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Köszöntő
Dr. Kovács Antal
kommunikációs igazgató
Fotó: Bodajki Ákos

Kedves Olvasók!
Februári lapszámunkban közös értékeink egy szeletét
mutatjuk be, olyanokat, amelyek kulturális, gazdasági
vagy társadalmi szerepük révén mindannyiunkat gazdagítanak. Ezek a természeti értékekhez hasonlóan
jellemzően nem számszerűsíthető értékek – ki tudná
megmondani, mennyit ér egy könyvtár, egy múzeum?
Mit ér a magyar nyelv? Mégis tudjuk, hogy a világunk
ettől élhető, hogy az irodalom, a történelem, a művészetek tesznek minket emberré. Azt is tudjuk, hogy a
természettudományok és a szellemtudományok fejlődése egymás nélkül elképzelhetetlen, hiszen valamennyi ugyanannak a gondolkodó emberi elmének az
alkotása.
„Közkincseink” sorában különleges helyet foglal el a
Paksi Atomerőmű. A vállalat értéke, a termelésünk nagyon is jól számszerűsíthető – 2018-ban 15 733,2 GWh
áramot termeltünk, ami a bruttó hazai termelés
50,64%-a. A klasszikus értelemben vett közvagyon
mögött azonban van valami, ami sokkal nehezebben

megfogható, mégis talán fontosabb, mint maguk a számok. Az egyik ilyen fogalom az ellátásbiztonság: a Paksi Atomerőmű termelése a záloga annak, hogy bárki,
bármikor, bárhol az országban felkapcsol egy lámpát,
elindít egy elektromos gépet, az minden körülmények
között megfizethető áramhoz jut. Már nem emlékszünk
rá, milyen az, amikor az életünket ahhoz kell igazítani,
hogy mikor van áram – pedig vannak ilyen, kevésbé
szerencsés helyek még a világban.
A második, nem számszerű értékünk a függetlenség,
az a tény, hogy az erőmű itt van, nálunk, az ország
közepén, és nekünk termel. A harmadik pedig a környezetvédelem: gyermekeink jövője, amely csak akkor
létezik, ha most, a jelenben képesek vagyunk olyan
technológiákkal gondoskodni a villamosenergia-igényünkről, és olyanokat tervezni a jövőre nézve, amelyek nem járnak szén-dioxid-kibocsátással, és amelyek
nem rombolják a klímát, márpedig az atomenergia
pontosan ilyen.
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Racionális alapon
Torma Dóra | Fotó: Juhász Luca
A Paksi Atomerőmű a szó átvitt és nagyon is konkrét értelmében is közkincs, közvagyon. Az üzemeltetők felelőssége ezért többszörös: biztonságosan és hatékonyan kell működnie az ország egyetlen ilyen
létesítményének. Ezt a kettős célt szolgálja a Sztenderd Nukleáris Működési Modell bevezetése. Bár a
modell a munkaszervezést, azon belül is a műszaki területeket érinti elsősorban, a kiszolgáló területekre
nézve is fogalmaz meg ajánlásokat. Ezekből kiindulva a Paksi Atomerőműben a közelmúltban változott a
Szervezeti és működési szabályzat, bizonyos kiszolgáló szakterületeken – a humán, gazdasági, informatikai, oktatási, szolgáltató területen például – átalakultak az osztályok, feladatok. A változások okáról
és hátteréről Aradi Jánost, a korábbi Humán Igazgatóság helyett létrehozott Működés Támogató Igazgatóság vezetőjét kérdeztük.
–– Miért pont most történtek meg
ezek az átszervezések?
–– Az atomerőmű a TAMF (Termelési Alrendszer Működésfejlesztési Kiemelt) Projekt keretében
a Sztenderd Nukleáris Működési
Modellt honosítja meg a fő folyamatok átalakításával. Az újonnan
létrehozott igazgatósághoz a fő
tevékenységet kiszolgáló egyéb,
támogató folyamatok tartoznak.
Megnéztük azt, hogy a Sztenderd
Nukleáris Működési Modell milyen tevékenységeket azonosít a
szolgáltatások területén, azokat
milyen módon csoportosítja a fő
tevékenység hatékony támogatása érdekében. Ez volt a kiindulási
alap. Majd megvizsgáltuk, hogy
melyek azok a szervezeti egységek, ahol ezeket a tevékenységeket végzik az atomerőműben, illetve kik azok a kollégák a szervezeti
egységekben, akik a kapcsolódó
feladatokkal foglalkoznak. A mostani szervezeti átalakítások tulajdonképpen egy jövőbeni hatékonyabb működés előkészítését,
szervezeti megalapozását jelentik, a változások időzítése is ennek
köszönhető. Második lépésben a
szervezeti egységeknél működtetett folyamatokat kell optimalizál-

ni, az ide kapcsolódó eljárásrendeket kell kidolgozni, módosítani.
Hosszabb távon azt várjuk, hogy
hatékonyabban tudjuk támogatni
a szervezeti egységeket, működtetni a kiszolgálóelemeket.
–– A Sztenderd Nukleáris Modell
ajánlásait követi akkor ez is?
–– Igen, bár a kiszolgálóterületeken a modell csak tevékenység
csoportokra tesz ajánlásokat. Ezt
felhasználva, valamint a helyi jogszabályi és működési környezetet
figyelembe véve lehet a legjobb
megoldásokat kialakítani.
–– Mi a célja, az elvárt eredménye
a változtatásoknak?
–– Mindenképpen a hatékonyságnövelés, ennek pedig az egyik
kulcsa az, hogy funkcionális alapú legyen a megközelítésünk.
Az a fő cél, hogy egy témával egy
szervezeti egység foglalkozzon,
ne legyenek átfedések, és az ös�szetartozó témákat egy szervezeti egység kezelje. Hogy példát
mondjak, itt van a tanulmányi szerződések kérdése. Ez egy jövőbeni
munkaszerződéshez kapcsolódó
szerződés a vállalat és a dolgozó
között. Azért támogatom valakinek a diplomaszerzését, hogy őt
a jövőben olyan pozícióban foglal-

koztassam, ahol ezt a tudást hasznosítani tudjuk. Praktikusan ezzel a
tevékenységgel annak a szervezeti
egységnek kell foglalkozni, amely
a munkaszerződéseket is kezeli,
így ez a terület átkerült a Humánpolitikai Főosztályra. Másik példa,
hogy a vezetőfejlesztést – ami korábban az Oktatási Főosztály területéhez tartozott – a Sztenderd
Nukleáris Működési Modell is az
„Emberi erőforrás-szolgáltatások
biztosítása” területhez sorolja, ami
a Humánpolitikai Főosztály tevékenységeit csoportosítja. Racionális lépés volt tehát, hogy a feladatot az azt végző kollégával együtt
ahhoz a szervezethez helyezzük át,
ahol a kapcsolódó tevékenységek
is folynak.
Van egy másik cél is, mégpedig
hogy az igazgatóság által nyújtott
szolgáltatásokat úgy végezzük,
hogy közben a szervezeti egységek
adminisztratív terheit a minimálisra csökkentsük, illetve a kollégák
a személyes ügyeiket a legegyszerűbben tudják elintézni. 123 eljárásrendünk van jelenleg, sokban
feladatokat róttunk ki a vezetők
számára. A folyamatok átalakítása
során cél, hogy ahol tudunk, tehermentesítsünk, automatizáljunk.
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A feladatok végrehajtása ott kezdődjön, ahol a kapcsolódó információ először jelentkezik. Például
jelenleg egy új kolléga felvételénél
a szervezeti vezető kezdeményezi
a kolléga üzemorvosi vizsgálatát a
vonatkozó eljárásrendünk szerint,
ami akár automatikusan is megtörténhetne. A felvételi eljárás során
először a Munka- és Személyügyi
Osztályon dolgozó kollégáknál áll
rendelkezésre az ezzel kapcsolatos
információ, az üzemorvosi beutaló
akár automatikusan elkészíthető.
Persze ennek vannak feltételei,
melyeket a következő időszakban
meg kell teremteni. Másik példa,
hogy teremhasználat esetén eddig
három szervezetnek kellett levelet
írni, jelezve az igénybevételi szándékot, technikai igényeket. Mivel
minden terület egy szervezet alá
került, az ehhez szükséges belső
feladatkiosztást szervezeten belül
el tudjuk végezni, az igényt egy
szervezet felé kell majd megfogalmaznia az igénylőnek. Ezek nem
nagy dolgok, de súlyukhoz képest
indokolatlan mértékben terheljük
adminisztrációval a szervezeti egységeket.
Összességében a végrehajtott
szervezeti átalakítással – amely a
működésfejlesztés könnyebbik része volt – megalapoztuk a hátteret,
a jövőben el kell kezdenünk kialakítani, kidolgozni a folyamatainkat.
–– Hány embert érintenek az átszervezések közvetlenül?
–– Az új igazgatóság létszáma
pontosan 200 fő lett, a jogi állományban lévő kollégákkal együtt.
Mozogtak komplett szervezeti
egységek, és voltak összeolvadások, szervezeti összevonások.
Az infokommunikációs szervezet
több kisebb csoportból állt össze
(a korábbi Híradástechnikai Osztály kommunikációs rendszerek
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működtetésével foglalkozó része,
az Informatikai Csoport és az oktatásról egy kisebb csoport került
ide). A Szolgáltatási Osztály két –
egymáshoz szorosan kapcsolódó
feladatokat végző – osztály összevonásával jött létre. Az új igazgatóság közvetlen irányítása alá került a korábbi Minőségirányítási és
Működésfejlesztési Osztály – Menedzsment Támogató Osztály néven –, ők a szakmai feladataikat
viszik tovább az eddigiek szerint.
Nagyobb változáson esett át feladatköreiben a korábbi Jóléti Osztály. Humán Szolgáltató Osztály

készült. A munka során többektől
személyes véleményt is kaptunk.
Volt közöttük olyan kolléga is, aki
aggályát fejezte ki az új szervezet
működőképességével kapcsolatban. Ezekben az esetekben mélyebb elemzést, vizsgálatot végeztünk, amely ugyan időigényes
feladat, de megérte a fáradságot.
Természetesen az SZMSZ-módosítás folyamata során a nukleáris
biztonságra gyakorolt hatás elemzését is el kell végezni, azt a hatóságnak be kell mutatni. Ez ebben
az esetben is megtörtént, az engedélyeztetést lefolytattuk. Remé-

néven az ő feladatuk lesz azt kialakítani, hogy a dolgozókkal tartsák a kapcsolatot a lehető legtöbb
szolgáltatási területen. Az lenne a
cél, hogy – kvázi egyablakos rendszer kialakításával – a kollégák egy
helyen tudják elintézni személyes
ügyeiket.
–– Milyen módon történt a szervezeti változás dokumentálása?
–– A módosítási koncepciót követően előkészítettük az SZMSZszöveg tervezetét. Ezzel párhuzamosan beazonosítottunk minden
átcsoportosítandó feladatot, és az
azt végző kollégát. Esetükben utólag
munkaszerződés-módosítás

lem, a kétkedő kollégákat is meg
tudjuk győzni a jövőben.
–– Mennyire fogadják el az érintettek az átszervezéseket?
–– Azok a kollégák, akik közvetlenül érintettek a változásban –
teljesen érthető és természetes
módon – tartottak tőle. Nekünk
vezetőknek az a feladatunk, hogy
idővel minden kollégának bebizonyítsuk, ez az ellenérzés alaptalan.
Bízom benne, hogy akik új szervezeti egységhez kerültek, jó személyes- és munkakapcsolatot alakítanak ki a kollégáikkal, ezáltal fel
tudunk készülni a jövőbeni új vagy
változó feladataink végrehajtására.
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Közös érték:
az ellátásbiztonság
Hárfás Zsolt | Fotó: Hárfás Zsolt
A tavalyi év ismételten rávilágított arra, hogy a hazai villamosenergia-rendszer
egyre
nagyobb kihívásokkal szembesül. Magyarországnak alapvető
nemzeti érdeke az, hogy a hazai
fogyasztókat éjjel-nappal, télen-nyáron biztonságosan el lehessen látni villamos energiával.
Ellátás-, sőt nemzetbiztonsági
kérdés, hogy az igényt döntően
hazai erőművek által biztosított
villamos energiával lehessen kielégíteni.

Egyre több villamos
energiát fogyasztunk
A magyar villamosenergia-fogyasztók 2018-ban a MAVIR adatszolgáltatása alapján soha nem
látott mennyiségű, bruttó 45,42
TWh villamos energiát fogyasztottak, amely fogyasztási érték
0,8%-kal volt magasabb, mint az
előző, 2017. évi összesített magyar
fogyasztás.
A valós fogyasztásnövekedés még
nagyobb lehetett, hiszen hazánk-

ban a beépített napelemes háztartási termelőegységek teljesítőképessége már 2017 végére elérte
a közel 240 MW-ot, de ez közvetlenül nem jelenik meg a rendszeradatok között. Ezen háztartási
méretű naperőművekkel kapcsolatban azonban egy lényeges dolgot érdemes kiemelni. Fontos
ezek fejlesztése, de látnunk kell
azt, hogy ezen kiserőművek villamosenergia-termelésében napszaktól és évszaktól függően óriási különbségek vannak. Márpedig

ÉRTÉKŐRZŐ
a háztartási fogyasztók napnyugta
után és például télen is szeretnének villamos energiát fogyasztani. Ez a probléma természetesen
megoldható lenne háztartási méretű villamosenergia-tárolók alkalmazásával, de ezek irreálisan drágák, a villamos energia pedig nem
tárolható ipari léptékben. Mindez
azt jelenti, hogy a hazai ellátásbiztonság garantálása érdekében
a
villamosenergia-rendszernek
számolni kell ezen kiserőműveket
használó háztartások fogyasztásával is, hiszen nem mindig süt a
nap.
A hazai erőművek 2018. évi termelése viszont 3,5%-kal kevesebb
volt, mint az azt megelőző évben. Összességében 31,07 TWh-t
termeltek. Mindeközben az import-villamosenergia mennyisége 11,4%-kal, történelmi csúcsot
elérve, 14,35 TWh-ra növekedett,
ami a 2017. évi 28,6%-os import-

részarányt meghaladva 2018-ban
éves szinten mintegy 31,6%-os rekordot ért el.
Az abszolút villamosenergia-import csúcsa 2018. június 21-én 15
óra 15 perc környéken 3409 MW
volt, amely az adott rendszerterheléshez (6342 MW) viszonyítva
53,8%-os importrészarányt jelentett. Az importrészarány tekintetében az abszolút csúcs előző
nap, június 20-án 14 óra körül volt,
hiszen ekkor a 6009 MW rendszerterheléshez 3272 MW import társult. Mindez az adott időpontban
mintegy 54,44%-os értéket jelentett. Tavaly az import nagysága
átlagosan közel 1650 MW-ra adódott, ami 2017-ben még „csak”
1500 MW körüli érték volt.
Mindeközben tavaly sorra dőltek
meg a rendszerterhelési csúcsok.
December 19-én 16 óra 45 perc
körül a hazai rendszerirányító, a
MAVIR új rendszerterhelési csúcs-
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ként már 6869 MW értéket regisztrált. Ennek hátterében az állt, hogy
a gazdasági szereplőknél erre az
időszakra esett az év végi hajrá,
emellett pedig a hideg idő miatt
a fűtés és ezzel párhuzamosan az
ünnepi díszkivilágítás is hatással
volt a villamosenergia-fogyasztásra.
Az újabb csúcsra nem is kellett
sokat várni, hiszen a MAVIR tájékoztatása szerint idén a január 8-ai
csúcs után újra megdőlt a magyarországi áramfogyasztási rekord.
„A téli időjárás január 23-án, dél
körül újabb történelmi rekordot
eredményezett 2019-ben, a MAVIR
6926 MW-os (15 perces) csúcsterhelést regisztrált, amely 42 MW-tal
meghaladta a korábbi negyedórás hitelesített történelmi rekord
csúcsértéket. Ez a téli, felhős januári időjárásnak volt köszönhető.”
A csúcs pedig ismételten bármikor
megdőlhet.
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SZLOVÉNIA
Toponár

–526
114

–362
–469

Sándorfalva

Pécs

HORVÁTORSZÁG

2019. 01. 08. 12:32:13-kor
Rendszerterhelés:
6920 MW
Termelés:
4853 MW

Az új fogyasztási és rendszerterhelési csúcsnak, a csökkenő hazai erőművi termelésnek, valamint
a villamos energia minden idők
legnagyobb importszükségletének legfőbb tanulsága, hogy a
hazai villamosenergia-igények és
az egyre gyakrabban előforduló
áramfogyasztási rekordok biztonságos kielégítése, valamint a jelenlegi
villamosenergia-import
jelentős mérséklése érdekében
mindenképpen szükség van új, hazai erőművek építésére. A MAVIR
tanulmányának optimista változata
szerint 2032-ig akár – a befektetői
környezettől függően – mintegy
9500 MW új erőművi kapacitás
(reálisan 7000 MW-nyi) létesülhet
hazánkban.
Éppen ezért számunkra nem lehet
kétséges, hogy a függetlenség
érdekében a helyes kérdés nem
az, hogy épüljön-e meg a két új,

750 kV

–55
–237

SZERBIA

400 kV
220 kV

Import-export szaldó:
Terv:
1999 MW
Tény:
2069 MW
Eltérés pill.:
52 MW
Eltérés átlag:
7 MWh/h

VVER-1200, 3+ generációs blokk,
hiszen erre már az Európai Unió
is áldását adta. A Paks II.-projekt
keretében megépülő két új blokk
minden magyar állampolgár érdekét fogja szolgálni, hiszen a hazai
megbízható villamosenergia-ellátást garantáló új nukleáris kapacitás „kapcsolója” magyar, és nem
külföldi kézben lesz.
Valójában az igazi szakmai kérdés
az, hogy a két új, VVER-1200 típusú
blokk kapacitásán kívül a maradék
több ezer megawatt új kapacitás
milyen összetételben és milyen
forrásból épüljön meg? Tekintettel
arra, hogy új kapacitások nélkül a
valódi függőséget okozó villamosenergia-import nagysága tovább
növekedne, ami hazánk nemzet- és
ellátásbiztonságát már jelenleg is
veszélyezteti. Nem kétséges, hogy
Magyarország számára nélkülözhetetlen az új erőművek építése.

A magyar kormány energia- és klímapolitikai stratégiájában a Paks II.
Atomerőmű mellett kiemelt jelentőséggel bírnak a naperőművi fejlesztések, amelyek környezetbarát
villamosenergia-termelési módként csökkentik a villamos energia
importszükségletét és növelik a
hazai ellátásbiztonságot. Természetesen rendszerszinten figyelembe kell venni azt a tényt, hogy
időjárásfüggő energiaforrásról van
szó, a naperőművek nem képesek
0-24 órában termelni a villamos
energiát!

Növekvő naperőművi
kapacitások
Az egyre több naperőmű rendszerbe állítása egyértelműen megmutatkozik a beépített kapacitások
jelentős növekedésén is, hiszen a
kötelező átvételi rendszerben ilyen
típusú erőművek 2015 végi, közel
25,5 MW kapacitása 2018. szeptember végére már közel 298 MWra növekedett. Tavaly év végén pedig további naperőműveket adtak
át. 2018. november végén például
az MVM Csoport Magyarország
jelenlegi legnagyobb, közel 20
MW kapacitású naperőművét adta
át Felsőzsolcán. A 45 hektáron elterülő erőmű 9 milliárd forintba került, a pénz 35%-a az Európai Unió
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programjának forrásából származott, 65%-a az MVM
Csoport saját forrásából.
A naperőművi kapacitás folyamatosan növekszik, és várhatóan
növekedni fog a jövőben is, mivel
a KÁT 2016 végén történő lezárásáig az illetékes hivatalhoz 2000
MW-nyi kérelmet nyújtottak be,
aminek körülbelül a fele valósulhat meg. A METÁR támogatásával
együtt pedig a kapacitások elér-
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hetik majd az 1400-1600 MW-ot.
A következő években a magyarországi naperőművi kapacitás
meghaladhatja a 2000 MW-ot, de
egyes előrejelzések szerint akár a
3000-es értéket is elérheti.
Ugyanakkor nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a naperőművek
teljesítményét nem lehet összehasonlítani egy atomerőmű teljesítményével, azaz 1 MW naperőművi kapacitás nem egyenlő 1 MW
atomerőművi kapacitással.
Nézzünk meg egy konkrét példát!
A paksi telephelyen megépítendő két új, 3+ generációs, VVER1200 típusú blokk összességében,
2400 MW kapacitása révén, éves
szinten mintegy 19 TWh villamos

energiát termelhet. Ezzel szemben összességében 2400 MW-nyi
naperőmű a hazai adottságokat figyelembe véve átlagosan csak közel 2,5 TWh villamos energiát tud
megtermelni!
A tavalyi év döntő volt a jövőnket
meghatározó globális klímapolitika szempontjából. Az időjárási
események, az állásfoglalások
és a nemzetközi tanulmányok is
egyértelműen jelzik: a klímabarát
technológiák, ezen belül az atomenergia és a megújuló energiaforrások további jelentős fejlesztése
megkerülhetetlenné válik a jövőben.
Magyarország a világ fősodrában
halad a Paks II. Atomerőmű meg-
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valósításával, valamint a megújulók, különösen a naperőművek
fejlesztésével. Paks ebben is példát mutat, hiszen a nukleáris kapacitásfenntartás mellett a városban az idei év elején befejeződik
a naperőműpark építése. Ez pedig
más városok és országok számára
is kiváló példaként szolgálhat.
Rendkívül fontos azonban azt is
hangsúlyozni, hogy a stabil villamosenergia-szolgáltatás
érdekében egy olyan egészséges és
fenntartható energiamixre van
szükség, ami rendszerszinten képes az időjárástól függetlenül az
egyes
villamosenergia-termelési módok sajátosságait össze
hangolni.
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Nemzetközi értékek
Gyöngyösi Petra | Fotó: Bodajki Ákos
Nemzetközi kommunikációs tevékenységükért és
az orosz–magyar kapcsolatok ápolásáért Oroszország állami elismerésben részesítette az MVM
Zrt. és a Paksi Atomerőmű munkatársait.
Az oroszországi atomerőműveket üzemeltető Roszenergoatom Fejlesztésért díját Kovács Pál, az
MVM Zrt. nukleáris igazgatója, dr. Kovács Antal, a
Paksi Atomerőmű kommunikációs igazgatója, Kern
Tatyjana, az atomerőmű tájékoztatási előadója és
Vincze Bálint tipográfus vehette át a tavaly év végi
moszkvai évzáró fórumon. Bodajki Ákos, az atomerőmű tájékoztatási munkatársa és fotósa pedig oklevelet vehetett át.

