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Köszöntő
Dr. Kovács Antal
kommunikációs igazgató
Fotó: Bodajki Ákos

2018 nyarán jelentős változás történt a Paksi Atomerőmű életében: augusztusban nyugdíjba vonult
Hamvas István vezérigazgató, aki 41 éve dolgozott az
erőműben, és ezen belül 8 éve irányította felelős vezetőként a vállalatot. Lezárult egy korszak, mondta a
mostani lapszámunkba készült interjúban – Pista ezt
persze arra értette, hogy több hatalmas munka, évtizedeket átölelő fejlesztések érkeztek a végükhöz, és a
vállalat előtt új kihívások állnak.
Mi azért hozzátehetjük, hogy távozása más szempontból is korszakváltó: hozzá hasonlóan nyugdíjba
vonul lassanként az a generáció, amely már az atomerőmű építését is látta, kezdetektől fogva üzemelteti,
és amely arra tette fel az életét, hogy felelősséggel,
tudása legjavát adva az országot, mindennapjainkat
szolgálja.

Utódja, Pekárik Géza 31 éve dolgozik az erőműben, jó
ideje Hamvas István jobbkezeként, műszaki igazgatóként majd műszaki vezérigazgató-helyettesként. Lapunknak adott interjújában az új feladatokról beszélt,
amelyek a Paksi Atomerőmű üzemeltetésének hátralévő éveiben előttünk állnak, de azt is egyértelművé
tette: a szemléletben, szakértelemben nem lesz változás, az erőmű tovább halad azon az úton, amely az
elmúlt évek sikereit, termelési és biztonsági rekordjait
lehetővé tette.
Lassú, nyugodt generációváltás zajlik a Paksi Atomerőműben: az állandó feladatok és az átgondolt fejlesztések végrehajtását a korábbi „csikócsapattól”
apránként átveszik a fiatalok. Van azonban, ami állandó: a vállalat kiemelkedő szerepe a hazai energiatermelésben, és az ez iránt érzett közös felelősségünk.
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„Új időszak kezdődik”
Torma Dóra | Fotó: Bodajki Ákos, archívum
Negyvenegy, a Paksi Atomerőműben eltöltött év után nyugdíjba vonul Hamvas István vezérigazgató.
A 66 éves szakember pályáját fizikusként kezdte, majd osztályvezetői, főosztályvezetői és műszaki vezérigazgató-helyettesi pozíciókat töltött be, míg 2010-ben kinevezték a vállalat vezérigazgatójának.
Tagja a legendás „csikócsapatnak”, annak az elkötelezettségéről híres hazai atomenergetikai szakembergárdának, amely elsőként tanult meg atomerőművet üzemeltetni az országban, és kezdetektől bábáskodott az erőmű üzembe helyezése fölött. Vezérigazgatói időszakát nyugodt üzemeltetés, termelési
és biztonsági rekordok, műszaki fejlesztések jellemezték. Búcsúzása alkalmából a kezdeti évekről és
arról a korszakváltásról beszélgettünk, amelynek határára 2017 végére érkezett el a Paksi Atomerőmű.
–– Mi lesz az első dolgod az első
nyugdíjas napodon?
–– Nem is tudom, nem gondoltam még át. Szeretek kertészkedni, azt biztosan csinálom majd.
De minden nyugdíjas ismerősöm
azt mondja, hogy a szellemi te-

vékenység hiányát nem pótolja a
fizikai munka, szóval arra is gondolnom kell, hogy ne kerüljek
„szellemi űrbe”. De ezt lerendezem magammal.
–– Marad kapcsolatod az erőművel, a korábbi munkáddal?

–– Azt, hogy mit hoz a jövő, most
még nem tudom. De az természetes szándékom, hogy a személyes
kapcsolatokat megtartsam, és
ezen keresztül, ahol csak tudom,
segítsem eddigi kollégáim munkáját.

STAFÉTA
–– 41 évet dolgoztál a cégnél. Emlékszel még az első napra?
–– 1977. augusztus 1-jén volt az
első napom. Akkor még a központ
Pesten volt, a Nehézipari Minisztériumban. Szabó Benjamin, Béni
bácsi – aki akkoriban még igazgatóként dolgozott – minden felvett diplomással elbeszélgetett,
így velem is azon az első napon.
Én már a százhuszonnyolcadik ember voltam. Ez csak azért érdekes,
mert az 1. blokk üzembe állásának
tízéves évfordulóján, 1992-ben találkoztunk újra, és ő ennek a rövid
beszélgetésnek szinte minden szavára emlékezett.
A Paksi Atomerőmű Vállalathoz
történő felvételemet követően
rögtön két és fél évre a Központi
Fizikai Kutatóintézetbe kerültem
betanulásra. Ott volt már akkor is
két kísérleti reaktor, és voltak szakemberek, akiktől én is, az akkori

kollégáim is rengeteget tanulhattunk. Meghatározó időszak volt ez
sokaknak, nekem is. Rendszeresen
lejártunk Paksra, figyelemmel kísértük az építkezést, ami nekem
– mint pályakezdő fizikusnak – sok
remek mérnöki megoldást tanított
meg. Sokat mentünk külföldre tanulni, zömében Oroszországba,
Novovoronyezsbe, de többször
jártunk a Bohunyicei Atomerőműben és a Greifswaldi Atomerőműben, ahol az üzembe helyezéssel
és az üzemeltetéssel kapcsolatos
munkákkal ismerkedhettünk meg.
Sokan mondják, hogy részt vettek
már egy atomerőmű-építkezésen – én ezt így nem jelenteném
ki. Az egykori „csikócsapat” nem
az építkezés végrehajtásában
vált vezetővé, hanem az üzembe
helyezés, az üzemeltetésre való
felkészülés során. Elképesztő motivációnk volt, minden megismerhetőre fogékonyak voltunk. Az ak-
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kori átlagéletkor 32-33 év volt az
erőműben. Hajtott a belső lelkesedés, többet csináltunk, mint amit
kellett volna, nem foglalkoztunk a
munkaidővel. Szerintem ugyanez
lesz majd az új blokkok megépítésén dolgozó fiatalok hozzáállása is.
–– Azt hiszem, láttalak egy fotón
az indításnál.
–– Igen. Nem szoktam arról beszélni, hogy milyen szerepem volt
az 1. blokki reaktor legelső indításánál. Az indítás ugye egy elég
összetett, több mint 8 órás folyamat volt. Az akkori sajtó a kezdeti
műveleteket örökítette meg: azt
lehetett látni, amint Nagy Sanyi
felhúzza a rudat, és Beier Matyi
mint indításvezető fizikus ott van
mellette. Az indítási folyamat elkezdését követően volt egy műszakváltás, és én kerültem az indításvezető fizikus munkakörbe.
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Végül azt a folyamatot, amikor a
reaktor kritikussá vált, én irányítottam. Szerencsém volt csak persze,
semmi egyéb, hogy a reaktor első
kritikussá válása az én műszakomban következett be. Történhetett
volna ez bármelyik másik, arra felkészült kollégám műszakjában is.

Közös munka volt, és együtt örült
a csapat. A kritikussá válást aztán
úgy ünnepeltük, ahogy ma a legszigorúbban tilos lenne, Pónya
József vezérigazgató meghívott
minket egy pezsgős koccintásra a
tartózkodóba. Előtte odajött hozzám a Népszabadság újságírója

egy riport készítésére, de engem
az esemény megünneplése jobban érdekelt, így erről a történetről nem született cikk.
–– Voltál
fizikus,
osztályvezető, főosztályvezető, műszaki vezérigazgató-helyettes és persze

STAFÉTA

vezérigazgató is az erőműben. Melyik időszak volt a legjobb? Melyik
munkát szeretted leginkább?
–– Szokták mondani, hogy szerencsés vagy, ha a hobbid a munkád is. Nálam kicsit fordítva van, a
munkám vált a hobbimmá. Bármit
csinálok, szeretem azt a lehető
legjobban csinálni. Éppen ezért
a teljes időszakra – a tanulmányaimat is beleértve – azt mondom, hogy ha újra kezdhetném,
ugyanígy csinálnám. Fizikusként,
vezetőként,
vezérigazgatóként
– ahol a szakmámtól már ugyancsak eltávolodtam – is meg tudtam találni a munka szépségeit,
és kezelni tudtam a nehézségeit.
Mondják, hogy néhány évente kell
az embernek a váltás, mert addigra kijön belőle, amire képes volt
az adott területen, és újat akar.
Ez velem is így volt, de ez szerencsére egy hatalmas cég, nagyon
sok területtel: 41 év alatt többször
válthattam úgy, hogy a munkahelyem változatlanul az atomerőmű
maradt. A kezdetekben az üzembe helyezésre való felkészülés,
majd maga az üzembe helyezés

volt óriási újdonság – és ez nagy
sikerélményt adott.
Utána kezdődött az üzemeltetés,
amire sokan azt hiszik, hogy innentől minden egyszerű, pedig
dehogy. Ismét tanulni kellett, ki
kellett alakítanunk a folyamatokat,
a működést, a munkaszervezést.
Erre nem kaptunk mintát. Jártuk
a külföldi erőműveket, tanultunk,
hoztuk haza a megoldásokat, és
együtt, csapatként találtuk meg a
saját utunkat. A közös munkából
kiforrott egy olyan üzemeltetési
gyakorlat, amely a mai napig meghatározó, és amit később, az időközben létrejött WANO és egyéb
nemzetközi szervezetek is megfelelőnek minősítettek.
Ezt követően is jöttek új szakmai kihívások, és a maga módján
mindegyik szép volt. Például a reaktorok teljesítményét kezdetben
nem tudtuk a garantált névleges
értékre felvinni. Nem azért, mert
műszaki problémánk lett volna,
hanem mert hamarabb elértük a
garantált 440 MW villamos teljesítményt. Ez azt jelentette, hogy a reaktoraink hatásfoka jobb volt, mint
ahogy az a tervekben szerepelt.
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1991-92 környékén aztán ezt is
megoldottuk, minden szükséges
engedélyt megszerezve felterhelhettük a reaktorokat névleges teljesítményre, ami a több évig tartó teljesítménynövelési munkánk
első sikeres lépése volt.
–– Melyik időszak volt a legnehezebb?
–– Nyilván a 2003-as üzemzavar,
bár inkább az előtte, mint az utána
lévő időszak. Az 1994–2003 közötti
időszakot az atomerőmű történetében semmiképpen sem lehet sikeresnek tekinteni. A termelési és
biztonsági szempontokat tekintve
a prioritások elsődleges és másodlagos sorrendje ebben a rövid
időszakban gyakorlatilag mindkét
szélsőségig eljutott. Eleinte a termelés szorította háttérbe a biztonság szempontjait, majd amikor
látszott, hogy ez nem működhet,
akkor a biztonság olyan érvényre
juttatása lett jellemző, ami nem
számolt a negatívan ható egyéb
hatásokkal. 2003 után kilábaltunk
ebből, sikerült egészséges össz
hangot teremteni biztonság és
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termelés között. A biztonság elsődlegességét minden esetben,
de csakis átgondoltan szabad érvényesíteni. Megtanultuk, hogy
csak biztonságosan lehet gazdaságosan és hatékonyan termelni.
Ennek a szemléletnek az eredményei az erőmű elmúlt több mint tízéves eredményeiben egyértelműen látszanak.

midő-hosszabbítást, a 15 hónapos üzemanyagciklusra történő
átállást. Az én szerepem ebben
annyi volt talán, hogy katalizáltam a folyamatot, motiváltam a
csapatot. Ami miatt ezen túl még
büszkeséget érzek, az az, hogy
gondoltunk a jövőre is. Az erre
vonatkozó tulajdonosi döntést követve sikerült mind a négy blokk

rültek, a nagy célok, a hatékonyságjavítás, biztonságnövelés és
a jövőépítés eredményeit látjuk
mostanra. Mindenki büszke lehet
erre, aki ezekben részt vett, és úgy
látom, a külvilág is egyértelműen
elismeri az eredményeinket.

–– Mire vagy a legbüszkébb?

üzemidő-hosszabbítását engedélyeztetni. Túl ezen, az új blokkok
építésére vonatkozó ötletet az
ún. Teller-projekt végrehajtásával
megalapoztuk és engedélyezésre
előkészítettük. Büszkék lehetünk
arra, hogy 2009-ben az országgyűlés 95%-nál magasabb arányú
„igen” szavazattal megadta az új
blokkok létesítésére szóló elvi engedélyét. A 2003-tól 2017-ig tartó időszakra azt tudom mondani,
hogy a prioritások a helyükre ke-

–– 2017 vége mérföldkőnek számít az erőmű történetében. Lezárultak az üzemidő-hosszabbítással
kapcsolatos munkák mind a négy
blokkon. Az elmúlt években elért
termelési és biztonsági mutatós
rekordokkal igazoltuk, hogy gazdasági és biztonsági szempontból
is megvan az alapja a hosszú távú
üzemelésnek és az új blokkok építésének. Ezen túl pedig az idén
betöltöm a 66. évemet. Idén új
időszak kezdődött erőművön kívül

–– Ezt elég nehéz összeszedni.
Magamban büszke vagyok arra,
hogy a 2003 után lelkileg megviselt szakembergárda önbizalmának helyreállításában szerepem
volt. Sikerült levetkőzni azokat a
hibákat, amelyek az üzemzavarhoz vezettek. Olyannyira, hogy
képes volt a csapat megvalósítani a közelmúlt nagy fejlesztéseit,
a teljesítménynövelést, az üze-

–– Miért pont most döntöttél a
nyugdíjba vonulás mellett?

STAFÉTA
és belül egyaránt, olyan új feladatok jelentkeztek, amelyek megoldása fiatalabb, hosszabb időtávban aktív embert igényel.
–– Milyen új feladatok lesznek?
Hogy látod, mivel kell majd leginkább foglalkoznia az utódodnak?
–– Amit az első nagy kihívásnak
látok, az az új blokkok építésével, az erőmű szakembergárdája
meglévő tudásának hasznosításával kapcsolatos. Amit sajnos vezérigazgatói szerepemben nem
tudtam elérni, az az, hogy a Paksi
Atomerőmű Zrt. és Paks II. viszonyát úgy alakítsuk, hogy a tudás,
a hajtóerő, a belső akarat, ami ehhez a hatalmas munkához az emberekben rejlik, az tényleg hasznosuljon. A brüsszeli döntés miatti
értelmetlen szeparáció ezt majdnem lehetetlenné teszi: ahelyett,
hogy a két cég vállvetve segítené
egymást, ezt bürokratikus döntések akadályozzák. Az életben a
józan ész végül mindig feloldja az
ilyen problémákat. Ennek elősegítése egy olyan kihívás lesz a közeljövőben, amin dolgoznia kell az
utódomnak.
A másik, ami nagy odafigyelést
igényel majd, az a humánerőforrás-gazdálkodással kapcsolatos
kérdéskör. 20 év van hátra az üzemeltetésből, illetve az 1. blokknak
már csak 15. Ez idő alatt a társaság
több mint 54%-a eléri a nyugdíjkorhatárt, ők innen fognak nyugdíjba menni. Amikor ez megtörténik, problémát jelent majd, hogy
helyükre korlátos időre valakit fel
kell venni. Ugyanígy a mostani
csapat fiatalabb része már nem innen fog nyugdíjba menni. Nyilván
ők az életüket igyekezenek majd
úgy rendezni, hogy ne a nyugdíjhoz közeledve kényszerüljenek

váltani. Hosszú távon ezt a humánerőforrás-problémát meg kell
oldani úgy, hogy mindig legyen
elegendő szakember. Ha ehhez
hozzáteszem, hogy az új blokkok
építése miatt is szakemberhiány
van, akkor még inkább látszik
ennek a kihívásnak a nagysága.
Megoldani ezt pedig csak akkor
lehet, ha a két vállalat ugyanúgy
és együtt gazdálkodik, ha egy
kézben marad a humánerőforrás
felelőssége, mert semmiképpen
nem engedhető meg az, hogy a
két cég egymással vetélkedjen.
Most megállapodás van köztünk,
nem Paks II. szívja el az embereket, hanem akik átmentek, azokat
támogattuk ebben, hiszen tudjuk
jól, hogy oda is kell szakember,
és per pillanat mi könnyebben
pótoljuk őket. Probléma rövid távon inkább azzal van, hogy a következő három évben közel 350
ember, tapasztalt munkavállaló
megy el nyugdíjba. A munkaerőpiacot figyelve nem lesz egyszerű
feladat pótolni őket: néhány éven
belül valószínűleg egy nagyon
erős átgondolást és paradigmaváltást igényel majd a humánerőforrás-gazdálkodás területén ez a
helyzet. Ezzel az utódomnak és a
tulajdonosnak foglalkoznia kell.
A harmadik kihívás, amivel múlt
évben már szembesültünk, hogy
a villamos energia piaci árának
alakulása miatt nagyon oda kell
figyelnünk az önköltség szintjére.
Még nem volt úgymond elemi
erejű ez a tendencia, de a stratégiánkban már célként tűztük ki az
önköltségcsökkentést, mert ha
nem tesszük, akkor elveszítjük azt
az alaptételt, hogy az atomenergia a legolcsóbb. A munkaerőpiac irányából pluszterhek jelentkeznek majd ezen a területen – a
munkaerőhiány miatt megemelt
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bérek, az Y generáció munkával
kapcsolatos igényei. A csökkentés három területen történhet: az
egyik, amikor a hatékonyságunkat
javítjuk mi magunk – azonos költségszinten nő a termelési képességünk. Ez sok mindent takarhat
a szervezettebb munkavégzéstől
a költségtakarékos viselkedésig.
A második a tulajdonos kompetenciájába tartozó költségek,
mint például a menedzsmentdíj,
a támogatások vagy a csoporton
belüli leányvállalatoktól vásárolt
szolgáltatások díja – ez is a tulajdonos racionalizálási szándékától
függ. A harmadik pedig a külső
tényezőktől, jogszabályoktól függő költségek, például a Központi
Nukleáris Pénzügyi Alap vagy a
vízkészlethasználati díj, az adókat
nem is említve. Mindhárom területre figyelni kell majd a jövőben.
–– Mit üzennél annak, aki most
kezdi a munkát az atomerőműben?
–– Régebben mindig köszöntöttem az új belépőket, és most is
azt mondanám, amit nekik szoktam: hogy nagyon szerencsések,
amiért itt dolgozhatnak. De a
szerencse csak annak jó, aki tesz
is azért, hogy kihasználja a lehetőségeket. Itt, ha valaki dolgozik, jó
munkahelye lesz, jó közösségben,
látható eredményekkel. Ez a lehetőség azonban egyben felelősség
is: működtetnünk kell az atomerőművet, mégpedig biztonságosan és hatékonyan. Kérek tehát
mindenkit, hogy elkötelezetten, a
vállalati kultúránkat megőrizve, a
nukleáris biztonság szempontjait
figyelembe véve felelősséggel tegye a dolgát.
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„Az értékek maradnak”
Torma Dóra | Fotó: Bodajki Ákos, Juhász Luca
Augusztus 15-én munkavállalói
fórumon mutatkozott be a Paksi
Atomerőmű új vezérigazgatója,
Pekárik Géza. A három évtizedes erőműves múlttal rendelkező szakemberrel, aki korábban
a Paksi Atomerőmű műszaki vezérigazgató-helyetteseként, valamint az MVM Zrt. termelési és
műszaki vezérigazgató-helyetteseként dolgozott, az erőmű
előtt álló stratégiai feladatokról
beszélgettünk.

