anyukám pedig
mindig is rendkívüli módon féltett.
2009 októberében vásároltam
meg a kastélyt, a fiam a decemberi születésnapomra írt egy kis levélkét, amiben azt fontolgatta, mit

–– A Szent András-kastély sokféle
rendezvénynek ad teret: tréningek
otthonául szolgál, egyfajta művészeti bázis, esküvői helyszín.
–– Számomra a kastély ,,A hely”
Európa közepén, mégis a világ végén. Egy olyan hely, ahol fel lehet
töltődni, kikapcsolni és kikapcsolódni, fejlődni vagy egyszerűen
csak lenni, közel a természethez.
Már vannak visszatérő vendégeink, olyanok, akik minden évben

TAVASZI LENDÜLET
ugyanazon a hétvégén érkeznek
kastélyunkba és vannak olyan
csoportok is, akik évente akár ötször is visszajönnek hozzánk, ilyen
például egy tangótáncos csoport
is.
A legtávolabbi vendégünk eddig San Fransiscó-i volt, de egy
következő rendezvényünkre, az
Artist in Residence-re például
Ausztráliából fog érkezni egy magyar gyökerekkel rendelkező művész.
Tréningekre olyan emberek, cégek jönnek hozzánk, akik saját
személyükben, cégük vagy a közösségük életében szeretnének
fejlődni. Az hogy ez test-, lélekvagy szellemszinten történik meg
adott pillanatban, teljesen mindegy, mert úgyis egyik után jön a
másik. A cél az, hogy olyan hely
legyünk, hogy ha valaki egy jó
tréningre szeretne elmenni vagy
egyáltalán változni szeretne, akkor egyből a Szent András-kastély jusson az eszébe.
–– …így képzelted el?
–– Így. Szeretek olyan dolgokat
csinálni, amelyek kicsit mások.
Egy klasszikus karácsonyi koncert
is lehet szép és kiváló, de néha
érdemes kilépni a megszokott
keretekből. A karácsonyi koncertnél nagyon izgultam, a Kaan Luun
együttes volt nálunk, mert a keleti hangszerek és a világzene más,
mint amihez ilyenkor szoktunk,
de nagyszerűen fogadták a vendégek. Nálunk alapelv, hogy nem
,,ott” van az előadó, ,,itt” meg a
nézőközönség, hanem állandó az
interakció, beszélgetünk, aztán
közösen vacsorázunk, és nincs
elkülönülés. Lehet beszélgetni,
kérdezni egymástól, hiszen itt vagyunk, együtt vagyunk. Nálunk
alapelv az, hogy egyek vagyunk.
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–– Idén milyen programokra várjátok a művészetek iránt érdeklődő
nagyközönséget?
–– Van négy napunk: Szent György,
Szent Iván, Szent Mihály és Szent
András, amelyek a tavaszi, nyári,
őszi és téli programjainkat jelentik.
Április elején kezdődik az idei Artist in Residence programunk, amikoris három művész vendégeskedik majd nálunk, egy Ausztráliából,
egy Ausztriából és egy Franciaországból. Ők egy hónapig nálunk
élnek, alkotnak.
Április végén tartjuk a Szent
György-napi pikniket, és ekkor
lesz a nálunk dolgozó művészek
kiállításának megnyitója is neves
előadókkal, jazzkoncertet is tervezünk.

Bízom benne, hogy jó időnk lesz, és
egy igazi pikniket tarthatunk majd
a kertben, ahogy tavaly is, (bár akkor majd megfagytunk). Lesz villásreggeli, meghívjuk a környékbeli
kézműveseket és kistermelőket,
akik a termékeiket árulhatják nálunk, és keretet adnak a piknikünknek. Lehet jönni-menni a parkban,
megnézni a kiállítást, beszélgetni,
együtt lenni.
A Szent Iván-éj szokás szerint a tűzről-szerelemről fog szólni, tavaly
például fantasztikus Rómeó és Júlia előadásunk volt, életem legnagyobb színházi élménye volt. Még
nem állítottuk össze a teljes idei évi
programunkat, de ugyanazzal a kis
csoporttal fogunk együttműködni,
akikkel tavaly is sikerre vittük.

A nyári időszakunk az esküvőké, de
nyáron érkeznek visszatérő jógásaink is, a tangósok és más új és vis�szatérő csoportokat is fogadunk.
–– Ahogy körbenézek, ebben a teremben, de másutt is, mindenütt
visszaköszönnek a kortárs művészek alkotásai. Ha jól érzékelem,
ezek nem egyfajta kiállítás részét
képezik, hanem a kastély szerves
részei, ha illik így mondani, berendezései.
–– Igen, ezek az alkotások részei a
kastélynak, hatással vannak ránk,
teljesen mindegy, hogy az előtte elsétáló illető szeretné-e vagy
sem, hogy ezek a festmények,
szobrok hassanak rá hatni fognak.
Spiritualitásuk van.
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a céllal, hogy wellness-szálló legyünk, hanem hogy a vendégeink
felfrissülhessenek. Azt gondolom, hogy érdemes a kastélyszállóknak profilt adni. A mi profilunk
a művészetek és a fejlődés. Szervezünk és befogadunk programokat. Nyáron akár négy-ötszáz
vendég is megfordul a kastélyban
havonta.

–– Mi alapján válogatod össze a
kastély bútorait, berendezési tárgyait?
–– Nálam alapelv az, hogy műemlék jellegű épületben vagyunk,
maga a terület is műemléki és
régészeti védelem alatt áll. Tisztában kell legyünk azzal, hogy
az épületet 21. századi emberek
használják, tehát mi itt nem múzeumot akarunk csinálni, hanem
a mindennapokban használni.
Nem egy a stílus, pontosabban
nem egy korszakot képviselnek a
bútorok, de nagyon szépen egységben vannak egymással. Nagyon jól össze lehet hozni a régi
értékeket a jelen értékeivel, amelyek utat mutatnak a jövő értékei
felé. Nagyon fontos, hogy tudjuk
értékelni, ami a régiben érték, áthozzuk, továbbfejlesszük, és erre
alapozzuk a jövőt. Van egy mondás: akinek múltja nincs, jövője
sem lesz.

–– Milyen visszajelzéseket kaptok
vendégeitektől? Gondolom szeretnek itt lenni…
–– A vendégeink nagyon szeretnek itt lenni, mert a helynek van
egy sajátos minősége , intimitása, otthonérzete. Nagyon kevés
olyan hely van, ahová úgy jönnek
a vendégek, mintha otthon lennének, hazajönnének. Mi viszonylag
kis létszámú csoportokat fogadunk (max. 50 fő), persze az esküvők ez alól kivételek
–– Jövőre nézve milyen terveid
vannak? A kastélyban tudod elképzelni a jövődet?
–– Természetesen. Azt gondolom, hogy itt mindig lesz fejlesztenivaló, mindig van valami tennivaló. A nyári időszakra szeretném,
ha elkészülne egy kültéri medence és egy hozzá tartozó napozó
is. A kastélyban kialakítunk egy
wellnessrészleget is, de nem azzal

–– Kell hogy legyen valamiféle érzékenysége az embereknek arra,
hogy befogadják a kastély szellemiségét, az üzenetét? Megállta
volna a helyét a kastély mondjuk
tizenöt évvel ezelőtt?
–– Azt gondolom, hogy minden akkor jön létre, akkor valósul
meg, amikor itt van az ideje, amikor megteremtődik rá az igény a
világban. Mondjuk közel tíz évvel
ezelőtt fokozatosan jöttek létre
a wellness-szállók. Ezzel a szolgáltatók inkább a testi igényeket
elégítették ki. Az, hogy az ember
magával, a lelkével, vágyaival, a
szellemével foglalkozzék, ez még
egy kicsit újszerű, de nagyon fontos dolog, és egyre szélesebb
körben van is rá igény. Az ember
egységéhez, egészségéhez pedig a szellem egészsége is hozzátartozik.
–– Mikor pihensz?
–– Mások idejönnek pihenni, én
elmegyek innen, ha pihenni szeretnék, mivel akármerre is megyek a birtokon belül, óhatatlanul
is azt látom, hogy most ezt csináljuk, azt csináljuk, ezt fejlesszük,
azt fejlesszük. Ez pedig nem pihenés. Nagyon sokszor megyek
olyan helyre, ahol tudom, hogy
inspirálódhatok, eszmét cserélhetek. Most is van egy listám, ahova
el szeretnék jutni.
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Futóélet Pakson
Susán Janka | Fotó: Juhász Luca
Azt látom, hogy azok az emberek, akik régóta rendszeresen futnak – a régóta alatt itt akár évtizedeket
értek –, a fittségüket remekül meg tudják őrizni. Tartják a súlyukat, kondíciójukat, ezáltal kevésbé látszanak rajtuk az évtizedek. Pakson az utóbbi tíz évben óriásit fejlődött a sportélet a szabadidősportok
terén, így a futásban is. Korábban ritkán találkozhattunk futókkal a városban – aki futni járt, elment a
sportpályára vagy az Ürge-mezőre. Ezzel szemben manapság sokszor találkozom egyéni vagy csoportos
futókkal legyen délután vagy sötét este, de akár kora reggel. Városunkban van egy több mint húszéves
múlttal rendelkező egyesület, a PAFF, amely az első amatőr futóklub volt Pakson, és az Atomcsigák futócsoport, ami új kezdeményezés, ötödik éve ösztönzi rendszeres futásra településünk lakóit, kihasználva
a közösségi hálózatok adta lehetőségeket. A legrégibb sportegyesület a tájfutóké, amely 1975 óta működik a Paksi Sportegyesület szakosztályaként.
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PAFF – Paksi Amatőr Futó
Fiatalok Egyesület
Tóth Jánossal beszélgettem, a
PAFF egyik alapítójával, aki tulajdonképpen feleségével, Tóth Csillával ötletgazdája az egyesületnek.
Az életében a sport mindig fontos
szerepet játszott, a kosárlabda
mellett és után a futás végigkísérte, még hatvannégy évesen is
rendszeresen fut.
Az egyesület létrehozásának ötlete az Angliában töltött két esztendőnek köszönhető. Külföldre
költözve sem szerették volna abbahagyni a futást, és kerestek egy
futókört. A csapat, akikhez csatlakoztak, szinte baráti körként működött, és ezt a hangulatot szerették
volna hazatérve már Pakson is továbbvinni. Az ötlethez elsőként a
C. Szabó és a Kozma család csatlakozott, majd további barátokat
is bevonva alapították meg és jegyezték be egyesületként a PAFFot 1994-ben, az alapító elnök Tóth
Csilla volt. Az egyesület nevének
még a hangzása is hasonlít az angliai klub nevére – meséli. Szépen
gyarapodott a taglétszám, egykét év múlva elérte az ötvenöt főt,
amit azóta sem sikerült túlszárnyalni, jelenleg huszonnyolc tagja van,
az elnöke C. Szabó István. A mostani futók közül a legidősebb már
hatvanhét éves.
Nagyon sokáig a tagok együtt
edzettek és készültek a versenyekre, meghirdetett időpontokban
tartották a futásokat hetente háromszor. Az atomerőmű is támogatta őket, amiből biztosítani tudták a nevezési díjakat és az utazás
költségeit. Voltak kedvenc futásaink – említi János –, mint például
a tatai minimaraton az Öreg-tó
körül, ez egy 14 km-es táv két kört
futva a tó körül, valamint a buda-

pesti Futapest, Vivicita és persze
a Budapest fél- és egész maraton. Akkoriban más világ volt még,
amit az szépen jellemez, ahogyan
János felmérte a Paks környéki futóútvonalak távjait, jól használható
kis térképet készítve. Hol volt akkor még a GPS? Ahol nem lehetett
autóval közlekedni, ott János a futótempója alapján becsülte meg a
távokat, és teljesen korrekt adatok
születtek, mivel akkoriban egészen
pontosan tudta tartani a tempóját.
Az egyesület erőműves tagjai
többször részt vettek a WONUC
(World Council of Nuclear Workers – Nukleáris munkavállalók
szakszervezeteinek a nemzetközi
egyesülete) által szervezett hos�szú távú váltófutásokon, aminek
fő célja volt a nukleáris energia
népszerűsítése. Az elsőt Párizs és
Brüsszel között szervezeték, amire
tízfős csapatokkal lehetett nevezni. Az Eiffel-torony alól indultunk,
és az Európai Parlament épületénél fejeztük be a távot, ahol egy kis
küldöttség átadta a közleményét
az elnöknek – emlékezik vissza.
Egy ilyen verseny óriási szervezést igényel, hiszen két nap kellett
a több mint háromszáz kilométer
teljesítéséhez. Minden országnak
volt egy emeletes busza, amiben
pihenhettek a távot már teljesítők,
kísérték az éppen futót, utaztak a
következő váltóhelyre. A feleségem, Csilla volt sokáig a WONUC
alelnöke is, és egyben a magyar
futócsapat motorja – emeli ki János –, így a kezdeményezésére a
harmadik ilyen futást Budapest és
Bécs között hirdettük meg 1998ban. A Hősök teréről indultunk, a
befutó pedig az ENSZ székházában volt, és a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség képviselőinek
adtuk át a nukleáris dogozók támogató üzenetét. Később Orosz-
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ország, Bulgária, Románia és Brazília is szervezett hasonlókat.
Jelenleg a tagok az előre meghirdetett futóidőpontokon túl is szerveznek edzéseket, amennyiben azt
valaki e-mailben kezdeményezi. Az
egyesület elnöksége minden évben megvitatja és megállapítja a
támogatott versenyeket, amelyek
közül öt futás nevezési díját fizetik
a tagoknak. A nevezések megfelelő időzítését, befizetését az egyesület titkára, Jobbágy Gyula intézi. A tagdíj összege évente ötezer
forint. Az egyesület a tagdíjakból
és az 1%-os adókból gazdálkodik,
tartja fent magát. Szeretettel várják új futótársak jelentkezését!