Az orosz külügyminisztérium „Békés együttműködésért” díját Kern Tatyjana kapta az orosz és magyar
kapcsolatok terén végzett munkájáért.
Az ünnepélyes keretek között átadott elismerésekkel
az orosz–magyar kommunikációs szakmai tevékenységet, valamint az évek óta tartó szoros és hatékony
együttműködést értékelték az adományozók.
A díjátadást követően Tatyjanával, Bálinttal és Ákossal beszélgettünk. Sokat meséltek a munkájukról, és
hogy e díjat megkaphatták, nagy megtiszteltetés számukra. Azonban tevékenységük elismerése kapcsán
azt is kihangsúlyozták, hogy bár nevesítve vannak a
díjak, mégis úgy tekintenek rájuk, mintha azokat a
Paksi Atomerőmű Tájékoztató és Látogatóközpontjá-
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nak teljes csapata kapta volna meg. Amikor az orosz–
magyar közös munkáról esett szó, elmondták, hogy
ezt az együttműködést a továbbiakban is szeretnék
folytatni. Részben az eddigi projekteket, mint például az ökológiai tábor, továbbra is fenntartani, részben
pedig új projekteket életre hívni, például az Atomenergetikai Múzeum tevékenysége kapcsán.
Az ökológiai tábort már két alkalommal szervezték
meg. Törekednek arra, hogy egyre több magyar fiatalt vonjanak be, és ebbe a Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulás településeinek közreműködésére is számítanak. 2019 nyarán
Novovoronyezs ad otthont a jelenleg még csak orosz
és magyar résztvevőkből álló tábornak, de a közeljövőben a környező országok atomerőműveket üzemeltető településeiről is szeretnének érdeklődőket
fogadni.
Az Atomenergetikai Múzeum nemzetközi kapcsolatainak erősítése és tevékenységének nemzetközi színtéren való bemutatása szintén komoly feladat lesz,
aminek első mérföldkövét egy fotókiállítás jelentheti 2019-ben – az Atomenergetikai Múzeum jubileumi
rendezvényeihez illesztve. A kiállítás másik apropóját éppen a Novovoronyezzsel való együttműködés
adja. Az ottani Városi és Energetikai Múzeumba is
eljuttatják majd a fotókat és dokumentációt, amely a
Paksi Atomerőmű építésében az 1970-80-as években
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részt vevő novovoronyezsi kollégák tevékenységét
mutatja be.
A nemzetközi szintű együttműködés terén már az
eddigi évek során is több alkalommal bebizonyosodott, hogy a kollégák kiváló ötletekkel tudják egymás
munkáját segíteni. Nem feltétlenül anyagi vagy fizikai értelemben, hanem egész egyszerűen az együttgondolkodás révén is születtek nagy projektek, mint
például az oroszországi atomerőműveket és közvetlen környezetüket bemutató fotóalbum elkészítése.
A nemzetközi kapcsolatok kiépítése és ápolása tekintetében az is fontos, hogy kicsit a jövőbe tekintsünk.
Az atomerőművek közelében élő felnövekvő generációk tudását folyamatosan bővíteni kell, elérhetővé
kell tenni számukra az atomerőművek működésével,
üzemeltetésével és nem utolsó sorban a biztonsági
kultúra és a környezetvédelem kiemelt szerepével
kapcsolatos ismereteket. Jól tudjuk, hogy mekkora
felelősség rejlik a lakosság hiteles, pontos és naprakész tájékoztatásában. A műszaki szakmai feladatok
mellett a tájékoztatás is széles kört ölel fel, akár kulturális, akár szociális téren, akár a felnőtt lakosság,
akár a gyermekek körében nézzük. Fontosnak tartják
kollégáink – és az nemzetközi kommunikációs téren
végzett munkájukat elismerő díjak is ezt bizonyítják –,
hogy amit csinálnak, azt jól csinálják, minőségi munkát végezzenek.
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Biztos menedék
Cserenyecz-Lehmann Katalin | Fotó: Juhász Luca
Olvasunk, ha szerelmesek, ha bánatosak vagyunk. Ha elesettek,
ha energikusak vagyunk. Olvasunk, ha információra van szükségünk, ha tanulunk, és ha kikapcsolódni vágyunk. A könyvek
jelen vannak mindennapjainkban; kisgyermekkorunktól kezdve egészen időskorunkig. A mesekönyveken keresztül, az első
olvasókönyveken át, egészen a
szakács- és barkácskönyvekig,
szépirodalmon innen és túl. Szerethetjük vagy sem, de mindenki életében van olyan időszak –
akár több is –, amikor szüksége
van egy-egy könyvre vagy így,
vagy úgy. Könyvtárba járni már
nagyobb elköteleződés lenne?
Mit nyújt egy könyvtár? Egyáltalán jár még valaki könyvtárba?
Elsőként Lampert Mariannával,
a Csengey Dénes Kulturális Központ könyvtárosával találkoztam, majd a műszaki könyvtár
felé vettem az irányt, hogy Rikliné Reich Erikával, az atomerőmű műszaki szakkönyvtárának
gazdasági szakértőjével beszélgethessek. Utamat az Atomenergetikai Múzeum könyvtárában
fejeztem be, ahol Bencze Eszter
könyvtárossal beszélgettem.

Negyvenéves könyvtár
a lakótelepen
Látogatásom első helyszíne a
Csengey Dénes Kulturális Központ
könyvtára volt, ahol Lampert Marianna könyvtárossal beszélgettem
a kulturális központ könyvtáráról

és programjairól, a digitalizáció
hatásairól, valamint a robotkönyvtárosok lehetséges megjelenéséről.
A könyvtár – amely egyidős a kulturális központtal, tehát nemrég ünnepelte negyvenedik évfordulóját,
és amelyet a Paksi Közművelődési

Nonprofit Kft. működtet – állománya közel tizenötezer, összesen
ennyi könyvet, folyóiratot és hangoskönyvet számlál. ,,A célunk elsősorban az, hogy a lakótelepen
élő olvasóközönséget megfelelően kiszolgáljuk, de természetesen ezen túlmutat az olvasóink és
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látogatóink köre” – tudtuk meg
Lampert Marianna könyvtárostól.
Marianna elmondta, hogy a DVD-k
és hangoskönyvek kölcsönzése
háttérbe szorul, mert sok anyag és
információ elérhető már interneten, de vannak olyanok, akik nem
férnek hozzá az online térhez, és
ezért is járnak könyvtárba. Mint
mondta, egyaránt akadnak olyan
fiatalok és idősek, akik nem tudják használni az internetes keresőket, nekik is segíteni kell csakúgy,
mint azoknak a látogatóknak, akik
a különféle irodalmakat kutatják a
polcokon. Alapfokú számítógépkezelői tanfolyamokat rendszeresen tartanak.
És hogy mi az első számú kedvenc
a könyvtárban? A szépirodalom.
Vannak azok az olvasók, akik céltudatosan érkeznek, és vannak olyanok is, akik épp keresgélés közben
akadnak rá egy-egy gyöngyszemre. Marianna, ismerve az olvasóközönségét, olykor ajánlani is szokott
egy-egy újdonságot, de egy jó
szó, kedves beszélgetés is ott van
a mindennapokban. Ez a könyvtár
igazán emberi része, ez az, amit
nem pótolhat egy ,,robotmunkatárs”. Hogy miről beszélek?

Szükség van-e
a könyvtárosokra?
A minap egy felettébb elgondolkodtató cikket olvastam az interneten. Az írás azzal a gondolattal
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foglalkozik, hogy a nem túl távoli
jövőben, talán már a könyvtárosokra sem lesz szükség, mert a
robotizáció és az automatizáció
rengeteg munkahelyet meg fog
szüntetni, de nem lehetnek nyugodtak például a telemarketin-

szintúgy léteznek, így felettébb
valószínű, hogy idővel nem lesz
szükség a könyvtárosokra. A cikk
pedig itt le is zárul – kétségek közt
hagyva az olvasót. Mariannától
mindjárt meg is kérdeztem, hogy
szakmabeliként mi a véleménye

gesek, a bírók, a játékvezetők, a
modellek, a bankpénztárosok, de
még a könyvelők sem, és a sort
még folytathatnánk. A két oxfordi
professzor több mint hétszáz állást vizsgált meg automatizálhatóság szempontjából, és a fentieket
robotizálhatónak találták. Azzal
érveltek, hogy mivel digitális katalógusok már ma is vannak, és keresést segítő tartalmi összefoglalók

erről a könyvtárosoknak nem túl
kecsegtető jövőt felvázoló tanulmányról?
,,Egy könyvtárnak hangulata van,
és nem is mindenki szereti az
e‑könyvolvasókat. Nem gondolnám, hogy már az én életemben
megszűnne a könyvtáros szakma,
de azt nem tudhatom, hogy mi
lesz például száz év múlva. Szeretnénk, ha a könyvtár lenne a »harmadik hely«, vagyis az a hely, az a
közösségi tér, ahova bárki bármikor betérhet olvasni, beszélgetni,
információt szerezni vagy az idejét
hasznosan eltölteni. Ezenkívül az
idősek és a magányosabb emberek is szeretnek bejönni hozzánk,
akár csak beszélgetni is.” A könyvtár biztos menedék, a könyv pedig
jó társaság.

A Dunakömlődi fiókkönyvtárat is a Paksi Közművelődési Nonprofit Kft. üzemelteti, amely hétfőn 9:30-tól 12:30-ig és szerdán 17:30-tól 19:30-ig várja
olvasóközönségét. A fiókkönyvtár felnőtt- és gyermekkönyvtár is egyben,
és mintegy ötezer dokumentummal rendelkezik, amelyeknek nagyobb része könyv, de számos műsoros DVD-t és sajtóterméket is megtalálhatnak
az olvasók. A könyvtárközi kölcsönzés mellett egyedülálló lehetőség, hogy
házhoz is kérheti olvasnivalóját a www.csengey.hu weboldalon található
könyvtári elérhetőségek valamelyikén.
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Jó hangulatú könyvtári
programok
A kulturális központ könyvtára
rendszeresen szervez különféle
programokat, amelyre nagy szeretettel várnak kicsiket és nagyokat,
de működik irodalmi önképzőkör

is a könyvtárban, és falain belül
kreatív írásgyakorlatokat is szerveznek. A Könyves Vasárnap például egy kiváló vasárnap délelőtti
családi program, ahol jó hangulatban, szinte észrevétlenül érlelődik
olvasóvá kicsi és nagy. Részletes
programokról egyébként a kulturális központ honlapján lehet értesülni.

Ahol nem a szépirodalom
vezeti a kölcsönzési listát
Egy szekrény könyvvel kezdte meg
működését 1978-ban az atomerő-

mű műszaki szakkönyvtára, amelynek célközönsége egészen más, hiszen itt nem a szépirodalom vezeti
a kölcsönzési listát. Az állomány
évről évre egyre csak bővült, a jelen adatok szerint huszonnégyezer
tételből áll, bár jó része selejtezés
alatt van, vagy már le is selejtezték

zott tudományok, matematika,
fizika, atomfizika, környezetvédelem, elektrotechnika, építőmérnöki tudományok – ilyen jellegű
szakkönyvek is megtalálhatók a
könyvtárban, amelyeket akkor
használnak leggyakrabban, amikor
dolgozóink vizsgákra készülnek,

(az élő állomány közel tizenkétezer
könyv). Ez főleg az elavulttá vált
számítástechnikai könyveket érinti, mondta el ismertetőjében Rikliné Reich Erika, a könyvtár műszaki
szakértője.
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
munkavállalói bármikor használhatják a műszaki szakkönyvtárat, és
nemcsak helyben történő olvasásra, de kölcsönzésre és információkérésre is (pl. könyvtárközi kölcsönzés, nyomtatás, fénymásolás stb.).
A könyvtári dolgozók szívesen
állnak az olvasók rendelkezésére.
Természettudományok, alkalma-

tanulnak. Az állomány részét képezi még minden olyan kiadvány is,
amely megjelenik az erőműben.
,,Ha egy-egy új szakirodalom kerül ki a piacra – mivel mi is tájékozódunk –, akkor azt lehetőségeink
szerint beszerezzük, de egyébként
jelezni is szokták olvasóink és a dolgozók, és viszonylag rövid idő alatt
be tudjuk szerezni a legújabb szakirodalmakat, szakfolyóiratokat, így
folyamatosan bővül könyvtárunk állománya” – tájékoztatott a könyvek
beszerzéséről a könyvtáros. ,,Az a
célunk, hogy az aktuális információt minél hamarabb megkapja az
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olvasó, és hogy elébe menjünk az
igényeknek” – folytatta.
Kölcsönözni bármennyi könyvet
lehet, valamint időkorlát sincs, de
ha esetleg másnak is szüksége lenne egy adott könyvre, amelyet már
azt megelőzően kikölcsönöztek,
akkor a könyvtári dolgozók felkeresik az olvasót, és egyeztetnek
vele, hogy szükséges-e még, hogy
nála legyen a könyv, vagy be tudja-e esetleg vinni egy fénymásolás
erejéig, netán kölcsönadni.
Két számítógép is az olvasók rendelkezésére áll, amelyen az internet és az intranet is elérhető.
A szakkönyvtár hétfőtől péntekig
7 órától 15 óráig látogatható.
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és mind az atomenergiával és környezetvédelemmel foglalkozik” –
mondta el lapunknak Bencze Eszter, az Atomenergetikai Múzeum
könyvtárosa. ,,Kiemelkedően fontos feladatunk az atomenergetika
hazai megjelenésének időszakából származó kötetek felkutatása

beletartoztak a műszaki tartalmú
könyvek, de a könnyedebb, a hétköznapi emberek számára is közérthető kiadványok beszerzése is.
Esztertől megtudhattam azt is,
hogy a közeljövőben óvodapedagógiai programjukba szeretnének
beilleszteni egy saját készítésű

és beszerzése. Gyűjteményünk a
szakszerűen koordinált beszerzéseknek, az ajándékozásoknak és az
atomerőmű által támogatott kiadványok beérkezésének köszönhetően folyamatosan gyarapszik” –
olvasható a múzeum honlapján.
Az elmúlt években komoly kutatómunkával foglalkoztak a múzeum
munkatársai; az 50-es évektől
kezdődően egészen a 80-as évekig bezárólag kutattak fel minden
olyan ebben az időszakban megjelent könyvet és folyóiratot, amely
az atomenergia megismertetését
tűzte ki célul. Ebbe a gyűjtésbe

– a múzeum dolgozói által összeállított –, színes képeket tartalmazó leporelló jellegű óvodáskorúaknak írt mesekönyvet, amely
az atomenergiát ismertetné meg
a kisgyermekekkel. A könyv rajzait
Farkas Róbert grafikus- illusztrátor
készítette. A könyv megjelenése
tavaszra várható.
A könyvtár nyitvatartása megegyezik az Atomenergetikai Múzeuméval: hétfőtől péntekig 8.00tól 15.00 óráig, szombaton 9.00-től
13.00 óráig, vasárnap zárva tart.
Kutatási idő kedden és szerdán
biztosított 8.00-tól 15.00 óráig.

Egy könyvtár, ami más,
mint a többi
Könyvtárlátogatásaim utolsó helyszíne az Atomenergetikai Múzeum
könyvtára, amely nem szokványos
könyvtár, mivel a múzeum segédgyűjteménye
(atomenergiával,
környezetvédelemmel foglalkozó
könyvek gyűjteménye, valamint
ugyanilyen jellegű adattár, cd- és
fotótár) és tudományos szakkönyvtár. A könyvtár nyilvános, kutatók
számára ingyenesen használható;
sokan használják fel az itt megtalálható könyveket és folyóiratokat
szakdolgozataik
elkészítéséhez.
Még az 1900-as évek elejéről származó, atomenergiával és környezetvédelemmel foglalkozó könyvek is vannak, amelyek rendkívüli
antikváriumi darabok.
A könyvtár körülbelül háromezer
könyvet számlál, amelyből közel
négyszázötven a Kenton-hagyaték
része, amely idegen nyelvű szakkönyveket foglal magába angol és
francia nyelven. ,,Könyveink, folyóirataink egy része ajándékozás és
csere útján kerül könyvtárunkba,
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Magyarul
Váczi Gergő | Fotó: Lakos Gábor, internet
A nyelvünk, mint megannyi más a világon, változik. Különböző hatásokra új szavak jönnek létre, már nem
használt kifejezések eltűnnek vagy éppen átalakulnak. Természetes folyamat. A magyar nyelv változása
azonban napjainkban vagy inkább az elmúlt években talán fokozottan érzékelhető. A digitalizációnak,
a technikai fejlődésnek a hatására gyakran fordul elő, hogy különböző generációk egymással történő beszélgetése bizony problémákba ütközik. Egyszerűen nem értik egymást. Hogy mi ennek az oka?
Hogy természetes folyamattal állunk szembe? Ki és mit tehet annak érdekében, hogy nyelvük közkincs
maradhasson? Dr. Veszelszki Ágnes nyelvész, közgazdász, újmédia-kutató évek óta kutatja a témát.
Az Atomerőmű magazinnak nyilatkozva igyekszik elmagyarázni a jelenséget. Annyit elöljáróban elárulhatok, hogy nagy gond egyelőre nincs.
–– A magyar nyelv esetében beszélhetünk-e közkincsről? Közkincsnek tartjuk napjainkban egyáltalán a magyar nyelvet?
–– Ha a nemzet és nyelv kapcsolatáról megkérdeznénk a magyar
utca emberét, akkor a válaszadók

egy része a feleletében feltehetőleg felidézné az iskolában is tanult, „Nyelvében él a nemzet”
Széchenyi Istvánnak tulajdonított
idézetet. Érdekesség ezzel kapcsolatban egyébként, hogy Grétsy
László 2015-ben levezette, hogy

ezt nem is Széchenyi mondta, hanem valójában egy 19. századi, a
saját korában ismert erdélyi történetíró és lapszerkesztő, Kőváry
László írta le a Székelyhonról című,
1842-ben Kolozsváron megjelent
kötetben a szállóigévé vált mon-
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datot. A nyelv és azonosságtudat
összefüggése különösen fontos
kérdés a 21. századi globalizálódó
világban. A 8000 fős, nagymintás
Magyar Ifjúságkutatás 2012-es és
2016-os adatai szerint a fiatalok
számára a nyelv kiemelten fontos
az identitásuk szempontjából: a
felmérésben mindkétszer ötfokú
skálán 4,3-as értéket kapott.
–– Mennyiben változik, változott
meg a nyelv a digitalizáció hatására?
–– A kérdésre igazán röviden válaszolni lehetetlen, a témában két
könyvem is megjelent 2017-ben
(magyar nyelven: Netnyelvészet.
Bevezetés az internet nyelvhasználatába; angolul: Digilect. The
Impact of Infocommunication
Technology on Language). Ha tendenciákat akarunk megfogalmazni, akkor kettőt érdemes kiemelni:
egyrészt a történelemben soha
korábban nem kommunikáltak
ekkora tömegek írásban, mint jelenleg a közösségi médiában;
másrészt pedig ezzel összefüggő
változás az, hogy éppen a nagyarányú írásos szövegprodukció révén a szövegek egyre közelebb
kerülnek a szóbeli kommunikáció
megnyilvánulásaihoz. Ennek az
egyik oka az, hogy például a nagyon gyakran használt internetes
kommentek gyorsaságuk, változtathatóságuk, illékonyságuk révén
fellazítják a korábban viszonylag
feszes szabályrendszerrel rendelkező írásbeliség kereteit.
–– Mindezt definiálja valahogyan a
tudomány?
–– A nyelvváltozatok rendszerében a digitális kommunikáció hatására megjelent egy új forma. Ezt
digilektusnak neveztem el: ez az
a mód, ahogyan a digitális felületeken egymással kommunikálunk.
E netes nyelvváltozatnak vannak
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többek között formai-írástechnikai
(emotikonok, helyesírási változatok), grammatikai (beszélt nyelvi
jellemzők az írott kommunikációban is), a stílust érintő jellegzetességei, a leginkább szembetűnőek
azonban a szókészleti újdonságok. A szókincsbővüléshez hozzájárulnak a szóátvételek idegen,
elsődlegesen az angol nyelvből.
Az angol kifejezések használatát
motiválhatja az is, hogy több számítógépes program, alkalmazás,
oldal vagy játék nyelve dominánsan az angol, így a gyakori használat során ezek az elnevezések
rögzülnek a felhasználókban – akik
ezeket magyar szövegkörnyezetben is használják. Bizonyos esetekben a magyar mellett vagy helyett az angol kifejezés használata
presztízsértékű lehet.