–– 31 éve dolgozol az erőműben,
13 éve műszaki igazgatóként, illetve műszaki vezérigazgató-helyettesként – ami mindössze tíz évvel
kevesebb, mint a most leköszönő
vezérigazgató szolgálati ideje.
Mennyire tartod magad Hamvas
István szellemi örökösének? Lesz
jelentősebb változás a cég életében a kinevezéseddel?
–– Egyértelmű – talán csak a számokból is –, hogy ugyanabban a

közegben szocializálódtunk, az
erőmű történetének utóbbi 15
évét gyakorlatilag együtt éltük
át és alakítottuk. Volt egyébként
olyan eset, hogy ketten fogadtunk egy csapat vendéget, Pista
a mondat közepén kapott egy
telefont, amit fel kellett vennie,
én pedig átvettem a szót, és ott
folytattam, ahol ő abbahagyta.
Persze több olyan kollégám is van
– ez talán az atomerőmű specialitása –, akikkel hosszú idő óta dol-
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gozunk együtt, ismerjük egymás
ki nem mondott gondolatait is.
Úgy gondolom emellett, hogy az
atomerőművet jellemző értékrend
a vezérigazgató személyétől független kell, hogy legyen – a Paksi
Atomerőműnek ugyanúgy a biztonságos termelésre kell a hangsúlyt fektetnie, ahogy azt tette az
elmúlt harminc évben, és remélem, ez így is marad az elkövetkező 15-20-ban. A stílusban nyilvánvalóan vannak, lesznek változások,
amikor új vezetőt kap a vállalat, de
az alapértékek maradnak.
–– Hamvas István búcsúzó interjújában arról beszélt, hogy véget ért
egy korszak a Paksi Atomerőmű
életében, ezért is választotta a
mostani időpontot a nyugdíjba
vonulásra. Hogy látod ezt, merre
halad a cég, milyen új feladatok
állnak előtte?
–– Úgy látom, azzal együtt, hogy
lezárjuk az üzemidő-hosszabbításra való felkészülés korszakát,
eléggé egyértelmű ebben a pillanatban is, hogy a cég merre
fog haladni, milyen pályára lép a
jövőben. Az üzemidő-hosszabbításra történő felkészülés, az üzemidő-hosszabbítás programjának
kidolgozása, majd végrehajtása
szolgált egy olyan különleges tapasztalattal is, ami analógiát kínál
egy másik átfogó programhoz.
Az üzemidő-hosszabbításra való
felkészülés 2002-ben kezdődött,
ekkor született meg az első döntés, amit a végrehajtás követett,
amelynek eredménye a blokkok
üzemidő-hosszabbítási engedélyeinek megérkezésével csúcsosodott ki, legutóbb 2017 végén
a 4. blokk engedélyének megérkezésével. Ez összességében egy
15 éves időintervallumot fog át

– pontosan annyit, amennyi az 1.
blokk üzemidejéből jelenleg még
hátravan. Úgy gondolom, hogy a
következő nagy átfogó projektre,
a felkészülésre a blokkok leszereléséhez ugyanígy szükség lesz 15
évre, bármilyen hosszú időnek tűnik is ez.
A társaság életében alapvetően
fontos feladat az új blokkok építésének támogatása, hiszen a kapacitásfenntartási projekt jelenti
az atomerőmű jövőjét. A feladat
végrehajtásának felelőssége jelenleg ugyan a Paks II. társaság
vállát nyomja, meggyőződésem
szerint ezt az óriási volumenű projektet csakis a teljes hazai nukleáris szakma összezárásával, hatékony együttműködésével lehet
sikerre vinni! Ez mára már minden
döntéshozó számára egyértelmű, és remélem, a közeljövőben
már érzékelhetőek lesznek azok a
változások, amelyek a közös jövő
megvalósulása irányába mutatnak.
Rendkívül fontos ez az egymásra
épülés a szakember-utánpótlás
szempontjából is, hiszen csak akkor tud az atomerőmű vonzó lenni,
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ségünk – a négy blokk professzionális üzemeltetése és kiszolgálása
– mellett kell ugyancsak profi módon elvégezni.
–– Kell számolnia az erőműnek
munkaerőhiánnyal?
–– Inkább a távozó szaktudás pótlására kell figyelnünk. A közeljövő
egyik igen nagy kihívása lesz, hogy
több száz fő megy nyugdíjba néhány éven belül. Volt már a történetünkben egy ilyen hasonló időszak
a kétezres évek közepén, amikor
6-700 kolléga vonult nyugdíjba néhány éven belül. Akkor érezhető
volt, hogy távozott bizonyos tudás
a társaságtól. Megjelentek magasabban rezgő turbinacsapágyak,
amelyek korábban valahogy nem
ennyire rezegtek, szivárgó peremes kötésekkel szembesültünk az
aknatéri csővezetékek csatlakozásainál, amelyek korábban, ha elő is
fordultak néha, csak meglehetősen
ritkán. Rengeteg apró eltérés keletkezett, ami abból adódott, hogy
aki korábban évtizedekig csinálta
az adott műveletet, az pontosan

Pekárik Géza 53 éves, erőgépész üzemmérnök, reaktortechnikai mérnök.
1987 óta dolgozik a Paksi Atomerőműben, a létesítmény számos műszaki
területén megfordult, többféle beosztásban. 2005-től az atomerőmű műszaki igazgatója, 2017-től műszaki vezérigazgató-helyettese. Munkájáért
2011-ben megkapta a Magyar Ezüst Érdemkeresztet.
Nős, felesége, Pekárikné Bíró Márta szociális munkás, a paksi Fogyatékosok Nappali Ellátójának szakmai vezetője, lányuk, Dóra konduktornak
tanul a Pető Intézetben. Elmondása szerint a családhoz tartozik még két
magyar vizsla, egy szakképzett fiú és egy szakképzetlen lány – ők legfőbb
társai a szenvedéllyé vált hobbijában, az erdőjárásban és vadászatban.

illetve az maradni, ha hosszú távú
szakmai karrierlehetőségeket tud
a fiataloknak ajánlani.
Nem szabad ugyanakkor megfeledkezni arról, hogy ezeket a rendkívül fontos és nagy volumenű
feladatokat az alapvető tevékeny-

tudta, hogy mi benne a „trükk”,
de ezeknek a fogásoknak a fontossága valószínűleg még bennük
sem tudatosodott. Akkoriban nem
értettük, hogy miért jelentkeznek
ezek az apró bosszantó ügyek –
amelyeket persze megoldottunk,
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hiszen az új generáció felnőtt a
feladathoz –, de időbe telt, amíg
átláttuk, hogy mi van a háttérben.
Készülnünk kell tehát arra, hogy elkerüljük, minimalizáljuk a hasonló
jelenségeket az előttünk álló nyugállományba vonulási hullám során.
–– A külső tényezők, energia
piaci változások hogyan hatnak az

erőműre? Milyen tendenciákra számítasz a jövőben?
–– Mindennapjainkat úgy éljük,
hogy természetesnek vesszük,
hogy üzemelnek a reaktorok, áramot termelünk, elvégezzük azokat
a feladatokat, amelyek szükségesek a folyamatos üzem kiszolgálásához. Folyamatosan figyelemmel

kell azonban kísérnünk az energiapiaci történéseket és trendeket,
főleg egy olyan dinamikusan változó gazdasági környezetben, amilyet az elmúlt években megtapasztalhattunk. Szerencsére mára már
lábadozik a villamosenergia-piac,
a számunkra kedvezőtlen trendek
megfordultak, a zsinór-villamos
energia ára elindult felfelé, ami
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csökkenti az eddig ránk nehezedő piaci nyomást. Ezt a helyzetet
arra kell használnunk, hogy felkészüljünk a minden bizonnyal ismét
beköszönő nehezebb időszakokra.
Ezekre az időszakokra bizton számíthatunk, hiszen tervek vannak a
határt keresztező kapacitások érdemi növelésére, melynek hatásaként velünk igazán versenyképes

külföldi termelők jelennek meg a
hazai piacon. Ennek a felkészülésnek része a TAMF-projekt – Termelési Alrendszer Működésfejlesztés
Kiemelt Projekt –, aminek keretein
belül azokat a megoldásokat keressük, amelyek segítségével az
alaptevékenységünket érdemben
hatékonyabban, modernebben,
takarékosabban tudjuk végezni.
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Ezeket a megoldásokat nem nekünk kell egyedül kimunkálnunk,
hiszen a világ atomerőművei szintén hasonló környezetben működnek, és az elmúlt években
egyfajta standard megoldások
az alaptevékenység egyes fő folyamatai mentén már jól körvonalazódtak. A TAMF-projektben az
ezeket a megoldásokat tartalmazó
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standard nukleáris működési modellt adaptáljuk a saját gyakorlatunkra. Így egészen egyszerűnek
hangzik a történet, azonban ezzel
a projekttel éppen a saját árnyékunk átlépésére készülünk…
Úgy látom, hogy a projekten dolgozó csapat rendkívül motivált,
látják, értik a feladatok lényegét, és azonosultak is a célokkal.
Az előrehaladás során természetesen alakulnak ki szakmai nézeteltérések a résztvevők között. Ez is
Bártfai-Mager Andrea, a nemzeti
vagyon kezeléséért felelős tárca
nélkül miniszter Kóbor Györgyöt,
az NKM elnök-vezérigazgatóját
nevezte ki az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. élére augusztus
1-jén. Az MVM új elnök-vezérigazgatója az NKM Nemzeti Közművek Zrt. igazgatóságának elnökeként továbbra is részt vesz a
társaság irányításában. Az NKM
vezérigazgatói feladatait Hiezl
Gábor, a társaság eddigi digitalizációs és innovációs vezérigazgató-helyettese vette át.
Augusztus közepén a termelési
és műszaki vezérigazgató-helyettesi pozícióra dr. Kiss Csaba
érkezett a céghez Pekárik Géza
helyére, akit a Paksi Atomerőmű
vezérigazgatójává nevezett ki a
tulajdonos. Sum János gazdasági vezérigazgató-helyettesként,
Fazekas László pedig a Magyar
Földgázkereskedő Zrt. megbízott vezérigazgatójaként dolgozik az MVM Csoportban.
Dr. Cseh Tamás váltja dr. Csanádi
Zsoltot a stratégiai és operációs
vezérigazgató-helyettesi pozícióban, míg Czinege Kornél látja
el a kereskedelmi vezérigazgató-helyettesi feladatokat dr. Pap
Gabriella helyett.

mutatja, hogy nem babra megy a
játék, komoly, a jövő ténykedéseit
alapvetően meghatározó kérdésekben kell a vitatkozó feleknek
szakmai konszenzusra jutni. A részletek kimunkálása során egyre
szélesebb szakembergárda vesz
részt a munkában, ez biztosítja azt,
hogy a kollektíva magáénak tekinti
azt az eredményt, ami a végén kialakul, vagyis így hitelessé is válik
az egész.
Számomra a hitelesség nagyon
fontos az egyén és a vállalat szintjén is. Egy vállalatot akkor tekinthetünk hitelesnek, ha az pontosan azt teljesíti, amit és ahogy azt
vállalta, a megállapodás szerinti
kondíciókkal és keretek között, a
kívánt minőségben és határidőre.
Elmondani ezt nagyon könnyű,
teljesíteni pedig nagyon nehéz.
Reményeim szerint a TAMF eredményeként letisztult és megújított
alapfolyamatok segítenek abban,
hogy a vállalatunk hitelességét tovább erősítsük!
–– Kinevezésedig az MVM Zrt.
termelési és műszaki vezérigazgató-helyetteseként is dolgoztál a
paksi vezérigazgató-helyettesség
mellett. Hogyan látod az anyavállalat és az atomerőmű kapcsolatát?
–– Kicsit kétsapkás élet volt ez az
elmúlt évben, néha úgy éreztem
magam, mint a hortobágyi lovas
akrobaták, akik egyszerre két lovon állnak – szép mutatvány, de ez
időben korlátos, tudják ők is, hogy
előbb-utóbb vagy leszédülnek,
vagy ledobja őket az egyik ló. Emiatt nem is volt az kérdéses, hogy
a két feladatot csak átmenetileg
lehet egy személyben egyidejűleg
ellátni. Ezen túlmenően még azt is
éreztem, hogy az erő megosztása
miatt mindkét helyen többet hárí-

tok a kollégáimra, mint amennyit
szeretnék, illetve amennyi még talán elegáns lenne. Összességében
viszont úgy gondolom meg remélem is, hogy mindenki profitált
ebből az időszakból, amíg mindkét helyen dolgoztam. Sikerült
talán olyan irányokba elmozdítani
a központban futó feladatokat,
munkákat, a termelési portfóliót
érintő elképzeléseket, hogy ennek eredményeként harmonikus
együttműködés alakulhasson ki
a holdingközpont és a termelő
leányvállalatok között. Az MVM
Csoport nagyszámú tagból áll, és
úgy láttuk, hogy egyszerűbben
lehetne ezt a konglomerátumot
irányítani, ha bizonyos funkcionális
összevonások révén a társaságok
száma csökkenne. E gondolatra
alapozva kezdődött el a primer
felhasznált energiahordozó alapján szerveződő integrált termelői
vállalatok kialakítása. Ennek megfelelően lenne egy nukleáris társaság, ami ugye az atomerőmű, egy
Zöld Zrt., amelybe a megújulókat
(a szélerőműveket, magyarul a
Hungarowind Kft.-t. és a több mint
110 telephellyel rendelkező fotovoltaikus erőműveket) integrálnák,
és lenne egy harmadik társaság,
amelyik a fosszilis erőműveket foglalná magába.
Az erőmű szempontjából kiemelkedően fontos, hogy a cégcsoport
részei lehessünk. Mi zsinóráramot
állítunk elő, és minél többet tudunk termelni a közel állandó költségeink mellett, annál jobb lesz az
általunk termelt villamos energia
fajlagos költsége. Ez pedig akkor
érhető el, ha az éves termelési
kontingenst egyben el tudjuk adni
– márpedig az MVM Csoportnak
része az a kereskedő, aki megvásárolja tőlünk ezt a villamosenergia-mennyiséget.
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Miért éppen a VVER-1200?
Hárfás Zsolt | Fotó: Novovoronezh NPP, Hárfás Zsolt
Magyarország és az Oroszországi Föderáció 2014. január 14-én megállapodott a nukleáris energia békés célú felhasználása terén az együttműködés folytatásáról, azaz a paksi telephelyen két új, orosz, 3+
generációs, VVER-1200 típusú blokk építéséről. Azóta többször merül fel az a kérdés, hogy Magyarország milyen megfontolások alapján, miért éppen ezt az orosz blokktípust választotta? Ezen írás a hazai
ellátásbiztonságot, az olcsó villamosenergia-ár és a klímavédelmi célok elérését meghatározó fontos
szakmapolitikai döntés hátterét világítja meg.

NEMZEDÉKEK KÖZÖTT

A szakemberek régi álma
Magyarországon a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartása
mindig is kulcskérdés volt a felelősen gondolkozó és a nemzeti érdekeket szem előtt tartó energetikai
szakemberek és politikusok körében. Az elmúlt évtizedben, ahogy
körvonalazódott a Paksi Atomerőmű üzemidejének vége, egyre
intenzívebbé vált a hazai szakemberek körében a gondolkozás,

hogy miként lehetne fenntartani
az atomenergia részesedését a
hazai villamosenergia-ellátásban.
Az olcsó, megbízhatóan működő
és folyamatosan rendelkezésre
álló,
szén-dioxid-kibocsátástól
mentes atomerőművi termelésre
40 év múlva éppúgy szüksége lesz
az országnak, mint jelenleg. A hazai adottságok mellett és a technológia mai fejlettségi szintjén
nincs más megoldás, nincs reális
alternatívája az atomenergiának.
A 2010. évi magyarországi országgyűlési választások után a második
Orbán-kormány kiemelt stratégiai feladatának tekintette a hazai
energetika fenntartható jövőjét
megalapozó, új alapokon nyugvó
Nemzeti Energiastratégia megalkotását és parlamenti elfogadását, amelynek alapvető célkitűzése
Magyarország energiafüggetlenségének erősítése volt. E cél megvalósításának egyik legfontosabb
sarokpontjaként a hazai atomerőművi kapacitás hosszú távú
fenntartását fogalmazták meg.
A kormány már akkor is döntő
szempontként tekintett az állami
szerepvállalás erősítésére a hazai
villamosenergia-fogyasztók jövőbeli megfizethető ellátása érdekében. Elvárásaként fogalmazódott meg, hogy az új blokkoknak
a megépítésük után kizárólagos,
100%-os állami tulajdonban kell
maradniuk. A beruházás finanszírozására pedig olyan pénzügyi
megoldást kellett találni, amely
ezt garantálni tudja.
Az atomiparban a nukleáris biztonság elsőbbséget élvez bármilyen szakmai vagy politikai természetű szempont előtt, ami feltétele
az atomenergia széles körű társadalmi elfogadottságának. Magyarország a blokktípus kiválasztása során is azt tartotta elsőrendű
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követelménynek, hogy a megépülő két új blokk megfeleljen a fukushimai atomerőmű-baleset után
foganatosított szigorú nemzetközi és hazai biztonsági követelményeknek, valamint lehetőség
szerint rendelkezzen a jelenlegi
követelményeken túlmutató biztonsági megoldásokkal és tartalékokkal. Mindezen feltételeknek
csak a 3+ generációs, VVER-1200
blokktípus felel meg. Emellett fontos szempont az is, hogy a szállító
szakmailag meggyőző referenciákkal rendelkezzen az adott technológia építésével, karbantartásával
és fejlesztésével kapcsolatban.
A kormányzat az előzőekben részletezett elvárások mellett nemzetgazdasági szempontból szintén elengedhetetlennek tartotta, hogy
a beruházás megvalósításában a
hazai cégek és munkavállalók a lehető legnagyobb arányban vehessenek részt.
A kormányzati döntés előtt látható volt, hogy bizonyos más típusú
blokkokkal folyamatosak a gondok. A finnországi és a franciaországi EPR típusú atomerőművi beruházásokkal összefüggő
átadási
határidő-módosítások,
költségnövekedések,
illetve a
Westinghouse AP1000 típusú
blokkjával kapcsolatos problémák
közepette a kormányzat felelős
döntést hozott. Ezt igazolja az is,
hogy 2010-től kezdődően orosz
részről folyamatosan, évente adtak-adnak át VVER típusú blokkokat Oroszországban és külföldön.
A Roszatom új blokkok építésére
vonatkozó megrendelésállománya
folyamatosan nőtt. Utóbbi azt is
jelenti, hogy az orosz fél az évtizedek alatt felhalmozott tudása új
atomerőművekben ölt testet.
Lényeges szempont az is, hogy a
Magyarországon több mint 30 éve
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biztonságosan és üzembiztosan
működő orosz típusú VVER-blokkokkal, az építéssel, karbantartással és az üzemeltetésével kapcsolatban a Paksi Atomerőmű eddigi
üzemideje alatt nagyon jelentős
tudás és tapasztalat halmozódott
fel. Emellett pedig szoros szakmai
kapcsolat alakult ki az orosz és a
magyar fél között az atomerőmű
üzemeltetése, karbantartása és
fejlesztése során. Mindezek alapján egyidejűleg olyan technológiai
szállítót és finanszírozási technikát
kellett találni, amelyek teljes mértékben megfelelnek a legszigorúbb hazai és nemzetközi bizton-

jektnek számottevő GDP-növelő
hatása lehet, hiszen munkahely
teremtéssel, gazdaságélénkítéssel
és
infrastruktúra-fejlesztésekkel
jár együtt. Magyarország kivételes – más szállítók által egyáltalán
nem biztosított – lehetőséghez
is jut, hiszen a megállapodás értelmében a beruházás értékének
akár 40%-át kitevő munkát magyar
beszállítócégek végezhetnek, azaz
a Paks II.-projektnek köszönhetően a hazai vállalkozások 5 milliárd
euró értékű megrendeléshez juthatnak. A hazai cégek számára ez
óriási lehetőség, hiszen a jövőben
akár más oroszországi és/vagy

zás csúcsidőszakában pedig több
ezer ember is dolgozhat majd a
két új blokk megépítésén.
Az orosz finanszírozással kapcsolatban nagyon fontos azt is hangsúlyozni, hogy kizárólag csak az
orosz fél hitelkonstrukciója által
biztosítható a magyar nemzeti érdek érvényesülése, azaz a megépítendő két új, orosz, 3+ generációs blokk kizárólagos, 100%-os
magyar tulajdonban maradása.
Emellett lényeges az is, hogy a
beruházás hosszú távú versenyképességét az orosz hitelkonstrukció nagyon előnyös feltételei
biztosítják, hiszen a legfeljebb

sági követelményeknek, valamint
a kormányzat nemzetgazdasági
elvárásainak és célkitűzéseinek is.

külföldi – orosz technológiájú –
projektben is részt vehetnek. Példaként meg lehet említeni, hogy
a cseh cégek már most is nagyon
fontos beszállítói a Roszatomnak.
Részt vesznek az oroszországi
beruházásokban és gyakorlatilag
az összes, külföldi projektben is.
Uniós követelmény az is, hogy a
beszerzések 55%-a közbeszerzés
útján történjen. A hazai költségvetés a beruházás révén számottevő
pluszbevételhez juthat, a beruhá-

10 milliárd eurót és kamatait a
blokkok beüzemelését követően,
21 év alatt kell törleszteni. Emellett lehetőség van a hitel előtörlesztésére névértéken és további
díjak nélkül. Magyarország már
élt is ezzel a kivételes lehetőséggel. A jó gazdasági teljesítményt
és a kedvező nemzetközi pénzpiaci lehetőségeket kihasználva a
Paks II.-projekt finanszírozására eddig lehívott közel 78 millió
eurót hazánk már előtörlesztette.

