X L I I I . É V F O LY A M , 2 . S Z Á M

Siker
Rekordok éve
A jó vezető titka
Alkotó Energia ÚJRA!

A PAKSI ATOMERŐMŰ HAVONTA MEGJELENŐ MAGAZINJA • 2020 • FEBRUÁR

Tartalom | 2020. február
Köszöntő 3

Új generációs igények 4

Tudásbarát szervezet 10

112 éve született Teller Ede 12

Kreatív, ötletes, sikeres: Alkotó Energia 16

A vezetői siker receptje 22
Apropó, színjátszók 24
IQ-family 28

Feladni? Dehogy, vár a világbajnokság! 32

Szedres – a múlt biztos alapjain 34
Mert minden így „gömbölyű” 38

Folyamatos a munka a Paks II.-projektben 40

Távlatokban kell gondolkodni 42
Kreatív fejlesztés 44

„Egyszer sem adtuk fel a versenyt” 48
Nyugdíjba vonult kollégáink 49

„Most akarok élni” 50
Babahírek 52

Gyászközlemények 54

Sikerre vezető kudarcok 55

Impresszum
Kiadja: MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
Felelős kiadó: Pekárik Géza vezérigazgató
Főszerkesztő: Torma Dóra; e-mail: atomeromuujsag@npp.hu
Szerkesztőségi munkatárs: Czibuláné Mayer Szilvia
A szerkesztőség tagjai: Enyedi Bernadett, Gyöngyösi Petra, Gyulai János,
Lehmann Katalin, Orbán Ottilia, Prancz Zoltán, Susán Janka, Tóth Márton
Szerkesztőség címe: MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
Tájékoztató és Látogatóközpont; 7031 Paks, Pf. 71 | Telefon: 75/507-882,
Telefax: 1/355-7280 | Internet: www.atomeromu.hu
Nyomdai előállítás: ATOMIX Kft. Nyomdaüzem | Felelős vezető: Gergely Judit Etel
Példányszám: 35 000
Tördelés: Schubert Miklós, Szabó Szabolcs
Borítókép: Bodajki Ákos
Belső borítókép: Juhász Luca

KÖSZÖNTŐ

3

Dr. Kovács Antal
kommunikációs igazgató
Fotó: Juhász Luca

Kedves Olvasók!
Theodore Roosevelt egykori amerikai elnök szerint „másokkal jól kijönni, ez a siker receptjében a legfontosabb hozzávaló”. Ha az ember visszatekint élete sikereire, gyorsan kiderül, hogy valóban men�nyire nem a pénz, az elérhető pluszjavak számítanak, hanem sokkal
inkább az emberi, szociális szempontok: az, kivel érhettük el és oszthattuk meg az eredményeket, mennyire volt közös erőfeszítés annak
létrehozása.
Azt is régóta tudjuk, hogy az erőmű sikereiben a „vas”, a műszaki
háttér másodlagos szerepet játszik. Az itt dolgozó emberek munkája, törekvése, hozzáállása az, ami igazán számít, ennek köszönhetően érhettünk el 2019-ben újra biztonsági és termelési rekordokat.
Az atomerőmű négy évtizedes működése több ezer ember összehangolt munkájának sikere, a mostani eredményekben mindenkinek
szerepe van, aki itt dolgozik vagy valaha dolgozott.
A februári lapszámban betekintünk a mostani siker mögé: Pekárik
Géza, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgatója beszél a tavalyi
évről, valamint az idei év és a közeljövő feladatairól. Bemutatjuk az
Alkotó Energia ÚJRA! pályázat első etapját, annak néhány győztesét, és megnézzük, mi mindent jelenthet a siker – mit gondol erről a
professzionális coach, Paks első amatőr színházának rendezője vagy
a Mensa HungarIQa tagja.
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Új generációs igények
Torma Dóra | Fotó: Juhász Luca, Bodajki Ákos

Egymást követték a tízes években a termelési és biztonsági rekordok a Paksi Atomerőműben, a 2019es év is minden tekintetben csúcsot hozott: 16 285,91 GWh-val minden idők legnagyobb villamosenergia-termelését teljesítették a blokkok, míg a kollektív dózis és a jelentésköteles események száma
az eddigi legalacsonyabb lett, a WANO (Atomerőművet Üzemeltetők Világszövetsége) munkabaleseti
mutatója pedig nulla. Pekárik Géza, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgatója a békés 2019-es
után dinamikus 2020-as évet ígér, amelyben négy főjavítás, két WANO-vizsgálat, a TAMF-projekt egy
jelentős szakaszának lezárása mellett a hosszú távú tervekkel is foglalkozni kell: azzal, hogy van-e létjogosultsága a blokkok újabb üzemidő-hosszabbításának, és hogy hogyan válhat az erőmű a fiatalok
számára is vonzó munkahellyé.

A TUDÁS ÚTJA

–– A tavalyi évre visszatekintve,
melyek voltak a legfontosabb sarokpontok az év során, a legnagyobb sikerek és kudarcok?
–– Összességében kiemelkedő
évünk volt, ami igazán ránk fért,
a termelési és biztonsági rekordok helyre rázták az önbizalmunkat – még úgy is, hogy nem törekedtünk tudatosan arra, hogy
megdöntsük a csúcsokat, egy kis
szerencsével egyszerűen így sikerült. A fegyveres biztonsági őrség
átszervezése miatt nehezen indult
az év, és sok energiát lekötöttek
az adójogszabályok változásaihoz
kapcsolódó ügyek is az első fél
évben. Az év első kétharmadá-

ban három főjavítás volt, és több
üzem közbeni karbantartás – a
nyár végén, a 3. blokki főjavítással
gyakorlatilag zártuk az év aktív részét, kezdődött az, ami számunkra
„uborkaszezon”, a blokkokon nem
hajtottunk végre több nagy beavatkozást, „csak” termeltünk.
Ennek mi nagyon örültünk, a karbantartásban részt vevő partnereink, alvállalkozóink talán kevésbé, nekik fel kellett készülniük
arra, hogy az év második felében
csökken a munkavolumenük.
A sztenderd munkák mellett természetesen szerencsénk is volt, az
időjárási körülményekkel például,
de a mindig előforduló kisebb
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meghibásodásokból is jóval kevesebb volt. Sikerült végül termelési és biztonsági rekordokkal zárni
2019-et, meglátjuk, 2020 hogyan
alakul.
–– Lehet még fokozni a rekordokat egyébként?
–– Fokozni nem igazán. Biztonságosan termelünk, és nagy kilengések már nincsenek. A mostani
rekord nem sokkal, nagyjából 200
GWh-val több, mint az előző, ez kicsivel több mint négy erőműnapnyi
termelés. Idén lesz egy szökőnapunk, ami eleve négy blokknapot
jelent, tehát az adottságaink idén
jobbak. Mint a Forma–1-ben, ahol
létezik egy elméleti legjobb kör,
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amit az egyes versenyszakaszokon
legjobban teljesítő pilóták eredményeiből raknak össze, nálunk is
létezhet egy hasonlóan elméleti
legjobb év – 2020-ban innen nézve benne van a potenciál. De an�nyira közel vagyunk már az elméleti maximumhoz, hogy a csúcsok
nüanszokon múlnak, és valójában
nincs jelentősége, hogy elérjük-e
újra vagy sem.
–– Mi az, ami biztosan várható
2020-ra?
–– Négy rövid főjavítás lesz, és
hat üzem közbeni karbantartás
egész biztosan. Hamarosan érkezik a WANO idei első vizsgálata.
Ez az elővizsgálat egy szűkebb
kört érint, majd júniusban lesz a
teljes vizsgálat. A korábbi évek-

hez képest jelentős változás lesz,
hogy ez már úgynevezett tervezési alapokat is figyelembe vevő
vizsgálat, ami kiegészül azzal,
hogy a blokkvezénylői személyzet
megbízhatóságát, teljesítményét
is értékelik a szimulátoron. A szokásosnál korábban érkeznek, mert
szeretnének látni főjavítás alatti
ténykedést is. Változik most tehát
ennek a „peer review”-nak a metodikája, valami újnak nézünk elébe.
Ősszel érkezik még egy WANOvizsgálat, egy úgynevezett „corporate peer review”, csoportszintű vizsgálat, ami az MVM és a
Paksi Atomerőmű közötti viszonyrendszert térképezi fel. A hazai
berendezkedés nem nevezhető

szokványosnak a nukleáris iparban, hiszen nálunk az atomerőmű
a nukleáris engedélyes, az MVM
pedig a tulajdonos. Üzemeltetői,
illetve engedélyesi jogokat és kötelezettségeket a tulajdonos nem
gyakorol, a nukleáris biztonságért
viselt felelősség oszthatatlanul az
engedélyest terheli. Ennek tükrében a csoportszintű vizsgálat
leginkább a támogató funkciók
működtetésére és az atomerőmű
stratégiai irányításának kérdéseire
fókuszálhat, vagyis izgalmas területeket érint így ez a vizsgálat is.
Szintén meghatározó része lesz
ennek az évnek a TAMF-projekt,
azaz a Sztenderd Nukleáris Működési Modell bevezetésének
folytatása. Apró lépésekben, fel-

nukleáris (49,24%)
szén, lignit együtt tüzelés (11,67%)
szénhidrogéngáz (26,61%)
szénhidrogénolaj, dízel (0,13%)
fotovoltaikus (2,76%)
szél (2,15%)
víz (0,64%)
biomassza +biogáz + egyéb (5,55%)
hulladék (1,21%)
geotermikus (0,03%)

A hazai termelt bruttó villamos energia megoszlása 2019 [%, GWh]
Forrás: MAVIR
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adatelhatárolásokkal dolgozunk,
nem akarunk sokkot okozni a szervezetben. A szükséges szervezeti
átalakítások megtörténtek, most
a folyamatok újragombolása, eljárásrendek készítése, valamint
ezek oktatása lesz az idei év feladata. Erre az évre koncentrálódik mindaz a sok újdonság, amit
egyébként ennek a sztenderd folyamatrendszernek az adaptációja
jelent, tekintve, hogy jövőre már
szeretnénk az éles alkalmazással
kapcsolatos feladatokat teljesíteni, és az AS9 bevezetésével kapcsolatos informatikai feladatokra
összpontosítani. A TAMF folyamat-felülvizsgálati részét idén be
kell tudnunk fejezni.
–– Az erőmű 2019–2025-ös stratégiájában szerepel a plusz tízéves
üzemidő-hosszabbítás lehetőségeinek vizsgálata. Tavaly ilyenkor
beszélgettünk már ennek a hátteréről, változott ebben valami?
–– Az embereket ez nagyon érdekli, és hajlamosak úgy értelmezni a híreket, mintha valaki
már eldöntötte volna, hogy lesz
plusz tíz évünk. Hát nem, nem erről van szó. Pusztán arról, hogy
megvizsgáljuk, a jelenlegi ismereteink szerint mennyi, mekkora az
üzemidő-tartalék a blokkokban.
Erre vonatkozóan egy megvalósíthatósági vizsgálatot végzünk az
idén, amely tartalmazni fog egy
műszaki állapotértékelést az érintett berendezéskörre. Ez alapján
felmérjük, hogy látszik-e a további üzemidő-hosszabbítást esetlegesen kizáró műszaki tényező,
illetve vizsgáljuk, hogy milyen
mértékű felújításokat, rekonstrukciókat lenne szükséges elvégezni.
E felmérés alapján megbecsülhető, hogy gazdaságilag megéri-e
egy további üzemidő-hosszabbítás, ha igen, akkor milyen finanszí-

rozási konstrukciók és modellek
jöhetnek szóba. A megvalósíthatóság harmadik aspektusa a nemzetközi és a hazai jogi kérdések
vizsgálata, annak feltérképezése,
hogy milyen jogi keretrendszert
kellene a további üzemidő-hos�szabbítás engedélyeztetéséhez
kialakítani. A frissen elkészült
Nemzeti Energiastratégia sajnos
nem számol a jelenleg működő
atomerőművi blokkok további
üzemidő-hosszabbításának lehetőségével, de a gondos gazdának
kötelessége meggyőződni arról,
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hogy a rábízott termelőeszköz állapota lehetővé tenné-e az esetleges további használatot. Nagyon fontos momentuma ezért
2020-nak ez a tanulmány!
–– A munkaerő helyzete ugyanígy
évek óta visszatérő témakör, főként abból a szempontból, hogy a
nyugdíjba vonulókat milyen ütemben tudja pótolni az erőmű. Változott ebben valami az elmúlt egy
évben?
–– Bizonyos üzemviteli munkakörök kritikusak e tekintetben,
elsősorban a hosszú betanulási
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időszak miatt. A közelmúltban elértük, hogy pluszlétszámkontingenst engedélyezett a tulajdonos,
amelynek pont ezekre a munkakörökre lesz hatása. 29 új blokkügyeletest tanítunk be így a közeljövőben. Ez azt jelenti, hogy mire
ők a képzési ciklussal végeznek,
teljes egészében lecserélődik a
gárda. Ilyen volumenű képzés legutóbb akkor volt, amikor indultak
a blokkok. Ez talán jól érzékelteti,
hogy micsoda lehetőséget kaptunk, mekkora karrierlehetőség áll
azok előtt, akik bekerültek ebbe a
rendszerbe.
–– Kívülről érkeznek, vagy belső
emberek kezdik a képzést?
–– Belső emberek, a primer köri
gépészektől kezdve az elektriku-

sokon, műszerészeken át a turbinagépészekig számos pozícióból
kerülnek ki. Ennek a képzési programnak sajátossága, hogy mindenkinek az alapoktól kell kezdeni, és csak így haladhatnak felfelé
az operatív hierarchián.
–– Őket a meglévő blokkokra képezzük, vagy megjelenik ebben
már Paks II. igénye is?
–– Alapvetően magunknak képezzük őket. Ha ránézünk a társasági
korfára, az látszik, hogy a mostani
54-56 éves korosztályban a férfiaknál van egy létszámcsúcs. 5-6 év
múlva tehát ismét nyugállományba vonulási csúcs várható – persze
attól függően, hogy a kapcsolódó szabályok hogyan alakulnak –,
amelyre már most készülnünk kell.