kézírásban vagy szóbeli társalgás
során. Az informális, de kézzel írt
üzenetekben, például az órai levelekben (amelyeket dialógusleveleknek neveztem) egyértelműen
kimutathatók a csetelés sajátosságai: többek között a rövidítések,
az emotikonhasználat írásjelek
mellett vagy helyett, a tabutörő
szavak leírása vagy kicsillagozása.
Hivatalos szövegekben ritkábban
fordulnak elő ezek – bár egy-egy
diákdolgozatban
megjelentek
emotikonok és egyes rövidítések.
A további hatások megjelenését
egyelőre nem dokumentálták,
sokkal inkább jóslatokkal lehet
találkozni, mint empirikus vizsgálatokkal alátámasztott elemzésekkel. A vizsgálatok alapján úgy tűnik azonban, hogy a hivatalos és
a magánregiszter közelíteni fog

–– Az írott és a beszélt nyelv egyformán változik?
–– A vizsgálataimban azzal is
foglalkoztam, hogy ezek a jellegzetességek megjelennek-e a
számítógéptől és okostelefontól
független nyelvi környezetben:

egymáshoz, a magán- és a hivatalos kommunikáció jelenlegi elkülönítése kevésbé lesz éles. Ennek jeleit folyamatosan tapasztalhatjuk.
Több intézményről is tudom, hogy
a munkatársaknak adott szabályzata az intézményes e-mail-címek-
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ről küldött levelekben nem engedélyezi az emotikonok használatát.
Ennek magyarázatául a szabályzatban az szerepel, hogy egy emotikonnal zárt hivatalos levél akár a
szándékkal ellentétes jelentést is
kaphat a mosolyjel által, továbbá a
szmájli komolytalanná teheti a hivatalos levelezést, és kevésbé hozzáértőnek tűnik a levél írója.
–– Baj, hogy a digitalizáció hatására változik a magyar nyelv, vagy
ez egy természetesen folyamat?
Negatív vagy pozitív változásokon
megy keresztül a nyelv?
–– A nyelv folyamatosan változik,
ez természetes jelenség. Egyes
változások szembetűnőbbek (mint
az új szavak megjelenése), mások
ennél sokkal lassabbak és kevésbé
feltűnőek (mint a nyelvtan változása). Nyelvészként a változásokat nem minősítjük, hanem dokumentáljuk. Mindaddig, amíg egy
nyelv mind a közéletben, mind a
magánéletben minden aktuális
nyelvhasználati szükségletet képes kielégíteni, nincsen veszélyben – például a szórványban vagy
kisebbségi helyzetben létező nyelvekkel ellentétben.
–– Mit tehetünk nyelvünk ápolása
érdekében, és kinek a felelőssége
mindez? Tanárok, szülők, újságírók?
–– A fiatalabb korosztály mindig
is törekedett az idősebb generációktól való elkülönülésre, ami a
nyelvi jelenségekben is megmutatkozik. Vizsgálatok is kimutatták, hogy előfordul, hogy a szülők,
nagyszülők, sőt nemritkán még
az idősebb testvérek sem értik a
tinédzserek kifejezéseit, nem tudják, miről beszélnek. Éppen ezért
fontos (amellett, hogy izgalmas)
a friss és állandó mozgásban lévő
jelenségekkel foglalkozni, illetve
ezeket rögzíteni. A gyerekekkel

kapcsolatban lévő felnőtteknek
célszerű nyitottnak lenniük az újdonságok iránt: ez nem azt jelenti, hogy beszéljenek-írjanak úgy,
ahogy a gyerekek, de legalább
ismerjék azokat a tartalmakat,
amelyekkel a fiatalabbak az interneten találkozhatnak. Az oktatásnak mindenképpen fel kell készülnie módszereiben, eszközeiben és
tartalmában azonban arra, hogy
a diákok a digitális technológia
használatával élnek nap mint nap,
esetleg jobban kezelik a különböző eszközöket, mint tanáraik – és
legfőképpen arra gondolva, hogy
a mai iskolának a diákokat olyan
szakmákra kell felkészíteniük,
amelyek ma még talán nem is léteznek. A pedagógusoknak szerintem arra érdemes figyelniük,
hogy felhívják a diákok figyelmét
a kapcsolattartási módok közötti
különbségekre és – ugyan ez nem
kifejezetten nyelvészeti, sokkal inkább nyelvi viselkedési kérdés – az
azokhoz kötődő udvariassági formákra. Ezzel kapcsolatban érdemes mindig fejben tartani, hogy
a pedagógus minden megnyilvánulása mintaként szolgál a diák-

Dr. Veszelszki Ágnes nyelvész,
közgazdász, újmédia-kutató. A
Budapesti Corvinus Egyetem Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézetének egyetemi docense. Oktat a Corvinus
mellett az ELTE-n, a Budapesti Metropolitan Egyetemen, a Mathias
Corvinus Collegiumban és a Szent
Ignác Jezsuita Szakkollégiumban.
A Filológia.hu MTA-folyóirat, illetve a Journal of Smart soCIeTY
társadalomtudományi
folyóirat
szerkesztője. Kutatói munkásságát a digitális kommunikáció (cset,
sms, közösségi média) vizsgálatával kezdte, később a marketing és
a nyelvészet kapcsolódási lehetőségeit tárta fel; újabban pedig a
tudománykommunikáció, illetve az
online agresszió témakörét kutatja. Legutóbbi nyelvészeti könyvei:
Netnyelvészet. Bevezetés az internet nyelvhasználatába (2017); Digilect. The Impact of Infocommunication Technology on Language
(2017). Szabadidejében szerkesztette a Borkommunikáció. Az aszútól a zenitig (2018) című kötetet.
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jainak: mind a tanórai és iskolai
nyelvi viselkedése, mind pedig az
online tevékenységei során megnyilvánuló nyelvhasználata.
–– Ha már az online világ említésre
került. A világháló és annak használata mekkora veszélyt jelenthet
a fiatalabb generációra?

tájékozódás mikéntjének változásáról is, gondoljunk csak az online
egyre inkább terjedő áltudományokra (mint amilyen a manapság
divatossá vált laposföldhívők mozgalma vagy a különféle táplálkozási
trendeket népszerűsítő, illetve az
egészségügyi veszélyeket is jelentő

kérdést: kinek, minek hihetünk, ha
már a szemünknek-fülünknek sem?
Ezért is válik egyre fontosabbá és
megkerülhetetlenebbé a kritikus
szemléletmód, amelynek elsajátíttatásában kiemelkedő szerepe az
iskolának és a tájékozott pedagógusoknak van.

–– A biztonságos internethasználat, a cyberbullying (online zaklatás)
lényeges témakörnek számítanak,
ám ezek iskolai tematizálása mindenképpen életkorfüggő: az idősebb, tapasztaltabb diákok bizonyos tekintetben már magabiztos
és kifejezetten tudatos nethasználónak számítanak. Amire viszont
még nem készít fel a többféle és
sokrétű online tapasztalat sem, az
jelenleg az információk kritikus értékelésének a képessége: a valódi,
illetve a szándékosan vagy csupán
tudatlanságból megtévesztő információk elkülönítése egyre nehezebbé válik. Szót lehet ejteni a

oltásellenes álelméletek sora). Ezek
mind-mind izgalmas, iskolai munkába is bevonható újdonságot jelenthetnek: a mindennapi tájékozódás
és az iskolai információk ily módon
még inkább összekapcsolhatóvá
válnak. Létezik már olyan (egyszerűbb változatában bárki számára
elérhető), mesterséges intelligenciára épülő alkalmazás, amellyel egy
három másodperces hangfelvétel
alapján bárki hangja utánozhatóvá
válik, és bármilyen szöveget el lehet
mondatni az adott személy hangján. Hasonlóképpen létezik már az
a technológia, amellyel ugyanez
megtehető videóval is. Felteszem a

–– A közösségi média szereplői –
influencerek − mekkora szerepet
játszanak ebben?
–– Az influencerek, vagyis az online véleményvezérek nagy hatással vannak főként a különösen
befolyásolható, tizenéves korban
lévő követőbázisuk viselkedésére
(éppen ezért óriási a morális felelősségük is), de a nyelvhasználatukra is. Izgalmas kutatási téma
lehet, hogy az egyes divat-, játék- stb. bloggerek szóhasználata,
mondatformálása mennyiben befolyásolja a rajongóik megszólalásait. Biztos vagyok benne, hogy
erőteljesen.
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Alkotásaink majdan
közkinccsé válnak
Gyöngyösi Petra | Fotó: internet
Az irodalmi, tudományos és művészeti alkotásokat
a szerzői jogi törvény védi. A szerzői jogi védelemnek időkorlátja van: amíg a védelem fennáll, a
művek nem válhatnak közkinccsé.

Az alábbi, szerzői jogi védelem alá eső alkotásokat
nevesíti a jogalkotó:
- irodalmi (pl. szépirodalmi, szakirodalmi, tudományos,
publicisztikai) mű
- nyilvánosan tartott beszéd
- számítógépi programalkotás és dokumentáció
(szoftver)
- színmű, zenés színmű, táncjáték, némajáték
- szöveges és szöveg nélküli zenemű
- rádió- és televíziójáték
- filmalkotás és más audiovizuális mű
- rajzolás, festés, szobrászat, metszés, kőnyomás útján
vagy más hasonló módon létrehozott alkotás és
annak terve
- fotóművészeti alkotás
- térképmű és más térképészeti alkotás
- építészeti alkotás, annak terve, épületegyüttes,
városépítészeti együttes terv
- műszaki létesítmény terve
- iparművészeti alkotás, annak terve
- jelmez, díszlet és azok terve
- ipari tervezőművészeti alkotás
- gyűjteményes műnek minősülő adatbázis

Azt azonban már az elején le kell szögeznünk, hogy
nem minden alkotást tekinthetünk szerzői műnek
– csak a törvény által meghatározottakat. A szerzői
jog kizárólagos tulajdonjog, az alkotás létrejöttének
időpontjában keletkezik. A szerző csak természetes
személy lehet. A szerző saját vagyontárgyaként rendelkezhet az általa elkészített művel (terjesztheti, reprodukálhatja, előadhatja). A legfontosabb elvárás az
eredetiség. Emellett számottevő még az egyéni jelleg is, hogy meg lehessen különböztetni más alkotásoktól, valamint az, hogy megjelenésekor az újdonság erejével hasson.
Mivel a szerző egyénisége tükröződik vissza az alkotásokból, ezért is védi a jog a művek eredetiségét.
A védelemi időn belül csak a szerzőket és a jogutódokat illeti jogosultság (személyi és vagyoni jogi tekintetben egyaránt), ez idő alatt a művek nem válhatnak
közkinccsé.
A szerzői alkotások jogi oltalma a kulturális ipar működésének és fejlődésének elemi feltétele hazánkban
is. Számos iparág épül a szerzői jogi védelemre (zeneipar, könyvkiadás, rádiós és televíziós műsorszolgáltatás, filmgyártás). A szellemi alkotások köre a technikai
fejlődéssel folyamatosan bővül (például: adatbázis,
szoftver, előadó-művészet egyes területei).
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A szerzői műveket két csoportba lehet sorolni, eredeti
vagy másodlagos (származékos). Utóbbiról akkor beszélünk, ha az eredeti művet alapul veszik a másodlagos mű létrehozásakor, például megzenésítenek vagy
megfilmesítenek egy darabot. A művek felhasználási
módja többféle lehet: többszörözés, terjesztés, nyilvános előadás, nyilvánossághoz közvetítés sugárzással
vagy másként, a sugárzott műnek az eredetihez képest más szervezet közbeiktatásával a nyilvánossághoz történő továbbközvetítése, átdolgozása, kiállítása.
A szerzői jogviszony (a mű létrejöttétől kezdődően)
részben jogokat, részben kötelezettségeket tartalmaz. A személyhez fűződő és vagyoni jogok tekintetében fontos megjegyezni, hogy a szerző a jogait át
nem ruházhatja, és le sem mondhat róluk. Mivel azonban a vagyoni jogok öröklés útján megszerezhetők,
így a szerző halála esetére rendelkezhet róluk.
A vagyoni jogok időben korlátozottak, a szerzőt életében, a jogutódokat pedig a szerző halála után illetik
meg. Egészen pontosan a halálától számított 70 évig.
Ezt az időtartamot úgy kell számítani, mint amelynek kezdőnapja a szerző halálát követő év első napja.
(A szerzőtársi kapcsolatok esetén az utoljára elhunyt
szerzőtárs halálának időpontját kell figyelembe venni.)
Végül essék néhány szó arról, hogy mit lehet tenni,
ha a szerzői jogok sérülnek. Ebben az esetben több
elégtételi lehetőség is rendelkezésre áll. Egyrészt – a
békésebb megoldás zászlaja alatt – a következő peren
kívüli eszközök vehetők igénybe: felszólítás, felhasználói szerződés kötése, közvetítői eljárás lefolytatása.
Másrészt jogainkat bírósági úton is érvényesíthetjük
polgári peres eljárás keretében. Amennyiben a bíróság megállapította a jogsértést, a jogsértőt cselekménye abbahagyására szólíthatja fel, jogsértő
cselekménytől eltilthatja, a nyilvánosság előtti elégtétel adására, a jogsértést megelőző állapot helyreállítására, adatszolgáltatásra vagy a jogsértéssel elért gazdagodás visszatérítésére, a sérelmes helyzet
megszüntetésére kötelezheti, a jogsértéshez használt
eszközöket, anyagokat lefoglalhatja, a jogsértőt azok
átadására kötelezheti, vagy ezek visszahívásról, kivonásáról, illetve megsemmisítéséről határoz. Bizonyos
esetekben akár büntetőjogi szankciók alkalmazása is
szükségessé válhat.
Szinte kivétel nélkül mindenki ismeri a mondást, miszerint a törvény ismeretének hiánya nem mentség
(ignorantia non excusat legem). E gondolat lebegjen
a szeme előtt minden alkotónak, és legalább a fent
leírtak figyelembevételével hozzák létre műveiket!
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Híres jogviták
· A világ legrégebbi szerzői jogi vitája i. sz. 560-ban
robbant ki, mégpedig a legrégebbi, máig fennmaradt
könyv miatt. Szent Kolumba bencés apát egyetlen éjszaka alatt lemásolta Szent Finnian zsoltároskönyvét,
aki ezután magának követelte a másolatot. A vita végül háborúhoz vezetett, melynek során háromezren
haltak meg egyetlen csatában.
· Karl Marx művei halála után 131 évvel gerjesztettek
szerzői jogi vitát, egészen pontosan fiatalkori műveinek fordításai, amelyek az említett 70 éven belül keletkeztek. A fordítások jogait birtokló kis angol könyvkiadó támadta meg ez ügyben az azokat ingyenesen
publikáló online archívumot – a világ sok száz írójának
felháborodására. Az eset a fordításokkal kapcsolatos
szerzői jogok problémáira hívta fel a figyelmet.
· Apple vs Microsoft – nem is mondanánk többet. Ki
tudja végül, kinek is köszönhetjük a grafikus felületeket? A tech-ipar szerzői jogi harcai ezzel persze nem
értek véget, sőt éppen csak elkezdődtek. Az Apple és
a Motorola közti viták megoldását például a bíróság
többször feladta, mondván rendezzék egymás között
zavaros ügyeiket. Végül valóban ezt tették, bár sajátos módon: az Apple felvásárolta a Motorolát.
· A zeneiparban úgy tűnhet, minden magára valamit is
adó zenésznek van szerzői jogi ügye: a rengeteg példából talán a Beatles és Chuck Berry esetét emelnénk
ki, amelynek során végül peren kívül egyeztek meg
a gombafejűek a rock and roll legendával, vagy Ed
Sheerant, akit Matt Cardle vádolt meg a közelmúltban
azzal, hogy ellopta egy dalát.
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Szép MŰ
Váczi Gergő | Fotó: Magellán
A több mint három éve tartó felújítási munkálatok után 2018. október végén megnyílt a Szépművészeti
Múzeum. Felújították az épületet, valamint a múzeum állandó kiállításait is újrarendezték. A Liget Budapest Projekt keretében végzett rekonstrukció során felújították a II. világháborúban jelentős károkat
szenvedett, azóta csak felületes felújításon átesett és raktárként használt impozáns Román Csarnokot.
Korszerűsítették a múzeum fűtőrendszerét, klimatizálták a kiállítótermek egy részét. De felújították a
tetőszerkezetet, és új kiállító- és közönségforgalmi tereket és korszerű raktárhelyiségeket is kialakítottak. A látogatók két szakaszban vehetik majd birtokba a megújult intézményt. Októberben a mélyföldszinti tereket, valamint a felújított Román szárny nagy részét, az összes új állandó kiállítás pedig 2019
közepétől lesz majd látható.

Egyiptom a 21. században
2018. október 31-én megnyitotta
kapuit a Szépművészeti Múzeum.
Baán László főigazgató gyermeki
lelkesedéssel mesélt arról, hogy
a munka befejeztével az épület
teljes megújuláson ment keresztül. „A Szépművészeti Múzeum
belépett a 21. századba technológiailag, és valóban ma a világ
nagy múzeumaival azonos rangú,

minőségű kínálatot tud adni az
épület, és hál’ istennek a gyűjteményünkre sem kell panaszkodni.”
Sőt. A gyűjtemény tényleg világszínvonalú, amelynek ékes példája az egyiptomi állandó kiállítás,
aminek rendezésének utolsó simításaiba sikerült belesnünk. „A tárgyaknak körülbelül a 70-80%-a a
helyén van.” Liptay Éva, az egyiptomi osztály vezetője, aki a kiállítás megnyitása előtt néhány nap-

pal szakított időt a beszélgetésre,
éppen az egyik legizgalmasabb
munkát végzi. A műtárgyakat, leleteket helyezi a végső helyükre.
„Ez a vitrin az állatmúmiákról fog
szólni. Az egyiptomi kiállításnak ez
a tere, ahol most vagyunk, a kék
színű falakkal a templomudvart
idéző dekorációval, az istenekről
fog szólni.” Az egyiptomi istenségeknél nagy jelentősége volt az
állatoknak. Kifejezetten három faj-
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tának. Az egyik a macskaistennő.
Itt a Szépművészetiben gyönyörű,
szinte tökéletes állapotban lévő
macskaszobor található. Ezt a leletet értelemszerűen a fő helyen
helyezik el. „De kiemelt helyet kap
az Ibisz alakú Tót istenség, aki a
tudomány, a mágia és a hieroglifák istensége volt. Valamint a harmadik nagyon fontos istenségünk
egy gyönyörű sólyom, a sólyom
alakú istenség, akit általában Hórusznak neveztek. Ő volt az, akit a
fáraók tulajdonképpen az ősüknek
tekintettek.”
Ezek a tárgyak a Kr. előtti 500 és Kr.
utáni 700-as évekből származnak.
Az eszmei értékük felbecsülhetetlen, de persze pénzben kifejezhető. Egy-egy itt látható darab, akár
több tízmillió forintba is kerülhet.
Az egyiptomi kiállításon egyébként mintegy 600 műtárgy van
kiállítva. Ezek között kő- és bronztárgyak, valamint mumifikálódott
szerves anyagok, régészeti leletek
is megtalálhatók. Ezek biztonsága
és állapotuk megóvása rendkívül
fontos. Éva egy mindenki számára ismert tárgyhoz kísér. A múmia megbabonázó látványa – bár
többször láttam már életemben
– mégis megnémít. A több ezer
éves lelet fantasztikus állapotban
van. „A koporsóban egy múmia
fekszik. A kormeghatározás alapján egy 20 év körüli nő testét láthatjuk itt.” És hogy még hosszú
évekig látni is tudjuk, fontos, hogy
megfelelő körülmények között legyen tárolva. „Minden egyes múmiánk koporsója külön egy kis miniklímát kapott, ami biztosítja azt,
hogy ők minden körülmények között ezt az állandó hőmérsékletet
és páratartalmat megkaphassák.
Ez jelen esetben 20-22 fokos hőmérsékletet és 45-55 fok közötti
páratartalmat jelent.”
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A SzépMű ékköve
A múzeum felújításának egyik ékköve vitathatatlanul a Román Csarnok, ami több mint 70 év után nyerte vissza régi fényét. Baán László
főigazgató a felújítás minden apró
részletével tisztában van. „Öt és
fél ezer aranylemez került fel a falra, öt és fél kiló arany van a falakon,
és több mint félszáz restaurátor
közel egyéves munkája volt, hogy
ezt eredeti szépségébe visszaállítsa.” A munka tökéletesen sikerült.
A csarnokba lépve az embernek

tényleg az az érzése, hogy egy 100
éve csodálatos állapotban karbantartott terembe lép be, az a patina,
az a hangulat fogadja a látogatót.
A felújítás nem volt könnyű. A második világháború mind a múzeum
épületén, mind a Román Csarnokon nyomokat hagyott. „Itt hó volt.
Vannak még fotók hóeltakarításról
vagy éppen döglött lótetemről,
tehát háború volt, front volt, és az
épület, ha nem is túl súlyos, de jelentős károsodásokkal vészelte túl
a háborút.” A háborút követő hét
évtizedben a csarnok főleg rak-

tárként funkcionált, ami rendkívüli
módon lepusztította a terem állapotát. „Beázva, lehulló vakolattal, rendkívül leromlott állapotban
érte el a mostani éveket, amikor
végre megszületett az a döntés,
hogy fel kell újítani, sőt akkor már
nem is csak a Román Csarnokot,
hanem a Szépművészeti Múzeum
sokkal nagyobb területét.”
A teljes felújítás mintegy 15 ezer
négyzetmétert érintett. Ennek során 11 000 m³ földet mozgattak
meg, 2700 m³ betont, 300 tonna
betonacélt építettek be. Emellett
7100 m² vakolat, 1800 m² üvegtető
és több mint 300 000 méter kábelvezetéket használtak fel. És persze
műszakilag is 21. századi lett az
épület. „Itt még nagyon korszerűtlen, sok évtizedes gőzös fűtési
rendszerek voltak, a légkondicionálás hiányzott számos térben, ez
most mind-mind megoldásra került, tehát ez alatt a három és fél
év alatt, amíg be voltunk zárva,
valójában a legnagyobb léptékű,
összegét tekintve is 10 milliárdos
nagyságrendű felújítás zajlott.”