Gazdasági aspektusok
Az Oroszország által biztosított,
legfeljebb 10 milliárd eurós hitel
olyan beruházási hitel, amelynek
eredményeként két új, 1200 MW
teljesítményű, legalább 60 éven
keresztül üzemelni képes atomerőművi blokkot kapunk. A pro-
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A projekt megtérülését az Európai
Bizottság lezárult vizsgálata is alátámasztja, hiszen az eredmények
szerint a két új blokk visszahozza
a befektetett tőkét, és jelentős
profitot is fog termelni.

A VVER-1200 típusú blokk
biztonságosságához nem
fér kétség
Fontos kiemelni, hogy a világ első,
3+ generációs, VVER-1200 típusú
atomerőművi blokkja – a Novovoronyezs II-1 blokk 2017. február
óta már kereskedelmi üzemben
termel. Ezt a típust a Nemzetközi

Atomenergia-ügynökség a világ
első olyan blokkjaként ismerte
el, amely megfelel a 3+ generációs atomerőművekkel szemben
támasztott
követelményeknek.
Emellett az Európai Bizottság – a
projekt részletes vizsgálata során
– is megállapította, hogy a Pakson építendő két új, VVER-1200
típusú blokk teljesíteni tudja a
legszigorúbb nukleáris biztonsági és sugárvédelmi előírásokat is.
Tavaly novemberben pedig a már

üzemelő novovoronyezsi egység a
több mint 135 éves amerikai energetikai Power magazintól megkapta a „Legjobb erőmű” díjat, amelyet még egy amerikai és egy svéd
atomerőműnek ítéltek oda. A kiadvány hangsúlyozza, hogy az új
3+ generációs, VVER-1200 típusú
novovoronyezsi blokk „a legújabb
eredményeken és fejlesztéseken
alapul.”
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típusú blokkok: Finnország (1), Fehéroroszország (2), Kína (4), Banglades (2), Törökország (4) és Egyiptom (4).

Az orosz szállító

Jelen pillanatban számos ilyen típusú blokk áll építés alatt, vagy
már megállapodás született az

Nem véletlenül esett tehát Magyarország választása az orosz
technológiára. Oroszország és a
Roszatom olyan stratégiai partner, amely világelső a megrendelések számát tekintve, hiszen
képes világszínvonalú szakmai
hátteret és technológiát biztosítani. A globálisan is vezető szerepet játszó orosz állami vállalat-

adott beruházásról. Az új paksi
blokkok referencia-erőműve a Leningrádi Atomerőmű II. kiépítés,
ahol az első VVER-1200 típusú, 3+
generációs blokk 2018. június 12én már elérte a névleges, 100%-os
teljesítményszintet. Oroszországban további ilyen blokkok épülnek,
vagy vannak tervezés alatt. Külföldön a megrendeléseket tekintve
pedig a következő országokban
épülnek vagy fognak épülni már
aláírt megállapodások szerint ilyen

nak otthon 6, külföldön pedig 35
új atomerőművi blokk építésére
van megrendelése. Ugyanakkor
a hosszú évtizedek alatt felhalmozott orosz nukleáris tudás és
folyamatos fejlesztések eredményeként az építendő orosz tervezésű blokkok száma folyamatosan
növekszik az egyes országokkal
folytatott tárgyalások nyomán, hiszen egyre több ország kíván belépni az atomenergiát használók
klubjába.

A VVER-1200-as blokkok
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Lencsevégen a világ
Czibuláné Mayer Szilvia | Fotó: Juhász Luca, Bodajki Ákos

„Amikor felébredtem, már reggel járt a kertben. Leseperte az éjszakát a völgyekbe, és megintette az órát, hogy jó lesz csendesebben viselkedni.” Találó idézet Fekete Istvántól az augusztus közepi
orosz–magyar ökotáborra. Fergeteges hangulat, néma csend, kora
hajnali fények, éjjeli fotózás, percre pontos program, mély beszélgetések, laza poénok, sikerélmények, barátságok és kihívások jellemezték a természetfotós ökotábort Paks környékén, ahol az idősebb fotós generáció tanította a fiatalabbat.
Oroszország a föld legnagyobb állama, vezető atomhatalom, és volt
mit tanulnunk meghívott vendégeinktől is. Paks és a környék helyeit bejárva az erőmű környezetét,
természettudatosságát mutatta
be a hazai szervezőcsapat, amely
ismert természetfotósokból, park

őrökből, tanárokból, tolmácsokból, természetvédelmi egyesület
dolgozóiból és az erőmű látogatóközpontjának kollégáiból állt.
Mindenkit Vincze Bálint, az erőmű
(el)ismert fotósa vezényelt óraműpontossággal, és tette feledhetetlenné ezt az augusztusi forró, ám

kellemesen fárasztó hetet, amelyet – a korábbi orosz táborok viszonzásaként – először szerveztek
Magyarországon. Két résztvevő
igen messziről, a Bering-tengerhez közeli Bilibinóból érkezett hozzánk, tinédzserek, akik a magyar
Társadalmi Ellenőrző, Információs
és Településfejlesztési Társuláshoz
tartozó település gyermekeivel
karöltve indultak el minden reggel
Tolnáról meglesni azt a bizonyos
pillanatot. Manapság nem kell
fényképezőgépet venni ahhoz, ha
el szeretnénk kapni egy-egy szös�szenetet az életben, hiszen a telefonokban szinte mindenkinek van
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profiktól ellesve a legjobb pillanatban elkapni az exponáló gombot
nem egyszerű, pláne, ha mindezt
gyerekek „művelik”. „Az objektívet megcsalni nem lehet, de akinek ez a hobbija, vágya, hogy egyszer netán fotográfus legyen, az
meglepően kitartó. Embereinkre
találtunk bennük, öröm volt tanítani őket” – mesélte a profi fotós.
Talán a nyár legforróbb hete volt,
így a hajnali 4.30-as ébresztő után
legalább a napfelkelte hűvöset
hozott. Fotóselőadások, dunai
sárkányhajózás, strandolás, fotózás a paksi Ürgemezőn és Hartán, gemenci erdei kisvasutazás,
cseresznyési táborlátogatás, séta
Óbánya hűs erdejében, éjjeli meteoreső-nézés, orosz est, saját készítésű erdei madárodú-kihelyezés,
múzeumlátogatás követte egymást
a programban, jártak a paksi horgásztavaknál, sőt volt halászléfőzés
és csülkös bableves is. A hét végén
a gyerekek ajándéktablóba foglalták a legjobb pillanatokat, amelyet
képértékelős szavazás, tinédzserkamerája; a táborba felvételt nyerő
gyerekek közül többen mobiljukkal készítették azokat a képeket,
amelyek bekerültek a fotóstábor
kiállításába a paksi Atomenergetikai Múzeumban.
Nézőpontok, látószögek, helyzetek, helyszínek váltakoztak az egy
hét folyamán, de ami mindvégig
közös volt, az a csapatszellem
és kitartás. Bodajki Ákosnak, az
atomerőmű fotósának prezentációja a fényfestésről tavaly és idén
is nagy sikert aratott, előtte a gyerekek nem ismerték ezt a technikát, csak esténként, lefekvés előtt
kísérletezgettek vele. Idén direkt
ezért mindenki kapott egy LED-es
elemlámpát, amivel tudtak „játszani”. Példaértékűen, alázattal,
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könnyekkel egybekötött záróvacsora követett. „Nem,
nem volt ciki tizenévesen
megkönnyezni a sok munka
és a hajnali kelés gyümölcsét, ahogy az orosz gyerekeknél a reggeli torna sem
az. Bár a tavalyi tapasztalatok alapján nem volt meglepő, ők rendkívül fegyelmezettek. Kaptál már kézzel
készített babát magadról
mintázva? Mi igen, mindenki külön-külön egyedi
ajándékként” – emlékezett
vissza Vincze Bálint.

NEMZEDÉKEK KÖZÖTT

Hogyan láttuk a hetet, milyenek ők?
Bodajki Ákos fotós
• Az orosz táborfelügyelők fiatal koruk ellenére (30-as
átlag) nagyon tapasztaltak. Némelyikük több mint 10
éve táborvezető vagy felügyelő, és egyébként nagyon
különböző szektorokban dolgoznak (egyetemi tanár,
építészmérnök, szabadúszó).
• Az ottani táboroztatási rendszer nagyon hasonló a
régi úttörőtáborokhoz, de azok ultramodern felszereltségűek, és egyszerre egész nyáron keresztül több száz
gyermek cirkulálva táborozik.
• Az orosz gyerekek reggel tornával kezdik a napot!
• Náluk otthon, a buszon menet közben csak ülve és
bekötve lehet utazni, ha nem tartják ezt be, nagyon szigorúan büntetnek (nálunk ez néha technikailag kivitelezhetetlen volt sajnos).
• Oroszországban a gyerekek előtt tilos a dohányzás
és az alkoholfogyasztás, ennek lehet, a magyar gyerekek is örülnének.
• Roppant mód elhivatottak, az egyik fiatal hölgy több
mint 10 éve a mienkhez hasonló táborokban ünnepli a
születésnapját, másikuk a paksi tábor miatt csúsztatta
az esküvőjét egy héttel. Az 5 kísérő közül egy orvos is
volt a csapatukban, mivel nagy felelősség van a vállukon.
• Minden tábort egy zenés, táncos záróműsorral köszönnek meg. Volt egy dal, amit Vincze Bálint tiszteletére írtak. Az a melegség, hála, amit sugároztak magukból, méltán tükrözi, hogy jól érezték magukat, és
örültek, hogy itt lehettek. A záróesten látta igazán az
ember a pityergő gyerekeken, hogy komoly barátságok
születtek, de láttam diákszerelmet is, kézen fogva sétáló párokat. Ketten állandóan együtt lógtak, megkérdeztem őket, hogy egy városból jöttek talán. Kiderült,
hogy több mint 800 km-re laknak egymástól. Hárman
is voltak, akikkel már másodszor táboroztam együtt,
és szinte mindegyikükkel tartom valamilyen formában
a kapcsolatot. Így találkoztam idén a novovoronyezsi
atomerőműben tett látogatásunkkor két másik sráccal a
tavalyi táborból. Köszönjük, hogy jöttetek!
Jillingné Weisz Julianna
kísérőtanár:
• Kiváló természetfotósunk szakmai útmutatói, előadásai, melyeket gyakorlatban is kipróbálhattak a gyerekek, osztatlan sikert arattak.
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• Hajnali ötkor már terepen voltak a gyerekek, hogy a
napfelkeltét fényképezhessék.
• Böddi-szék, Harta élővilága számomra is csodás, ritka helyek voltak. Vezetőink mint a saját tenyerüket, úgy
ismerték a legtöbb helyet. Bálint minden egyes állomást előre meglátogatott.
• Bogyiszló kocsányos tölgyes – éjjel 11 óra után csillagfotózáson voltunk, láttuk a Tejutat, a meteoresőt, és
hajnalban ismét keltünk boldogan. Itt már egy igazi csapat volt, orosz és magyar gyerekek egymásnak segítettek, hogy a legszebb pillanatokat lencsevégre kaphassák, s a lehető legtökéletesebb beállítást érjék el.
• Sokat tanultak egymástól is, keresték a legszebb témákat a jó fotókhoz, és a tábor végén egyre jobb fotók
készültek, amelyeket kiállítottunk.
• A fakultatív, spontán esti programok csodás hangulatot varázsoltak, igény volt egymás népzenéjének,
népművészetének megismerésére, ahonnan senki sem
hiányzott, örömmel vettek részt rajta, köztük én is.
Juhász Luca fotós
• Legjobban a gyerekek lelkesedése tetszett, örültek,
hogy itt lehetnek, és azt tanulhatják, amit szeretnek, ami
érdekli őket. Értékelni tudták az oktatást, később pedig
a tudást, amit itt kaptak.
• Hajlandóak voltak áldozatot hozni a jó fotókért, hogy
a legszebb fényeket csípjék el. Ennek érdekében kitartóan várakoztak a bogyiszlói legelőkön este tíz órakor
is, többrétegnyi szúnyogriasztóból álló páncéllal védve,
várva a Perseidákat, az egyik legismertebb meteorrajt.
• Ekkor csapatban is szétszóródtak, fényfestést is próbálgattak, vagy éppen a minket bámuló tehéncsordát
fotózták, amíg be nem sötétedett teljesen. Később
csak a néha felvillanó fejlámpák fényéből tudtuk, hogy
egy-egy társaság merre vonult félre. Nekem ez a nap
tetszett a legjobban, eddig én sem fotóztam még csillagokat, csak tippelni tudtam volna, hogy milyen beállítások szükségesek, de természetfotósaink előzetes
útmutatása után, könnyebben tudtam okítani a hozzám
csapódott kis bandát. Hozzájuk hasonlóan, én is izgalommal tudtam várni, hogy milyen fotó bukkan elő egy
többperces exponálás után.
• Érdemes volt foglalkozni velük, sokat tanult belőle
mindenki, aki részt vett a táborban.
• Jó volt látni, hogy valóban érdekli őket, örültek minden apró sikernek, hazaérve pedig könnyebben bontogatják majd tehetségüket. Tanulságos volt számomra is.
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Gastroblues Fesztivál – stafétaváltás
Gyöngyösiné Nyul Petra | Fotó: Molnár Gyula

A Gastroblues Fesztivál egyedi, értéket adó, közösséget kovácsoló és nem utolsó sorban a város hírnevét is öregbítő rendezvény 2017-ben lett 25 éves.
Bár az itteni közönség alapvetően is jó színvonalú programokhoz szokott, a szervezők minden évben
igyekeznek emelni a mércét: igazán jó hangulatot teremtenek a július első hetében lezajló fesztiválokon. A blues-, rock-, jazz-zene rajongói, a borbatárok és a gasztronómia kedvelői körében a rendezvény
töretlenül népszerű, és évről évre egyre több új érdeklődőt vonz. A templomi, az ESZI-csarnokbeli és
szabadtéri koncertek mellett a gasztronómia és a bor évek óta főszerepet kap.

NEMZEDÉKEK KÖZÖTT
A negyedévszázados történetben
egy bizonyos fordulópont is bekövetkezett, amikor a staféta apáról
fiúra szállt; a Gastroblues Fesztivál
megálmodója és eddigi főszervezője, Gárdai György átadta e nemes feladatot fiának, Ádámnak,
hogy ezentúl ő vegye kezébe a
szervezést és vigye tovább a fesztivál jó hírét.
Gyurival és Ádámmal az eddigi
fesztiválszervező munkájukról és a
jövőbeli terveikről beszélgettünk.
–– Gyuri, hogyan foglalnád össze
ezt a két és fél évtizedet a számodra kiemelkedő események, illetve
a nagyobb kihívást jelentő feladatok kapcsán?
–– Már több mint 30 éve, 1986.
október 23-án költöztem vissza
Dunaújvárosból szülővárosomba,
Paksra, a nagyszülői házba, ahol
kemény kétkezi munkával és jelentős baráti segítséggel a családomnak új otthont, a paksiaknak
pedig az Új Hullám zenés kocsmát
építettünk. Dunaújvárosból – mint
magnós és zenei klubvezető, koncertszervező – hoztam a zenészkapcsolatokat. Vendéglátós gyakorlatot a pult „vidámabbik felén”
szereztem, különböző szintű egységekben. 1988. december 1-jén
jó technikai háttérrel (CD-lemezjátszóval), igényes gépzenével,
sikeres koncertekkel útjára indult
egy paksi sikertörténet. Öt év múlva, 1993 márciusában az Új Hullám
adott otthont a Mini együttes „25
év rock” elnevezésű koncertjének, amelyen többek között Török
Ádám, Tátrai Tibor és Závodi János is felléptek. A helyszíni felvétel
került első kiadott lemezünkre. Ebben az évben indult útjára a Gastroblues Fesztivál a jelenlegi Erzsébet Szállóban és a Duna korzón,
amely helyszíneket már az első év-

ben ki is nőttünk. Az új helyszín az
ESZI lett.
–– Mennyi időbe telik egy fesztivált megszervezni, főbb vonalakban hogyan zajlik a szervezés?
–– A szervezés fesztiváltól fesztiválig tart. Ebben a munkában
a család mellett részt vesznek a
barátaink és számtalan önkéntes
segítő is. Természetesen a fesztivál nem működne Paks Város Önkormányzatának és az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt. jelentős támogatása nélkül. Nélkülük nem találkozhattunk volna fesztiválunkon a műfaj legismertebb világsztárjaival,
és nem neveznék Paksot a blues
fellegvárának Magyarországon.
–– Mesélj, kérlek, a legnagyobb
pillanatokról, melyik az eddigi legkedvesebb emléked?
–– Szeretnék kiemelni néhány
eseményt, valamint fesztivált,
amely emlékezetes marad sokunk
számára:
• 1998: Galánta–Paks testvérvárosi szerződéskötés és Spencer
Davis hozzászólása

•
•
•
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2002: Animals együttes koncertje a Gastroblues Klubban
2003: Pro Urbe emlékérem –
Paks
2006: Világsztárok sokasága
egy fesztiválon: Ten Years After, Nazareth, Keith Emerson
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2009: Magyar rekord felállítása
„149 fajta borral készült étel”
kategóriában
• 2010: Jethro Tull fellépése az
ASE-csarnokban, amely Pécs
Európa Kulturális Fővárosa
kísérőrendezvénye volt. Megnyitotta Páva Zsolt, Pécs polgármestere
• 2012: Rick Wakeman fellépése négy helyszínen ebben az
évben a Gastroblues Fesztivál
eseményein
• 2012: A viski református egyház a Gastroblues-adományból megvette a magyar óvoda
tetőcserepét
• 2013: Tolna Megyei Príma Díj
• 2017: 25. Jubileumi Gastro
blues Fesztivál 5 színpadon 50
koncert
–– Miután átadtad Ádámnak a
főszervezői posztot, hogyan tudod
és szeretnéd őt segíteni a továbbiakban?
–– Úgy érzem, eljött az ideje, hogy
ténylegesen elkezdjem a nyugdíjas éveimet. Ahogy mondani
szokás: átadom a stafétát Ádám

fiamnak. Nyugodt lehetek a jövőt
illetően, hiszen évek óta részese
a szervezésnek-bonyolításnak, valamint ráfér a fesztiválra az újítás
és a fiatalos lendület. Ebben a
korban sokan érezzük, hogy rendszerezni kellene a dolgainkat, vélt
vagy valós értékeinket. Számomra
az elmúlt negyedszázad hang- és
képanyaga, a sok száz fesztiválon rögzített koncert jelenti ezt.
Ha időm engedi, szívesen állítanék
össze egy Best of Gastroblues sorozatot azoktól az előadóktól, akik
több koncerten különböző formációkban felléptek a 25 év alatt (például Deák Bill Gyula, Török Ádám,
Tátrai Tibor, Tűzkerék xT, Ripoff
Raskolnikov).
–– Ádám, felnőttél az évek alatt,
mindig is a részese voltál a fesztiváloknak. Gyermekkorodban gondoltál rá, hogy egyszer átveszed
ezt a nagy feladatot az Édesapádtól?
–– Ahogy mondod, valóban a
fesztivállal együtt nőttem fel. Tizenkét éves voltam, amikor az
első zajlott, de már előtte öt év-

vel voltak az édesapám által működtetett Új Hullám nevű „kultúrkocsmában” olyan rendezvények,
amelyek a blues, jazz, rock műfaj
köré csoportosultak. Itt ismerkedhettem meg személyesen Török
Ádámmal, Tátrai Tiborral, Deák
Bill Gyulával és a hazai zenei élet
kiválóságaival. Ezek a kapcsolatok
kibővültek, elmélyültek az évtizedek alatt, és ma már barátomnak
tekinthetem az említett művészeket, akik méltán érdemelték ki az
egész ország, sőt a világ tiszteletét. Gyermekkoromban tudatosan
tereltek a szüleim a vendéglátás,
rendezvényszervezés felé. Már fiatalkoromban megismerhettem
Kovács János mesterszakácsot, aki
számtalan rendezvényen készítette a kiválóbbnál kiválóbb ételeket,
ami engem is megfogott. Ez még
inkább inspirált a vendéglátóipari tanulmányok felé. Szekszárdon
gyakorlatilag minden középfokú
vendéglátói iskolát elvégeztem,
majd a rendezvényszervezés mélyebb megismerése motivált, amikor a bajai főiskolára jelentkeztem,
művelődésszervező szakra, amely
egyébként a könyvtár szakkal párosult, és mindegyik területet a mai
napig hasznosítom. Itt elsősorban
a gyakorlati munka sokfélesége
hatott rám. Az elméleti tudnivalók
mellett olyan rendezvények szervezését ismerhettem meg, amelyek addig viszonylag távol álltak
tőlem: Bajai Halászléfőző Népünnepély, Duna Menti Folklórfesztivál, képzőművészeti kiállítások,
táncházak, filmklub, jótékonysági
ételosztások és még sorolhatnám.
Mindezen előzmények után egyre
jobban tudatosult bennem a Gastroblues Fesztiválok szervezésében
való egyre gyakoribb, tevékeny
részvétel fontossága, és az, hogy
egyre nagyobb terhet vegyek le
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édesapám válláról. A váltást én
mint folyamatot éltem át a közelmúltban, és ennek a vége valóban
egy teljes felelősséggel átvett
programsorozat lesz. Az egész
esemény szervezése azonban nem
egyéni produktum, hanem egy
nagy csapat sikeres, összehangolt
munkája.
–– A zene szeretete és a fesztivál
Édesapád vagy a tanulmányaid és
a szervezési munka iránti érdeklődésed révén vált az életed fontos
részévé?
–– Elsősorban az élő zene, a gasztronómia szeretete és az ezekhez
a témákhoz hasonlóan hozzáálló
emberek boldoggá tétele az, ami
engem motivál. A szervezési munkára, mint szükséges módszerre és
eszközre tekintek, amit igyekszik
a teljes családunk szívvel-lélekkel
végezni.
–– Neked mi jelenti a legnagyobb
kihívást a szervezésben?
–– Az egész tervezési munka és
a támogatók megnyerése. Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy
mindvégig kitartott mellettünk

két fő támogatónk, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. és Paks Város
Önkormányzata, amit igyekszünk
meghálálni, és olyan színvonalas programokat szervezni, amire
nemcsak Pakson, hanem Európában is felkapják a fejüket.
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–– Neked melyik a legkedvesebb
emléked a fesztiválokhoz kapcsolódóan?
–– Számtalan kedves emlék köt
a fesztiválhoz. Kiemelném friss
élményként a teljes tavalyi vándorkiállítás-sorozatot, amikor a
Kárpát-medencében húsz helyen
mutathattuk be a Nemzetközi Gastroblues Fesztivál 25 éves
tevékenységét. Rengeteg zenekedvelővel találkozhattunk újra a
fesztivál júliusi eseményein túl is,
egész évben, de új kapcsolatokat,
barátokat is leltünk általa.
–– Milyen szakmai terveid vannak
a jövőre nézve?
–– Célom, hogy az évtizedek
alatt kialakult fesztivállátogató
közönség (az a bizonyos kemény
mag) kibővüljön fiatal, zeneszerető családtagokkal, hogy ők is
megismerhessék ennek a műfajnak az embereket összekötő
szellemiségét, amely talán egyre
kevésbé van jelen az uniformizált
fesztiválok között.
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Generációk tudása
Lehmann Katalin | Fotó: internet