ATOMcsigák
Több mint négy éve indította el
István az ATOMcsigák futócsoportot – többek megkeresésére –
olyan megfontolásból, hogy kezdő
futók részére teremtsenek közösségi futást rövidebb, teljesíthető
távokon. Ma ezt már szinte minden
„csiga” túlteljesítette fél- vagy teljes maratonnal, de erről még később írok. A „csigák” jelenleg húsz
és harminc közötti rendszeres taglétszámmal működnek teljesen kötetlen, nem egyesületi formában.
Vannak lemorzsolódók, de vannak
mindig új „belépők” is. Hetente
legalább háromszor van szervezett
futásuk: hétfőn, szerdán és pénteken este fél hétkor indulnak az
ASE-csarnok elől. Tavasztól őszig
szerdánként egy erőnléti edzés
is kiegészíti a heti terhelést, amit
általában a szánkódomb környékén tartanak. Hétvégeken pedig a
hosszú futásoké a „pálya”. István a
heti három időpontot szinte kötelező futásként említi, aminél többet futni lehet, de kevesebb nem
ajánlott. A fejlődéshez, a jobb tel-
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jesítményhez kell a rendszeresség
hobbiszinten is.
Az egyik szerda esti futás alkalmával beszélgettünk Istvánnal,
együtt várva a táv végéhez érkezőket az ASE-csarnoknál. A térdműtétje miatt kényszerpihenőn van,
nem tarthatott velük. Beszélgetés
közben elfutott mellettünk egy

dezéséhez szükséges csapatnak,
segítőknek legyen egy komoly bázisa.
Az ATOMcsigák csoportot abszolút amatőr futók részére indították
el négy éve. Azokat az embereket szeretnék megszólítani, akik
soha nem futottak rendszeresen,
félnek a kezdeti időszak nehézsé-

futópár. Ők is ATOMcsigák, csak
valószínűleg nem értek oda a kezdésre, ezért egyénileg futnak, de
nem hagyják ki! – kommentálta.
István tizenkét éves kora óta megszállottja a futásnak. Próbálkozott
mással is, például a triatlonnal, de
hamar rájött, nem az ő sportja az
úszás miatt. Túl van már legalább
50 maratonon, és ultratávokon is
tapasztalt. Tagja a PAFF-nak is, és
az ATOMfutás Sportegyesületnek
is, amit nemrég alapítottak azzal
a céllal, hogy az ATOMfutás ren-

geitől, nincsen futótársuk, nőként
egyedül nem mernek nekivágni.
Egy novemberi napon határoztuk el, hogy akkor most a közösségi médiában és ismerősök közt
meghirdetjük a csoport indulását,
és egyből nagyon sokan jelentkeztek – emlékezik vissza. Aztán
tisztázza, hogy a nagyon sok úgy
hét-tíz főt jelentett, majd szépen
emelkedett a létszám. Az első télen egészen rövid távokat is futottak, például az Erzsébet Nagy
Szállodától a gimnáziumig és vis�-

sza, de szépen fejlődtek a résztvevők, és mostanra a városi kör
olyan nyolc kilométer. Mára kinőttük magunkat egy igazi amatőr futócsoporttá, akik sok versenyen is részt vesznek – mondja.
A „csigák” egy baráti csoport is
lett, mivel a futáson kívül egyéb
programot is szerveznek. Nem
céljuk, hogy a csoportból egyesületet alapítsanak, mert így kötelezettségek, anyagi ráfordítás
nélkül csatlakozhat hozzájuk bárki. Aki egyesülethez akar tartozni,
azt a PAFF-ba vagy a most alakult ATOMfutás SE-be delegálják.
Időnként sikerül támogatást is
szerezniük felszerelés formájában
a nagyobb sportmárkáktól.
Volt már gyerekcsoportjuk is, de
ők inkább a tavaszi és őszi időszakban mozgathatók meg. Nyáron és
télen lemorzsolódnak. A tagjaik
életkora széles sávot fog át, tizennégy és ötvennyolc év közöttiek.
Elmeséli, hogy manapság egyre
népszerűbb a terep- és akadályfutás, a „brutál” változat is. A beszélgetésünk napján vett részt az
Országos Terep-akadályfutás Szövetség megalapítása utáni megbeszélésen, ahol az új sportág
jövőjéről, a 2018-as versenynaptárról volt szó. Az elmúlt években
a „csigáknak” is tartott terep- és
akadályfutó edzéseket. Akár ilyen
irányba is fejlődhetnek, ha erre
lenne igény, abszolút nyitottak a
kezdeményezésekre.
Várják azokat a futókat, akik szeretnének egy csapathoz tartozni.
Legyen valaki egészen kezdő vagy
egy kicsit már jártasabb a futás terén. A csapat mindig figyel az újonnan érkezőkre, néhányan mindig
velük tartanak, támogatják őket.
Nem kell erre sohasem felhívnom
a figyelmüket, már ösztönösen segítik őket – meséli.
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Egymás után érkeznek a „csigák”, köztük Kocsner Gábor, aki
élete első maratonjára készül. A
felkészülést tavaly novemberben
kezdte, most a felénél tart körülbelül. Június elején fogja Plitvicén
elég nehéz hegyi terepen lefutni
a 42 195 métert. A felkészülésében István segíti, az általa készí-

készült el az első tájfutótérkép az
imsósi erdőről. 2008 óta Kiss Gábor szervezi és tartja az edzéseket.
A mostani felnőtt sportolók közül
Böröcz Ildikó hétszer, férje Kiss Gábor hatszor nyerte el a Tolna megye legjobb tájfutója címet.
2014-ben Paks adott otthont a közel 1000 fős rövidtávú ob-nak és

helyezéseket ér el, és Lénárt Viktória országos versenyeken a pontszerző csapat tagja.
A tájfutás nemcsak versenysport
– bár a szakosztály éves versenyprogramja több mint 30 versenynapot tartalmaz –, hanem szabadidőés tömegsport. A szakosztály várja
az általános iskolásokat 3. osztály-

tett program szerint halad. Gábor
is „csigaként” kezdte, igaz egy kis
előélettel a futás terén.

a pontbegyűjtő ocsb-nek, majd
2016-ban a hosszútávú ob-t is a
paksiak rendezték Bátaapáti térségében a Kalocsai SE segítségével.
Eredményes sportolóik közül meg
kell még említeni Makovinyi Dorottyát, aki volt válogatott kerettag, többször kapta meg a Tolna
Megye Legjobb Sportolója díjat.
Hahn Máriusz még csak tizennégy
éves, de már így is dobogós helyezéseket ért el országos bajnokságokon. Kovács Karina kupaversenyeken rendszerint dobogós

tól, a középiskolásokat, valamint a
felnőtteket is a tagjai közé. Téli időszakban hetente kétszer tartanak
edzést a gimnáziumban, amikor
a futást erőnléti edzés egészíti ki.
Nyári időszakban az edzések az Ürge-mezőn és a város lakótelepein,
parkjaiban zajlanak. A pakstajfutas.
uw.hu oldalukon megtalálható az
edzések pontos időpontja, valamint a tervezett versenyek, programok listája is. Céljuk az, hogy minél
több emberrel megismertessék
ezt a változatos sportágat.

Paksi Sportegyesület
Tájfutó Szakosztály
A komoly múltra visszatekintő szakosztály 1975-ben alakult, azt megelőzően öt évig Mittler József gimnáziumi keretek között szervezte az
edzéseket. A tájfutás elképzelhetetlen megfelelő térkép és iránytű
(tájoló) nélkül, de csak 1973-ban
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Nem katasztrófa,
ha nem csinálsz rendet a kertben
Orbán Ottilia | Fotó: Orbán Ottilia

Általában ősszel sokak számára fárasztó lehet, és
unalmas a kert rendbetétele. Főleg akkor, amikor
hirtelen tör be a párás, csontig hatoló hideg idő. Ebben az időszakban az avar összegereblyézése, az elszáradt virágok levágása és eltakarítása, a metszés a
fő csapásirány.
Mégis úgy gondolom, hogy sok érv szól amellett,
hogy nemcsak nekem, hanem a kertemben élő növényeknek és állatoknak is jobb lesz, ha nem lacafacázom, és végleg passzolom a nagytakarítást.
Idén a nagy hideggel búcsúzó, de összességében
enyhe telet követően, ha elkezd jobbra fordulni az
idő, el lehet kezdeni a kertészkedési előkészületeket,
sőt van, amit már vetni is lehet. Már végiggondoltam, hogy mi maradjon, és mit kell eltávolítanom a
kertből. Sokszor érzelmi okokból, vagy csak amiatt,
hogy hiányos a szakmai hozzáértésem, évekig meghagytam olyan növényeket, amelyek elfoglalják a helyet az új növények és kialakítások elől.
Imádom a kertem, bár a házam körül terül el, a kert
mégsem a nappalim meghosszabbítása, hanem a
természet része, egy tenyérnyi vadon. Nem a tökéletességre törekszem a kertemmel kapcsolatban.
Nem fogom, és nem kell manikűrollóval igazítgatni
a kertet, mert nem ez a lényege. A kertem van értem, és nem én a kertemért. Ősszel és télen békén
hagyom, legfeljebb a száraz levelek nagyját seprem
össze, hogy ne fújja át a szomszédhoz a szél. Összehordom az avart egy kupacba, és letakarom valamilyen hálóval, hogy egyben maradjon. Tavaszig elkezd
bomlani, ami tápláló mulcs lesz majd a növényeknek.
Ami neked rendetlenség, nekem nem biztos, hanem
akár remek áttelelő búvóhely lehet. Emlékszem, nyáron mennyi lepkét, tücsköt, bogarat és gyíkot láttam. Némelyik faj elbújik a kert védett zugaiban, és
a levelek alatt, fakéreg repedéseiben vagy a talajban
vészelik át a telet. Ha minden levelet és letört gal�lyat eltakarítanék, lehet, hogy azokkal sok apró rovart vagy a petéjüket is kidobnám. Az öreg téglákat

a kertem végében, és a köveket sem most kell bolygatni, hiszen alattuk gyíkok és békák lehetnek. A téli
álomra elvackolódott sünöket sem szabad zavarni,
mert hamar felébredhetnek.
Az évelőket ráérünk kora tavasszal visszavágni, a rózsát is érdemes akkor, amikor már látszik, meddig ér
a szárán az elfagyás. Az elszáradt ágakkal a növény
összegyűjtheti a töve körül a havat, ami védi az elfagyás ellen, illetve plusznedvesség a talajnak.
A békén hagyott kertben váratlan és kedves látogatók jelenhetnek meg, például olyan madárfajok,
amelyeknek egyre kisebb az élőhelyük. A denevér
is visszajáró vendég nálam, mint ahogy a cinege, a
nagy fakopáncs, a gyurgyalag vagy a rozsdafarkú is.
Sok énekesmadár a száron hagyott évelők magjait
szereti csipegetni. Abban reménykedem, hogy an�nyira megkedvelik a kertem, hogy tavasszal a közelben keresnek fészkelőhelyet, és visszajárnak majd
irtani a rovarokat, hernyókat. Van kint madáretető,
többféle eleséggel, és az ivóvízről is mindig gondoskodom.
Ha télen is él a kertem, van látnivaló és sok érdekesség, talán könnyebben elviselhetőek a sötét hónapok, és jobban kibírom tavaszig. Nem rideg ürességnek érzem a következő hónapokat, inkább amolyan
csendes átmenetnek a várva várt rügypattanásig.
Addig pedig élvezem a pihenést.
Bizonyára nem mindenki ért velem egyet. Ha mindenáron el akarja valaki takarítani az avart, menjen
végig rajta a legmagasabb kerékmagasságba állított
fűnyíróval akár kétszer is úgy, hogy ne tegye a fűgyűjtő puttonyt a fűnyíróra, hanem hagyja, hogy szétszórja a levélnyesedéket. Annak értékes tápanyagait
(foszfor, kálium, nitrogén, szén) a téli csapadék bemossa a talajba, serkenti majd a talajéletet. A nyesedék javítja a talaj víztartó képességét és szerkezetét
is. Amennyiben persze diófalevéllel van tele a kert,
akkor sajnos muszáj összetakarítani, mert az gátolja
a növények növekedését.
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Tavaszi ruhapara
Orbán Ottilia | Fotó: Juhász Luca

Olvastam valahol, hogy egy átlagos nő ruhásszekrényében 22 olyan
darab van, amit soha nem hord. A
férfiak szekrényében átlag 19 viseletlen darab van. E fölösleges holmik közül első helyen a farmer áll,
második a cipő. Legtöbbször teljesen feleslegen őrizget valaki egy
soha nem hordott darabot. Sajnál
megválni tőle, mert sokba került,
vagy más érzelmi oka van rá. Első
randi, esküvő, gyermek születése,
de legyen az bármilyen ok. Illetve,
a mindenki által ismert „majdbelefogyok”.
Bevallom őszintén, hogy a legtöbb
reggelem úgy indul, hogy ott állok
a csurig tele ruhásszekrény előtt,
és elkezdek parázni, hogy nincs mit
felvennem. Felpróbálok egy csomó cuccot, és variálom mindenféle
kiegészítőkkel. A végén azért valahogy döntésre jutok, mert sürget
az idő. De a választásom legtöbbször (legalább is úgy érzem) mégsem az igazi. Nem érezem igazán
jól magam benne. Ismerős érzés?
Lehet, hogy épp a túl sok ruha tesz
minket boldogtalanná?
Kipróbáltam, hogy egy teljes hónapig (az alsóneműt és a harisnyákat,
zoknikat nem számolva) fel tudok-e
öltözni tiszta ruhába, mosás nélkül.
Jelentem, hogy minden akadályt
leküzdöttem, és sikerült! De jól van
ez így?
A statisztika olyan, mint a bikini, sok
mindent megmutat, de a lényeget
eltakarja. A közgazdaságtan által
szívesen alkalmazott Pareto-féle
80/20-as szabály legtöbbünknél

a ruhákra is érvényes. Ruhatárunk
20%-át viseljük 80%-ban. Miben
különbözik az a 20% ruha a 80-tól?
Nekem ez a 20% holmi begombolva is kényelmes, jó a szabása, szépít
a színe, tükrözi az egyéniségemet,
könnyen tisztán tarthatom, talán
még trendi is. Ez jól hangzik, csak
a 20% kevés. Legközelebb, ha ott
állsz egy ruhaüzletben, vesd össze
a kiválasztott cuccot az elvárásaiddal. Ha a többségük nem esik egybe, ne vedd meg azt a holmit, mert
80% a valószínűsége, hogy nem fogod hordani. Csak azért, mert divatos vagy akciós valami, még nem
biztos, hogy jól is áll neked. Ne pazarold az erőforrásaidat (pénz, idő,
energia, tárolóhely) olyan holmik
felhalmozására, amelyeket nem
fogsz viselni.
Párszor már eljutottam a szelektálásig, aztán továbbra is őrizgetek nem
hordott ruhákat, mert azt hiszem, el
tudom adni őket az interneten. A valóságban ez csak ritkán valósul meg,
mert az embernek nincs ideje állandóan cuccokat fotózni és a neten
lógni (aukciózni). Ráadásul meggazdagodni akkor sem lehet belőle, a
ruha ára sohasem jön vissza. Közben
pedig foglalja a helyet a szekrényben, és ami ennél rosszabb: a lelkemben is. Rengeteg olyan ember
van, aki örülne a levetett holminak,
az interneten, a Facebookon találhatóak olyan szervezetek, akik még
házhoz is jönnek a használt ruhákért,
és elviszik a rászorulóknak.
Néhány tippet azért találtam a ruhatár szűkítéséhez:

1
2

1. Ha annyira odavagy érte, de valószínűleg már nem fogod viselni,
fényképezd le, mielőtt megválsz
tőle: digitális formában megmarad a
szép emlék.
2. A ruhatartó rúdon fordítsd meg
az összes vállfát úgy, hogy előrefelé nézzen a kampójuk. Amikor használsz valamit, mosás után nyugodtan
visszaakaszthatod a hagyományos
módon, hátrafelé álló kampóval.
Szezon végén ajándékozd el azokat
a ruhákat, amelyek vállfája még mindig előrefelé néz.