Külön pikantériája a dolognak,
hogy a generációk közötti különbségek is jelentősen megváltoztak. Félreértés ne essék, ezt
nem kritikaként mondom, pusztán tényként említem. Tudatában
kell lennünk, hogy az Y és Z generáció prioritásai, értékei abszolút
eltérőek a korábbi generációkétól. Nemcsak az a feladvány, hogy
darabszámra meglegyünk – mert
azzal talán nem lenne probléma –,
hanem az is, hogy az új generációk igényeit kiszolgáljuk. Ők mást
várnak az élettől, másként tekintenek a munkahelyükre, más a munkáltató-munkavállaló közti igényrendszerük. Rá kell jönnünk, mit
szeretnének, hogyan tudjuk őket
beilleszteni a saját szervezetünk-

nukleáris (35,67%)
szén, lignit együtt tüzelés (8,45%)
szénhidrogéngáz (19,28%)
szénhidrogénolaj, dízel (0,10%)
fotovoltaikus (2,00%)
szél (1,55%)
víz (0,47%)
biomassza + egyéb (4,02%)
hulladék (0,88%)
geotermikus (0,02%)
import-export szaldóenergia (27,56%)

A teljes bruttó villamosenergia-felhasználás megoszlása 2019 [%, GWh]
Forrás: MAVIR
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be, rendszerünkbe, vállalati kultúránkba, de közben figyelembe
kell venni azt is, hogy a nukleáris
technológia nem tűri azt a rugalmasságot, amit ez az új generáció
elvárna egy munkahelytől. Ki kell
tudnunk alakítani egy egészséges
kompromisszumot. Elgondolkodtató például, hogy bizonyos operatív munkahelyekre beültetünk
Z generációs fiatalokat, akik már
digitális köldökzsinóron nőttek
fel, mi pedig elvágjuk ezt a köldökzsinórt, és rákényszerítjük
őket, hogy napi 8-12 órát nélküle
dolgozzanak. Ez nyilván nem lesz
nekik komfortos. Ki kell találnunk
ezért egy olyan megoldást, hogy
azt érezhessék, nem szakadnak
el a világtól csak azért, mert bejönnek az atomerőműbe dolgozni, ugyanakkor mi is biztosak
lehessünk abban, hogy a mi prioritásunk, a nukleáris biztonság
elsődlegessége a helyén marad.
Ez izgalmas feladat, melyet át kell
gondolnia nemcsak az atomerőművet, hanem minden hasonló,
kritikus infrastruktúrát üzemeltetőnek. Változnunk kell, és a helyén
kezelni ezeket az ügyeket.
Ezért kezdeményeztem egyébként tavaly a cégen belül a 30 év
alattiak fórumát, hogy kezdődjön
el a párbeszéd, lássuk, mit szeretne az új generáció. Mondják el,
mi az, ami őket foglalkoztatja, mit
szeretnének, mi az, ami általános
problémát jelent számukra. Kiderült például, hogy a lakáskérdés
az egyik ilyen: a paksi lakásárak
mellett nem tudnak előbbre jutni. Keressük ennek a megoldásait
mostantól, első lépésként megemeltük a lakásfelújításra, lakásvásárlásra fordítható vállalati kölcsön összegét.
–– Tavaly év végén a bónuszok kifizetésével kapcsolatos problémák

rányomták a bélyeget a belső hangulatra, legalábbis bizonyos jelek erre engednek következtetni.
Mennyire érzékelhető ez, látjátok
okát és megoldását?
–– A hangulat mindig nehezen
mérhető, nekem, műszaki embernek ezért alig megítélhető.
Az tény, hogy 2019 végén a munkaidőkerettel való gazdálkodás
egyik sajátosságának következtében az úgynevezett „kiegyenlítő
napokat” tömbösítve kellett kiadnunk novemberben. Erre fel kellett
készülnie a szervezetnek, hiszen az
intézkedés komplett csapatokat
érintett, ráadásul az év legvégén,
elszámolása pedig a mozgóbérkeretet jelentősen csökkentette. Ennek eredményeként eltűntek azok
a mozgóbértartalékok, amelyek
meg szoktak lenni karácsony előtt,
és amire az emberek számítanakszámítottak is.
Előállt az a paradox helyzet, hogy
bár kiemelkedő évet zártunk, a
kollégák a számlájukon ezt nem
látták viszont, sőt összevetve a korábbi évekkel, az év végi motiváció
az átlaghoz képest is szerényebb
volt. Ez önmagában elégedetlenséget szült, amihez társult még a
fodrásznál, a játszótéren és egyéb
helyeken terjedő városi legenda a
Paks II.-es dolgozók mesés bónuszait illetően. Ez szintén sokat rontott a hangulaton.
Viszont január elején, amikor az
évzárási folyamatokban látszott,
hogy lesz bérmaradvány, a decemberi fizetéssel mindenkinek
50 ezer forintnyi pluszpénzt tudtunk rögzíteni, ami remélem, valamelyest javított a helyzeten.
–– Az MVM Csoport teljesítményértékeléshez rögzített jutalmazási
rendszere, a TÉRKŐ szintén csúszik, ez mennyiben befolyásolja a
helyzetet?
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–– A pénzáramlás összességében
megfelel a tavalyi konszenzusnak,
ami 8%-nyi keresetfejlesztést rögzített. Ezt kétségkívül teljesítettük,
hiszen az üzleti tervben erre biztosított összeget felhasználtuk. Tehát a pénz ott van a kollégáknál,
csak nem abban az időbeni eloszlásban, ahogyan erre számítottak,
vagy ahogyan ezt esetleg a korábbi években megszokhatták. Ezt át
kell gondolnunk, mert lehetnek
olyan megoldások, amelyekkel
biztosítható, hogy az anyagi elismerés akkor érkezzen, amikor az a
leghatékonyabb – nyár elején nyaraláskor, ősz elején a beiskolázáskor, illetve karácsony előtt. Ebben
az ügyben nyilván mindannyian
megteszünk minden tőlünk telhetőt, és maximálisan képviseljük az
MVM-nél az atomerőmű dolgozóinak érdekeit.
–– A távolabbi feladatokra visszatérve, a Paks II. Atomerőműhöz
kapcsolódó munkák, egyeztetések hogyan alakulnak?
–– Az egyeztetéseink továbbra
is rendszeresek, és úgy gondolom, hogy látványos előrehaladás
van az északi területen a leendő
üzemi terület tisztítása tekintetében, rengeteg épület eltűnt, ki
van egyenlítve a talaj, a látvány is
impozáns, közműveket bontunk
el és építünk. A telekátadás kapcsán a Paks II.-vel kötött szerződés szerint ebben az évben két
területrész átadása esedékes,
amit természetesen határidőre
meg fogunk tenni.
Gőzerővel dolgozik a csapat azon,
hogy a felvonulási épületekhez
szükséges
közműcsatlakozási
pontok elérhetőek legyenek, illetve a felvonási épületek létesítéséhez szükséges területek rendezése is megtörténjen. Elég fontos és
látványos lépések ezek.
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Tudásbarát szervezet
Lehmann Katalin | Fotó: internet
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. elnyerte a „Tudásbarát szervezet 2019” díjat a nagyvállalatok között
két kategóriában is az élen végezve. A pályázatot tavaly szeptemberben a TTKA Tehetség és Tudás
Központ Alapítvány és a SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány írta ki. Matesz Rolanddal, az erőmű
tudásmenedzsment-főszakértőjével – a pályázat szakmai gazdájával – beszélgettem a tudásmegőrzés
fontosságáról és a díjakról.
–– Miért kell foglalkozni az atomerőművön belül is tudásmegőrzéssel, mit jelent ez a kifejezés?
–– Nagyon fontos kérdés, hogy mit
teszünk annak érdekében, hogy
a biztonságos működésünkhöz
szükséges tudást megőrizzük „kapun belül” akkor is, amikor folyamatosan vonulnak nyugdíjba nagy
tapasztalattal rendelkező kollégáink. Jelenleg is egy nyugdíjazási hullám kellős közepén vagyunk,
a 2020-as évek első felében több
száz kollégánk válik nyugdíjjogosulttá, ami egy komoly tudásvesztési kockázat, így ezzel a témával
egyre többet kell foglalkoznunk.
Számos olyan eszközünk van azonban (és a pályázatban is ezeket
díjazták elsősorban), amelyekkel
mérsékeljük ezeket a kockázatokat
(pl. a teljes belső képzési rendszerünk, mentori program, Tudásportál, műszaki könyvtár, dokumentációmenedzsment, tudásmegőrző
kérdőívezés és számos egyéb nevesített, eljárásrendben rögzített
tudáskezelési eszköz).
–– A nukleáris iparban általános a
probléma, vagy ez paksi sajátosság?
–– Úgy tapasztaljuk, hogy ez egy
világszintű probléma. A 2016-os
nukleáris tudásmenedzsment-vi-

lágkonferencián is vezető téma
volt az idősödő munkaerő-állomány kérdése. A nyugdíjazási hullám azért is jelentős probléma,
mivel a fiatalokat, pályakezdőket,
főként a mérnököket egyre nehezebb az atomipar felé vonzani,
nagy a verseny a munkaerőpiacon. Ezért is fontos, hogy mindezt
felismertük Pakson, és a tudásmegőrzés mellett az is fókuszba
került, hogy mit tudunk kínálni a
fiataloknak, milyen életpályát lehet bejárni nálunk, és mennyire
vagyunk vonzó „márka” a munkáltatók között. Folyamatosan teszünk azért, hogy a változó munkaerőpiaci világban is megálljuk a
helyünket, és az atomerőmű mindenkor a biztonság elsődlegessége mellett a lehető legtöbb villamos energiát termelje optimális
költségszinten. Ehhez elhivatott
és kiválóan felkészült kollégákra
van szükség, amivel az atomerőmű rendelkezik is. A ,,Tudásbarát
szervezet 2019” elnevezésű díj tulajdonképpen az évtizedek alatt
kimunkált tudáskezelési és tudásmegőrzési rendszernek, illetve
újító gondolatainknak, törekvéseinknek, a nemzetközi legjobb
gyakorlatok meghonosításának is
az elismerése.

–– Van arról információ, hogy az
erőműben mennyire működik jól
a mentori rendszer mint a személyek közötti tudásátadás, tapasztalatmegosztás talán legfontosabb
eszköze?
–– A mentori tevékenység egy jól
nyomon követett, dokumentált
folyamat; különböző értékelések
vannak a program során. Az, hogy
a mentor és a mentorált között
mennyire lesz jó a munkakapcsolat, a fiatal mennyire éhes a tudásra, és a mentor mennyit áldoz a
betanításra, az már nagyon egyénfüggő, de azt gondolom, hogy ez a
közös munka kulcskérdése a megfelelő tudásátadásnak. A társaság
egy Mentori Bizottságot is működtet annak érdekében, hogy a rendszer színvonala, a gyakorlati tudásátadás megvalósítása mindenkor
kiváló legyen. Fontos, hogy akik
kellő tapasztalattal rendelkeznek,
maguk mellé tudják venni a fiatalokat, és tudásukat megfelelően át
tudják adni.
Részben ez is oka annak, hogy idén
a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség iránymutatásaiban szereplő módon a „kulcstudásgazdákat”
felmérjük cégen belül, hogy a működés és biztonság szempontjából
kritikus fontosságú munkatársain-
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kat intenzívebben bevonhassuk a
tudásmegosztási tevékenységekbe.
–– Hogyan értesült cégünk a ,,Tudásbarát szervezet 2019” pályázatról?
–– Az egyik fő feladatom, hogy a
nemzetközi nukleáris szféra legjobb
gyakorlatait idehaza meghonosítva
fejlesszem a tudásmegőrzési eszköztárunkat, és támogassam annak
cégszintű koordinációját a megvalósításban. Ez a pályázat egy új kezdeményezés, mivel a generációk
közötti tudásátadás egyre jelentő-

ez alatt, ahol felismerték, hogy a
tudás érték, egy stratégiai fontosságú tényezője a működésnek,
amit megőrizni, kezelni, bővíteni,
megosztani, tárolni kell. Egy olyan
szervezeti környezet szükséges ehhez, ahol az ember, a folyamatok
és a technológia harmonikus egységben „működnek”.
–– Hogyan állítottátok össze a pályázati anyagot?
–– A pályázat során egy online
támogató felületre kellett felvinni
nagyon konkrét válaszokat nagyon

és egyéb prezentációs anyagok,
előterjesztések) állítottam össze a
konkrét anyagot, amit a kollégáink ajánlásai és egy remek tudásmenedzsment-poszter egészített
ki, amelyért külön köszönet jár az
MTIG munkatársainak. A pályázaton három kategóriában lehetett indulni, amelyből mi kettőn
indultunk, és mindkettőben első
helyezést értünk el: (1.) A vállalaton belüli tudásátadás eszközei,
folyamata, tudásbrókerek a cégen
belül; (2.) Klasszikus generációvál-

sebb kérdés a már említett okok
miatt hazánkban is. Az erőmű már
korábban is részesült különféle díjazásban (Legjobb Női Munkahely,
Családbarát Vállalat, Kerékpárosbarát Munkahely stb.), és nagyjából
ezek közé illeszkedik a „Tudásbarát
szervezet 2019” pályázat is.
–– Mitől lesz tudásbarát egy munkahely?
–– Úgy gondolom, hogy azt a
szervezetet vagy vállalatot értik

konkrét kérdésekre. (Például: Kérjük, mutassa be, milyen módon
történik a tudásátadás az Önök
vállalatánál! Milyen szokások, hagyományok jellemzik a generációk
közötti tudásátadást? Létezik-e a
vállalatnál hivatalosan dokumentált folyamata a tudásátadásnak?)
Gyakorlatilag azokból az anyagokból, amelyek rendelkezésre
állnak (stratégia, politikák, vonatkozó eljárásrendek, szabályzatok

tás – szakmák átadása generációk
között. Az ünnepélyes díjátadóra
február 6-án került sor a Lánchíd
Palotában, ahol a nyertes pályázatot bemutattuk az érdeklődő szakmai közönségnek. Innentől egy
teljes évig mi vagyunk a tudásbarát szervezet cím birtokosa, amely
elismerése annak, hogy a Paksi
Atomerőmű a tudásmegőrzésben
is élen jár a hazai vagy hazánkban
működő nagyvállalatok körében.
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112 éve született
Teller Ede