A minap kezembe akadt egy fakanál. Néztem, nézegettem. Na, nem azért, mert ismeretlen lett volna számomra ez az ősi konyhai eszköz, hanem mert elgondolkodtatott, hogy ez legalább még fából
készül, és nem műanyagból. De jó – gondoltam is magamban –, van még, amit természetes anyagból készítünk. Tovább nézegettem. Rá kellett jöjjek, mégis létezik ,,műanyag fakanál”, a műanyag
keverőkanál. Mit mondjak, el is ment a kedvem aznapra a főzéstől. Vannak eszközök, amik másként
festettek, másból készültek nagyanyáink idején, és nem minden esetben jobb, hogy lecseréltük őket
tömeggyártott, végül szemétként rendkívül környezetszennyező alternatívákra.

Szó sincs arról, hogy a lentiekben
majd szemellenzővel a fából készült eszközök mellett teszem le a
voksomat, aztán teljes lényemmel
a műanyag készítésűeket gyalázom, de a helyzet mindenesetre
elgondolkodtató. Egyes források azt mondják, hogy minden
egyes percben egy teherautónyi
műanyag szemét kerül a vizeinkbe, tengereinkbe és óceánjainkba. A tömegtermelés a gyorsan,
sokat és olcsón hármasra eskü-

szik, ami kényelmet és túlfogyasztást hozott mindennapi életünkbe, amelynek következtében nem
kevés szemetet halmozunk fel magunk után. Nagyszüleimnek csak
egy-két fakanala volt éveken keresztül, nekem már most van vagy
öt, és azonfelül több műanyag
kanál büszke (?) tulajdonosa is vagyok.
A Paksi Metszet városi múzeum
újkortörténészével, Gazdag-Fejes Margittal górcső alá vettünk

néhány fakészítésű háztartási eszközt, amelyet akár még ma is használhatnánk, de a tömegtermelés
ezt már nem teszi lehetővé, meg
amúgy sem olyan ,,trendi”…

Vesszőből font kézi poroló/
prakker

Eredetileg fűzfavesszőből készítették azt a porolót, amely
bizonyára még nagyon sok család háztartásában megtalálható
volt néhány évtizeddel ezelőtt is.
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A vesszőből font takarítóeszközt
még napjainkban is meg lehet vásárolni vásárokban, piacokon. Ami
miatt mára már kevésbé használjuk, az talán a porszívók és takarítógépek elterjedésével magyarázható. Akár ma is használhatnánk.

Szívószál

Elsőre mindenkinek az a színes
műanyag cső jut eszébe, amelyen
keresztül olyan élvezetesen lehet
szürcsölni az üdítőt, italt, teát.
Nem is lenne ember az ember, ha
találékonyságának köszönhetően
az évszázadok során nem rukkolt
volna elő különféle típusokkal.
Változatok szívószálakra: papír,
bambusz, bioműanyag, üveg,
rozsdamentes acél és a legérdekesebb talán az ehető szívószál.
Alternatív megoldásokból tehát
nincs hiány.

lehetett a vesszőből, fából készült
gyermekmegőrző. Kell, nem kell,
hasznos, haszontalan, sőt káros
eszköz-e a bébikomp? A kérdés
örök, de az évek során Kati is
megváltozott egy kicsit – gurulós
műanyag bébicsősz lett belőle,
amitől óva intenek a gyerekorvosok.

Szita

A sziták, lisztsziták lyukacsos háztartási eszközök, amelyek henge-
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a mozsarak. Bizonyos területeken
ma is használják gabonafélék és
ételalapanyagok zúzására, illetve
a festékiparban pigmentaprításra
egyaránt. Napjaink háztartásaiban
sem idegen, főleg akik a háztáji,
frissen szedett fűszerekre esküsznek.

Csupor

A nagyobb ivó vagy tároló cserépedény ősidők óta ismert.
Lekvár, méz, tejföl, zsír egyaránt

Fonott kosár

Néhány évvel ezelőtt a legtöbb
esetben műanyag szatyrokat használtunk bevásárlásra, de olyan
irdatlan mennyiségben, hogy
kisebb lelkiismereti és észszerűségi kérdéssé válhatott bizonyos
körökben, mivel az évszázadokig
le nem bomló, sokszor és sokféleképpen veszélyes műanyag
szatyrokat a könnyen lebomló
testvéreik váltották fel, nem beszélve a vászontáskákról és a napjainkban is reneszánszát élő klas�szikus fonott kosárról. Vásárokban
praktikus mosható bélésekkel is
kaphatók. Mi a fenntartható, okos
döntés? Öt műanyag szatyor helyett inkább két vászontáska és
egy fonott kosár.

Kati, a bébikomp

A kukoricafosztó és más betakarítási munkában dolgozó asszonyoknak bizonyára nagy segítség

resre hajlított vékony fa- vagy fémlemezből és benne kifeszített (pl.
lószőr, dróthuzal) szövedékből készülnek. A szita rázó mozgatásával
a szemcsés vagy por alakú anyag
finomabb és nagyobb szemcséit
választják vele szét. Műanyagból
készült szitát persze már többen
láttunk.

Mozsár

Kezdetben fából és kőből, majd
később különféle fémből készültek

helyet kaphatott egy-egy csuporban. A környezetre ártalmatlanok voltak, természetes anyagból készültek, élettartamuk szinte
örökös volt, hacsak nem a kamrában kóstolgató gyerkőc vagy a
kíváncsi macska le nem lökte a
polcról. Cserépedényben tárolni
az élelmiszert ma sem idejétmúlt,
lassan kezdenek visszaszivárogni
a háztartások polcaira, felváltva
így a különféle műanyag tároló
edényeket.
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Életfa – életünk fonala a generációk mentén
Susán Janka | Fotó: Juhász Luca
Ellátogattam a Paksi Életfa Idősek Otthonába, ugyanezen a napon kaptam néhány fotót, amelyeken
nagyfiam tartott a kezében egy néhány napos kis csecsemőt. Megérintett ezen a napon az élet kezdete
és a befejezése is. Ha belegondolunk, életünk nagyobbik részét felnőttként éljük. A gyerek- és ifjúkor
csak bevezetése, megalapozása az életünknek, hogy aztán szépen kilombosodhasson életünk fája. Kávási Brigittával, az intézmény vezetőjével beszélgettem, aki már két és fél éve vezeti azt, beszélgetésünkkor véglegesültek az ősszel induló jelentős felújítás és bővítés részletei.
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„Életfának a hagyományos népnyelvben mindazon örökzöldeket nevezték, amelyek télen nem
hullatták le levelüket. Életfának
nevezték továbbá a családfát is,
amelyen az élet továbböröklődött.
A mesei, mondai világ is foglalkozik az életfákkal különböző formákban, és különböző misztikus
jelentőséggel felruházva azokat.”
(Forrás: Wikipédia)
Milyen szép képek és gondolatok
az előzőek az életfáról. Az örökzöld
fa képe, amely télen sem hullajtja
le a levelét. Az jut róla az eszembe, ha valaki úgy tudja megélni a
hetven fölötti éveit, hogy azért
maradnak energiái, szellemileg és
testileg is képes méltó és örömteli
életet élni úgy, hogy a családja és
a barátai is körülötte vannak. A generációk kapcsolatát a családfa
képe mutatja meg szépen.
–– Mennyire tudnak együtt élni a
generációk? Mennyire jellemző az
időskor, a megváltozott élethelyzet elfogadása, megértése a fiatalabb generációk által?
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–– Ez igen nehéz és rendkívül ös�szetett kérdés. A rendszerváltás
előtti idők mély nyomot hagytak
maguk után a családi kapcsolatok területén is. A betegek gondozása, a haldoklás kísérése, a
hozzátartozó elvesztése már nem
családi körben történt ezekben
az időkben, a kórházi szobák falai között zajlott minden, gyakran
személytelenül. Ezáltal már nem
a mindennapok családi életének
része volt a születés és halál, mint
korábban, és emiatt ismeretlen sokak számára. Az ismeretlenhez pedig félelem és távolságtartás is párosul. Ez a távolságtartás jellemző
a fogyatékosok felé is. Rengeteg
tanulnivalónk van ezen a területen.
Jártam skandináv országokban tanulmányúton, ahol az elfogadást
már egészen kisgyerekkortól megtapasztalják, mert együtt vannak
ilyen társaikkal is a bölcsődétől
kezdve. Egy kerekes székes ember látványa teljesen természetes
számukra, nyitott szívvel, és ha
kell, segítve tudják kezelni az ilyen
helyzeteket. A generációk közötti
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különbségek is nőttek a modern
informatikai környezet kialakulásával, a legidősebbek és a fiatalok
között szinte szakadék tátong ilyen
szempontból. Rendkívül ritka, ha
az idősek között valaki számítógépet, internetet is tud használni.
Bár ezen a téren most megtapasztaljuk, hogy egyre inkább fel kell
készülnünk az igények változásaira. Napjainkban építjük ki a wifit,
szeretnénk, hogy a családi kapcsolatok fenntartását még inkább elő
tudjuk segíteni, akár az online világ
adta lehetőségekkel.
–– Kik élnek az otthonban, csak a
legidősebb korosztály?
–– Talán kevesen tudják, de nemcsak a legidősebbekkel foglalkozunk, hiszen fiatalabb korban is
előfordulhat, hogy állandó ápolásra van már szükség, például
egy súlyos maradványtünetekkel
járó agyvérzés után. Azt figyeltem meg, hogy még manapság
is szégyennek tartják, szégyenkezve élik meg a családok, ha egy
hozzátartozójuk bekerül hozzánk.
Sokszor tapasztaltam azt, hogy a
családok erejükön felül próbálják
megoldani a helyzetet, ami végül
a családi életük vagy az egészségük rovására megy. Talán nem is
tudják a lehetőségeket, amelyeket ilyen esetben igénybe lehet
venni. Alapellátás keretén belül
működik egy nappali foglalkoztató
a Kereszt utcában, ahová el lehet
vinni vagy beszállítást is igénybe
lehet venni a hozzátartó eljuttatására. Ez abban az esetben jó megoldás, ha a problémákkal küzdő
családtag ellátását a munkaidőn
kívül még meg tudják oldani, napközben pedig a foglalkoztatóban
gondoskodnak róla. Működik városunkban a 24 órás felügyeletet biztosító jelzőrendszeres házi segít-

ségnyújtás is azok számára, akik az
önálló életvitel fenntartására még
képesek. Egy kis jelzőgombot kapnak, melyet maguknál tartanak, és
azzal krízishelyzetben jelezhet-

és ugyanezért a szobaajtókon
egyedi, színes fotók is találhatóak
a nevek mellett. Nagy konyha is
található, közel napi 300 adagot
főznek, a város felé is kiszolgálnak.

nek. Az ügyeletben lévő gondozó
azonnal elindul a helyszínre, majd
a szükséges intézkedéseket megteszi. A balesetek jelentős része
éjszaka történik, amikor felkelnek,
megszédülnek és elesnek. Ilyen
krízishelyzetben nem biztos, hogy
kezük ügyében lesz a mobiltelefon, vagy ha ott is van, nem biztos,
hogy tudják kezelni.
Brigitta körbevezetett a házban.
A csendes pihenő vége felé jártunk, sokan a szobájukban voltak,
mert szükségük van a délutáni pihenésre. Azonban nem voltak üresek a folyosók, mert vannak olyanok is, akik nem tudnak napközben
elnyugodni. Velük egy nővér foglalkozott a társalgóban. Sokaknál a
hozzátartozójuk ült, nincsen kötött
látogatási idő, reggel nyolctól este
nyolcig szabadon látogathatóak
az itt élők. A folyosók különböző
színűek, ezzel is segítve a már kicsit nehezebben tájékozódókat,

Az idősek között sokan speciális
étrenden vannak, így sokféle étel
készül.
– Nem is olyan egyszerű egy pépes étrenden lévő menüjét összeállítani, hogy változatos is legyen,
dietetikusunk segítségével oldjuk
meg – mondja Brigitta. – Van egy
kis könyvtáruk is, ahová szabadon
betérhetnek, és itt szokták tartani
az imaórákat is.
Egy bácsi éppen lapozgat egy
könyvet. A gyógytornatermükbe
beszereztek néhány bordásfalat,
tornaeszközt a karok és lábak átmozgatására, a székből való felállás gyakoroltatására, ahol gyógy
tornász is segíti a munkát. Még
egy kis szépítkezésre alkalmas fodrászhelyiség is van, jár ide gyógypedikűrös és kozmetikus is igény
szerint.
– De van olyan unoka – meséli –,
aki naponta jár be borotválni a
nagypapáját.
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–– Milyen intézményekkel, szervezetekkel, magánszemélyekkel, önkéntesekkel álltok kapcsolatban?
Milyen programjaitok vannak?
–– Beszéltünk már a generációs
problémákról. Arról, hogy a gyerekek nem tudják kezelni a helyzetet, ha egy beteg, idős emberrel
találkoznak. Ezért lenne fontos,
már egészen pici korban elkezdeni
az érzékenyítést. A dunakömlődi
óvodával sikerült egyelőre kialakítanunk szorosabb kapcsolatot,
akik rendszeresen eljönnek hozzánk. Szerencsére az óvónő is jól
tudja kezelni ezt a helyzetet, mert
ez is szükséges. Iskolások is többször megfordulnak nálunk, de a
tizenévesekben már benne van
a gát, így előfordul olyan, hogy
látszik a gyerekeken a feszültség,
ahogy belépnek, esetleg szó szerint rosszul lesznek. Ez irányba bővíteni szeretnénk a kapcsolatot, a
bölcsőde vezetőjével már ötletelünk a lehetőségeken. Azt is hozzá
kell tenni, jelenleg a programok
szervezésének az is gátja, hogy
nincsen hozzá megfelelő helyünk.
Az épület korszerűsítése, a tervezett bővítések ezen a problémán
is segíteni fognak. Vannak önkéntesek is, akik jelentkeztek, szívesen
segítenének bármiben. Volt már,
hogy az udvar rendbetételében
segítettek, vagy a kapu megjavításában. Sokszor azok maradnak
segítőként jelen, akiknek egy hozzátartozójuk élt nálunk. Az egyik
legkedveltebb programunk a nótázás, amit szintén önkénteseink
tartanak, ilyenkor dalra fakad az
„egész” intézmény. Nagyon sok
a kerekes székes nálunk, akiket
még ki lehet vinni kisebb sétákra,
de ehhez kísérőkre van szükség.
Többször iskolások segítettek egy
fagyizás megszervezésében a lakótelepen, a kerekes székek navi-

gálásában, ami nagy élmény volt a
bentlakóknak. Hozzáteszem a gyerekeknek is.
–– Milyen összetételűek a betegség és ápolás szempontjából az
otthonban élők?
–– Megváltozott mára az a húsz
évvel ezelőtti szemlélet, hogy az
egyedül maradt, megözvegyült
emberek költöztek be az otthonokba. A nálunk élők egyharmada
nagyon súlyos szellemi hanyatlásban, a másik egyharmada teljes
ellátóképtelenségben
szenved,
inkább a krónikus belgyógyászati
osztály képét mutatjuk most. Nem
egyszerű gondozásról van szó, hanem egészségügyi szakellátást is
kell nyújtanunk.
–– Milyen fejlesztés előtt álltok?
–– Jelenleg nem tudjuk jól különválasztani az itt élőket: szellemileg
még épet és a már nem épet, a
gondozásra szorulót, és aki még
nem szorul rá, ami nem egészséges. Teljesen más gondoskodást
igényel a különböző gondozási
szükséglettel rendelkező személyek ellátása. A bővítéssel ezek a
szakmai szempontok megoldhatóak lesznek. Lesz egy húszszemélyes, speciális fekvőbetegrészleg
a nagyon súlyos fekvőbetegek
gondozására. Nagy hangsúlyt
fektetünk a hospice-szemléletű megközelítésre, gondozásra.
A súlyos demenciában szenvedők
részére is kialakítunk egy húszfős
részleget. Itt sem csak idősekről
beszélünk, mert sajnos már sokkal
korábban is kerülhet bárki ilyen
állapotba. A fejlesztés harmadik irányaként húsz minigarzont
építünk, amelyben emelt szintű
ellátást valósítunk meg. Ebben
gondolunk azokra, akik mondjuk,
egy nagy kertes házban marad-
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tak egyedül, még önellátóak, de
kényelmi szolgáltatásokat már szívesen igénybe vennének, például a főzésben vagy mosásban, és
bekapcsolódhatnak a közösségi
programokba. A részlegek között
más típusú térítési díjak lesznek.
A jelenlegi szárny marad meg az
alacsonyabb gondozási szükséglettel rendelkezők részére. Ezt is
felújítják, korszerűsítik, a konyhát
is beleszámítva, valamint a mosodát is fejlesztik.
–– Várjátok-e további önkéntesek
jelentkezését?
–– Kilencven lakónál biztosan tudunk olyat találni, akinek a segítségére, kedvére tehet, ha valaki
jelentkezik erre a szép feladatra.
Vannak olyanok, akik csak az aktívabbakkal képesek kapcsolatot
teremteni, de vannak olyanok, akik
a mozgásképtelen, de szellemileg
ép lakóinkkal is tudnak foglalkozni. Amikor valaki ilyen szándékkal
keres meg minket, elbeszélgetünk
vele, milyen területen tudna bekapcsolódni az otthon életébe.
Megtapasztalják, hogy aki ilyen
feladatot végez, az nemcsak ad,
hanem rengeteget kap is, amit sokan előre talán nem is gondolnak.
Hozzáteszem, hogy az intézmény
mindennapi életét segítik és színesíthetik, mi mindig hálás szívvel
látjuk őket.
–– Milyen kis csapattal dolgozol
együtt?
–– Közel 60 fő dolgozik az itt lakók
ellátásában. Ők mind egy szép,
egyben iszonyatosan nehéz feladatot vállalnak. Nap mint nap, hatalmas testi-lelki megterheléssel,
amire biztosan mondhatom, hogy
szinte megfizethetetlen…, és én
irtó büszke vagyok a kis csapatunkra.
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Zöldebb generáció
Dicsérdi Liza | Fotó: internet
Az első papírra vetett gondolatok
után Platón így vélekedett a jövőről: „Az emberiség el fog butulni.
Gyengül a memória, a tudás felszínessé válik.” Erre válaszként több
mint kétezer évvel később megjelent a Z generáció, amit a világ
első globális és digitális nemzedékének mondanak.
Sokak szerint a mostani világ nehezebben élhető, mint néhány tíz

