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Köszöntő

Hamvas István
nyugalmazott vezérigazgató
Fotó: Bodajki Ákos

Kedves Olvasók!
Azt hiszem, nem vagyunk sokan, akik elmondhatjuk, hogy 40 évvel ezelőtt, 1978 novemberében már az
erőmű dolgozójaként tarthattuk kezünkben az Atomerőmű építői című újság első számát. Nincs ehhez a
laphoz fogható az országban – az egykori üzemi lap
40 év alatt úgy változott és formálódott, ahogy a körülötte élők, ahogy a társadalom. Az építők lapjából az
erőműben dolgozók lapjává vált, fokozatosan kettős
szerepet vállalt erőműves és városi, majd környékbeli
újságként.
Van az újságnak egy szerepe, amit a kezdetek óta betölt, és ami a mai napig változatlan: arra szolgál, hogy
közös ügyeinkről beszéljünk, beszélgessünk. Soha,
már a legelső lapszám sem volt csupán az erőmű lapja. Évtizedeken át mesélte az erőmű és a környék híreit, történéseit, mutatta be az itt élő személyiségeket,
szervezeteket. Talán nem túlzás azt mondani, hogy az
„erőműves újság” bábáskodása is hozzájárult ahhoz,
hogy a helyi hírek iránti igényt felismerve létrejöjjön

és megerősödjön a helyi sajtó, azok az egyéb fórumok,
amelyek a tájékoztatást szolgálják. Ezeknek hála a 21.
század felgyorsult világában az immár Atomerőmű
magazin megtehette azt, hogy az aktualitásokat, a kisebb történések megörökítését a napi és hetilapokra,
online fórumokra hagyja, és havilapként olyan témákkal foglalkozzon, amelyek a napi rohanásban kevésbé
kapnak teret és időt. Ilyen például sok más mellett az
atomenergetika szerepe itthon és a világban vagy a
környezetszennyezés, a klímaváltozás megállítása,
amely hitünk szerint az évszázad nagy feladata lesz,
és amelyben az atomenergia döntő szerepet fog kapni.
40 éves jubileumi lapszámunk a visszatekintésről,
nosztalgiáról szól. Megnézzük, milyenek is voltak
azok az első évtizedek, amikre a mai generációk már
„retróként” tekintenek, hogyan éltünk, hogyan dolgoztunk akkoriban. A korombelieknek jó szórakozást, nosztalgiázást kívánok hozzá, a fiataloknak pedig hasznos történelemórát!
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Mag unkban az erő
Beregnyei Miklós | Fotó: Fortepan

Mármint az atommagunkban,
kezdte Bodrogi Gyula színművész konferanszszövegét az 1979.
szeptember 22-i rádiókabaré paksi nyilvános felvételén. Erről az
eseményről az Atomerőmű Építői
beruházási lapban bukkantam,
amikor átlapoztam a kötetekbe
kötött régi lapszámokat.
A lapozgatást kiváltó kíváncsiságomat az keltette fel, hogy ez év
novemberében, 40 évvel ezelőtt
– 1978-ban – jelent meg az újság
első száma. Abban az időben reneszánszát élték a vállalati sajtótermékek, és az atomerőmű-beru-

házáson részt vevő vállalatok saját
üzemi lappal rendelkeztek. Megjegyzendő, hogy ezeknél az üzemi
lapoknál tollat forgató személyek
közül sokan kerültek ki az országos napilapok szerkesztőségeibe.
A paksi beruházáson közel húsz
üzemi lap jelent meg, és ez arra
ösztönözte a beruházás gazdasági
vezetőit, párt és társadalmi szervezeteit, hogy az atomerőmű-beruházáson is jelenjen meg egy olyan
lap, amely tájékoztatást ad a folyó
munkákról, betekintést nyújt az itt
élők hétköznapjaiba.
Az elmúlt negyven év közel két
generációt ível át, és a harmadik

generációs olvasóknak már néhány, az újságban megjelent rajz
és írás az újdonság erejével hat.
Ilyen újdonság lehet az első szám
címlapjának üzenete, amely tükrözi a korabeli szerkesztési elveket.
Az akkori laptükör szerkesztési
elve szerint a cikkek címei, témái
és a fotók elhelyezésének fontossági sorrendje a balról jobbra rendezés elvét követte.
Az Atomerőmű Építői első számának címlapján, balra és fölül egy
szimbolikus piros grafika látható:
vörös csillag, vörös zászló, sarló és
kalapács, valamint a babérággal
árnyékolt 61-es szám. Ez a szim-
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bólumrendszer a következőket
jelentette: 61 évvel ezelőtt győzött
a Nagy Októberi Szocialista Forradalom (NOSZF) a Szovjetunióban.
Ezt az eseményt mi november 7-én
ünnepeltük, vagyis nemzeti ünnep volt 1989-ig.
A címlap jobb felső négy hasábja
Huszár István látogatásáról közöl
egy háromhasábos képet. Huszár
István miniszterhelyettes és nem
utolsó sorban az Országos Tervhivatal elnöke volt, a beruházás
szempontjából igen fontos személy.
Végül a jobb alsó részen két hasábon Káldy Zsigmond alezredes, az
építő műszaki zászlóalj parancsnoka lengeti azt a zászlót, amelyet
Szabó Benjamin, a Paksi Atomerőmű Vállalat igazgatója adott át
a vállalat dolgozói nevében az alakulat számára. Ez volt az úgynevezett csapatzászló, amelyre esküt
tettek a katonai szolgálatra bevonuló fiatalok.
Tovább lapozva a régi számokat, a
mai olvasónak bizonyosan feltűnik, hogy milyen kritikák jelentek
meg az építkezésen történt eseményekről. Ma elképzelhetetlen
az akkori kritikus hangnem, igaz
akkor sokféle vállalat, szakma és
többirányú vezetés volt kénytelen együtt dolgozni, és bizony kimondta mindenki a maga nemtetszését, nem kívánta senki a mások
lazaságának következményeit magára vállalni.
Ebben az óriási tempóban még biztató és pozitív következményekkel
járt, ha egy vezetői értekezleten
elhangzott: „Elvtársak, nyugodtan
mondják el a véleményüket.” Ez a
szlogen jóval később már fenyegetésérzetet váltott ki a hallgatóságban.
Régen volt humor minden számban, amely gyakran humorba

csomagolt kemény kritika volt.
Később ez is megváltozott a következő szlogen szerint: „Elvtársak, értem én a humort, csak nem
szeretem.” Erre mondjuk manapság, hogy más világ volt az, amely
képletesen szólva is igaz, és tárgyi
valóságában is. Ez az állapot gyökeresen megváltozott az építkezés
befejezésével, a folyamatos üzemeltetéssel, a bővítés elmaradásával.
A Tájékoztatási Iroda létrehozásával – 1989. szeptember 1. – az
Atomerőmű Építői a beruházásról
az irodához került, ám ekkor már
az üzemelő atomerőműről kellett
tájékoztatást adni a vállalat dolgozói részére és az egyre bővülő
terjesztési körön belül lévő települések lakóinak. Ekkor már az volt
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zást az újság címváltozása is követte, ugyanis az 1986-ig olvasható Atomerőmű Építői cím helyett
Paksi Atomerőmű fejléccel jelent
meg a lap 1987-től 1990 januárjáig.
A paksi előnév felvételének külön
története van, ugyanis ebben az
időszakban már a paksi polgárok
egy jó része nagyon hiányolta a városi lapot. Kezdetben úgy próbálták helyettesíteni, hogy az atomerőmű üzemi lapjában egyre több
cikk szólt a városról, még az is
előfordult, hogy több volt a városi
hír, mint az erőműves. Ez a helyzet
viszont nem tetszett az erőműben
dolgozók egy részének.
Végül a városi vezetés úgy döntött, elindítja saját lapját. Igen ám,
de a nyomda jelezte: nincs meg az
a mennyiségű papírkontingense,

Illik megemlékezni az elmúlt negyven év szerkesztőiről és főszerkesztőiről:
1. Knízner István felelős szerkesztő (1978–1980)
2. Tóth András felelős szerkesztő (1980–1981)
3. Torma Csaba felelős szerkesztő (1982–1988)
4. Lóczy Istvánné felelős szerkesztő (1988–1994)
5. Fábián Erzsébet főszerkesztő (1994–1995)
6. Kiss G. Péter főszerkesztő (1995–1996)
7. Czinege Mária főszerkesztő (1996–2000)
8. Beregnyei Miklós főszerkesztő (2000–2009)
9. Lovászi Zoltánné főszerkesztő (2009–2015)
10. Torma Dóra főszerkesztő (2015-től)
A címlapok terveit Mack István (1978–1986) és Vincze Bálint (1987–2018)
készítették, 2016 óta a címlapfotók Juhász Luca és Bodajki Ákos fotósok
munkáját dicsérik. Az újság történetében 2001–2003 között Varga József
volt az olvasószerkesztő, majd 2003-tól Patyi Orsolya látja el a korrektori
feladatokat.
Meg kell emlékezni a mindenkori szerkesztőség tagjairól, akik az erőműben betöltött munkakörük mellett önként vállalták és vállalják a szerkesztőségi üléseken egyeztetett cikkek írását, a szerkesztőségi munkában való
részvételt a szinte jelképes honoráriumért.

a vélekedés, hogy a belső gondokat ne vigyük ki a lakosság közé,
hiszen hogy néz az ki, amikor
nyíltan beszélünk az erőművön
belüli problémákról. Ezt a válto-

amelyre a Paksi Hírnököt nyomtatná. Az 1985-ös választások óta
látványosan javult a város és az
erőmű vezetése közötti viszony,
és az erőmű csökkentette lapjának
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példányszámát, a megmaradt papírmennyiséget a Paksi Hírnöknek adta át, így jelenhetett meg
1989. szeptember 26-án a Paksi
Hírnök 4000 példányban, és a következő évre a szekszárdi nyomda
már betervezhette a szükséges papírmennyiséget.
Az üzemi lap története öt időszakra bontható.
Az első időszak 1978-tól 1986 decemberéig tartott, az Atomerőmű
Építői cím hűen tükrözte a lap
tartalmát, hiszen minden cikke az
építkezésről szólt. A nem nagy terjedelemben – négy oldalon – megjelenő negyedéves lapot kezdetben
1 Ft-ért, majd 2 Ft-ért lehetett meg-

vásárolni a beruházás területén.
Néhány szám után végleg ingyenes lett.
A második időszak 1987 januárjától 1990 januárjáig terjed, ekkor a
lap címe Paksi Atomerőmű, és fentebb már említettem miért.
A harmadik időszak 1990 februárjától 2002 augusztusáig tart. A lap
fejlécén Atomerőmű felirat jelenik
meg, amely napjainkig megmaradt. Változik a lap terjedelme, 6,
8, 10, majd 12 oldalasak lesznek a
számok, időnként 16 oldalra bővülve. Erre az időszakra esik a lap
színvonalának országos és nem-

zetközi elismerése, amikor 1994ben a hazai üzemi lapok közül
kiemelve indulhatott a Grand Prix
nemzetközi megmérettetésen, és
díjat nyert.
Erre az időszakra esik az I. Villamosenergia-iparági Üzemi Lapok
Találkozója – 1994. április 21. –,
amelynek házigazdája a Paksi
Atomerőmű volt. Az első és eddig
egyetlen találkozón 15 havilap, illetve időszaki kiadvány képviseltette magát.
A negyedik időszak 2002 szeptemberétől indult, amikor az 5000
példányos alapszámon kívül még
20 000 példányban jelenik meg
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a lap első négy vagy hat oldala.
A 2006-os évtől az újság minden
oldala színes, és újabb kilenc települést (13 + 9) kapcsoltak be a terjesztésbe. A 2007-es évtől két megye – Baranya és Tolna – huszonkét
településének közel 35 000 postalá-

X. évfolyam – 1987

XIII. évfolyam – 1990

XVII. évfolyam – 1994
XXX. évfolyam, 6. szám 2007. június

XXX. évfolyam – 2007

dájába kerül minden hónapban az
Atomerőmű, amely üzemi lapból
regionális lappá nőtte ki magát.
Az ötödik időszak 2016 szeptemberében kezdődött, amikor az
Atomerőmű magazinná nemesült,
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változott a forma és a tartalom is.
A formaváltáshoz az üzem nyomdájának is sikerült felnőni, és színvonalasan nyomják az immáron
60-64 oldalas színes magazint,
kielégítve a mai kor látványvilág
iránti igényét.
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Csak a szépre emlékezünk
Torma Dóra | Fotó: saját archívum
Közel 400 lapszámunk jelent meg
az elmúlt negyven évben, szóltunk az erőmű építőihez, üzemeltetőihez, a paksiakhoz, a környékbeliekhez – nem csoda hát,
hogy a feldolgozott témák legalább ennyire sokszínűek. Tudó-

sítóink ott voltak minden kisebb
és nagyobb eseményen, bemutattunk számtalan munkatársat,
társadalmi ügyet és kezdeményezést, teret engedtünk különleges
véleményeknek, és foglalkoztunk az élet, nos… egyéb fonto-

sabb témáival is. Az újság lapjain
áramló történelmet néhány kiemeléssel nehéz visszaadni, ezért
az alábbiakban egy tökéletesen
szubjektív, de talán a 21. század
emberének szemét is megragadó
kis gyűjtés következik.

1982.
június
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1990. december

2009. április
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1987. december

1990.
február

1982.
október
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Kvíz: felismered?
Bizony nem egy munkatársunk van, aki akár harminc, negyven éve is az erőműben dolgozott, és
sokan szerepeltek az újságban már a ’80-as, ’90-es
években is. Van, aki többet, mások kevesebbet változtak – kérdés, felismerjük-e még őket a régi lapszámok fotóin?
1984

1988

1992

2004

1991

1986

1995

1992

1985

1990

Vincze Bálint
Pónya József
Prancz Zoltán
Pekárik Géza
Kováts Balázs
Kovács Antal
Hamvas István
Cserháti András
Beregnyei Miklós
Bajsz József
Megfejtés:
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Atombölcsők
Hárfás Zsolt | Fotó: Hárfás Zsolt

Életünk során sokszor kezdünk bele olyan új dolgokba, amelyektől
jobb jövőt és szebb életet remélünk nemcsak a családunknak, hanem a
tágabb közösségünknek is. Nem volt ez másként akkor sem, amikor az
idén 40. születésnapját ünneplő Atomerőmű magazin elődje, az Atomerőmű építői címet viselő lap első kiadása 1978-ban megjelent. Az elmúlt évtizedekben a magazinnak köszönhetően a paksiak és a környékbeliek is megismerhették a Paksi Atomerőmű mindennapjait, a
biztonságos üzemelés érdekében dolgozók felelősségteljes munkáját,
a folyamatosan zajló fejlesztéseket, valamint az atomenergia alkalmazásával kapcsolatos jövőképet is. Az orosz technológia alapján épült és
folyamatosan fejlesztett Paksi Atomerőművel kapcsolatban érdemes
visszaemlékezni a technológia fejlesztése során tett első lépésekre,
amelyek nélkül ma nem létezhetne az atomerőmű, és nem épülhetne
meg a város jövőjét hosszú távon biztosító Paks II. Atomerőmű sem.

Az orosz F-1 reaktor

Csaknem 72 évvel ezelőtt az
orosz grafitmoderálású F-1 reaktor 1946. december 25-én érte el
az első kritikusságot, ezért Európában ez volt az első önfenntartó
nukleáris láncreakciót biztosító
nukleáris reaktor. Eredetileg az
F-1-es katonai célokat szolgált,
főleg atomfegyverek fejlesztésére használták az amerikai–orosz
nukleáris paritás megteremtése és
fenntartása érdekében. A szigorú-

an titkos projekt keretében elkészült a szovjet atombomba, amelyet 1949-ben fel is robbantottak.
Az F-1-ben folyó kísérletek jellege
az évtizedek alatt megváltozott,
plutóniumtermelés helyett békés
kutatásokra használták a reaktort.
A hosszú évtizedek alatt az F-1
reaktor segítségével számos olyan
kutatás-fejlesztési munkát végeztek el, amelyek révén Oroszország
ma a nukleáris energetika számos
területén világelső. Az intézetben

látható az úgynevezett Kurcsatov-reaktor-családfa is, amely azt
mutatja be, hogy miként születtek az első atommáglya nyomán
reaktorok százai, köztük a villamosenergia-termelést, valamint
a tudományos célokat szolgáló
kutatóreaktorok, hogyan fejlesztették ki egyebek között az atommeghajtású tengeralattjárók és a
jégtörők reaktorait.
Az F-1-es reaktort jó néhány évvel
ezelőtt már leállították, de elvileg az ősreaktor bármikor újra
indítható. 2016 végén a 70 éves
évforduló alkalmából egyedülálló múzeum is nyílt a moszkvai Kurcsatov Intézetben – a kiállítást az egykori reaktor föld
alatti épületében alakították ki.
A megnyitóünnepség abban a
vezénylőteremben volt, ahol 1946.
december 25-én a szovjet atomkutatás atyja, Igor Kurcsatov irányításával a reaktor először érte el
az első kritikusságot. A reaktorba
összesen 50 tonna uránt és 500
tonna grafitot helyeztek el.
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A VVER-technológia
bölcsője

Az oroszországi novovoronyezsi
telephelyet méltán tarthatjuk a
VVER-technológia bölcsőjének.
Az egyes VVER típusok prototípusai kivétel nélkül itt találhatóak: 1964 decemberében itt kezdte
meg kereskedelmi üzemét az első
VVER-210 típusú blokk. Ezt követte a Pakson is üzemelőkhöz
hasonló VVER-440, majd a VVER1000 típusú blokk.
A telephelyen a VVER-család legújabb tagja, a világ első 3+ generációs, VVER-1200-as
V-392M
típusú blokkja, a 6-os egység
2017. február óta kereskedelmi
üzemben termel. A Nemzetközi
Atomenergia-ügynökség a világ
első olyan blokkjaként ismerte
el, amely megfelel a 3+ generációs atomerőművekkel szemben
támasztott, a fukushimai atomerőmű-baleset után elfogadott
nemzetközi biztonsági követelményeknek is. A Paks II.-projekt
részletes vizsgálata során az Európai Bizottság szintén megerősítette, hogy a Pakson építendő két
új, VVER-1200 típusú blokk teljesíteni tudja a legszigorúbb nukleáris biztonsági és sugárvédelmi
előírásokat is. Novovoronyezsben
épül a 7-es, VVER-1200-as blokk
is, amely esetében jelenleg a fizikai indítást megelőző tesztek zajlanak. A Roszatom számára alapelv, hogy csak olyan technológiát
exportál más országokba, amelyet
ezen a telephelyen már kipróbált,
és az maximálisan bizonyított.
Az új paksi blokkok referencia-erőműve a Leningrádi Atomerőmű II. kiépítés, ahol a szintén
VVER-1200 (V-491) típusú, 3+ generációs blokk 2018. június 12-én
már elérte a névleges, 100%-os
teljesítményszintet. A blokk rövi-
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desen megkezdi a kereskedelmi
üzemet.
Paks II.-projekthez hasonló, két
VVER-1200 típusú blokk épül Fehéroroszországban is. A Belorusz
Atomerőmű első blokkja már jövő
tavasszal megkezdheti a működését, és 2019 végén kereskedelmi
üzembe állhat. A második blokk
2020-tól termel majd áramot.