Teller Ede
1908–2003

Hárfás Zsolt | Fotó: internet, AEM-archívum
A magyar származású professzor a XX. első felének legendás fizikusgenerációjához tartozott, január
15-én született 112 éve. Olyan tudósoknak volt kutatótársa és kollégája, mint Werner Heisenberg, Niels
Bohr vagy Enrico Fermi, de személyes ismeretség fűzte Albert Einsteinhez is. A hidrogénbomba atyjaként vált közismertté.
Los Alamosban a második világháború idején az amerikai atombomba kifejlesztésén dolgozó tudósok
között terjedt el az a szóbeszéd,
hogy 1100 esztendővel ezelőtt egy
Marsról érkezett űrhajó kényszerleszállásra kényszerült Közép-Európában. A földönkívüliek embernek álcázva magukat azóta is a
Föld nevű bolygón élnek, és magyarnak mondják magukat. A tudósok a Földön kívüli származást
különösen öt, Amerikába kivándorolt honfitársunkkal kapcsolatban
feltételezték, akik egytől egyig
briliáns elmék voltak, miután egy-

mással a környezetük számára furcsa nyelven, magyarul értekeztek,
és jellegzetes magyar akcentussal
beszélték az angolt. Teller Edéről,
Kármán Tódorról, Wigner Jenőről,
Szilárd Leóról és Neumann Jánosról van szó.
Teller Ede hároméves koráig
egyetlen szót nem szólt, utána viszont hirtelen tökéletes és teljes
mondatokban beszélt. A családi
közös étkezések alkalmával többször kijelentette: „Kérem, ne szóljatok hozzám, most egy problémán gondolkozom.”

Elalvás előtt Teller szeretett fejben számolni, a kedvence az volt,
hogy hány másodperc van száz évben. Elmondása szerint „az egészben az volt a legérdekesebb, hogy
mindig más eredmény jött ki”.
A Trefort utcai mintagimnáziumban nagyon unta a matematikatananyagot, mert messze iskolatársai előtt járt, mire rá is szólt a
tanára: „Hallgasson, Teller, tudom,
hogy egy zseni, de én nem szeretem a zseniket.”
Teller Edét leginkább a matematika érdekelte, de az apja józanul
azt tanácsolta neki, hogy legyen
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inkább vegyészmérnök, hiszen
azzal pénzt is lehet keresni, ezért
beiratkozott a Budapesti Műszaki
Egyetemre.
A
Maxwell-egyenletekről
ezt
mondta: „Maxwell egyenletei valóban gyönyörűek. Amikor befejeztem tanulásukat, azon az estén meghallgattam Beethoven IX.
szimfóniáját. A szimfóniát kicsit
még a Maxwell-egyenleteknél is
szebbnek éreztem, de mindenképp jóval nehezebbnek.”
Teller Ede 1926. január 2-án felszállt a Karlsruhéba tartó vonatra, hogy a német vegyipar fellegvárában folytassa tanulmányait.
Hermann Mark professzor így emlékezett vissza Tellerre: „Nagyon
gyakran, az óra végén vagy már
az óra alatt azt mondta ez a fiatal-

ember: – Igen, ez igazán érdekes
volt, de ha szabad szólnom, a Professzor Úr voltaképpen a következőt kívánta mondani. Ezután – erős
magyar kiejtéssel – elmagyarázta
saját ötletét. És mindig igaza volt!”
Teller Heisenbergnél írta a hidrogénmolekula ionjáról szóló doktori dolgozatát: „…Az alapállapotot
egy dán már leírta. Heisenberg
azt kérte, számítsam ki a gerjesztett állapotokat is. Egy mechanikus kalkulátoron dolgoztam, ami
számokat produkált, és zajt. Akkor
jókat aludtam, főleg reggelente.
Délután bementem a tanszékre
beszélgetni és olvasni. Disszertációmon éjszaka dolgoztam. Én akkor 21 éves voltam, Heisenberg 28,
hálószobája épp az én irodám fölött volt, ahol a zajos számológé-
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pet tekertem. Egyszer éjfél után
lejött hozzám, és megkérdezte:
– Mikor lesz kész? Azt feleltem: –
Talán még egy év. Mire ő: – Még
nem elég az elvégzett munka?
Megnézte számításaimat, és így
szólt: – Elég lesz. Írja le disszertációnak! Máig sem tudom, hogy
azért doktorálhattam-e le (1930),
mert számításom volt elég, vagy
pedig az éjszakai zajból volt elege.
De esküszöm: nem szándékosan
zajongtam, hogy korábban doktorálhassak.”
Teller Edét nem kizárólag a tudomány, hanem a művészetek is
érdekelték. Szinte minden érdekelte, amin gondolkodni lehetett.
A fizika sok területén őrzik a nevét
fizikai fogalmak, elvek. A történelmi Washingtoni Elméleti Fizikai
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Konferenciára, amelyet Gamow és
Teller szervezett, 1939 elején került
sor. Itt jelentette be Niels Bohr a
maghasadás Berlinben tett fölfedezését. Az ezt követő eseménysorozat a Nap energiáját lehozta
a Földre, és ebben a történetben
Teller Ede nagyon aktív szereplő
volt. Erre így emlékezett vissza:
„A maghasadás által föltárt lehetőségek eleinte nem nagyon érdekelték az amerikaiakat. De volt ott
egy magyar is, Szilárd Leó, aki nagyon sokoldalú ember volt. Még
arra is képes volt, hogy az amerikaiaknak megmagyarázza a nukleáris
láncreakció koncepcióját. Egy dolgot azonban ő sem tudott. Nem
tudott autót vezetni. 1939 nyarán
a Columbia Egyetemen dolgoztam New Yorkban. Egyik nap Szi-

lárd odajött hozzám: – Mr. Teller,
vigyen el Einsteinhez! Mikor beléptünk a nyaralóba, Einstein – demokratikus ember lévén – a sofőrt
is behívta. Ekkor Szilárd előhúzott
zsebéből egy Roosevelt elnökhöz
címzett levelet. Einstein figyelmesen végigolvasta, és ezt mondta:
– Nos, ez lesz az első eset, hogy az
ember a magenergiát közvetlenül
hasznosítja, nem úgy, mint korábban, a napsugár közvetítésével.
E szavak után aláírta a levelet Albert Einstein.”
Az Einstein-levél által elindított és
a Pearl Harbor ellen intézett japán
támadás után a legfontosabb az
volt, hogy Chicagóban megépítsék az első atomreaktort. Itt esett
meg, hogy ebéd után az intézet
felé sétálva Fermi megkérdezte

Tellert: ha a maghasadásos atombomba által előidézett hőmérséklet magasabb, mint a Nap centrális
hőmérséklete, nem lehetne-e vele
termonukleáris reakciót elindítani?
Teller első válasza negatív volt, de
a gondolat nem hagyta nyugodni.
1942 nyarán Berkeley-ben egy bizalmas tanácskozáson Teller már a
„szuper”, azaz a hidrogénbomba
lehetőségéről tartott előadást.
A chicagói atomreaktor decemberi sikeres indítása után Teller Edét
meghívták Los Alamosba, hogy ő
is dolgozzon a hasadási atombomba konstrukcióján. Az 1945. júniusi
kipróbálás előtt Los Alamos igazgatója, Oppenheimer arra kérte
Tellert, hogy újra számoljon utána: a plutóniumbomba melege
nem idézhet-e elő termonukleáris
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láncreakciót a légkörben vagy az
óceánban. – Itt nemcsak a fizika
ismert törvényeit kellett figyelembe vennem, hanem a még föl nem
fedezett törvényekre is gondolnom kellett. Az ilyen feladatokat
szeretem, amikor széles skálán kell
gondolkozni. Konklúziója megnyugtató volt: atombombától nem
indulhat be fúzió levegőben vagy
tengerben, de nehézhidrogénben
igen!
1947-ben Teller Ede már az Egyesült Államokban a Reaktorbiztonsági Bizottság elnökeként dolgozott. Teller Ede 1962. december
2-án vette át a Fermi-díjat Kennedy elnöktől „a kémiai fizika és
magfizika területén elért eredmények, a termonukleáris kutatásban
játszott vezetőszerep és a nemzetbiztonságot erősítő erőfeszítéseinek elismeréseként”. Élete vége
felé olyan atomerőművek építése
mellett érvelt, amelyekben a biztonságot a természet törvényei
garantálják.
Wigner Jenő biztatására, 1988ban Marx György hívta fel a világhírű tudóst annak érdekében,
hogy meghívja hazánkba. Teller
Ede végül 1990. december 1-jén
érkezett Magyarországra. Másnap
a Paksi Atomerőműben tett látogatása során csupán „keresztkérdéseket” tett fel. Ilyen kérdések
egyike volt az, hogy az erőműben
hogyan ellenőrzik a reaktortartály
öregedését az üzemelés során.
A látogatással tökéletesen elégedett volt, hiszen ezt mondta: „Ilyen
jól képzett és felelős reaktorkezelő személyzettel, amilyen a paksi,
egész pályafutásom során nem találkoztam.”
Teller Ede 1990. december 3-án
az MTA rendkívüli közgyűlésén
így emlékezett vissza: „…Tegnap
Paksra látogattam. Nincs kétsé-

gem, hogy Magyarország számára
nagyon fontos az atomenergia, de
fontos az egész világnak. Atomenergia nélkül nem szűnhet meg
az óriási különbség a haladott és
az elmaradott országok között.
Az atomenergia révén kilátás nyílik egy harmonikus világ felépítésére...”
Ezt követően gyakran járt haza.
Rendszeresen tartott előadásokat,
rendhagyó fizikaórákat. Állami, tudományos és ipari vezetőkkel is
találkozott. Tudta, hogy hazánk-
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ban mindenki szereti. Úgy fogalmazott: „Újjászületett magyarnak
érzem magam.”
Teller Ede számos magyar kitüntetést kapott. 2003. szeptember
9-én, életének 95. évében hunyt el
Stanfordban, Kaliforniában. A tudós tiszteletére a paksi Atomenergetikai Múzeumban 2016 októberében emléksarkot avattak fel.
Forrás: Teller Ede köszöntése,
Hazajöttem, Teller Ede 1908–2003/
fizikaszemle.hu
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Kreatív, ötletes, sikeres:
Alkotó Energia
Kanczler-Thuróczy Zsuzsanna | Fotó: Juhász Luca, saját archívum

Általában azok a dolgok a legértékesebbek számunkra, amivel sok időt töltünk, amibe sok munkát és
energiát fektetünk. Az igény bennünk, hogy a környezetünket, a minket körülvevő világot alakítsuk,
egyidős az emberiséggel. Ugyanakkor a környezetünk védelme és a fenntarthatóság napjaink egyik
legfontosabb problémája. Nem véletlen, hogy a Do it yourself! (Csináld magad!) mozgalom hazánkban
is egyre népszerűbb. Mindenki más okból fog bele a régi tárgyak felújításába, újragondolásába, de a
végeredmény minden esetben egy teljesen egyedi, saját kezűleg készített alkotás. A Paksi Atomerőmű
is elkötelezett híve a környezetvédelemnek, az újrahasznosításnak és az értékek megőrzésének. Ezért is
indította el 2016-ban Alkotó Energia pályázatát, mely arra buzdít, hogy gyönyörű használati tárgyakat
és díszeket is készíthetünk magunknak a legalapvetőbb hozzávalókból. A hangsúly kezdetben a bútorfelújításon, festésen, dekoráláson és a használati tárgyak átalakításán volt.
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Az újrahasznosított, átalakított tárgyakról sokan azt hiszik, hogy soha
nem lesznek olyan szépek, mint a
boltban vásároltak. Ez óriási tévedés! Az elmúlt évek Alkotó Energia
pályázatai bebizonyították, hogy
mennyire kreatív, értékes alkotások születnek egy-egy jó ötlet és
ráfordított idő eredményeképpen.
A legszebb alkotások megtekinthetők a minden évben megjelenő
győztes pályamunkákat tartalmazó albumokban.
A kezdeményezés olyannyira sikeres és ismert, hogy 2016 óta több
mint 8000 pályázat érkezett az ország minden tájáról. Közel 18 000
fős közösséggel büszkélkedhet
közösségi oldalán, ahol nemcsak
inspirálódhatnak az érdeklődők,
de megoszthatják tudásukat és
megmutathatják az elkészült alkotásaikról készült fotókat is.
A sikertörténet 2019-ben kis módosítással, Alkotó Energia ÚJRA!
néven folytatódott. A kezdeményezés legfőbb vezérelve szintén
az újrahasznosítás volt. Annak bemutatása, hogy a környezet védelmében milyen kreatív módon
hasznosíthatók újra az egyébként
kidobásra szánt tárgyak. Az új kiírás abban különbözik az elmúlt
évektől, hogy egy nagy, több kategóriára kiterjedő pályázat helyett sűrűbben, háromhavonta lehet jelentkezni a meghatározott
témára. Az első ilyen 2019 végén
a karácsony volt, amely az év legszebb időszaka. Ekkor ugrik meg
legjobban a megvásárolt, majd
rövidesen kidobott csomagolópapír mennyisége a háztartásokban. Egyes becslések szerint akár
10-15%-kal több papírt fogyasztunk decemberben Magyarországon, mint az év többi hónapjában.
Ugyanakkor kis odafigyeléssel, tudatos vásárlással, újrafelhasználás-

sal az ünnepek alatt is csökkenteni
tudjuk a környezeti terhelést.
Az Alkotó Energia ÚJRA! pályázat
két győztesével beszélgettem a
megújult pályázatról és személyes
tapasztalataikról.