Karakteresen
Az egyiptomi kiállítás mellett az
októberi nyitáskor egy másik állandó kiállítás is tárt karokkal várta a
látogatókat. A szoborgyűjtemény
rendezési munkálatainak utolsó
fázisába is sikerült belesni, ahol
a gyűjtemény vezetője kalauzolt
bennünket. Szőcs Mirján elmondta, hogy a mintegy hároméves zárás alatt is szép számmal volt tennivaló. „Igazából sokan érdeklődtek,
hogy mit csinálunk zárás alatt, és
nem nagyon volt olyan pillanat,
hogy unatkoztunk volna. Rendszerezni kellett a tárgyakat, valamint a
restaurálási feladatok is ebben az
időszakban tudtak még jobb tem-
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A Szépművészeti Múzeum a Ligetprojekt keretében újult meg. A történetének legnagyobb felújításán
átesett múzeum mellett hamarosan
elkészül az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ is.
A projektet felügyelő Városliget
Zrt. vezérigazgatója szerint a Liget Budapest Projekt nemcsak a
főváros hírnevét fogja öregbíteni.
Gyorgyevics Benedek elmondta,
hogy családbarát újdonságokkal
gazdagodik a park. Úgy vélekedett, a megvalósuló ikonikus épületek a turizmusra, a befektetésekre is pozitív hatást gyakorolnak
majd.
A vezérigazgató arról is beszámolt: azzal, hogy megszüntették
az Ötvenhatosok terén a felszíni
parkolást, már napi 1500 kocsi
szennyezésétől szabadították meg
a Városligetet, amelyet autómentessé fognak tenni. 2018-ban az
emberek nemcsak látványterveket nézegethettek, hanem birtokukba is vehették a már elkészült
projektelemeket. A Pavilonkert és
a Vakok kertje ugyanúgy népszerű,
mint a kutyás élménypark vagy az
ifjúsági sportpályák csoportja. A
parkfejlesztés első üteme az ősszel
tehát sikeresen lezárult. Több ezer
négyzetméterrel növelték a zöldfelületet.
A második ütem 2019 elején indul a Városligetnek a Hermina út
– Ajtósi Dürer sor – Dózsa György
út határolta délkeleti harmadán
– közölte a vezérigazgató. Megjegyezte, hogy itt igazi családbarát
újdonságokkal készülnek: felépítik
Budapest „egyik legnagyobb – de
egész biztosan legjobb – játszóterét”, valamint két kilométeres futókört alakítanak ki.
Forrás: Magyar Idők
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póban haladni.” A kiállítás már itt
is – egy héttel a nyitás előtt – szinte
teljesen kész, és várja a látogatókat. De ahogy az előbb említette,
a bezárás alatt is rengeteg dolguk volt. Az elmondottakon kívül
egyébként elkezdődhetett a Román Csarnokban lévő műkincsek
restaurálása is, valamint az állandó
kiállításon is változtattak. „Átkerülnek és átkerültek szobrok a régi
képtár kiállításába is, ami egy jó dolog, mert régen nem különültek el
a szobrok és a festmények. A másik

fejek. A német származású Messerschmidt több mint hatvan
darabból álló sorozatának alkotásaiért komolyan harcolnak a múzeumok. Itt a Szépművészetiben
az egyéb Messerschmidt-szobrok
mellett három karakterfej is található. „A Belvedere-ben van nagyon
sok Messerschmidt-karakterfej, de
azon túl a nagy múzeumokban jórészt egy-egy karakterfejjel találkozhatunk.”
A Szépművészeti Múzeum ettől az
évtől kezdve fantasztikus kiállítá-

dolog, hogy próbáltunk olyan műtárgyakat beemelni, amik az elmúlt
időszakok vásárlásaihoz tartoztak.
Ilyen például a Bedő-gyűjteményből származó Szent András-szobor
a kis aranyozott fülkében. Ez egy új
szerzemény, amit a Nemzeti Bank
segítségével sikerült megvásárolni.” És ha már az új dolgoknál tartunk. Természetesen itt is minden
részletre kiterjedően szeretnének
21. századiak lenni. Ennek megfelelően a számítógépes technika is
színesíti majd a kiállítást. A monitorokon többi között a kor szobrászati technikáit mutatják majd be. Illetve 3D-s modellezéseket is fognak
látni a látogatók és művészettörténeti háttérinformációt is kapnak.
A szoborgyűjtemény különleges
darabjai az úgynevezett karakter-

sokkal vár mindenkit. A teljesség
igénye nélkül Baán László szemezgetett a tervezett kiállításokból.
„Jönnek a nagy kiállítások, ősszel
például Rubens, van Dyck és a flamand barokk festészet aranykora,
tehát nem kell nélkülözni immár
a Szépművészetiben megszokott
nagy kiállításokat.”
A múzeum kiállítási koncepciója
egyébként gyökeresen átalakul.
A magyar művészet visszatér a
Szépművészetibe, így a múzeum
ezt követően az egyiptomi és az
antikvitás művészete mellett a 18.
század végéig együtt mutatja majd
be az egyetemes és a magyar művészet történetét. Az 1800 utáni
gyűjteményének kiállítása pedig
felköltözik majd a Magyar Nemzeti
Galériába.
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„Kezdjetek el élni…
Kocsis Márk | Fotó: internet
…hogy legyen mit mesélni, majd az unokáknak, mikor
körbe állnak” – remélhetőleg sokunknak megvan ez a
dalszöveg, amely az élet esszenciája ezzel az egyetlen
mondatával. Mindig előjön a gondolkodó emberben
(homo sapiensben) a lét kérdése, hiszen ilyenek vagyunk mi emberek. Fiatalkorban ez nyilván ritkábban,
hiszen magunkénak érezzük még az egész világot, és
nem gondolunk arra, hogy bármi is lehetetlen, és arra
sem, hogy bármi is múlandó lehet. Pedig ugye men�nyire az? De hogy félreértés ne essék, nem pesszimizmusból mondom ezt, hanem azért, mert én ezt érezve élem meg a mának minden pillanatát. Mennyire is

fontos a pillanatok megélése, és mennyire is fontos az,
hogy élményeket szerezzünk, ezt mindenki döntse el
magában… DE nekem prioritást élvez. Prioritást élvez
a minőségi időtöltés, az élményszerzés, pláne ha ezt
egy közösséggel együtt visszük végbe, mert azt gondolom, akkor lesz igazán maradandó, ha minél több
embert megfog, és amikor majd 30-40 év múlva is
eszünkbe jut összeülni egy pubban (remélem, addigra lesz bőven, nem csak kocsma), és ezekről milyen jó
is lesz beszélni. Mindig elhangzik, hogy mikor legyünk
„bolondok”, ha nem fiatalon – és kedves szülők, ne aggódjatok, ha a hétvégén bulizni is megyünk, azt nem
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Tehetségeink

Beszélgetőpartnerem Somkert Máté, a 12. A osztály
gépésztanulója.

az alkohol kedvéért tesszük, hanem a közösségépítés, kapcsolatok építése és közös élmények szerzése
miatt (legalábbis remélem). Próbálom hangsúlyozni
azt, hogy közösen kellene élményeket szerezni. De vajon azért teszem, mert ez a fixa ideám, vagy ezt tartom
az igazi életnek? Szerintem mindannyian tudjuk, mi a
helyes válasz. Ezzel a cikkel, bevallom, nem szeretnék
sokat elérni, csupán annyit, hogy mikor elolvassa valaki, ugorjanak be neki a fiatalkori emlékei, és jussanak
eszébe a gyermekkori barátai és a közösen megszerzett élmények, aztán egy kicsit érezze ettől jobban magát a szürke hétköznapokban. Hiszen nálamnál sokkal
okosabb emberek szerint már kevesebb energiát fordítunk azokra a szociális kapcsolatainkra, amiket személyesen, élőben folytatunk, ezáltal ez a fajta élményszerzés is kezd elkopni. Persze most sokan jöhetnek azzal,
hogy ez butaság, és csak a fiatalok „lógnak” állandóan
a telefonjaikon, de az a szomorú valóság, hogy ez nem
így van. A felnőtteknél még rosszabb ez a helyzet, mert
a munka, család, karrier mellett már tényleg kevés az az
idő, ami effektive az aktív pihenésre, élő szociális kapcsolattartásra jut. Nos, ezt nem szabad hagyni, hiszen
élmények szerzésére mindig kell időt szakítani.
Hali Liza

lehetne két kérdésem?

Szia Márk, persze
Szerinted az offline vs online élményszerzés
csatáját melyik nyerné?
Egyértelműen az offline, annak ellenére, hogy időm
nagy részét a telefonom nyomkodásával töltöm.
Az itt szerzett élmények közel sem érnek fel a
valódiakkal.
Mi az eddigi legnagyobb élményed?
Számomra az egész középiskola egy élmény.
A barátaimnak közönhetően nincs két egyforma
nap. Mindig történik valami.

–– Miért pont az ESZI-t választottad?
–– 4 évvel ezelőtt azért jelentkeztem ide, mert
fontosnak tartottam, hogy egy olyan iskolában tanuljak, ahol jól érzem magam, sok barát és ismerős legyen, és mivel paksi vagyok, ezért így nem
kellett messzire mennem. Valamint az iskola jó
hírneve miatt is. Nagyon érdekel a műszaki világ,
ezért szeretnék ilyen irányban továbbtanulni.
–– Miért pont a gépészet?
–– Édesapám épületgépész, párszor elvitt magával dolgozni, és akkor tetszett meg igazán.
–– Mik a terveid a továbbtanulás terén?
–– Gépészmérnöknek szeretnék továbbtanulni
épületgépész szakirányon. Úgy gondolom, hogy
ez egy hasznos szakma, szükség van ilyen végzettségű szakemberekre.
–– Milyen hobbijaid vannak?
–– Van néhány lovunk, emiatt szeretem a fogathajtást, magam is hajtok hobbiszinten. Szoktam
horgászni, mert nagyon megnyugtat, ott tudok
relaxálni, de sajnos mostanában nem volt annyi
időm pecázni. Kedvelem a téli sportokat is, minden évben jártam az iskolával síelni, illetve tavaly a
családommal is, itt lehetőségem volt a snowboardot kipróbálni. Ezek mellett rendszeresen sportolok.
–– Mint Pakson mindenki tudja, nagy szerelmed a
kenu… Mesélj erről kicsit, kérlek!
–– Nagyon sokat köszönhetek ennek a sportnak,
itt tanultam meg többek között kitartó és fegyelmezett lenni. Segített, hogy a kitűzött célokat elérjem, és minél jobb legyek. A sport ad egy olyan
önfegyelmet, amivel az életben is könnyebben
boldogulhatok. Szeretek idejárni, hiszen ha lemegyek a csónakházba, olyan, mintha hazamennék,
jó érzés tartozni egy közösséghez. Sajnos ma már
kevésbé fér el a tanulás mellett a sport, hiszen
májusban lesz életem egyik meghatározó mérkőzése, de reggelente eljárok az edzésekre. Ezek
ilyenkor télen erőnléti jellegűek, általában kondi
és futás. 2018 nyarán nagyon jó idényt zártam,
magyar bajnok lettem, valamint emellett többször
is állhattam a dobogóra.
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Fejlődő kisközösség
Susán Janka | Fotó: Juhász Luca
Biritó Pakstól mindössze ötpercnyi autózással elérhető külső településrész. Megérkezve mindjárt azt érzem, itt mások a léptékek, a mindössze háromutcányi települést nyílt területek veszik körül, a nyugalom
szigete, bár ez elég közhelyesen hangzik. A régi földbirtokosok, majd termelőszövetkezetek életteréhez
kapcsolódva alakult ki korábban a tanyasi életforma. Az 1600-as években a környék mezőgazdasági központjaként tartották nyilván – tudtam meg Marton Renátától, aki néhány éve már itt él. A város jelenlegi
fejlesztési terveihez kapcsolódva is szóba kerülhetnek az itteni területek a közelségük miatt. Jelenleg
hetven fölötti az itt élők száma, az időseken kívül minden évben vannak új betelepülők és helybéli születések is. Másik beszélgetőtársam Sárosdi Bernadett, a Szekszárdi SZC I. István Szakképző Iskolájának
tagintézményvezető-helyettese. A két „csapat” összefogása Biritó jelenlegi közösségi életének gyarapodásához vezethet, amennyiben sikerül mostani terveiket megvalósítani.
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Múlt – Klein Antal,
a Rajk-per áldozata
Biritó múltjáról szinte alig található információ a neten. Szerettem
volna többet megtudni az itt élő
földbirtokos Klein családról és
elődeikről, de nem sok mindent
találtam. Klein Antal 1915-től gazdálkodott itt a terület utolsó földbirtokosaként – a Mozaik magazinban Kernné Magda Irén tollából
jelent meg egy írás róla. Művelt,
iskolázott ember volt, Budapesten
az állam- és jogtudományi karon
szerzett egyetemi diplomát, majd
az innsbrucki egyetemen teológiát
és bölcsészettudományt hallgatott. Biritóra Wéber János révén
került, akivel később együtt alapították a Tolna megyei Egyesült Kisgazda- és Földműves Pártot. Általa
ismerte meg a lányát, leendő feleségét, Wéber Erzsébetet. 1918-tól
már aktívan vett részt a politikai
életben, 1920 májusától a megye
kormánybiztosa lett, augusztustól
a megye első polgári származású
főispánja. 1926-tól 1941-ig országgyűlési képviselőként dolgozott,
majd visszavonult a politikai élettől, de személyes kapcsolatait a
háború után is fenntartotta. Emiatt
kerülhetett teljesen ártatlanul a
Rajk-perbe. Erről bővebben olvashatnak a Múlt-kor történelmi magazinban „Titkos találkozó a paksi
csőszkunyhóban” címmel. 1949
júliusában letartóztatták, három
évet magánzárkában töltött, aztán valamelyest enyhítették büntetését, végül 1955-ben szabadult.
Politikailag rehabilitálták, lakást és
nyugdíjat kapott. 1957 tavaszán
újra börtönbe került rövid időre a forradalom eseményei miatt.
1963-ban sikerült nyugaton élő
fiához ellátogatnia, ahonnan nem
tért már vissza, ott bekapcsoló-

dott a nemzeti emigráció életébe.
94 éves korában halt meg az ausztriai Reichnitzben.

Jelen – Közösségi könyvtár
kialakítása
Marton Renáta is új lakosnak számít, lelkesen kapcsolódott be a
közösségi élet felpezsdítésébe.
A hatalmas közösségi ház – amit

közös erővel, lelkesen hozott tető
alá a már itt élő lakosság, főleg
saját erőből – megfelelő helyszíne lehet az általa megálmodott
könyvtárnak. Ott is találkoztunk,
annak legkisebb helyiségében,
ami a könyvek, folyóiratok, így a

Helyi programok

2018-ban először rendezték meg
júniusban a Biritóról elszármazottak találkozóját. Augusztusban
már 12. alkalommal a Biritói napokat, ahol vegyítik a gasztronómiai
és zenei programokat. Az év végét
pedig a már hagyományosnak számító disznóvágással zárták, majd
utána báli mulatsággal.
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művelődés, kapcsolattartás és
információszerzés helyszíne lesz.
Szeretne tenni az itt élőkért, ezért
kezdett a szervezésbe. Renáta angolt tanít a szakképző iskolában,
és emellett életmód-tanácsadó
is. Elmondja, az értékteremtés
ott kezdődik, amikor saját fejlődésünkkel hozzájárulunk mások
növekedéséhez. E szemléletnek
megfelelően az eddigi ismereteit,

tudását próbálja a közösség javára
fordítani.
A szomszédos Szekszárdi SZC I.
István Szakképző Iskolájában tanuló diákoknak időnként hátrányt
jelent a kapcsolattartásban, hogy
Pakstól távolabb töltik a napjukat.
Ez az új közösségi tér is egy pluszlehetőséget fog jelenteni számukra ennek a problémának az enyhítésében.
Renáta elmondja, a könyvek, folyóiratok itteni olvasása, kölcsönzése mellett gyerekeknek, kismamáknak és felnőtteknek szóló
programokat is fognak szervezni.
Csak néhány ötletet említ. A legkisebbeknek az anyukákkal közös
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foglalkozást, az ovisoknak mesélőset, a nagyobbaknak filmnézőset. A könyvállományuk jelenleg
még elég szerény, ezért szívesen
fogadnak bárkitől könyveket és
újságokat. Olyan helyet szeretnének, ahol az internet elérésén
túl lehetőség lesz nyomtatásra,
fénymásolásra is. A könyvtár kialakításánál számítanak a fiatalok
ötleteire, igényeire és részvételére. A diákoknak is meghatározó

A náluk tanuló középiskolások 3+2
éves képzési formában jutnak el az
érettségiig. Az első három évben
főleg a szakmai tárgyakat elsajátítva szakképesítést szerezhetnek:
eladó; ács; épület- és szerkezetlakatos; festő, mázoló és tapétázó;
fogadós; gépi forgácsoló; hegesztő; kőműves; szárazépítő; szociális
gondozó szakmákban. Ezt követően két év alatt érettségit kaphatnak. A 4+1 éves szakgimná-

tapasztalatszerzés, amikor olyan
kezdeményezéshez járulnak hozzá, amelynek eredményét egy közösség, köztük akár ők személyesen is tudják élvezni.

ziumban informatikai, építőipari,
sportágazatban először érettségit,
majd igény szerint technikusvégzettséget szerezhetnek.
Bernadett-tel bejárjuk az iskola jó
pár épületét. Központja a Klein
család egykori rezidenciája, amely
még mindig az egész komplexum
meghatározó hangulatát adja. Ebben és a legújabb részben vannak
a tantermeik. Először bemegyünk
az ebédlőként vagy kultúrteremként emlegetett épületbe. Hihetetlen, de az óriási terem túloldalán egy igazi színpad áll, elhúzható
függönnyel, mögötte öltözőkkel,
ahogy annak lennie kell. Ez valahogy itt maradt a nyolcvanas évek-

Szekszárdi SZC I. István
Szakképző Iskolája
Az iskolában nappali és felnőttoktatás is folyik. A középiskolások
duális képzés keretében sajátítják
el a választott foglalkozás ismereteit. A szakmai gyakorlatot az iskolával szerződésben álló vállalkozásoknál, üzemeknél szerzik meg,
Biritón főleg a szükséges elméleti
alapokat oktatják.

ből. Az iskolai rendezvények
színvonalát a színpad teszi látványosabbá.
A hegesztőműhely következik,
amit leginkább a felnőttoktatásban használnak. Itt az elméletet
erősítik meg gyakorlati tapasztalatokkal, ami fontos a gépgyártástechnológus szakon. Szerencsére
olyan oktatóik is vannak, akik főállásban például vezető ipari vállalatnál dolgoznak, délutánonként
pedig átadják tudásukat az itt tanulóknak.
Átmegyünk a legújabb szárnyba,
ahol a termekben, látogatásunkkor, az esti képzési formában tanuló felnőttek oktatásai folynak.
Benézünk a gépgyártás-technológusokhoz, éppen feladatokat
oldanak meg. A tantermek jól felszereltek, laptoppal, projektorral,
mindegyikben digitális táblával.
Rendezett osztálytermek mellett
haladunk el, sok helyen a gyerekek
munkáit is láthatjuk a falakon, lépcsőkön. A festők például a könyvtár üres falrészleteit díszítették fel
március 15-re.
Megérkezünk a legrégibb épületbe, a folyosókon, lépcsőkön,
termekben korábbi projektnapok
feladatainak emlékei láthatók.
Bernadett az iskola egyik nagy
büszkeségét mutatja meg, egy
nemzetközi projektre készült plakátot, amelyen az iskolai lemorzsolódással kapcsolatos pozitív és
negatív élményeiket mutatták be
a gyerekek. Azok a tanulók, akik
az általános iskolában még nem
igazán tudták, milyen fontos az
ismeretek elsajátítása, nem voltak sikerélményeik, itt, a középiskolában folytatva a tanulmányaikat, szárnyakat kaptak. A plakáton
már a háborgó tengerről is látszik
a világítótorony. Az életben való
boldoguláshoz nem csak elméleti
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tudásra van szükség, ennél sokkal
összetettebb a kép. Az iskolában
végző gyerekek jelentős gyakorlati
tudásra is szert tesznek, ami előnyükre válik a munkavállaláskor.
A tanári szobába érkezünk, sorakoznak az íróasztalok egymás mellett. Ezt a termet rendkívül szeretik, mert az itt tanító pedagógusok
egy helyen vannak, a tapasztalataikat rögtön meg tudják osztani.
Nincsen gond az információáramlással.
Bekukkantunk a magasépítő technikusokhoz és a szociális gondozók gyakorlótermébe is. Az iskolának jó kapcsolata van a szak révén
az idősek otthonával és napközbeni foglalkoztatójával. Megérkezünk a logisztikai és szállítmányozási ügyintézőkhöz, új képzésként
most indult először a szak, az ok-

Szakmák Éjszakája
2019. április 12.