3

3. A legközelebbi nagymosás után a
ruhatartó rúdon told át jobb oldalra
a ruhákat. Tegyél középre egy üres
vállfát, szúrj rá egy papírt az aznapi
dátummal. Onnantól kezdve csak
azokat a ruhákat tedd vissza a baloldalra, amelyeket legalább egyszer
felvettél az adott hónapban. Szezon
végéig a jobb oldalon szépen kiválogatódnak azok a darabok, amiket
egyszer sem vettél fel, ezek mehetnek ajándékba.

4

4. E módszer másik változata, hogy
a frissen mosott ruhákat minden
héten válogatás nélkül akaszd be a
ruhatartó rúd jobb oldalára, és kötelezd magad arra, hogy következő
héten csakis a rúd bal felén lógó holmik közül választasz, esetleg középről. Pár hét alatt az egyáltalán nem
hordott ruhák felhalmozódnak a bal
szélen, egy mozdulattal teheted át
őket egy táskába, és mehetnek jótékonysági célokra.

5

10

5. A hajtogatós holmiknál úgy alkalmazhatod ezt a módszert, ha a
legfelső darabra teszel egy feldátumozott papírt, és onnantól minden
kivett és viselt darabot a papír fölé
teszel vissza mosás után. Amit mégsem veszel föl, azt a papírlap alá kell
visszatenni. Ami pár hét után is a papírlap alatt marad, azt nem hordod,
mehet.

6
7

6. Kicsi a szekrényed (khm...), és
ezért szezon végén bőröndbe vagy
zsákba elpakolod a téli ruhákat,
csak úgy lesz hely elővenni a nyáriakat? Mi lenne, ha megpróbálnád a
jelenlegi szekrényedben elhelyezni
az összes ruhádat? Ami nem fér be,
annak keress másik gazdát.
7. Másik opció a téli-nyári csere
idején: minden egyes darabot próbálj fel. Ami nem jó, menjen! Még
jobb, ha elhívsz egy barátot, ismerőst, kamaszgyereket (az örök kritikust), akinek a megmaradókat is
megmutatod. Bízz abban, hogy ők
elfogulatlanul mondanak ítéletet, és
a végén tényleg csak olyan ruháid
lesznek, amelyek jók rád és jól is állnak.

8
9

8. Minden felsőnek (póló, ing, blúz,
pulóver) passzolnia kell legalább 2,
de inkább 3 alsóhoz (nadrág, szoknya). Ami csak egyvalamihez pas�szol, az nem multifunkciós, engedd
el.
9. Ha valami újat veszel, legalább
egy régitől szabadulj meg. Egy új
ingért egy régit. Még jobb, ha egy
újért 2-3 régi holmit leadsz az adományboltban, ez persze már lehet
vegyes ruhanemű.
10. Egy üres szobába (ha van) vagy
padlástérbe költöztesd át az összes
ruhádat (nyilván leszámítva a fehér-

neműt, zoknit stb.). Az első héten
bármit kihozhatsz ebből a raktárból,
de ha nem vetted föl, vidd vissza
őket. A második héttől kezdve főleg azokat a ruhákat kell viselned,
amelyek már voltak rajtad legalább
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egyszer, és ezért mosás után visszakerülhettek a szekrénybe. 12 hónap
alatt kiderül, mire nincs szükséged,
és ha képes voltál nélkülük élni egy
évig, most már tudod, mit lenne a
legjobb csinálni velük.
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A szemünkkel eszünk
Váczi Gergő | Fotó: Magellán
Ma már a gasztronómiában nemcsak az íz, de a forma is számít.
Na meg az is, milyen emlékeket ébreszt bennünk egy édes sütemény. Egy magyar formatervező megnyitotta az Emlékek cukrászdáját, ahol beleharaphatunk a vakáció vagy épp a hétvégék ízébe.
Legújabb kísérletében a Magellán is részt vehetett, és kiderítettük,
hogy milyen a tökéletes vasárnapi ebéd.

Mesélj az ételekkel
Virágok a tányéron, jég a tányér
alatt és franciadrazsé a torta közepén. Játékos formák, színek,
különleges tálalások és meglepő
ízek: amikor minden harapás egy
élmény. Góg Angéla formatervező szerint mindez néhány szóban
összefoglalható. „Hatni, elmesélni, elgondolkodtatni”. A design
és a művészet az étkezőasztalon
is megjelenhet, vagy épp az étkezés is lehet egy kiállítás témája.

„A food designnak számomra az
a lényege, hogy valami üzenetet
adjunk át, nagyon aprólékosan
megtervezett céllal készüljön el az
étel.” Angéla az ételek segítségével mesél. Most épp nosztalgiázik
abban a képzeletbeli cukrászdában, ahol helyet kapott a Kívánság,
a Vasárnap, a Vakáció, a Bárcsak
és a Mama fantázianevű süteménye is, amelyek nem a megszokott
módon és formában kerülnek a tányérra. „Azért négyzetes forma,
mert a nagymama mindent tepsiben sütött. Tehát ha a nagymamás sütikre gondolunk, akkor nem
gondolunk egy tortára, mert tepsis sütiket ettünk. Azért van több
réteg, mert ez a soha el nem fogyó
halom, és azért van porcukrozva,
mert amint elvesszük, porcukrosak
leszünk.” A lényeg, hogyha beleharapunk ezekbe a süteményekbe, akkor az ízeken és formákon
keresztül felidézzük magunkban
például a gyerekkorunk boldog és
igencsak édes pillanatait.

Emlékek cukrászdája
Az Emlékek cukrászdája Góg Angéla diplomamunkája volt a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen.
És ezek mögött a sütemények
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mögött komoly kutatómunka áll.
„Történetet gyűjtöttem a projekt
során, arra voltam kíváncsi, milyen édes ízekre gondolunk szépen, nosztalgikusan. A boldogság
ízét kerestem, ezt öntöttem egy
öt sütiből álló sorozatba, aminek
az a lényege, hogy különböző emléktípusokat hivatottak előhívni.”
A kívánság nevű sütinél például
egyértelmű volt, hogy tortaformában jelenik meg, hisz így a szülinapi zsúrok jutnak róla eszünkbe.
„A fontos, hogy miénk az első
szelet, mi vagyunk az ünnepeltek. Az van deformálva, mert az a
legnagyobb, és amint kivesszük,
kiszóródik a cukor.” Góg Angéla
nemcsak az édes, de a sós ízekre
is szívesen emlékszik vissza. Így
mindjárt be is pillanthatnak egy
különleges kísérletbe a vasárnapi
ebédlőasztal körül. De előbb nézzük, egy sztárséf számára mit jelent a food design.
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Várvizi Péter egy úgynevezett fine
dining étterem séfje. Itt az ételek
művészi formában jelennek meg
– ez pedig nemcsak az ízekre, de
a tálalásra is igaz. Ez utóbbiról pedig egy kerámiatervező, Herter
Kata is gondoskodik. „Az én inspirációm a kristályosodás volt, és
kristálymázakkal kísérleteztem, és
próbáltam olyan formákat találni,

ételek mennyisége és az állaga az
meghatározta a tárgy formáját.”
A séf épp egy ehető virágokkal
megbolondított előételt készít, a
hozzávalók pedig mérnöki precizitással kerülnek a tányérra. „Van
egy másik szósz, hogy még izgalmasabb legyen a saláta, ebbe egy
pici vaníliát is belecsempésztünk,
ezt szintén ezekre az üresebb területekre tudom csepegteti.” A lényeg, hogy Kata és Péter alkotása
együtt adjon a vendégeknek egy
élményt. „Minden falat más szerintem ezen a tányéron, nagyon jó.”
Az előétel után pedig következik a
leves. Az üvegbe tört jég van, erre
kerül a szokatlan, kúp alakú levesestányér. „Arra gondoltam, hogy
egy mentás cukorborsólevest hidegen teszünk bele, és a színekkel
játszunk, mindent zölden fogunk
hagyni.” De a jég helyére virágok is
kerülhetnek, a lényeg, hogy a végeredmény szemet gyönyörködtető

ahol ez a máz érvényesülni tud.”
Kata kifejezetten a gasztronómia
csúcsához tervezte a természet
inspirálta tálait, tányérjait. „Számomra nagyon fontos volt tudni,
hogy mi fog belekerülni, tehát az

legyen. Ahogy a sárgarépapürével
tálalt borjúnál is. „A konyhán mindennek van miértje, nyilván a művészeti része ad hoc, de mindennek van pontos magyarázata, hogy
miért került a tányérra.”

Művészi tálalás
„A food design egyre hangsúlyosabb szerepet kap, de nem csak
most. Ez nagyjából a barokk óta így
van. Nem mindegy, hogy egy műanyag tányérra rakom rá ugyanazt,
vagy egy gyönyörű porcelánra.”
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A szemünkkel eszünk
Olyannyira pontos magyarázatok
vannak, hogy a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen tanulni is lehet
a food designról, a tálalásdesignról.
„Azért is fontos a food design, mert
elsősorban a szemünkkel eszünk, az
egy olyan vizuális pluszt tud hozzáadni az ételhez, ami természetesen
nem fontosabb, mint az íz, de ha
ehhez tudunk adni egy pluszt akár
kinézetben, akár illatban, az növeli
az értékét egy étel elfogyasztásának.” Németh Zsófia food designer
véleménye szerint a food design
nem ér véget a tányéron. A boros
címke megtervezésétől az étlap betűtípusáig minden beletartozik. De
a legfontosabb, hogy a hétköznapokba is belecsempészhetjük. „Hogyan tudunk az otthoni étkezésben
magunk körül egy olyan környezetet teremteni, ami egy pluszélményt
ad, akárcsak egy odafigyelés, vagy
hogy tálalom a gyermekeimnek a
vacsorát, vagy hogy kísérletezek
velük.”

A vasárnapi ebéd szépsége
Ezekkel az otthoni, családi élményekkel kísérletezik Góg Angéla is
a legújabb projektjében, amelyben
a vasárnapi ebéd élményét jeleníti
meg egy menüsorban. „Nem egy
vasárnapi ebédről van szó, hanem
ugye a vasárnapi ebédről szóló emlékeink összeadódnak egy szimbolikus, gyönyörű és kerek történetté,
ezért is fontos, hogy nálunk, itt ennél az ebédnél minden kerek, mert
a tökéletességet szerettem volna
bemutatni.” Egy körasztalhoz ülteti
le Angéla a vasárnapi ebéd kísérletének szereplőit. Hat ismeretlent.
„Ha együtt eszünk hat idegen emberrel, és egy edényből merünk,
és együtt kell eldöntenünk, hogy
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ki milyen köretet és húst kér, akkor
nem azt mondom, hogy családdá válunk, de valamilyen kapcsolat
teremtődik.” Akárcsak az Emlékek
cukrászdájában, Góg Angéla itt is
több száz kérdőív alapján döntötte
el, hogy mit tálal az asztalra. „A történetekből, amiket gyűjtöttem,
nagyon sokféle hús és köret jelent
meg, és ez egyértelműen a vasárnapokra jellemző, hogy egy halom,
egy halmozás történik, és tényleg
sokféle étel jelenik meg.” És itt minden szokatlan formában kerül az
asztalra. Jenga alakú rizibizi és marhapörkölt, a húslevesből szoborszerűen kiemelkedő májgombóc, vagy
épp Eckler-fánkba töltött meggyszósz a főtt húshoz. A kísérlet szereplői, vagyis a hat idegen vendég
pedig láthatóan vevő a játékosságra. Váradi Luca, aki az egyik résztvevője a vacsorának, teljes mértékben
nosztalgikus hangulatba került a
vacsora után. „Szinte minden falat
után eszünkbe jut egy emlék, amelyek jó érzést adnak. A húsleves az
klasszikus, az ilyen nagy kondérból,
középről, tésztával, ami kell. A végén kaptunk egy kávét, az egyik
vájatban volt a kávé, a másikban a
kockacukor, és akkor a kockacukrot
beletetted a kávéba, megszívta magát, az ilyen nagymamás hangulatú.
Csodálatos élmény volt.”
A nosztalgián, a finom falatokon
és a megmosolyogtató pillanatokon túl pedig van még néhány
fontos üzenete a vasárnapi ebédnek: számítson az, hogy mit és miből eszünk, legyen élmény minden
egyes falat, és ami a legfontosabb,
hozza össze a családokat, vagy épp
az ismeretleneket egy-egy ilyen közös étkezés. És ami nagyon fontos,
hogy ez az odafigyelés nemcsak
egy fine dining étteremben, hanem
otthon, az ebédlőasztalnál is megtörténhet.
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Közösség Kajdacson
Susán Janka | Fotó: Juhász Luca
Kajdacson februárban egy viszonylag szürke napon jártam, az ezerkétszáz lakosú kis község így is magával ragadó volt. A faluban sétálva az tűnt szembe, hogy a széles utcák szépen rendezettek, tiszták, a
porták nem elhanyagoltak, gondos gazdáikat dicsérik. A „falu házában” kezdtük az ismerkedést az itt
élő emberek mindennapjaival, Milákné Katona Patrícia művelődésszervező mesélt nekünk a közösségteremtő programjaikról. Ezután Vácziné Farkas Ildikó kísért körbe minket, először a szépen felújított katolikus templomnál, majd messziről megnéztük a református templomot, és utunkat az iskola felé vettük.
Közben szállingóztak a gyerekek
hazafelé, egyedül, csoportosan
vagy éppen biciklirajban, hangosan köszöntve minket. Az iskolát,
amely a Sztankovánszky család
régi kastélyában működik, Bognár
Melinda igazgató mutatta be. Röviden csak annyit mondok előre,
hogy hihetetlenül szerencsések a
gyerekek, akik ide járhatnak. Nem
az extra körülmények miatt mon-

dom ezt, hanem a hely hangulata
miatt. Olyan egy kicsit, mintha a
múlt és jelen határán töltenék az
iskolaéveiket. A nap utolsó sugarainál megnéztük még a Sztankovánszky család sírhelyét, mert az
iskolában nem is vettük észre, hogyan szalad az idő, és utána Ildikó
mesélt még kedvenc hobbijáról, a
horgolásról és ennek kapcsán az
óriástakaró készítéséről.