Kazinczi Ilona a karácsonyi dekorációk kategóriában pályázott papírfonás-technikával készült dísztárgyakkal.
„Különböző kézművesoldalakon
vagyok fent a legnagyobb közös-
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ségi oldalon, ott hívták fel a figyelmem erre a lehetőségre. Nagyon
jó ez a pályázati lehetőség, motiválja az alkotókat, egy visszaigazolás, egy elismerés, amiért nagyon
hálás vagyok! A jövőben is szívesen részt vennék ezen a pályázaton.
Sérült fiatalok napközijében vagyok foglalkoztató, ott mutatta
meg egy fiatalember a papírfonás alapjait. Persze más anyagokból is készítek tárgyakat, például
mosószeres flakonokból cicás tárolókat, gyerekeknek íróasztalra
ceruzatartónak. Imádok minden
kézműves tevékenységet, nemezelek, kavicsot festek, kipróbáltam
magam a festészetben, gyerekszobafestésben, szóval soha nem
unatkozom.
Úgy gondolom, napjainkban az
újrahasznosításé,
újrafeldolgozásé a jövő. A háztartási szemét,
a reklámújságok, a műanyagok
nagymértékben szennyezik környezetünket, ezért erre muszáj valamilyen megoldást találni.”
Másik interjúalanyom Gyapjas
Marietta, aki az újrahasznosított
karácsonyfadíszek kategóriában
különdíjat kapott. Gyerekjáték
kockakirakóból készített szemet
gyönyörködtető díszeket a fára.
„Szakmámból adódóan (földtudományi kutató) is igyekszem
odafigyelni a környezetemre. Amit
tudok, azt újrahasznosítom, valamilyen új értéket, értelmet adva
az adott tárgynak. Ezenkívül szelektíven gyűjtjük a hulladékot, esővízzel locsolunk, energiatakarékos
eszközöket használunk, a konyhai
elektromos gépeim nagy részét is
kiváltottam emberi erővel használható eszközökre. Igyekszem csökkenteni az ökológiai lábnyomunk
mértékét.
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Az interneten különböző fórumokon, oldalakon rengeteg ötlettel
találkozik az ember, amiből ihletet meríthet, kedvet kap az ilyen
jellegű alkotásokhoz. Természetemből is adódik (gyűjtögető típus
vagyok), hogy sok dolgot félreteszek, hogy jó lesz még valamire,
ha az adott pillanatban még nem
is tudom pontosan mire. Kb. 15
éve kezdődött, amikor vettem egy
gyertyaöntő készletet, és a megmaradt gyertyák beolvasztásával
újakat készítettem.
Pár éve egy munkatársam hívta fel
a figyelmem az akkor induló legelső pályázatra. Azt gondolom, hogy
ez egy nagyon jó kezdeményezés,
hasonlóval még azelőtt nem is találkoztam. Felhívja a figyelmet arra,
hogy nem kell mindentől megszabadulni, azonnal a szemétbe dobni, egy kis idővel, energiával, akár
anyagi vonzatok nélkül az otthon
található dolgokból is tudunk belőlük valami újat, hasznosat készí-

teni. Manapság nagyon felkapott,
mondhatnám trendi lett a DIY (Csináld magad!), sokakat motiválnak
a pályázati munkák valami hasonló
elkészítésére.
Rengeteg ötletem van még a jövőre nézve, pár téli dísz is készülni fog a lakásunkba, de főleg már
a tavaszra, húsvétra koncentrálok.
Tervben van egy régi bútor átalakítása is. Természetesen idén is szeretnék indulni a pályázaton.”
Iványi Krisztina, a program megálmodója, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. kommunikációs főszakértője a jelen sikereiről és a jövőbeni
tervekről beszélt.
„Nem szeretnék egyetlen dolgot
nevesíteni, amikor arról beszélünk,
mi mindent értünk el az Alkotó
Energia program életre hívásával,
hiszen sok-sok dologban sikerült
pozitív hatást kifejtenünk. Hiszem,
hogy nagy szerepünk van abban,
hogy elterjedt és népszerűvé vált

az újrahasznosítás egy olyan formája – a bútorok és használati tárgyak felújítására gondolok –, ami
korábban nem volt ennyire szerves része a tudatos életformának.
Azzal, hogy megmutattuk, igenis
bárki képes lehet új életet, újra
hasznos funkciót adni egy szemétre szánt tárgynak, sok ezer ember
számára adtunk bíztatást, és sok
ezer tonna hulladékot, illetve annak kezelését spóroltuk meg: szerintem mondanom sem kell, hogy
mindez jelentőséggel bír környezetünk állapota szempontjából is.
De nem csupán matériákat, tárgyakat mentettünk meg így az enyészettől, hanem a hozzájuk fűződő
emlékeket, történeteket is. És miközben mentettünk, új dolgokat
tanultunk és tanítottunk, új embereket ismertünk meg, új szakmánk
lett, új közösségeket hoztunk létre,
önbizalomra tettünk szert, és boldogok is voltunk, hiszen átélhettük
az alkotás örömét is.
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Szeretnénk még több emberhez
eljutni, még több példát megmutatni, ehhez pedig az kell, hogy minél többféle témát dolgozzunk fel
a munkánk és a pályázatok során.
Számos olyan újrahasznosítási lehetőség és terület van, amelyeket
szeretnénk megmutatni, természetesen úgy, hogy közöttünk élő
hús-vér emberek alkotásait állítjuk
példának – ez sokkal ösztönzőbb
(mert kézzelfogható) inspiráció,
mint bármi. Ennek szellemében a
korábbi évi egy helyett idén legalább 4-5 pályázatot szeretnénk
indítani, amelyek sokkal jobban fókuszálnak egy-egy Csináld magad!
témára. A nagy sikerű karácsonyi
dekorációs ÚJRA! pályázat (amire
egyébként 1200 pályamunka érkezett be) után szeretnénk retróbútor-felújítós, világítás vagy épp
kredenc, gumiabroncs és hasonló
tematikájú pályázatokat is csinálni,
remélve, hogy így olyan ötletek és
alkotók is megmutatkoznak majd,
akik/amik eddig nem találták meg
önmagukat a pályázatainkban.
Szeretném még intenzívebbé tenni
a felújításhoz szükséges tudás átadását, hogy minél korábban – akár
már gyermekkorban – és minél szélesebb körben elkezdjenek alkotni
és újrahasznosítani az emberek.
Ahogyan a szelektív hulladékgyűjtés, az energiatakarékos berendezések használata, az ivóvízzel
való takarékoskodás szemlélete is
beépül(t) az életünkbe, ugyanúgy
be fog – mert be kell – épülni a
használati tárgyainkkal kapcsolatos tudatos szemlélet, de ezt nem
lehet elég korán kezdeni, és nem
árt az sem, ha minél többször találkozunk magával a szemlélettel.
Ez is az oka annak, hogy szeretném, ha a pedagógusokat és a közösségépítő/-fejlesztő embereket
is el tudnánk érni, hiszen nekik az

a munkájuk, hogy átadják a tudásukat: remélem, hamarosan életre
tudjuk hívni azt az országjáró pedagógusroadshow-t, amihez nagy
reményeket fűzünk. Szeretném
azt is, ha a saját kezű felújításban
és az e témára épülő közösségekben rejlő karitatív lehetőségeket
is fejleszthetnénk: az eddig megvalósított közösségi jótékonysági
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festési projektek tapasztalata azt
mutatja, hogy nem csupán igény/
rászorultság van a segítségre, de
megvan a segíteni akarás tömeges
igénye is, a kettő között pedig valahogyan kapcsolatot kell teremteni. Szeretném, ha az Alkotó Energia
egy, a bútorfelújításon is túlmutató szemléletformáló erővé válna,
amely a tudatos életmód minél
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több területét népszerűsíti. Ezért
is hoztuk létre az ÚJRA! magazint,
amely nagyjából kéthavonta jelenik meg számos napi- és hetilap ingyenes mellékleteként, több mint
félmilliós példányszámban. Ebben
a lapban a tudatos vásárlás, tudatos fogyasztás számos lehetőségét

igyekszünk megmutatni, a ruházkodástól az étkezésen át a szórakozásig, a hasznos lelőhelyek mellett
példaértékű kezdeményezéseket
is bemutatva.”
Hogy mitől lesz sikeres egy pályázat? Kell hozzá egy új ötlet, kell a

folyamatos megújulás és egy lelkes csapat, akik kitartóan, egy cél
érdekében dolgoznak. A csapat
mozgatórugója Krisztina, aki szívügyének tekinti az Alkotó Energia
pályázatot. Ez a szenvedély, ami
benne van, újabb és újabb ötletekre sarkallja, ezért nem sajnálja az
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időt és az energiát belefektetni a
program tökéletesítésébe. Természetesen ez a lelkesedés semmit
nem érne a több ezer fantasztikus
és eltökélt alkotó nélkül, akik legyenek akár profik, akár amatőrök,
lendületben tartják ezt az újszerű
kezdeményezést.
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A vezetői siker receptje
Gyöngyösi Petra | Fotó: internet

A siker szó mellé szinte mindenki pozitív tartalmat társít. Az élet számos területén válhat egy ember sikeressé. Nézzük meg, hogy a vezetők körében hogyan értelmezhető a siker. Hogyan válik valaki sikeres
vezetővé, mit kell tennie a siker érdekében, mivel és mennyi idő alatt lehet sikereket elérni? Kiből lehet
sikeres vezető: a jó szakemberből vagy a jó menedzserből? Számos hasonló kérdés merül fel bennünk,
amikor e témát elemezzük. Megválaszolásukhoz Tarczali Orsolya tréner, coach, mediátor volt segítségünkre.

–– Miből tevődik össze a vezetői
siker?
–– Milyen összetevőkből áll a vezetői siker? Milyen sorrendben
keverjük össze az alapanyagokat?
Milyen kényelmes lenne, ha lenne
erre is receptkönyv, és csak felcsapnánk a megfelelő oldalt, mint
amikor vendégek érkeznek, és egy

igazán finom vacsorával akarunk
kitenni magunkért. És itt is van a
következő kérdés: mi a finom? Kinek mi… Kinek mit jelent a siker?
Ha megkérdeznénk tíz vezetőt,
akikről az a benyomásunk, hogy ők
bizonyára sikeresek, valószínűleg
különbözőképpen fognák meg a
siker fogalmát.

–– Ön szerint a csapatmunka vagy
az egyéni „küzdelem” eredményeképpen válhat valaki sikeres vezetővé?
–– Tanácsadóként, coachként abban hiszek, hogy a vezető sikerét
a csapatának teljesítménye határozza meg. Amikor hozzák az eredményeket, megvalósítják a kitűzött
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célt (megvannak a számok, haladnak a projekttel, innoválnak stb.),
sikeresen működnek: a vezető az
eredményeket a csapatán, az embereken keresztül produkálja.
A sikeres vezető kérdését ezért inkább úgy fognám meg, hogy hogyan tudja a vezető sikerre vinni a
csapatát.
–– Egy vezető meddig tud szakember maradni?
–– Jellemző karrierút, amikor valaki kiváló szakemberből válik vezetővé. Nem könnyű ez a folyamat,
hiszen az identitása része, amire
eddig a rengeteg pozitív visszacsatolást kapta, a szakmai munka.
A vezetői szerepkörrel pedig pont
ez a szakmai munka lesz kevesebb,
és a fókuszba az emberekkel való
foglalkozás kerül. Tudatosság, önismeret, önreflexió és a vezetői
készségek fejlesztése szükséges
ahhoz, hogy a fókuszt valóban át
tudja állítani. A mérleg egyik olda-

A jó vezető 10 készsége
1. Működj együtt!
2. Koncentrálj a csapatra!
3. A működési zavarokat fedd
fel időben!
4. Ne ragadj bent egy status
quo helyzetben!
5. Koncentrálj a tanulásra!
6. Légy elérhető!
7. Határozd meg az értékeket!
8. Biztosíts számonkérhetőséget minden szinten!
9. Mutass példát!
10. Add tovább a vezetést!
Forrás: www.hrportal.hu

lán a szeretett szakmai kihívás, a
másik oldalán a „people-menedzsment”: konfliktusok kezelése, teljesítményértékelés, egyeztetés a
célokról, a feladatok delegálása…
Egy vezető, akivel coachingban
dolgoztunk együtt, így fogalmazta meg: „Annyit kell foglalkoznom
az emberekkel, hogy nem marad
időm dolgozni!” Jó pár ülés után
érkezett meg számára tudatosan
is a felismerés, hogy hiszen vezetőként épp ez a „dolgozás”.

–– A Paksi Atomerőműben milyen
módszerekkel képzik a vezetőket?
–– A Paksi Atomerőműben a
vezetőképzés teljes repertoárja – tréning, workshop, csoport,
illetve teamcoaching, coaching –
rendelkezésre áll. A módszertani
sokszínűség segít abban, hogy
mindenki a számára ott és akkor
leginkább hatékony eszközzel fejlődjön. Minden vezető számíthat a
Paksi Atomerőmű HR-szakembereinek támogatására, akár a saját,
akár a csapata fejlődését tűzte ki
célul.
–– Hogyan tudják Önök támogatni a vezetőket a siker felé vezető
úton?
–– Az – egyre jobb – vezetővé válás folyamatában a készségek fejlesztése mellett az attitűd és a
szemléletmód formálása a cél,
amely a viselkedés szintjén is megjelenik. Támogató szakemberként
abban segítjük a vezetőket, hogy
önazonosan, a belső értékrendjükkel koherensen tudjanak működni.
Transzparens, őszinte kommunikációval, mások felé empátiával és
önmaguk felé az érdekeiknek képviseletével, vezetői szerepük felelősségteljes felvállalásával sikerre
tudják vinni a csapatukat.