A pályaválasztás előtt álló diákok,
szülők, hozzátartozók betekintést
nyerhetnek a szakmák fantasztikus
világába! Egy igazi interaktív este,
amely csak a szakmákról szól.

tatójuk meg is dicséri a tanulókat,
jól haladnak tanulmányaikban.
Az épületgépészeti technikusok
tantermében modern gépek is
rendelkezésükre állnak, a gyakorlatot is itt végzik.
Az egyik legfelkapottabb képzésük jelenleg a tehergépkocsi- és
autóbuszvezető, ahol ingyen szerezhetnek a résztvevők szakképesítést. Kora tavasszal fogják valószínűleg meghirdetni a 16 évesnél
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idősebb, szakképesítéssel rendelkező érdeklődők számára az
ingyenes angol, német és orosz
nyelvű képzéseiket.
Várják a hiányszakmák után érdeklődőket az iparból is, gondoljunk
pl. hegesztő, bádogos, kőműves,
szobafestő foglalkozásokra.
A település szempontjából fontosnak tartja, hogy elfogadtassák magukat Biritó lakosságával is, ezért
szeretnének jobban részt venni a
közösség életében. Nem kell feltétlenül nagy dolgokra gondolni
mindjárt, időnként a kisebb gesztusok is sokat jelentenek. Az iskola
például figyel arra, hogy a sportpályához vezető utat, ami egy kis
erdőn megy keresztül, rendezetten tartsa, így a helybéliek is gond
nélkül el tudják érni a pályát, ha
sportolni van kedvük, hisz ők is
szabadon használhatják.
Az iskola szeretné, hogy minél többen ellátogassanak ide, és kedvet
kapjanak a tanuláshoz az intézményben, ahol személyre szabott
tanulási utakat biztosítanak számukra.
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Kincs, ami van
Krizsán Árpád | Fotó: Juhász Luca

Ha a kincs szót halljuk, akkor biztosan valami drága dologra gondolunk elsőként. Ez elfogadható, de
mindenképpen megjelenik a kincsek között a tudás és az olyan tárgyak, amelyek nehezen pótolhatók
vagy valami miatt eszmei értékkel rendelkeznek.

Érdemes végiggondolni, hogy a felsoroltak milyen jól
megjelennek múzeumi környezetben. A múzeumok
feladatai között szerepel a kincsek begyűjtése, kezelése, restaurálása. Ez akkor lesz értékes és érdekes,
ha meg is mutatják az érdeklődőknek. Minden múzeum a maga kincseivel nagyon hasznos, a múzeum
tematikájától függ az értéknek számító tárgyak köre.
Nagyon sok olyan tárgy lehet egy múzeumban, ami
csak a háttér-információk birtokában lehet akár felbecsülhetetlen vagy egyszerűen pótolhatatlan.
A tudást is kiemelhetjük, mint kincset. Sokszor halljuk
azt a mondást, hogy „a tudást senki nem veheti el
tőlünk”, ami utal arra, hogy a tudás értékét nem lehet igazán anyagi formában kifejezni. Ezért kerülhet
a kincsek közé. Ha jól körbenézünk, akkor tudásért
mehetünk a múzeumba is.
Mára átalakult a múzeumok szerepe és a feladatkörük is változott, kibővült. A gyűjtemény bemutatása
és a hozzájuk kapcsolódó tárlatvezetés mellett múzeumpedagógiai foglalkozások, rendezvények jelennek meg. Egyre több intézmény arra mozdult el,
hogy akár közösségi térként jelenjen meg, és mint

ilyen, remélhetőleg kulturális fejlődést is hoz az emberek életébe. Ha már így tekintünk a múzeumra, akkor rögtön más értelmet nyer a tudásátadás és tudásszerzés lehetősége, sőt még a tudás értéke is más
formában jelenhet meg, mint amit a hétköznapokban
megszoktunk.
Pakson a két múzeum nagyon jól bemutatja a felsorolt kincseket. Mindkét múzeum értékes és érdekes
gyűjteménnyel rendelkezik, viszont a tevékenységeik
már jóval túlmutatnak csupán annak bemutatásán.
Az Atomenergetikai Múzeum (AEM) közösségi térként betöltött szerepe az elhelyezkedése miatt nem
igazán teljesedhet ki, azonban a rendezvényeinken
próbáljuk ezt a funkciót is megteremteni, mindemellett mindig figyelünk arra, hogy valamilyen tudományos tevékenység is megjelenjen, és szórakozva adjunk tudást az érdeklődők számára.
Mivel minden múzeum és múzeumi rendezvény megfelelő szabályozással, de gyakorlatilag szabadon látogatható, így válhat minden közkinccsé. Az Atomenergetika Múzeumot minden korosztály látogathatja,
rendezvényein részt vehet. Minden rendezvény a hagyományos múzeumi funkciónál többet nyújt azzal,
hogy van élő zene, az esetek nagy részében látható
valamilyen fizikai vagy természettudományos kísérlet, előadás, a gyerekeknek kézműves-foglalkozás.
Természetesen mindig van lehetőség ilyenkor is a kiállítás megtekintésére. Talán ezek után érthető, hogy
a múzeum nemcsak egy fajta szempontból közkincs,
és érdemes ennek megfelelően tekinteni rá.
Az AEM az atomenergiához és az atomerőműhöz
kapcsolódó gyűjteményét mutatja be, és a kiállítási
tárgyak, valamint a hozzájuk kapcsolódó információk
nagyon sok hasznos tudást tartalmaznak. A múzeumban őrzött tárgyak, dokumentumok és fotók alapján
jól megismerhető az atomerőmű működése és az
építkezés időszaka egyaránt.
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A múlt pillanatai
Bodajki Ákos | Fotó: AEM-archívum

A fotóarchívumunk témái szerint főleg az atomerőmű
és a város építéséről, az üzemelés évtizedeinek fontosabb – napi – eseményeiről és a nevesebb személyekről készült felvételeket, eredeti negatívumokat őrzi.
Az építkezésről készült és a múzeumban őrzött egyedi
felvételeket és fotóalbumokat zömmel Szabó Benjamin
kormánybiztos ajándékozta a múzeumnak. Ezek közül
ki kell emelnünk az 1967 áprilisában, az első helyszíni
terepszemléről készült képeket, továbbá az 1968-ban
lezajlott magyar–szovjet tárgyalásokat megörökítő felvételeket. Az albumok egy-egy országos vezető paksi
látogatása alkalmából készültek, illetve valamely kivitelező vállalat eseményeit rögzítette. Sok fotónk származik az Erőmű Beruházó Vállalat (ERBE) munka- és dokumentációs felvételeiből.
Az erőmű és a város építését nyomon követő fotók a
Tolna Megyei Népújság szerkesztőségének köszönhetők, akik már 1969-ben engedélyt kértek és kaptak
az építkezés kormánybiztosától a munkákról történő
folyamatos tudósításra. Az engedély alapján Gottvald
Károly fotóriporter fotói a legjelentősebbek, amelyek
napi rendszerességgel jelentek meg a megyei napilap
hasábjain.
Gottvald Károly fotóiból már 1976 áprilisában egy kamarakiállítás volt Pakson, „2000 megawatt születése”
címmel.
A Gottvald-fotókból jelentős mennyiségű felvételt
megvásárolt az atomerőmű, ám erre csak 1992 után
került sor, miután az atomerőmű vezérigazgatója elrendelte az üzemtörténeti gyűjtemény létrehozását.
A vezérigazgatói utasítás új fejezetet nyitott a fotóarchívum történetében, mert ettől kezdve Beregnyei
Miklós üzemtörténész készítette a fotókat az üzemelés fontosabb eseményeiről. A több mint 2000 tekercs hagyományos felvétel őrzi ennek az időszaknak
a fotóit, amelyeket közben digitalizáltunk.
A digitális világ a 2000-es évek elején köszöntött be,
ekkor csatlakozott ehhez a munkához Bodajki Ákos
mint múzeumi gyűjteménykezelő. A témák bővültek a
cég rendezvényeiről, vendégeiről és újságjában megjelenő cikkekhez készült fotók archiválásával. A tech-

nika fejlődésével könnyebb lett az archívum kezelése
is. A régi időszak időigényesebb papíralapú keresési
lehetősége ma már gyors elektronikus adatbázisban
történik. Az új kor gyűjteményének anyaga megközelíti a 14 ezer gigabyte-ot.
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Közös feladat
Patyi Orsolya | Fotó: Bodajki Ákos
Ez azt jelenti, hogy Magyarország egész területéről az
atomenergetika hazai történetével kapcsolatos műtárgyakat kötelességünk gyűjteni. Ez azért is kiemelt
jelentőségű, mert az Atomenergetikai Múzeum nemcsak hazánkban, de Európában is egyedülálló.
A paksi pedig az ország egyetlen atomerőműve, melyben nagyon sok olyan berendezés, műszer van, amely
egyedi, és talán a világon se sok található belőlük.
Technikatörténeti szempontból nagyon fontos, hogy
ezek az eszközök és a múzeum egymásra találjon ebben a folyamatban, mert csak így őrizhetők meg az
utókor számára. Vannak tárgyak, amelyek mellett ma
csak elsétálunk, szinte észre sem véve, de a következő
generációk néhány évtized múlva már csodálkozással
néznek rá: „Ilyen is volt?”
Ezért is szükséges, hogy az erőműben lévő különböző
szakterületek selejtezéskor jelezzenek az AEM-nek,
és közösen óvjuk meg ezeket a pótolhatatlan műtárgyakat a jövőnek.

Az ember mindig is szerette magát szép, értéket képviselő tárgyakkal körülvenni. Az első gyűjtemények
gazdag magánszemélyek tulajdonában voltak, de
ezekben általában még nem volt rendszer. Ugyanakkor vannak kivételek, hiszen a Kr. e. 5. században
a görögök leltárt készítettek a templomokban és
kincsesházakban található tárgyakról, amelyek a köz
tulajdonát képezték. Később ennek a folyamatnak
adtak hivatalos keretet a múzeumok, amelyek alapfeladata a tematikájukba, gyűjtőkörükbe illeszkedő tárgyak gyűjtése, nyilvántartásba vétele és tudományos
igényű feldolgozása.
Az Atomenergetikai Múzeum (AEM) története 1992-ig
nyúlik vissza, amikor dr. Petz Ernő vezérigazgató megbízta Beregnyei Miklóst az üzemtörténeti gyűjtemény
létrehozásával, amely 1999-ben kapott múzeumi
rangot, 2010-ben pedig országos szakmúzeum lett.

A gyűjtemény értékes darabjait képviselik a magánszemélyek – általában jelenlegi vagy volt
atomerőműves dolgozók – sokszor több évtizedig
otthon nagy becsben őrzött, majd a múzeumnak
adományozott emlékei.
Műtárgyaink nem kizárólag az atomerőműből
származnak; külföldi erőművek érdekes ajándék
tárgyai két vitrint is elfoglalnak, a galérián pedig
a gyűjtőköri bővítésünket támogató hat tudományos intézmény (Magyar Tudományos Akadémia
Atommagkutató Intézet, Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézete, Debreceni Egyetem Fizikai Intézet,
GAMMA Műszaki Zrt., Magyar Tudományos Akadémia Atomenergia-kutató Intézet, Radioaktív
Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.) relikviáit is megtekinthetik a látogatók.
2018 végéig 2700 darab műtárgyat leltároztunk
be, ezek nagy része az állandó kiállításunkon megtekinthető, az apró kitűzőktől kezdve a csavarhúzó
gépen át a FAUN vontatójárműig, széles a paletta.

ATOMENERGETIKAI MÚZEUM
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Oktatás a jövőért
Tóth Éva | Fotó: internet
A Magyar Elektrotechnikai Múzeum és az Atomenergetikai Múzeum együttesen több mint két évszázad kutatási eredményeinek és a villamosipari
gyakorlat innovációinak megőrzésével, valamint
szakmai bemutatásával követendő utat mutat a
jövő generációjának a kisgyerekektől kezdve, diákoknak, tanároknak oktatóknak, a szakma avatott
képviselőinek és az érdeklődő látogatóknak egyaránt. Ezek az intézmények nemcsak mindenki
számára fontos lexikális tudást nyújtanak, hanem
jelentős szemléletformáló szerepük van a magyar
identitástudat építésében, növelésében.

Egyre többet hangzik el az oktatással kapcsolatban,
hogy az egyetemi felvételt nyert diákoknál felzárkóztatási évfolyamot kell indítani, mivel nem tudják a fizikát és a természettudományi tárgyakat.
44 évvel ezelőtt az elektrotechnikai iparág létrehozott
egy olyan Elektrotechnikai Múzeumot, amely nemzetközi szinten is megállja a helyét. Most azzal kell
szembesülnünk, hogy az iparág mintha „elengedné
a kezét”.
Az Elektrotechnikai Múzeum (EM) nemcsak egyszerűen régi berendezések, gépek, készülékek stb. bemutatóhelye, hanem – megelőzve a központi kormányintézkedéseket – már 2010 előtt is tervszerű oktatási
tevékenységet látott el, amely a későbbiekben műszaki villamos pályát választó fiataloknak mintegy
kezdeti lökést adott ehhez. Tulajdonképpen kimondható, hogy már ezelőtt évtizedekkel az EM szakembergárdája a most már hivatalos duális előképzést
megvalósította.
Az EM annak idején önerőből különleges bemutatókabinetekké alakította a kiállítóterek egy részét, ahol
a pályakezdő fiatalok nagy számban, mint „különleges kihelyezett oktatási óra” keretében ismerkedhettek magával az elektrotechnika elemi alapjaival és a
villamosság gyakorlati felhasználásának a történetével és a különféle felhasználási területekkel.
Ez az oktatási szolgáltatás igen jól működött, ugyanakkor a szakmaiság is eleve megoldott volt, mert az
EM-ben a villamosság legkülönfélébb ágazataiból

származó igen magasan kvalifikált felsőfokú végzettségű és több évtizedes gyakorlati tapasztalatokkal
bíró személyek végezték a bemutatói, oktatói tevékenységet.
Az itt bemutatott kísérleteket, az élő fizikaórákat mindig nagy érdeklődés kísérte, mivel azt a fajta oktatást
nyújtotta, amely az államiból teljesen hiányzik. Átlagban, hetente kb. 300 diákot hoztak a pedagógusok a
hazai iskolákból, de volt olyan külföldi iskola is, amely
rendszeresen hozta diákjait ilyen foglalkozásokra.
Többnyire ebben a korban dől el a fiatalok fejében a
szakmai érdeklődés, amely a pályaválasztásukat befolyásolja.
Ezek a foglalkozások generációról generációra folyamatosan biztosították az „oktatást”, nem úgy, mint pl.
egy időszaki innovációs kiállítás.
Sajnos ezt a jól működő oktatást jelenleg az új felügyelet megszüntette. Hogy mennyire érdekli a fiatalokat ez az élmény, bizonyíték erre a Technikatörténeti
Bizottság és a Zipernowsky Szervezet fiataljainak beszámolója, akik a paksi Atomenergetikai Múzeumban
2018 decemberében tettek látogatást. Nem csoda,
hogy többen azt kérdezték a végén: hogy lehet idejönni gyakorlatra?
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Paks II. építésének alapja
az egyetemes tudáskincs
Paks II. Zrt. | Fotó: Paks II. Zrt.
A paksi atomenergetikai szaktudást Tolnaikummá, azaz kiemelt
megyei értékké minősítette a Tolna Megyei Értéktár Bizottság
2018-ban. Ahogyan a Magyar Értéktárban, úgy a megyeiben is
„megkülönböztetésre, kiemelésre méltó, a magyarságra jellemző
tulajdonságával, egyediségével, különlegességével és minőségével a magyarság csúcsteljesítményének” számító nemzeti értékeket tartják nyilván.
Az atomenergetikai szaktudás –
beleértve a Pakson és a Magyarországon felhalmozottat is – olyan
helyi, nemzeti érték, ami egyben
közkincs is, hiszen ebben a szakmában különösen nagy jelentősége van a jó gyakorlatok, tapaszta-

latok megosztásának, átadásának
nemzetközi színtéren. A nukleáris
szakterületen dolgozók, atomerőmű-üzemeltetők elemi érdeke a
nyílt eszmecsere, az információk
átadása. A másutt elkövetett hibákat elkerülve, az új lehetősé-

geket, a nemzetközi fejlesztések
eredményeit figyelembe véve, az
egyetemes tudáskincset hasznosítva, menedzselve lehet és kell
működtetni biztonságosan és hatékonyan a nukleáris létesítményeket.
Jól támasztja alá a tudásmenedzsment alkalmazásának fontosságát
az a történet, amellyel a téma
szakértői előadásaikban, tanulmányaikban gyakran példálóznak.
A történet szerint egy amerikai
külvárost elért hurrikán pusztítása
nyomán egy olyan ezredest bíztak

ATOMERŐMŰVET ÉPÍTÜNK
meg az intézkedések megszervezésével, aki korábban a frontvonalon szolgált, polgári feladatot
nem teljesített. Amikor megkapta
a megbízást a helyzet kezelésére,
fogta a laptopját, csatlakozott a
hadsereg hálózatára, és megkereste, milyen információ és adat
lelhető fel a hurrikán okozta katasztrófahelyzetek
kezeléséről.
Az Észak-Amerika utolsó három
hurrikánját követő műveletek és
intézkedések tapasztalatai alapján négy órán belül akcióba lépett:
döntött a csapatok telepítéséről,
összetételükről és létszámukról.
Költségvetési tervet készített, figyelembe véve a korábbi költségtúllépéseket, és megfogalmazta a
válaszokat a CNN várható kérdéseire is. Emellett rendelkezésére
állt egy lista azokról a szervezetekről, amelyekkel fel kellett vennie a kapcsolatot, hogy együtt
koordinálják a hurrikán utáni feladatokat.
A szakértelem folyamatos fejlesztését és a tudásmegosztás fontosságát a nukleáris szakma korán
felismerte. A nemzetközi szakmai
szervezetek – például az Atomerőművet Üzemeltetők Világszövetsége (WANO) – ennek érdekében azonosítják a követendő
példákat, s ajánlják mások figyelmébe a jó gyakorlatokat (best
practice).
A tudáskincs ilyen formában történő hasznosítása a napi rutinfeladatok ellátása során talán nem
tűnik kulcskérdésnek, igazán
fontossá az emberpróbáló nagy
kihívások idején válik. Az atomenergetika azonban egy nagyon
komplex tudást igénylő, igen
szenzitív terület, ahol az üzemeltetési, karbantartási területen
szerzett tapasztalatok közkinccsé
tétele is roppant hasznos. A két

új atomerőművi blokk megépítése pedig nagy kihívást jelentő, mondhatni embert, szakmát
próbáló feladat, ezért a nukleáris
tudásmenedzsment az új blokkok építése miatt felértékelődik.
A nukleáris tudás és kompetencia
fenntartása, az egyetemes tudáskincs használata, a meglévő információkhoz való hozzáférés alapvető fontosságú.
A két új blokk megvalósításával
megbízott Paks II. Atomerőmű
Zrt. ennek szellemében végzi
engedélyezéshez,
létesítéshez
kapcsolódó feladatait építve az
Európa- és világszerte felhalmozott tudásra. Nemcsak használja, gazdagítja is ezt a globális
tudásbázist, amely kapcsán fontos visszajelzés érkezett két nemzetközi szervezettől is az elmúlt
időszakban. A Paks II.-beruházás
környezeti hatásvizsgálati eljárását az ENSZ Espooi Egyezmény
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titkársága, illetve a Nemzetközi
Atomenergia-ügynökség is „best
practice”-nak, vagyis követendő
példának és jó gyakorlatnak minősítette.
A megszerzett tudás és ismeretek
hatékony „házon belüli” hasznosítása érdekében a Paks II. Atomerőmű Zrt. maga is életre hívott
egy dinamikus informatikai rendszert, a Paks II. Tudásbázist, amely
minden munkavállaló által elérhető, ugyancsak ezt a célt szolgálja
a belső információáramlást segítő
intranetes felületük is.
A Pakson, Magyarországon felhalmozott szaktudást, az egyetemes tudáskincset is hasznosítva
épül két korszerű atomerőművi
blokk annak érdekében, hogy a
meglévő,
szén-dioxid-kibocsátástól mentes nukleáris kapacitást
fenntartva szolgálja az olcsó áram
termelését és az ellátásbiztonság
fenntartását.
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RADIOAKTÍV HULLADÉKOKAT KEZELŐ KFT.

Van mire büszkének lenni
RHK Kft. | Fotó: RHK Kft.
Húsz év nemcsak egy ember, de egy cég életében is hosszú idő, főként, ha a működése ennyire kötődik
a tudomány és a technika fejlődéséhez. 1998 júniusában, amikor létrejött a Radioaktív Hulladékokat
Kezelő Kft. – amely a hazai nukleáris ipar hátterét igen magas színvonalon biztosítja –, bizony még elképzelni sem lehetett, milyen hatalmas utat tesz majd meg.

Húsz évvel ezelőtt a radioaktív hulladék kezelésével kapcsolatosan
hosszú távú, sokrétű, felelősségteljes munka kezdődött, sok esetben
évszázadokra, évezredekre szóló
feladatokkal, amelyek alapos tervezést, gondos előkészítést, kitartást
igényelnek, és megvalósításuk is
évekig tart. Az RHK Kft. tevékenysége, létesítményeinek üzemelése
szigorú hazai és nemzetközi szabályok szerint zajlik, magas színvonalon teljesítve a tudományos, műszaki és egyéb elvárásokat. Az elmúlt
év értékelésekor a megtett útról
sem feledkezhetünk meg.