Kurszk – a VVER-TOI
bölcsője

A VVER-technológia fejlesztése
nem állt meg. 2018. április 29-én
az első adag beton alaplemezbe
történő öntésével megkezdődött
a nyugat-oroszországi Kurszki Atomerőmű II. kiépítés első,
VVER-TOI (TOI = tipizált, optimalizált, informatizált) nyomottvizes, 3+ generációs blokkjának
építése.
A kurszki beruházás jelenlegi szakaszában két, 1255 MW villamos
teljesítményű VVER-TOI típusú
blokk fog megépülni, amelyek
mintegy 25%-kal nagyobb kapacitást jelentenek az ott működő
RBMK-1000 típushoz képest. A reaktor tervezett üzemideje 60 év,
amely 80 évre meghosszabbítható.
A világ legelső atomreaktora
az amerikai Hanfordban épült
1944-ben, tervezője Wigner Jenő
volt. Ez szolgáltatta a plutóniumot az első atomrobbantáshoz,
az úgynevezett Trinity-teszthez
Új-Mexikóban.
A világ legrégebbi működő
atomreaktora a svájci Beznau
1-es. 1969-ben kapcsolták először
hálózatra, és a tervek szerint
– miután idén márciusban a svájci atomenergia-felügyelet biztonságosnak ítélte és jóváhagyta – 2030-ig fog áramot termelni.

A beruházás az ütemtervnek megfelelően halad, október közepén
például már megérkezett a telephelyre az ennél a típusnál is alkalmazott zónaolvadék-csapda egyik
fontos, több száz tonnás eleme is.
A Kurszki Atomerőmű II. ütem
első két blokkja a jelenleg üzemelő
Kurszk 1-2, RBMK típusú grafitmoderátoros blokk kapacitását
hivatott helyettesíteni, ezért az
üzembe helyezésüket a régi blokkok leállításával összehangolva
végzik majd el.
A VVER-TOI-alapú atomerőmű
a folyamatoptimalizációnak köszönhetően már 2022 végén, a
második pedig 2023-ban kezdheti
meg a kereskedelmi célú villamos
energia-termelést.
Itthon az a feladat, hogy a hazai
atomenergia bölcsője, a paksi telephely hosszú távon fennmaradjon, és szolgálja Magyarország
alapvető nemzeti érdekeit: a biztonságos, folyamatos és olcsó villamosenergia-ellátást, valamint a
klímavédelmi célok teljesítését is.
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Ha azt mondod: retró…
Bedecs Gabriella | Fotó: Fortepan
…én azt mondom: panellakás,
két hét nyaralás Gunarason, a
faházban… Ami állandó: a piros
sarokülő a konyhában. Ezektől
az emlékektől pedig mindig egy
megnyugtató komfortérzés kerít
hatalmába. Bezzeg a régi szép
időkben…

Egy biztos, a retró stílus mindenképpen kötődik hozzánk. Hogy
miért? Szerintem nagyon egyszerű a képlet, sokszor elég egy illat,
egy felcsendülő muzsika, és rögtön
bevillannak a kellemes emlékek.
De azt is be kell látnunk, hogy szokásunkká vált retró jelzővel illetni

mindent, ami egy kicsit is hajaz a
korábbi évtizedek divatjára.
Az idegen szavak gyűjteményében
található definíció szerint a retró nem más, mint „múltbéli divat
vagy szokás szerinti; múltba való
visszatekintés”. Az Oxford Szótár
megfogalmazása: „A közelmúlt
stílusának vagy divatjának utánzása”. A New York Times szerint
pedig: „Egy korábbi időszak vagy
ehhez kötődő dolog felidézése, előhívása, arra való visszaemlékezés,
visszatekintés. A divat esetében
gyakran a történelmi pontosság lényegtelen.”
A lakberendezésben a retró stílus
egy jól körülhatárolható időszak,
a 60-as, 70-es, esetleg még a 80-as
évek stílusjegyeit viseli magán.
A nosztalgikus múltidézés színeket, változatosságot, játékosságot,
vidámságot, humort csempészhet
napjaink modern otthonába. A retró a fiatalok, a vagányok és a lázadók stílusa.
Nagyon élénk, erőteljes színvilággal rendelkező stílus: fekete, fehér,
mélybarna, narancssárga, babarózsaszín, királykék és égő piros.
Minden hangsúlyos, esetenként
akár rikító is lehet. A meghatározó színvilágon túl a mintázatok is
hangsúlyos szerepet kapnak. A csíkok, a hullámok, a körök, az egymásba érő három- és nyolcszögek
vagy a hatalmas virágok egyaránt
kötelezően borítják el a szőnyegeket, a falakat, a lakástextileket és
még a kisebb használati tárgyakat
is. A textíliák alapanyagaként a
pamutot, a plüsst, a műbőrt vagy a
bőrt részesítik előnyben.
A bútorok formája sem mondható
hétköznapinak, vonalvezetésüknél
törekedtek a futurisztikus, meghökkentő formákra. Többnyire a
kerekített, gömbölyű formák, a lapított téglalapok, kerekített négy-
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zetek, kagyló alakú székek, gömb
alakú lámpabúrák és egymásba
rakható asztalok dominálnak. Nem
ritkák azok a darabok sem, amelyek kettő vagy annál több funkciót
látnak el egyszerre, hiszen egy kis
lakásban minden helyre szükség
van, éppen ezért lehet praktikus
egy fotelból kialakítható ágy. Térelválasztók esetén pedig a gyöngy, a
szalag és az alumíniumlapocskás
függönyök mindent visznek.
A retró kedvenc alapanyaga a
műanyag, illetve a fém és a króm,
ezért szinte semmi nem kap helyet, ami természetes anyagú. Ennek pusztán praktikus oka volt,
a műanyag formálhatósága miatt
vált kedvenccé a hatvanas években. Az ülőalkalmatosságok álta-

lában szövettel vagy bőrrel vannak
behúzva, a székek műanyagok,
fémlábakkal és kis háttámlával,
könnyűek, színesek vagy átlátszóak. A tervezők elsődleges szempontként mindig a funkcionalizmust és a könnyű kezelhetőséget
tartották szem előtt, megihlette
őket a farmer elnyűhetetlensége, a
műbőr tartóssága és a lakkozott felületek tisztíthatósága is. Padlóburkolatként PVC-t vagy linóleumot
használnak, a falakon tapéta vagy
hengerrel festett minta található.
Világításban legtöbbször a mesterséges fény, abban is elsősorban a
színes: piros, narancs és a szokásos
meleg fény használata dominál.
Manapság a stílushoz passzoló
háztartási gépek beszerzése sem
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jelenthet akadályt, mivel a retró
hódításának köszönhetően, több
gyártó is piacra dobta, retró köntösbe öltöztetett modern készülékeit.
A „retrósításnak” nincsenek szabályai. Saját ízlésünk szerint, bátran és kreatívan keverhetjük a
számunkra kedves elemeket, így
létrehozva a korszakhoz való érzelmeink szerint meghatározott,
saját retró stílusunkat. Ha ennek
megfelelően szeretnénk berendezni otthonunkat, akkor először érdemes körülnézni a családi kincsek
között, bolhapiacokon. Ez pénztárcakímélő megoldás is lehet, hiszen
némi kézügyességgel, festékkel és
új bútorszövettel gyönyörű új bútorokat varázsolhatunk.
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#mutimitalkottal: avagy Alkotó Energia 2018
2018 októberében immár harmadik alkalommal hirdettük meg országos Do It Yourself! (DIY – Csináld magad!) pályázatunkat. A pályázat célja, hogy elősegítse és
népszerűsítse a meglévő értékek megőrzését, ezzel pedig
a környezettudatosságot és a potenciális hulladék men�nyiségének csökkentését.
Idén is két – junior (14–18 év között) és felnőtt (19 év
fölött) – korcsoportban várjuk a jelentkezőket.
Az alkotásokat négy kategóriában nyújthatják be a

pályázók: bútorfelújítás, bútorfestés, bútorátalakítás; bútor- és használatitárgy-készítés, funkcióváltás; hulladék és maradék anyagok újrahasznosításával készült lakberendezési használati tárgyak és
gyermekjátékok; illetve DIY-dekorációk és ajándéktárgyak.
A kezdeményezés sikerét mi sem bizonyítja jobban,
minthogy 2017-ben 2100 pályázótól több mint 2300
alkotás érkezett az ország minden szegletéből.
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Retró
módi
Váczi Gergő
Fotó: saját archívum, AEM

A divat, mint a történelem, ismétli önmagát. Persze az időintervallum nem hasonlatos, de az
ismétlődés, mint olyan, tényként
kezelhető. Az, ami most divatos,
néhány éve vagy inkább évtizede is trendi volt, trendi lehetett.
A retró korszak időszakát éljük.
Egyre gyakrabban találkozunk
retró zenei fesztiválokkal, retró
filmek felturbózott verzióival, és
egyre gyakrabban látunk az utcán, úton-útfélen a ’80-as éveket
idéző „figurákat”, akik vagy tudatosan, vagy nem, de annak az
időszaknak a ruhakölteményeiben mutatkoznak. Zoób Kati az
ország egyik, ha nem a legelismertebb és legismertebb divattervezője, hivatásának művésze, aki
szerint a retró volt, van és lesz,
persze minden kornak megfelelően. Az Atomerőmű magazinnak
nyilatkozva nemcsak véleményét
fejtette ki a témával kapcsolatban, de stílusosan egy kis múltidézésbe is bocsátkoztunk, ami
erősen kapcsolódik az erőműhöz.
1997-es alkotásainak fotóban történő megörökítésére ugyanis a 2.
reaktornál került sor.
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–– „Múltbéli divat vagy szokás.” Amikor rákerestem a retró fogalmára, ez
volt az első, amit úgymond kidobott a
gép. Önnek, divattervezőnek, művésznek mit jelent a retró? Mi az, ami először eszébe jut erről a kifejezésről?
–– Semmiképpen sem egy minden
korszakra utaló gyűjtőfogalmat
takar számomra. Inkább a 2000-es
évek visszavágyódását, de nem a
sokkal korábbi századokba, hanem
csak húsz-harminc-negyven évvel
korábbra. A retró most azt jelenti,
hogy a XX. század második felének, az 50-es évektől a 60-as, 70-es,
80-as 90-es évek kultúráját, ikonjait, életérzéseit vágyakozva vagy
humorosan visszaidézzük. A retró
stílus a XX. század második felének amolyan remixe.
–– Ha tegyük fel, tíz év múlva kérdezném meg Öntől ugyanezt, akkor hasonló választ kapnék? Úgy értem, hogy
ugyanazt az időszakot, a XX. század
második felét határolná be retróként?
–– Azt hiszem, van köztünk egy
félreértés, mert a retró szerintem
csak egy aktuális divatstílus, ami
konkrétan a XX. század második
felét idézi fel. Ez egy új kifejezés,
hiszen a korábbi visszavágyódásokat más szellemiség kísérte.

Ha például a kilencszázas években
újraértelmeztek egy nyolcszázas
évekbeli öltözéket, azt nem hívták
retrónak. Ez egy erős XXI. századi divatirányzat, ami jelentősen új
hangsúlyokat ad. Például a 60-as
évek zenéje most újramixelve már
abszolút a XXI. századról szólt.
–– Ha már említette a kétezres évek
elejét, akkor beszéljünk egy számomra
nagyon izgalmasnak tűnő munkájáról. 1997-ben volt egy fotózása a Paksi
Atomerőműben, ami azért izgalmas,
mert arra a területre nagyon keveseket engednek, engedtek be, főleg nem
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d ivatfotózás céljából. Ön hogy emlékszik vissza erre a munkára?
–– Nagy nyomot hagyott bennem. Szinte minden pillanatára
emlékszem, hihetetlenül izgalmas
dolog volt. Az egyik legerősebb
emlékem, hogy nagyon kevés éles
képünk született, mert a géptermekben volt egy finom remegés,
amitől kicsit szellemképesek lettek
a fotók. Izgalmas területeken, óriási csarnokokban jártunk. Nem is
tudom, hogy ma be lehetne-e oda
menni. Egy nagy vörös „félgömb”
fölött is fotóztunk, ahol azt gondoltam, hogy konkrétan ott alattunk
hasad a mag.
–– Egyébként tökéletesen gondolja.
Az a 2. blokk volt, és tényleg effektív
ott Önök alatt hasadt a mag. Pontosan.
–– Döbbenetes élmény volt, hogy
mi oda bemehettünk. Teljesen for-

mabontó volt akkor haute couture
ruhákat egy ilyen ipari környezetben fotózni. Vámosi Viki volt a
gyönyörű modell, Almási Csaba
a fotós, Kiss Szilárd stylist, mindannyiunknak tényleg fantasztikus
élmény volt. Az a világ nekünk,
művészeknek egy nagyon izgalmas fotótéma volt. Minden valószínűség szerint normálisan egy
művész nem járhat-kelhet ilyen
környezetben, hiszen mi keresnivalója van ott.
–– Egyébként hogy jött az ötlet? Miért
esett a választás pont egy ennyire extrém helyszínre?
–– Töredelmesen bevallom, hogy
fogalmam sincs. Nem emlékszem,
de nagyon benne volt abban az időben az ipar és a művészet ellentéte.
A technokrata környezet és a lágy
nőiesség drámai feszültsége a divat

szemszögéből. Tehát nyilván valami ilyen indíttatás játszhatott szerepet a választásban, de hogy egészen pontosan mi volt a felhajtóerő,
arra nem emlékszem.
–– Azok a fotók, amelyeket én láttam,
nagyon szépek voltak, és nekem tökéletesnek tűntek. Ez azt jelenti, hogy a
kis remegés ellenére tudták használni a
képeket?
–– Igen. Sőt kihasználtuk a remegését. Az lett a szépsége, a különlegessége, ezekből készült a
katalógusunk. Érdekes egyébként,
hogy én is most találkoztam ezekkel a fotókkal újra. Készítettem egy,
az elmúlt huszonöt évet összefoglaló kis prezentációt, és az erőműben készült fotók is elém kerültek.
A divatház 1997-es haute couture
katalógusa. Nagyon szerettük.
–– A retró tehát az Ön megfogalmazása szerint egy divatirányzat. Ha a
retrót és a jelenkor divatját ötvözzük,
akkor az még mindig retrónak nevezhető, vagy egy teljesen új divatirányzat
jön létre?
–– Úgy gondolom, hogy ma a divat nagyon széles skálán játszik.
Egyszerre nyolc-tíz különböző
trend aktuális a nemzetközi piacon. Ma már nincsenek olyan szigorú szabályok, sokkal színesebb,
változatosabb, szabadabb a divat.
Ma pont ez az eklektika, ez a nagyon sokféle ötlet együtt a legdivatosabb, amit akár százféle módon
hívhatunk. Ha valaki felvesz egy
eredeti kabátot, ami harminc évvel
ezelőtt készült, azt kombinálja egy
éppen aktuális ruhával, akkor az
nem feltétlenül a mai divatot jelenti, hanem csak a saját önkifejezési
eszközeit, az egyéni hozzáállást
a divathoz. Ma a divat egy óriási
ipari és kereskedelmi stratégia és
struktúra, egy olyan biznisz, aminek mindig kell hogy ötletet merítsen valahonnan. Kell hogy valamit
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újragondoljon, megfrissítsen, és
biztos lesz még a retrónak a következő évtizedekben újabb variációja.
–– Melyek a jellegzetességei a retrónak, már ha van egyáltalán? Egy az
egyben át lehet emelni mindent, ami
abban a korban volt divatos, vagy egy
kicsit másképpen kell hozzányúlni?