Emberségből jeles: 10 dolog, ami megkülönbözteti a jó főnököt
a rossztól
1. Bőkezűen bánik a dicsérettel.
2. Következetes.
3. Támogatást nyújt.
4. Figyelembe veszi kollégái véleményét.
5. Nem várja el, hogy a munkád legyen az életed.
6. Nem bánja, ha időnként megpihensz.
7. Nem zárkózik el a visszajelzéstől.
8. Figyelembe veszi az életkörülményeidet.
9. Nem kenyere a megfélemlítés.
10. Utat mutat a nehéz időkben is.
Forrás: femina.hu
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Apropó, színjátszók
Susán Janka | Fotó: Juhász Luca
Megkezdődik a Csak a bolondok boldogok című darab próbája. Az egész színházterem még kivilágítva,
a függöny széthúzva, a színészek téblábolnak vagy éppen ücsörögnek a színpadon. Hétfő van, és pénteken lesz a darab második előadása. Szakter Viktória, a rendező konzultál a technikussal, hogy akkor
ugyanúgy, mint legutóbb. Kiderül, az nem fog olyan könnyen menni, mert mindent újra be kell állítani.
Leül az egyik alsóbb sor közepére, a nézőtér sötétségbe borul. A darab házaspárja már a színpadon,
és a súgó is elfoglalta a helyét. Életre kel a jelenet, keményen összpontosítanak, hogy péntekre ismét
minden összeálljon. Ez a darab az eddigi legnagyobb kihívásuk, jó pár év kellett ahhoz, hogy eljussanak
egy kétfelvonásos dráma előadásáig. Vida Zsolttal, az egyesület vezetőjével és Szakter Viktóriával beszélgettem.
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Vida Zsolt
A „drámázással” még középiskolásként az ESZI-ben köteleződött
el. Igazándiból a véletlennek köszönhető, hogy színjátszó lett. Úgy
gondolta, egy előadást fog megnézni, de kiderült, hogy a diákszínpados szakkörbe toboroznak. Kíváncsi volt, így egy szereppel jött
el a próbáról, és ott ragadt. Megtetszett neki a színjátszás. Hefner
Erika indította el ezen az úton, és
a két évvel ezelőtti visszavonulása
után kérték fel a drámacsoport vezetésére.
–– Hogyan jutottatok el egy ilyen
komoly darab előadásáig?
–– Amikor átvettem a csoport vezetését, eleinte csak a régebbi darabokkal foglalkoztunk, és kapcsolatokat próbáltunk építeni, hogy
hol lehetne ezeket előadni. Aztán
megismerkedtem Szakter Vikivel,
aki képzett színész. Pakson készültünk együtt az Annie című musical
előadására, én a Kakast játszottam
volna benne, Viki pedig a rendezője volt. Szervezési problémák miatt
aztán végül ez nem jutott el a bemutatóig. Nekem régóta az volt
a vágyam, hogy a színjátszó csoportunk előadjon egy nagyobb
léptékű darabot, és Vikivel sokat
ötleteltünk ezen. Pont az ő segítségére volt szükségem, hogy elindulhassunk ez irányba.
–– Mik voltak a nehézségek?
–– Először is kiválasztani a darabot.
Aztán annak van szerzői jogdíja is,
amiről még azt is ki kell deríteni,
hogy hova fizessük be. Szerencsére Viki valahogy rátalált Diana Soto
írónőre, hogy hogyan, azt nem is
tudom pontosan. Megtetszett nekünk a darabja, de ezt eredetileg
verses formában írta meg, így nem
vállalkoztunk az előadására, mert a
nézőknek és nekünk is nehézséget
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okozott volna. Régi vágya volt, hogy
színpadra kerüljön egy műve, ezért
átírta prózai formába. Amikor elolvastam, azt mondtam, ezt meg kell
csinálni, ez siker! Nagyon jó a témája, izgalmas a történet, vannak benne váratlan fordulatok, és rengeteg
aktuális kérdéssel foglalkozik.
–– Miért aktuális?
–– Mert olyan családi problémákkal és függőségekkel találkozhatunk benne – például az internetfüggőség vagy az alkoholizmus –,

–– Talán egy szerepet választottam én, a többit mind Viki mondta.
–– Ez érdekes, hiszen ő nem ismerte még a tagokat.
–– Viki kívülről érkezett, eleinte
csak ismerkedett a társasággal.
Volt egy kisebb háttérben zajló
munkánk, ahol megismerhettük
egymást. Fontos dolog, hogy ki
kivel tud dolgozni. Azok közül válogatott, akik vállalkoztak a vele
való munkára. Teljesen más a munkamódszere, mint az enyém. A fő-

ami sok család mindennapjait érinti. Sok esetben családon belül homokba dugjuk a fejünket, amikor
a problémákról van szó. A darabban most ez terítékre kerül, de a
valóságban sokszor kimondatlan
problémákkal élnek együtt, akár
egy életen át. Ez egy olyan mű,
hogy akár felnyithatja a nézők szemét. Sokuktól azt hallottuk vissza,
hogy egy helyzetre vagy magukra
ismertek. Sőt, a szereplők között is
vannak olyanok, akik hasonló dolgot éltek meg. Ennek is köszönhető talán, hogy a színészek ilyen jól
tudják hozni a karaktereket.
–– Hogyan választottátok ki a szereplőket?

szereplőt én javasoltam, de aztán
Viki győzte meg, hogy vállalja el.
Voltak olyanok, akiket ő hozott be
a csoportba. Nagy Krisztiánnak ez
az első szerepe, rögtön bedobta a
mély vízbe. Úgy megcsinálta, hogy
le a kalappal előtte.
–– Milyen összetételű a társulat?
–– Nagyon vegyes. Színészi végzettsége csak Vikinek van, a többiek minden más szakmában dolgoznak – kozmetikus, mérnök,
nyugdíjas vízirendőr, csak hogy
néhányat említsek. A korosztály
is nagy szórású, a középiskolástól
egészen a hetvenkét évesig. Jelenleg többségben vannak a nők,
pedig korábban, Erika idejében
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többnyire férfiak voltunk. Egy darabban pedig szükség van férfiakra, de most sajnos elfogytunk.
–– Mekkora felkészülés volt a darabra?
–– Hatalmas. Mindenki félt tőle.
Tavaly februárban kaptuk meg,
és novemberben volt az előadás.
Számtalan
gyerekbetegségünk
volt, amit most orvosoltunk, ezekből rengeteget tanultunk.
–– Mitől tartottatok?
–– A szövegkönyvtől sokan megijedtek, még soha nem kellett en�nyi szöveget megtanulni. Mivel
negatív hangvételű a darab, tartottunk attól, hogy nem fog sikert
aratni. Nehezen találtunk grafikust
is a plakát elkészítésére. Amikor
megfűszereztük az élő zenei kísérettel, ami Vikivel a közös mániánk

lett, az is sok kérdést szült. Ki legyen? Milyen hangszer? Hogyan
tudunk vele próbálni? Amíg nincs
kész teljesen a darab, hogyan kapcsolódhatnak be a zenészek?
–– A zene válogatás, vagy kifejezetten a darabhoz készült?
–– A dallamot Viki találta ki, annak
többféle variációját játszotta le,
amit aztán továbbfejlesztett Barkovics Borbála, aki tizenegy különböző dallamot rakott össze belőle.
Bori hegedűn játszik, Nemes András pedig basszusgitáron.
–– Mik a terveitek?
–– Az egyesületi működés még új
számunkra, szeretnénk egy éves
tervet összeállítani. Diana Soto ismét ír nekünk, de immár vidámabb
darabot. Vannak fix helyek, ahová
rendszeresen meghívnak minket: a

határon túliak tábora, kultúrházak
éjjel-nappala, május elseje. Szeretnénk megcsinálni a drámapaletta-előadásunkat, ahol a kisebb
darabjainkat játsszuk el. Ezeken
kívül fontos számunkra, hogy színjátszó-találkozón is részt vegyünk,
mert ott építő kritikákat kapunk,
és azok a fejlődésünket szolgálják.

Szakter Viktória
–– Hivatalosan színész és rendező
is vagy?
–– Színművészdiplomám van, a
rendezésbe csak véletlenül csöppentem bele. A Budaörsi Játékszínben játszottam, de az akkori
igazgatót leváltották. Hazajöttem,
és akkor határoztam el, hogy Pakson csinálok színházat.
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–– Könnyű dolgod volt a rendezés
során?
–– Igazán szakmai rendezéssel a
társulat ez idáig nem találkozott,
elég nehezen vették az instrukciókat. Voltak olyanok, akik ezt nem
tudták elfogadni. Miért mondja
egy idegen, hogy ez így nem jó?
Jó páran viszont nyitottak voltak,
és teljes mértékben a szakmai tudásomra hagyatkoztak.
–– Hogy élted azt meg, hogy amatőrökkel dolgozol?

–– Nem mondanám őket amatőröknek. Pont az a nagyon erős
mag, akik ügyes és fejlődni vágyó
színjátszók. Nem az a középiskolás
szint. A lélektani dolgok mentek
talán a legnehezebben. De az volt
a darab pozitívuma, hogy mindenki szinte önmagát adhatta. A kevesebb az most több volt.
–– Jön a következő darab?
–– Remélhetőleg igen. Vígjátékkal
készülünk, igyekszünk, hogy ne
haljon meg senki! Diana Soto fe-
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jében már megvan az elképzelés,
és ehhez kell összeszedni az egyéb
dolgokat. Hány emberre lesz szükség? Ki az, aki be tudja vállalni a
főbb vagy mellékszerepeket? A darab e szerint lesz megírva, ránk lesz
szabva. Karakterjellemzések lesznek, és úgy fog megszületni a mű.
–– Ugye ez nem egy gyakori dolog? Nagyon izgalmasan hangzik.
–– Én eddig még nem találkoztam
ilyennel, de annál kíváncsibban várom.
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IQ-FAMILY
Váczi Gergő | Fotó: Magellán

Intelligencia. Sokat halljuk a kifejezést, és sokan gondoljuk magunkról, hogy ezzel a remek képességgel bírunk. De mit is jelent ez igazán? A tárgyi tudást? Az érzelmi érettséget? Vagy a logikus gondolkodást? Az intelligenciát sokféleképpen határozták meg. A Wikipedia szerint komplex fogalom a logika, a megértés, a
tudatosság, a tanulás, az érzelmi tudás, az érvelés, a tervezés, a kreativitás és a problémamegoldás kapacitásaira vonatkozik. Általánosabban úgy fogalmazható meg, mint az információ felfogásának vagy észlelésének
képessége és tudásként való elraktározása annak érdekében, hogy a jövőbeni adaptív magatartásformák
során egy adott környezetben vagy kontextusban alkalmazható legyen. Nos, hogy mindezt a gyakorlatba is
átültessük, és jobban megértsük, mit is jelent a fogalom, az egyik legokosabb családhoz látogattunk. Oda,
ahol nagy valószínűséggel az adott négyzetméterre eső zsenik száma az egyik legmagasabb az országban.

OKOS család
Az ország egyik – igazoltan – legokosabb családjához látogattunk.
A Bogdán gyerekeknek már kiskoruk ellenére határozott vélemé-

nyük van arról, milyen is az okos
ember. Az ötéves Liliána és testvére, a hétéves Johanna a következőképpen írja le mindezt: „Sok
mindent tud. És hát, a legtöbb
mindent jól tudja megcsinálni.

Mert érti.” Mert érti. A legfontosabb, ha fejlődni, tanulni, okosodni akarunk. De ehhez persze a felelősségteljes élet is fontos. Azaz az,
hogy magunkra is megfelelőképpen figyeljünk. Ezért nem megle-
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pő, hogy a kilencéves Dorina már
ennek fontosságát is hangsúlyozza, mikor a kérdést neki szegeztük. „Egy okos ember szerintem
egészséges, fitt, és biztos, hogy az
iskolában kitűnő volt. És egy okos
ember vigyáz magára.”
Ők itt tehát Liliána, Johanna és
Dorina. Korábban édesapjuk vezette Magyarország legokosabb
embereit. Ő ugyanis a Mensa
HungarIQa elnöke. A Mensa egy
nemzetközi szervezet, aminek 140
ezer tagja van a világ száz országában. A bekerüléshez mindössze
egyetlen „apró” feltételnek kell
megfelelni. 100-ból 98 embernél
kell okosabbnak lenni. Bogdán Richárd 23 éve tagja a Mensának, 2
évig pedig az elnöke is volt a szervezetnek. Azt mondja, véletlenül
találkozott a Mensával, ugyanis újságíróként írt cikket róla, és ha már
ott járt, kitöltött egy IQ-tesztet
is. „El is feledkeztem róla, amikor
egyszer csak megkaptam a borítékot. Hogy sikerült, és megfeleltem. És ez volt az első olyan valós
visszaigazolás arról, hogy hoppá,
én intelligensebb vagyok, mint az
átlag.” Richárd felesége is egyébként Mensa-tag. Azt mondják,
szerencséjük van, hogy egymásra találtak. A nagyon intelligens
embereknek ugyanis a szakértők
szerint sokszor okoz gondot a párválasztás, mivel hasonlóan magas
IQ-jú párt keresnek, ebbe a körbe viszont csak az emberek 2%-a
tartozik bele. „Én nagyon gyorsan
váltottam azokról a barátokról,
akik nem voltak elég okosak. Voltak szerencsére olyanok, akikkel
tudtam huzamosabb ideig együtt
lenni, de nálam gyorsan kiderült,
hogy ez nem fog működni. És én
ezt általában meg is mondtam,
amivel nem éppen népszerű álláspontot képviseltem.”