ért igazán aggódni kéne, hogy
még mindig gyártósorra kerülnek
a környezetet szennyező más alternatívával helyettesíthető vagy
éppen nélkülözhető használati
tárgyak. Sajnos olyan világban
élünk, aminek nyersanyagkészlete,
eltartóképessége véges, és olyan
társadalomban, aminek csak elenyésző része veszi ezt komolyan.
Idén a túlfogyasztás napja augusz-

évvel ezelőtt. Bár gyors és egyszerű, de korántsem biztonságos.
Nehezebb lépést tartani a fejlődéssel, és nem tekinthetünk biztos
befektetésként semmire, ami új és
modern, hiszen pár hónap múlva biztosan megjelenik egy jobb
változat, ami kukába kényszeríti
az előzőt. Természetes, hogy rendelkezésünkre áll a végtelenségig
fejleszthető technika, mégis, ami-

tus 1-jére esett, ami az eddigi legkorábbi időpont. Tehát úgy élünk,
mintha 1,7 föld állna a rendelkezésünkre. Mi ez, ha nem egy figyelmeztetés pusztító életmódunkra?
És a legszörnyűbb az, hogy ezen
a ponton rontani könnyebb, mint
javítani. Fáj bevallani, de teljesen
mindegy, hogy melyik generációba tartozunk, felelősek vagyunk
Földünk épségéért. Ha már most

mohó módon elhasználjuk ezt a
bolygót, mi marad a jövőnek?
Az elmúlt 80 évben 6 generációs
csoportot tartottak számon. Ők a
veteránok, baby boomerek, X, Y, Z
és alfa-nemzedék. Körülbelül 2024re pedig újabb névvel bővül a lista.
Pontosan 106 éve, 1912-ben jelent
meg egy újságcikk a „névtelen generáció” idejében, miszerint napjainkra a magas szén-dioxid-kibocsátás jelentős változást fog okozni
a föld hőmérsékletében. Ez meg
is történt globális felmelegedés
formájában. A lehetséges következmények egy része mára már
megfigyelhető. Az időjárás szélsőségesebb, a gleccserek olvadnak,
és már az ivóvízkészletünk is minőségi romláson ment keresztül. X, Y
és Z generációsként nem biztos,
hogy helyre tudjuk hozni száz évnek a hibáját, de utánunk van még
az alfa-nemzedék (remélhetőleg
nem az utolsó), akiknek elő tudjuk
készíteni azt az életet, amivel még
menthetik a menthetőt.
Minden korosztálynak megvan a
maga feladata. ’60-as évek, Rachel
Carson, akinek a Néma Tavasz
(Silent Spring) című műve hatással volt a nemzetközi környezetvédelmi mozgalom elindítására.
1971, Greenpeace, a világ legnagyobb független természetvédelmi nonprofit szervezete. Ők mind
példaként lebeghetnek előttünk.
És most, hogy a technika segítségével szinte bármire képesek vagyunk, kezdjük el ezt a tudást mi
is környezetünk megóvására fordítani. A bolygó legintelligensebb
lényeiként ne pusztítsunk, hiszen
ezzel csak a saját sírunkat ássuk
meg. A megoldás pedig egyszerű. Ne várjunk arra, hogy más cselekedjen helyettünk, mert sajnos
a jelenlegi helyzet azt bizonyítja,
hogy a legtöbben ezt teszik.
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Az iskolai generációk
és a különböző cikkek, ezért itt hozom be a tapasztalatokat. Tanáraim közt, bátran ki lehet mondani,
a 3 generáció (baby boomer, X, Y)
mindegyike felvonultatja magát,
de nem feltétlen a klasszikus jellemzőkkel. Aki a legmodernebb
felfogású tanárom, szerintem ő az
abszolút rangidős az engem tanító
tanári karban, észrevette, hogy mi
egy másik generáció vagyunk, és
máshogy áll hozzánk órákon. Használhatunk telefont a feladatokhoz,
és az interaktív tábla rendszeresen

Mindemellett az én privát, reprezentatívnak nem mondható kutatásom – ami generációnként körülbelül 10-15 embert „szólaltat”
csak meg – eredményeiből sem
jön ki nagy különbség: a Z generáció 50%-a tartja fontosnak a kultúrát, ami elszomorítóan kevés, de
a többi generációnál sem csúszik
60 fölé. A környezetvédelmet egyformán kimagasló arányban fontosnak tartja az összes generáció,
de nem fordítanak rá elég figyelmet, ami már egy jó út felé való
botorkálás. A Z generáció 90%-a
netről tájékozódik, a többiek a net
mellett tévét is néznek. De mondhatni, idejükbe belefér, hisz 60% 5
óra körül lóg valamilyen okosesz-

üzemel. De van olyan Y generációs tanár is, aki pedig a régi „poroszos” módszert szereti.
Érdekes azért, hogy hivatalosan
mekkora a generációs különbség
felfogásban, gondolkodásmódban, de ha (egy kicsit hazabeszélek a tanulóknak) nekiállunk beszélgetni, rájövünk, hogy az esetek
90%-ában eltörpülnek, hisz nem
olyan áthidalhatatlanok, mint a kutatások tartják.

közén. A tájékozódásban sokunk
nagy bánata a nyomtatott sajtó
jelene és jövője… Ritka, aki abból
tájékozódik, az X, Y, Z generációkban elenyésző, a baby boomerek
körében kicsit gyakoribb, de itt
sem jelentős.
Tehát nincsenek áthidalhatatlan
különbségek a generációk közt,
csak meg kell találni a közös csatornákat. Sok sikert kívánok mindenkinek hozzá!

Kocsis Márk | Fotó: internet
Valljuk be, az iskolák nagy ömlesztőtégelyek, találkozhatunk benne
mindenféle emberrel, különböző
háttérből érkezők különböző szokásokkal, rájuk jellemző vonásokkal és a különböző generációs jelekkel.
Bevallom, mielőtt kipattant a szikra, hogy mit is kéne írjak, elolvastam pontosan mit is jelentenek a
generációs kategorizálások, mik
a jellegzetes jelek, de ezzel nem
megelégedve, ismerőseimmel – 5
generációs kategóriából – kérdőívet is töltettem ki, és ezeket kovácsolom össze ebben a cikkben az
iskolai tapasztalataimmal.
Nézzük is meg, hány nemzedék éli
mindennapjait szeptembertől júniusig egy épületben, napi 8 órában. Tanárként ott van az ún. baby
boomer, aki 1946 és 1964 közt született, mellette helyet foglal a következő székben az 1965 és 1980
közt született X generáció, kicsit
odébb, de teret nyer már a katedrán az Y generáció is, aki 1981
és 1995 közt született. És a másik
fő tényező: a diák, a Z generáció.
Na, bumm, ez kapásból 4 generáció, ennyinek kell együtt élni és
dolgozni. Elgondolkodtató probléma, hogy hol lehet nagyobb
konfliktusra esély a generációs különbség miatt, a tanáriban vagy a
tanórán a tanár és diák közt. Nem
tudhatom a tanárikban lezajló
szakmai vitákat (bár bízom benne,
hogy vannak, hisz az mindenkit
fejleszt), de szerintem egy baby
boomer és egy Y generációs tanár
közt jelentős eltérés lehet már felfogásban, ha a tipikus jellemzőket
nézzük. De azokkal tele van a net
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Mint a nagyok, csak kicsiben – Géderlak
Susán Janka | Fotó: Török Tibor
A Barangoló rovatnak köszönhetően szépen járom sorra a Paks
környéki településeket. Vannak
hasonló vonásaik, de mindig
megpróbálok olyan emberekkel
találkozni, olyan tevékenységeket keresni, ami az előző riportokban még nem szerepelt –
megjegyzem egyre nehezebb a
dolgom. Azt hallotta már a kedves olvasó, hogy a magyar védőnői szolgálat – mint nemzetközileg is egyedülálló, tradicionális
ellátási rendszer – hungarikum?
A Géderlakon élők nagy része a

mezőgazdasághoz kapcsolódó
munkát végez, de a faluban mezőgazdasági gépgyártó vállalkozások is működnek, amelyek az
itt és a környező településeken
élő férfiak számára adnak biztos megélhetést. A településen
folyamatosak a fejlesztések,
amelyeknek köszönhetően az
itt élőknek mindene megvan,
mint a városokban, csak kicsiben – ahogy azt Katona György
polgármester úr mondta, amikor
körbekalauzolt a településen.
Tartsanak velem!

Hunyadi Brigitta védőnő
Brigitta Szegeden végezte el az
egészségügyi főiskolát, utána
ápolónőként dolgozott Kalocsán
három éven keresztül, majd megkeresték Géderlakról, elvállalná-e
a védőnői állást. Már közel húsz
éve dolgozik a szakmájában, hozzá
tartozik Géderlak mellett még Ordas is. Büszkén meséli, az első kis
újszülöttjeinek generációja közül
néhányan már édesanyákká cseperedtek, és most a gyermekeikhez
jár ki. A munkáját tekintve így már
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nagymama lett, bár ez a habitusán
és kinézetén sem látszik egyáltalán.
Arról kérdeztem, miben más egy
kisfaluban dolgozó védőnő munkája egy várositól? A születések
száma itt jóval szerényebb – mondja, évente maximum 15, ami mes�sze elmarad a városokban egy védőnőre esőtől. Viszont ő nemcsak
a kismamáját, hanem a családját is
ismeri, közvetlen kapcsolatban van
velük, ami nagyobb településeken
elképzelhetetlen. A városokban, az
iskolákban átveszi a kisgyerekekkel
való foglalkozást a csak erre a korosztályra szakosodott védőnő, míg
Brigitta akár egészen tizenhat éves
koráig követi egy gyermek sorsát,
amelynek tájékán egy nagylány
már egész közel lehet az anyává
váláshoz.
A leendő édesanyával a kapcsolata
egy védőnőnek onnan kezdődhet,
amikor eldönti a párjával, hogy babát szeretnének. Ekkor már érdemes felkeresni őt, mert életmódbeli tanácsokat tud adni részükre.
A fogantatás utáni első hetek alapvető fontosságúak a magzat fejlődése szempontjából, így nem
mindegy, hogy az édesanya szervezete mennyire van erre felkészülve, hiszen ezekre a hetekre csak
utólag derül fény. Néhány fejlődési
rendellenesség esélyének kialakulását is lehet csökkenteni a megfelelő vitaminbevitellel.
Amikor kiderül, hogy várandós az
anyuka, akkor kezdődik a terhesgondozás időszaka, a rendszeres
találkozásokkal, ellenőrzésekkel.
Majd a kisgyermek megszületése
után csecsemő-, kisded- és kisgyermekgondozás a törvény által
meghatározott ritmus szerint.
A védőnői munka egy új területtel
bővült. 2018 végéig meg kell szerezniük a rákszűrés elvégzéséhez

szükséges képesítést, amit törvény
ír elő. Magyarországon magasabb
az európai átlagnál a méhnyarákban megbetegedettek és az abban elhalálozottak száma is. A népegészségügy éppen e statisztika
miatt indította ezt a programot.
Brigitta az első ötszáz védőnő között végezte el a képzést. Miután a
központ megkereste a településen
élő asszonyokat, azt tapasztalta,
hogy többségük bizalommal fordul
hozzá, és részt vettek a szűrésen.
Több olyan eset is előfordult, hogy
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sülnek ebben a képzésben is, beépült a tananyagukba.
Beszélgetésünkkor
Brigittának
nyolc kismamája volt. Arról kérdeztem, milyen körülmények között
élnek a fiatal családok. Elmeséli, olyan még nem volt, hogy egy
kisbabát ne engedjenek haza az
otthonába. A védőnő készíti el a
kórház számára a család környezettanulmányát, ettől függ, hogy
hazajöhet-e a baba. Mindjárt mutatja, hol gyűjti a kismamáktól a
felesleges és kinőtt ruhákat. Csak

A 100 éves múltra visszatekintő védőnői hivatás gyakorlói olyan komplex, preventív, családvédelmi szolgáltatást biztosítanak hazánkban, amely
egyedülálló Európában. Hazánkban védőnői munkát csak védőnői szakon
szerzett főiskolai oklevéllel rendelkező személy végezhet. Szakmai tevékenységét önállóan látja el, de rendszeresen kapcsolatot tart az egészségügyi, gyermekjóléti és szociális ellátórendszer embereivel. A védőnő szoros
személyes kapcsolatot tart gondozottaival, melynek során az egyéni szükségleteknek megfelelően különböző problémáikban – egészségügyi, szociális, mentálhigiénés – tanácsot nyújt. Ezenkívül szűrővizsgálatokat szervez,
védőoltásokat készít elő, egészségnevelő és más egészségvédő közösségi
programokat biztosít a gondozottak számára. Forrás: www.hungarikum.hu

ő fedezte fel a méhnyak kóros elváltozását. Olyan asszonyokat sikerült bevonnia a szűrésbe, akik e nélkül a lehetőség nélkül kimaradtak
volna, mert önállóan nem utaztak
volna el a legközelebbi intézménybe. Jelenleg a program 2018 végéig szünetel, jövőre derül ki, milyen
formában folytatódik. A főiskoláról
frissen kikerült védőnők már része-

jó állapotú és tiszta ruhákat fogad
el, aki szeretne, válogathat belőle.
Ezzel a kezdeményezéssel is segíti
a szerényebb körülmények között
élőket. A falu már többször összefogott, ha egy családnak szüksége
volt rá, és ebben néhányszor ő volt
a mozgatórugó. Teszi mindezt jó
kedvvel, talpraesetten, szívesen,
szereti a munkáját.
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Farkas László és fia, Csaba
– Metalwolf Kft.
A Metalwolf Kft. már huszonhét
éves múltra tekint vissza, huszonöt éve foglalkoznak gépgyártással,
egész pontosan talajművelő eszközök előállításával.

A vállalkozást Farkas László indította, de már 22 éve a cégnél dolgozik fia, Csaba is, így lesz, aki továbbviszi a stafétabotot, ügyelve a
cég elért eredményeire, hírnevére.
László végzettsége gépésztechnikus, fia az ő hatására tanulta ki a
gépész- és villamosmérnök szakmákat, előtte középiskolába Paksra, az Energetikai Szakközépiskolába járt.
A mintegy ezer lakosú településen
két mezőgazdasági gépgyártással foglalkozó vállalkozás is működik, ami egy ilyen kisfaluban nem
mondható szokványosnak. Farkas
László szerint, ez olyan szempontból nem meglepő, hogy Bács-Kiskun megyében összpontosul az

országos mezőgépgyártás körülbelül 70%-a. Egy ilyen kisfalu azonban mindenképpen szerencsés,
hogy a mezőgazdaság mellett a
férfiak ipari területen is tudnak
munkát vállalni.
A vállalkozáshoz az ötletet egy
hollandiai utazás során merítették. Megismerkedtek egy apa
és a lánya által vitt vállalkozással,
amiben főleg traktorokat javítottak és kisebb gépeket gyártottak.
A rendszerváltás után sok kis mezőgazdasági vállalkozás volt még
Magyarországon, amelyeknek a
méretükhöz megfelelő kisgépekre
volt szükségük. A vállalkozás egy
acélszerkezetek gyártásával foglalkozó korábbi termelőszövetkezeti
segédüzeméből nőtte ki magát.
A kezdetekkor 12 alkalmazottal
indultak, ma már 23 főt foglalkoztatnak. A foglalkoztatottak fele a
környező településekről jár hozzájuk dolgozni, legmesszebbről Kalocsáról. Lakatosok és hegesztők
végzik az alkatrészek elkészítését,
a gépek összeszerelését. Nagy
kincs a jó szakember, mindkettő
manapság hiányszakmának számít
– mondják. Ezen úgy próbálnak segíteni, hogy szakmunkástanulókat
fogadnak Kalocsáról, a szakközépiskolából. Idén ez olyan jól sikerült,
hogy két végzős diák náluk kezdi el
a munkát. Azt mondják, lesz még
sok tanulnivalójuk, de a gyakorlat
során már megkezdték a szakmai
továbbképzésüket.
Talajművelő eszközöket gyártanak. Mit is jelent ez? Gyártanak
magágy-előkészítő,
tarlóművelő, szántáselmunkáló, talajlazító
és -tömörítő, sorközművelő eszközöket, 1,3 métertől 9 méteres
művelési szélességig, a 30–250
LE teljesítményű erőgépekhez.
A mezőgazdasági gépek között a
középkategória gyártói közé tar-

toznak, célcsoportjuk az 50–250
ha területen termelő gazdálkodók.
Termékeik nagyobb részét az ország szinte minden megyéjében
megtalálható
viszonteladóikon
keresztül értékesítik. A vásárlóik
többsége belföldről érkezik, de
próbálnak Szlovákia és Románia
felé nyitni, így már minimális exportjuk is van.
A termékeik között vannak saját
fejlesztésűek is. A terveket korábban László készítette, ma már Csaba is tervez, továbbá kapcsolatuk
van a Budapesti Műszaki Egyetem
mezőgépész szakával is.
Hogyan kezdődik egy ilyen gyártmányfejlesztés? – kérdeztem.
Az alapeszközök rendelkezésre
állnak a magágy előkészítéséhez
vagy a tarlóműveléshez – mondja
Csaba, azonban a gazdák tapasztalatai, visszajelzései alapján, azokat figyelembe véve, elindulhatnak
kisebb módosítások, újítások is.
Példaként említ egy talajlezáráshoz használt eszközt, amelynél
az átalakítás hatására megváltozott az eszköz súlya és szerkezete,
vagyis nagyobb lett a talajtömörítés hatásfoka, így a funkcióját még
jobban el tudja látni.
Távlati céljaik között az exporton
kívül a gyártási kapacitás növelése, és a modernizálás szerepel. Ennek érdekében megkezdték az új
irodaépület és egy korszerű 1000
m2-es csarnok építését, amelynek
köszönhetően technológiában is
előrébb tudnak lépni. Az eddigi 1
tonnás daru mellett egy 4-5 tonnás kapacitású is munkába áll, ezáltal nagyobb gépek gyártását is
megkezdhetik. Mivel szakembert
nehéz találni, elengedhetetlenül
szükséges a technika fejlesztése,
hogy a kétkezi munka minél nagyobb mértékben kiváltható legyen.