Más anyagokkal, más textúrákkal kell
dolgozni, hogy jelenkorivá tegyük?
–– Nem dolgozhatunk ugyanazokkal az anyagokkal, mert már
nincsenek, sőt pont az a lényeg,
hogy kortárs anyagokból hozzunk
létre korábbi szisztémák, elvek,
trendek felidézésével korszerű öl-
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tözékeket, tárgyakat. A divatnak
az a lényegi feladata, hogy állandóan újat hozzon, és ez az állandó új mindenben megmutatkozik.
A modellek külső adottságain, a
járásukon, a testtartásukon, a cipőjükön, az alapanyagokon át minden folyamatosan változik. Mondok egy jó példát. Ma megint látni
fiatal fiúkat az utcán, akik táskarádiót visznek a vállukon. Pont, mint
a hatvanas években! De az ma
már nem egy táskarádió, hanem
egy szuper high tech hangszóró,
amibe valószínűleg a telefonról a
világhálón keresztül jön a zene.
De első ránézésre úgy tűnik, mintha visszajött volna az a régi utcakép. Pedig ez csak egy hangulati
idézet, korszerű eszközökkel a mai
embernek, és semmiképpen nem
ugyanaz.
–– Hadd utaljak vissza a retró fogalmára, azaz arra, ahogyan Ön fogalmazott a beszélgetésünk elején. A retró egy divatstílus. Ön szerint ez egy
ciklikus folyamat, és a divatra jellemző
önismétlés ennél a stílusnál is jellemző
lesz? Tehát a retró is lehet, hogy majd
tíz vagy harminc év múlva újra egy divatirányzat lesz?
–– Valószínűleg igen, de azt még
nem tudjuk, hogy mit fogunk akkor retrónak nevezni, hogy melyik
korszakot fogja visszavágyódva
idézni húsz-harminc év múlva a
divat. Hogy újra az 1960-as éveket
vagy a 2010-es éveket, ezt most még
nem lehet megmondani. De nincs
nagyon más választási lehetősége
a divatnak, mint egy állandó körforgást biztosítani, mert ezzel tartják fönt a folyamatos fogyasztási
igényt és a folyamatos érdeklődést.
Pillanatnyilag megjósolhatatlan,
hogy harminc év múlva mit jelent a
retró, de hogy lesz, az szinte biztos.
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Volt eg yszer eg y konzer vg yár
Susán Janka| Fotó: Tell Edit, Nikl Zoltán
Aki Pakson él, tudja, hol működött a konzervgyár, emlékét az előtte lévő buszmegálló elnevezése is őrzi.
Talán kevesen hallották még, a gyárat 1932-ben alapították szeszfőzdeként. Néhány év alatt megtalálták
azt a piaci rést, amire kereslet volt, és amivel eljutottak a világszínvonalú pálinka gyártásához, a dolgozók munkakörülményeivel azonban egyáltalán nem törődve érhettek el szép nyereséget a tulajdonosok.
A háború utáni időktől a főleg KGST-piacokra termelő üzem története, úgy gondolom, már ismertebb
mindenki számára. A gyár utolsó termelési éve 1994 volt, amióta majdnem negyed évszázad telt el.
A „konzervgyári életérzés” még
sokak emlékeiben él, nemcsak
az ott dolgozók között, hanem a
gyermekeikében is. Amíg a gyár
működött, a napközbeni dudálásai adták sokak napjainak a ritmusát, mert reggel hatkor szólt
az első, majd délben és délután
kettőkor. Ezt már el is felejtettem, és olyan jó érzés volt, amikor Tell Edit visszahozta gyerek-

koromból ezt az emléket nekem
is a beszélgetésünk alatt. A gyár
legproduktívabb időszakában, a
nyolcvanas évek közepén kétezer
munkavállalója is volt, ami óriási szám. Az épületek nagy része
még megvan, lassan kialakul a
terület hosszú távú hasznosításának koncepciója.
A riport címe nem saját, Kródi
József hasonló című könyvéből

kölcsönöztem, ahonnan az információk nagy részét is gyűjtöttem
a cikk elkészítéséhez. Tell Edittel,
a Csengey Dénes Kulturális Központ (CSDKK) igazgatójával két
szempontból is beszélgettünk.
Az egyik, a Szépkorúak hetében
rendezett konzervgyárról szóló
kiállítás, a másik pedig, hogy ő is
„konzervgyári gyerek”, édesapja
révén.
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Alapítási éve 1932

Egészen 1932-ig kell visszamennünk, amikor a Krausz-Moskovits Egyesült Ipartelepek Rt.
létrehozta a paksi fióktelepét, a
szeszfőzdét. Egy régi történet szerint ebben az is segíthetett, hogy
a Moskovits nevű tulajdonos vadászaton járt Pakson, és ekkor
ismerte meg a település mezőgazdasági adottságait, a bőven termő
gyümölcsfákat, nagy szőlőket.
Olcsó munkaerőt is könnyen találtak a befektetők.

Kezdeti termékek

Az első időszakban a pálinkafőzés és az aszalás volt a fő irány.
Jó volt olvasni, hogy kiváló minőségű áru előállítására törekedtek, és a csomagolásra is nagy
hangsúlyt fektettek. Nemcsak a
magyar piacban gondolkodtak,
hanem olyan minőséget céloztak
meg, amely a világon bárhol eladható. Keresték a piaci rést, olyan
terméket akartak előállítani, ami
a világon hiánycikk, így jutottak
el a zsidó rítus szerinti kóserpálinkához. A paksi óbarack és a
paksi szilvórium a legkeresettebb pálinkák közé tartozott,
később borpárlatot is készítettek már. Az aszalásban szárított
főzelékfélét, szárított és porított
vöröshagymát, fokhagymát és
leveszöldség-keveréket (Julienne
néven) állítottak elő.

Foglalkoztatottak száma az
első időkben

Az indulásnál 30-40 fő munkást
alkalmaztak, akik a környék
mezőgazdasági dolgozóinak feleslegéből kerültek ki. Betanított
munkások végezték el a szakmunkások feladatait is, kevesebb
bérért, így azok magasabb bérét
megspórolták. A termelést a vegyészmérnök és az üzemvezető
irányította, akiket a budapesti
központ alkalmazott. Májustól
decemberig megemelkedett a
munkások száma 200-300 főre.
A háború alatt 80-100 főre emelkedett a törzslétszám, szezonidőszakban pedig már 500-600 munkás is dolgozott.

Munkabér
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órára is, egy óra étkezési szünettel. Aki megtagadta a munkát, azt
több esetben csendőrök hozták be
dolgozni.

Szociális ellátások

1939-től működött egy napközi
otthon, tíz 6 év alatti gyermek
napközbeni felügyeletével.
A munkakörülmények a fatüzelésű aszalóban nem voltak éppen
egészségesek, a munkamenet
közben keletkező szén-monoxid
és az őrlés során a levegőbe jutó
apró szemcsék miatt. Ezenkívül
az üzemek nedvesek, hidegek és
korszerűtlenek voltak. Szociális
juttatásokban (mint pl. munka
ruha) nem részesültek a dolgozók.

A háború előtti időkben nagyon
alacsony bérért dolgoztak, és függött a kapu előtt munkára jelentkezők létszámától is.

Államosítás

Munkaidő

üzem élére. Ezt követően indult
meg a fejlődése, és vált konzerv
gyárrá. A KGST-együttműködés
Magyarországra jelentős élelmiszer-ellátási feladatokat irányzott

1948. március 25-én történt a gyár
államosítása, kinevezték az első
kommunista munkásigazgatót az

Kezdeti piacok

A második világháború előtt
Angliába, Németországba, az
Amerikai Egyesült Államokba
és a Közel-Keletre is szállítottak.
Jött a II. világháború, amikor a
magyar és a tengelyhatalmak katonáit látták el, nagyobb részben
szárított főzelékkel és csupán
húsz százalékban pálinkával.

Napi 12 óra volt a munkaidő az
adminisztratív és a fizikai munkásoknál is, de ha a szükség úgy
hozta, ez megemelkedhetett 16-20
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elő, a paksi konzervgyár fejlesztése is ezt a célt szolgálta.
1960 után
1960-ban a munkások a jobb termelés érdekében szocialista brigádokat alapítottak.
1961-ben az eredmények alapján
az „Élüzem” címet kapta.

tatták a kismamákat és a többgyermekeseket.
–– A Paksi Konzervgyár Hiradója
egylapos tájékoztatóként indult, később több oldalon 1800
példányban jelent meg, és saját
nyomdájukban készült.
1974-ben a városban működő
sportkörök egyesültek, ahová az

Értékesítési problémák

Az 1980-as évek második felében
már érződtek az értékesítési problémák. Az első piaci veszteség
Németország egyesítésekor érte
az üzemet, majd fokozatosan a továbbiak, aztán a keleti piac megszűnt. A termékösszetétel gyors
megváltoztatását nem sikerült
véghezvinni, a gyárban a termelés 1994-ben befejeződött.

Mi történt az ott dolgozókkal?
Hol tudtak elhelyezkedni?

Végkielégítést szinte alig kaptak,
de akkoriban még egy évig járt
munkanélküli segély. Ez az idő
pedig elegendő volt arra, hogy a
városban el tudjanak helyezkedni.
Az itt dolgozók olyan változó terhelésnek voltak kitéve, hogy mindenhol meg tudták állni a helyüket
utána. Ekkoriban indult az ipari
park is, összeszerelő üzemek nyíltak, ami szerencsés egybeesés volt.

Kiállítás a CSDKK-ban
1963
–– A gyári bölcsődét ekkor bővítették 40 kisgyerek elhelyezésére (majd később 58 főre).
A dolgozók majdnem kétharmada nő volt.
–– A néptánccsoport megyei
aranyérmet nyert.
1970
–– „Kiváló vállalat” címet kaptak a rekonstrukciós fejlesztések befejezéséért. Új gyárat
építettek, miközben a régi folyamatosan üzemelt. A régi
épületeket irodákká és segéd
üzemekké alakították át.
–– Bevezették a két műszakos
üzemelést, de idényben továbbra is szükség volt a harmadik műszakra is. Állandó
délelőtti műszakban foglalkoz-

1952-ben alakult konzervgyári
Paksi Kinizsi Sportkör is integrálódott.

Miket állítottak elő?

Befőttek, dzsemek, ízek, gyümölcslevek, gyümölcsborok, likőrés édesség-alapanyagok, pálinkák,
főzelékkonzervek, savanyúságok,
paradicsomkészítmények.

Az értékesítési piacok

A legfőbbek az NDK és a Szovjetunió, ahová a termelés 60%-át
exportálták. A hazai piacra 1520% jutott, a tőkés országok közül
Németországba,
Hollandiába,
Svédországba, Nagy-Britanniába, Japánba, Libanonba, Szíriá
ba, Iránba – a jelentősebbeket
említve.

Tell Edit és Kiss-Fodor Melinda a
konzervgyári kiállítás szervezője, amelyet a Szépkorúak hetében
tekinthettek meg az érdeklődők.
Az üzemhez kapcsolódó emléktárgyakat kértek a régen ott dolgozóktól. De ilyenkor nemcsak egyszerűen az emléktárgyak érkeznek a
kiállításra, hanem sok-sok azokhoz
kapcsolódó emlék is. Így tudott
meg Edit néhány megható momentumot a privatizáció idejéből. Voltak olyanok, akik önkéntesen őrt
álltak, amikor a tulajdonosváltás
megtörtént, hogy védjék a nemzeti
vagyont az esetleges behatolóktól.
Amikor pedig el kellett búcsúzniuk
a gyártól, a pincében, gyertyafénynél, énekelve búcsúztatták el az életük addigi részét, azt az életérzést,
amitől végképp el kellett köszönniük. Ennek az életérzésnek a szín-
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foltjai voltak a munkavégzésen kívül többek között a néptánccsoport,
az önkéntes tűzoltóság, Valentini
néni könyvtára, a pingpongasztal,
a munkába járás biciklivel vagy a
szomszédos kistelepülésekről nyitott kisteherautóval télen-nyáron.
Ez olyan csapatszellem volt, amit
ma már tréningeken tanítanak is,
de ez akkoriban ösztönösen jött
létre a konzervgyáriakban. A vezetők úgy tudták szervezni a munkát, hogy nagyobb összezördülések
nem is voltak.
A kiállítás létrejöttét nagyban segítették a konzervgyári nyugdíjasklub tagjai. A kiállítás alapja,
meghatározó darabja egy 1971-es
almabor volt. Igen kevés szerszám
és kisgép érkezett, mert ezek valahogy felszámolódtak az évek
során. Talán a tulajdonosváltások
során nem tekintették ezeket megőrzendő értéknek. Így a megnyitóig rengeteg fényképet kaptak, az
elhíresült konzervgyári táskákat,
lábbeliket, befőttes és savanyúságos címkéket. Érdekes volt látni,
hogy a különböző családok hasonló tárgyakat őriztek meg.

Milyen volt konzervgyári
gyereknek lenni?

A mai napig emlékszem a Mikulás-napra, amit a kisdobos vezetőkkel együtt a konzervgyári étkezőben tartottunk. Elsős lehettem
– mondja Edit. De minden más jeles
naphoz kapcsolódó ünnepet is ott
tartottak, pl. a farsangot. Nagyon
szeretett Valentini nénihez a könyvtárba járni, ami szintén az üzem
területén működött, ahová a büfé
mellett kellett bemenni. A konzerv
gyári gyerekek közösen várhatták a
duda megszólalását az épület előtt,
hogy utána az édesanyjukkal vagy
édesapjukkal együtt mehessenek
haza, esetleg mindkettőjükkel.
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Mindennapok ’78-ban
Susán Janka| Fotó: Fortepan
Ha megengedik, egy kis személyes visszatekintéssel kezdem. Negyven
éve még Orfűn éltünk, ami nekem a szabadságot jelentette; most is ez
az érzés jut ezekről az évekről először eszembe. Tízéves voltam, akkor
eszméltem. Tanítás után és iskolai szünetekben irány a rét vagy az erdő,
sokszor egyedül bolyongva, vagy estig tartó játék a barátokkal. Felpattantam a biciklimre, és elhajtottam egészen Tekeresig, megkerülve a Pécsi-tavat. Egészen más világ volt, egyszerűbb és átláthatóbb, emiatt úgy
érzem, kiszámíthatóbb. Mindenki dolgozott, a munkanélküliség gyakorlatilag nem létezett, esetleg munkakerülők voltak néhányan. Ugyebár pártállamban éltünk, építettük a szocializmust, de bizonyos keretek
között fontosnak tartották a kultúrát is. A nyugat nagyon messzinek
tűnt, legendás történetek keringtek az oda disszidáltakról szerintem
minden családban. De voltak sebek is majdnem minden családban az
akkori rendszer vagy annak elődje túlkapásai miatt.

Akkoriban kezdett a motorizáció
felfejlődni. Mi is megvettük az első
autónkat – egy óriási bordó Volgát
– egy szovjet katonától, aki éppen
készült vissza hazájába. Új autót
csak jó pár éves várakozás után
vásárolhattunk volna. Néhány évvel később azért az is megtörtént,
befizettünk egy Skodára a Merkurnál. Talán a felét kellett befizetni a
megrendeléskor, a másik felét pedig
az átvétel előtt. A megrendeléskor
megmondták pontosan hány év
múlva mehetünk érte. A tervgazdaság működött. Mekkora ünnep
volt kis családunknak, amikor jó
pár év múlva elindultunk Győrbe
az új autóért. Még az iskolából is
kikértek, mentünk mindhárman
a Skoda TLX-ért (TX 95-43 volt a
rendszáma. Nem tudom miért, de
szinte minden autónk rendszámára
emlékszem).
De ugorjunk vissza 1978-ba. Olyan
fekete színű, kurblis és tárcsázós telefonunk volt otthon, ami akkortájt
szintén nagy szó volt. Szolgálati telefonként kaptuk, mert szüleimnek
a komlói vízművel kellett tartani a
kapcsolatot. Valami rettentően féltem eleinte telefonálni, mondhatni
pánikba estem, amikor megcsörrent, ha beszélni kellett, aztán persze szépen lassan ez megváltozott.
Iskolába még minden második
szombaton délelőtt is jártunk, az ötnapos munkahetet 1981-ben találták
ki, és a következő évben vezették be
teljeskörűen. Az Orfű melletti Rákoson csak alsó tagozat működött, ott
is csupán két osztály, pontosabban
az első és harmadik osztályosoknak, valamint a második és negyedik osztályosoknak közös tanítójuk
volt. Amíg mondjuk az elsősökkel
foglalkozott a tanár, addig a harmadikosok feladatot oldottak meg,
de olyanra is emlékszem, amikor a
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negyedikes padtársammal oldottuk
meg az összeadásokat.
A tévénk fekete-fehér volt, bár már
sugároztak színes adásokat 1969től. Hétfőnként még adásszünetet
tartottak, így az egy olyan csendes
este volt. Egészen 1987-ig ment ez
így, és emiatt került a Rádiókabaré
erre a napra. Hétköznap még csak
délután ment adás, hétvégén már
délelőtt is, de néhány óra szünetet
tartottak a délelőtti és a délutáni kö-

Történetek ’78-ból
1978. január 5–6. – Az Egyesült Államok ünnepélyesen
visszaszolgáltatja Magyarországnak a Szent Koronát
és a koronázási ékszereket. A különrepülőgéppel hazaszállított nemzeti ereklyéket a Parlamentben Cyrus
Vance amerikai külügyminiszter adja át Apró Antalnak, az Országgyűlés elnökének.
Március 20. – Megkezdi a felkészülést a Szovjetunióbeli
Gagarin űrhajós-kiképző központban a két magyar űrhajósjelölt, Farkas Bertalan és Magyari Béla.
Április 3. – Az Oscar-díj 50. évfordulóját Los Angelesben
sok sztár ünnepli, de a fődíj nyertese nem jelenik meg a
gálán. (Film: Annie Hall; rendező: Woody Allen – Annie Hall; férfi főszereplő: Richard Dreyfuss – Hölgyem,
isten áldja!; női főszereplő: Diane Keaton – Annie Hall;
külföldi film: Előttem az élet)
Június 1. – Argentínában megkezdődik a labdarúgó-világbajnokság.
Június 5. – Magyarország és Ausztria egyezményt köt a
két ország közötti vízumkényszer megszüntetéséről.
Június 23. – Josip Broz Titót Jugoszláviában örökös államelnökké nevezik ki.
Július 26. – Megszületik Louise Joy Brown, az első lombikbébi, súlya 2607 gramm.
Augusztus 8. - Marcaliban megkezdi a termelést a magyar Levi Strauss gyár. A gépeket és az alapanyagot
az amerikai cég biztosítja, s átveszi a termelés 60%-át.
A szocialista országokban hiánycikk a „valódi” farmer.
A kelet-európaiak magyarországi turistaútjának egyik
„bevásárlási célja” a magyar Levi Strauss farmer lett.
Szeptember 10. – Ámokfutó szovjet katona egy harckocsival kitör a bócsai laktanyából, és végigszáguld a fél

országon. Kecskemét közelében halálra gázol egy idős
asszonyt, a Keleti-főcsatornánál pedig elüt négy kerékpárversenyzőt, egyikük életét veszti, a többiek megsérülnek. A részeg katonát végül Leninvárosnál állítják
meg. [6]
Október 16. – Karol Józef Wojtyłát – II. János Pál néven
– pápává választják. (Pápává választása óriási meglepetést keltett világszerte, hiszen a 16. század óta nem
volt rá példa, hogy ne olasz nemzetiségű főpap üljön
Szent Péter trónján.)
Október 16. – Átadják a forgalomnak az M3-as autópálya első, 23,5 km hosszú szakaszát Budapest és Gödöllő
között.
Október 26. – Az Elnöki Tanács rendelete biztosítja a magyar állampolgárok jogát a külföldre utazáshoz.