Két százalék
A kutatókat egyébként régóta foglalkoztatja, hogy milyenek is a legintelligensebb emberek. A Daily
Mail korábban összeállított egy
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listát 10 olyan tulajdonságról, ami
jellemző rájuk: balkezesek, rendetlenek, sokat káromkodnak, jó a humoruk, későn fekszenek le aludni,
sokat aggódnak, szerények, szeretik a macskákat, későn kezdik a
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nemi életet, és az idősebb testvér
közülük az okosabb. Nos, annyit elárulhatok, hogy minden tulajdonság azért nem teljesen illik minden
kivételes képességű és intelligenciájú emberre.
De hol is van az intelligencia határa? Nagyjából 90 és 110-es érték között van az emberek fele.
Ezt hívjuk átlagosnak, e fölött, ami

van, az átlag fölötti, ami alatta van,
az átlag alatti. A nagyon magas értéket általában a 130 felettire szokták mondani. Ez az emberek mindössze 2%-ára jellemző.
Kovács Kristóf évek óta foglalkozik
intelligenciakutatással, és egyben
ő a Mensa felügyelő pszichológusa is. Azt mondja, a korábban
leírt tulajdonságoknak csak egy
része igaz. Vannak azonban olyan
tipikus képességek, amelyek nem
szerepelnek a cikkben, szerinte
mégis jellemzőek rájuk. Ilyen például a kíváncsiság és a nyitottság

az új dolgokra. „Én például nagyon nem tipikus mensás vagyok,
mert évtizedek óta foglalkozom
ugyanazzal. Ez történetesen az
intelligencia pszichológiája. A tipikusan mensásoknak, ha van egy
20 éves karrierjük, akkor abban
legalább 8-féle dolgot csináltak.
Az az átlagos.”

Szeretik a magányt
A kutató szerint annak, hogy valaki bal vagy jobb kezes, és hogy a
kutyákat vagy a macskákat szereti, semmi köze az intelligenciához.
A többinek viszont annál inkább.
Például rendetlenek. Ők azt
mondják, azért, mert a káoszban
is megtalálják a rendet. Sokat aggódnak. De csak azért, mert mindig elolvassák az apróbetűs részt,
ezért ha például vásárolni szeretnének valamit, annak kiválasztá-

sa sokszor hetekig is eltart. Jó a
humoruk, és sokat káromkodnak,
mert fejlett a verbális kommunikációjuk. Későn kezdik a nemi
életet, mert a tanulásra és a jövőbeli céljaik elérésére koncentrálnak. Bogdán Richárd szerint
a magányt is nagyon jól viselik.
„Az intelligens emberek elvannak
egyedül is, mert el tudják magu-

kat foglalni, és kellően magabiztosak ahhoz, hogy ne legyenek
feltétlenül
kapcsolatfüggők.”
És persze éjjeli baglyok. Ennek
rendkívül egyszerű oka van. Véleményük szerintük ugyanis nincs
értelme sokat aludni, amikor an�nyi érdekes dolog van a világban.
„Ha programunk van, akkor nekünk a mensás programjaink éjszakába nyúlnak. Van olyan, aki a
számítógépemet szokta távolról
javítani, általában vele hajnali 1 és
2 között tudok a legoptimálisabban beszélni.”
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Egyébként a hírességek közül is
vannak különleges szellemi képességgel megáldottak. Sharon Stone-nak és James Woodsnak is kiemelkedően magas az
IQ-ja. Az intelligencia mérésére
egy speciális tesztet használnak.
Se írni, se olvasni nem kell tudni
hozzá. Bogdán Richárd igyekszik
érthetően elmagyarázni a teszt
lényegét. „Minden sorban van
egy férfi, egy nő és egy idősebb
férfi. Ebből rögtön kitalálhatjuk,
hogy az utolsó sorban ki hiányzik.
Hát egy nő. Előre néz, lefelé néz,
tehát ide mindenképp egy felfelé
néző szem kellene.”
Kislánya, a 9 éves Dorina is kitöltött már egy ilyen tesztet. A szülők szerint már most látszik rajta,
hogy intelligensebb, mint a társai.
A teszt nem meglepő, kiemelkedően sikerült. Dorina szerényen
beszél erről. „Sikerült nagyjából
így hibátlanra csinálnom. Egy 17
éves szintjén.”

Minden héten Mensa
A Mensa-tagok minden héten
egyszer összegyűlnek az egyik
budapesti étteremben, ahol társasjátékoznak és beszélgetnek.
Békés András Mensa-tag azt
mondja, azért szeretnek ide járni,
mert itt megértik őket. „Nagyon
sok kiemelkedően intelligens ember gyerekkorában érez egy kis
idegenséget. Minthogyha egy
másik bolygóról került volna oda,
amíg rá nem jön, hogy egyszerűen arról van szó, hogy gyorsabban fog föl dolgokat, gyorsabban
lát át dolgokat, és a többiek nehezen tudják követni. Egyszerűen
nem értik. Ehhez később alkalmazkodni kell, tehát picit le kell
lassítani. A Mensában az a jó,
hogy itt nem kell lelassítani.”
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A Mensa-tagok között van egyébként patkolókovács, videóvágó,
műfordító, informatikus, sőt állami vezető is. Balanyi Bibiána a
nemzetközi Mensa elnöke. Megtiszteltetésnek érzi, hogy ő vezeti
a világ legokosabb embereit. „Az
intelligencia az egy olyan közös
nyelvnek tekinthető, ami függetlenül attól, hogy milyen ország-

rányukra válik. Ezt Kovács Kristóf
kutató, felügyelő pszichológus
is így látja. „A magas IQ az egy
csomó dologtól megvéd éppen,
minthogy kiszolgáltatna. Például
a magas IQ-júak körében sokkal
ritkábbak a mentális betegségek, depressziótól a súlyos pszichiátriai problémákig. Másrészt
magasabb a várható élettartam.”

ban él valaki, vagy milyen vallást
követ, milyen politikai meggyőződése van, vagy milyen annak
az országnak a berendezkedése,
milyen a kultúrája, azonnal el tud
beszélgetni a másikkal.”
És ami még megegyezik bennük,
hogy bár vannak nehézségeik az
életben, a magas intelligencia
inkább az előnyükre, mint a hát-

A kutatók szerint egyébként az intelligensebb emberek azért élnek
tovább, mert stresszmentesebb
munkát választanak, általában
jobb anyagi körülmények között
élnek, és mert a szellemi frissességük a testükre is kihat. Tehát
tökéletesen rájuk illik a sokat hallott közmondás. Ép testben… Ép
lélek…
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Feladni? Dehogy, vár a
világbajnokság!
Dicsérdi Liza | Fotó: saját archívum
Közülünk hányan álmodoznak arról, hogy egy gyönyörű olaszországi szigeten töltik a vakációjukat, és
hány diák szeretné ország-világ előtt megmutatni tudását? Kovács Judit, az Energetikai Szakgimnázium
és Kollégium 11. D osztályos tanulója mindezt megtette Szardínián, a gépíró- és szövegszerkesztő-világbajnokságon, ahol 29 ország versenyzői közül, szövegszerkesztésből a 4., míg gépírásból a 20. helyezést
érte el.

–– Milyen fordulók előzték meg a
világbajnokságot?
–– A mi évfolyamunk már csak az
országos versenyre ment, és ott
háromszor lettem első szövegszerkesztés kategóriában. Gépírásból a magyar versenyeken
nem értem el olyan helyezést,
amilyet szerettem volna, de mégis indultam ebben a kategóriában
is.
–– A ti évfolyamotokon is van az
iskolában gépírásoktatás. Mennyi
tanórán kívüli felkészülést igényelt
a bajnokság?
–– Nagyon sokat. A legtöbb szakmai órán lehetőséget kaptam a tanárnőktől arra, hogy célirányosan
is gyakorolhassak. A tanítási órák
után még összeültünk az „edzőkkel”, és délutánonként négyig az
iskolában, majd ezután a kollégiumban vagy otthon folytattam az
„edzéseket”. Főleg 30 és 40 perces másolásokat írtam, napi 15-20
perc bemelegítésekkel.
–– Milyen sebességgel írsz most?
Mennyi volt eddig a legtöbb leütésed percenként?
–– Ez a szöveg nehézségétől függ.
Volt már, hogy elértem az 500-

at, de ha nagyon nehéz a szöveg,
olyan 300-350 leütés körül mozog.
–– Hogyan kell elképzelni egy
ilyen világbajnokságot? Mik voltak
a legjobb élményeid?
–– Ezelőtt még soha sem repültem. Édesanyám otthonról végig
követte a repülő útját, ami hatalmas élmény volt. Nem gondoltam, hogy ilyen nagy felhajtás
lesz a helyszínen. Az első napokban volt a hivatalos megnyitó
egy nagy műsorral, amit nagyon
élveztünk, az eredményhirdetés
után pedig egy díszvacsora, ahol
egy medence körül ülve a különböző országokból érkező emberek beszélgettek és táncoltak.
A szervezők nagyon aranyosak
és segítőkészek voltak, könnyen
lehetett velük kommunikálni. Tizenkét napot töltöttem ott, ebből
egy hét volt a verseny, ahol csoportokra és korosztályokra volt
osztva, hogy ki mikor versenyezhet. A szövegszerkesztés 10 percet igényelt, míg a gépírás 30 percig tartott, mindenkinek a saját
anyanyelvén íródott szöveggel.
Ezt megelőzően volt egy gyakorlási nap, ahol a helyszínen, az ott-

honról hozott másolási szövegekből gyakorolhattunk.
–– Hogyan reagáltál, amikor megtudtad, hogy te is utazhatsz?
–– Pont egy verseny előtt voltam,
amikor Bedi Ildikó tanárnő megkérdezte, hogy mi lenne akkor,
ha elmennénk a világbajnokságra. Ezután öt perccel már írtam a
versenyt, és ez annyira feldobott,
hogy meg is nyertem. Rögtön hívtam a szüleimet, akik nagyon boldogok voltak, hiszen nem gondolták, hogy ezekkel a dolgokkal ilyen
helyre el lehet jutni.
–– Voltak szervezett programok a
versenyzők és kísérőik számára?
–– Igen.
Lehetett
jelentkezni
programokra, amin úgy gondoltuk, mindenképpen érdemes részt
venni. Voltunk tengerparti túrán,
Pulán, Chián, ahol az arany homokostól a fehér homokosig gyönyörködhettünk a látványban. Emellett
Baruminin és a fiatalok napján is
voltam. Az ott töltött idő alatt ös�szeverődött egy kis csapat, akikkel mindig együtt mentünk várost
nézni és éttermekbe vacsorázni.
–– Hol szálltatok meg? A költségeket a szervezők finanszírozták?
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–– Egy szállodában szálltunk
meg, ahol az igazat megvallva a
programok miatt nem sok időt
töltöttünk. Minden országnak van
egy saját szervezete, a mi esetünkben a Magyosz (Magyar Gépírók Országos Szövetsége), akik
különböző opciókat ajánlottak fel
a szállással és a kirándulásokkal
kapcsolatban, és az utazás időpontját is mi választhattuk ki.

évében lesz, de ha a körülmények
engedik, szeretném újra meg
próbálni.
–– Mennyire tartod hasznosnak
a gépírás és a szövegszerkesztés
ilyen szinten való ismeretét?
–– A gépírást nagyon fontosnak
tartom, hiszen hang után is elég
gyorsan lehet írni, ami akár már az
egyetemen nagyon hasznos tud
lenni.

egy bizonyos mennyiséget. Akkor
azt hittem, hogy ez nekem nem
is megy annyira, mint amennyire
szeretném, és nem biztos, hogy
tovább kéne erőltetni, de végül
sikerült.
Judit tökéletes példája annak,
hogy a kemény munka és kitartás
meghozza a gyümölcsét. Nem szabad feladni akkor, ha valami nem
sikerül, és szerintem bátran mond-

–– Gondoltad volna korábban,
amikor erre a szakra jöttél, hogy
10. osztály nyarán egy olaszországi szigeten mutathatod meg tudásodat a világnak?
–– Egyáltalán nem. Kilencedikben, amikor elkezdtük tanulni a
gépírást, elég sok akadályba ütköztem, álmodni sem mertem
volna, hogy idáig eljutok. Akkor
még nem is tudtam, hogy létezik
világbajnokság. Ma már cél a következő is, ami ugyan az érettségi

–– Mit tanácsolnál azoknak, akik
hozzád hasonló sikereket szeretnének elérni?
–– Azt, hogy naponta gyakoroljanak, és ne vegyék félvállról, mert
az elején nagyon gyorsan lehet
fejlődni. A végén viszont, amikor
már elég ügyes valaki, nagyon
sok idő a fejlődés, és ott nem szabad feladni, menni kell tovább.
Nálam az egyik verseny előtt jött
el a mélypont. Akárhogyan próbálkoztam, nem tudtam megírni

hatjuk, hogy határ a csillagos ég.
Gyakran hallunk az iskolában Judit
kiemelkedő sikereiről, és szerintem
nem én voltam az egyetlen, aki a
nyári szünetben azért bújta a Facebookot, hogy a versenynek minden
apró részletéről értesüljön. Természetesen dicséret illeti azokat a
tanárokat is – Bedi Ildikó és Nagy
Éva tanárnőket –, akik ezt a tudást
átadják, és gyakorlásra ösztönzik a
diákokat. A jövőre nézve is hasonlóan nagy győzelmeket kívánok!
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Szedres – a múlt biztos alapjain
Susán Janka | Fotó: Juhász Luca

Szedres történelme még kétszáz évre sem tekint vissza, de a környék nagybirtokainak múltja ettől jóval
régebbre. Bezerédj István és felesége, Amália reformtörekvései máig meghatározóak, az itt élők számára is fontosak (az előző számban foglalkoztam ezzel részletesen). Ennek egy apró, ám szép példája,
hogy Flóri kertje egy utcanévben él tovább. A település jövője szempontjából lényeges fejlesztések,
tervek mellett mindig felsorakoznak a lakosok is, hozzájárulnak azok sikeréhez. Sokszor csak ezekkel a
kis pluszokkal tudják megvalósítani az elképzeléseket – Kovács János polgármesterrel beszélgettem erről. A falut körülvevő természeti szépségekről pedig Erdélyesi Jánossal, a horgászegyesület vezetőjével.
Bármelyik évszakban érdemes körbejárni az Ős-Sárvíz területén létrehozott vadregényes horgásztavat,
megtenni a hat kilométeres túrát.