BARANGOLÓ
Katona György
polgármester
Géderlakon alig ezerfős lélekszáma ellenére óvoda és nyolcosztályos iskola is működik. Az iskola
megtartása annak is köszönhető,
hogy jól képzett pedagógusaik
által már régebb óta foglalkoznak
gyermekek fejlesztésével, felzárkóztatásával, és emiatt még Kalocsáról is beíratnak hozzájuk tanulókat, ezzel tudják kompenzálni az
alacsony gyereklétszámot – meséli
büszkén Katona György polgármester.
Szépen gondozott kis település,
ami a sikeres virágosítási mozgalomnak is köszönhető 1998 óta.
A Virágos Magyarország Mozgalomban 2001 volt a legsikeresebb
év a falu számára, ekkor a falvak
között aranyérmet szereztek, így
a következő évben részt vehettek
az európai megmérettetésen. 11
ország versenyez Európában, 11
országból érkezett a zsűri, akik végiglátogatták a versenybe bejutott
településeket, és a végén Géderlakot hirdették ki győztesként.
Folyamatosak a fejlesztések – meséli a polgármester, miközben az
óvoda mellett sétálunk el. Egy sikeres pályázatnak köszönhetően
az óvodát teljeskörűen felújítják.
Az udvarát, a kinti játékokat, a kerítést rendbe hozzák, az épületet
szigetelik és a nyílászárókat kicserélik. A polgármesteri hivatalban is
nemrég fejeződtek be a munkálatok, megszépült a testületi ülések
helyszíne, amely egy kicsit átrendezve házasságkötő teremként is
üzemel. Tavaly nyolc esküvőt tartottak a faluban.
Ordas, Uszód, Dunaszentbenedek
és Géderlak önkormányzati társulásban működnek, ezzel jelentős
megtakarítást elérve a költségve-
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tésükben, és vannak más területek,
például az óvodák üzemeltetése,
ahol összefog a négy település.
Jól élhető falu, amit a kereskedelmi egységek, a posta, a takarékszövetkezet, a gyógyszertár és az
egészségház is segít. Mindenünk
van – mondja a polgármester –,

hatók a házban, akik az utolsó lakói voltak a tájháznak. A berendezési tárgyakat a falu lakói közösen
adták össze.
2010-ben állították a tájháztól nem
messze az életfát, egy százéves
fenyő szolgált hozzá alapanyagul
Erdélyből. A fa ágaira azóta fel-

csak kicsiben a városokhoz viszonyítva.
Megálltunk a falu első és egyetlen, Szent Lászlóról, a falu védőszentjéről elnevezett terén. Köhler
Péter készítette a Szent Lászlóról
készült szobrot. Ez a terület ad
otthont a falu rendezvényeinek,
például a búcsúnak. Itt található
a tájház is a paraszt barokk stílusú
gyönyörű oromzatával, a településre jellemző kék-fehér színeivel.
Megtudtam, Géderlak népviselete hasonlít a Kalocsaira, de színeiben, a motívumok fajtájában,
nagyságában különbözik. Maris
néni és Imre bácsi képei megtalál-

kerülnek a település újszülötteinek nevei, szép emléket állítva a
gyermekáldásnak. Nem véletlenül
szoktak esküvőkor is fotózni mellette.
„Isten hozott, ha mész, Isten legyen veled” olvasható a főtéren
felállított székely kapun. Az erdélyi
testvértelepülésről való, a kapcsolat jegyében készült. Kétoldalas
kapu, mindkét oldalán más idézetekkel, jelképekkel. Nyitott kapu,
nincsenek szárnyai, ami azt jelképezi, hogy a település nyitott az
ideérkezők, az idelátogatók fogadására, szívesen látják, bárhonnan
érkeznek is.
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Kik járnak múzeumba?
Krizsán Árpád | Fotó: Bodajki Ákos
A 21. század minden téren jelentős
változásokat hozott az életünkben.
Sokat beszélhetünk a generációkról és a generációk közötti különbségről. Több tanulmányban a
kultúrával való kapcsolatot vizsgálják, és nem meglepő módon arra
jutottak, hogy nem csak a hétköznapi életben tapasztalhatók különbségek.
Magyarországon is megfigyelhető
az a fajta változás, hogy az idősebb korosztály a hagyományok
tisztelete és a kultúra iránti elkötelezettség miatt jár múzeumba,

míg a fiatalok – főleg a 18-25 éves
korosztály – már a szórakozást részesítik előnyben. A szórakozás
helyszíne pedig általában nem
egy kulturális intézmény az esetek
többségében.
Így már érthető, hogy a múzeumok funkcióit át kell gondolni,
és a lehetőségekhez mérten érdemes változtatni. A társadalom
formálódása, fogyasztói társadalommá alakulása megfigyelhető a
múzeumlátogatásokban is. Egyre
többen szeretnének kapni valami
többletet a látogatáskor. Míg az

idősebbek szeretik megnézni a kiállítást és kicsit felidézni a múltat,
addig a fiatalok szeretnék kipróbálni a kiállított eszközöket.
Nagyon nehéz egyensúlyt találni a különböző igények között.
A múzeum alapvető feladatai – a
kulturális javak gyűjtése, restaurálása, bemutatása – mellett meg
kell próbálni valamilyen módon
szórakoztatni, valamiféle élvezeti
értéket nyújtani.
Nagyon népszerűek a különböző
múzeumi rendezvények. Ilyenek a
Múzeumok Éjszakája, a Múzeumok

ATOMENERGETIKAI MÚZEUM
Őszi Fesztiválja, vagy akár a Múzeumok Majálisa. Ezek a rendezvények kimozdítják a múzeumokat
a megszokott hétköznapi munkából, a munkatársakat kreativitásra
ösztönzik, és az eredményekből
jól látható, hogy népszerű, sok látogatót vonzó rendezvény lesz a
végeredmény. A látogatók ezeket
a rendezvényeket igazi közösségi
élménynek tekintik, készülnek rá,
sőt mivel már hagyományuk van,
így keresik az újabb lehetőségeket, figyelik a múzeumok programjait.
Újfajta igény merült fel a múzeumok működésének tekintetében,
amit egyre több helyen kihasznál-

nak, és egyre több embert mozgatnak meg. Természetes, hogy
ezek a programok időnként szakítanak a hagyományos múzeumi
működéssel, vagy éppen új elemekkel gazdagítják azt.
Gyakorlatilag ezek a rendezvények
akár az azokon megtartott előadásokkal, kézműves-foglalkozásokkal
betekintést adnak egy-egy kor
vagy akár tudomány területére, ezzel nagyon jól kiegészítve, gazdagítva az iskolai keretek között zajló
oktatást.
Azért nagyon fontos megjegyezni,
ha a meghirdetett programok jól
illeszkednek az adott intézmény
tematikájához, akkor hosszú távon
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is növelhetik a népszerűséget, és
akár az általános látogatottságot.
Így a generációk megoszlása
nemcsak a múzeum látogatói statisztikájában, hanem a kiállítások
fejlődése során is megfigyelhető
– tematikától függetlenül –, hiszen
az irodalmi vagy történelmi kiállítás is lehet modern, interaktív, míg
egy üzemtörténeti is lehet sokak
számára száraz, unalmas. Röviden
összefoglalva a generációváltással
együtt a múzeumoknak is fejlődni
kell, alkalmazkodni kell a társadalmi igényekhez úgy, hogy minél
több generáció megtalálja a maga
számára érdekes lehetőséget.

Veterántól az Y-ig

Generációk közös munkája a múzeumban
Bencze Eszter | Fotó: Bodajki Ákos
Vajon más bolygóról jöttünk?
A generációs különbségek hogyan
hatnak egy szervezet életére?
Manapság egy munkahelyen akár
4 generáció is együtt dolgozik.
Ezáltal nagyon eltérőek lehetnek
a munka- és kommunikációs stílusok, attitűdök, tapasztalatok. Nem
véletlenül foglalkoznak rendszeresen különböző kutatások a generációk közötti munkahelyi konfliktusok vizsgálatával.
Könnyen kitalálhatjuk, hogy a legtöbb munkahelyi kihívást a munka
világába éppen bekapcsolódó fiatal és a legidősebb, akár nyugdíjas
korú kolléga jelenthetik. Emellett
generációs feszültséget okozhat
egy szervezet életében a fiatal főnök elfogadása is.

Az Atomenergetikai Múzeum,
bátran mondhatjuk, egy érdekes
és különleges hely. Nemcsak az
egyedülálló gyűjtemény miatt állítjuk ezt büszkén magunkról. Munkahelyi kollektívánk is különleges,
hiszen a fiatalabb és a pályakezdő
kollégáinknak is lehetősége van
idősebb, veterán kollégától tapasztalatot szerezni. Naponta éljük át a generációk egymásra gyakorolt hatását.
Azt tapasztaljuk, hogy a különböző életkorú munkatársak eltérő látásmódjának összeegyeztetéséhez
mindenki
részéről
kölcsönös együttműködés szükséges. A veterán generációba tartozó kolléga szerencsés, ha elfogadja a folyamatosan változó modern
technikát. Képes az új IKT-eszkö-

zök használatának elsajátítására,
és szívesen veszi a fiatal kollégák
segítségét ebben. Az idősebb
kolléga részéről a szaktudásának
átadására való hajlam és készség
segíti az elfogadást, sikeressé teszi
az együttműködést. A jó kapcsolat
titka lehet továbbá, ha nem szigetelődik el a nyugdíjas korú munkatárs, és aktív résztvevője marad
a megbeszéléseknek, rendezvényeknek, csapatépítő programoknak. Erre a generációra sokkal inkább jellemző az elkötelezettség,
a szervezet iránti hűség. Ez példaértékű lehet napjaink pályakezdő
fiataljainak. Szakmai tapasztalatuk
mellett nagyobb kapcsolati tőkével is rendelkeznek, amely szintén
nagy értéket képvisel.
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Számtalan kutatás rámutatott arra
a tényre, hogy alacsonyabb fokú
elkötelezettség jellemzi a ma munkába álló generációt. Az Y generáció és az azt követő, lassan munkába álló Z generáció tagjai inkább
nyitottak az újdonságokra, rugalmasabbak, a hagyományok és a
tisztelet kevésbé fontos számukra.
Ezeket a különbségeket kell a szervezeti kultúrában jól menedzselni,
fontos a megfelelő kommunikáció,

a folyamatos információáramlás,
egymás kölcsönös elismerése és a
bizalom.
A múzeumban vannak olyan munkatársak, akik között közel fél évszázad a korkülönbség, azonban
azonos szenvedélyük, a fotózás
miatt hamar megtalálták egymással a közös hangot. Még a különböző látásmódok, eltérő fotózási
technikák ellenére is jól megértik
és inspirálják egymást.

A múzeum, a gyűjtemény nagyságához, a programokhoz és feladatokhoz viszonyítva maroknyi
csapat vagyunk. Ezért is jó, hogy
hatékonyan tudunk közösen dolgozni, egymás munkájába besegíteni. Úgy látjuk, a múzeumban
a munkahelyi életet energizálja,
színesebbé teszi a különböző generációk együttes munkája.

Nemzedékről nemzedékre
Beregnyei Miklós | Fotó: AEM archívum

Egy adott ország vagy település
történetének hagyományos feldolgozása mellett egy új feldolgozási mód jelent meg, az úgynevezett generációelmélet, amely két
amerikai szerző – William Strauss
és Neil Howe – nevéhez fűződik.
A két szerző az egymást követő
generációk történeteként tekint

Amerika történetére (Google: generációs elméletek).
Paks településtörténetét is érdekes lenne olyan szempontból áttekinteni, hogy melyik generáció
milyen eredményekkel gyarapította a település fejlődését. Jelen
írásomban a II. világháború végétől próbálok egy vázlatot készíteni,

mert koromnál fogva volt szerencsém olyan személyekkel beszélni, akik tevékenyen részt vettek
az ország és saját településünk
újraépítésében. Ez a nemzedék az
úgynevezett veteránok, vagy másképpen az építők generációja, akik
1925–1945 között születtek.
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Ez a nemzedék szenvedte végig
a második világégést, takarította
a romokat, amelyen új életet indított. Életüket és munkájukat – mint
évszázadok óta mindig – a vallás
és a politika irányította, osztotta
meg őket születésüktől kezdve.
Ennek a nemzedéknek a tagjai részt
vettek a Paksi Konzervgyár újraindításában és modernizálásában, de
sokan közülük az atomkor kihívásaival is szembesültek. Kis túlzással
mondható: helyi viszonyok szerint
két technikai forradalmat is átéltek. A korszerűtlen konzervgyárat
európai színvonalú modern gyárrá
fejlesztették, majd amikor ez a modernizálás befejeződött, beköszöntött az atomkor Pakson.
A 3. ötéves terv legnagyobb Tolna megyei ipari beruházása volt
a 150 millió forintos konzervgyári
rekonstrukció, amelyet 1969-ben
fejeztek be, és a gyár évente 4500
vagon konzervet állított elő.
Közben 1968-ban nyilvánosságra
hozták: Pakson épül fel az ország
első atomerőműve, amelynek építését 1969-ben meg is kezdték.
Az úgynevezett építők generációjának tagjai közül sokan otthagyták a modernizált konzervgyárat,
és átvonultak az atomerőmű építéséhez. Ezt a generációt váltotta
fel az úgynevezett baby boomerek
generációja, akik a jól felépített
erőművet üzemeltetik.
Mielőtt folytatnánk, nézzük meg,
mely generációkról van szó.
Ma Magyarországon hat generációval számolnak.
1. Veteránok, vagy másképpen az
építők generációja (1925–1945
között születettek, a 70–90 évesek)
2. Baby boomerek generációja
(1946–1964 között születettek,
az 50–70 évesek, a Ratkó-korszak szülöttei)

3. X generáció (1965–1979 között
születettek, a 35–50 évesek)
4. Y generáció (1980–1994 között
születettek, a 25–35 évesek)
5. Z generáció (1995–2010 között
születettek, a 10–25 évesek)
6. Alfa generáció (2010 után születettek)
A veteránok generációjából a
nyugdíjtörvény szerint már senki sem dolgozik, ha mégis, akkor
mint vállalkozó van jelen az atomerőműben (miként a jelen sorok
írója is).
A többi generáció atomerőműben
való jelenlétének demonstrálásához jó támpontot nyújt a 2017ben készült korfa, amely szerint az

2.

3.
4.
5.

atomerőmű dolgozóinak létszáma 2527 fő (449 nő és 2078 férfi),
amelyben nincsenek benne a felmentési idejüket töltők.
Az említett alapadatok alapján tekintsük át a teljes létszám generációs összetételét:
1. Baby boomerek generációjába
113 nő és 499 férfi tartozik. Ennek a generációnak tagjai közül
kerültek ki a híres csikócsapat
tagjai, akiket Pónya József ve-
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zérigazgató illetett ezzel a jelzővel, akikről Hazafi József írta
az 1984-ben megjelent hasonló
című könyvét. Pónya József a
fiatal fizikusokat nevezte csikócsapatnak, akiknek feladata
volt a reaktorok életre keltése.
Néhány név a csikócsapat tagjai
közül, akiket Hazafi József név
szerint említ: Beier Matthias,
Buday Gábor, Faragó Péter, Kapocs György, Kardos Imre, Kecskés László, Raffay György. Ennek
a generációnak az utolsó tagjai
mentek-mennek nyugdíjba az
elmúlt években és napjainkban.
Az X generáció, amely a legnagyobb létszámban van jelen, hiszen 242 nő és 1108 férfi tartozik
ide.
Az Y generációhoz 94 nő és 468
férfi tartozik.
A Z generációból 3 férfi van a
dolgozók között, akik 21 évesek.
A felsorolt adatokból ugyan
nem derül ki, de egy esetleges
név szerinti azonosítás már rávilágítana arra is, hogy háromgenerációs családok is dolgoznak az atomerőműben.

Ez a nemzedékről nemzedékre
épülő üzemeltetői személyzet –
bármilyen beosztásban is legyen –
nagyban befolyásolja az üzemhez
való viszonyukat, a biztonság érdekében végzett teljesítményüket és
elkötelezettségüket. A jövőt illetően, nem nehéz megjósolni: Paks II.
esetében szintén szükséges lesz
egy csikócsapat II. toborzása.
A generációs elmélet elemzi az
egyéni magatartásokat, viszonyukat a környezetükhöz, amelyek
megismerése, tudomásulvétele,
netán elfogadása a másik fél részéről pozitív munkahelyi légkört
teremthet, és tompítja a „bezzeg
az én időmben…”-féle megnyilvánulásokat.

44

ATOMERŐMŰVET ÉPÍTÜNK

Paks II. interaktív kiállítása
minden generációnak szól
Paks II. Zrt. | Fotó: Paks II. Zrt.
A kiterjesztettvalóság-alkalmazás segítségével a látogatók egy 3+
generációs atomerőmű reaktorcsarnokába is bekukkanthatnak,
megnézhetik annak működését a Paks II. Atomerőmű Zrt. interaktív
kamionjában. A jármű házhoz viszi az atomenergiáról, annak hazai
alkalmazásáról és a Pakson épülő új atomerőművi blokkokról szóló
legfontosabb információkat, ősztől tavaszig az országot járja, nyaranta fesztiválokon állomásozik.
A fent említett és hozzá hasonló,
a fiatal korosztály számára természetesnek számító eszközök,
lehetőségek mellett a hagyományos, személyes tájékoztatásnak is
színtere a Paks II. Atomerőmű Zrt.
különlegesen kialakított tájékozta-

tó kamionja. A kamion belsejében
kisfilmek, interaktív táblák nyújtanak ismereteket az atomenergiá
ról, a Paksi Atomerőmű üzemelő
négy blokkjáról, bemutatják a
Paks II.-projekt eddigi eredményeit, illetve a beruházás jelentő-

ségéről, társadalmi, gazdasági és
környezeti hatásairól, szerepéről
szolgálnak bővebb információval.
Az utazókiállítás minden generációnak szól, segítségével bármely
korosztály a számára legszimpatikusabb és legkézenfekvőbb módon gyarapíthatja tudását.
Olyan interaktív eszközökkel, tesztgépekkel szerelték fel, amelyek
érdekesek, ugyanakkor könnyen
kezelhetőek, használatuk nem kíván informatikai jártasságot. Akik
mégis a hagyományos tájékoztatást részesítik előnyben, kézbe vehetik az informatív kiadványokat,
illetve személyesen fordulhatnak
kérdéseikkel a kamion szakértő
előadójához.
Országjárása során elsősorban
az általános és középiskolák diákjai látogatják a jármű belsejében
található kiállítást, amely miután
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nagy számban fogad osztályokat,
ilyenkor rendhagyó fizikatanteremként funkcionál. A fiatalok a szóbeli tájékoztatás után szívesen pattannak a kiállításon lévő kerékpár
nyergébe, hogy teszteljék: milyen
berendezés hozható működésbe
az általuk megtermelt energiával.
Népszerű a fiatalok körében az interaktív 3D-s térkép, és szívesen
élnek a lehetőséggel, hogy egy
iPad segítségével virtuális sétát tegyenek kettő 3+ generációs VVER1200-as atomerőművi blokk körül.
Ilyen típusú blokkokat terveznek
felépíteni Pakson annak érdeké-

ben, hogy olcsón, biztonságosan,
klímabarát módon megtermelt villamos energia szolgálja az ország
áramellátását.
Kiemelt figyelmet szentel a Paks II.
Atomerőmű Zrt. arra, hogy a fiatal
felnőttek, azaz a felsőoktatásban
tanuló korosztály számára is érdekessé, könnyen elérhetővé tegye
a jármű belsejében rejlő ismereteket, ezért a kamion nyaranta a
legnagyobb hazai fesztiválokon
állomásozik. A tapasztalatok azt
jelzik, hogy ez a generáció különösen nyitott a korszerű technológia,
innováció iránt, hiszen 2017-ben,
amikor újabb körútját megkezdte
a kamion, csak a nyolc nyári fesztiválon közel 18 ezer fő volt rá kíváncsi. Idén is nyolc nagy magyarországi zenei és kulturális fesztivál
szerepelt a kiállítás „menetrendjén”. Ezeken a fesztiválokon a kamion mellett kialakított Energiasziget kínál további programokat.
Babzsákok, függőágyak szolgálják
a kényelmet, és különböző játéklehetőségek – például QR-kódkereső játék, válaszvadászjáték,
kaparós sorsjegy – kecsegtetnek
tárgynyereményekkel. A látogatók a kamion megtekintése során
szerzett tudásukat tesztelve, kellő
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számú helyes válaszért cserébe
szintén tárgynyereményben részesülnek.
Az érdeklődés töretlen a kiállítás
iránt, az idei fesztiválkörút első
nyolc állomásán több mint 20 ezer
látogatója volt, 2009-es indulása óta pedig több mint 300 ezer.
A kamion népszerűségét jelzi az is,
hogy egyre gyakrabban kap meghívást különböző rendezvényekre,
így vendégeskedett idén például
Nagykanizsán, ahol Atomfórumot
tartottak.
A jármű gazdag eszköztára ilyen
alkalmakon igény szerint bővül
a legkisebbek számára készített
eszközökkel. A Paks II.-tematikájú
memóriajáték, puzzle, színező Pakson, a Város Napján debütált sikerrel. Azon a napon több mint ezer
látogatót fogadott az interaktív
kamion, amely 2018 tavaszán rangos elismerést kapott: az Atomexpo Awards nemzetközi pályázat
társadalmi kommunikáció kategóriájának döntőjében a társaság oklevélben részesült. Az Atomexpo
Awards díjait a X. Atomexpón,
Szocsiban adták át először öt kategóriában a nukleáris területen példaként állítható kezdeményezések
elismeréseként.
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Az ott élők szerint is biztonságos a KKÁT
Közvélemény-kutatás a jobb tájékoztatásért
RHK Kft. | Fotó: RHK Kft.
Mivel az atomerőmű rendszeresen végeztet közvélemény-kutatást Pakson és a környező településeken,
így bizonyára nem volt szokatlan az itt élők számára, hogy sokukhoz kérdezőbiztosok kopogtattak be
idén májusban is, nukleáris témákról faggatva őket. Az atomerőmű szomszédságában működő Kiégett
Kazetták Átmeneti Tárolója (KKÁT) üzemeltetője, az RHK Kft. végeztet felméréseket a telephelyei környezetében. Többek között az ott élők tájékozottságát vizsgálja a radioaktívhulladék-kezelés témakörében, valamint kikéri véleményüket tevékenységével kapcsolatosan. A cél, hogy az évtizedek óta folytatott tájékoztatás eredményességéről, illetve a helyi önkormányzati társulásokkal való együttműködés
megítéléséről átfogó képet kapjon.
Az ezer fő megkérdezésével májusban lezajlott reprezentatív felmérés két legfontosabb megállapítása, hogy egyrészt a térségben élők
kiemelkedő általános ismeretekkel
rendelkeznek nukleáris témákban,
bár vannak még hiányosságok ná-

luk is, másrészt a térségben üzemelő KKÁT működését biztonságosnak tartják. Honti Gabriella,
a társaság kommunikációs osztályának vezetője hangsúlyozta: „Ez
utóbbi kiemelten fontos, hiszen a
nyugodt szakmai munkához elen-

gedhetetlen a lakosság támogatása programjaink iránt.”
A kérdőíves közvélemény-kutatást a Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési
Társulás – a TEIT – településein
(Kalocsán, Pakson, Tengelicen,