November 13. – Mickey egér 50 éves.
December 1. – Ausztriában átadják a forgalomnak a világ
leghosszabb közúti alagútját, a 14 km hosszú Arlberg-
alagutat.
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zött. A műsor este 11 előtt véget ért.
Viszont esténként már két csatorna
üzemelt, és 1982-től már Teletext is.
Orfűn vásárolni egy vegyesboltban
tudtunk, Rózsi néni vezette a boltot,
a lánya segédkezett neki. Talán az
is úgy tartott nyitva, hogy reggel
egy kicsit, majd délután is estig.
A kenyér kétkilós óriás – legalábbis
egy gyereknek, hívogatóan ropogós
héjjal. Az ára ekkor még a legendás
3,60 Ft, ami majd a következő évben
drágult 50%-kal. Trappista sajtot is
lehetett kapni, és valamikor ekkoriban jelent meg a filteres tea. A klas�szikus párizsiról és kenőmájasról se
feledkezzünk meg, aminek az ízére
még most is emlékszem. Húst talán
nem is vettünk, hanem a háztájiban
neveltünk tyúkokat, korábban még
disznót is.
Létrehoztak egy kis kultúrházat,
ahol időnként vetítettek, meg kézimunkaszakkört szerveztek, és
alkalmanként ünnepi műsorokat
is. Nagyobb moziba Pécsre lehetett
menni.
Otthon esténként kártyáztunk,
társasoztunk, tévéztünk, olvastunk. Nyáron átjártunk a környező strandokra, Magyarhertelendre,
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 ikondára vagy egy kicsit mes�S
szebb, Kaposvárra. De Orfűtől a
Balaton és Budapest még igen távol
volt. A szomszédos Pécs teljesen
kielégítette minden igényünket.
A messzebb élő rokonokkal levelez-

Punk!

tünk, és az ünnepekre képeslapot
küldtünk.
Fekete-fehér filmre fényképeztünk,
és ki kellett várni a negatív előhívását, hogy megtudjuk, sikerült-e a
felvétel.
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Ahogy visszaemlékeztem, gondolatban akaratlanul is összehasonlítottam a leírtakat a mostani életünkkel. Talán az olvasó is ezt tette?
Az biztos, hogy azóta kinyílt körülöttünk a világ…

A punkmozgalom hazai megjelenése 1978-ra tehető. Az első együtteseket főként középiskolás fiatalok
alakították meg a nyugati előadók,
például az angol Sex Pistols hatásá-

és több későbbi előadót inspiráltak.
Annak ellenére, hogy eredeti pályafutásuk mindössze két és fél évig tartott, és ez idő alatt mindössze négy
kislemezt, valamint egy albumot, a
Never Mind the Bollocks, Here’s the
Sex Pistolst adták ki, a könnyűzene
történetének egyik legfontosabb és

használta a sajtó, néha hagyományosnak tekinthető rockzenét játszó
együttesekre is ráhúzták, mint például az Eddára és a Piramisra.
Nagy Feró újjáalakította a Beatricét
Miklóska Lajos basszusgitárossal,
Lugosi László gitárossal, Gidófalvy
Attila billentyűssel és Donászy

ra. A CPg, az ETA, a Kretens, a Tizedes meg a többiek, a QSS, az Agydaganat és egyéb, dalszövegeikben a
szocialista diktatúrát bíráló előadók
tevékenységét a pártállam nem nézte jó szemmel. Lemezkiadásra nem
volt lehetőségük, házi körülmények
között vagy koncertjeiken felvett zenéjük többnyire magnókazettákon
terjedt kézről kézre.
A Sex Pistols angol punkegyüttes
volt, amit 1975-ben, Londonban alapítottak. Ők indították el az Egyesült
Királyságban a punkmozgalmat,

legnagyobb hatású formációjának
tartják őket. Johnny Rotten 1978 januárjában, egy féktelen amerikai
turné után elhagyta az együttest, és
bejelentette annak feloszlását.
Új hullám: Magyarországon az akkor uralkodó politikai viszonyok
miatt a new wave mozgalom sajátos
formája alakult ki. A kultúrpolitika
tiltotta a punkot és az új hullámot,
ezért a legtöbb együttestől lemezfelvétel híján csak néhány rossz állapotú demó maradt fenn. Az új hullám elnevezést eleinte összevissza

 ibor dobossal, és az AC/DC nyoT
mán újra rockot játszottak. Ekkor
születtek olyan, mára klasszikussá
vált, a mindennapi kilátástalanságot
megéneklő dalaik, mint a Jerikó, a
Nagyvárosi farkas vagy az Angyalföld. A pártállami kultúrpolitika
folyamatosan akadályozta a „kezelhetetlen” zenekart.
A monopolhelyzetben lévő Magyar
Hanglemezgyártó Vállalatnál Erdős
Péter hajtotta végre a párt politikai
irányelveit és gyakorolta a cenzúrát.
Forrás: Wikipédia és internet
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Retró dallamok
Váczi Gergő | Fotó: Magellán, internet
Happy Gang, UFO, Hip Hop Boyz, Ámokfutók. A ’70-es években születetteknek, tehát az
én korosztályomnak nem is kell többet mondani. Ha meghalljuk ezeknek a formációknak
a nevét, akkor tudjuk, hogy mire számíthatunk. Ma már talán viccesnek tűnő frizurák,
egyszerű, de fülbemászó dallamok. A 90-es
évek slágerzenekarai őrülten sikeresek voltak. Ontották magukból a dalokat, hatalmas
példányszámban adták el az albumjaikat, és
persze megállás nélkül hakniztak. Voltak
olyan hétvégék, ahol akár húsz fellépést is
„lenyomtak” a srácok a rajongók és persze a
producerek legnagyobb örömére.

A nem is olyan szomorú szamuráj

Újra dübörög a diszkókorszak a 90-es évek
legkedveltebb csapataival. Nyáron számtalan
retrófesztivált és -koncertet találhatott a lelkes
rajongó. Ámokfutók, UFO, Happy Gang, Hip
Hop Boyz – csak néhány formáció, persze a teljesség igénye nélkül. A diszkókorszak királyai
többé-kevésbé napjainkban is pörögnek, per-

sze már nem olyan intenzitással.
De van, aki már mást csinál, van,
aki már újraalakult, és van, aki a
mai napig nem oszlott fel.
A 90-es évek elején robbanásszerűen jelentek meg az együttesek,
akik mind-mind világmegváltó
álmaikat szerették volna megvalósítani. Mindenki komolyan
vette magát, őrült stílusok alakultak, eszement koreográfiák és jelmezek, mind-mind az egyediség
jegyében. Kocsor Zsolt, vagy ahogyan talán az egész ország ismeri, Kozsó, lassan három évtizede
meghatározó szereplője a hazai
zenei életnek. Lehet őt szeretni és
nem kedvelni, de az biztos, hogy
valamit tud, tudott. Olyan zenekarok kitalálása és menedzselése fűződik a nevéhez, mint a All
4 Love, a Bestiák, a Shygys vagy
éppen a Picasso Branch. „A megérinthetetlen státusz, ez a mai napig
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kísér bennünket.” Kozsó már most
legenda. Az előbb felsorolt zenekarok mellett persze fő „gyermeke” az Ámokfutók zenekar, ami
egyébként a mai napig fut. 1993ban alapította. A zenész szerint ők
voltak az első igazi együttes, és ez
óriási előny, mert ahogy mondja,
az elsőt nem lehet leverni. Hiába
próbált korábban rockos vonalon
elindulni, be kellett látnia, hogy
azzal a stílussal nem fog befutni.
„Volt egy nagyon nagy őrület Európában. Ez volt a technóőrület, amit a
Turn in it behozott. No, no, no, no….
ment az őrület, és tudod mit, ha nem
érdekel senkit az, hogy rockzenét csinálunk, akkor csináljunk technózenét,
hát ahhoz is van érzékünk, meg a lelkünkből jön a zene. Tényleg, ami most
sablonosnak tűnik, az most egy teljesen nagy meggyőződésből történt.”
Kozsónak fontos volt a megjelenés
is, jelmeztervezőkkel készíttetett
minden ruhát. Mai napig nem érdekli, hogy voltak olyanok, akik
ezért kinevették. Ő hitt benne,
és a több mint kétmillió lemez is
őt igazolja. „Színházi műhelyekben
készültek. Valódi bőrből elkészítve.”
A megosztó énekes a Szomorú
szamuráj jelmezét is előveszi, ami
az egyik „legkozsósabb” hacuka.
„Ebbe bele kell bújnom. Bocsáss meg.
Egyszerűen, hogy lássátok a Szomorú
szamurájt, igaz, hogy most nincs itt a
kardom, de hát íme. Imádlak Szomorú
szamuráj. Ihn nikho! Mahna nikho
mha nahna e rei!”
És hogy az előbb hallott klasszikus
mit jelent? Vagy van-e egyáltalán
jelentése? Kozsó szerint ez egy ősi
szamuráj mondóka, ami valami
olyasmit ír le, hogy a kisfiú elmegy
egy tóhoz, és amikor a korsót bele
akarja meríteni, az arrább megy.
Azután az apja megtanítja, hogy
mindent többször kell megpróbálni, ha sikert akar elérni.
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A „boldog banda”

alias Móré András viszik tovább a
zenekart.
A Happy Gang karrierje 1993ban kezdődött. Közös iskolai zenekarból indultak el, amit egy
EMI lemezkiadói szerződés alakított professzionális produkcióvá.
Ők voltak ez első hazai szereplői a Bravo Love Story elnevezésű, BRAVO Ifjúsági Magazinban

A Happy Gang örökzöld slágerére
a 90-es években több száz szerelem
szövődhetett. A fiúk egy kicsit újrahangszerelve már rockosabban
alakultak újjá 2011-ben, de akkor
már Meggyes Roland, „Moha” nélkül, aki 2017-ben szívelégtelenség
következtében elhunyt. Így most
Cory, azaz Paréj Zoltán és Vitamin,

futó fotós képregénynek, amely
több héten át tartott, és nagy rajongói bázist hozott a csapatnak.
1996-ban a „Kérek egy kulcsot a
szívedhez” című daluk az ország
legtöbbet játszott hazai felvétele
volt. Nyertek Bravo OTTO díjat,
slágerlista-vezető dalaik ma is közkedveltek. Dalaikat szellemes szövegek fűszerezik. Zenéjük tartalmaz dance-, hiphop-, elektronikus
és rockelemeket is. A mai napig
korosztálytól függetlenül, mindenki bulizik a számaikra. Legismertebb slágereik a Sokáig voltam
távol, a Fiatal szerelem és a Kérek
egy kulcsot a szívedhez, Lógatom
a lábam, Minő guminő, Lopják a
dzsekimet, Szentkarácsony. Több
mint 800 ezer eladott hanghordozón jelentek meg dalaik.
Az egykor háromfős csapatot,
most tehát már csak ketten képviselik. Gőzerővel dolgoznak a
számokon, a fiúk zenekara már a

Az Ámokfutók sikere vitathatatlan. „Bárhova megyünk a világban,
az emberek imádják az Ámokfutókat,
és az Ámokfutók imádják az embereket, és nem érdekel, hogy ki mit mond,
mert itt vagyunk, és igenis Szomorú
szamuráj és Meghalok egy csókodért és
őrület gyerekek. Őrület.”
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gimiben megalakult, igaz akkor
még nem egy csapatban törtek a
hírnévre. Cory minderre így emlékszik: „Kettő zenekar volt az osztályban. Vitamin volt az egyikben, mi
meg a másikban, és marhára utáltuk
egymást. Egyszer azt mondtam neki,
amikor lejöttek a próbáról, hogy »Srác,
majd meglátjuk, hogy melyikünknek
lesz jobb zenekara«”. Végül egy zenekarban kötöttek ki, és a rajongók
hada első perctől megállíthatatlan
volt. Mindenki őket akarta, volt,
hogy bujkálniuk kellett, de a rajongók így vagy úgy, de mindig megtalálták őket. „Volt egy postafiókunk,
és irdatlan mennyiségű levelet kaptunk, akkor nagyon lelkiismeretesen
válaszoltunk, ameddig csak bírtuk, de
hát ilyen komoly zsáknyi levelet vittünk haza.”

UFO

A srácok egyébként semmit nem
változtak, az elmúlt 20-25 év alatt.
De nem csak ők állították meg
az idő kerekét. Az UFO zenekar

tagjain sem fogott semmit az idő,
ahogy a számaikon sem. Egy retróbuliba csöppentünk, ahol természetesen a közönség tombol. Varga
Zsolt, vagy ahogyan mindenki
hívja, Dr. Love meghatottan konstatálja, hogy az UFO még mindig
a köztudatban van. „Megtisztelő,
hogy a mai napig nagyon sokan, még
az egyetemisták, főiskolások is tudják
a dalainkat, sőt az ilyen picik is, illetve
az egész nagymamakorig, nagypapakorig mindenki. Elmondhatatlan.”
Az együttes 1996-ban alakult Budapesten. Sikert sikerre halmoztak, de az ország első igazán nagy
playbackbotránya is hozzájuk kötődik. 1999-ben olyan pletyka keringett a magyar médiában, hogy
az együttes csak playbackel. Ezt a
pletykát az együttes frontembere,
Dr. Love igazolta azzal, hogy a Z+
televíziós csatornán nyíltan bevallotta, hogy az együttes lánytagjai
nem énekeltek az eddig felvett lemezeken, helyettük Keresztes Ildikó, Kozma Orsi, Fehér Adrienn,
Czerovszky Henriett énekesnőkkel vették fel a különböző dalokat.
Elnézést kértek a közönségtől, a
rajongóktól, és bejelentették, hogy
az UFO együttes ebben a felállásban többé nem létezik.
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2010 márciusában egy évtized
hallgatás után alakult újjá az UFO
Dr. Love-val, Fehér Zsuzsival és
Cynthiával. 2012-ben a frontember
kerítés és csalás gyanújával előzetes letartóztatásba került. 2014-ben
tért vissza, és újjászervezte az UFO
együttest, UFO Update néven, ami
napjainkban is az újkori retróbulik
egyik kedvenc fellépője, dalaikat a
mai napig szívesen játsszák a legnagyobb retróbulikban és a rádiókban is.

HIP-HOP

A Hip Hop Boyz volt a másik „legrajongottabb” fiúbanda. Egry Levente (Levy T.), Kalocsai Krisztián
(O.G. Duck) és Szűcs Zoltán (Real
Action) is tudatosan építették magukat. Komoly szabályokat állítottak fel maguknak, mindennek
a tökéletességről kellett szólnia.
Az elérhetetlen „álompasiszerep”
nem dőlhetett meg egy pillanatra
sem. Mára ez a zenekar is átalakult. A háromtagú bandából ma
már csak tulajdonképpen egy egykori alapító, Kalocsai Krisztián jár
haknizni a zenekar egykori slágereivel, a nagyon frappáns Hip Hop
Boyz Retro Show formációval.
Ő emellett személyi edzőként és
testépítőként dolgozik.
Az 1994-ben alakult banda a legjobb akart lenni, ezért mindent
meg is tett. Krisztián volt a táncoktató, és Levi tartotta az énekórákat.
„Négy órákat próbáltunk, konditerem,
beszédgyakorlat, tehát mi készültünk.
Mi egyszerűen meg akartuk mutatni, hogy jó és őszinte, amit mi csinálunk, és utána a harmadik lemeznél
berobbant minden.” Az album két
hét alatt aranylemez lett, két hónap múlva platinalemez, majd a
következő hónapokban elérte a
gyémántlemez státust több mint
100 ezer darab eladott lemezzel.
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Májusban megjelent a lemez angol változata, mely több európai
országban is nagy sikert aratott.
Az együttes a Népstadion színpadán lépett fel Michael Jacksonnal. 1997-ben felléptek a IV. Total
Dance Fesztiválon. „Nálunk az volt
a fontosabb, hogy példaképek legyünk.
Ha valaki dohányzott, nyilvánosan ne
dohányozzon, ne csússzunk-másszunk
részegen egy szórakozóhelyen. Volt
olyan, hogy például nem közlekedhettünk BKV-val sem, mert az imidzset
fel kell építeni.”

dig zenei producerként működik.
Ő segített Majka második albumának előkészületeiben. Real Action
2002-ben a Hip Hop Boyz tánciskola folytatásaként break-hiphop
tánciskolát nyitott. 2002-ben alapító tagja lett a NOX együttesnek.
2004-ben létrehozta az Attraction
Látványszínházat, mellyel nagyon
komoly szakmai sikereket ért el.
Többi között 2013-ban megnyerték az angol Britain’s Got Talent
show-t, ami nemzetközi ismertséget hozott számukra.

A sikeres csapat aztán 1998-ban
váratlanul feloszlott. O.G. Duck
az üzleti világ felé fordult, sikeres
középvezető lett, befektetésekkel
foglalkozott, majd a válság hatására, a pénzügyi világból kiábrándultan visszatért a szórakoztatóiparba. És a már fent említett
Hip Hop Boyz Retro Show-val
járja az országot. Ebből egyébként
éppen jogdíjvitában áll a 2013 óta
az Egyesült Államokban élő Levy
T.-vel, aki 1999 nyarán kiadta szólólemezét Süt a nap címmel, majd
saját kiadót alapított, ő maga pe-

A retró bandák tehát köszönik
szépen, jól vannak, sőt újult erővel
élik másodvirágzásukat. A hétvégi koncerten profiként dobogtatják
a ma már anyukává érett rajongói
szíveket.
Mindenki egy emberként tombol minden számra, a 90-es évek
visszatért, és a rajongók hada
még azoknak is megadta az utolsó lökést az újraalakuláshoz, akik
eddig csak gondolkodtak rajta,
vagyis már nem kell sokáig várni
a legújabb diszkóslágerekre.
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Retróhatás
Dicsérdi Liza | Fotó: internet

Retró vagy menő? Inkább mindkettő. Bár a fiatalok
körében most tombol a minimalista stílus, sokan
mégis teret engednek az örök kedvenc retrónak.
Újra hódít a sárga, a lányok egy része titokban (vagy
nyíltan) egy pöttyös szoknya után áhítozik, a vörös
rúzs pedig sosem megy ki a divatból. Ez az időszak
sok generáció gyermekkorát tette felejthetetlenné.
A zenék, amiket ki tudja honnan, de szinte mindenki ismer, a magasra tupírozott haj és a trapéznadrág…, jó, azért vannak dolgok, amiket jobb, ha csak
emlékként tartunk meg az utókor számára.
Nagy öröm, amikor az üzletekben nosztalgiatermékekkel találkozunk, és újra megtölthetjük a szekrények dugipolcait kedvenc édességeinkkel. Télifagyi,
ami még ma is átsegít a borús hétköznapokon, valamint a „kojaknyalóka”, amikből sosem volt elég egy.
Mindezek mellett persze gyakran felidézzük az örök
klasszikus videokazettán nézett meséket, amiket a
mai technika is nehezen szárnyal túl. Azért valljuk
be, Pom Pom, A kockásfülű nyúl, Mézga család és
társai tényleg magasra tették a lécet.
Amikor megkérdeztem az osztálytársaimat, mi volt
az, ami ebből az időszakból a legnagyobb hatással
volt rájuk, sokan közülük a pin-up stílust válaszolták. Jellegzetes jegyei – a feltűzött loknis, hullámos
haj és a kendő – szerintem rövid időn belül vissza
fognak köszönni a napi öltözékben, hiszen a jól bevált divat egyszer megismétli önmagát. (A szintén
innen származó magas derekú nadrágoknak és
szoknyáknak pedig kifejezetten örülök, hisz végre
úgy öltözhetek divatosan, hogy a hidegebb napokon
sem fenyeget a megfázás.)
A zene mindig is meghatározó volt a fiatalok körében. Az örök klasszikus Michael Jackson, Abba és
Edda, ha nem is éppen a XXI. század szórakozóhelyein, de bármikor képesek feldobni a hangulatot.
Az utóbbi együttes pedig még ma is fergeteges koncertekkel kápráztatja el a rajongókat. Nem mellesleg
a retró pillanatok kitűnő marketingfogásnak is bizonyultak a kóláspalackokon díszelgő ’60-as, ’70-es és
’80-as évek emlékeivel.