A falu háza a közösségért
Teleházként 2000-ben nyitották
meg azzal a céllal, hogy az itt elérhető digitális technológiák által
csökkenjen a település elzártsága,
az ott élők közösségi életbe való
bevonásával, forrásteremtéssel segítsék a falu fejlődését. Milákné
Katona Patrícia vezetésével működik jelenleg, akit először arra
kértem, mutassa be röviden a te-
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lepülést. A falu nagyjából 1200
lélekszámú, ahol az alapvető infrastruktúra biztosított. Van orvosi
rendelő, az idősek nappali ellátásáról gondoskodó idősek klubja,
védőnői szolgálat, óvoda és iskola is. A falu lakossága jellemzően
mezőgazdasággal foglalkozik, a
település szeretne nyitni a mezőgazdasági termékek helyi feldolgozásának megteremtése és a falusi turizmus felé. E célok elérésére
elsőként ipari park létesül, ahol hamarosan egy gyógynövény-feldolgozó üzem kezdi meg működését.
A faluházban harmincfős ifjúsági
szállást alakítottak ki, annak működtetéséhez kapcsolva. A civil
szerveződések is sokrétűek, 5 bejegyzett civil egyesület működik a
településen, de vannak informális
szervezetek is, amelyek jelen vannak a falu közéletében. Így említésre méltó a tánccsoport, a két
dalárda és a roma hagyományőrző
kör, a római katolikus és református egyház, valamint a sport- és
vadászegyesület is.
A falu nagyobb rendezvényeit
korábban Horváth Tibor – tavaly
elhunyt egykori kedves atomerőműves kollégánk – szervezte, aki
képviselőként megkapta a kulturális tanácsnok címet is.
– A jövőben a fogathajtó verseny,
a falunap és a szüreti nap szervezését is én fogom össze – folytatja
Patrícia. A hősök napi fogathajtó
verseny teljesen Tibi kezdeményezése volt, de ez a rendezvény most
már része a Magyar Lovassportszövetség Fogathajtó Szakága által kiírt versenyeknek. Emlékére
Horváth Tibor emlékverseny címmel rendezzük meg. Eddig csak
segítettem a program megszervezésében, most már ennél többre
lesz szükség. Sokat kell tanulnom
még a fogathajtásról is – mondja.
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A hitélet mellett jelentős szerepet
játszik a falu kulturális életében a
két egyház is. A római katolikus
egyház minden nyáron hittantábort rendez a plébánián, és közel
másfél évtizede rendezi meg a
Sarlós Boldogasszony-napi búcsút, ahol a helyi és környékbeli
amatőr néptáncegyüttesek, dalosok, versmondók és komédiások
szórakoztatják a közönséget.
A református egyház is minden
évben rendez nyári tábort a parókián, ezenkívül a téli estéken
élménybeszámolókkal,
érdekes
előadásokkal tarkított összejöveteleket szervez. Az elmúlt évben
először tartottak hagyományteremtő szándékkal aratóünnepet,
ahol bemutatták a tradicionális
kézi aratást, marokszedést.
Az idei falunap programját már elkezdték összeállítani. A sportosab-

legyenek. Lesznek sztárfellépők,
karaoke, és idén először retródiszkóval zárják a napot.
A szüreti nap nagy büszkeségük,
mert ezzel kapcsolatban különösen jók a visszajelzések. A szervezést kb. negyven önkéntes segíti
évről évre, akiket már fel is kért
Patrícia. Volt olyan, hogy húsznál
is több fogat vett részt a felvonuláson, valamint tizenöt csikós, ami
magával ragadó látványt nyújtott
és egyre több érdeklődőt vonz.

bak focikupán vehetnek részt, amit
a sportegyesület szervez majd,
főzőversenyen indulnak a civil
szervezetek. Sok helyről érkeznek
árusok, bazárosok, kézművesek és
fellépők. Úgy próbálják meghívni,
kiválogatni őket, hogy a lakosság
érdeklődési körének megfelelőek

nyolcvannégy kisgyerek tanul náluk. Az iskola eszközellátása az
utóbbi időben kedvező fordulatot
vett, így minden teremben kicserélték a bútorokat, és négy digitális táblát használnak a tanításhoz.
Hagyományos naplót már nem is
vezetnek, minden tanteremben

Az iskola
Impozáns látványt nyújt az iskola épülete, annak ellenére, hogy
málladozik rajta a vakolat. A tető
egy részét már lecserélték, most
is folynak felújítások, minden tanteremben a padlót új linóleumburkolattal borítják. Bognár Melinda, az iskola vezetője elmondta:
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van számítógép. A legégetőbb a
nyílászárók cseréje lenne, aminek
még nem tudtak nekikezdeni. Téli
időszakban csak egy tornaszobában tartják a testnevelésórákat, de
jó időben az iskolához tartozó hatalmas kertben füves labdarúgópálya, kézilabda- (röplabda-) pálya,
salakos futópálya, távolugró gödör
áll a rendelkezésükre. Angol nyelvet tanulhatnak a gyerekek, és az
itt végzők eredményei nagyon jók.
Elindulunk körbe, és úgy érzem,
egy kicsit a múltban járunk, irigylem az itt dolgozókat ezért a hangulatért. A Sztankovánszky család
az 1720-as években örökösödés
révén kapta meg a települést a
Lengyel családtól. A 18-19. században a kastélyban nagy társasági
élet folyt, a jómódú földbirtokosok
életének megfelelően. A nagyobb
épületet a 19. század végén építették, a régebbiben pedig a cselédeket helyezték el, és összekötötték a két épületet egy folyosóval.
Az épület jelenleg műemlékvédelem alatt áll.
Az elsősök osztálya külön bejáraton közelíthető meg, az épület egyik legszebb részén, a
körtermen keresztül. Ennek a körteremnek gyönyörű a kupolája, a

mozaikpadlója, valamint színes,
Münchenből származó üvegek díszítik az ablakait. Ebből léphetünk
be az elsősök pici termébe.
Az iskola főbejárata látványos a
gyönyörű lépcsősornak köszönhetően. Sokan érkeztek az éppen
látogatásunkkor kezdődő szülői
értekezletre. Melinda elmondja, egy ilyen kis iskolában az a jó,
hogy minden gyermek családját,
életkörülményeit ismerik, ami nagyobb osztálylétszám mellett már
nem működhet így. Lemegyünk az
alsó szintre, a technikaterembe,
ami tényleg olyan, mintha a hatva-

nas évekbe térnénk vissza. A régi
műhelyasztalok még mindig jól
funkcionálnak, mellettük az asztalon sorakoznak az éppen készülő szalvétatartók. Lenyűgözőek a
terem boltívei, vastag falai, de a
folyosók is hasonlóak, amiken keresztül ide jutottunk. Érdekességként megmutatja a diszkótermet,
amiben most bútorok vannak, de a
diszkógömb így is jól működik.
Kimegyünk az udvarra, hatalmas
a tér. Ildikó elmeséli, amikor ő járt
ide, az udvar végén a kis házban
nyulakat is tartottak, valamint kertészkedtek is. Most már ilyesmivel
nem foglalkoznak, de mozgáshoz
elegendő helyük van, az biztos.
Sztankovánszky család mauzóleuma
Elköszönünk Melindától, és sietve
elmegyünk még a Sztankovánszky család mauzóleumához, amely
régebben a kastély kertjének szélén állt, azóta már házak is épültek
erre a részre. Erősen sötétedik, és
az utolsó pillanatokat csípjük el,
hogy lássunk is valamit.
1775-ben épült Ybl Miklós és Neÿ
Béla tervei alapján román stílusban, Sztankovánszky Imre emlé-
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kére, aki Tolna vármegye főispánja
volt az 1848/49-es években. A síremléket gyermekei, János és Mária építtették emlékére. Ennek a
belső felújítását tavaly tudták elvégezni egy sikeres pályázatnak
köszönhetően. A kilenc síremlék az
épületet veszi körül.
Vácziné Farkas Ildikó – Hogyan
készül az óriástakaró?
Ildikó mindig tervezte, hogy egyszer megtanul horgolni, és ennek
az ideje 2014-ben jött el, amikor
részt szeretett volna venni Csákberényben az óriástakaró elkészítésében. Ez volt számára a motiváció, hogy elkezdjen foglalkozni a
horgolással. Csobán Erika álmodta meg ezt az egyhetes tábort, és
szervezi azóta is minden évben,
augusztus végén. Az óriástakaró
50 × 50 centis négyzetekből készül, és ehhez kezdett el akkor ő
is ilyeneket készíteni. Eleinte csak
alapmintákkal, majd egyre bonyolultabbakkal, és közben megismerte az ehhez kapcsolódó
szakzsargont is. Nagyon jó tanulóvideókat is lehet találni a neten
– mondja.
Az óriástakaró elkészítéséhez egyrészt rengeteg maradék fonalat fel
lehet használni, másrészt az órástakaró hatdarabos alapnégyzetből álló blokkokból épül össze.
Miután elkészül az óriástakaró,
szétbontják ezekre a hatos blokkokra, amiket jótékonysági célra,
sérült és családotthonokban élő
gyerekeknek ajánlanak fel. Ez a
program megmozgatja az egész
falut, a vége felé mindig vendégül
látják a gyerekeket, a legutolsó
napon pedig bemutatják az elkészült alkotást.
A 2014-ben készült takaró 625
négyzetméter volt, amihez 2480
négyzetet használtak fel. 2015-
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ben már 10 000 négyzetet sikerült
elkészíteniük. Ehhez a kb. 1500 fős
óriástakaró-csoport sok felajánlást
is kapott, még fonalgyártó cégtől
is. A szinte focipálya-méretű takarónak az elkészítése igen komoly
szervezést igényelt, hiszen nem
véletlenszerűen akarták összeállítani, hanem egy Csákberényről
készült festményt megjeleníteni.
Csobán Erika szépen számítógéppel lebontotta a festményt a megfelelő számú négyzetre. A horgolások viszont nem színek szerint
készültek, ezért hatalmas munka
volt a színben legközelebb rendelkezésre álló négyzetek megtalálása. Először elkészültek a hatos
blokkok, majd azokból tekercsek,
és végül a tekercseket is összehorgolták. Ez az előkészítő munka
egy hetet vett igénybe, de végül
sikeresen fejezték be, a légi felvételen szépen kirajzolódik a falu látképe, a templom tornya.
2016-ban asztalméretű mesekönyvet horgoltak, amely tíz lapból állt.
Ehhez nem volt megadva a résztvevőknek, hogy mit horgoljanak,
hanem azt készítettek, amihez
kedvük volt, és a végén Erika írt
hozzájuk egy mesét, a fia pedig
szerzett egy kis zenét. 2017-ben
egy kicsit lazítósabb alkotótábor
szerveztek, amikor szőttek, fontak,
nemezeltek.
Idén az a terv, hogy a kultúrházat
fogják belülről teljesen bevonni
horgolt mesékkel, de most ismert,
klasszikus történetekkel készülnek. A csoport tagjai már meg is
kezdték a munkát, hogy augusztus
20–26. között megvalósulhasson a
tervük. Végül ezekből is takarók
lesznek, amivel szeretnék szebbé
tenni az édesanya nélkül felnövő
gyerekek életét, hogy anya híján
legyen egy puha takaró, ami betakarja, átöleli őket.
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Lendületben a világ
Dicsérdi Liza | Fotó: internet

Mi az, ami lendületet ad a mindennapokhoz? Valakinek egy kávé, másnak egy pohár víz vagy a friss levegő
és a napsütés. Van olyan, aki az egészséges táplálkozásra esküszik, valaki pedig a megfelelő mennyiségű
alvásra. De mit kezdenénk a rengeteg energiánkkal,
ha a körülöttünk lévő világ fejlődése az évek során
nem haladt volna előre? Mert a világnak is szüksége
van egy kis lendületre, ami megadja a biztos alapot
arra, hogy folyamatosan növekvő népességünket eltartsa. Szép dolog ez a folyamat, nem igaz? A Föld a
természet által biztosítja nekünk a fejlődéshez szükséges energiát, mi pedig ezt kihasználva újabbnál újabb
találmányokkal próbáljuk könnyíteni a magunk és környezetünk dolgát.
Kijelenthetjük, hogy 2018, a pár évtizeddel ezelőtt
még el sem képzelt jövő. Ennek ellenére mégsem
mondhatjuk, hogy a tudomány és a technika a tetőfokára hág, hisz most is folyamatosan dolgoznak a még
modernebb, még gyorsabb, még egyszerűbben kezelhető technikán. Mindezt úgy, hogy a már meglévő,
régóta használt eszközeinket gondolják és fejlesztik
tovább. De mi volt az, ami a „jelen reggeli kávéjaként”
elég lendületet biztosított a talán még távolinak látott
jövőnk formálására?
Talán bele sem gondolunk, mennyi mindent köszönhetünk azoknak a feltalálóknak, akik mindennap használatos tárgyainkat biztosították nekünk, amik valószínűleg az idők során kikopnak vagy már kikoptak az
életünkből, és helyükre új, modernebb kistestvérük
lépett.
Telefonközpont. Mondja meg nekem valaki, még
is hogyan lehetne a mai világban úgy élni, hogy ne
tudnánk a másik minden lépéséről! Hogyan tudnánk
kapcsolatba lépni a másikkal, ha hívásunk válasz nélkül maradna, sőt, üzenetünk el sem jutna a címzettig?
Mennyivel könnyebb az élet így, hogy egy gombnyo-

mással bármikor, szinte bárkit elérhetünk. Nem győzünk válogatni az okostelefonok piacán, és el sem
tudjuk képzelni napjainkat anélkül, hogy ujjainkat ne
a képernyőn pötyögtessük, és ne osszuk meg életünk
minden pillanatát az internet közösségével. Biztos
vagyok benne, hogy senki sem lenne a fiatalok közül
akkora Instagram-függő, ha képeiket nem a mobiljukkal, hanem egy fadobozzal kellene megcsinálniuk. Ha
szerencsénk van, ez nem is lenne több mint csupán
nyolc óra. (Ez még lehet kevesebb is, mint amit egy
tökéletes szelfi készítésével töltünk.) Ma már létezni
sem tudnánk számítógép és az alapvető programjai,
villanykörte, autó és gyufa nélkül. Ha nem létezne golyóstoll, csendben telnének a tanórák, mert senki sem
tudná feltenni a „Nincs valakinél egy toll?” kérdést.
(Nem, nem lesz senkinél. Tollból mindig csak egy
van, és az is kezd kifogyni.) Ha nem fejlődött volna az
orvostudomány, sok betegség okát még ma sem ismernénk, és ha nem tudnánk arról, hogy léteznek vitaminok, megállás nélkül tömnénk magunkba az egészségtelen ételeket a sötét szobában, mit sem sejtve,
hogy ezzel mennyi jótékony dologtól fosztjuk meg
magunkat. Sok dologról fogalmunk sincs ki találta fel,
mi volt az elődje, és hogyan került használati tárgyaink
közé. Egyszerűen csak természetesnek vesszük, hogy
léteznek.
Jedlik Ányos, Bíró László József, Asbóth Oszkár,
Szent-Györgyi Albert, Semmelweis Ignác és még oldalakon keresztül sorolhatnám azokat a neveket, akik
találmányaikkal könnyebbé tették az életünket. Valószínűleg akkor még nem tudták, mekkora lendületet
adtak a világnak. Mondhatni ők adták meg azt az alapot, amire lehet építkezni. És bár a ráépülő téglákról
még magunk sem tudunk mindent, de az ebből épülő
ház remélhetőleg egy nap majd elég helyet biztosít a
Föld minden lakójának.
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RADIOAKTÍV HULLADÉKOKAT KEZELŐ KFT.