A „semmiből” nőtt ki a társasággal együtt a bátaapáti Nemzeti
Radioaktívhulladék-tároló (NRHT)
az atomerőművi eredetű kis és közepes aktivitású hulladékok végleges elhelyezésére. Az NRHT 2008as megnyitása óta több mint 6500
hulladékos hordó került ide, ebből
4833 darab vasbeton konténerekben, végleges helyére, a felszín
alatti egyes kamrába. Mivel az RHK
Kft. igyekszik tevékenységét minél
gazdaságosabban végezni, a legnagyobb fokú biztonság mellett, a
szakemberek új tárolási koncepciót
dolgoztak ki a térkihasználás haté-

konyságának növelésére a második kamrától, és eszerint alakították
ki a harmadik-negyedik kamrát is.
Így kevesebb föld alatti tárolótérre
lesz szükség, miközben a biztonság változatlan marad. Az NRHT
munkatársai most készülnek az új,
kompakt hulladékcsomagok fogadására, jelenleg az eszközök felkészítését végzik. Az elmúlt évben
a telephelyen ún. kitekintő fúrásokat is mélyítettek. Ezek során két
ponton magfúrásokat végeztek a
szakemberek. Céljuk az volt, hogy
pontosítsák az NRHT bővítésének
koncepcióját.

RADIOAKTÍV HULLADÉKOKAT KEZELŐ KFT.
A Radioaktívhulladék-feldolgozó
és -tároló az intézményi kis és közepes aktivitású hulladékoknak
épült Püspökszilágyon, több mint
negyven éve. Azóta mind a hulladékkezelés technológiája, mind a
technikai felszereltség hatalmasat
fejlődött. Fontos feladat a létesítménybe a társaság megalakulása
előtt bekerült, úgynevezett történelmi hulladékok átvizsgálása,
válogatása, majd tömörítés utáni
újracsomagolása. A biztonságnövelő program előkészítése évek
óta zajlik, és jó néhány évig eltart majd. 2018 augusztus végére készült el a könnyűszerkezetes
csarnok, amelyben a belső biztonsági épület, az úgynevezett
konténment épül. E kettős biztonsági rendszer védelmében kezdődhet majd a történelmi hulladékok kezelése, újracsomagolása – a
beruházási munkák befejezése, illetve a teljes rendszer üzembe helyezése után.
A Paksi Atomerőmű áramtermelése közben, ami körülbelül a hazai
áramtermelés felét fedezi, kiégett
nukleáris
üzemanyag
keletkezik. Ennek átmeneti tárolója a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója
az atomerőmű szomszédságában.
A moduláris, kamrás típusú létesítményben jelenleg 9307 kiégett
fűtőelemet tárolnak, vastag falú,
hermetikusan zárt acélcsövekben,
biztonságosan. Már a nemrég elkészült tárolóegység befejezésekor
megkezdődött az újabb építésének
előkészítése, ugyanis egy kamra
építése hosszú évekig tart. Jóllehet
a szakemberek a biztonságot mindig elsődlegesnek tartják, figyelnek
a gazdaságossági szempontokra is.
Így az egységenként tárolható kiégett kazetták száma – változatlan
biztonsági követelmények mellett –
emelkedett az elmúlt húsz évben,

és a fejlesztés eredményeként az
üzemeltetés költségét csökkenteni
lehetett.
Az RHK Kft. hosszú ideje folytat
földtani kutatásokat a Nyugat-Mecsekben, hogy a kiégett fűtőelemek, a nagy aktivitású és hosszú
élettartamú radioaktív hulladékok
végleges tárolására biztonságos
helyet találjon. Nagy kihívás ez mindenütt, hiszen az erre szolgáló létesítményeknek hosszú évezredekig
kell majd megóvni az emberi egészséget és a környezetet az ionizáló
sugárzástól. A szakemberek világszerte megegyeznek abban, hogy
a tárolókat mélyen a föld alatt, arra
alkalmas befogadókőzetben kell
megépíteni, mesterséges mérnöki
gátakkal erősítve a kőzet, vagyis a
természetes gát hatékonyságát.
Hazánkban a kiváló vízzáró tulajdonságú bodai agyagkő látszik erre
a legalkalmasabbnak, amely a legutóbbi vizsgálatok szerint kellően
stabilnak is mutatkozott. A megfelelőség végleges bizonyításához
még hosszú évek újabb kutatásai
szükségesek. Az RHK Kft. több fázisból álló nyugat-mecseki kutatási programjának jelenlegi célja
az agyagkő általános jellemzése,
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kiterjedésének meghatározása, a
biztonsági értékeléshez szükséges
földtani adatok és információk ös�szegyűjtése, illetve az eddig összegyűlt vizsgálati anyag értékelése.
Csak ezt követően épülhet meg a
felszín alatti kutatólaboratórium,
végül szerencsés esetben a tároló.
2018-ban jogszabályi rendelkezés alapján új kategóriával bővült
a radioaktív hulladékok köre, a nagyon kis aktivitású radioaktív hulladékok osztályával. Az idesorolható
anyagok a jövőben gazdaságosabban lesznek tárolhatók mindaddig,
amíg sugárvédelmi szempontból
veszélytelenekké válnak. A külön,
erre a célra kialakítandó tárolók létesítése és üzemeltetése is az RHK
Kft. feladatkörébe tartozik majd.
Mindezt végiggondolva elmondhatjuk, hatalmas utat tett meg húsz
év alatt a mára 200 fős profi vállalattá nőtt RHK Kft., amely az érintettekkel, a telephelyei környezetében élőkkel folytatott párbeszédet
ugyanolyan komolyan veszi, mint
egyéb tevékenységeit. Ezt a 2018ban zárult legújabb közvéleménykutatás is visszaigazolta: a társaság
tevékenységének társadalmi elfogadottsága továbbra is magas.
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REND A LELKE

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. Rovatunkban a rend mélyére tekintünk: azt vizsgáljuk, hogyan szolgálta, szolgálja a rend a közjót, a fejlődést. Hiszen rend a lelke… alapvetően mindennek.

Nyitott elmével a biztonságért
Torma Dóra | Fotó: Juhász Luca

A Sztenderd Nukleáris Modell bevezetése hatalmas feladat a Paksi Atomerőmű számára, de messze nem
példa nélküli: a világ atomerőműveinek 80%-a, köztük több VVER-erőmű is eszerint működik, és az új paksi
blokkok működtetéséhez is ezzel a modellel számolnak. A rendelkezésre álló hatalmas nemzetközi tapasztalat óriási előny. Hogy ez miben és hogyan segíthet, arról Henri Granottier-val, a francia villamosipari
óriáskonszern, az EDF nukleáris erőműflottájának korábbi karbantartási és működtetési igazgatójával, az
INPO- modell franciaországi adaptációjának vezetőjével beszélgettünk, aki 19 atomerőművi telephelyen
összesen 58 blokkon irányította a működésfejlesztési programot.
–– Óriási projektnek tűnik en�nyi helyszínen végigvinni a modell
bevezetését. Mennyi időt vett ez
igénybe? Miért döntött az EDF a
modell bevezetése mellett?
–– A miértre egyszerű a válasz: javítani akartuk a nukleáris biztonságot

és a hatékonyságot. 8 évvel ezelőtt
vezettük be a modellt, a munka közel 9 évig tartott. Az EDF nagyságrenddel nagyobb vállalat, mint az
MVM, ezért sokkal több helyszínen
és üzemben kellett a változásokat
véghezvinni, de a projekt hasonló

volt az ittenihez. A cél ott is az volt,
mint minden atomerőműben a világon: hogy fejlesszük a nukleáris
biztonságot. A Sztenderd Nukleáris Modell úgy működik, hogy az
atomerőműveket üzemeltetők azonosítják a legjobb gyakorlatokat,
és ezeket megosztják egymással
világszerte.
Az EDF-nél én feleltem a teljes flottánál ennek az újfajta működésnek
a bevezetéséért. Óriási kihívás volt
ennyire sok helyszínen ennyire sok
embert, csapatot bevonni a munkába, ebből a szempontból Paks jóval
szerencsésebb, hiszen le tudnak ültetni minden érintettet egy helyre,
és beszélhetnek arról, hogyan működjenek a jövőben.
–– Mi a legfontosabb tényező Ön
szerint, amely szükséges ehhez a
munkához?
–– A nyitottság, a nyitott elme.
Ez egyébként is alapvető része kell
hogy legyen a nukleáris biztonsági kultúrának. Meg kell látni, hogy
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mások mit és hogyan csinálnak,
tudni kell adaptálni azt a tapasztalatot a saját helyzetünkre – és
persze így elkerülhetjük a hibákat.
Paks esetében az is fontos, hogy
hosszú távon gondolkodjunk. Tudatában kell lennünk, hogy a világ
atomerőművei öregszenek, viszont
a biztonság szintjét ugyanúgy fenn
kell tartanunk, sőt folyamatosan fej-

–– Mi volt a legnehezebb része?
–– Leginkább az nehezítette a dolgunkat, hogy volt, aki vonakodott,
ellenállt a változásnak. 30-40 éve
visszük ezt az üzemet, tudjuk, hogyan kell működnünk, miért akarsz
ezen változtatni? – kérdezték. A véleményeket sokszor a legnehezebb
alakítani. A másik probléma akkoriban az volt, hogy sok területen

lesztenünk kell. Ez a modell erre is
alkalmas.
–– Mi volt a bevezetés legfontosabb tapasztalata Önöknél?
–– Az, hogy mennyire fontos a változásmenedzsment. Leírni, hogy
hogyan kéne működnünk, az egy
dolog. Bevezetni ezt napi szinten,
és elérni, hogy mindenki értse, mi
miért és hogyan történik, az egy
másik.

nehezen álltak át az integrált informatikai megoldásokra. Amikor elkezdtük, sok folyamat még papíron,
a munkához szükséges információk
csak az egyének által voltak elérhetőek, saját számítógépen tárolt dokumentumokban, táblázatokban.
Azóta a világ nagyot változott, és
az ellentettje történik: az emberek
megszokták az okostelefonokat, a
hordozható eszközöket, ugyanúgy
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használják őket bent az üzemben,
mint otthon, a közösségi informá
cióhalmazok mindenki számára hozzáférhetők. A hozzáférhetőség és a
megosztott tudás kell legyen a cél
a projektben is: integrált informatikai megoldások alkalmazása, ahol
a felelős adatgazdák minden adatot a megfelelő informatikai rendszerben, a folyamatok által pontosan szabályozottan tárolnak és
használnak fel. A paksi és a francia
erőművekben nagyjából ugyanazokat a szoftvereket használjuk, így az
adatkezelés is hasonló, meg tudjuk
osztani ezeket a tapasztalatokat is.
–– Hogyan lehet megváltoztatni a
véleményeket?
–– Fontos, hogy az emberek beszéljenek egymással, a szoftverek
fejlesztői a végfelhasználókkal – ez
Pakson, mivel egyetlen telephely
van, nem tűnik nagy dolognak.
A nukleáris üzemek azonban sokszor hatalmasak, és mert sok ezer
munkavállaló van, az emberek
gyakran nem tudják, mivel foglalkozik, hogyan dolgozik a másik. Meg
kell osztani az információkat a különböző csapatok között, össze kell
terelni az embereket egy szobába,
ahol kérdezhetnek, beszélhetnek a
problémákról. Csináltunk például
olyat, hogy a szoftverfejlesztés közben összeültettük az érintetteket
egy tesztkörnyezetbe, ott kipróbálták az új szoftver használatát,
feltehették azonnal a kérdéseiket,
a fejlesztők is láthatták, hogy miért
kérdezi pont azt a kolléga. Akkor
értik meg egymást legjobban az
emberek, ha személyesen is találkoznak.
–– Miért érkezett az atomerőműbe,
miben segíti az itt dolgozókat?
–– A Paksi Atomerőmű vezetése
arra kért fel, hogy mintegy tükröt
tartsak az elkezdett átalakítások
elé, tanácsokat adjak a Sztenderd
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Nukleáris Modell bevezetéséhez. Nálam, az EDF-nél rengeteg
tapasztalat összegyűlt már a hasonló projekttel kapcsolatban, és
ahogy mondtam, ez is része annak
a nyitottságnak, amellyel az atomerőműveket üzemeltetőknek rendelkezniük kell: nem kell mindent
újra feltalálni. Azért vagyok itt, hogy
elősegítsem a paksi működés nemzetközi sztenderdek szerinti átalakulását, mégpedig figyelembe véve
a pontos itteni helyzetet, hiszen valamennyire minden üzem más. Másodjára vagyok most Pakson, 2017ben egyszer már jártam itt, akkor
a paksi vezetés arra kérte az ABB
Software-t az EDF – és jómagam –
támogatásával, hogy vizsgálja meg
az aktuális működés és a sztenderd
modell közti különbségeket. Most
az a feladatunk, hogy megvalósítsuk ezt az új működést annak érdekében, hogy az erőmű öregedését
Henri Granottier mérnök, 35
évet dolgozott vezetőként az
EDF (Electricity of France) atomerőműveiben, legutoljára a teljes nukleáris flotta karbantartásáért és működéséért felelős
igazgatóként, ahol feladata volt
egyebek mellett a sztenderdizált üzleti folyamatok, eljárások,
adatbázisok és a kapcsolódó
szoftverek bevezetése. Részt vett
több benchmark misszióban az
Egyesült Államokban. A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség
számos nemzetközi missziójának
tagja, vizsgálta a karbantartást
és működést brazil, kínai, pakisztáni, japán atomerőművekben.
2018 végén vonult nyugdíjba az
EDF-től, azóta az Egyesült Arab
Emirátusokban a Barakah atomerőmű-beruházás vezérigazgatói
tanácsadójaként dolgozik.

is figyelembe véve hosszú távon is
maximális biztonságot garantáljunk.
A mostani látogatásomkor először
is átnéztem a folyamat bevezetésének technikai részleteit, összehasonlítottam a saját tapasztalatainkkal, és ezek alapján adtam tanácsot.
Különösen a műszaki területeken
van számos olyan kérdés, amire
egyszerűnek tűnik válaszolni, de ha
részleteiben nézzük, kiderül, hogy
hatalmas munka lesz. Másodszor
megosztottam a tapasztalatainkat
azzal kapcsolatban, hogyan vezessék be úgy az új szoftvereket, hogy

azok támogassák az új működést.
Harmadszor pedig foglalkoztunk
a szervezeten belüli változásmenedzsmenttel: hogyan állítsanak
össze olyan csapatokat, amelyek
hatékonyan tudnak együtt dolgozni, és amelyek sikerre viszik a projektet belátható időn belül. Végül
pedig azzal foglalkoztunk, hogy
koordináljuk az intézkedéseket annak érdekében, hogy elérjük a célt:
hogy biztonságosabban és hatékonyabban működjön az erőmű.
–– Hol tart most a Paksi Atomerőmű a bevezetésben – időben,
felkészültségben?
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–– Már nem az elején, de még a
közepén sem… Úgy látom, hogy
az alapokat nagyon jól értik azok
az emberek, akikkel találkoztam,
nincsenek fenntartásaik azzal kapcsolatban, hogy a változtatásokra
szükség van. Értik, hogy miért ez
az irány, hogy mi a cél, és milyen
eszközökkel akarjuk elérni. A folyamat maga úgy halad, ahogy más
erőművekben szokott, nem látok olyan nagyobb eltéréseket,
amelyeket korrigálni kéne. Persze
ahogy az egyik főnököm mondani
szokta, az „ördög a részletekben
lakik”. Meg kell próbálnunk elke-

rülni olyan kisebb hibákat, amelyek a működést nem befolyásolják, de a bevezetéshez szükséges
időt igen. Rengeteg a feladat, és
ezeket a megfelelő sorrendbe kell
rakni annak érdekében, hogy elkerüljük a késéseket.
Szóval van mit megerősíteni,
adaptálni – hiszen minden erőmű
más, nem lehet az EDF megoldásait egy az egyben ráhúzni Paksra
–, de minden alapunk megvan ahhoz, hogy megfelelő ütemtervet
építsünk föl. Az egyes folyamatokat nemzetközi szinten állították
össze, rengeteg erőmű tapasztala-
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tait felhasználva, így tudjuk, hogy
működnek. Ha az atomerőmű
ezeket a saját helyzetéhez igazodva alkalmazza, akkor hibák nem
történhetnek, legföljebb a bevezetés szenvedhet késedelmet.
A referenciák egyértelműek, a modell konzisztens, az ezt összeállító
nemzetközi szervezetek garanciát
nyújtanak arra, hogy ha ebben az
irányban maradunk, akkor magabiztosan haladhatunk előre. Nagy
munka, de azt hiszem, ha nekünk
sikerült az EDF-nél 19 telephelyen,
akkor az egyetlen paksin biztosan
sikerülni fog.
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Apró kincsek – Tálos Zoltán
Susán Janka | Fotó: Juhász Luca

Zoli már felnőtt fejjel kezdett el az üvegművességgel ismerkedni, de az ehhez szükséges szépérzék,
érzékenység gyerekkorától kezdve kíséri. Amit feltétlenül meg kell említeni róla, az a rendkívüli szerénysége. A beszélgetésünk elején mindjárt próbálta enyhíteni a rácsodálkozásomat a művészetére,
mondván, minden emberben benne van a tehetség az alkotásra, amit ő észre is vesz. Értékeli azt is, ha
valaki a mindennapi tevékenységében teljesedik ki, mondjuk, finom ételeket főz a családjának. De azt
is meglátja, ha egy anyuka kiáradó szeretettel simítja végig gyermeke fejét. Igen, emiatt a látásmód
miatt kerülnek ki Zoli kezei közül a szebbnél szebb egyedi Tiffany-lámpák, üvegképek, bútorokhoz készülő üvegbetétek, virágok és ékszerek sokunk örömére.
A munka örömét otthonról hozta,
édesapja lakatos és hegesztőként
dolgozott, sokszor ott lábatlankodott körülötte, szívta magába a
műhely fémes illatát. Szerencsére
közel engedte őt a mesterségé-

hez, ötödik osztályosként már késeket készített, megismerkedett a
fém megmunkálásával. Azóta is a
készítés folyamatát szereti a legjobban. Azt mondja, aki nem végez alkotó, kreatív tevékenységet,

sok örömtől fosztja meg magát.
Van, amikor már kész tervekkel érkezik kis műhelyébe, de előfordul
olyan is, hogy csak kezébe veszi
az üvegeket, rendezgeti őket, és
megszólítják őt, valahogy adódik,
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mit is lenne jó készíteni abból a
darabból. Ilyenkor kezdődik egy
érdekes utazás, amiben az utazás
talán a legfontosabb, vagyis az alkotás, aminek végén elkészül valami szépség.
Hogyan került képbe nála az
üvegművesség? Balatonfüreden
élt akkor még, a hajógyárban kereste a kenyerét. Egy üveges kollégájával sokat dolgoztak délutánonként is együtt. Egy alkalommal
az otthoni műhelyében Zoli talált
egy Tiffany-üveg készítéséről szóló német nyelvű könyvet. – Nagyot
dobbant a szívem, amikor megláttam – emlékszik vissza, amit a
kollégája is észrevett, és neki ajándékozta a könyvet. Itt kezdődött,
majd beiratkozott egy üvegfestő,
ólomüveg-készítő kétéves képzésre, amit 2000-ben fejezett be.
Mennyire bonyolult dolog egy
Tiffany-lámpát elkészíteni? Ahogy
meséli, nem is tűnik olyan nehéznek. Meg kell tervezni, de lehet

sablonokat is kapni, azzal is el lehet indulni. Persze ő sem mindjárt
lámpabúrával kezdte, hanem egyszerűbb síkbeli tárgyakkal. A vizsgamunkája egy gyönyörű virágmintás tükör volt, ami azóta már
nincsen meg. Készültek képek is,
mindjárt mutat is egy vadkacsásat, órák, bútorajtókba színes
üvegezések, virágokból kisebbek, nagyobbak. De visszatérve
a készítés menetére, ha megvan
a sablon két példányban, és az
egyik alapján rárajzolta a mintát az
üvegre, akkor következik a legzajosabb lépés, a darabkák kivágása
és csiszolása. Ekkor nem mindegy,
hogy milyen minőségű üveggel
dolgozik, mert a legolcsóbb fajták
könnyebben repednek. Ilyenkor
kell a védőszemüveg is, mert repkedhetnek az üvegszilánkok, és
persze kesztyű a kéz megvédéséhez. A kivágott kis darabkák oldalát rézfóliával vonja be, majd ónnal
forrasztja össze a második sablon
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alapján. – Nem olyan vészes a forrasztás, bár ha túl sok forrasztóvizet teszek rá, akkor a savgőz az arcomba csap, de elviselhető, mert
csak növényi savakat használok,
és szerencsére csak ritkán fordul
elő – mondja nevetve. Ezekkel a
veszélyekkel régen megbékélt, alkalmazkodott. Az összeforrasztás
után már csak a patinaréteget viszi
fel a varratokra, eltüntetve annak
fényes, ezüst színét.
2001-ben olvasta az Iparművészeti Múzeum pályázatát kézműves
termékek kiállítására, amire ezt
követően vagy ötször is jelentkezett. Szakmai zsűri tekintette át a
pályázók munkáit, és Zoli tárgyait
mindig beválasztották a kiállítottak közé, elismerve ezzel azok
magas színvonalát. A legtöbb
már nem is érkezett haza, mert
mindig megtetszett valakinek.
A színvonalas kiállítási katalógusokban viszont szép emlékként
megmaradnak Zoli számára. Az-