Bár sok szempontból modernizálódott azóta a világ,
néhány dologban talán igazuk volt a felnőtteknek,
amit érdemes lett volna megtartani abból az időből.
E-mail helyett levelet írni? Nem mondom, hogy képtelenek lennénk rá, de a korosztályomból azért sokunknak nehézséget okoz. Vezetékes telefont használni? Nálam a gond sajnos már ott kezdődik, hogy
nem tudom fejből a telefonszámokat. Ha pedig végre
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sikerül is bepötyögnöm bármit, csak reménykedni
tudok, hogy tényleg az a személy veszi fel, akit el
akartam érni. Bár a téves hívások egészen vicces szituációkat tudnak szülni, mégsem szívesen használnám a mindennapokban.
Iskolánk nyílt napjain (és a gépírás tanulásakor)
rendszeresen előkerül a jó öreg írógép, emlékeztetve
minket, hogy a diákoknak sem volt mindig ilyen egy-
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szerű dolguk. De javítás hiányában megtanította őket
a pontosságra, és arra, hogy maximálisan a munkájukra koncentráljanak.
Sokan csak legyintünk, ha az idősebbek nem értik az
új technológiát. Mégis, ha mi kerülnénk vissza az időbe néhány évtizeddel korábbra, hasonló problémákba ütköznénk. Egyszer pedig majd a mi gyerekeink
fognak kételkedni a saját „retró” módszereinkben.
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Szeretem a túlparti riportokat,
az oda vezető utat, a kompozás
izgalmával együtt. Az ősz idén
elkényeztetett, Ordasra is ragyogó napsütésben tudtam elindulni. Az élénk szélben vibráltak
a nyárfák harsány sárga levelei,
még bennük volt a nyár elevensége. A vizek káprázó csillogása jutott eszembe róluk a nyári
napsütésben. Mielőtt lehullanak,
szerették volna megmutatni még
a legszebb színüket, hogy így emlékezzünk rájuk a tavasz beköszöntéig. A már földre pottyantak
pedig kapóra jöttek a szélnek egy
csintalan kis játszadozásra.

Ordas – megmenteni a régit
Susán Janka | Fotó: Susán Janka
Riportalanyaim mind tősgyökeres
ordasiak, itt születtek és maradtak
is piciny falujukban. Sőt, inkább
másokat próbáltak Ordashoz kötni. Zsigmond Enikő idén már a tizenötödik Ordasi Képzőművészeti
Alkotótábort szervezte, amelyből
minden ordasi profitál, jelentősen
gazdagítva a falu kulturális örökségét. Kovács Lajos bácsi a falu
egyik legidősebb lakója, akivel a
múltat idéztük meg. Szabó Zsolt
polgármesterrel pedig körbejártuk
a települést, közben mesélt a múltjáról, jelenéről és a terveiről.
Szabó Zsolt polgármesterrel indultunk el bejárni ezt a piciny kis falut,
ahol mindössze négyszázötvenen
élnek. Megtudtam, a falu neve nem
a farkas szóból ered, hanem – mint
több település a Duna mentén –
egy vezető személy nevét idézi fel,
hasonlóan Solthoz vagy Taksonyhoz. Legkorábbi említése 1239-ből
való, IV. Béla korából. Odaértünk

a faluházhoz, amelyen büszkén
megtartották a felújítás során előkerülő régi feliratot is: Községi
borozó. Régen Paksról finom borokat hoztak át ladikkal napjában
kétszer a falu hajókikötőjébe, az
erre váró szekerek sora itt ért véget a borozónál. Az épület egyike
a falu múlt század elején épült módosabb házainak, polgármester úr
mindegyiket számon tartja, büszke
rájuk. De azokra az épületekre is
odafigyel, amelyek elhanyagoltabbak, igyekszik mindent megtenni a
megmentésükért. Látogatásomkor
már éppen befejezéshez közeledett
egy százötven éves kisház felújítása, amelynek hasznosításáról
a képviselő-testület fog dönteni.
A falu egész közel terül el a Dunához, így az itt élők napi kapcsolatban vannak vele. Találkoztunk egy
hölggyel, aki két kutyust sétáltatva
jött már visszafelé, a parton pedig
két fiatal ücsörgött, beszélgettek.

A Dunánál eltöltött idő nem vész
kárba, utána mindjárt emelkedik
az energiaszintünk, töltődnek az
akkumulátoraink, akár, ha csak öt
percre is ugrunk le – mondja saját
tapasztalatból is. A település egyik
erőssége is ez lehetne a jövőben,
ha sikerülne néhány apartmanházat kialakítani. Ezzel kapcsolódni
tudnának az erőmű bővítése miatt
Paksra települők szabadidős tevékenységeihez. A falusi turizmusban, a rekreációban fantáziát látunk – emeli ki a polgármester úr.
Ordas jelképe, a temető öreg tölgye, az úgynevezett Rákóczi-fa néhány éve elpusztult. Három szobor
készült belőle Farkas Tibor kalocsai
szobrász műhelyében. Zsolt szeretné a faluképet több szoborral díszíteni az elkövetkező években, amelyek esetleg a falu történelméhez is
kapcsolódnának.
Az itt élők legtöbbje mezőgazdasággal foglalkozik, a településen nin-
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csen iparral foglalkozó vállalkozás.
Sokan a környező településeken
dolgoznak, Kalocsán, Kecskeméten
vagy akár külföldön is. Emiatt a
falu olyan, mint egy üdülőhely.
Van egy nagyhajókikötőjük is, ahol
kirándulóhajók is rendszeresen kikötnek. Az utazók nagy részét buszokkal viszik tovább jellemzően
Kalocsára, de mindig vannak jó
páran, akik csak sétálnak egyet a
faluban. Gyönyörködnek a virágos
utcákban, régi házakban.
Óvoda és iskola is működik, igaz,
csak alsó tagozat. A jelenlegi tizenkilenc tanuló egy osztályba
jár, két tanító foglalkozik velük.
Nagyon büszkék vagyunk rájuk,
mert kiválóan végzik a feladatukat
– mondja Zsolt.

Reformátusok és katolikusok fele-fele arányban élnek Ordason, a
katolikus kápolnát az 1930-as 40es években alakították ki, a református templom 1785–1786 között
épült II. József türelmi rendelete
alapján, a gyülekezet összefogásával. A belsejét gyönyörű erdélyi
stílusú fafaragások díszítik. Aki
idelátogat, térjen be, megéri.
Elérünk a tájházig, ami szintén egy
régi, rossz állapotú parasztpolgári ház megmentéséből alakult ki.
Az udvarán egy profi kemencés,
sparheltes főzőhely, ahol beszélgetős vagy éppen ünnepi rendezvényekhez finom ételeket is lehet
készíteni. A ház berendezését a
falu lakói adták össze. Az első szobájában egy kis fotókiállítás látha-
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tó az 1930-40-es években Ordason
készült képekből, amelyek nagy
részét még Zsolt távoli nagybátyja
készítette.
Kíváncsi voltam, hogyan emlékszik a régmúlt időkre a falu egyik
legidősebb lakója. Kovács Lajos bácsihoz és feleségéhez látogattunk
el, aki 1935-ben született a településen. A gyerekkoráról kérdeztem,
milyen életük volt akkoriban. Nem
kérdezték meg tőlünk, mit szeretnénk enni, mint mostanában
a gyerekeket, hanem amit édesanyánk elénk tett, azt meg kellett
enni – kezdi. Nem igazán szerette
a tejeskávét, amikor ez kiderült,
édesapja azt mondta, akkor legközelebb csak este kap majd enni
büntetésből. Már kisgyerekként
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be kellett segíteniük a földművelésbe, állattartásba. Először a libák
őrzését bízták rájuk, de mindjárt
30-40 darabot. Azt meséli, mindig
az idősebbekkel szeretett játsza-

ni, nem a nyolc évfolyamtársából
választott barátokat. Az általános
iskola elvégzése után nem tanulhatott tovább, munkába kellett
állnia. Jött a téeszesítés időszaka,

aminek kétszer is nekifutottak,
amire aztán kialakult a működési rendjük. Beiskolázták őt egy
gyümölcstermesztő gyorstalpaló
iskolába is. A testvérei elköltöztek a faluból, így édesanyjával élt
egészen 1968-ig, akkor nősült csak
meg. Azokban az időkben, az akkori szokás szerint a lány költözött
a fiús házhoz, ők is ezt szerették
volna. Az ifjú férj azt tervezte, az
istálló épületében alakít ki egy
szoba-konyhás kis lakást, de az
édesanyja ebbe csak akkor ment
volna bele, ha a fizetésüket odaadják neki, mert ő szeretett volna
gazdálkodni vele. Ebbe nem tudtak beleegyezni, inkább albérletbe
költöztek, egy icipici egyszobás lakásba. Olyan jó volt ott lakni, olyan
boldogok voltunk – mosolyognak
egymásra. A téeszben dolgoztak
mindketten, ami nem volt mindig
könnyű. Az éves fizetésük a hatvanas években olyan ötezer forint
volt, meg kellett gondolniuk, mire
költenek. Azért később külföldre is
eljutottak, az NDK-ba és Csehszlovákiába, amire a felesége beszélte
rá, mert ő nem nagyon kívánkozott máshová.
Visszamentem a faluházba, ahol az
idei Ordasi Képzőművészeti Alkotótábor festményei, grafikái, uszadékszobrai voltak éppen kiállítva.
Itt beszélgettünk Zsigmond Enikővel, a tábor megálmodójával és
szervezőjével. Enikő elmeséli, ő nagyon kíváncsi ember, talán ezért is
lett újságíró. Rengeteg mindent kipróbált már hobbiként, mindig jön
valamilyen új szenvedély az életében, amit megtanul, aztán amikor
már elég ügyes benne, akkor elengedi, mert úgy érzi, nem érdeklődik már iránta annyira. Így volt
ez a kosárfonással, a nemezeléssel
vagy az agyagozással is. Két dolog
mellett viszont kitart. A rajzolás,
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festés már gyerekkora óta elkíséri,
és a foltvarrással is már több mint
húsz éve foglalkozik. Korábban érdeklődéssel figyelte a környéken
lévő rajztáborok életét, a munkája
révén pedig sok művész ismerőse,
barátja van. Úgy érezte, van benne annyi energia, lelkesedés, hogy
szervezzen ide a faluba egy alkotó-

tábort, amiben polgármester úr a
kezdetektől támogatta. Kalocsán él
Kiss István rajztanár, őt kérte meg
Enikő, segítsen neki elindítani a
tábort, válasszon ki művészeket az
ismerősei közül, akiket érdemesnek tart meghívni. Eltelt így 2-3 év,
aztán szokás szerint átvettem teljesen az irányítást – mondja nevetve
Enikő. A táborban kialakult alkotóközösség, a szakmai kapcsolatok
is lényegesek, de fontos az is, ha a
falu vendégül látja a művészeket,
akkor ezért cserébe olyan értékes
alkotásokat várnak el tőlük, melyeket később értékesíteni lehet, vagy
ha megmaradnak, akkor azok értékállóak legyenek, amelyeket ki
lehet állítani, esetleg el lehet ajándékozni jeles alkalmakkor. A kez-

detekkor hét, most már húsz körüli
művész jár hozzájuk. Eljutottak
oda, hogy néhány jelentkezőt vis�sza kell utasítsanak, és szeretnének
fiatalítani is, mert jelenleg a tábor
munkájában inkább idősebb korosztály vesz részt. Idén a legidősebb Rendes Béláné Kati néni volt,
aki 92 éves, a legfiatalabb pedig 22
éves. Jövőre az a tervük, hogy néhány végzős művészeti szakos középiskolást vagy kezdő egyetemistát is meginvitálnak. Egy kalocsai
származású festőművész a szegedi
művészeti szakgimnáziumban tanít, ő tud segíteni a kiválasztásban.
Időnként jönnek fafaragók, szobrászok is, ezen a téren is erősíteni
szeretnének, támogatva a polgármester úr elképzelését a köztéri
szobrok számának növelésében.
Akik újonnan jelentkeznek, azoktól referenciamunkákat is kérnek,
és a tábor alapító közössége dönt a
befogadásukról.
A résztvevők között vannak képzett festőművészek, rajztanárok,
szobrászok, de teljesen autodidakták is. Érkeznek a közeli településekről, Dunapatajról, Dusnokról, Hajósról, Kalocsáról, de jóval
messzebbről, Bajáról, Budapestről,
Visegrádról is. Van olyan köztük,
aki máshová nem is jár el alkotni, mert ennek a tábornak szereti
a hangulatát. Az egész falu segít a
lebonyolításban. Van, aki szállást
ad, van, aki vacsorára hívja meg
őket, de olyan is, aki pénzzel járul
hozzá.
A képek egy része raktárban van,
másik részük a közintézmények
falain, és sokat el is adtak. Ilyen
bevételből fedezték például a Rákóczi-fából készült szobrok alkotója honoráriumának egy részét.
Időnként ajándékozni is szoktak
belőlük, legutóbb a helyi nyugdíjasklub leköszönő elnökének.
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Büszkén említi, a raktárban lévő
képek olyanok, amiket nem szeretnének eladni vagy elajándékozni,
mert olyan értéket képviselnek,
hogy meg szeretnék őrizni a falunak. A közeljövőben terveznek
belőlük egy összefoglaló kiállítást,
amelynek a helyszínét még keresik
egyelőre.
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A tudománynépszerűsítő legenda
Bencze Eszter | Fotó: Atomenergetikai Múzeum, Fortepan

Öveges József (1895–1979) neve,
sokunk
számára
ismerősen
cseng. Szerteágazó tudományos
tevékenységet folytatott, méltán
nevezték „a fizika varázslójának”. A Kossuth-díjas piarista
tanár életművét számtalan tudományos cikk, 33 könyv, megszámlálhatatlanul sok tanítvány,
256 rádió-előadás és 135 televízió-műsor fémjelzi. Az utóbbi
kettő tette őt széles körben is
igazán ismertté. Munkásságának
fontosságát mutatja, hogy kísérletei és magyarázatai közül sok
még ma sem avult el.
A Magyar Televízió 100 kérdés –
100 felelet címmel jelentkező havi
műsorát 1958-tól vezette. Az ismeretterjesztő sorozatban hétköznapi
kérdésekre kereste a választ. Közérthető nyelven, élvezetesen mesélt

úgy, hogy mindenki megértse. A
televízió legnézettebb műsora volt
mintegy 12 éven át. Az ebből készült
válogatás, „Öveges Professzor – Legkedvesebb Kísérleteim” DVD-sorozat 2007-ben jelent meg. Igazán retró
élményben lehet részünk, ha a vis�szanézünk egy-két felvételt.
„Élmények alapján az ismeretszerzés nemcsak szórakoztat, gyönyörködtet, hanem általa érdeklődésünk
később is ébren marad… Az élmény
további megismerésre ösztönöz” –
fogalmazta meg gondolatait Öveges
professzor 1975-ben, amikor az Élet
és Tudomány (1975. 14. sz. p. 643.)
hasábjain ismertette elképzelését a
tudományos játékszobák létrehozásának szükségességéről. Akkor már
évek óta szorgalmazta ezek létrehozását. Az 1969. év végére megépült
ugyan a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Természettudományi

Stúdiója, pénzhiány miatt azonban
nem valósulhatott meg a természettudományos játékház. Kezdeményezésére a stúdióban kialakítottak
egy jelenségbemutató kiállítást, ahol
az általa korábban megtervezett 40
kísérleti eszköz közül 20-at megvalósítottak, így szülők és gyerek
kedvükre kísérletezhettek és ismerkedhettek a természet törvényeivel.
Azonban eredeti ötlete, a tudományos játszószobák létrehozása már
csak halála után valósult meg. 1993ban nyitotta meg kapuit a Csodák
Palotája.
Az elnevezés Öveges Józseftől származik, mivel az általa elképzelt
intézményben interaktív módon
ismerkedhetnek meg a látogatók
a tudomány „csodáival”, így el is
nevezte azt Csodák Palotájának.
(www.csopa.hu/csodak-palotajarol/
tortenetunk)

ATOMENERGETIKAI MÚZEUM
Azóta már több ilyen központ működik az országban, például: Futura
Tudományos Játszóház – Mosonmagyaróvár, Agóra Tudományos Élményközpont – Debrecen, Mobilis
– Győr.
Előremutató
gondolkodásmódját
igazolja annak felismerése is, hogy
szükségesnek vélte egy tudományos
csodákkal és jelenségekkel felszerelt

jármű kialakítását, amivel izgalmas
és érdekes módon lehetne tudományos élményeket elvinni oda, ahol
erre szükség van.
Az Öveges-féle szellemiség ránk
is hat, így a múzeumpedagógiai
program keretében zajló, a „A fizika
atomjó” foglalkozásokon is a közvetlen tapasztalás a fő cél. Gyakran
egyszerű eszközökkel bemutatott
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kísérletekkel ismertetjük meg kicsikkel és nagyokkal a fizika törvényszerűségeit. Törekszünk arra,
hogy az Atomenergetikai Múzeum
programjain a mai gyerekek és felnőttek is találkozhassanak az Övegeshez fogható magyarázatokkal, és
tágra nyissák a szemüket, kíváncsiak legyenek a természettudományi
jelenségekre, és megértsék azokat.