Út az elismertséghez
Húszéves az RHK Kft.
RHK Kft. | Fotó: RHK Kft.
Fizikus és mérnök szakembereket felsorakoztató cég
esetében, amikor a lendületre terelődik a szó, többeknek a klasszikus mechanikából ismert definíció
jut eszébe. Nincs ez másként a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. (RHK Kft.) szakembergárdája esetében sem. Mi most mégis egy kicsit más aspektusból
szeretnének a „lendületet” megvilágítani, nem megbántva a fizikus kollégáinkat sem. Hiszen a lendület
a hétköznapi életünkben valami teljesen mást jelent.
Hogy lehet egy cég lendületes, hogyan is értelmezzük a lendület kifejezést egy-egy tevékenységre? –
tettük fel magunknak a kérdést, amikor a cikk megírásának nekiláttunk.
Ami azt illeti, a lendület nem annyira jellemző kifejezés a radioaktív hulladék kezelésével kapcsolatosan,
hiszen ez a felelősségteljes munka évtizedekre – sok
esetben évszázadokra, évezredekre – szól, alapos
megfontolást, tervezést, gondos, hosszan tartó előkészítést, kitartást igényel, és a megvalósítás is évekig

tart. Minderre azért van szükség, hogy az unokáink
unokái is biztonságban nőhessenek fel, és ne hagyjunk a jövő generációira indokolatlanul nagy terheket.
Persze azt bizton állíthatjuk, hogy komoly lendületet
adott a radioaktívhulladék-kezelés ügyének, amikor
húsz évvel ezelőtt megalakult az RHK Kft. a sugárzó
anyagok kezelésére, feldolgozására, végleges elhelyezésére.
Indulásakor elképzelni sem tudta senki, hogy ez a cég
húsz év alatt ilyen hatalmas utat tesz meg, és ekkora nemzetközi elismerést vív ki magának. Legkevésbé azok a szakemberek nem mertek erre gondolni,
akiknek akkor szinte hetek alatt kellett a nulláról ös�szehozni a szervezetet, szabályzatokat összeállítani, a
működéshez szükséges személyi, anyagi, műszaki feltételeket megteremteni.
A kilencvenes évek elején Európa-szerte kezdett
különválni a radioaktívhulladék-kezelés és a nukleáris energiatermelés. Hazánkban ezt a folyamatot, a
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finanszírozást biztosító Nukleáris Pénzügyi Alap létrehozását, a törvények és szabályok megalkotását – állami megbízás alapján – az atomerőmű szakemberei
készítették elő.
1998. július elsején, egy barakképületben, az atomerőmű szomszédságában, hatvanhárom szakemberrel
indult a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. Nagyrészük az atomerőműből érkezett: volt, aki a hulladékkezeléshez értett, volt üzemanyagos, sugárvédelmi,
beruházási, pénzügyi tapasztalattal rendelkező munkatárs, illetve olyan, akire a szükséges adminisztrációt
lehetett rábízni. A szakmai munka sem volt könnyű,
hiszen kevés volt a hasznosítható nemzetközi példa,
így sok mindent saját kútfőből, a „józan paraszti ész”,
illetve az addigi gyakorlat alapján kellett kitalálni.
Mondhatni, húsz év nem túl hosszú idő egy olyan tevékenység esetében, ahol például a nagy aktivitású
hulladékok biztonságát több százezer évre kell biztosítani. Ugyanakkor húsz év sokszor igen hosszúnak is
tűnhetett, főleg amikor a kihívásokkal kellett szembenézni. És persze az is hosszú idő lehetett, amíg megszülettek a biztonságos, a társadalom számára is elfogadható hulladékelhelyezési elképzelések.
Püspökszilágyon 1998-ban már két évtizede működött a feldolgozó és tároló, alapvetően az intézményi
kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok számára, és a fejlesztést/modernizálást már az indulásakor
meg kellett kezdenie az RHK Kft.-nek. Mára az Radioaktívhulladék-feldolgozó és -tároló (RHFT) európai
színvonalú, 21. századi biztonsági szinten üzemelő létesítmény lett, ahova gyakran látogatnak el tapasztalatcserére külföldi szakemberek is.
A paksi Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója (KKÁT)
nem sokkal a radioaktív hulladékokat kezelő cég
megalakulása előtt készült el, az első három kamrával – még az atomerőmű égisze alatt. A következő,
már négykamrás modul üzembe állását az RHK Kft.
koordinálta. A KKÁT tavaly ünnepelte húszéves fennállását, öt modullal, huszonnégy kamrásra bővülve. A
szakemberek folyamatosan törekedtek arra, hogy az
adott kornak megfelelő magas biztonsági színvonalon végezzék az atomerőműben elhasznált fűtőelemek ideiglenes tárolását.
A „semmiből” nőtt ki, a társasággal együtt az atomerőművi kis és közepes aktivitású hulladékok végleges tárolója, az Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló.
A cég a kezdetektől – okulva a múlt tapasztalataiból
– az érintettekkel párbeszédet folytatott, bevonva
őket a döntési folyamatba. Sok-sok előkészítő munka,
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felszíni, majd felszín alatti kutatások nyomán, Bátaapáti lakosságának igenlő népszavazását követően
kezdődhetett meg a beruházás. 2012 decemberében
az egyes számú felszín alatti kamrában végleges helyére került az első hulladékos konténer. Aztán alig
több mint négy évre rá, tavaly májusban megtelt ez a
tárolótér, az ötszázharminchetedik betonkonténerrel.
Közben lassan fogadókész a második kamra, egy új,
gazdaságosabb koncepció szerint, további kettőnek
a bányászati kialakítását pedig már elvégezték a szakemberek.
Mindezt számba véve elmondhatjuk, valóban hatalmas utat tett meg húsz év alatt a 200 fős profi vállalattá nőtt RHK Kft., amelyik közép- és hosszú távú tervekben gondolkodik, és a nagy aktivitású hulladékok
végleges elhelyezéséhez is megfelelő elképzelésekkel, részletes, megalapozó kutatási programmal rendelkezik, amelyik az érdekeltekkel/érintettekkel folytatott párbeszédet ugyanolyan komolyan veszi, mint
egyéb tevékenységeit.
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ATOMENERGETIKAI MÚZEUM

Mozgásban a múzeum
Torma Dóra | Fotó: Vincze Bálint
Márciusban hatéves az Atomenergetikai Múzeum. Az Európában is
egyedülálló intézmény ezalatt a tudományos ismeretterjesztés fellegvárává nőtte ki magát, programjaival, kiállításaival valamennyi
korosztályt megszólítja. A közeljövőben azonban jelentős változás
előtt áll az intézmény: az új erőművi blokkok építése miatt költöznie
kell – az idei évet azonban még a szokásos programokkal tervezik,
mondta el Enyedi Bernadett, a múzeum vezetője.
–– Miben tud egyedit nyújtani a
múzeum?
–– Országos
szakmúzeumként
Magyarországon, de Európaszerte is egyedülálló gyűjteményünkkel, a műszaki érdeklődésű,
természettudományokban jártas
látogatók tudnak rólunk: vagy jártak itt, vagy terveznek hozzánk látogatni, bekerültünk a köztudatba.
A nehezebb feladat azon látogatók „bevonzása”, akiket a műszaki
berendezések és témák kevésbé
érintenek meg, és esetleg az atomenergetika tekintetében sem túl
támogatóak. Az elmúlt közel három évben kiterjesztettük a múzeumnak azt a tevékenyégét, amely
segít elszakadni az atomerőműves
„szakzsargontól”,
megmutatja,
hogy a műszaki érdeklődést men�nyire kiegészítheti a humán, zenei,
képzőművészeti, irodalmi érdeklődés. Kamarakiállításaink sora és a
Teller-sarok avatása is ezt példázta: láttattuk a tudós mögött az embert: a humán és a reál érdeklődés
nem kizárja, sokkal inkább erősíti
egymást. Megmutattuk, hogy lehet beszélgetni a nukleáris energetikáról 5-6 éves óvodásokkal, és
fel tudjuk kelteni az érdeklődését
a mai felgyorsult világban igen
magas ingerküszöbű fiataloknak,
a 13-18 éves diákoknak is a termé-

szettudományok iránt. Fizikashowinkra az ország minden részéből
érkeznek, megmutatjuk, hogy a
tudomány „cool”, és menő dolog
bízni az eredményeiben. A tudományos ismeretterjesztés kapcsán
a legfontosabbnak tartjuk, hogy
minden korosztályhoz közel vigyük
a természettudományos témákat, beleértve az atomenergetika
kérdését. Családi programjaink is
rendre telt házasak: vonatot indítottunk a város és a múzeumunk
között, részt veszünk a legnagyobb
országos programsorozatokban,
Múzeumok Éjszakáját, Múzeumok
Őszi Fesztiválját tartunk, ott vagyunk a Múzeumok Majálisán.
–– Segítik-e a munkátokat szakmai
együttműködések, kapcsolatok?
–– Fiatal intézményként, kiváltképp, hogy a fenntartás tekintetében is idegenek voltunk a múzeumi intézményrendszerben, nem
volt könnyű beilleszkedni a múzeumok sorába. A műszaki múzeumi irányból támogató, jó kapcsolatokat tudhattunk magunkénak, és
mára egyre szélesebb az a szakmai
kör, akikkel együttműködünk, akik
segítőleg állnak hozzánk. Helyben a Paksi Városi Múzeummal
erősödött sokat a kapcsolat, az
igazgató asszony, dr. Váradyné Pé-

terfi Zsuzsanna és munkatársai jó
partnerek a közös programok hatékony megvalósításában. Óriási
elismerés számunkra, hogy olyan
szaktekintélyek, mint Härtlein Károly, a műegyetem mesteroktatója
ismerik és elismerik munkánkat.
A tudományos ismeretterjesztés
területén nagyot léphettünk előre,
sőt, a hazai science centerekkel is
felvettük a kapcsolatot. Jó lehetőségek rejlenek a közös programok
szervezése, bemutató eszközök
cseréje tekintetében is.
–– Milyen jelei vannak az érdeklődés megnövekedésének a múzeum irányába?
–– A látogatói létszám ugrásszerű
megemelkedése egyértelmű jelzés, évi több mint 20 000 látogatót
fogadtunk, sőt idén tavasszal köszönthetjük majd a 100 000. vendégünket is. A múzeumpedagógiai programokra az ország minden
részéből érkeznek, Miskolcról is elindulnak az iskolai csoportok hajnali 4-kor, hogy kezdésre nálunk
legyenek.
Egyre több nemzetközi megkeresésünk van egyéni és csoportos látogatások tekintetében is.
A napokban egy légitársaság
ajánlott együttműködési lehetőséget, mert a Budapestre érkező
városnéző turizmusban is kiemelt
jelentőségűnek gondolták intézményünket. Jártak nálunk fiatal
videobloggerek, akiknek az anyagát több mint 200 ezren tekintették meg a legnagyobb videomegosztó oldalon: sok diák ezeknek
a videóknak a hatására szeretne
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mindenképp eljutni hozzánk. Tervezünk a közeljövőben online kampányt, főleg azon fiatalok elérésének céljából, akik a jövő kutatóit
és mérnökeit jelenthetik. Hazai és
európai viszonylatban egyedülálló
szerepünket egyre szélesebb körben ismerik.
–– Sok hír felröppent az intézményt illetően az elmúlt évben…
–– Valóban megkezdődött a tavalyi évben a Paks II.-beruházáshoz kapcsolódóan az északi terület átadásának előkészítése, így
a múzeum költözésének kérdése
is mindennapossá vált. Történtek egyeztetések a végleges és az
átmeneti elhelyezés kérdésében
is. Bár a korábbi ütemterv szerint
ebben az évben már a csomagolásé lett volna a főszerep, most úgy
fest, hogy ezt az évet végig tudjuk vinni normál működés szerint.
A költözésre előbb-utóbb persze
sor kerül, remélem, a döntéshozók
figyelembe veszik azt, hogy egy országos szakmúzeum számára méltó körülményeket kell biztosítani,
alkalmassá téve az intézményt az
eddigiekhez hasonló látogatói létszám fogadására és a megkezdett
munkák folytatására.
–– A múzeum vezetőjeként van
konkrét elképzelésed a helyszín tekintetében?
–– Racionális beállítottságú emberként nem tudok másként gondolkozni, csak kivitelezhető, reális
elképzelésekben, belátható időtávban. Vagyis, ha a nukleáris
energetika elfogadottsága kulcskérdés mind a Paksi Atomerőmű,
mind a Paks II. vonatkozásában,
sőt vélhetően ennél magasabb
szinten is, akkor meg kell tartani
és tovább kell fejleszteni egy olyan
intézményt, amely nagyszerű

eredményeket tud elérni az ismeretterjesztés, a személyes tapasztalatszerzés, az attitűdváltás terén,
óvodáskortól élményt tud nyújtani,
ezzel hosszú távon alapozva meg
az elfogadottságot. Nem mellesleg dokumentálja azt az időszakot,
amely az első technikatörténeti jelentőségű időszak után egy következő jelentős mérföldkövet jelent
az ország életében. Azt gondolom
tehát, hogy számításba véve és felmérve a lehetséges helyszíneket,
amellett kellene dönteni, amelynek a tulajdonviszonyai, tervezési,
kivitelezési költségei beláthatóak
és becsülhetőek. Jó lenne erről
minél előbb biztosat tudni, és nem
a futurisztikus elképzelések és a
beláthatatlan jövőbeli fantáziák
irányába indulni.