BARANGOLÓ
Kovács János polgármester
Bezerédj István alapította a települést 1838-ban, előtte a hidjai és
az apáti birtok működött, a mai
Szedres területe nem volt lakott.
Nem elsősorban a selyemhernyó
tenyésztésével írta be nevét a település történelmébe, hanem reformkori közéleti szerepléseivel, s
azzal, hogy ő volt az első önként
adózó magyar nemes. Lemondott
jobbágyai kilencedéről, és felszabadította őket. Életútja, szellemisége ma is jó például szolgálhat
a település lakóinak és vezetőinek is – emeli ki polgármester úr.
A selyemszövés megalapozása, elterjesztése testvére, Bezerédj Pál
érdeme – ezzel magazinunk 2019.
októberi számában foglalkoztunk
Tolnára látogatva.

Elmeséli, hogy családja tagjai
anyai ágon Szedres első lakóihoz
tartoztak, apai ágon nagyapja a
Bezerédj család szolgálatában állt,
vad- és mezőőri munkákat látott
el.
Hallott már olyat, hogy mivel Szedresnek nincsen sok száz éves múltja, ezért az itt élők nem összetartóak. Ezt cáfolva elmeséli, hogy a
katolikus templomuk nem épülhetett volna meg e nélkül a legkeményebb Rákosi-időkben. Az akkori
plébános, Marycz Elemér országos összefogás segítségével vitte
sikerre a templom építését, annak
ellenére, hogy 1952-ben egy téglavásárlásos ügy kapcsán koncepciós perben elítélték.
A településen élők főként mezőgazdasággal foglalkoznak, sok az
ilyen vállalkozás. Az önkormányzat
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pénzügyi lehetőségei meglehetősen korlátozottak. Amikor a faluban bármit traktorozni, szállítani,
árkot ásni kell (és még sorolhatnánk), akkor mindig segítenek a
helybéliek. Amikor az óvoda felújításán dolgoztak, és a bútorok
összeszerelése következett, szívesen vettek részt benne a szülők
is, és ezek mind megtakarítást jelentenek. Komolyabb segítséget
is kaptak már a Twickel családtól,
akik Kajmád-pusztán élnek, amikor a templomfelújítást nem tudták befejezni, mert elfogytak az
anyagiak. Jelentősen hozzájárultak a Kajmád-pusztára vezető ivóvízvezeték kiépítéséhez is, ezáltal
az arrafelé nem túl jó körülmények
között élők kvázi ingyen csatlakozhattak a vezetékes ivóvízhálózatra.
Ebben is párhuzamot vélek felfe-
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dezni a reformkori időkkel és a Bezerédj családdal.
A gyerekneveléshez kapcsolódva
minden adott. Bölcsődéjük, óvodájuk és nyolcosztályos iskolájuk
van. Az orvosi ellátás is jól szervezett. Akik nem mezőgazdasággal
foglalkoznak, a közelben találhatnak munkát, Szekszárdon vagy
Pakson. Régebben sem volt gondjuk a közlekedéssel, és ez még javult az autópálya megépítése óta.
Tavaly ősszel lebontották a művelődési házat, a legjelentősebb
fejlesztés az új épület megépítése lesz a közeljövőben. Búcsúzóul

még megmutatja a már letisztított
területet, ahová tervezik az intézményt.

Szedres és Vidéke
Horgászegyesület
A horgásztó jó egy kilométerre
található a falutól, és nem kön�nyű megtalálni, mert nincsen kitáblázva, de Erdélyesi János, az
egyesület vezetője szívesen kalauzolt minket. Szívügye a horgásztó,
szinte nincs olyan nap, hogy ne
menne ki, ne nézne körbe. Olyan
családban nőtt fel, ahol magába

szívhatta a természet szeretetét.
Szerencsés időben érkeztünk, a
vastagon zúzmarás növények és
fák között jártuk majdnem körbe a
tórendszert. Szinte ünnepi fehérbe öltözött a táj. A reformkorban
a folyami szabályozások eredményeként jött létre a horgásztó az
Ős-Sárvíz holtágaként. Elmeséli,
hogy egy holtág a leválasztása
után pusztulásnak indul, mert feltöltődik, eliszaposodik. Jelenleg is
ebből fakadnak a gondjaik, mert
nincsen elegendő vízutánpótlásuk. Pedig kézenfekvő lenne a
megoldás. Ötszáz méterre folyik a
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A Natura 2000 hálózat az Európai Unió két természetvédelmi
irányelve alapján kijelölendő
területeket – az 1979-ben megalkotott madárvédelmi irányelv
(79/409/EGK) végrehajtásaként
kijelölendő különleges madárvédelmi területeket és az 1992ben elfogadott élőhelyvédelmi
irányelv (43/92/EGK) alapján
kijelölendő különleges természetmegőrzési területeket –
foglalja magába.
Forrás: natura.2000.hu

Nádor-csatorna, ahonnan állandó
vízutánpótlás érkezhetne. Sajnos a
horgászvizük egyedül a csapadékutánpótlásban reménykedhet, az
őszi és a tavaszi esőkben, de az
elmúlt tíz évben egyre ritkább a
rendszeres csapadék, és kiszámíthatatlanabbá válik. Látogatásunkkor sem érte el a vízszint az „üzemi
szintet” – János szavait idézve, és
elég későn, tavaly novemberben
kezdett el csak emelkedni. A halak ekkora vízben már biztonságban vannak, de ennek eléréséhez
kilencven centi plusz kellett. Folyamatosan keresik a problémára
a megoldást, akár a Duna–Dráva
Nemzeti Parkkal együttműködve, aki a terület vagyonkezelője.
Az igen magas szintű természeti
védettségű Natura 2000 hálózathoz tartoznak, az ebben meghatározott irányelveket be kell tartaniuk a hétköznapokban is, legyen
szó akár fűkaszálásról vagy vízitök
gyérítéséről.
A girbegurba holtágakat szépen
be lehet járni, egy teljes kör olyan
hat kilométeres túrát jelent. Időnként vékony gátszakaszon vagy
kisebb hidakon kell átkelni, ami kifejezetten izgalmassá teszi a sétát.
János azt meséli, kedvenc évszaka
a tél, és az indoka érdekes: ilyenkor
a leginkább kitárulkozóbb a természet, ilyenkor árul el legtöbbet
magáról. Mutat is rá egy példát: itt
van a hód csapása, ahogy átjár a
kis gáton. Nem olyan régóta költözött hozzájuk, előtte vidráik voltak. Állítólag e két faj, nem szeret a
területen megosztozni, ezért nem
is igazán élnek egymás közelében.
Beigazolódni látszik ez az állítás,
mert a hód megjelenése óta eltűntek a vidrák. A frissen esett hóban
az állatok nyomai is sokkal jobban
látszanak, mint a nyári zöldben –
fűzi még hozzá.
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A holtág megismerését segíti a
Szedresi Sziget Egyesület által
néhány éve kialakított tanösvény.
A kihelyezett táblákat végigjárva
megismerkedhetünk a környék
természeti
különlegességeivel,
épített emlékeivel, állat- és növényvilágával.
Az egyesületük tavaly egy pályázat eredményeként tudott vásárolni néhány olyan eszközt, amelyek
a terület karbantartását könnyítik.
Idénre tervezik ehhez kapcsolódva az egyesületi épület tetőjének
felújítását, az előtte lévő terasz
megnagyobbítását. A horgászversenyeiket tudják így majd komfortosabb körülmények között lebonyolítani.
A halállományt minden évben telepítésekkel tartják szinten, így
nem csak a sporthorgászok térhetnek tőlük haza eredményesen.
Akik még nem jártak náluk, bátran
induljanak neki, mert napijeggyel
is van lehetőség pecázni.
A Bezerédj család hidjai kúriája
átsejlik a téli lombtalan fákon, a
tó Urak fürdője részéről. Az egyesületet 1959-ben alapították, a
tagok felosztották a vízfelületet
maguk között, az akkor adott elnevezések máig élnek, ma is ezek
alapján azonosítják a részeket.
Ettől régebbi az Urak fürdője elnevezés, mert ez még a Bezerédj
családhoz kapcsolható. Ez a terület egykor az ő magánterületük
volt, ahová jó időben fürödni jártak. Talán még Bezerédj Amália
és kislánya, Flóri is kedvelte ezt a
részt. Polgármester úr is említette, hogy gyerekkorában rendszeresen jártak ide strandolni. Jánosnak az öregek azt mesélték, hogy
ez a vízterület egykor téglával volt
kikövezve, de egyelőre tégla még
nem került elő a vastag iszapréteg alól.
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Mert minden így „gömbölyű”
Krizsán Árpád | Fotó: internet

A magyarok jó néhány találmánnyal gazdagították a világot, amelyek közül sok közismert, de vannak
kevésbé ismertek is. A siker a találmányok körében nehezen megfogható, mitől sikeres egy találmány?
Attól, hogy jól eladható, hogy jó bevétel a feltalálónak, vagy hogy sokszor használjuk? Ezek sajnos olyan
tényezők, amik a gazdasági környezettől, a gazdasági szereplőktől nagymértékben függenek, ráadásul
nem is mindig vagy csak nehezen mérhetőek.
Ismerünk több olyan történetet
is, ami a magyar találmányok elvesztésével kapcsolatos. Ilyen a
floppy története, amely Jánosi
Marcell nevéhez fűződik, de nem
lett itthon sikertermék, viszont
az IBM továbbfejlesztése után az

egész világon elterjedt. A másik
lehet a szintén sokat emlegetett
bolygóműves váltómű, mely Galamb Józseftől került már a Ford
T modellekbe.
A magyar találmányok jelentős
része a fizika törvényszerűségei-

re épít, vagy fizikai tulajdonságokhoz köthető, ezek közül egy
viszonylag új a Gömböc elnevezésű, ugyanis 2006-ban alkotta
meg Várkonyi Péter és Domokos
Gábor. Az ötlet a matematikából
indult, de nagyon fontos fizikai
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szerepe van. A testek vizsgálatakor az egyensúly kérdése igen
fontos lehet. A stabil egyensúlyi
helyzetből a kissé kimozdított
test visszatér a kiindulási helyzetbe. Erre kiváló hétköznapi példa a
talpára állított keljfeljancsi, amit,
ha kicsit megbillentünk, rövid idő
alatt visszaáll a kiindulási helyzetébe. Az instabil egyensúlyi helyzet azt a helyzetet jelenti, amikor
a test éppen nyugalomban van,
de kimozdítva ebből a helyzetéből nem fog oda visszatérni, ilyen
lehet például egy élére állított
kocka.
A Gömböc különlegessége, hogy
máig az egyetlen konvex homogén, azaz egy fajta anyagot tartalmazó test, aminek pontosan
egy stabil és pontosan egy instabil egyensúlyi helyzete van.
Inhomogén és konkáv testet lehet készíteni a megadott egyensúlyi feltételekre, ilyen lehet a
már említett keljfeljancsi. A stabil
helyzet a „talpára” állítva érhető el, és a „tetején” van egyetlen
olyan pont, amin meg lehet állítani. A forma megjelenését keresték a természetben is, azonban a
megvizsgált kavicsok között csak
nagyon kevés hasonlított a Gömböcre. Az indiai csillagteknős
páncélja hasonlít legjobban a keresett formára, és éppen az a forma az, ami segíti a teknősöket a
talpra állásban, ha esetleg a páncéljukra fordulnának.
A Gömböc elnevezés abból adódik, hogy a leginkább gömbszerű
test a magasság-szélesség arányok tekintetében. Szintén közös
tulajdonság, hogy nem síklapokkal határolt. A fejlődés érdekében
próbálnak minél kevesebb síklappal határolt, hasonló egyensúlyi
tulajdonsággal bíró testet alkotni,
de ez eddig sikertelen. Ösztön-
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zésképpen 100 000 dollár osztva
a lapok számával a kitűzött jutalom, ha sikerül síklapokkal határolt testet alkotni.
A testet határoló felületeket matematikailag meg lehet adni,

mú 2008. január 21-én a Néprajzi
Múzeum lottójának főnyereménye volt. A sorszám Mátyás király
koronázásának évére utal, és a
reneszánsz év megnyitóján volt a
lottó sorsolása.

azonban a test gyártása igen
problémás, ugyanis általában 10
cm-es átmérőjű Gömböcöket
készítenek, amelyeknél az elvárt
pontosság 0,01 mm. Amennyiben
valamelyik felület sérül vagy pontatlan a gyártás, máris több stabil
egyensúlyi helyzet jön létre, és a
test már nem nevezhető Gömböcnek. A gyártás jellemzően
számítógép-vezérelt marási technológiával megoldott, és igen
lassú, így az előállítás meglehetősen drága. A Gömböc bejegyzett
márka és védjegy, és Domokos
Gábor vállalata az egyetlen gyártó. Minden elkészített darabra
rákerül a márkanév és a sorozatszám. Jellemzően a történelmileg
érdekes sorozatszámúakat megfelelő intézményekhez juttatták
el, például az 1458-as sorozatszá-

A Gömböcöt többféle anyagból
le lehet gyártani, márvány vagy
plexiüveg is lehet az anyaga. 3D-s
nyomtatással már műanyagból is
készült, azonban ilyen gyártási folyamatnál is figyelni kell, hogy a
test ne legyen üreges. Nem hivatalosan a legnagyobb legyártott
darab a sanghaji világkiállításra
készült, 50 cm magas és nagyjából 60 kg tömegű.
A Gömböc is kiváló példa, hogy
a tudósok, feltalálók igen sokat
tesznek, hogy sikeresek legyenek, és az egyedülálló ötlet sikere
még így is nehezen értelmezhető, mert a siker mindenkinek mást
jelent, és persze nem is mindig
pénzben mérhető. A tudomány
sikerének tekinthető talán minden új ötlet vagy válasz a még
nyitott kérdésekre.
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Folyamatos a munka
a Paks II.-projektben
Paks II. Zrt. | Fotó: Paks II. Zrt.