A vállalati tájékoztató
Az Atomenergetikai Múzeum sajtógyűjteményének becses
darabja a Neutron című kiadvány, amelynek csak két példánya jelent meg 1976 decemberében és 1977 májusában.
A tájékoztató megjelenésében jelentős szerepet vállalt
Bódi Mihály, Tallósy János és dr. Tigyi István. Bódi Mihály főkönyvelő elmondása szerint egy vezetői értekezleten vetette fel Szabó Benjamin igazgató: jó lenne megörökíteni azokat az eseményeket, amelyeknek résztvevői
vagyunk. Abban reménykedtek, hogy az általuk leírt
események később hasznos forgatnivaló olvasmánnyá
válnak. Bódi Mihály még a Visontai Hírekben (Gagarin
Hőerőmű) kezdett írogatni, ő volt az a személy – az 1980as évek közepén –, aki szervezte az atomerőmű építését
feldolgozó történeti munka megírását a Legújabb Kori
Múzeum (a volt Munkásmozgalmi Múzeum, fent a Várban) üzemtörténeti szakosztályával.
A tájékoztató szerkesztését a vállalatnál szerveződött
brigádokra bízták, köztük a Magyar–Szovjet Barátság
brigádra, amely az első számot szerkesztette és jelentette
meg. A brigád vezetője Vadai Mihályné volt, akit levélben köszöntött Szabó Benjamin igazgató, megköszönve a
vállalati tájékoztató megjelentetését, és a brigádot 1000 Ft
pénzjutalomban részesítette. Az első számban Tallósy János beszámol a Novovoronyezsben töltött két és fél hónapos betanulási tanfolyamról, amelyen kilenc fő vett részt.
A Krónika rovatban olvashatjuk, hogy 1976. március 30án indult meg a vasúti szállítás a Dunaföldvár–Paks útvonalon. Ebben a számban olvashatjuk a vállalat első 63
munkajogi állományban lévő tagjainak a névsorát.
A második számot az Üzemviteli Főosztály szerkesztette
és adta ki, míg a harmadik szám csak félig készült el, már
nem jelent meg.
Ennek a számnak a hírek rovatában olvashatjuk, hogy a
vállalatnál megkezdődött a termelőmunka 1977. március
25-én, mégpedig külső megrendelők részére forgácsolási

munkákat végeznek a hermetikus átvezetések alkatrészein.
Dankó András a szakemberképzésről írt, beszámolva a
novovoronyezsi oktatóközponttal 1976 októberében kötött négyéves (1977–1980) időszakra tervezett betanulási
folyamatról.
A szerződés szerint 240 operatív, műszaki és karbantartó
szakember vesz részt, amely összesen 600 ember/hónapot
tesz ki.
Ebben a számban is megjelent egy 30 fős lista a közben
felvett személyekről, és azt is leírták, hogy a vállalat 1977.
május elsején először vett részt a paksi felvonulási ünnepségen.
A Neutron megszűnéséhez bizonyosan hozzájárult, hogy
ekkor már tervezték az Atomerőmű Építői című beruházási lapot, amelynek első száma 1978. november elején
jelent meg.
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Atomenergia – modern,
klímabarát technológia
Paks II. Zrt. | Fotó: Paks II. Zrt., internet

Németország – az ingadozó, időjárásfüggő megújulók mellett
– egyre inkább támaszkodik a
környezetszennyező szén- és gázerőműveire, miközben hét atomerőművi blokk még továbbra is
üzemel. Magyarország más utat
választott: az atomenergia és a
napenergia együttes alkalmazása
mellett tette le voksát, így modern
és klímabarát technológiákra támaszkodik.
Manapság divat a retró az élet
minden területén. A múltba vis�szatekinteni pedig nemcsak most,
hanem mindig, mindenkor érdemes – hiszen bölcs az, aki tanul az

elődök példájából –, de az óvatosság itt sem árt. Az 1970-es években született német Energiewende
tanait például kellő körültekintés
mellett célszerű elővenni. Ahogy a
mára hibásnak bizonyult energiapolitikát, úgy azokat az energiatermelési módszereket sem érdemes
„leporolni”, amelyekről mostanra
bebizonyosodott, hogy a korszerű
és jogos környezetvédelmi elvárásoknak nem felelnek meg.
Az Energiewende, azaz energiafordulat fogalmát az atomenergia
ellenzői találták ki, amikor megpróbálták felvázolni a nukleáris
energia alternatíváit. Ahogy azt
nemrégiben a Figyelő cikke is fel-

idézte, elképzeléseiket a német
kormányzat a 2011-es fukushimai
környezeti katasztrófa következtében kialakult atomerőmű-baleset
után karolta fel. A vízió az volt,
hogy a globális felmelegedés elleni harcban Németország afféle
mintaállammá válik azáltal, hogy
megújuló források alkalmazásával
visszaszorítja az üvegházhatású
gázok kibocsátását, s egyben felszámolja atomfüggőségét (Atom
austieg). A gépezetbe azonban hiba
csúszott: hét évvel az Atomaustieg
meghirdetése után, Németország
továbbra is jóval több üvegházgázt
bocsát ki a tervezettnél, ráadásul
a villamos energia ára háromszor
drágább, mint Magyarországon.
Tény, hogy a nap- és a szélerőművek beépített összteljesítménye ötszörösére nőtt 2005 és 2017 között.
2017-ben a német erőművek beépített összteljesítménye 202,43 GW
volt, a nap- és szélerőművek ennek közel felét tették ki, ám az
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összes nettó villamosenergia-termelésnek – időjárásfüggő technológiaként – csupán 23%-át biztosították. Mindeközben a szén- és
gázerőművek a német áramtermelés felét adták. Az atomerőművek
villamosenergia-termelésből való
kivezetése és a megújulók egyre
nagyobb térnyerése folytán a német rendszer továbbra sem tudja
nélkülözni a szénerőműveket. Előfordul, hogy a szén németországi
bányászata érdekében településeket, templomokat rombolnak le,
erdőket irtanak ki.
Idén januárban dózerolták le Immerath település templomát is,
hogy a helyén szénbányát nyissanak. Nemcsak a műemlék vált a
földdel egyenlővé, hanem az egész
falu. Ugyanez a sors vár a szomszédos Lützerath, Borschemich és
Keyenberg falvakra. A Michael
Schumacher nevét viselő gokartpályát is felszámolják Kerpenben,
hogy a helyén bánya működhessen.
Hasonló sorsra juthat az Észak-Rajna-Vesztfáliában lévő 12 ezer éves
Hambach-erdő utolsó, kétszáz hektáros területe is.
Sokatmondó adat, hogy 2025-ig
úgy fog Németország ötszázmilliárd eurót költeni az Energiewendére, hogy közben nem tudják elérni a klímacéljaikat, sőt 2016-ban
például kismértékben még nőtt is
a szén-dioxid-kibocsátás az országban. Az Environmental Progress
nevű kutatószervezet elemzése
szerint, ha ezt az ötszázmilliárdot
atomenergiára költötték volna, akkor a globális felmelegedés elleni
célkitűzéseiket teljesíthetnék, hiszen az igényeik 100%-át egy széndioxid-mentes energiahordozóból
fedezhetnék.
A politico.eu elemzése is rávilágít,
hogy a német „nukleáris dogma”
hibás, hiszen az Energiewende el-

lenére továbbra is szénerőművekben állítják elő a Németországban
termelt áram harmadát. Idézik a
francia elnök korábbi nyilatkozatát is, aki szintén aggódik, hogy
egyre több szénalapú „hőerőmű”
üzemel Németországban. Arra
is emlékeztetnek, hogy Svédország továbbra is atomerőművek
segítségével szolgálja ki a villamosenergia-igény harmadát, az
Egyesült Királyságban pedig új
atomerőművi blokkok építése van
folyamatban. A cikk arra is kitér,
hogy Charles Michel belga miniszterelnök szerint kormányuk nem
tervezi az atomenergia hirtelen és
meggondolatlan kivezetését, mert
„az elmúlt időszak eseményei is
bizonyítják, hogy ez illúzió lenne”.
Belgiumban komoly aggodalmak
merültek fel azzal kapcsolatban,
hogy az atomerőművek leállítása
olyan helyzetet teremthetne, amikor tartós áramkimaradásokkal
is számolni kell. Látszik, hogy az
ellátásbiztonság az európai villa-
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mosenergia-rendszerben felértékelődik.
Magyarország más utat választott,
amikor megszületett a döntés két
új atomerőművi blokk létesítéséről.
Az atomenergia a magyarországi
áramellátás egyik alappillére, az
atomenergia alkalmazása a fenntartható fejlődés része. Az ENSZ
Éghajlatváltozási
Kormányközi
Testülete (IPCC) legfrissebb, október elején publikált „klímajelentése” ezt alátámasztja azzal a megállapítással, hogy „az atomenergia
részarányának növelése nélkül
nem érhetőek el a klímavédelmi
célok”.
Sokatmondó adat, hogy a Paksra
tervezett két új blokk évente mintegy 19 milliárd kilowattóra villamos energiát fog termelni. Megépítésükkel évente 7 millió tonna
szén-dioxid kibocsátását és 4 milliárd köbméter földgáz elégetését
takarítjuk meg a világnak ahhoz
képest, mintha ezt a villanyt gázerőművekben állítanánk elő.
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Visszanézés – előre

A radioaktívhulladék-kezelés negyven éve
RHK Kft. | Fotó: RHK Kft.
Egy ideje divat a retró: retró zenét hallgatunk, retró zenére táncolunk, retró éttermekbe járunk,
és egy oldsmobilba is szívesen
beülünk, nosztalgiából. De vajon örülnénk-e, ha egyszer csak a
tűzhelyünk vagy a tévénk is abból a retró világból kerülne hozzánk, amelyiket amúgy annyira
szeretünk? Merthát egy dolog az
életérzés, meg egy másik a megszokott, modern életünk...
A nukleáris energiatermelés és a
radioaktívhulladék-kezelés területén pedig, ahol a kulcsszó a biztonság (ami a technika, a technológiák
folyamatos fejlesztését feltételezi),
a retró legfeljebb a kifejezés eredeti
jelentése – visszatekintés – szerint
jöhet szóba. Persze a szakemberek, akik a hazai radioaktívhulladék-kezelés több mint negyven éve
alatt – vagy a húsz éve e tevékenységgel „hivatalból” foglalkozó cég,
az RHK Kft. révén – részt vettek a
munkában, bizonyára nosztalgiával gondolnak a „hőskorra”, ám
valószínűleg inkább büszkeséget
éreznek az elért eredmények tudatában. Lássuk, mi minden történt e
fél emberöltő alatt ezen a területen.
Az első radioaktív hulladékcsomagok 1977 márciusában kerültek a Püspökszilágy és Kisnémedi határán, a térség legmagasabb
pontján épített Radioaktívhulladék-feldolgozó és -tároló (RHFT)
betonmedencéibe. A telephely az
akkori követelmények alapján kez-

dett működni, de 1998-tól a létesítmény új gazdája, az akkor alakult
RHK Kft. mind a hulladékkezelési
technológiát, mind a technikai felszereltséget folyamatosan fejleszti,
és ugyanattól az évtől már csak
intézményi eredetű (mezőgazdaságból, iparból, gyógyászatból, ku-

tatásból származó) kis és közepes
aktivitású radioaktív hulladékok
elhelyezésére használja.
Az RHFT-ben a frissen indult társaság első dolga az volt, hogy megszervezte a korszerű környezeti
monitoringot a létesítményben és
környezetében, majd hozzálátott
a fejlesztéshez, amely azóta is tart.
A mérőeszközök modernizálására
időről időre sor kerül, a telephely

saját labororatóriumát legutóbb
2014-ben újították meg. Korszerűsödött és kibővült az RHFT épületegyüttese is, és az utóbbi években
az összes hulladékkezelő berendezés is kicserélődött. A legtöbb
munkafázist automatika segíti, de
automatizálódott a hulladék-nyilvántartás is, az új elektromos és
légtechnikai rendszer üzembe lépésével pedig a technológiai épület elérte a ma elvárható legmagasabb biztonsági szintet. Most a
legfontosabb feladat az RHFT-ben
évtizedekkel ezelőtt elhelyezett
úgynevezett történelmi hulladék
újraválogatása, tömörítése, átcsomagolása. Ez a biztonságnövelő
program, amelynek technikai feltételei hamarosan rendelkezésre
állnak, jónéhány évre feladatot ad
majd a szakembereknek.
A paksi Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának (KKÁT) első
modulját még az atomerőmű építtette több mint húsz éve. Miután
az RHK Kft. megalakult, átvette
a KKÁT-t, és azóta folyamatosan
bővíti azt. Egy-egy újabb modul
építése nagyjából három évig
tart, így az atomerőműből érkező
elhasznált fűtőelemek számára
mindig elegendő hely van a létesítményben. A külső szemlélő az
elmúlt évtizedek alatt a bővítésből
annyit látott, hogy az atomerőmű
szomszédságában
háromévente „felnő” egy újabb ugyanolyan
épületrész az előzők mellé. Mivel
a kéményhatáson alapuló, pas�-
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szív hűtéses rendszer hosszú távon
bevált, a szisztéma maga nem változott. Persze az újabb vastag betonfalú modulok kialakítását már
sokkal modernebb gépek segítik,
ahogy a szállító eszközpark, a betároláshoz szükséges berendezés,
a sugárzás-ellenőrző rendszer is a
mindenkor elérhető legkorszerűbb
módon működik. A most meglévő
24 kamrában jelenleg több mint
9300 kiégett fűtőelemet tárolnak.

konténerrel be is telt ez a föld alatti
tárolóegység, ám az új kamra kialakítása már rég megkezdődött.
Új elhelyezési koncepciót is kidolgoztak a szakemberek, hogy a
második kamrától, a legmagasabb
fokú biztonság megtartásával, a
felszín alatti tér helykihasználtságát jelentősen megnöveljék. Így
az új, úgynevezett kompakt hulladékcsomagok, a kamrában épített
vasbeton medencébe kerülnek.

létesítményeknek (műszaki és geológiai megoldásokat is figyelembe véve) hosszú évezredekig kell
elzárniuk a hulladékot az emberektől és a környezettől. Nemzetközi egyetértés van abban, hogy
egy alkalmas kőzetben, 500-800
méter mélyen a föld alatt kialakított tároló jelenti majd megoldást
úgy, hogy mesterséges mérnöki
gátrendszerrel egészítik ki a kőzet, vagyis a természetes gát ha-

Tíz éve már, hogy az RHK Kft.
legfiatalabb telephelye, a bátaapáti
Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló megnyílt az atomerőmű kis és
közepes aktivitású radioaktív hulladékainak végleges elhelyezésére.
Az első felszín alatti kamrát közel
hat éve adták át, és azóta is mérnöki csúcsteljesítményként tartják
számon, mind külföldön, mind
idehaza. Tavaly az 537. vasbeton

Ezzel a módszerrel a hasznos tér
csaknem a kétszeresére nő, így
kevesebb kamra kialakítására lesz
szükség.
A húszéves RHK Kft. a nagy aktivitású hulladék és a kiégett fűtőelemek végleges elhelyezését
célzó kutatásokért is felel. Az elhasznált fűtőelemek biztonságos
végleges elhelyezése nagy kihívás
világszerte, hiszen az erre szolgáló

tékonyságát. Magyarországon a
Nyugat-Mecsekben
kínálkozik
erre egy régóta vizsgált terület,
ahol a Bodai Agyagkő Formációt
tanulmányozzák a szakemberek.
A munka még évtizedekig tart,
hogy a kőzet alkalmasságát minden kétséget kizáróan meg lehessen állapítani, illetve a tároló hos�szú távú biztonságos működését
garantálni lehessen.
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REND A LELKE

R e nd s z e r e i n k s ok f é le s é g e
Cserenyecz-Lehmann Katalin | Fotó: internet

Elmúlt korszakok hatalomgyakorlási formái nem felelnek meg annak a
szerveződésnek, amit ma modern államnak nevezünk. Az ősközösséget
a törzsi viszonyok, az antik államiság és a feudális (hűbéri) rendszer követte, bár klasszikus értelembe vett feudalizmus csak a középkori Frank
Birodalomban és Franciaországban létezett, ennek ellenére az utóbbi
rendszer elemei Európa-szerte megjelentek, és megjelentek többféle rendszerek, egészen napjainkig.
Vannak történetírások, amelyek arról számolnak be, hogy a 3-4. századi
Kínában már fellelhetők voltak a feudalizmus jelei, tehát az említett térségben előbb számolhattak be ennek a rendszernek megjelenéséről, mint
európai kortársaik.

A különféle társadalmi, jogi, gazdasági és politikai berendezkedések
a föld különböző pontjain sokszor
a lehető legkülönfélébb időszakokban jelentek meg és vertek gyökeret, vagy jelentek meg időről időre
újra és újra, amelyet aztán a sokszor
vagy legtöbbször hathatósnak vélt
politikai ideológiával alátámasztva
vittek ideig-óráig győzelemre.

REND A LELKE
A monarchia – mint a hatalomgyakorlás egy formája – világszerte ismert és elterjedt, öröklési elven alapuló államforma, amely a mai napig
létező egyszemélyes vezetés. Ahogy
a monarchiáknak, úgy a másik államberendezkedésnek, a köztársaságnak is többféle formája létezett
már.
Államformák, politikai ideológiák
jöttek és mentek. Vajon mindez egy
irányba, egy fejlett, még egyelőre
számunkra is ismeretlen államforma felé mutat, vagy mindez csak
ciklikusság? Ha választ nem is kapunk a kérdéseinkre, a teljesség
igénye nélkül egy kis betekintést
mégis csak tehetünk ezekbe a rendszerekbe.