–– Miről fog szólni ez az év, készültök új programokkal?
–– Rengeteg tervünk van, a megszokott múzeumpedagógiai foglalkozásokon és rendezvényeinken
túl Teller Ede születésének 110. évfordulója alkalmából a művészetek
és a tudomány kapcsolatára fókuszálunk idén. Ezen túlmenően a fizikaoktatás népszerűsítésére is készülünk programokkal, szeretnénk
olyan rendezvényeken is megjelenni, mint a Tudományok fővárosa, és sorolhatnám. A lendületünk
töretlen marad, és mindennek
alapja a múzeum kreatív csapata.
Így fordul elő az, hogy egy közös
reggeliből egy újabb rendezvényvagy kampányötlet születik, és máris a megvalósításon kezdünk gondolkozni.
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Beszerzési Osztály
Orbán Ottilia | Fotó: Bodajki Ákos

Beke Zsolt
osztályvezető

Erőműves pályafutását a Beszerzési Osztályon 2001-ben kezdte
beszerzőként, majd 2005-ben a
szolgáltatási beszerzési csoport
vezetője lett. A Beszerzési Osztály
vezetőjeként dolgozik 2015 óta.
Véleménye szerint az atomerőmű
egy kiszámítható, biztos munkahelyet jelent, ahol hosszú távra lehet
tervezni. Számára nagyon fontos,
hogy a kollégái mindig megfelelően motiváltak és lojálisak legyenek
a céghez, illetve az, hogy érdemeiket megfelelő mértékben elismerjék. A beszerzési terület nap
mint nap új szakmai kihívást jelent
minden egyes beszerző és a vezetők számára is, mivel osztályuk egy
fogaskereke annak a nagy cégnek,
amelynek legfontosabb feladata a

hosszú távú biztonságos működés
fenntartása.
Munkája elismeréseként az elmúlt
években Gazdasági Nívódíjban és
vezérigazgatói dicséretben is részesült. Úgy gondolja, hogy ezek
az elismerések nemcsak az ő érdemei, hanem a kollégáinak is köszönheti, akik nagyon sokat tesznek azért, hogy az elvárásokat a
beszerzési szervezet teljesíteni
tudja.
Zsolt Szálkán él feleségével és
három csodálatos gyermekével.
A logisztikai feladatok a munkahelyén nem érnek véget, mivel két
fia versenyszerűen sportol (Dorián hároméves kora óta, immár
hat éve úszik, Csongor szintén hároméves kora óta, közel négy éve

judózik), így a délutáni szekszárdi
edzéseken és a hétvégi versenyeken való részvételek állandó szervezést igényelnek. Ezenfelül pedig
legkisebb gyermeke, Mira modern
táncra jár. Természetesen párjával
szívesen tesznek eleget ezen kötelességeik teljesítésének. Feleségével rendszeresen triatlonoznak,
egyik legnagyobb sikerük az, hogy
2016-ban mindketten teljesítették
a nagyatádi ironmanversenyt.
Ha sorrendet kellene felállítania arról, hogy mi a legfontosabb dolog
az életében, akkor legfontosabb a
felesége és gyermekei egészsége
és boldogsága, majd természetesen a munkahelyén való maximális megfelelés és a precíz, pontos
munkavégzés.
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Molnár Milán
csoportvezető

Az erőműben az ATOMIX Kft.-n
keresztül kezdett el dolgozni 2007
nyarán, majd pár hónap múlva került át az MVM PA Zrt. állományába. Kezdetek óta a logisztikai területen dolgozik.
Első munkahelye (1995-ben) a Dunaferr Zrt.-nél volt, ahol több munkakörben is kipróbálhatta magát.
Munka mellett szerezte meg közgazdászdiplomáját, majd ezt követően pedig pár évet a családi
vállalkozásban töltött el. Mielőtt
jelentkezett az erőműbe, egy szerszám-csavar kereskedő cég területi képviselője volt.
Szerződéskötőként kezdte a pályáját az erőműben, 2015-ben pedig
kinevezték a szolgáltatásbeszerzési csoport élére. A csoportvezetői
feladatokat nagyon élvezi, bár sok

kihívás elé állítják, de próbálja venni az akadályokat.
Véleménye szerint attól más egy
atomerőműben dolgozni, mert
itt olyan dolgokkal találkozhat az
ember, amivel máshol nem. Nem
igazán szokott mesélni a családjának, barátainak a munkájáról, de
ha esetleg szóba kerül, sokszor rácsodálkoznak, hogy ez bizony nem
egy hétköznapi munka, nem sablonos rutinfeladatokkal. Például
nem mindennapi dolog a nukleáris
üzemanyag légi szállításának megszervezésében munkálkodni.
Munkája elismeréseként 2016-ban
megkapta a Gazdasági Igazgatóság nívódíját, amire nagyon büszke
és nagy motivációt adott a további
munkájához. Tavaly pedig elérte a
tízéves törzsgárdatagságot.

Milán nős, a felesége is a Logisztikai Főosztályon dolgozik, egy kislányuk van, aki hamarosan kilencéves lesz. Tavaly költöztek családi
házba, így a ház körüli teendők
felemésztik minden szabadidejét.
Reméli, hogy a közeljövőben vis�sza tud majd térni a sportokhoz,
abból is főleg a futáshoz. Tervei
között szerepel egy maratoni táv
újabb teljesítése.
A távolabbi terveiről pedig csak
annyit, hogy szeretne még sokáig
az erőműben dolgozni és a munkájával hozzájárulni a hosszú távú
működéséhez.
Hogy mi a legfontosabb dolog az
életében? Lehet, hogy közhelyes,
de a családja, az egészségük és a
nyugodt életük.
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Bakó Györgyi
csoportvezető

A tanulmányai befejezését követően, 1997 szeptembere óta dolgozik az erőműben. Az akkori Műszaki
Igazgatóság Beruházási Főosztályán kezdett, ami egyben a pályafutása kezdete is volt. A Beszerzési
Osztály egyik csoportjában, főként
beruházásokért felelős szerződéskötőként működött közre.
A 2004. május 1-jén a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény hatályba lépésekor, illetve azt
megelőzően nagyon gyorsan fel kellett nőniük a közbeszerzéshez. Az új
helyzet 2005-ben szükségessé tette a Kiemelt Beszerzési Osztály létrehozását, ahol csoportvezetőként
kapott lehetőséget. A közbeszerzési eljárások szakszerű és jogszerű
lefolytatásának támogatásához javasolt, valamint az értékhatár szerinti uniós értékű közbeszerezési
eljárások támogatására kötelezően
bevonni szükséges tanácsadói jogosultságot 2006 decemberében
kapta meg. A Kiemelt Beszerzési

Osztály a jelenlegi létjogosultságának ellenére is sajnos 2008-ban
megszűnt, és visszaállt a korábbi állapot, amely alapján egy Beszerzési
Osztály és az alatt egy közbeszerzési csoport kapott helyet. A 2015-ös
évben már egyértelmű volt, hogy a
közbeszerzések mennyisége miatt
a közbeszerzések lebonyolítása egy
csoporttal nem működtethető kellő
hatékonysággal. Ezért alakult egy
új közbeszerzési csoport, amelynek
Györgyi lett a vezetője.
2010-ben Igazgatósági Nívódíj kitüntetésben részesült, amellyel elismerték az egyre növekvő számú
közbeszerzési eljárás lebonyolításában folytatott tevékenységét, amire
nagyon büszke.
Az atomerőműben végzett közbeszerzések a speciális és szerteágazó szabályrendszer miatt, továbbá
értéküket és specialitásukat tekintve jellemzően egyediek, amiről sok
esetben a Közbeszerzési Hatóságot is „győzködni“ kell. A cégünk

közbeszerzési gyakorlata fölött a
hatósági jogkört a Közbeszerzések
Tanácsa látja el, ami igen nagy odafigyelést és felelősséget igényel a
munkája során.
Györgyi családját tekintve közel 23
éve él házasságban, a férje szintén
az erőműben, a Projekt Főosztályon
beruházási programvezetőként dolgozik. Lányuk, Rebeka 22 éves, és a
BME építészkarán lassan megszerzi
az alapdiplomát, a fiuk, Balázs pedig az ESZI gépészosztályának 11.
évfolyamán tanul.
Szabadidejében heti kétszer teniszezik és néha fut. A férjével és a
barátokkal gyakran mennek biciklizni, minden nyáron tesznek egy
közel egyhetes túrát a szomszédos
országokban. Az idei biciklitúrán
felül a cél: egyhuzamban körbetekerni a Balatont. A keleti és nyugati
kör már megvolt. Télen járnak síelni,
ez a család egyik kedvenc téli aktivitása. Alapvetően az aktív pihenés
hívei.
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Szél István
csoportvezető

A BME gépészkarának elvégzését
követően a Szekszárdi Húsipari
Vállalatnál technológusként kezdett dolgozni. 1986-ben került az
atomerőműbe, műszaki ellenőrként. 1990-től a Beruházási Főosztály Előkészítési Osztályát vezette. 1992-ben a Szerződéskötési és
Beszerzési Osztály vezetésére kapott megbízást. 2008-tól az adott
szakmai ágon utódszervezetnek
tekinthető kiemelt beszerzési
csoport vezetője. Időközben elvégezte a Pénzügyi és Számviteli
Főiskolát, mérnök üzemgazdász,
közbeszerzési menedzser, majd
szakértő képesítést is szerezett a
Műegyetemen. Az évek során számos szép, nagy horderejű műszaki és gazdasági jellegű feladatban
vett részt irányítóként vagy közreműködőként. Ilyen volt például az
atomerőmű 1760 MW-os kiépítés
központi nagyberuházásának lezárása, a csernobili események után
megfogalmazott biztonságnövelő

intézkedések előkészítése és megvalósítása, a PA Zrt. versenyszabályzatának kidolgozása, a logisztikai ellátási modell kidolgozása és
továbbfejlesztése, továbbá a különböző projektek előkészítéséhez
és megvalósításához szükséges
szerződéskötések irányítása.
A csoport működése abból a
szempontból változott, hogy nem
is olyan régen vált ketté a közbeszerzési csoport áru és szolgáltatás, valamint építési beruházás
közbeszerzési csoporttá, korábban azonban valamennyi közbeszerzési tárgyra vonatkozóan egy
csoport folytatta le az eljárásokat,
amelynek ő volt a csoportvezetője. Munkájuk kiterjed az egész
folyamatra, az igény megfogalmazásától egészen a szerződés
megkötéséig,
utógondozásáig.
A területre jellemző, hogy szigorú
keretek között kell dolgozni, minden részletesen szabályozott jogszabályok által.

István úgy gondolja, hogy a jó
együttműködés alapvető fontosságú, a korrekt munkakapcsolat
elengedhetetlen. A tevékenységük szolgáltató jellegű, ehhez véleménye szerint jó értelemben vett
szakmai alázat és elhivatottság
szükséges. Az adott szó számára az egyik legfőbb érték, nagyon
szeretné, ha ennek a jelentősége
újra erősödne. 32 éve van a cégnél, megszokták tőle a precíz munkát, a minőséget, az elkötelezettséget, és ebből nem akar engedni.
Sikerként éli meg, hogy ha azok,
akiket ő tanított be elismert szakemberré válnak.
István a munkaidő nagy részét
ülőmunkával, illetve monitor előtt
tölti. Ezért nagyon fontos számára a mozgás. Több mint 25 éve,
márciustól októberig hetente legalább egyszer kerékpárral jön lakóhelyéről, Szekszárdról az erőműbe és vissza. Minden hétvégén és
szabadságai alatt túrázik.
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„A Balatonnak mindig előre köszönni”
Vadai Zsuzsa | Fotó: saját archívum

Boda László
–– Kérlek, mesélj a fiatalkori éveidről!
–– Körmenden születtem házasságon kívüli gyerekként. Mivel abban
az időben nagy szégyen volt, ha egy
nő megesett, így a nagymamám
vett a szárnyai alá, és nevelt fel. Hihetetlen nyomorban éltünk, sokszor
egy-egy cukros kenyér jutott csak a
tányéromba. A szüleim nem tudtak
dűlőre jutni az életükkel, sokat vitáztak, de nem jutottak közös nevezőre. Édesapám kiment a disszidens
öccséhez látogatóba, Svájcba, és
ott is maradt. Fiatal felnőttként egy
kórussal kijutottunk nyugatra, és ott
volt a nagy lehetőség előttem, hogy
felkeressem az apámat, és „gazdagabb” életem lehetett volna.
De nem tudtam disszidálni! Tudod
miért jöttem haza? Mert szerettem
a nagyanyámat, aki felnevelt! Élhettem volna Svájcban, de akkor nem
lenne ilyen szép családom, és nem
lennének ilyen nagyszerű gyerekeim!
Felvettem a kapcsolatot az édesapámmal, mindent kibeszéltünk a
gyerekkorom sanyarú éveiről, és
egyetértettem az akkori döntésével. Rendszeresek lettek a látogatásaink oda-vissza. Érdekes volt, amikor az apám a halála előtt pár évvel
(száz és fél éves korában hunyt el),
az utolsó erejével elment, és meglátogatta az édesanyámat, vitt neki
virágot, és még akkor is udvarolt
neki. Áldott jó lelkű, egy aranykezű
asztalosmester volt.