46

TÚL A SZAKMÁN

óta pályázatokkal, versenyekkel
nem foglalkozik már. Az utóbbi
években ékszereket készít főleg.
Ezek különleges, direkt ehhez
való technikával gyártott ékszerüvegből készülnek. A sok-sok medál, amit irigykedve végignézünk
(Erika, a felesége milyen szerencsés – gondoljuk Lucával), abban
megegyezik, hogy két réteg üveg
összeolvasztásával készül egy kis
kemencében, de rengeteg változatban. Ez az olvasztásos technika kitapasztalása új kihívás volt
számára. Az olvasztás viszonylag egyszerűen megvan egy óra
alatt, viszont a visszahűtését nem
szabad elkapkodni, mert ha túl
gyorsan hűl, feszültség keletkezik
benne, és elrepedhet.
Az egyszerűségében elegáns
egyszínű medálokon, gyűrűkön,
fülbevalókon kívül van olyan,
amelyikben gravírozással készíti el a mintát, majd utána aventurinporral (ami féldrágakő) fedi
be, így végül gyönyörű csillogá-

Tiffany-üveg
Tiffany-üveg néven vált ismertté Louis Comfort Tiffany rézfóliás technikával készített ólomüvege. Louis Comfort Tiffany amerikai belsőépítész volt,
akit különösen érdekelt az ólomüvegezés természete. 1878-ban nyitotta
meg vállalkozását, Tiffany Studios, néven. Mivel nem talált az elképzeléseihez illő üveget, ezért saját üvegöntő műhelyt is fenntartott. Forradalmi újításokat vezetett be mind az üveggyártásban, mind az ablaküveg-készítés
technológiájában.
Az egyik legnagyobb reform a forrasztásban jelentkezett, ugyanis a korábbi, ólomsínes technikával szemben ez a díszüveg alkalmas lett kisebb
felületek létrehozására is, ráadásul az ólomüveggel így íveltebb felületeket is lehetett díszíteni. A felület gyöngyházfényű színeit az opálos, irizáló
és a hagyományos, változatos színű üvegek együttes alkalmazásával alakította ki. Ezen üvegek érdekessége, hogy nem festettek, hanem a gyártás során, még folyékony állapotban, színezőoxidokat (pl.: szelén, kobalt,
arany) kevernek hozzájuk. Ezáltal nemcsak a színük változik, hanem különböző mintázatok is keletkeznek az üvegen. Tiffany üvegét az 1893-as
chicagói világkiállításon mutatta be, és az hamarosan a szecesszió kedvelt
üvegfajtájává vált. Forrás: Wikipédia

sa lesz. Vannak olyanok, amiket
üvegdarával díszít, vagy éppen
apró üveggyöngyöket tesz bele.
A legkülönlegesebbek talán az
arannyal díszítettek. – A kemence

ajtaját időnként ki kell nyitnom –
magyarázza -, mert ha egy perccel is tovább marad bent az aranyozott, már nem lesz olyan szép
a csillogása. – Amikor kiveszem,
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hihetetlenül tud tündökölni –
mondja lelkesen. Az még további
plusz számára, amikor a hölgyek
eljönnek válogatni hozzá, és látja
rajtuk, hogy tetszik nekik. Emiatt
is vált kedvencévé az ékszerek készítése.
Zoliék két fia időnként segített
is már neki. Főleg olyankor, amikor ajándékot készítettek, és fontosnak érezték, hogy az ő kezük
munkája is benne legyen.
Az alkotás örömének megéléséért készíti ezeket a gyönyörű
tárgyakat. Azt mondja, hosszú
utat járt be, amíg eljutott eddig.
Mindig megvolt benne a vágy,
hogy létrehozzon valamit, és ezt
saját maga, a tudása, a lelke, az
életszemlélete fejlesztésére is
érti. Kiderül, harcművészettel is
foglalkozik, még Balatonfüreden
15 évig taekwondoedzéseket tartott. Pakson az edzősködést nem
folytatta, de a sporttól nem szakadt el, edzőtáborokba rendszeresen jár. Ezeken nemcsak a fizikai teljesítmény a fontos, hanem a
spirituális oldala is, amelyek megismerése kitágítja az eddig megszokott érzékeléseinket. Az is
megfordult már a fejében, hogy
az általa elsajátított chikung módszerét szívesen átadná másoknak
is. Ez tulajdonképpen csak 5-6
gyakorlatból áll, de amikor ráérez
valaki az energia áramlására, az
hihetetlen élmény, amit a szervezete is meghálál.
Az üvegművesség és a harcművészet Zolinál jól megférnek
egymás mellett, és tulajdonképpen kiegészítik egymást, Zoli és
családja életminőségét emelve.
Arról már nem is beszélve, hogy
szép tárgyai új tulajdonosuk mindennapjainak részévé válnak,
azokat teszik örömtelibbé.
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Pezsgő(s) élet
Vadai Zsuzsa | fotó: Juhász Luca

Laczkó László és
felesége, Margit
A városban többször találkoztam a Laczkó házaspárral, sétáltak, bicikliztek vagy egy bálban
sikkesen táncoltak. A városi rendezvényeken Laci a színpadon
ropta a táncot, Margit elismerően nézte az előadást. Mindezek
mellett igen pezsgő életet élnek
és teszik a mindennapjaikat színessé.

–– Mikor jöttetek Paksra?
Laci: – Nagykátáról jöttünk Paksra,
mindketten ott születtünk és ott ismerkedtünk meg. Vidéken akkor
kezdtek megszűnni a munkalehetőségek, és egyik barátom hívta fel
a figyelmem egy újsághirdetésre,
hogy felvétel van Pakson. Az erőműbe 1980. június 1-jén vettek fel a
karbantartási részre. Megszereztem
a technikusi oklevelemet, és utána
kerültem a bázisra (karbantartás-irányítás), ahol 2007-ig, a nyugdíjazásomig dolgoztam. Feladatunk volt
a karbantartási folyamatok kezdetétől a tervek és a munkautasítások
alapján a karbantartási, főjavítási
munkák irányítása, koordinálása a
munkák befejezéséig. Amikor mind
a négy blokk üzemelt, akkor folyamatosan 12 óráztunk. Az ünnepnapokon, amikor dolgoztunk, előrébb

hoztuk az ünnepet, így együtt lehetett a család.
Margit: – Az erőműbe 1982. május
elsején vettek fel a Munkaügyi Osztály ACSO-csoportjába, majd 1986ban a Beruházási Tervezési Osztályra. A kisfiam megszületése után a
Beruházási Főosztályra kerültem.
2000-től a Műszaki Igazgatóság gazdálkodást támogató csoportjában
dolgoztam, majd 2013-ban a volt
főnököm visszakért a Közgazdasági
Osztályra, ahol gazdasági elemzőként dolgoztam 2016-ig, a nyugdíjba
vonulásomig. Nagyon szerettem az
erőműben dolgozni, és hála a gondviselőmnek, mindig nagyon jó helyen, kedves kollégák között voltam.
–– Mikor kezdted a néptáncot?
Laci: – Fiatalkoromban kezdtem a
nagykátai Tápió mente táncegyüttesben táncolni, de amikor össze-

házasodtunk, és Paksra költöztünk,
akkor abbahagytam. Évtizedek kihagyása után egy ismerősöm invitált, hogy menjek a paksi Szarkaláb
táncegyüttesbe, ahol a szeniorkorúaknak is van lehetőségük a táncra. Elmentem, megnéztem a próbájukat, és ott is ragadtam. Hetente
van próbánk, de ha előadásra készülünk, akkor többször. A repertoárunkban többek között széki,
somogyi, székely, alföldi, szatmári
táncokat mutatunk be. Az első fellépőruhámat a 60. születésnapomra
kaptam a barátaimtól. Mára több
öltözetünk van az együttesben, és
a tánchoz illő népviseleti ruhákban
tudunk a színpadra állni. Pakson és
a környező településeken, falunapokon szoktunk fellépni, de már külföldi meghívásaink is voltak. Nyaranta
cseresznyési tánctáborban képez-
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zük magunkat, de az idén Erdélybe
megyünk táborba.
Szeretettel invitáljuk mindazokat,
akik szeretnek táncolni, jöjjenek közénk, és érezzék magukat jól, hiszen
az egészséges mozgás mellé egy jó
közösség is társul, ami örömteli pillanatokkal színesíti a hétköznapokat.
–– A napjaitok hogyan telnek?
Margit: – Szinte a hét minden napjára van elfoglaltságunk. Hétfőn
Laci táncpróbája, nekem délelőtt
énekkar, este gerinctorna, kedden
a nyugdíjasklub foglalkozása, szerdán nekem szeniortánc, csütörtökön
jóga, a hétvége a családé, vagy utazom Budapestre a fiamhoz, és segítek neki a háztartásban.
A nyugdíjasklub igen színes programokkal várja a tagjait. A szervezett
kirándulásokon, színházi előadásokon túl sport- és ügyességi versenyek vannak. Az énekkarban magyar
népdalokat tanulunk, és ha felkérnek bennünket a városi rendezvényeken, szívesen előadjuk. Nagyon
jó közösségi élet van, és összetartó
a társaság.
Számomra a mozgás, a torna a mindennapjaim részét alkotja. Sokat sétálunk, biciklizünk, szeretünk a természetben kikapcsolódni, túrázni.
Laci éves bérletet vett a gyógyfürdőbe ahová hetente 4-5 alkalommal
jár a „paksi öregfiúkkal”, és a medence egyik szegletében megvitatják az élet nagy dolgait.
Az utazás nagy szerelmünk, és évente egyszer elutazunk „világot látni”.
Szerencsénkre a lányunk nagyon
ügyesen megszervezi az útjainkat,
tavaly Skóciában voltunk, de láttuk
már Nápolyt, Rómát, Londont, Párizst, a Baltikumot, bejártuk a Délvidéket, Erdélyt stb., az idén Törökországba megyünk.
–– A családotok merre él?
–– Lányunk, Alexandra az RHK Kft.nél közbeszerzési referens, Pakson

él a családjával. Kislányuk, Alexandra (13) nagyon szeret korcsolyázni,
táncolni, az íjászat a kedvenc hobbija. Fiunk, Attila Budapesten él, a
Graphisoftnál tesztmérnökként dolgozik.
Nagyon jó, hogy a kislányunk a családjával itt él a közelünkben, és tudtuk segíteni őket az unoka pesztrálásában. Amikor Laci nyugdíjba
vonult, akkor kezdte az óvodát az
unokánk. Amikor beteg lett a kislány, az édesanyja elvitte orvoshoz,
majd a nyugdíjas nagypapa „ráért”,
és vigyázott rá.
Laci: – Amikor először vigyáztam az
unokámra, nagyon elfáradtam. Délután hazajött Margit, és meglátta,
hogy az arcom bíbor színű, a hajam
kócos. Kikerekedett a szeme, és az
volt az első kérdése: Laci, te ittál?
Dehogy ittam, de próbáltam a lehető legjobb nagypapaként minden
kívánságát teljesíteni a tüneményes
kislánynak, de délutánra kidőltem
a sorból. Utána már összeszoktunk,
és nagyon jól elvoltunk. A mai napig
örömmel tölt el bennünket, amikor
az unokánk csillogó szemmel, boldogan jön hozzánk.
–– A bejáratotok mellett egy szép
pincét láttam, mit rejt?
Laci: – A Hidegvölgyben van 0,3 ha
szőlőnk, amit szeretettel munkálunk.
A pincében saját készítésű borokat,
pálinkát és pezsgőt tárolunk. Borversenyeken többször indultam, arany,
ezüst, bronz minősítéseket értem
el. Tavaly a sillerem 223 bor között
az első tízben ott volt. Véleményem
szerint ezeken a megmérettetéseken tanulunk a legtöbbet, amelynek
az az eredménye, hogy Pakson igen
finom borokat lehet kóstolni. Okos
húzás volt a Sárgödör tériektől, hogy
csináltak egy sillerfesztivált, amivel a
rég feledésbe merült paksi nedűt a
méltó helyére emelték fel. Komoly
szakmai tudással bírálják, minősítik

49

a borokat, körételepedett a kultúra, tánccsoportok és neves előadók
színesítik a fesztivált, amely már az
országhatáron túl is hallatja magát.
–– Pezsgőt is készítesz?
–– A szomszéddal és a barátommal
összejövünk, és a három családnak
legyártjuk a saját pezsgőnket. Egy
régi ismerősöm avatott be a pezsgőkészítés rejtelmeibe, és azóta saját pezsgővel kínáljuk a vendégeinket. Legfrissebb borból készítjük a
megfelelő technológiával, ami mindig nagy tetszést arat a kóstolók körében.
–– Nehéz volt beilleszkedni a városba?
Margit: – Mi úgymond „gyüttmentek” voltunk, és azt szeretném elmondani, hogy a paksiak mindig
nagyon aranyosak és elfogadóak
voltak velünk. A pesti rokonok szokták összefoglalni, hogy itt Pakson
öröm élni, nyugalom és itt minden van! Uszoda, múzeum, színház,
mozi, strand, gyógyfürdő, a Duna,
erdő- mező, lovaglási, sportolási lehetőségek, kiváló sportolókkal és
csapatokkal. Táncegyesületekben a
gyerekektől a szeniorkorúakig táncolhatunk, és még hosszan lehetne
sorolni a lehetőségek tárházát. Beilleszkedtünk, és büszkék vagyunk a
városunkra!

Nyugdíjba vonult
kollégáink
2019. január
Kiss Péter Pál turbinagépész
ÜVIG ÜVFO TO
Törjék Ferenc osztályvezető
MVIGH KAIG ÜFFO HTO
Oláh Imre gépi forgácsoló
MVIGH KAIG SZFO GSZO
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RÉGI MOTOROSOK

„Kikapcsolom jómagam is”
Orbán Ottilia | fotó: Bodajki Ákos

Jelleme határozott, soha nem késik. Az elmúlt éveket tekintve feleslegesen soha nem trécselt, nem
pletykált. Legalábbis itt a környezetemben. Már messziről megismerem a lépteit, ha ő közeledik. Szinte állandóan fut, siet, soha nem ér rá. Átnyújtja a leveleket, és elköszön. Egyszerűen végzi a dolgát.
Örültem, amikor elfogadta a kérésem, hogy beszélget velem (gyorsan) két futás közt. Ledneczki Józsefné Erzsike, az iratkezelési csoport kézbesítője beszélgetett velem a múltról, a kezdetekről.
–– Hogyan kerültél ide Paksra, illetve az atomerőműbe?
–– A környéken ez kínálkozott a
legjobb munkahelynek, kellett
a munka, így itt próbáltam elhe-

lyezkedni. Végül egy ismerősöm
által kerültem be az erőműbe
1982-ben. Akkor még könnyebb
volt ide bekerülni, nem úgy, mint
most. Szükség volt minden mun-

kaerőre az erőmű egész területén,
hiszen akkor még javában folyt az
építkezés is. A kezdeti időszakban
irodatakarító voltam a 101-es épületben, majd átkerültem a 103-as
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épületbe, a dokumentációs központba. Mindenhol folyt az építkezés, az irodák zsúfolva. Sok volt
a munka, de örültünk, hogy van.
Gyesre mentem, és mire visszajöttem volna dolgozni, ugyanarra a
helyre már nem kerülhettem. Máyerné Mariann, az akkori kézbesítők csoportvezetője szólt, hogy
szükség lenne valakire a csoportjába. Elfogadtam a lehetőséget,
így újra munkába tudtam állni. Így
kerültem oda, ahol a mai napig is
vagyok. Nagyon kevesen voltunk,
de rágyőztünk a területre. Az erőmű egész területére vittük a dokumentumokat, a postát. Nagyon
jó kis közösség alakult ki.
–– Hogy nézett ki egy napi rutin?
–– Először a „közös üzemikbe”
mentünk reggelente, majd ki
Paksra, a főpostára átvenni a beérkező küldeményeket, úgy reggel fél nyolc körül. Visszaérve
megtörtént a postabontás, majd
szortírozás, mindenki a területéhez tartozó küldeményt összegyűjtötte. Annak idején mindent
tételesen egy érkeztetőkönyvbe rögzítettünk, és a kézbesítőkönyvben adtuk át a címzettnek.
Mindent tételesen, kézzel rögzítettünk, ma már mindez számítógépen történik.
A mai rutin sem különbözik a régebbitől, talán annyiban, hogy
jóval nagyobb a terület, amit el
kell látnunk, és talán kevesebben
is vagyunk, mint a kezdetekkor.
Hiába van elektronikus információcsere és dokumentáció, mégis
a papír mennyisége, mintha még
több lenne, mint akkor. Egy nap
kétszer megyünk területre, fél tízkor és délután fél egykor. Délelőtt
a külső, délután a maradék többi
területeket látjuk el. Rengeteg az
irat, és mindent még aznap kivi-

szünk. Nincs olyan, hogy a többit
majd másnap. Az egész erőműre
kiterjedő feladatunk folyamán lényeges, hogy a küldemények időben célba érjenek.
–– Sokat vagy a szabadban, és az
időjárástól függetlenül is kézbesíteni kell a küldeményeket. Meg
van határozva, hogy mi az a maximális súly, amit elszállíthattok?
–– Szerencsére rendelkezésünkre áll egy autó, így a feladatunkat
is gyorsabban és könnyebben
el tudjuk végezni, hogy időben
kézhez kaphassa mindenki a küldeményét. Ez nagy segítség a
számunkra. Súlyra vonatkozóan,
ahogy bírjuk. Az üzemviteli sémák és a műszaki dokumentációk általában a legnehezebbek,
de ebben is van már rutinunk.
Szeretném most is hangsúlyozni, hogy naprakészen dolgozunk.
Nagy terjedelmű, továbbításra
szánt küldeményeket, osztólistás
anyagokat a szervezeti egységek
áthozzák hozzánk, és mi a megfelelő példányszámban eljuttatjuk
megfelelő időben a címzetthez.
–– Fiatalosak, lendületesek voltatok, még soha nem volt panasz,
tisztán emlékszem. 40 év, az sok
idő. Igaz?
–– Igen, akkor én voltam a legfiatalabb, most már a legtöbb akkori
kollégám elment nyugdíjba, és én
lettem a rangidős. Furcsa az, amikor jön egy újabb kolléga, akit be
kell tanítani. Nagyon jó kollektíva volt, kicsit talán családiasabb,
közvetlenebb, mint most. Munkaidőn kívül is összejártunk, családias, közös programokat szerveztünk. De a jó hangulat és bizalom
nagyon fontos a munkánkhoz.
Ez a 40 év alatt is nagyon fontos
maradt.
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–– Család, szabadidő?
–– Két lányom van, Anita 33 éves,
jelenleg Budapesten dolgozik.
Dóri lányom 27 éves, a Pakett Kft.nél dolgozik az ipari parkban, és
Pakson lakik a párjával.
–– És veled mi újság? A munkaidőd nagyobb részében sokat
állsz, gyalogolsz, úgymond talpalsz egész nap. Nagyon megterhelő ez fizikailag. Tudsz lazítani,
amikor innen hazamész?
–– Nagyon szerencsés vagyok,
barátnőmmel sok közös programot szervezünk, és szeretek filmet
nézni szabadidőmben. A napi
szaladgálás és rohangálás után
jólesik a kikapcsolódás. Az a szerencsém, hogy ha itt, a munkahelyemen kikapcsolom a gépemet
a nap végén, el tudok szakadni a
munkahelyi dolgoktól is. Egyszerűen kikapcsolom jómagam is.
–– Milyennek látod így visszatekintve az elmúlt 40 év erőműves
időszakodat?
–– Voltak rossz és nagyon jó időszakok is, de ez mindenkinél így
van. Szeretem a munkámat és a
lányokat is az irodákban, ahova
kézbesítek. Mindenhol aranyosak
és kedvesek. Nem tudok senkire
semmi rosszat mondani, és ők is
így vannak velem szerintem. Sok
embert ismertem meg a 40 év
alatt, és engem is sokan ismernek. Sok mindenen vagyok túl
a munkahelyen és a magánéletben is.
–– Mi tartasz a legfontosabb dolognak az életedben?
–– Nagyon fontosak a gyerekeim
és a boldogság, mert ha az ember boldog, akkor kiegyensúlyozottabb, úgy gondolom. Ez a sorsunk.
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Paksi bull
Tóth Márton | Fotó: Juhász Luca
A 2014-ben alakult Paksi Darts
Sportegyesület 2018-ban 76 csapat
közül elsőként jutott fel az NB II.-be.
A huszonöt fős klub az idei évben a
másod- és harmadosztályban is indít
csapatot, Kajári Attila játékos-elnökkel tekintünk be a céltáblák mögé.