RADIOAKTÍV HULLADÉKOKAT KEZELŐ KFT.
Géderlakon, Gerjenben, Ordason, Foktőn, Dunaszentgyörgyön,
Dunaszentbenedeken, Uszódon,
Faddon, Bátyán, Pusztahencsén)
végezték el, és az egyes helyszíneken az ott élők létszámával arányosan, véletlenszerűen választották
ki a megkérdezetteket.
A válaszok alapján elmondható:
a térségben általánosan ismert,
hogy az atomerőműben elhasznált
fűtőelemek a KKÁT-ba kerülnek.
A kérdésre, hol keletkezik radioaktív hulladék, a válaszadók valamivel több mint a fele tudta a választ,
miszerint az atomerőművön kívül a
mezőgazdaságban, iparban, gyógyászatban és kutatások során is
használnak sugárzó anyagokat.
A megkérdezetteknek több mint
fele van tisztában azzal, hogy a
radioaktív hulladékok többféle
kategóriába sorolhatók, közel kétharmaduk tudja, hogy ezeket speciális tárolókban helyezik el.
Igen magas (85%) azoknak az aránya, akik támogatják vagy inkább
támogatják a nukleáris energiatermelést, és nagyjából ugyanilyen
mértékű a KKÁT működésének elfogadottsága is.
Az is kiderült a felmérésből, hogy
az itt élők jelentős része felelősen
gondolkodik a radioaktív hulladékok elhelyezésével kapcsolatosan,
ugyanis több mint háromnegyedük egyetért azzal, hogy a nagy
aktivitású hulladékok és a kiégett
fűtőelemek gondja nem hagyható
a jövendő nemzedékekre. Persze
némiképp árnyalja a képet, hogy
egy másik kérdésre adott válasz
szerint, ha lehetne, a helybeliek
közel fele szállíttatná külföldre
a radioaktív hulladékot. „Nekik
és az országos közvélemény számára sokszor kell még elmondani, hogy a nemzetközi szabályok
minden európai uniós tagállamot
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arra köteleznek, hogy maga oldja
meg a radioaktív hulladék kezelését, elhelyezését” – tette hozzá
az osztályvezető. Ugyanakkor a
megkérdezettek közel kétharmada egyetért azzal az állítással,
hogy ezeknek az anyagoknak és
a kiégett fűtőelemeknek az elhelyezését biztonságosan meg lehet
oldani. A válaszadók több mint

pülésfejlesztéssel is foglalkoznia
kell. Itt fontos megemlíteni, hogy a
KKÁT hatását pozitívnak ítélik meg
az érintettek, 72%-uk gondolja
úgy, hogy működése a településeken fejlődést eredményezett.
Hitelesség és közérthetőség szempontjából a megkérdezettek magasan a helyi médiumokat tartják a
legtöbbre, többségük ezért innen

kétharmada azt is tudja, hogy ez
a Radioaktív Hulladékokat Kezelő
Kft. feladata.
A közvélemény-kutatásban természetesen megkérdezték a helyieket a TEIT-ről is. Eszerint a társulás ismertsége közel 60%-os, és
azok közül, akik már hallottak róla,
a legtöbben azt is tudják, hogy
központja Kalocsán van. A megkérdezettek nagyobbik fele úgy
gondolja, hogy az önkormányzati
szervezet legfőbb feladata a tájékoztatás, de sokak szerint tele-

tájékozódik a tárolóval kapcsolatosan is. Ezt erősíti meg az is, hogy a
TEIT évente hat alkalommal megjelenő újságját, a TEIT Hírlapot
a válaszadóknak több mint a fele
rendszeresen olvassa, és jelentős
részük hasznosnak tartja a kapott
információkat.
A kérdőíves módszerrel készült interjúkat követően maguk a lakosok
is tehettek fel írásban kérdéseket a
RHK Kft. szakembereinek, amelyek
megválaszolására a TEIT Hírlap következő lapszámában kerül sor.
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Minden rendben? – a mindennapos, ártatlan kérdést gyakran feltesszük, újabban akár köszönés helyett is. Mikor van valaki, valami rendben? A gyors kérdésre adott válasz persze általában ugyanilyen felületes. A rend, a
rendezettség személyes életünknek pontosan olyan lényeges része, mint egy vállalat életének – az atomerőmű
működésében létfontosságú, hogy gépben-testben-fejben rend legyen, hogy tökéletesen működjön a világ egyik
legnagyobb műszaki teljesítménye. Új rovatunkban a rend mélyére tekintünk: azt vizsgáljuk, hogyan szolgálta,
szolgálja a rend a közjót, az fejlődést. Hiszen rend a lelke… alapvetően mindennek.

Napirendi pontok-gondok
Lehmann Katalin | Fotó: internet
Mindenki másképp csinálja.
Másképp, mert vannak, akik a
gazdaságban, a mezőgazdaságban, míg mások az ipar ágazatában dolgoznak, de mivel még
ennél is sokkal több területen
vagyunk jelen – nem beszélve a
három műszakban dolgozókról
–, sokszor nehéz összehangolni
a napirendünket, és jó, ha egyáltalán a családdal működik.
Az pedig már szinte közhely,
de mégis szeretjük mondogatni, hogy ,,semmire sincs időm”,
meg a tipikus elszólás, hogy
a ,,nagyanyáinknak könnyebb
volt”. Aztán miért is? Az esetek
többségében pedig még autójuk sem volt, tehát még kevésbé
voltak mobilak, mint mi. Bezzeg
a spanyolok csak sziesztáznak,
vagy mégsem? Napóleon szinte
sosem aludt? Néhány érdekesség a napirend alakulásáról régen és ma.

Napirend vagy sem?

A napirend áthatja életünket – talán a hétvégék kicsit lazábbak –,
így hétköznap reggelente többnyire azonos időben kelünk, dolgozni
megyünk, majd munka után jöhet
a bevásárlás, otthoni teendők,
esetleg kikapcsolódás, vacsora és
alvás, na és persze a nonstop gyer-

meknevelés. Ennél persze sokkalta
árnyaltabb a mai átlagember napirendje, de a fő pillérek – mint a
megfelelő pihenés és táplálkozás
– az alapját adják egy napunknak.
Mivel az ember a szokások rabja,
ezért ha a ,,napirendje” egy bizonyos esemény miatt felborul, akkor
nyugtalanná, feszültté válik, ami
hosszú távon pedig egészségkárosodáshoz vezethet. Vannak, akik
megkövetelik maguktól/maguknak a jól megtervezett napirendet,
míg mások ennél sokkal rugalmasabbak, bár életük így kevésbé
kiszámítható, és jóllehet, hogy
egészségtelenebb.
Sokszor hallani, olvasni védőnőktől, kismama-tanácsadóktól, hogy
fontos, hogy mielőbb kialakítsuk
a babának, majd nagyobbacska
gyermekünknek az állandó napirendet, mivel a gyerekek szeretik a
kiszámíthatóságot, ettől maguk is

sokkal kiegyensúlyozottabbak lesznek, na és persze a szülők is kön�nyebben tudják tervezni szabadidejüket. Ha ötletszerűen kerülnek
ágyba, másnapra garantált lesz az
álmosság, nyűgösség, amely aztán
a szülőkre is hatással lesz. Tehát,
jobb előre gondolkodni.

Szieszta – ők miért és mi
miért nem?

A kínaiak például alkotmányba
foglalták, amit a mediterrán térség országai már hosszú idők óta
mesterien űznek: a délutáni sziesztát, amely körülbelül 14 és 17 óra
közötti időszakot (a legmelegebb
órákat) foglalja magába. Tévedés
azt gondolnunk, hogy lusta népség például a spanyol, és hogy ha
elüti a toronyóra a délután kettőt,
egyből mennek is aludni. Nem.
A szieszta pihenés és nem feltétlen alvás. Ilyenkor egy jó séta pél-
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dául kiváló regeneráló hatású, és
azt is kimutatták, hogy a 14 és 17
óra közötti pihenés a termelésre is
hatékony. Akkor pedig, miért ne?
Már olyan munkahelyek is, mint a
Google vagy a NASA kifejezetten
ajánlja a délutáni pihenést. Persze
a munkaidő ezzel együtt kitolódik,
így a sziesztázó országokban akár
20 óráig is kitart a munkaidő. A turistaövezetek esetében azért más
a helyzet.
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Létezik ideális napirend,
életritmus?

13–14 óra: Ne dolgozz, ne sportolj,
ha lehet. A déli fáradtság ilyenkor
tetőzik, a szervezet pihenőt tart, az
epe dolgozik.
14–16 óra: Újra lendületbe jövünk,
munkára fel!
16–18 óra: Ajánlott időszak a sportolásra. A fájdalomérzetünk alacsony, így a gyakorlatok sem tűnnek olyan fárasztónak.

ségügyi szempontokat is figyelembe véve úgy tűnik, azért mégiscsak
létezik egyfajta ideálisnak vélt
életritmus.
6 óra körül: Ilyenkor érdemes felkelni. A mellékvesénk is munkába
lendül, vérnyomásunk megemelkedik, és a nemi hormonok is
ilyenkor termelődnek a legintenzívebben.
7–8 óra: Ilyenkor vagyunk a legéberebbek, jó alkalom ez a tanulásra.
8–9 óra: A gyógyszerek és vitaminok ilyenkor a leghatékonyabbak.
9–10 óra: Ismét egy tökéletes időszak a tanulásra, agyunk ilyenkor a
legaktívabb.
10–12 óra: A szív teljes erőbedobással dolgozik.
12–13 óra: A gyomorsavtermelés jelzi, ideje ebédelni, ami után
anyagcserénk lelassul, mivel sok
energiánk megy el az emésztésre.

18–19 óra: Szintén sportolásra alkalmas időszak. A cukros, zsíros,
ételek, csakúgy mint a kávé és az
alkohol fogyasztása ilyenkor már
nem ajánlott.
19–20 óra: A test kezd lelassulni.
20–21 óra: Tanuláshoz, zenehallgatáshoz, alkotáshoz alkalmas idő.
22–23 óra: Készülődés az elcsendesedéshez, a lefekvéshez.
23–24 óra: A test alapfokozatra állította magát, az emésztőszervek
már nyugalomban vannak.
24–01 óra: A szervezet ilyenkor általános nyugalmi állapotban van.
02–03 óra: Szervezetünk ilyenkor
birkózik meg a méreganyagok lebontásával.
03–04 óra: Ilyenkor legalacsonyabb a vérnyomásunk, így aluszékonyabbak is vagyunk.

Az internet telis-tele van okosabbnál okosabb cikkekkel (és sokszor
kevésbé hasznosakkal is), hogy milyen az ideális napirend. Gondolhatjuk, hogy talán nincs is, hiszen
mindannyian mással foglalkozunk,
másképp járunk munkába, de egy
nagy általánosságban, az egész-

Időzónaváltás-szindróma
(jetlag) a spanyoloknál?

,,A kormány szerint a hosszúra
nyúlt ebédszünet és a kilenc utánra eső vacsora vagy a hajnali órákig húzódó tévés főműsoridő nem
spanyol kulturális sajátosságok,
hanem egy elhibázott politikai
döntés eredményei. Ugyanis Spanyolország a második világháború óta, a hitleri Németországgal
való szolidaritás miatt tartozik a
közép-európai időzónába (CET),
noha földrajzilag a GMT-ben lenne
a helye. Az, hogy a spanyolok napi
rutinja nem a nap járásához igazodik, gyakorlatilag hetven éve tartó
jetlaget eredményezett, ez pedig
kihat a gazdaság eredményességére is.”1

Napóleon alvási szokása
,,…Napóleon csak a legritkább
esetben aludta végig az éjszakát,
általában éjfélkor feküdt le, majd
kettőkor kipattant a szeme, 5-ig
dolgozott, majd nyugovóra tért,
hogy aztán alig két óra elteltével
ismét munkához lásson. Ebből kifolyólag bárhol és bármikor, akár
egy döntő rohamot megelőzően is
el tudott aludni, hogy aztán – némi
túlzással – a csatazaj keltse fel…”2

Forrás:
¹ www.kulturtapas.hu
² www.mult-kor.hu
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Üzemirányítási Osztály
Orbán Ottilia | Fotó: Bodajki Ákos

Besenczi István
blokkügyeletes

Iskolai tanulmányait követően
szakmai pályafutását egy kis madocsai telephelyű cégnél kezdte
mint gépkezelő. 1997 márciusa
óta dolgozik az erőműben. Lakatosként került be a készülék-karbantartó műhely szekunder köri
csoportjához. A későbbiekben a
hegesztéstechnológiai
műhelyben dolgozott. Nagyon szívesen
emlékszik vissza ezekre az időkre,
ami alatt máig is tartó, nagyon jó
kapcsolatokat, barátokat szerzett.
Ezen időszak alatt érettségizett
le a Paksi Vak Bottyán Gimnáziumban. Ezt követően sikerült felvételt nyernie (amiért a mai napig

hálás) az Üzemviteli Igazgatóság
Turbinaosztályára betanuló turbinagépészként. Ő is végigjárta a
ranglétrát, mint sok kollégája. Pár
év alatt egészen a főgépészi pozícióig jutott. Közben a Dunaújvárosi Főiskolán gépészmérnök szakon
diplomát szerzett. Ezt követően
kapta meg a lehetőséget, hogy
betanuljon blokkügyeletesnek. Jelenleg is ebben a pozícióban dolgozik immár ötödik éve. Időközben elkezdte a Budapesti Műszaki
Egyetemen a reaktorszakmérnöki
képzést, ahol szeptemberben a
második évnek vághat neki tár
saival.

A jövőre nézve terveiben elsőként
szerepel, hogy szeretne még egy
lépést tenni az Üzemviteli Igazgatóságon belül: betanulni ügyeletes
mérnöknek.
István párjával és kis nevelt lányával él együtt Bölcskén. Hobbija,
ami gyermekkora óta elkíséri, a
horgászat. Szabadideje jelentős
részét régebben a labdarúgás töltötte ki, de ennek helyét mára már
szinte teljesen a vitorlázás vette át.
A legfontosabb dolog az életében
a családja, barátai és ismeretségi
köre minél jobb viszonyban való
összetartása, megtartása.
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Zsók Gergely
blokkügyeletes

A Zipernowsky Károly Műszaki
Szakközépiskolában végzett gépésztechnikusként, majd a Dunaújvárosi Főiskola Gépészmérnöki
Karán szerzett diplomát 2009-ben.
Jelenleg munka mellett a Dunaújvárosi Egyetem Gépészmérnöki Karán élettartam-gazdálkodás
szakirányon folytatja tanulmányait.
Az atomerőműbe 2001 óta dolgozik. Nehéz és hosszú út vezetett
ahhoz, hogy blokkügyeletes lehessen, és végigjárta az ehhez szükséges ranglétrát. Turbinagépészként
kezdett (2005), majd turbinaoperátorként (2007) és később turbi-

nafőgépészként (2009) dolgozott
a blokkokon, műszakos beosztásban. Ezt követően, hogy bővítse ismereteit, nagyobb rálátása legyen
a többi rendszerre és technológiára is, primer köri vizsgáit is letette.
Primer köri gépész (2011), primer
köri főgépész (2013), reaktoroperátor (2014) és végül 2014 júniusától blokkügyeletes lett.
A jövőre nézve fontosnak tartja a
szakmai fejlődést a motiváltság
és elköteleződés miatt. Ebből a
célból végzi jelenleg az MSc-szakképesítést, és várhatóan 2019-ben
végez.

Gergelynek három leánygyermeke van, Fanni 10, Laura 8 évesek,
ők a Bezerédj Általános Iskolába
járnak, Gerda 4 éves óvodás, és a
Munkácsy-óvodába jár. Felesége a
Paksi Atomerőműben dolgozik.
Szabadidejét a családdal szereti
tölteni, szeretnek együtt kirándulni, biciklizni és utazni.
Mégis, arra a kérdésre, hogy mi a
legfontosabb dolog az életében,
csak annyi a válasz: család, egészség, valamint az, hogy az ember
megtalálja számításait az életben.
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A szőlő egy árnyékot szeret
Vadai Zsuzsa | Fotó: Juhász Luca

Tóth Károly és felesége, Éva
–– Mióta éltek Pakson?
Éva: – Az ötvenes évek elején költöztünk Paksra, azóta itt élek, az iskoláimat is itt végeztem. Első munkahelyem a konzervgyárban volt,
ahol bérelszámolóként dolgoztam, majd 16 év után a ruhaiparhoz mentem sztk-ügyintézőnek.
Az atomerőműhöz 1986-ban vettek fel a bérelszámolási csoportba mint sztk-ügyintéző, ahonnan
1993-ban vonultam nyugdíjba, az
idén lesz 25 éve.
Karcsi: – Szüleimmel Dunaföldváron laktunk, és amikor megnősültem, akkor kerültem Paksra. A Pak-

si Atomerőmű Vállalathoz 1978.
február 1-jén léptem be. Akkor a
mai 101-es épületben volt az ös�szes szervezeti egység. Az nagyon
jó világ volt, szeretettel gondolok
vissza a kezdeti időkre, a kollégáimra. Szakipari művezetőként vettek fel a festőkhöz és az asztalosokhoz, majd átszervezés után a
kőművesek és a festők munkáját
irányítottam.
A főépület építése a 9,60 m-en
állt, és akkor kezdték betonozni a
turbinaasztalokat. Követni kellett
a folyamatban levő munkákat, a
feladataink egyre sűrűsödtek. Na-

gyon sokat dolgoztunk, de fiatalok
és elszántak voltunk, mindenki a
legjobb tudását adta a munkája
során. Ahogy épült a létesítmény,
mi együtt nőttünk bele a folyamatosan bővülő munkákba, az erőmű
minden részét ismertem. Szerettem az erőműben dolgozni, nagyon jó munkahelynek tartottam
mindenféle szempontból, és fájó
szívvel 2000. július 1-jén vonultam
nyugdíjba.
–– Mivel töltitek a napjaitokat?
Éva: – Aktív korunkban nagyon
sokat utaztunk külföldre és belföldre egyaránt. Legutóbb Hévízen voltunk, és a Balatonnál nyaraltunk. Ha útra kelünk, akkor a
hazai gyógyfürdőket keressük fel,
és élvezzük a vizük természet adta
gyógyító erejét.
Karcsi: – Horgászni már gyerekkorom óta nagyon szeretek. A szomszédunk sokat járt a Kis-Dunára
pecázni, és gyerekként elkísértem,
és ott tanultam meg a vizek élővilágát, a halak pihenőhelyeit a folyó-,
illetve az állóvizekben. Volt idő,
amikor párhuzamosan Dunaföldváron és Pakson is horgásztam, a
Kondoron 1979 óta van engedélyem. A legnagyobb halam egy 12
kg-os harcsa volt, de a vejemmel
párszor elmentünk a Szabadka
melletti tavakhoz, ahol 16-17 kgos pontyokat akasztottam. Egyre
ritkábban megyek horgászni, de
az unokámmal néha elmegyünk
Akasztóra, és ha kapás van, akkor
visszatérnek a régi emlékek, élmé-
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nyek. A paksi borbarátok körével
jártam először Akasztón, azóta,
ha tehetem, szívesen visszajárok a
legfinomabb halak birodalmába.
A mai napig érzem az ott készült
halászlé ízét, felejthetetlen gasztronómia élményt adott számomra.
A dunakömlődi dűlőben volt egy
szőlőnk, ahol nagyon sok időt eltöltöttem. Azt mondják, egyetlen
egy árnyékot szeret a szőlő, az pedig a gazda árnyéka. A Sárgödör
téri présházunkban dolgoztam fel
a szőlőt és készítettem finom borokat. Versenyekre többször beneveztem, ahol a dobogóra állhattam. Az utóbbi években egészségi
problémáim adódtak, és egyre kevesebbszer tudtam árnyékot adni
a szőlőmnek, és két éve eladtuk.
–– Kedvelitek a halételeket?
Éva: – Szerette a család a halételeket, mert hal nélkül sosem jött
haza Karesz, akkor frissen megfőztük, és a gyerekekkel együtt megettük. A szomszédok, barátok is jól
jártak, mert amikor besokalltunk a
hallal, elosztogattuk a felesleget.
Megmondom őszintén, sokszor
már nagyon untam, hogy megint
halat kell enni, de mostanában
meg nagyon hiányzik.
–– Családotok?
–– Az 50. házassági évfordulónkat augusztusban ünnepeljük a
családunk körében a Paksi Halászcsárdában. Két gyerekünk van, és
négy unokánk. Fiunk, Tamás Győrben él, gyerekei Bence (20) Budapesten jár egyetemre, Fanni (19)
Pécsen tanul, a képzőművészeti iskolában, Lujzika (5) óvodás. Ritkán
találkozunk velük, mert kissé távol
laknak.
Judit lányunk Pakson él családjával,
a fiuk, Dani (17) az ESZI-ben tanul.
Örülünk, hogy a közelünkben vannak, így gyakran tudunk találkozni,
közös programokat szervezni.