Ez hozzátartozik az életem történetéhez, hogy a semmiből – egy
klottgatyából –, tanulással és nagyon sok munkával megalapoztam
a családom életét.
–– Hol, milyen területeken dolgoztál?
–– A gépipari technikumot 1972ben elvégeztem, majd 1,5 évig dízelmozdony-szerelőként
dolgoztam, majd beiratkoztam főiskolára
népművelő–könyvtár szakra. Körmenden kultúrházvezetőként helyezkedtem el, és mellette még két
faluban is kultúrosként dolgoztam.
Hiába szerettem ezt a pályát, de
annyira kevés volt a fizetés, hogy
ezen álmaimat fel kellett adnom.
Budapestre kerültem a metróhoz,
lakatosként kezdtem dolgozni,
majd műszaki vezető lettem. Ott
ismerkedtem meg a feleségemmel.
Az erőműbe kerülésem már szinte
történelem. Budapesten laktunk, az
anyósom hívta fel a figyelmemet, a
paksi munkalehetőségre. A minisztériumban tájékoztattak, hogy ha
érdekel az atomerőművi munka,
akkor személyesen kell jelentkezni a vállalatnál. Vonattal lejöttem
Paksra, de azt sem tudtam, merre
induljak az erőműbe. Felgyalogoltam a „hegyre”, ott bolyongtam a
lakótelep betondzsungelében, amikor arra jött egy autó, és intettem
neki, hogy útbaigazítást kérjek. Szerencsémre az autóban Balogi Jenő
ült, akihez felvételre kellett jelent-

keznem. A Paksi Atomerőmű Vállalathoz 1977. december 1-jén vettek
fel. Műszaki rajzolásból kiemelkedő
tudással rendelkeztem, így nagy
hasznát vettem, amikor a Paks I.-nek
a terveit honosítottuk oroszról magyarra. A gyakorlati lépcsőket végigjártam, majd a Turbinaosztályra
kerültem. Nagyon szerettem a munkámat, a turbinák az életem részévé
váltak. Az a tudás, élettapasztalat,
amit az 1. és a 3. blokki első csőszereléstől az üzembe helyezésig
végigélhettem a párhuzamos kapcsolás végéig, felejthetetlen marad
a számomra. Örök hálával tartozom
Pónya úrnak, aki megalapozott egy
hihetetlen jövőt, egy generációt.
Azóta is legendaként emlegetik a
csikócsapatot! Nyugdíjba vonulásomig, 2007. december 30-ig én
voltam a legöregebb turbinaoperátor, aki abból a beosztásból ment el
nyugdíjba. A mostani fiatalságnak
be lehet ülni a főiskolára, egyetemre, tanulni kell, de a legtöbb tudást
a gyakorlatban lehet megszerezni.
–– Mivel töltöd a nyugdíjas éveidet?
–– Nyugdíjasként aktív életet élek,
nagy szerelmem a vitorlázás. VISEtag vagyok, aktívan vitorlázom,
részt veszek a rendezvényeken segítőként és önkéntes vízi mentőként. Az újoncoknak jó tanácsként
azt javaslom, hogy aki a vitorlázás
rejtelmeit szeretné elsajátítani, először a kis hajókkal kezdje a tanulást,
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veztük a lovas polgárőrséget, akik
jelenleg hat lóval rendszeresen lovagolnak, és járják a határt.

és utána jöhet a nagyobb kategóriájú hajó.
Mindig előre kell köszönni a Balatonnak! Ha a ranglétrán tovább jut,
és 7 személyes nagy hajót vezet felelősséggel, a családdal, unokákkal,
akkor lesz igazi a vitorlázás.
–– A hajózás során kerültél nehéz
helyzetbe?
–– A Balatonon pillanatok alatt kialakul a vihar, és akkor a víz „fölporzik”, és ha valaki a vízbe esik, akkor
hiába van a víz felszínén, nem tud
levegőt venni, mert a felporzott víz
kiszorítja a levegőt, és megfullad.
Hajóztunk egy barátommal, és egy
idős házaspárt mentettünk ki, akik
40 éve hajóztak, de még nem találkoztak ilyen helyzettel. A hajójuk
elsüllyedt, és mi vontattuk ki őket.
–– A családod tagjai mivel foglalkoznak, merre élnek?
–– A feleségemmel, Szilviával 41
éves házasok vagyunk. Amíg kicsik
voltak a gyerekek, Szekszárdon éltünk, de mikor kirepültek itthonról,
akkor 1999-ben kiköltöztünk Tenge-

licre, egy takaros kis családi házba.
A párom is nyugdíjas már, de értékbecslőként még vállal munkát. Kedvenc kikapcsolódása a túrázás és
az éneklés. Gyönyörű hangja van,
jelenleg a református egyház kis kórusában és esküvőkön énekel.
A gyermekeink önálló életet élnek.
Boglárka lányunk főiskolát végzett,
most Bátaszéken dolgozik és él a
családjával, kisfia, Ákos 8 éves, és
nagyon szereti a vízi sportokat.
Tamás fiam a Nemzeti Infrastruktúra-fejlesztő
Részvénytársaság
magyarországi vasutak beruházásának projektvezető igazgatója.
Több diplomája van, feleségével és
két tündéri kislányával Budapesten
élnek. Tünde 9, Csilla 7 éves, igazi
vízipókok. Tünde már vitorláspalánta! A családjuk nagyon szereti a vízi
életet, fiam tengeri hajós papírokkal is rendelkezik.
A vidéki életet nem cserélnénk el
városira, a nyugalom szigete ez a
község. Alapító tagja vagyok a tengelici polgárőrségnek, aktívan részt
veszek a munkában, egy pályázattal
nyertünk egy új autót. Megszer-

–– Szerettek utazni, kirándulni?
–– Abban a szerencsés helyzetben
vagyok, hogy sok országot bejárhattam, és Los Angelesben töltöttem a fiammal 3,5 hónapot. Széles
baráti körrel rendelkezünk itthon és
külföldön, Hollandiában, Németországban, Horvátországban, Svájcban.
Pakson a nyugdíjasklubban a nagyobb programokra elmegyünk.
Színházba, fürdőkbe rendszeresen
járunk, a családdal együtt Balatonfüreden szoktunk pihenni. Ünnepeken összejön a családunk, akkor
a feleségem süt, főz, de már a süteményeket a lányok hozzák. Az
unokák a szünetekben itt vannak
nálunk, az idén nyáron nagy élmény
volt a Somogy megyei Katica tanyán, egy gyerek-élményparadicsomban eltölteni pár napot.
A hajózás szeretete végigkíséri a
családunk minden tagját, és most
tervezzük, hogy a Balaton környékén veszünk egy takaros kis házat.
Így az év minden szakában biztosított lesz a hajózás, a vízi élet öröme,
és reméljük, hogy tavasszal valósággá válik.

Nyugdíjba vonult
kollégáink
2018. február

Birta Béla reaktoroperátor
MVIGH ÜVIG ÜVFO RO
Pfeffer Árpád villamos művezető
MVIGH ÜVIG ÜVFO VÜO
Makó Gábor Péter irányítástechnikai
művezető MVIGH ÜVIG ÜVFO IÜO
Cseriné Polgári Ágnes minőségügyi
mérnök GIG MMO
Gáspár Lajosné gazdasági elemző
GIG GKFO KGO
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„Mindig megtaláltam
a közös hangot”
Orbán Ottilia | Fotó: Bodajki Ákos

Rovatunkban az atomerőmű kezdeti időszakától fogva itt dolgozó munkatársainkat mutatjuk be,
olyan momentumokat elevenítve
fel és téve közkinccsé a segítségükkel az erőmű hőskoráról,
amelyek már csak az ő emlékezetükben élnek. Zemkó Istvánné
Andi humánpolitikai előadó idézi
fel emlékeit.

„1983. július 19-én, az érettségi
után kezdtem dolgozni az akkori
PAV-nál. A felvételi elbeszélgetés
Rikliné Edittel történt július elején, az erkölcsi megléte után jöhettem dolgozni. Az eü. épület
3. emeletén Laczkóné Margitkával dolgoztam együtt, mindenki nagyon kedvesen fogadott. A
Folyamatirányítási Osztály (FIO)

ügyeit intéztük, és heti 2-3 alkalommal mentünk a vegyészetre
ugyanezt csinálni. Akkoriban ott
nem volt állandó kolléganő. Ős�szel érkezett Balázsné Zsóka, mi
hárman összetartottunk, mintha
egy irodában ültünk volna. Együtt
jártunk ebédelni, mindent megbeszéltünk. Szerintem gyorsan be
tudtam illeszkedni, a feladatokat
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megtanulni, Margitka mindenben
a segítségemre volt. Akkoriban
még nem voltak számítógépek.
Kézi bérlapok voltak, amit a hónap
végén felszerszámoztunk (szabi,
túlóra, készenléti papírok), aztán
az osztályvezetővel aláírattunk. Átvittük az irodaépületbe a munkaügyi csoporthoz, ők ellenőrizték
le, és adták át a bércsoporthoz. És
indult a kézi bérszámfejtés.
A munkabérek kifizetése is nagy
feladat volt, komoly szervezést
igényelt, amit akkori csoportvezetőnk Kaszásné Bea precízen oldott
meg. A fizetési nap előtt borítékolással kezdődött. A tanácsteremben a pénzügyes kolléganőkkel
együtt borítékoltuk a munkabéreket. A bejáratot egy fegyveres
biztonsági őr vigyázta. Mindenkinek volt egy névre szóló borítéka,
és abba csomagoltuk be a bérjegyzéket a pénzzel együtt. Egyegy területet kettő ember csinált,
mindketten átszámoltuk a pénzt,
a végén forintra egyezni kellett.
Fizetéskor kivonultunk a fizetőhelyekre (Karbantartási Igazgatóság
ebédlője, eü. földszint, eü. I. emelet, építészet stb.), ott már vártak
bennünket a munkavállalók, hogy
a jól megérdemelt bérüket átvehessék. Ez nagyon jó volt, mert
személyesen ismerhettük az embereket. Hajnalban és éjszaka is
volt fizetés a műszakos munkavállalók részére.
Ahogy fejlődött a technika, úgy
jöttek a számítógépek és a különböző programok. Az eü. épület 4.
emeletén volt a számítóközpont,
oda jártunk tesztszerűen páran
rögzíteni. Eleinte egy irodában
egy számítógép volt, meg kellett
beszélni, hogy mikor ki ül a gépnél. A bérlapokat a számítóköz-

pontban nyomtatták, oda kellett
menni érte, 4-5 fő vonult a hatalmas papírhalmazért. Ebben az
időben már működtek a blokkolóórák, és a vezetők azon igazolták a
munkavállalók munkaidejét. A bérszámfejtés sem kézzel történt, és a
készpénzes fizetés is megszűnt, a
munkabérek átutalással érkeztek.
Nekünk csak a bérjegyzékeket kellett kiosztani, mostanság pedig
már ez is megszűnt.
A számítógépek világában egyre
kevesebb lett az emberekkel a közvetlen kapcsolat, mindent elektronikusan intézünk. Ennek vannak
előnyei és hátrányai is. A feladatok
szinte semmit nem változtak a sok
év alatt, csak a szükséges eszközök, programok módosultak. Úgy
érzem, mindig megtaláltam az emberekkel a közös hangot, jól tudtunk együtt dolgozni. Sok kedves
emlék jut eszembe, most főleg,
ahogy ezt a cikket írjuk. Nagyon
szeretek itt dolgozni a mai napig,
pedig 35 év az nem kevés idő.
Akkoriban a csoportunk létszáma
30 fő körül volt. Mindig megtartottuk a névnapokat, olyankor ös�szejöttünk egy külső helyszínen, és
volt egy kis ünneplés, évente 3-4
alkalommal. Amikor gyesen voltam, a kislányommal együtt jöttünk. Jó érzés volt, hogy a kapcsolatot tartottuk. Minden évben volt
egy zenés buli is, amikor mindenki
a párjával érkezett. Aztán később
csak a kolléganők voltunk, hogy kicsit feldobjuk a bulit, jelmezbe öltöztünk. Egy ilyen alkalommal, ami
még a mobilos időszak előtt volt,
elfelejtettek értünk kocsit küldeni
a szaunába. A gondnok CB-vevője nem működött. Egyre mentünk
bele az estébe, az autó pedig nem
jött, így hát páran felkerekedtünk,

53

és elindultunk segítségért. Február közepén én és még páran –
akiket a háztól hozott az ügyeletes
autó – jelmezben, az Ürge-mezőn
keresztül holdvilágnál gyalogoltunk Paksra, hogy találjunk egy telefont, és hívjuk az ügyeletes autót.
(Csak zárójelben jegyzem meg, a
jelmezem kék színű hajat és rövidnadrágot kívánt meg, tehát én így
mentem, és még volt pár érdekes
jelmez is.) A spotcsarnokhoz érve
zárt ajtókat találtunk, alig akart
az éjjeliőr beengedni bennünket,
csak egy kolléganőnek sikerült
bejutni, és azonnal megtörtént
az intézkedés, jöttek a mentesítő autók. Éjjel fél 1-re értem haza,
teljesen átfagyva. Akkor nagyon
feldúltak voltunk, de azóta már jó
sztoriként emlegetjük azt a bulit.”
Természetesen az ember élete során különböző életszerepekben is
helyt kell állnia. Dolgozók, társak,
anyák, apák, barátok is vagyunk.
Az ember akkor érzi jól magát, ha
az életszerepek mindegyike érvényesül, és a munka-magánélet is
egyensúlyban van. Ahogy Andiéknál is. Férje fuvarozási vállalkozó,
lányuk és a férje, Gábor a közelükben élnek. Nagy az összhang
a családban. Van egy szamojéd
kutyájuk, akit nagyon szeretnek,
és szinte már családtag. Andi szabadidejében szeret olvasni, színházba járni, kirándulni, és érdekli
az ezotéria. Van egy kis „retró”
robogója, és amikor az időjárás
engedi, akkor motorral jár bevásárolni, még a szomszédos Dunaföldvárra is.
Szerinte a legfontosabb dolog az
életben az egészség, a szeretet,
a családban és a munkahelyen is.
Ha jól érzi magát az ember, akkor
nincs megoldhatatlan feladat.
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SPORT

Vízre, magyar!
Tóth Márton | Fotó: Magyar Kajak-Kenu Szövetség
Túra földön, biciklin, lovon és vízen? A Bejárható Magyarország Program elért Paksra, a kalandos Alsó-Duna szakaszának első állomását adja a mezőföldi város.
2013-ban született kormányhatározat a Bejárható Magyarország program létrejöttéről, amelynek legfőbb
célkitűzése az ország minél részletesebb turisztikai
megismertetése aktív szabadidős sporttevékenységeken keresztül. Öt jármódot határozott meg a program (természetjárás, kerékpározás, lovaglás, vitorlázás
és túrakenuzás), melyből a túrakenuzás szervezéséért
a Magyar Kajak-Kenu Szövetségen belül 2016-ban létrejött Vízivándor program felel.
A program a szabadidősporton keresztül visz közelebb a látnivalókhoz, amellyel valódi élményt kínál az

abban részt vevőknek. Az ASE kajak-kenus csapata
tavaly a Szigetközt járta be a Vízivándorral, noha ők
már gyakorlott vízen járók, nekik is különleges kaland
volt ez a négy nap. Nekünk, edzőknek pedig maga
volt a felüdülés, hiszen az utazáson és a résztvevők
adatainak begyűjtésén (mondjuk ez is megérne egy
misét…) kívül az összes szervezési feladat alól mentesültünk. Minden kikötési ponton volt valami érdekesség, valami olyan program, amivel sajnos nagyon
gyorsan eltelt a túra.
Paks bekapcsolódásával a térség is bekerült a Bejárható Magyarország vérkeringésébe, ami egy változatos osztálykirándulás vagy egy örökélményű vízitúra
lehetőségével kecsegtet.