–– Mikor és hol találkoztál először
a dartsszal? Mi fogott meg benne,
szerelem volt első látásra?
–– 15-20 éve vettem egy elektromos softtáblát néhány nyíllal,
amelyet csak baráti és családi ös�szejövetelek alkalmával vettem
elő. Néha erre évekig nem került
sor. Az áttörés 5 évvel korábban
kezdődött, amikor nyáron valame-

lyik sportcsatornán végignéztem
néhány profi steelversenyt, aminek köszönhetően rendeltem egy
steeltáblát és hozzá két garnitúra
nyilat. Akkor éppen záróvizsgára
készültem, és miután felszereltem
a táblát, minden egyes tétel között
dobáltam 15-20 percet. A néhány
perces kikapcsolódásokat félórás,
órás gyakorlások követték. Valójában a „dartsérzés” valamikor akkor alakult ki, ami azóta is folyamatosan tart.
–– Mi kell ahhoz, hogy jó legyél
benne? A gyakorláson kívül milyen
képességeknek kell meglenni?
–– Senki sem születik olyan képességekkel, amelyekkel mindjárt világbajnok lehetne. A darts
is egy olyan sport, ami az egyéni
képességek fejlesztéséről szól,
amelyben jelentős részt képvisel a
mentális állapot és annak kezelése. A darts saját felfogásomban a

célzás művészete, melyben a testünk mechanikai, optikai képességét kell a tökéletes technika elérése céljából összehangolni. Ez csak
nagyon sok gyakorlással érhető
el. Az emberek képessége más
és más, nincs két egyforma beállás, testtartás, nyílfogás és dobási
mozdulat. Mindenki tehetséges,
aki elhiszi magáról, hogy képes
ebben fejlődni. A fejlődés viszont
nem töretlen, nagy általánosságban a kezdeti gyors fejlődés után
jön egy stagnáló vagy romló szakasz, amelynek túléléséhez jelentős kitartás szükséges.
–– Hogy néz ki egy edzésetek?
–– A Gesztenyés úti Atomfitt létesítmény emeletén található az
edzőtermünk. Edzés hetente 3
alkalommal van, amelyeken egymással játszunk meccseket, gyakorlunk versenyzési formákat.
Az edzőteremben hét tábla bizto-

SPORT
sítja, hogy akár teljes létszámban
is mehessen a játék, gyakorolva a
játékos és az író szerepeket. Nincs
edzőnk, aki irányított edzést tartana, mindenki saját magát fejleszti
különféle gyakorlási módszerek
vagy baráti jó tanácsok alapján.
–– Milyen versenyek vannak Magyarországon?
–– A szabadidős játékosok számára amatőrversenyeket szerveznek
általában a klubok, de gyakran
kocsmák is. A mi egyesületünk is
minden évben rendez versenyt
Pakson. Az igazolt játékosok számára alapvetően a Nemzeti Bajnokság egyéni és csapatbajnoki
fordulói teremtenek versenylehetőséget, de ezenkívül vannak LIGA
kupafordulók, valamint a nyílt versenyek is, amelyekre mehetnek a
szabadidős játékosok is. Idén több
ilyen versenyt is szeretnénk Pakson megszervezni, melyekre bárki

eljöhet szurkolni, vagy akár a versenyen is játszani.
–– Hány nyilas kiszálló a rekordod?
–– Tavaly nyáron sikerült egy 9 nyilas kiszállót dobnom, igaz, nem
versenyen, csak gyakorlás közben.
De ettől még rendkívüli élményt
okozott.
–– Egy-egy játszma alatt a jó játékon túl milyen eszközök vannak az
ellenfél megzavarására?
–– Sokszor megfigyelhető, hogy
az egyik játékos valamiért nem
tudja hozni a tőle megszokott formát. Ilyenkor alapvetően az emberek azt gondolják, hogy a játékosnak rossz napja van, de valójában
ez mögött sok minden lehet, amit
az avatatlan szemek észre sem
vesznek. A produkált teljesítmény
meghatározó része, hogy a játékos
mennyire tud koncentrálni saját
magára, ugyanakkor mennyire képes a környezetében zajló esemé-
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nyektől független maradni. Idetartoznak olyan hatások, amiktől
az ember csak a sokszori megélés
útján képes független maradni.
Ilyen hatások lehetnek pl. a nézők
jelenléte és érzelemkinyilvánításai,
a színpadi és a tévészereplés izgalmai vagy az ellenfél cselekedetei.
Felfokozott hangulatban az embernek elég egy aprócska hatás
a másik játékostól, ami kibillenti

Darts gyorstalpaló
Steel darts: fémhegyű nyíllal szizáltáblára dobnak (szizál: KözépAmerikában őshonos, levélrostot
szolgáltató termesztett növényfaj, a
levelében található rost erős és tartós). Ez a DARTS.
Soft darts: műanyag nyelű nyíllal
automata gépekre dobnak.
Szabályok (versenykiírás válogatja,
de ezek az általánosak):
• a tábla 20 szektorra van osztva
(1–20 pont), a belső körív a szektor triplája, a külső körív a duplája, a középpont a bull
• a dobónak 237 cm-re kell állnia a
táblától
• a tábla középpontja a talajtól 173
cm-re kell legyen (a 20-as szektorral felfelé)
• dobásnál mindkét lábnak a dobóvonal mögött kell lennie

• elejtett nyílért be lehet lépni
• a játékos által kivett nyilak értéke
számít, ami kiesett, az nem; soft
játéknál: amit a gép számol
• többfajta játék van (pl. ’01-es játékok-901, 701, 501, 301, cricket), a legismertebb, amikor 501
pontról kell lejönni nullára
• kilencnyilas: 501-ről a minimális
dobásszámmal, azaz kilenc nyíllal lemenni nulláig;
• körönként 3-3 nyíllal dobnak a
versenyzők
• dupla be: dupla szektor dobása
után kezdődik a pontok levonása
(’01-es játékoknál)
• dupla ki: dupla szektor dobásával kell befejezni a játszmát (’01es játékoknál)
• leg: megnyert játszma
• szett: megnyert legek

az egyensúlyból. Sokszor elég, ha
az ellenfél csak a dobás ütemét
szándékosan késlelteti vagy gyorsítja. Magamon is észrevettem
már többször, hogy ha egy olyan
játékossal játszom, aki nálam gyorsabban dob, automatikusan felveszem az ő ütemét anélkül, hogy
észrevenném, és ez megzavarja a
stílust, fogást, beállást. Az a játékos válhat igazán jó versenyzővé,
aki ezen hatásokat érzelemmentesen képes kezelni.
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Pont ott
A darts kialakulását a legenda egy
angol íjászhoz köti, aki a téli hidegből a meleg pubba bevonulva, nyílvesszőjének végét levágva egy falra
akasztott farönkbe dobálta a nyilakat. Mellé állt a kollégája, és ahogy
az már lenni szokott, túl akarta szárnyalni az íjászt, amivel egy új sportág született, amit ugyan csak 2001ben nyilvánított az angol parlament
sporttá, a XIX. század óta játsszák.
A dartsszal kapcsolatban az első emlékeim egyike a szomszéd sráchoz és
a nagyapjához kötődik: kilencéves lehettem, a slag felett dobáltuk a nyilat
a céltáblába, mire szólt az öreg, hogy
nem lesz jó vége. Ugyan már, mi történhet… Abban a pillanatban az unoka nyila gyönyörű ívet leírva átütötte a
locsolót, a következő másodpercben
pedig Tom és Jerryt megszégyenítő
macska-egér harc kezdődött, az öregúr egy seprűvel kergette végig a kedves unokát az utcán. Náluk többet nem
dartsoztam, de a következő években
sok olyan helyen megfordultam, ahol
a tábla a nyilakkal alapfelszerelés.
Nagy-Britannia és a brit civilizációval
érintett területek pubjai és kocsmái
adják a bölcsőjét a játéknak, aminek a
mai formája az 1-től 20-ig tartó számozással Brian Gamlin nevéhez kötődik.
A hatvanas évek végétől kezdődött
az igazi fellendülés, ekkor a volfrámnyilak által sokkal jobb eredményeket
értek el a tábla előtt állók, illetve az
1973-ban (elsőként) alakult brit nemzeti szövetségnek (BDO – British Darts
Organization) sikerült elérnie a televíziós közvetítéseket. A darts világszövetsége (WDF) 1976-ban alakult, ki
más, mint a britek kezdeményezésére,
illetve a nemzeti szövetségek is egyre-másra jöttek létre. A Magyar Darts
Szövetséget 1992-ben, 48. tagként

vette fel a világszervezet a soraiba,
pont abban az évben, amikor a Professional Darts Corporation megszületett, amely ma a legjelentősebb nemzetközi versenyeket szervezi.
A következő meghatározó emlékem a
sportággal kapcsolatban a kora kétezres évek egyik karácsonyának környékére tehető, amikor háttértévézés
közben csak az elnyújtott 180-as ordibálásokat hallottam meg. Az addig
konszolidáltan közvetítő kommentátor
időről időre elrikkantotta magát igencsak irritáló hangon, hogy szááááááznyolcvan. Ekkor láttam, hogy dartsot

helyszíne évről évre a londoni Alexandra Palace, ahová bejutni kiváltság, amit a képek is bizonyítanak, hiszen vannak ott darázsnak öltözött
férfiak, hajóskapitánynak maszkírozott
hölgyek, sárkányok azonosíthatatlan
nemmel, és kivétel nélkül mindenki
kezében ott a folyékony kenyér.
Üzletnek sem rossz a darts, a növekvő
reklámbevételeknek köszönhetően,
amit a folyamatos képernyőn tartás jelent, 2018-ban a világbajnokság nyereményalapja 1 800 000 fontra nőtt, a
győztes 400 000 fonttal lett vagyonosabb.

játszanak, a 180 pedig a három nyíllal
dobható maximális pontszám. A karácsony környéke pedig azért van meg,
mert azóta tudom, hogy a legjelentősebb versenyt, a PDC által szervezett
világbajnokságot decemberben kezdik, és január elsején van a döntője.
Pár éve nemcsak hallgatom, hanem
nézem is a meccseket, mert van benne izgalom, főleg ha ismerjük is a játékosokat, akik különös ismertetőjegye,
hogy nagy részük tetovált alkarral és
tekintélyes sörhassal rendelkezik. Az
alkoholfogyasztás edzésen előfordulhat (ám a profiknál már ott sem gyakran), a dartsosoknak a versenyeken
és előtte szigorúan tilos a szeszesital
fogyasztása, szemben a nézőtéren
helyet foglalókkal. A világbajnokság

Az aktuális PDC-világbajnok (2014 és
2017 után) a hollandok kopasz fiatalembere, Michael van Gerwen. A rekordot az angol Phil Taylor, a legendás
The Power tartja, aki 25 részvétele alatt
tizennégyszer győzött, az utolsó címet
2013-ban nyerte. Televíziós közvetítéseken összesen 11-szer jött le 501
pontról minimális kilenc nyíllal nullára,
2004-ben és 2005-ben a UK Openen
501 üveg Budweiser lett a méltó jutalma, persze volt, ahol nem kevés fontot
ért ez a sportági kuriózum. Rajtuk kívül
John Part (2003 és 2008), Adrian Lewis (2011 és 2012) és Gary Anderson
(2015 és 2016) tudta egynél többször
megnyerni a 2013-ban a legendás Sky
Sports kommentátorról elnevezett 25
kilogrammos Sid Waddell-trófeát.

RETRÓ

Magyarázat
Orbán Ottilia | fotó: Archívum

Egy hirtelen ötlet néha a semmiből
jön, mert az isteni szikra mindnyájunkban benne van.
Nem rejtjük véka alá, hogy bizony
a ’90-es években is tobzódtak
kollégáink a jobbnál jobb műsza-
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ki megoldásokban. Bár hagynak
maguk után némi kívánnivalót,
de mindenképpen értékelendő
a próbálkozás. Egykor talán még
közkinccsé is válhat.
(Atomerőmű, 1990. áprilisi szám)
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BABAHÍREK
Nevem: Wolf Linett
Születésem helye, ideje: Szekszárd, 2018. szeptember 29.
Születéskori súlyom: 3300 g
Hosszúságom: 56 cm
Testvérem: Wolf Dominik, 3 éves
Anya: Wallner Katalin, Beanett Bt. (Paks), adminisztrátor
Apa: Wolf István, Atomix Kft. Atomerőmű Tűzoltóságánál minőségbiztosítási szakértő

Nevem: Fischer Fanni
Születésem helye, ideje: Szekszárd,
2018. október 12.
Születéskori súlyom: 2790 g | Hosszúságom: 51 cm
Első gyermek vagyok a családban.
Anya: Lőrinczi Mónika, Fastron Hungária Kft. dolgozója
Apa: Fischer Gergő, az Atomix Kft. Képzési Központjánál nukleáris karbantartó lakatos
Nevem: Szeip Lizett
Születésem helye, ideje: Pécs, 2018. október 28.
Születéskori súlyom: 3180 g
Hosszúságom: 51 cm
Testvérem: Szeip Dániel
Anya: Szeipné Wenhardt Petra, a DM Kft.-nél üzletvezető-helyettes
Apa: Szeip Ádám, az Erzsébet Nagy Szállodában műszakvezető szakács
Nevem: Kapás Anna Liza
Születésem helye, ideje: Pécs, 2018. november 19.
Születéskori súlyom: 3170 g
Hosszúságom: 50 cm
Testvérem: Péter
Anya: Kapás-Daróczi Sarolta, MVM OVIT Zrt.
Apa: Kapás Zoltán, a Vegyészeti Főosztályon vegyészeti szolgálatvezető
Nevem: Sitkei Noel
Születésem helye, ideje: Szekszárd,
2018. november 21.
Születéskori súlyom: 2980 g | Hosszúságom: 51 cm
Testvérem: Sitkei Léna, 3 éves
Anya: Sitkei-Schmidt Ivett, jelenleg gyesen van, de tb-ügyintézőként dolgozott a
Pámer Audit Kft.-nél
Apa: Sitkei József, a Reaktorosztályon reaktoroperátor
Nevem: Mácsai Milla
Születésem helye, ideje: Pécs, 2018. november 28.
Születéskori súlyom: 2610 g | Hosszúságom: 46 cm
Testvéreim: Csongor és Manna
Anya: Mácsainé Horváth Ilka, gyógytornász
Apa: Mácsai Zoltán, a Rendszertechnikai Osztályon vezető rendszertechnológus
Nevem: Mácsai Manna
Születésem helye, ideje: Pécs, 2018. november 28.
Születéskori súlyom: 2610 g
Hosszúságom: 48 cm
Testvéreim: Csongor és Milla
Anya: Mácsainé Horváth Ilka, gyógytornász
Apa: Mácsai Zoltán, a Rendszertechnikai Osztályon vezető rendszertechnológus

BABAHÍREK
Nevem: Hutás Milán
Születésem helye, ideje: Szekszárd, 2018. december 3.
Születéskori súlyom: 3280 g | Hosszúságom: 54 cm
Testvérem: Anna, 5 éves
Anya: Hutásné Fridrich Nóra
Apa: Hutás Viktor, műszaki előkészítő mérnök
az Infokommunikációs Szolgáltató Osztályon
Nevem: Oláh Marcell
Születésem helye, ideje: Szekszárd, 2018. december 4.
Születéskori súlyom: 3210 g | Hosszúságom: 53 cm
Testvérem: Bence, 3 éves
Anya: Oláh-Rózsa Gyöngyi, a Dunaszentgyörgyi
Csapó Vilmos Általános Iskolában iskolatitkár
Apa: Oláh Sándor, Atomix Kft. Biztonsági Szolgálat
Nevem: Nényei Máté Mihály
Születésem helye, ideje: Szekszárd, 2018. december 7.
Születéskori súlyom: 3590 g
Hosszúságom: 58 cm
Testvéreim: Nóra, 15 éves, Csilla, 13 éves
Anya: Németh Angéla, a Vegyészeti Ellenőrzési Osztályon ellenőrző laboráns
Apa: Dr. Nényei Árpád, a Radioaktívhulladék-kezelési Osztályon főtechnológus
Nevem: Furucz Janka
Születésem helye, ideje: Baja, 2018. december 14.
Születéskori súlyom: 3990 g
Hosszúságom: 53 cm
Testvérem: Furucz Lenke, 2 éves
Anya: Furuczné Tóth Emese, a Tolna Megyei Balassa János Kórházban gyógytornász
Apa: Furucz Gábor, a Gépész Műszaki Osztályon technológus mérnök
Nevem: Oláh Levente
Születésem helye, ideje: Dunaújváros,
2018. december 22.
Születéskori súlyom: 3850 g | Hosszúságom: 54 cm
Testvérem: Oláh Adél
Anya: Oláhné Szabó Ildikó, az Atomix Kft.-nél műszaki ügyintéző
Apa: Oláh Róbert Tamás, a Hankook Tire Magyarország Kft.-nél supervisor
Nevem: Szente Adél
Születésem helye, ideje: Pécs, 2018. december 27.
Születéskori súlyom: 3080 g
Hosszúságom: 50 cm
Első gyermek vagyok a családban.
Anya: Szente-Szerencsés Éva, Szekszárdi Törvényszék
Apa: Szente Tibor, az Irányítástechnikai Üzemviteli Osztályon irányítástechnikai
művezető
Nevem: Kiss Zétény Mihály
Születésem helye, ideje: Szekszárd, 2018. december 27.
Születéskori súlyom: 3510 g
Hosszúságom: 55 cm
Testvéreim: Kiss Petra Róza és Kiss Flóra Léda
Anya: Schreiner Gabriella, Paks II. Zrt.
Apa: Kiss Mihály, a Dozimetriai Osztályon osztályvezető
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Gyászközlemények

Szabó József (1950–2018)

Az atomerőmű dolgozói megőrzik elhunyt munkatársaik emlékét.

2018. december 14-én 68 éves korában elhunyt Szabó József,
az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa. 1950. január 17-én
született Pakson. 1982. október 16-én vették fel a Paksi Atomerőmű Vállalathoz. 2003. július 10-én történő korengedményes
nyugdíjazásáig a Villamos és Installációs Szerviz Osztályon karbantartó villanyszerelő munkakörben dolgozott.
Temetése 2019. január 11-én, Pakson, az evangélikus temetőben volt, ahol családja, barátok, ismerősök, volt munkatársak
vettek tőle végső búcsút.

Hegedűs Miklós (1956–2018)

2018. december 30-án, életének 64. évében elhunyt Hegedűs Miklós, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa. 1956.
július 3-án született Baján. 1984. október 31-én vették fel a
Paksi Atomerőmű Vállalathoz. 2010. március 1-jén történő korengedményes nyugdíjazásáig a Reaktor- és Készülék-karbantartó Osztályon nukleáris karbantartó lakatosként dolgozott.
Temetése 2019. január 19-én, a faddi temetőben volt, ahol
családja, barátok, ismerősök, volt munkatársak vettek tőle
végső búcsút.

Kondra István Csaba (1961–2018)

2019. január 6-án, életének 58. évében elhunyt Kondra István
Csaba, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. munkavállalója. 1961.
április 26-án született Jánoshalmán. 1999. október 1-jén vették fel a Paksi Atomerőmű Vállalathoz. 2019. január 6-án történő elhalálozásáig a Villamos Karbantartó Osztályon villamos
gépszerelőként dolgozott.
Temetése 2019. január 25-én, a bölcskei katolikus temetőben
volt, ahol családja, barátok, ismerősök, volt munkatársak vettek tőle végső búcsút.

GONDOLATOK
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Közkincs és közvélemény
Prancz Zoltán | Fotó: Lencsés János, „A Ti fotóitok” pályázat

Aligha becsülhető túl az internet hatása a közvélemény alakításában. Az USA legutóbbi elnökválasztásának végkimenetelét például már nem a hagyományos médiumokban, hanem az internet adta
eszközökkel folytatott kampány állította be.
Az internet ma hasonló hatékonysággal katalizál változásokat a világban, mint annak idején a nyomtatott
sajtó, amely elterjedésével hathatósan segítette elő
a feudális berendezkedés meghaladását, illetve a
polgári viszonyok kialakulását. Nem véletlen, hogy a
diktatórikus hatalomgyakorlók, miként egykor a sajtót cenzúrázták, úgy ma a szabad internet-hozzáférést
korlátozzák előszeretettel.
Ám a közvélemény hatékony formálásával természetszerűleg kapcsolódik össze a hatékony manipulálás
lehetősége. Az internet, az általa elérhető információözön révén, egyrészt felbecsülhetetlen közkinccsé,
másrészt a szellemi rombolás csúcseszközévé lett.
Érthető tehát, hogy sohasem volt még ennyire húsbavágó a kérdés: kinek hihetünk, ki mondja meg a tutit?
A politikusok? A tudósok? A jogászok? Az újságírók?
Az utca embere? A többség? Vagy valaki más? Nincs
olyan tekintély, amely ne adott volna még okot a bizalmatlanságra, más szóval ne érték volna még tévedésen vagy elfogultságon, esetleg kifejezett hazugságon.
Fontos viszont, hogy mindannyiunknak rendelkezésre
állnak bizonyos ellenőrző eszközök, amelyekkel jelentősen csökkenthetjük félrevezetésünk, manipulálásunk kockázatát.
Elemi dolog, hogy vessünk egy pillantást az információforrásunk státuszára, hírnevére. Például a tudományos újdonságok terén sokkal inkább védve érezhetjük magunkat a szakmailag lektorált tudományos
folyóiratok tanulmányait olvasva, mint találomra rákattintva valamely szenzációs felfedezést ígérő fizetett hirdetésre. Alapvető támpontot kínálnak a párhuzamos megerősítések is. Ha több forrás is beszámol
ugyanarról, akkor ez szintén erősítheti a tájékozódásunk megalapozását. A passzív információbefogadással szemben hasznosabb az aktivitás, azaz ha nem

csupán azt fogyasztjuk, amit „elénk tesznek”, hanem
mi magunk keresünk rá a témákra, ha lehet, idegen
nyelven is. Tanácsos az ellenérveket is megismerni az
adott kérdéskör kapcsán. Esetenként árulkodó jelzés
lehet, hogy a forrásunknál megvan-e egyáltalán a tárgyilagos érvelés igénye, vagy csupán ellenőrizhetetlen, szubjektív állításokat tesz. És ha érvel: milyen az
érvelése színvonala, illetve – nem utolsósorban – a
nyelvi, fogalmazásbeli minősége? Végül, de az „önvédelmi eszközök” sorát nem kimerítve, azt se felejtsük
el, hogy a tévedéseinkből is tanulhatunk.
Jelentős részben rajtunk, fogyasztókon múlik tehát,
hogy az internet, az azon elérhető információ elsősorban valóban közkincs legyen, s ne a népbutítás
eszköze.