Monarchia –
az egyszemélyes vezetés

A monarchiában egy személyben,
általában örökletesen és élethossziglan gyakorolja a hatalmat az uralkodó. A monarchikus államformának
két fő típusát különböztetjük meg:
az abszolút monarchiát és az alkotmányos monarchiát.
,,Az állam én vagyok!”

Aztán az is megeshet, hogy XIV. Lajos sosem mondta ki a fentebb idézett mondatot, mindenesetre az utókor szemében a Napkirály maradt az
abszolút monarchia államának megszemélyesítője.
Az abszolút monarchiákban a hatalom birtokosa az uralkodó. Az uralkodót (király, császár, cár stb.) különféle felségjogok illetik meg. Abszolút
monarchiáról ma már csak néhány
országban beszélhetünk (pl. Vatikán, Bahrein, Katar, Omán stb.).

Alkotmányos monarchia –
alkotmányban szabályozva

Elsősorban protokolláris szerepe
van az uralkodónak az alkotmányos
monarchiában. Felségjogait csak az
alkotmányban szabályozott keretek
közt gyakorolhatja, a törvényhozó
hatalomban osztozik a mellette működő törvényhozói testülettel, például a parlamenttel (pl. Nagy-Britannia, Dánia, Belgium, Hollandia stb.).

Köztársaság

Az évszázadok többféle köztársaságot produkáltak már, de teljes bizonyossággal nem tudhatjuk, mit hoz
még a jövő. Mégis, a múlt és jelen
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,,A régi időkben a földtulajdon
volt a világ legfontosabb erőforrása, a politika pedig arról szólt,
hogy küzdünk a föld feletti kontrollért. […] A XXI. században az
adatok értéke túlnőheti mind a
föld, mind a gépek és gyárak értékét, ezért az adatok lehetnek a
világ legfontosabb erőforrásai.
A politika pedig arról fog szólni,
hogy ki irányítja az adatok áramlását. Ha túl sok adattal rendelkezik az állam vagy néhány cég,
akkor digitális diktatúra alakulhat ki.”

(Yuval Noah Harari)
tanulmányozásából némi következtetést tehetünk az eljövendő korszakokra.
A köztársaság az államberendezkedés azon formája, ahol az államfőt
(mint az államhatalom legfőbb szervét) választással, meghatározott
időre nevezik ki. A köztársaságok lehetnek központilag irányított, vagyis egyközpontú, illetve szövetségi,
tehát több tagállammal rendelkező
berendezkedésűek. Az egyközpontú
köztársaságokban egy parlament és
egy kormány működik. Ilyen Magyarország is.
Demokrácia, köztársaság, alkotmányosság. Három egymást nagyban
átfedő, de nem azonos fogalmak.
Tulajdonképpen egymás nélkül nem
is értelmezhetőek és egymás nélkül
nem is érvényesülhetnek.
Forrás:
http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/a_
modern_allam_szuletese/
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/foldrajz/tarsadalomfoldrajz/
allam-es-allamforma/allamformak
https://dornyeij.blog.hu/2012/05/24/politikai_alapismeretek_kapitalizmus_es_szocializmus
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Gutai Dániel – Ne „csontosodjunk be”
se fejben, se testben
Susán Janka | Fotó: saját archívum
Az ember alapvetően kíváncsi. Van, aki el tud köteleződni néhány tevékenység mellett egy életre, de vannak, akik képtelenek erre. Úgy érzem, a mai világ teremtette lehetőségek erősen emelik a második táborban lévők számát. Könnyen érhetnek olyan impulzusok bárkit, hogy az érdeklődése egy tevékenységről
egy másikra fókuszálódik. Az impulzusok ugyanis nagyon sok fronton érkezhetnek, amelyek közül csak
egyet említek, a legnagyobbat, ami szerintem a világháló. Az biztos, ha valaki gyerekkorától kezdve egy
sportra koncentrál, abban elérhet akár világszínvonalú eredményeket. Azonban ezen évek alatt céltudatosnak kell lennie, és a testét olyan terhelésnek kitenni, amit az az idősebb éveire nem biztos, hogy meghálál.
A másik út? Ismerkedjenek meg Gutai Dániellel, aki a másik utat választotta.
–– Mióta áll hozzád közel a sport?
–– Szüleim elmondása szerint a gyerekorvosunk,
Egry Tibi bácsi, már csecsemőként is megállapította
rólam, hogy mozgékony csemete lesz belőlem. Mindig
sportoltam.
–– Szóval a kezdetektől. Iskolásként milyen sportot űztél?
–– Sporttagozatos osztályba jártam, ahol azt tanácsolták, iskola melletti edzést csak felső tagozattól
kezdjünk, addig mindenkinek emelt óraszámú testnevelést tartottak, ahol tényleg rengeteg mindent kipróbáltunk. Felsőtől focizni kezdtem az ASE csapatában,
mert az volt hozzánk közel, a bátyám is ott rúgta a
bőrt, és az osztálytársakkal is focilázban égtünk már,
többen mentünk oda a barátaimmal. Ez egészen érettségiig kitartott, majd utána testnevelőnek tanultam.
–– Akkor a sportolást ezután elméleti és gyakorlati szinten
is tanultad. Mivel folytattad?
–– Kajak-kenuval, ami érdekes történet volt, mert
semmi közöm nem volt addig hozzá, azon kívül, hogy
szüleimmel régen sokat jártunk a Dunára. Kajak-kenu edző kollégám lett az iskolában, éppen kerestek
télire egy testnevelőt, aki a gyerekeknek tornatermi és uszodai foglalkozást tud tartani, így kerültem
hozzájuk. A tél vége után elhívtak a Dunára, nézzem
meg az ottani foglalkozásokat is. Megismerkedtem a
vízi edzésekkel, és ott ragadtam. Bekapcsolódtam a
gyerekek toborzásába is, mert ekkoriban – 2000 környékén – történt a korábbi edzőcsapat megújítása, a
viszonylag alacsony gyereklétszám növelése. Délelőtt
tanítottam, délután és az iskolai szünetekben edzést
tartottam, ami nekem nagyon tetszett.

–– Most már nem tartasz edzéseket, de a sport azóta is része az életednek. Ha az időjárás engedi, dolgozni is biciklivel
jársz. Milyen más mozgásformát ismertél meg?
–– A biciklizés mellett a futás is egy alap, hetente
egyszer minimum elmegyek, de lehet, hogy kétszer.
Az általános iskola, majd az utána következő időszakok biztos alapot adnak ahhoz, hogy ha megtetszik egy sport, azt könnyen el tudjam sajátítani. Azt
hiszem a kisgyerekként elsajátított mozgásformákból, tapasztalatokból származik az előnyöm ehhez.
A rendszeresség azonban hiányzik, mert annyi minden érdekel, hogy egyet nem tudok kiválasztani.
–– Nézzük át egy kicsit ezeket, légy szíves.
–– Az első volt a vízitúra, amivel még a főiskolán
ismerkedtem meg. Kötelező volt részt venni, nemcsak vízi-, hanem gyalogtúrán is, és a síelés alapjait
is megtanították egy szlovákiai, nem túl jól sikerült
kiruccanáson. Amikor már volt önálló keresetem,
akkor kezdtünk el síelni járni Ausztriába. Még csak
egy-két éve síeltem, amikor a kajakos gyerekeknek
is szerveztünk sítábort, és ott nekem kellett őket az
alapokra tanítani. Az, hogy nemrég tanultam, nagy
segítség volt, mert emlékeztem, nekem mi segített
bizonyos lépésekben. Azóta eltelt néhány év, megpróbálkoztam az erőmű sícsapatába bekerülni a villamosipari sítalálkozóra, és sikerült. Azt gondoltam,
sokkal magasabb lesz a mérce, de beférek, így már
párszor részt vettem ezen a versenyen. A nagyobb hegyek közelében élőkkel nem tudunk versenyezni, de
jól helytállunk.
–– A túrázáshoz hogyan kerültél közel?

TÚL A SZAKMÁN
–– Gyerekkorom óta rajongok a térképek nézegetéséért. A feleségem sugallatára a tájékozódási futás
is a közelembe került. Azonban a család miatt nem
akarok hetente edzésre járni, plusz még hétvégén versenyre is. Sokkal fontosabb ettől, hogy a kisfiammal
játszótérre járjunk. Amikor még a kajakos edzéseket
tartottam, sok hétvégém is foglalt volt, de most már
megengedhetem magamnak azt a luxust, hogy oda
menjek el, ahová kedvem van. Évente eljárunk a villamosipari túra- és tájékozódásifutás-találkozóra is.
Ez egy hétvégét vesz igénybe, egyik nap a túrázásé, a
másik a tájfutásé.
–– Ezeken kívül még hová jársz?
–– Azt gondolták itt az erőműben, hogy egy volt kajakos edző jól tud evezni, így beválogattak szintén a
villamosipari kajakversenyre, ahol összejött az eredmény is. Párosban aranyérmet szereztünk, egyéniben pedig ezüstöt. De ez se egy világbajnoki mezőny,
tudni kell a helyén kezelni a dolgot, hogy eredményt
értem el.
Idén nyáron Domboriban triatlonoztam. A felkészülés rendszeressége ezen a megmérettetésen igen hi-
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ányzott. Futni járok, úszni is el szoktam menni, és
erősítek is, meg biciklivel járok dolgozni, de az mégsem ugyanaz, mint amikor egymás után kell ezeket
végrehajtani. Úgy sokkal megterhelőbb, jobban megviseli az embert.
–– Sajnos egyre csak idősödünk, a testünk elhasználódik,
hogyan próbálsz figyelni a védelmére?
–– Az elmondottakból kiderült, nem hajtom túl magam, a cél az, hogy örömöt is okozzon a mozgás.
A kisfiam keresztanyja jógaoktatónak készül, és fél
évig én voltam az egyik jógatanonca, amit nagyon
élveztem. Eddig világéletemben az jelentette számomra a sportban az elfáradást, amikor intenzív
mozgással értem azt el. Azonban ugyanezt a szintet
egy jógaszőnyegen is el lehet érni, amihez hasonlót,
mondjuk gyógytorna közben már átéltem. Jó az ember teljesítményét sok oldalról megtapasztalni.
–– Számodra mi jelenti a sikert sportolás közben?
–– Az, hogy meg tudom csinálni, és közben jól érzem
magam, jólesik a mozgás. Nem az a fontos, hogy legyőzök valakit közben. Az is, hogy a kitűzött célt el
tudtam érni. Arra is kell gondolni, ahogy idősödik az
ember, fejben lehet, hogy még úgy érzi, meg tudja csinálni, de a kivitelezésben nem biztos, hogy úgy működik a test, ahogy azt elképzelte.
–– Nem felejtettél még ki valamit?
–– Van még egy érdekes dolog. Az esküvőnket Cseresznyésben tartottuk, ahol akkor még lovakat is
tartottak. Olyan kedvet kaptam a lovagláshoz, hogy
vettem jó pár leckét. A ló irányítása érzékeny és bonyolult feladat. Eleinte azért nem értette a ló, hogy
mit szeretnék, mert egyszerre akár négy utasítást is
adtam neki. A kezemmel, a lábszárammal, a térdemmel és a combommal különböző jeleket küldtem neki,
amiről eleinte nem is tudtam. A tanuláshoz egy gyerekkori belém nevelt fenntartást is le kellett győznöm.
A nagyszüleim szomszédjában lovakat tartottak,
nagyanyám nem szerette, ha átmentünk, féltett attól,
mi lesz, ha megrúg a ló. Gyerekként ezt olyan sokszor
elmondta, hogy a lótól erősen tartottam.
–– Mit vársz a sokszínű mozgásoktól? Mi a célod hosszú
távon?
–– Azt remélem, sokáig tudom folytatni. Régen azt
ajánlották, hogy az elméleti és gyakorlati tudást is
fiatalon szerezzük meg, de bízom benne, hogy negyven fölött is lehetséges ez még. Szeretném, ha testem
rugalmassága mellett a gondolkodásom is rugalmas
maradna. Ha „becsontosodunk”, azt fejben és testben
sem könnyű visszafordítani.
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A diófa őszi képe – Kern Józsefné Margó
Vadai Zsuzsa | Fotó: Juhász Luca
–– Honnan indult az életed?
–– Tősgyökeres paksi vagyok, a
családi házunk a főutcán állt – az
ESZI helyén –, ahol hét testvéremmel együtt neveltek fel a szüleim.
A Paksi Atomerőmű Vállalatnál
1981-ben adminisztrátorként kezdtem dolgozni. 1983. április 1-jei
hatállyal átkerültem a munkaügyi
csoportba munkaügyi ügyintéző
munkakörbe. Tudásomat folyamatosan fejlesztettem, a középfokú, majd a felsőfokú munkaügyi képesítés megszerzése után
munkaügyi előadó lettem, majd a

felsőfokú személyügyi szaktanfolyamot, illetve számítástechnikai
szoftverüzemeltetői végzettséget
is megszereztem. Humánpolitikai
előadói feladatokat láttam el egészen 2012-ig, a nyugdíjazásomig.
Hosszú ideig az üzemviteli terület,
majd a Műszaki Igazgatósághoz
és a Gazdasági Igazgatósághoz
tartozó szervezetek munkavállalóinak a munkaügyeit intéztem.
A hozzám tartozó szervezetek és
társszervezetek vezetőivel, munkavállalóival az eltelt 31 év alatt jó
emberi kapcsolatokat ápoltam.

Büszke vagyok arra, hogy 2010-ben
megkaptam a Céggyűrű kitüntetést. Szerettem a munkámat, a
kollégáimat, és nagyon szép emlékeket őrzök. Örülök, hogy a Paksi
Atomerőmű munkavállalója lehettem. A férjem is az atomerőműnél
dolgozott, a Szállítási Osztályon,
de 1996-ban, a kiszervezést követően az ATOMTRANSZ Kft. alkalmazásába állt. 2000-től egyéni
vállalkozó.
–– Családod merre él?
–– Gyerekeinkkel és a családjukkal
mindennapos kapcsolatban va-
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gyunk. Gábor fiunk Pakson él a
családjával, az erőműben, az építészeten dolgozik, gyerekei Dávid
(16) másodéves gépész szakos tanuló az ESZI-ben, Tímea (13) hetedik osztályos, és hat éve a Tűzvirág Táncegyüttesben táncol. Endre
fiunk is Pakson él a családjával, az
OVIT-nál dolgozik. A nevelt lánya,
Csenge (8) és a család legfiatalabb
tagja, Balázs (2) éves.
Mindketten népes családból származunk, amíg a gyerekek kicsik
voltak, névnapok alkalmából többször összejöttünk. Most, ha összejön a család, 10-en üljük körbe az
asztalt.
–– Nyugdíjasként hogyan telnek a napjaid?
–– Egy szóval aktívan. A Kertbarátok Egyesületének 2014 óta vagyok
a tagja, az idén ünnepeltük az
egyesület megalakulásának 20. évfordulóját. Ezt a kerek évfordulót
egy könyv kiadásával tettük emlékezetessé, melyben a kezdeti időktől a 20 év történéseit örökítettük
meg. Az egyesülettel sokat kirándulunk, a környező országokban
és kis hazánkon belül is.
Amikor a nyugdíjas éveimet megkezdtem, elhatároztam, hogy akik
a munkaügy területéről nyugdíjba
vonultak, minden évben összehívom őket egy baráti találkozóra.
Mindenki örömmel jön, sütivel
a kezében, ahol a vidámság, a jókedv, az élménybeszámolók az
előző évről és a kerek születésnapi köszöntők, humoros versekkel
kiszínezve kerülnek a plénum
elé. Minderről albumot vezetek,
amelyben minden évről pár képet
beragasztok, és megörökítjük a találkozó vidám pillanatait.
A PA Zrt.-s nyugdíjasklubnak
2014-től vagyok a tagja. Rendezvényeiken egyéb elfoglaltságaim miatt ritkán tudok részt venni.

2016-tól járok a harmadik kor egyetemére, ahol színvonalas előadások
vannak. Az idén az első előadás
Jordániáról és kultúrájáról szólt,
nagy élményekkel tértem haza.
Nagyon szeretek olvasni, szívesen
forgatom a Ken Follett-könyveket.
A versírás 2016 óta része az életemnek. A legelső verset a testvéremnek írtam, majd a családom

Vén diófa
A sárguló levelek
Egyre csak hullanak,
Halvány fény sugárzik
Az őszi ég alatt.
Szél kergeti őket
Sodorja szüntelen
Barnák, sárgák, pirosak,
Szabadon repülnek.
Ha leszállnak éppen
Kis halmot alkotva,
Bogarak lepik el
Búvóhelyül nyomban.
Melegre vágynak ők,
Mint mi emberek,
Bánatos lelkük
A hidegbe megremeg.
Mire eljön a tavasz,
Már csak nyomuk marad,
A hideg tél elvitte
Az őszi álmukat.
tagjainak, barátaimnak a jeles ünnepekre. A munkaügyes bulikon
és a kertbarátoknak szoktam felolvasni, de a Paksi Tükörben is megjelennek az újabb alkotásaim. Tavaly a nyugdíjasklub jubileumára
is írtam verset „Emlékek” címmel,
és felolvastam a résztvevőknek.
De tollat ragadok, amikor egy természeti csoda kerül a látóterembe.
Egyik reggel a szobám ablakán ki-
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néztem, és a diófa őszi képe ihletett egy vers írására.
A természet szeretete, a kertészkedés a legkedvesebb hobbim. A „Virágos házam” pályázaton több
alkalommal indultam, és aranyérmes lett a kertem. A virágzó bokrokat nagyon kedvelem. A színes
kert a lényeg, ami magával ragad.
Nagyon szeretem a virágokat a
kertemben, általában évelő növényeket ültetek, amelyek egészen
őszig bontják a szirmaikat.
Sokat járunk kirándulni a kertbarátokkal, három éve Svájcban, két
éve Csehországban, az idén Albániában voltunk. Nagyon örülünk,
hogy a balatonfüredi üdülési lehetőséget a nyugdíjasok igénybe
vehetik, ezt minden évben kihasználjuk.
Decemberben Pécsre tervezünk
egy „Esti fények” kirándulást,
amikor a karácsonyi fények pompájában tündököl a város. A családdal minden télen eljárunk síelni, igyekszünk egészségesen élni.
Mindenre, amire akarom, jut időm,
a volt kolléganőkkel színházba járok, itthon mindennap tornászom,
a mozgás az életem.