SPORT
Lendületben Paks

Osztálykirándulás vagy vízitúra, nem kérdés, hogy
Paks az ideális célpont. Májustól június közepéig,
majd augusztus 20-tól szeptember közepéig osztálykirándulóknak nyílik meg a csónakház, nyáron pedig a
vízitúrázók vehetik birtokukba a telepített katonai sátrakat és a programok sokaságát. A www.vizivandor.
hu-n lehet jelentkezni a paksi kikapcsolódásra.

Vízivándor szolgáltatás

• A program keretében a vízivándorok kiépített túraútvonalakon, tapasztalt túravezetőkkel vághatnak
neki a vízi világnak. Teljes körű szolgáltatás várja a
csapatokat, hiszen hajót, lapátot, mentőmellényt,
minden állomáson szállást, csomagszállítást, orvosi ügyeletet és étkezést biztosít.
• A program díja (3500 Ft/nap) nem csak a diákok
számára kedvező, hanem a pedagógusoknak is
napi díjazást biztosít.

55

• Már Vízivándor tábor vezető képzésre is lehet jelentkezni, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség és a
Testnevelési Egyetem akkreditált pedagógus továbbképzést indít.

Vízivándor helyszínek

Alsó-Duna
Paks—Kalocsa—Gemenc (Pörböly)—Baja
Mosoni-Duna Szigetköz
Dumasziget—Kisbodak—Ásványráró
Körösök vidéke
Békés—Kunszentmárton—Gyomaendrőd—Szarvas
Felső-Tisza
Tiszabecs—Szatmárcseke—Tivadar—Vásárosnamény
Bodrog
Sárospatak—Olaszliszka—Tokaj
Dunakanyar
Esztergom—Dömös—Tahitótfalu—Római-part

Paksi vándor
Eveztem egy hajóban Foltán Lászlóval, az első összetérdelés óta
már eltelt majd két évtized. Profi
sportpályafutása után sok területen kipróbálta magát, de visszatalált a vízhez. A Magyar Kajak-Kenu
Szövetségen belül 2016, a projekt
megszületése óta a Vízivándor tábor projektvezetője, aki idén bővített lehetőségeket kínál a vízre
vágyó fiataloknak.
–– Nehezen tudtuk összehozni ezt
a beszélgetést, pedig még nincs is
szezon.
–– A tényleges szezon tényleg csak
a jó idő beköszöntével, májusban
kezdődik, de az előkészítéssel, a
programok szervezésével, a megállóhelyek kialakításával rengeteg
a teendő. Ráadásul egyre népszerűbb a program, sok helyre hívnak,
már több mint 70 csapat regisztrált
valamelyik túraútvonalra, ami nagyságrendileg több a tavalyi számnál.

–– Kik jelentkezhetnek vízivándor
nak?
–– A program célja, hogy a fiatal
generáció a vízitúrázás által megismerhesse Magyarország tájait
és folyóvizeit, ezáltal pedig megerősödjön bennük a természet és
a sport szeretete. Oktatási intézményeknek, civil szervezeteknek,
alapítványoknak, egyházaknak van
lehetőségük pályázni a túrákra.
–– Miért Paksot választottátok az
alsó-dunai szakasz kezdőállomásá
nak?
–– Egy-egy helyszín kiválasztásakor
nemcsak a csónakház felszereltsége, megközelíthetősége szempont,
hanem az adott desztináció látványosságai is. Pakson pedig ebből
bőven akad, a gyerekek az atomerőmű mellett izgalmas, interaktív
múzeumi programokkal találkozhatnak a városi és az Atomenergetikai Múzeumban is. Szabadidős
programokból sincs hiány, aki Paks

mellett dönt osztálykirándulás vagy
vízitúra helyszíneként, az rengeteg
szárazföldi sport közül válogathat,
lesz a csónakházban buborék
foci, tollaslabda, strandröplabda,
pingpong, foci, de lehet menni
íjászkodni, lovagolni, biciklizni vagy
akár kalandozni az Ürge-mezőre.
–– Miért érdemes ezt az alsó-dunai
szakaszt választani?
–– Minden résznek megvan a maga
varázsa, a paksi indulással pedig
rögtön egy kuriózum tárul a vízitúrázók elé: az atomerőmű vízi szemszögből. És ez az, ami miatt különleges ez a program: a vízről minden
más képet mutat, újdonsággal
szolgál. A Duna ezen szakasza egy
viszonylag nyugodt, könnyen evezhető rész. Az első megálló Kalocsán van, majd következik Pörböly
a gemenci erdővel, végül Baján, a
Petőfi-szigeten zárul a túra. Meggyőződésem, hogy sokan fognak
ide visszavágyni!
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RETRÓ

Tavaszi ruhatár
Orbán Ottilia

Lassan végre lekerülhetnek a bélelt csizmák, a vastag kabátok és a meleg pulcsik, és jöhetnek a helyükbe a szuper tavaszi szettek. Ha eddig
nem voltál igazán merész, akkor a tavasz remek alkalom, hogy kipróbálj
néhány új öltözéket! Az új fazonok miatt viszont megéri beújítani néhány
darabot. Nemtől és stílustól függetlenül.

Atomerőmű építői 1982. áprilisi szám (Tavaszi öltözködési gondok)

BABAHÍREK
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Nevem: Rompos Adél

Születésem helye, ideje: Pécs, 2017. december 7.
Születéskori súlyom: 3590 g · Hosszúságom: 50 cm
Első baba vagyok a családban.
Anyukám: Rompos-Misota Edina, ékszerbecsüs
Apukám: Rompos Viktor, a Raktározási Osztályon raktáros

Nevem: Ferde Zalán

Születésem helye: Dunaújváros, 2017. december 23.
Születéskori súlyom: 3850 g · Hosszúságom: 58 cm
Első gyermek vagyok a családban.
Anya: Ferde-Horváth Katalin, óvodapedagógus Perkátán
Apa: Ferde Gábor, CAD-mérnök a Dokumentációkezelési Osztályon

Nevem: Nyulasi Márk

Születésem helye, ideje: Dunaújváros, 2017. december 28.
Születéskori súlyom: 3500 g · Hosszúságom: 52 cm
Testvéreim: Dominik, 11 éves, Bence 10 éves
Édesanyám: Lajos Hajnalka, a dunaújvárosi kórházban ápolónőként dolgozott
Édesapám: Nyulasi Zsolt, a Villamos Osztályon berendezéstechnikus

Nevem: Gőbölös Léna

Születésem helye, ideje: Szekszárd, 2018. január 8.
Születéskori súlyom: 2870 g · Hosszúságom: 51 cm
Első gyermek vagyok a családban.
Anyukám: Juhász Gitta, gyógytornász
Apukám: Gőbölös Márton, a Projekttámogató Osztályon projektfelelős

Nevem: Müller Botond

Születésem helye, ideje: Szekszárd, 2018. január 12.
Születéskori súlyom: 2570 g · Hosszúságom: 47 cm
Első gyermek vagyok a családban.
Anya: Müller-Pupp Orsolya, a Vitafoam Magyarország Kft.-nél pénzügyi előadó
Apa: Müller Róbert, az Atomix Kft.-nél karbantartó

Nevem: Kiss Boglárka Léna

Születésem helye, ideje: Kistarcsa, 2018. január 15.
Születéskori súlyom: 3370 g · Hosszúságom: 53 cm
Testvéreim: ikertesók, Bianka és Rebeka, 4 évesek
Anyukám: Kissné Gohér Judit, angol nyelvtanár · Apukám: Kiss Tamás
Ágoston, az Üzemviteli Igazgatóságon ügyeletes mérnök

Nevem: Kenessey Szófia

Születésem helye, ideje: Pécs, 2018. január 18.
Születéskori súlyom: 3390 g · Hosszúságom: 48 cm
Testvérem: Emília, 4 éves
Anyukám: Kenessey Kitti, jelenleg gyesen van
Apukám: Kenessey Zoltán, az Üzemirányítási Osztályon betanuló blokkügyeletes
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MUNKATÁRSAINK

Gyászközlemények
Az atomerőmű dolgozói megőrzik elhunyt munkatársaik emlékét.

Szabó Ferenc
(1934–2018)
2018. január 23-án, 83 éves korában
elhunyt Szabó Ferenc (Feri bácsi, a
multikáros), az MVM Paksi Atomerőmű
Zrt. nyugdíjasa. 1934. november 29-én
született Dunaszentgyörgyön. 1980. július 1-jén vették fel a Paksi Atomerőmű
Vállalathoz. 1999. december 22-én történő nyugdíjazásáig a garázsban dolgozott garázsmester munkakörben.
Temetése 2018. január 27-én, a
dunaszentgyörgyi temetőben volt, ahol
családja, barátok, ismerősök, volt munkatársak vettek tőle végső búcsút.

GONDOLATOK

59

Legyőzni vagy pásztorolni?
Prancz Zoltán | Fotó: Nádasi Martin, „A Ti fotóitok” fotópályázat
Feltétlenül üdvözlendő az a lendületváltás, amelynek az emberiség természeti környezethez való viszonyulása terén a 20-21. század szülötteiként tanúi
vagyunk.
A nagyjából a 17. század táján induló
ipari forradalom több szempontból a
természetnek még abszolút kiszolgáltatott, azt egyszersmind kimeríthetetlen erőforrásnak vélő ember reflexeit
hordozta. A korábbi korszakokat jellemző tehetetlen félelem a pusztító természeti jelenségektől – mint például a
vihar, a villámlás, az árvíz vagy éppen az
aszály –, ugyanakkor az ezekben munkáló, az embert összehasonlíthatatlanul meghaladó erők hasznos munkára
fogásának vágya idővel a természet legyőzésének jelszavában és törekvésében öltött alakot. E program egyik első
meghirdetője Descartes volt, aki az
ipari forradalom meghatározó előfeltételét jelentő tudományos fejlődés nagy
alakjaként a következő sorokat vetette
papírra az „Értekezés a módszerről”
című korszakalkotó művében:
„Mert fogalmaim megmutatták nekem,
hogy ama spekulatív filozófia (értsd:
középkori skolasztika) helyett, amelyet
az iskolákban tanítanak, lehet találni
egy gyakorlati filozófiát, amely által
oly alaposan ismerjük meg a tűz, a víz,
a levegő, a csillagok, az égboltozat és
a bennünket környező egyéb dolgok
erejét és működését, mint ismerjük
mesterembereink különböző tevékenységeit, úgyhogy felhasználhatók mindarra, amire alkalmasak, s ezzel a természetnek mintegy uraivá és birtokosaivá
válhatnánk.”
A természet uraivá és birtokosaivá válni
– nem állítható, hogy itt Descartes pontosan arra gondolt, ami az őt követő

századokban megvalósult, tény azonban, hogy a fejlemények bolygónk
zsarnoki leuralásába és kizsákmányolásába torkolltak. Némi iróniával szólva,
a természet legyőzése túl jól sikerült:
immár nem annak gigantikus erői, sokkal inkább a kimúlása vált fenyegető

egészen más, mint a bölcs és távlatokban gondolkodó uralom. A bibliai felhívás az utóbbit takarja, ami – ugyancsak
bibliai képpel élve – a pásztorláshoz áll
közel. A pásztor, miközben a nyájból él,
gondoskodik is a nyájról. Nem téveszti
szem elől, hogy személyes jóléte annak

veszéllyé. A nagyszámú figyelmeztető tanulmány szerint az erőforrások
– például a termőföld, az óceánok, az
ásványkincs-lelőhelyek – kimerülése,
az őserdők és az ózonpajzs pusztulása vagy a kibocsájtott káros anyagok
felhalmozódása már-már az élhetőség
elemi feltételeit ássák alá. Az emberiség maga alatt vágja a fát.
Mondhatná viszont valaki, hogy a természet legyőzésével csupán azt az isteni parancsot teljesítjük, ami a teremtéskor hangzott el: „Szaporodjatok és
sokasodjatok, és töltsétek be a földet,
és hajtsátok birodalmatok alá, és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon.” (Nem kell különösebben
vájt fülűnek lenni ahhoz, hogy Descartes iménti szavaiban is felfedezzük
ezt az áthallást.) Azonban van különbség uralkodás és uralkodás között.
A zsarnoki leuralás és kizsákmányolás

jólététől függ. Táplálja, őrzi, védi és
gyógyítja a nyáját, ügyel a fenntartására, a gyarapodására – tehát egy sor
olyan tevékenységet végez, ami az emberiség és a természet viszonylatában
is értelmezhető.
Nem nehéz belátni, hogy az ökológiai válság megoldásának alapvető feltétele a legyőzés és kizsákmányolás
szemléletének a pásztorszemlélettel
való felváltása. Pontosabban: nem nehéz belátni, ami az elvi belátást illeti,
de igen nehéznek tűnik, ha a belátásból következő gyakorlati cselekvést
nézzük. A vészharangot sokan megkongatták már, mégpedig igen magas
helyekről, és fontos kezdeményezések
is történtek, hogy végleg magunk mögött hagyjuk az ipari forradalom nyomán kialakult kvázi rablógazdálkodást.
Egyfajta lendületváltás tehát kétségtelenül megkezdődött. Nagy kérdés:
elég lesz-e?

Leánykökörcsin a gyűrűsi löszvölgyben