A napjainkat az itthoni teendők elvégzése teszi ki. Szeretünk olvasni,
rejtvényt fejteni és az interneten
tájékozódni a világ történéseiről.
Rendkívül gyorsan telnek a napjaink.
Éva: – Az unokák felnőttek, nincs
szükség a nagymamára. Mikor
nyugdíjba vonultam, Tamás Németországban dolgozott és élt a
családjával. Az unokák ott jártak
óvodába, de amikor iskoláskorúak
lettek a gyerekek, akkor költöztek
haza, mert magyar iskolába szerették volna, hogy tanuljanak. Ekkor
már mindkét gyerekük anyanyelvi
szinten beszélte a német nyelvet.
Ezután tudtunk segíteni a gyerekek pesztrálásában. Örömünkre
Dani unokánk mindig a közelünk-
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ben élt, és a papával a közös horgászélmények a mai napig sokat
jelentenek számukra.
Karcsi: – Visszatérve az 50. házassági évfordulónkra, eszembe jutott,
hogy fiatal gyerek voltam, amikor
az apáméknak volt a 25. házassági
évfordulójuk, és a családdal mentünk az evangélikus templomba.
A mai napig tudom, hol ültem akkor, és azon gondolkodtam, hogy
micsoda öreg emberek az anyám
és az apám. És itt vagyunk hetvenen túl, és ötven éve együtt Évával, és egyre többször mondjuk,
hogy ha jövőre megérjük…
Illésnek van egy írása, melyben
ez a mondat megragadott, hogy
„már azok is meghalnak, akik eddig nem szoktak”.

Nyugdíjba vonult kollégáink
2018. július
Kissné Hegyi Ilona
osztályvezető
VIG VT
Százuj István
kiemeltprojekt-vezető
VIG ABKKPR
Pintér József
villamos művezető
MVIGH ÜVIG ÜVFO VÜO
Mészáros Béla Tamásné
csoportvezető
MVIGH ÜVIG VEFO VEO
Vinczéné Pető Zsuzsanna
ellenőrző laboráns
MVIGH ÜVIG VEFO VEO
Cserny Ferenc József
csoportvezető
MVIGH MIG RTFO RTO
Bukóczki János
csoportvezető
MVIGH MIG RTFO DKO
Oldalné Dénes Ilona
vezető dokumentátor
MVIGH MIG RTFO DKO
Oláh Tibor
vezető szerelő
MVIGH KAIG KAFO VKO

Koch Ferenc
tömörtelenségelhárító
MVIGH KAIG SZFO GSZO

Kákonyi István
művezető
MVIGH ÜVIG ÜVFO KTO

Németh Zoltán
karbantartási műszaki
ellenőr
MVIGH KAIG SZFO GSZO

Hackl Béla
vezető mérnök
MVIGH MIG RTFO RTO

Magyar István
ács-állványozó
MVIGH KAIG SZFO ÉSZO
Sárközi János Sándor
rendszerfelelős
MVIGH KAIG ÜFFO DRO
Tihanyi Ferenc
csoportvezető
MVIGH KAIG ÜFFO DRO
Mácsik György Tamás
logisztikai főszakértő
GIG LOGFO

2018. augusztus
Feil Béla
főtechnológus
MVIGH ÜHVKPR
Tóth János
karbantartás-irányító
MVIGH ÜVIG KIO

Tibai István
darukezelő
MVIGH KAIG KAFO RKO
Szabó László
reaktorszerelés-vezető
MVIGH KAIG KAFO RKO
Sütő Tamás János
nukleáris karbantartó
lakatos
MVIGH KAIG KAFO AKO
Baldauf János
forgógép-karbantartó
művezető
MVIGH KAIG KAFO FKO
Aranyi László Béla
laborvezető
MVIGH KAIG ÜFFO MÜ
Bajsz József
főosztályvezető
BIG MINFO
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„Biztonságra törekvő
ember vagyok”
Orbán Ottilia | Fotó: Bodajki Ákos, archívum
Az utóbbi időben egyre többet foglalkoztat a gondolat, hogy a régiek közül vajon ki hogyan került Paksra, mi motiválta, mi volt az
a pont, hogy döntenie kellett: Paksra jövök, és az atomerőműben
fogok dolgozni. De hogy vélekednek erről azok, akik már több évtizede „atomos gyütt-mentek”. Antóni József, a Minőség-ellenőrzési
Osztály (MEO) rendszerfelügyelője emlékezik vissza a kezdetekre:
–– Tulajdonképpen mi vonzott
ide, hogyan kerültél Paksra?
–– Érettségi után Kiskunfélegyházán kezdtem dolgozni a Lenin MGTSZ burgonyatárházában
üzemeltetőként. 1982-től Baján,
a mezőgazdasági kombinátban
dolgoztam műszaki rajzolóként,
és mellette kosárlabdáztam a BSK
NB I.-es csapatában. 1984-ben
kerestek meg Paksról, hogy az itt
formálódó
kosárlabdacsapatot
erősítsem. Megállapodás szerint

a munka mellett vállaltam a kosárlabdázást. Így kerültem 1984.
március 19-én, József-napon az
atomerőmű állományába mint minőségfelügyelő. 1985-től 1987-ig
voltam katona Pakson, ez idő alatt
is a Minőségbiztosítási Osztályon
dolgoztam, és kosárlabdáztam az
Atomerőmű Sportegyesületnél.
Az első években Trampus Péter
volt az osztályvezető, Benedeczki
Ferenc a csoportvezető. Később
szétvált az osztály Minőségbizto-

sítási Osztályra (MBO) és Minőség-ellenőrzési Osztályra (MEO).
Én a Minőség-ellenőrzési Osztályon maradtam. 1998 óta vagyok
a bázison, az Operatív Irányítási
Csoportban.
Amikor 1984 márciusában idejöttem, még javában folyt az építkezés. Lelkiismeretesen, nagy
lelkesedéssel dolgozunk a kezdeti nehézségek ellenére. A még
épülő blokkokon ismertük meg
a berendezéseket, mert mindent
láthattunk még szétszerelt állapotban. Ebben az időszakban mindenki tanult, az üzemviteltől a karbantartásig. Érdekes és izgalmas
feladataink voltak a szerelés és
üzembe helyezés során. 1996 óta
folyamatosan gyártóművi átvételre megyek Ukrajnába, turbina- és
– az utóbbi időben – dízelalkatrészekért. Tiszteletbeli ukránnak fogadtak már a kintiek.
–– Ha újrakezdhetnéd, újraélhetnéd az életed, ugyanezt az utat
választanád? Paksot választanád?
–– Ez nehéz kérdés. Nem bántam
meg semmit, sőt, Paksnak köszönhetek mindent. Volt egy időszak –
középiskolás koromban –, amikor
még elindulhattam volna másfelé,
de így alakult. Nem vagyok csalódott. Néha felmerül az emberben,
hogy ha esetleg másképp döntött volna, akkor hogyan alakul az
élete. Volt egy döntésem, és ezen
az úton megyek végig. A ’90-es
években kaptam megkereséseket,
hogy vállaljak edzői tevékenységet
NB I.-es csapatnál, de nem nekem
való a vándorélet, ezért a stabilitás
mellett döntöttem.
–– Család, szabadidő?
–– 1985-ben nősültem meg, feleségem a Paksi II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola intézményvezetője. Két gyermekünk van, Csanád
22 éves, egyetemre jár Pécsre, és
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a PVSK NB I.-es csapatában kosárlabdázik. Csenge 17 éves, ősztől
a 11. évfolyamot kezdi a gimnáziumban. Júniusig a KSC Szekszárd
játékosa volt. A családban mindenki kosárlabdázott, nem véletlen, hogy a gyerekek is ezt választották. Szabadidő nem sok van, ha
tehetjük, kosármeccsekre járunk,
dolgozgatunk a ház körül. Nyaranta lehetőségünk szerint kirándulgatunk, a célország Görögország, ahová már szinte hazajárunk.
Szeretem a történelmet, a zenét.
Nagy Pink Floyd-rajongó vagyok,
élőben is volt szerencsém őket
meghallgatni.
–– A jövő? Tervezel valamit?
–– Fontosak a gyerekek, az ő céljaik megvalósulását támogatjuk,
egyengetjük. A kosárlabda örök
szerelem marad, labdát akkor fogok a kezembe, amikor edzeni megyek a gyerekeimmel.

Közös hang a generációk között
Orbán Ottilia | Fotó: Archívum
A munkahelyen az egyik legnagyobb kihívás az, hogy hogyan
menedzseljük hatékonyan a különböző típusú embereket, pontosabban a különböző generációkhoz tartozó kollégákat.
Nem mindegy, hogy kit, mikor és
hogyan.
Atomerőmű építői, 1981. márciusi
száma
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Nevem: Jurás Linett Dorina
Születésem helye, ideje: Pécs, 2018. március 20.
Születéskori súlyom: 3610 g, hosszúságom: 48 cm
Testvéreim: Arnold 4 éves, Zsombor 3 éves
Anya: Jurás-Freund Zsuzsanna, jelenleg gyesen van velünk
Apa: Jurás Zsolt, a Rendészeti Osztályon önálló mérnök
Nevem: Vázsonyi Lajos
Születésem helye, ideje: Kecskemét, 2018. április 23.
Születéskori súlyom: 3450 g, hosszúságom: 50 cm
Első gyermek vagyok a családban.
Anya: Vázsonyi-Karcsák Márta, Barta Autó 2000 Kft.
Apa: Vázsonyi Lajos, az Atomix Kft. tűzoltóságánál tűzoltó
Nevem: Belus Dávid
Születésem helye, ideje: Pécs, 2018. május 5.
Születéskori súlyom: 3500 g, hosszúságom: 50 cm
Első gyermek vagyok a családban.
Anya: Ömböli Kitti, Lindström Hungary
Apa: Belus Péter, a Villamos Üzemviteli Osztályon elektrikus
Nevem: Pach Nimród Torda
Születésem helye, ideje: Budapest, 2018. június 3.
Születéskori súlyom: 3830 g, hosszúságom: 53 cm
Testvérem: Míra Rózsa
Anya: Pach-Fülöp Rózsa, jelenleg gyesen van  
Apa: Pach János, a Szimulátor Osztályon szakterületi mérnök
Nevem: Kis Lóránt
Születésem helye, ideje: Szekszárd, 2018. június 6.
Születéskori súlyom: 4120 g, hosszúságom: 58 cm
Első gyermek vagyok a családban.
Anya: Kisné Kohlmann Tímea, a Magyar Posta Zrt.-nél kispostavezető
Apa: Kis László, a Villamos Üzemviteli Osztályon vezető elektrikus
Nevem: Peltzer Benett
Születésem helye, ideje: Budapest, 2018. június 15.
Születéskori súlyom: 4400 g, hosszúságom: 55 cm
Első gyermek vagyok a családban.
Anya: Peltzer-Pálvölgyi Hajnalka, a Hazavárunk Alapítványnál szakmai vezető
Apa: Peltzer Tibor, a Villamos Üzemviteli Osztályon vezető elektrikus
Nevem: Hargitai Domán
Születésem helye, ideje: 2018. június 17.
Születéskori súlyom: 4240 g,
Hosszúságom: 56 cm
Testvérem: Zalán, 5 éves
Anya: Hargitai Nikolett, vállalkozó
Apa: Hargitai András, a Külső Szolgáltatási Osztályon osztályvezető
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Nevem: Nagypál Martina
Születésem helye, ideje: Szekszárd, 2018. június 27.
Születéskori súlyom: 3400 g, hosszúságom: 55 cm
Testvéreim: Balázs, 4 éves és Noémi, 2 éves
Anya: Nagypál-Schmidt Mónika, Tolna Megyei Kormányhivatal, Pénzügyi és Számviteli Osztály
Apa: Nagypál István, az Automatika Osztályon műszerész
Nevem: Gerendai Benedek
Születésem helye, ideje: Baja, 2018. június 27.
Születéskori súlyom: 2910 g, hosszúságom: 51 cm
Első gyermek vagyok a családban.
Anya: Gerendai-Hajnes Renáta
Apa: Gerendai Zoltán, az Atomix Kft.-nél előkészítő laboráns

Nevem: Rauth Máté
Születésem helye, ideje: Baja, 2018. június 28.
Születéskori súlyom: 3750 g, hosszúságom: 53 cm
Testvérem: Áron
Anya: Rauth Gabriella, Paks II. Zrt.
Apa: Rauth Tamás, a Villamos Műszaki Osztályon berendezésmérnök
Nevem: Boris Benjámin
Születésem helye, ideje: Szekszárd, 2018. június 29.
Születéskori súlyom: 3100 g, hosszúságom: 55 cm
Első gyermek vagyok a családban.
Anya: Boris-Németh Krisztina, a Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zrt.-nél bér- és
társadalombiztosítási munkatárs
Apa: Boris Balázs, a Vegyészeti Ellenőrzési Osztályon ellenőrző laboráns
Nevem: Wolf Roland
Születésem helye, ideje: Baja, 2018. július 10.
Születéskori súlyom: 2800 g, hosszúságom: 50 cm
Első gyermek vagyok a családban.
Anya: Wolfné Vass Ágnes, az MVM Informatikánál ügyfélszolgálati munkatárs
Apa: Wolf Roland, a Turbinaosztályon turbinagépész

Nevem: Takács Dorka
Születésem helye, ideje: Baja, 2018. július 19.
Születéskori súlyom: 3290 g, hosszúságom: 48 cm
Testvérem: Bori, 2 éves
Anya: Bucsi Ágnes, a Beszerzési Osztályon logisztikai szakértő
Apa: Dr. Takács Ádám, a Jogi Osztályon jogi előadó
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Gyászközlemények

Kiss Ferenc (1947–2018)

2018. június 22-én, 71 éves korában elhunyt Kiss Ferenc, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa. 1947. március 15én született Dunaszentgyörgyön. 1982.
május 27-én vették fel a Paksi Atomerőmű Vállalathoz. 2001. június 30-án történő nyugdíjazásáig a Reaktor- és Készülék-karbantartó Osztályon karbantartó
lakatosként dolgozott.
Temetése 2018. június 27-én, a dunaszentgyörgyi temetőben volt, ahol családja, barátok, ismerősök, volt munkatársak vettek tőle végső búcsút.

Az atomerőmű dolgozói megőrzik elhunyt munkatársaik emlékét.

Baranya Sándor

Széles Jánosné

2018. június 29-én, életének 62. évében
elhunyt Baranya Sándor, az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa. 1956. augusztus 11-én született Pakson. 1983. június 22-én vették fel a Paksi Atomerőmű
Vállalathoz. 2008. október 29-én történő
korengedményes nyugdíjazásáig az Armatúra- és Csővezeték-karbantartó Osztályon dolgozott nukleáris karbantartó
lakatosként.
Temetése 2018. július 13-án, a bölcskei
református temetőben volt, ahol családja, barátok, ismerősök, volt munkatársak
vettek tőle végső búcsút.

2018. július 15-én, 73 éves korában
elhunyt Széles Jánosné, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa. 1944.
szeptember 22-én született Kajdacson.
1986. január 1-jén vették fel a Paksi
Atomerőmű Vállalathoz. 1993. szeptember 5-én történő nyugdíjazásáig a
Rendészeti Osztályon dolgozott.
Temetése 2018. július 21-én, a pusztahencsei temetőben volt, ahol családja,
barátok, ismerősök, volt munkatársak
vettek tőle végső búcsút.

Kesztyűs László

Puskás József

2018. augusztus 7-én, életének 74.
évében elhunyt Kesztyűs László, az
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa. 1944. szeptember 13-án született
Sarkadon. 1980. szeptember 1-jén vették fel a Paksi Atomerőmű Vállalathoz.
1997. december 31-én történő nyugdíjazásáig a Reaktor- és Készülék-karbantartó Osztályon dolgozott technológus
munkakörben.
Temetése 2018. augusztus 31-én, a
paksi református temetőben volt, ahol
családja, barátok, ismerősök, volt munkatársak vettek tőle végső búcsút.

2018. augusztus 8-án, 85 éves korában
elhunyt Puskás József, az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa. 1932. november 13-án született Szanyban. 1989.
szeptember 18-án vették fel a Paksi
Atomerőmű Vállalathoz. 1993. április
1-jén történő nyugdíjazásáig az Irányítástechnikai Osztályon dolgozott felügyelő elektrikus munkakörben.
Temetése 2018. augusztus 14-én, Dunaföldváron, a Fehérvári úti temetőben
volt, ahol családja, barátok, ismerősök,
volt munkatársak vettek tőle végső
búcsút.

(1956–2018)

(1944–2018)

(1944–2018)

(1932–2018)

GONDOLATOK
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Nagyanyám történetei és a történelmi emlékezet
Prancz Zoltán | Fotó: Kimiti Marcsi („A Ti fotóitok” pályázat)

Gyerekként szívesen hallgattam
nagyanyám történeteit az emberpróbáló időkről (nagyapám kevésbé volt beszédes). Az öregek hajósok voltak, a Duna teljes hosszát
bejárták egy kereskedelmi uszályon. A 2. világháború a Románia
és Bulgária közötti határszakaszon
érte őket. A német hadsereg egy
hajóhidat épített itt a harci járművek átkeléséhez, amibe az ő uszályukat is bevonta. Így egy csapásra
az események sűrűjében találták
magukat, mivel a stratégiai jelentőségű átkelő a szövetségesek állandó támadásának volt kitéve.
A gyerekfejjel hallgatott történetekből mára csak részletek maradtak meg az emlékezetemben,
és visszakérdezni sajnos már nem
lehet. Azonban ezek a részletek
is súlyosak. A támadó harci repülők félelmetes hangja, a hajóhíd
körül lángoló Duna, vagy éppen

nagyapám gyalogos hazatérése
Gerjenbe… – a montázsszerű képek is hűen közvetítik, milyen volt
a 2. világháború alulnézetből, a
történelem irdatlan és irgalmatlan
erőinek kiszolgáltatott kisember
szemszögéből.
A tömegeknek nincs történelmi
emlékezete – hallani olykor a lesújtó megállapítást. Mivel nagy igazság van benne, felbecsülhetetlenül fontos a generációk közötti
közvetlen és személyes tapasztalatátadás, vagyis hogy az idősebb
nemzedék képviselői elmondják,
milyen valójában egy háború, a
fiatalabbak pedig odafigyeljenek
rájuk, és jól az eszükbe véssék,
majd ők is továbbadják az utánuk
következőknek. Úgy tűnik viszont,
ma már nem tudatosul kellőképpen, hogy Közép-Nyugat-Európa
utóbbi hetven éve bizonyos szempontból valóságos csoda: nem

volt háború, az élet békében és
viszonylagos jólétben telt. A történelem folyamán kevés nemzedéknek adatott ez meg. A 2. világháború tragédiája – legalábbis egy
időre – józanabbá tette a népeket
és a politikusokat, az együttműködés és a kompromisszumkészség
felé orientálva őket. Ugyanakkor
tény, hogy az 1. világháború borzalma után hihetetlennek tűnt,
hogy egy hasonló borzalomba
még egyszer bele lehet vinni a világot. Bele lehetett. Most megint
hihetetlennek tűnik…
A jelenlegi békekorszakot kikényszerítő világégés emléke halványulóban van. A politikai eseményeket
távolabbról figyelők számára is
egyre nyilvánvalóbb, hogy a nemzetközi szövetségekben baljós
feszültségek, sőt törésvonalak
alakulnak ki. A verejtékes és kevésbé látványos konszenzuskeresés
igenlése helyett újra hódít a politikai messianizmus, igéző szirénhangokból pedig sosincs hiány.
Éppen ezért nem muszáj, sőt nem
szabad beletörődni abba, hogy
a tömegeknek nincs történelmi
emlékezete. A tömegeket egyes
emberek alkotják, akik egyenként
személyes közelségből hallgathatták nagyszüleik történeteit.
A gonosz szellemet pedig ennek
az egyénekből felépülő józan sokaságnak – a nem pejoratív értelemben mondott tömegnek – kell
a palackban tartania, amíg még
megteheti. Mert „akik nem emlékeznek a múltra, arra ítéltetnek,
hogy megismételjék azt”. (George
Santayana)