Nyugdíjba vonult kollégáink
2018. október
Kalcsu Károly logisztikai koordinátor 
VIG VTO
Géri Károly osztályvezető

MVIGH ÜVIG ÜVFO TO
Steinbach Antal vezető mérnök

MVIGH MIG RTFO ÉPO
Aradi Imre nukleáris vezető
szerelő

MVIGH KAIG KAFO RKO
Lacza János nukleáris vezető
szerelő

MVIGH KAIG KAFO FKO
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RÉGI MOTOROSOK

Szerencsés döntés
Orbán Ottilia | Fotó: Juhász Luca, Bodajki Ákos

Hosszan elmélkedtem azon, hogy milyen „skatulyába”, karakterbe lehetne belebújtatni Pataki Gábort, Gabót,
a Sugárvédelmi Osztály dozimetrikusát. Igazából nem találtam a megfelelőt. De talán nem is kell, mert ő ilyen
sokoldalú és széles látókörű. Gabó Pakson született, itt alapított családot. Érettségit és szakmát Budapesten szerzett az erősáramú szakközépiskolában, majd hazatért szülővárosába.

– Hogyan és mikor kerültél az erőműbe?
Mindenképp ide szerettél volna jönni
dolgozni, vagy volt egyéb oka is?
– Már szakközépiskolában ismerkedtem az atomerőművel, mi voltunk
az első olyan évfolyam, akik atomerőművi ismereteket tanulhattak.
Utána katonaság, majd ezt követően
kerültem az atomerőműhöz 1985. de-

cember 10-én, de még fegyveres biztonsági őrként.
– Mi volt ennek a kanyarnak az oka az
pályád során?
– Igazából a család befolyása volt a
motiváló benne. A szakmám erős
áramú berendezésszerelő, és a honvédség előtt 1981–1982 között villanyszerelőként dolgoztam az erőműben.

A honvédségi szolgálati éveimet
követően beadtam a kérelmemet a
továbbszolgálatra családi nyomásra,
de két év után úgy éreztem, hogy
ez nem nekem való. Akkor volt egy
lehetőség arra, hogy a fegyveres őrséghez kerülhessek, amit ki is használtam. Akkor kerültem ide ismét az
atomerőműbe. Aztán – talán egy sze-
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rencsés véletlen miatt – 1986 közepén meghirdettek egy állást a Sugárvédelmi Osztályon a dozimetriára,
amit megpályáztam, és átkerültem
ide. Úgy gondolom, hogy a legjobb
választásom volt, ami létezhetett itt a
földön. Azóta is itt dolgozom.
– Régi motorosként hogyan írnád le az
akkori körülményeket, viszonyokat?
– Amikor idejöttem, akkor viszonylag ismerős társaságba kerültem az
őrségnél. A jelenlegi őrség épületében voltunk elhelyezve akkor is. Az
őrhelyünk pedig az erőmű területén
szinte mindenhol volt. Ugyanúgy
voltak szabályok és szabályzatok,
amiket be kellett tartani és tartatni.
Azt azért tudni kell, hogy a vezetőink akkor többet jártak köztünk,
akárcsak Pónya Józsi bácsi akkori vezérigazgató. Ez egy nagyon jó gesztus volt tőlük. Tulajdonképpen Vas
Pali barátom – aki ma már nyugdíjas – javaslatára kerültem végül is a
dozimetriára. Az iskolai végzettségem megvolt hozzá, de még számos
tanfolyamon, képzésen részt kellett
vennem. Az évek során egy komoly
műszerváltás is történt az osztályon,
a teljes rendszerünk megújult. Sokkal jobb a műszerezettségünk, mint
annak idején. Valamivel szigorúbbak
a szabályzatok, előírások mint akkor,
de törekedni kell a biztonságra.
– Ha nem a munkahelyen vagy, akkor mivel töltöd el az idődet? Van valami hobbid?
– Elég érdekes hobbijaim vannak.
Horgászat, vadászat, és borászkodtam is, amíg volt szőlőnk, de szeretek lekvárt is főzni. Ezeken kívül van
még egy érdekes hobbim, a hímzés.
– Jól hallottam?
– Igen, régi hobbim már.
– Mit hímzel?
– Főleg gobelint és keresztszemest.
2013-ban kiállítás is volt a munkáimból a paksi polgármesteri hivatalban
és a művelődési ház könyvtárában.

– Hogyan jön vagy fér össze a villanyszerelés, horgászat, vadászat és a hímzés?
– Nagyon szeretem a természetet,
nagyon sokat járok ki a határba. Sok
mindent gyűjtögetek onnan – gombát,
gyümölcsöt –, és szeretem a vadon lévő
állatokat, növényeket is. Zömmel ilyen
képeket készítek. De gésaképeket is
készítettem már. Jól megférnek természetesen. Na, ez a különleges hobbim.
– Család? Mit szól hozzá?
– Párom az egészségügyben dolgozik,
fiam 1992. december 31-én született,
szilveszterkor, ő már felnőtt. Külön
él, és Szegeden dolgozik. Elfogadták a
hobbimat, és támogatnak. Ez soha nem
volt gond. Egyébként most már egyre
ritkábban járok ki a határba. A három
műszak mellett elég nehéz a hobbival
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foglalkoznom. Régebben nem volt jellemző, de ma már figyelem, hogy milyen az idő, hideg vagy meleg van-e,
esik, vagy fúj nagyon a szél. Én sem
fiatalodom már, és ezek már mind kizáró tényezők.
Egyébként, ha végiggondolom az elmúlt éveket, nem biztos, hogy mindent
pont így csinálnék, de hasonlóképpen.
Annyiban másképp, hogy több figyelmet fordítanék a tanulásra. Ez biztos,
még ha annyira nem is tetszett akkor
a szakmai rész a középiskolában. Az
összes többivel nincs semmi gondom.
Jól alakult minden az éveim során,
elégedett vagyok a sorosommal, hiszen a legfontosabb dolog számomra
a család és a munka, minden más csak
mellékes.
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SPORT

Origo
Tóth Márton | Fotó: Atomenergetikai Múzeum

Homoki Zoltán életében az aktív sport meghatározó része volt a mindennapoknak, a futball végigkísérte egészen fél évszázados, egy évtizeddel ezelőtti születésnapjáig. Emellett a súlyemelésbe is belekóstolt
az asztalos végzettségű, 22 éve dozimetrikusként dolgozó sportember,
így magától értetődő volt, hogy 40 esztendeje az elsők között legyen,
akik az atomerőműben dolgozók sportéletét megszervezik: az ő neve
is az Atomerőmű Sportegyesület (ASE) alapítói között szerepelt.
–– Milyen volt megélni a 70-es években, hogy Paks lakossága szinte megduplázódott az atomerőmű miatt érkezőktől? Mi változott?
–– Kis mezőtelepülésből elkezdtünk városiasodni, ekkor kapta
meg Paks a városi rangot, sok régióból érkeztek az emberek, akiknek az atomerőmű adott munkát.

Sokfajta szemléletet, más-más
látásmódot hoztak be a városba,
ami miatt az élet is felpezsdült.
Az újonnan ideköltözők szerették
volna a szabadidejüket hasznosan,
akár sporttal is megtölteni. Noha
sokfélék voltunk, a sport összekötött minket, barátságok szövődtek,
a tömegsportrendezvények pedig

nagyban megkönnyítették a beilleszkedést.
–– A Paksi Sportegyesület (PSE) a
század elejétől működött, ő szervezte
az atomerőmű megépítéséig a paksi
sportéletet, vagy volt esetleg más lehetőség is?
–– Nem, a PSE volt az egyedüli,
egészen az ASE megalakulásáig.
Az atomerőmű vezetése nem szeretett volna városon belül konkurenciát teremteni a PSE-nek, ezért
a kezdeti időkben futballszakosztály nem szerepelt a sportágak között, csupa új mozgásformát honosított meg az ASE.
–– Egy új sportegyesület alapításánál,
gondolom, együtt kell állni a csillagoknak…
–– Az atomerőmű építésén dolgozóknak, akik nagy része frissen
Paksra települt fiatalból állt, jogos
igénye volt, hogy szervezett kere-
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tek között sportolhassanak. Ezt
érzékelte az atomerőmű akkori
vezetése, és teljes mellszélességgel a kezdeményezés mellé állt,
mind erkölcsileg, mind anyagilag,
hiszen már akkor szempont volt,
hogy a munkavállalók komfortosnak éljék meg a mindennapjaikat.
A sport közösségformáló ereje a
kezdeti időkben nagyon fontos
szempont volt, és az idő igazolta,
hogy jó döntés született.
–– Mik voltak a kezdeti lépések?
–– Feltérképeztük, hogy mire van
igény a munkavállalók részéről,
és az atomerőmű részéről mire
van fogadókészség. Kezdetben a
tömegsport, illetve a társvállalatokkal vívott vetélkedések adták
az alapot, amelyek megszervezése volt a feladatom, majd később a
sportági szakosztályok is megalakultak. A kajak-kenu, a cselgáncs
és a kosárlabda után a sakkszakosztály, majd 1983-ban a futball is
bekerült a versenyszakosztályok
közé, ám ekkor én már nem voltam
az egyesület tagja.
–– Hogy zajlottak az első tömegsportrendezvények, versenyek?
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–– Sportnapokat tartottunk az
Ürgemezőn, a volt lengyel focipályán. 100 és 60 méteres síkfutás,
kislabdahajítás, távolugrás, kötélhúzás, illetve ügyességi vetélkedők voltak programon, és egy jó
hangulatú, kötetlen bográcsozással zárult a nap. Mivel már ekkor
is nagyon népszerű volt a foci, így
kispályás bajnokságot szervez-

kal vívott bajnokságban. A városi
mérkőzések egy része a lakótelepi
iskola udvarán, egy része a PSE
kispályáin zajlott. Az esti mec�csekre villanyoszlopokat ástunk
le, amire világítást szereltünk, és
így varázsoltuk bejátszhatóvá a
sötét pályát.
–– Sikeres történet kezdőlépéseinek
voltál részese.

tünk az atomerőművi osztályok
számára, és itt választottuk ki
azokat, akik a Paksi Atomerőművet képviselhették a vállalatok-

–– Úgy gondolom, hogy mindenki megtalálta a számítását és a
versenyszámát, illetve az új barátait, ismerőseit ezeken a sportos
rendezvényeken, amiken mindig
nagyon sokan vettek részt, főleg,
miután a kispályás labdarúgást
is bevettük a kínálatba. Az atomerőmű vezetése is elégedett volt,
hiszen ha a munkavállalók jól érzik magukat a szabadidejükben,
akkor általában a munkamorállal
sincs baj. Az Atomerőmű Sport
egyesület megalakulása beigazolta azon emberek meggyőződését,
akik hittek abban, hogy egy ekkora vállalatnak szüksége van sport
egyesületre, amit az évek során
megannyi siker koronázott, legyen
az a barcelonai olimpiai bajnoki cím vagy akár csak az, hogy a
mozgás örömét elülteti az egyszerű halandóban.

Közösség született
Az Atomerőmű Sportegyesület megalakulásakor, 1979-ben az atomerőműben dolgozók sportolási lehetőségeinek biztosítása volt az elődleges cél, főleg tömegsporttal, majd ez bővült ki versenyszakosztályokkal. A mai ASE
a kezdeti célokat ma is szem előtt tartja, hiszen kapui bárki, nem csak atomerőműves dolgozók előtt nyitva állnak. Asztalitenisz, városi kosárlabda,
karate, öregfiúk-labdarúgás és kosárlabda, teke, vitorlázás, sí, rádióamatőr,
természetjárás és sárkányhajózás tartozik a szabadidő ernyője alá, ahová
bárki jelentkezhet, aki kedvet érez magában a mozgáshoz és a társasághoz.
A cselgáncs, kosárlabda, sakk, labdarúgás és kajak-kenu ötösénél komoly
utánpótlásmunka folyik, országos szinten mindegyik szakosztály jelentős
tényezőnek számít, valamint az egyéni sportágakban versenyzőink évről
évre nemzetközileg is komoly eredményeket érnek el.
A megújult honlapon (www.ase.hu) aktualitásokat, híreket és természetesen csatlakozási lehetőséget is lehet találni, akinek éppen megjön a kedve
az egészséges élethez!
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RETRÓ

Retró korszak

Hallotta már mindenki azt az elcsépelt mondatot, hogy „bezzeg az
én időmben”. Persze, mindenkinek
mást jelent, az „én időmben”.
Nekem a télifagyit, az első színes
tévét, Apukám Sokol rádióját, a
badacsonyi nyaralásokat. De szívesen emlékszem vissza a szupi Alföldi papucsomra és a remek Tisza
cipőmre.
Ki ne emlékezne a retró majálisokra annak idején?
(Illusztráció: Atomerőmű építői,
1982. májusi szám)

BABAHÍREK
Nevem: Feith Ármin
Születésem helye, ideje: Szekszárd, 2018. július 12.
Születéskori súlyom: 3140 g • Hosszúságom: 52 cm
Testvérem: Zalán, 4 éves
Anyukám: Gyűrű Szabina, jelenleg itthon van velem
Apukám: Feith Zoltán, az Atomix Kft. Szolgáltatási Osztályán segédmunkás

Nevem: Nagy Zora
Születésem helye, ideje: Budapest, 2018. augusztus 16.
Születéskori súlyom: 3600 g • Hosszúságom: 54 cm
Első gyermek vagyok a családban.
Anya: Cziczer Ágnes, közbeszerzési szakértő a Beszerzési Osztályon
Apa: Nagy Viktor, külső technológiai gépész a Külső Technológiai Osztályon

Nevem: Andics Kende István
Születésem helye, ideje: Szekszárd, 2018. szeptember 2.
Születéskori súlyom: 3280 g • Hosszúságom: 54 cm
Testvéreim: Zétény 6 éves, Botond 2 éves
Anya: Andics Anikó, tanítónő
Apa: Andics István, a Reaktorosztályon primer köri gépész

Nevem: Gergely László
Születésem helye, ideje: Szekszárd, 2018. szeptember 8.
Születéskori súlyom: 3450 g • Hosszúságom: 53 cm
Testvérem: Emma, 2 éves
Anya: Gergely Hermina Irma, a Híradástechnika Osztályon műszaki ügyintéző
Apa: Gergely László, az Automatikaosztályon műszerész

Nevem: Mérges Gréta
Születésem helye, ideje: Szekszárd, 2018. szeptember 9.
Születéskori súlyom: 2860 g • Hosszúságom: 52 cm
Testvérem: Maja, 2 éves
Anya: Mérges Mariann, jelenleg velünk van otthon
Apa: Mérges György, a Reaktorosztályon dolgozik mint reaktoroperátor

Nevem: Haaz Olívia
Születésem helye, ideje: Szekszárd, 2018. szeptember 13.
Születéskori súlyom: 3000 g • Hosszúságom: 55 cm
Első gyermek vagyok a családban.
Anya: Haaz-Szabó Nikolett, a Govern-Softnál programozó
Apa: Haaz János, az Automatikaosztály biztonsági rendszerek
csoportjának csoportvezetője

Nevem: Török Szamira
Születésem helye, ideje: 2018. szeptember 18.
Születéskori súlyom: 2850 g • Hosszúságom: 52 cm
Anya: Török-Németh Marietta, Atomix Kft. Rekreációs Központ Balatonfüred
Apa: Török Péter, Atomix Kft. Balatonfüred
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MUNKATÁRSAINK

Gyászközlemények

Markovics Ferenc

Az atomerőmű dolgozói megőrzik elhunyt munkatársaik emlékét.

Boda István

(1952–2018)

(1956–2018)

2018. szeptember 21-én, 66 éves korában elhunyt Markovics
Ferenc, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa. 1952.
augusztus 29-én született Hajdúnánáson. 1979. június 27-én
vették fel a Paksi Atomerőmű Vállalathoz. 2008. május 1-jén
történő nyugdíjazásáig a Turbina- és Forgógép-karbantartó
Osztályon dolgozott diagnosztikai technikus munkakörben.
Temetése 2018. szeptember 28-án, a szekszárdi alsóvárosi temetőben volt, ahol családja, barátok, ismerősök, volt munkatársak vettek tőle végső búcsút.

2018. október 2-án, 62 éves korában elhunyt Boda István, az
Atomix Kft. munkatársa. 1956. augusztus 27-én született Bogyiszlón. 1994. július 1-jén vették fel az Atomix Kft.-hez. 2016.
április 20-án történő leszázalékolásáig a Tűzoltási és Kárelhárítási Szakágazatnál dolgozott szerkezelő munkakörben.
Temetése 2018. október 9-én, a bogyiszlói temetőben volt, ahol
családja, barátok, ismerősök, volt munkatársak vettek tőle
végső búcsút.

GONDOLATOK
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Egy cseppnyi múlt
Prancz Zoltán | Fotó: internet

Bizonyára többen vagyunk olyan
paksiak, akik nem maradunk közömbösek e fényképre pillantva.
A hetvenes évek második felében (vagy legfeljebb a nyolcvanas
évek elején) készült felvételen a
lakótelepi 10-es áruház látható. A
kép hangulatához éppúgy hozzátartozik a korabeli marketingdizájnt tükröző „ABC” felirat, mint
a háttérben parkoló 850-es Fiat. Itt
még csak ujjnyi vastag a féltető
nyílásában a nemrég kivágott ha-

talmas juhar, és az üzlet mögött
véget ér a civilizáció. Nyár van,
az ég olyan kék, hogy egy festményen sem jobban, gondtalan
járókelők járnak-kelnek, a parkosítás első kísérleteit jelző virágok
színei még az atombiztos beton
ágyás zordonságán is oldanak valamicskét, és – visszagondolva a
környéken lakó kisiskolás önmagamra – egyáltalán nem mellékes, hogy elkezdődött a vakáció,
aminek nagyszerűsége mellett

jól megfértek a szocreál építészet
esztétikai sajátosságai, a „bolton
túli” világ által tartogatott kalandok pedig még fokozták is azt.
Bárhogy is tekintsünk azonban
erre a felvételre, nem vitatható,
hogy Paks várossá válásának,
benne a lakótelepi városrész kiépülésének hiteles pillanatképe, ezzel együtt pedig az atomerőmű-létesítés nagy idejének egy
papírvékony szelete tekint róla
ránk vissza.