Több fontos mérföldkövön van
túl a Paks II. Atomerőmű Zrt.,
számos előrelépés történt a projektben 2019-ben. Azok, akik az
atomerőmű északi portája felé járnak, láthatják, hogy már a daruk
és a betonszivattyúk dolgoznak
a Paks II.-beruházáson – tájékoztatott Lenkei István, a Paks II. Zrt.
vezérigazgatója. Mostanra már
több mint négyszáz engedéllyel
rendelkezik a Paks II.-projekt. Ezek
között van a jogerős környezetvédelmi engedély, valamint a telephelyengedély is. Jelenleg a két új
paksi blokk létesítési engedélyéhez szükséges műszaki tervdokumentáció összeállítása zajlik, ami
azt hivatott igazolni, hogy az új
blokkok tervei maximálisan megfelelnek a legszigorúbb magyar,
illetve nemzetközi biztonsági előírásoknak. A mintegy 300 ezer oldalas dokumentumot 2020. június
30-ig nyújtja be a projekttársaság
az Országos Atomenergia Hivatalhoz. Ennek a részét képezi az új
blokkok műszaki terve, amelyet az
orosz fővállalkozó 2019 őszén átadott a Paks II. Zrt. számára. A műszaki dokumentumokat elsőként
a Paks II.-projekt szakemberei ellenőrzik, ezt követően kerülnek a
tervek a hatósághoz, az Országos
Atomenergia Hivatalhoz, illetve az
általa felkért független nemzetközi
szakértőkhöz. Az OAH-nak tizenöt

Lenkei István: „Az atomerőművek 24 órában termelnek tiszta energiát”

hónap áll rendelkezésére a tervek
értékelésére. A vezérigazgató leszögezte: amint kézhez kapják a
hatóságtól a létesítési engedélyt,
indulhat a blokkok kivitelezése.
– Azon dolgozunk, hogy már többéves tapasztalattal rendelkezzünk
a két új blokk üzemeltetéséről,
mire 2032-ben az első, akkorra
ötvenéves üzemidejét elérő paksi
blokk leáll – fogalmazott.
A 2019-es esztendő fontosabb
mérföldköveit összefoglalva elmondta, hogy februárban elkészült az a transzformátorállomás,
amely elengedhetetlen az építésiszerelési munkák áramellátásához.

Ahogy fél évszázada, az első négy
blokk építésekor, most is az úgynevezett felvonulási épületekkel
kezdődik a beruházás. Ezek olyan
szerelőcsarnokok,
raktárépületek, betonüzemek és irodaházak,
amelyek a blokkok megépítéséhez
szükségesek. Az első felvonulási
épületek megvalósítása jelenleg
is zajlik az orosz fővállalkozó tenderén kiválasztott hazai KÉSZ Építő és Szerelő Zrt. kivitelezésében.
Lenkei István kiemelte, hogy az
építő-szerelő bázis létesítése során a hazai cégek részaránya jelentősen meghaladhatja a törvényben célként kitűzött 40%-ot.
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A vezérigazgató arról is beszámolt,
hogy több fontos tendert sikerrel
zárt le a beruházást fővállalkozóként végző Roszatom konszern.
Legutóbb a felső szintű irányítástechnikai rendszerre kiírt közbeszerzési pályázatra került sor. Ennek győztese a francia–német
Framatome–Siemens konzorcium
lett, az pedig már korábban kiderült, hogy a turbinákat egy amerikai–francia világcég, a General
Electric–Alstom szállítja majd. – Ez
is alátámasztja, hogy a két új paksi
blokk építése nemzetközi együttműködésben megvalósuló projekt – mutatott rá Lenkei István,
aki szerint egyre hatékonyabb az
előrehaladás az orosz partnerrel.
Azt, hogy a Roszatom számára
kiemelkedően fontos a paksi blokkok megépítése, az is jelzi, hogy
a konszern vezérigazgatója, Alek-

szej Lihacsov rendszeresen találkozik a magyar féllel, legutóbb a
múlt év novemberében tett látogatást a paksi telephelyen.
A Paks II. Zrt. – mint a vezérigazgató mondta – az engedélyezés
után a létesítésre koncentrál, illetve felkészül a majdani üzemeltetésre, ami szintén a Paks II. Zrt.
feladatkörébe tartozik. Lenkei
István hangsúlyozta: a különböző
feladatok különböző szakembergárdát, szervezeti felépítést igényelnek, ezért napirendre kerül
a társaság belső struktúrájának
újragondolása is. A feladatokkal
összhangban változó szakemberigény kiszolgálása érdekében
több programot is indított a Paks
II. Zrt. Ezek egyike a Paks II. Akadémia, amely keretében négy intézmény 2019 szeptemberében,
kettő 2020 februárjában indította

A fővállalkozói irodaépület acélszerkezetének befejező munkálatai
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el az atomerőművi üzemeltetői
szakmérnök képzését. A társaság szakmai gyakorlati lehetőséget kínál egyetemistáknak, illetve számukra és középiskolások
számára tanulmányi ösztöndíjat
is hirdetett. – Ezek részleteiről
és a projekt aktualitásairól több
formában is tájékoztattuk, tájékoztatjuk a lakosságot. Az információs kamionunkat, amely tíz
éve járja az országot, négyszázezren keresték már fel. Kommunikációs eszköztárunkat tavaly
egyebek mellett egy információs
sátorral és egy egyedi tervezésű,
modern megjelenésű standdal
bővítettük. Ezekkel és természetesen munkatársainkkal szakmai
programokon,
állásbörzéken,
konferenciákon és a régió kiemelt
rendezvényein lehet találkozni –
foglalta össze Lenkei István.
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Távlatokban kell gondolkodni
Beszélgetés dr. Kereki Ferenccel, az RHK Kft. vezetőjével
RHK Kft. | Fotó: RHK Kft.
Legnagyobb sikerének – amit csaknem tízéves ügyvezetői tevékenysége alatt elért – azt tartja, hogy a
Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. (RHK Kft.) nemzetközileg elismert vállalattá nőtte ki magát, amelyik az alakulásakor választott szlogent – „Felelősséggel, Biztonsággal, Garanciákkal” – éppúgy ki tudta
tölteni tartalommal, mint az újat: „A jövő biztonsága, a jelen felelőssége”. Dr. Kereki Ferenc határozott
elképzelésekkel érkezett az RHK Kft. élére, és ezek közül a szervezetfejlesztés volt számára az egyik
legfontosabb.
–– A radioaktívhulladék-kezelés
egy olyan munka, amelynek során
a sugárzó anyagok biztonságáról
sok száz, bizonyos esetekben több
ezer évre kell gondoskodni – ehhez pedig másfajta tudatosság,
távlatokban gondolkodás szükséges, és komoly együttműködés.
Így már kinevezésemkor arra törekedtem, hogy minél több olyan

szakember dolgozzon nálunk, aki
megfelelő rálátással, gyakorlattal,
hozzáértéssel rendelkezik a feladatokhoz, és vagy a hosszú távú
stratégiák kialakításában, vagy
a meghatározott célok megvalósításában lehet rá építeni. Azt
gondolom, hogy a mérnöki gárda
bővítésével, az egyéb területeken
dolgozó szakemberek felvételével

mára egy olyan ütőképes szervezet jött létre, amelyik folyamatosan
megújulva meg tud felelni a mindenkori elvárásoknak.
–– A hulladékelhelyezés gazdaságosabbá tétele is ilyenfajta elvárás?
– A radioaktív anyagok kezelése,
elhelyezése, a biztonság hosszú
távú szavatolása igen drága, és a

RADIOAKTÍV HULLADÉKOKAT KEZELŐ KFT.
folyamatokat, a tárolólétesítmények technikai-technológiai színvonalát folyamatosan korszerűsíteni is kell. Épp emiatt fontos tehát,
hogy mindez a leginkább költséghatékony módon valósuljon meg.
Az évtizedek alatt összegyűlt tapasztalatok és az aprólékos, alapos tervezőmunka eredményeként mára az RHK Kft. ebben is
sikereket tud felmutatni. Néhány
területen ugyanis csökkenteni tudtuk a feladattal járó költségeket
úgy, hogy a megszokott biztonsági szintet továbbra is szavatolni
tudja a társaság.
–– Sikerekről szólva ki kell emelni: igazgatói működésének elején
adták át Bátaapátiban a Nemzeti
Radioaktívhulladék-tároló (NRHT)
első föld alatti kamráját, amit ma is
komoly mérnöki teljesítményként
tart számon a hazai és a nemzetközi szakma.
–– Hálás vagyok ezért a sorsnak
és mindazoknak, akik részt vettek ebben a nagy munkában.
Az atomerőmű sürgetett bennünket, ugyanis a projekt nagy késésben volt. Büszke vagyok rá, hogy
sikerült a végső határidőre befejezni és átadni a létesítményt.
Azóta már a második tárolókamra
is kész, és lezajlott további kettő
bányászati kialakítása. Az NRHThoz kötődik egyébként egy mostani sikerünk: a közeljövőben indul el az új tárolási koncepció,
amely a bátaapáti telephely teljes
üzemideje alatt közel húszmilliárd
forintnyi megtakarítást eredményezhet majd. Az atomerőművel
közös fejlesztés lényege, hogy
az eredetileg használt vasbeton
konténerek helyett úgynevezett
kompakt hulladékcsomagok készülnek majd. A vékony merevített acélkonténerekbe négy radioaktív hulladékkal teli hordó

kerül, a közöttük lévő üres teret
pedig cementpéppel szilárdított
folyékony radioaktív hulladék tölti ki. A hosszú távú védelemről a
tárolókamrákban kialakított vasbeton medence gondoskodik,
ide kerülnek hamarosan az új hulladékcsomagok. Az innovációnak
köszönhetően – az atomerőmű
leszerelését is figyelembe véve –
az eredeti tervekhez képest nagyjából fele annyi tárolókamrát kell
csak építeni. Ehhez persze egy
további újításra is szükség volt, a
nagyon kis aktivitású hulladékkategória bevezetésére.
–– A költséghatékony működés,
a megtakarításokat eredményező
innováció az RHK Kft. majd minden tevékenységében fontos tényező...
–– Tegyük hozzá, hogy a hos�szú távú biztonság változatlan
megléte mellett. A mi munkánkban ugyanis ez az elsődleges
szempont. De valóban, például a
paksi Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának (KKÁT) esetében
mérnökeink ugyancsak innovatív
megoldásokat dolgoztak ki, és
ezeknek köszönhetően a jövőben
megépülő két modul kamráiban
nagyjából másfélszer több kiégett
kazetta tárolása válik lehetővé,
mint az eddigiekben. Így elegendő lesz az eredetileg tervezett 33
kamra az atomerőmű megnövekedett üzemideje alatt keletkezett
kiégett fűtőelemek számára is.
Ugyanígy sokéves komoly munka van a püspökszilágyi Radioaktívhulladék-feldolgozó és -tároló
(RHFT) úgynevezett biztonságnövelő programja mögött. Ez a projektünk most jutott el oda, hogy a
kis és közepes aktivitású radioaktív
hulladékoknak azt a részét, amely
az RHK Kft. alapítása előtt került
a tárolóba és a mai modernkori
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követelményeknek nem minden
esetben felel meg, ki tudjuk termelni, majd válogatva, tömörítve,
újracsomagolva tudjuk elhelyezni.
Ezzel jelentős tároló térfogat is felszabadul. Ezek a fejlesztések olyan
szintet képviselnek, hogy nevezni
fogjuk őket az innovációs nagydíj
pályázatra.
–– Kinevezésekor azt is célul tűzte
maga elé, hogy a társaság minél
sokrétűbb kapcsolatokat alakítson
ki a nemzetközi szakmával.
–– Számunkra igazán érvényes a
mondás, hogy nem kell újra felfedezni a spanyolviaszt. A legújabb
tudományos-technikai
eredmények ismerete, a naprakész tudás
sok időt, energiát és pénzt takarít
meg. Ezért törekszünk arra, hogy
minél több nemzetközi fórumon,
nagy nemzetközi szervezetekhez
kapcsolódó együttműködésben
jelen legyünk. Ugyanakkor társaságunk igyekszik fenntartani-fejleszteni kétoldalú szakmai
kapcsolatait is. Például az egyik
legfontosabb partnerünk, a francia ANDRA segítségünkre volt a
vezetésem alatt újraindult nyugatmecseki nagy aktivitású kutatás
új programjának kidolgozásában
is. Ám a nemzetközi kapcsolatokban nem csak kapunk, adunk is.
Büszke vagyok arra, hogy munkatársainkat, tevékenységünket egyre inkább elismeri, számon tartja a
külföldi szakma, jó gyakorlataink
bemutatásával pedig segíteni
tudjuk külföldi szervezetek munkáját, másutt adódó problémák
megoldását. Hogy sikerrel, erről a
napokban ismét megbizonyosodhattunk, amikor egy, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség égisze
alatt formálódó orosz–amerikai–
francia–norvég projektbe az amerikai fél javasolta magyar szakemberek bevonását is.
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Kreatív fejlesztés
Susán Janka | Fotó: Juhász Luca, Bodajki Ákos

Orgován József berendezésmérnökként dolgozik társaságunknál néhány éve. A Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem Automatizálási és Alkalmazott Informatika Tanszékén szerezte villamosmérnöki MSc-diplomáját. Az egyetemet úgy fejezte be nappali szakon, hogy már a kollégánk volt. Ez is
azt mutatja, hogy bírja a terhelést, és érdeklődő természetű, olyan, aki kíváncsi a továbbfejlődés lehetőségeire. Beszélgetésünk apropója, hogy az erőmű Műszaki Alkotói Pályázatán első díjat nyert az R21
és I04 kaszkádkészülékek modelljével, és annak egy PLC-s megvalósításával. A kaszkádkészülékekről a
szakmai körökön kívül még nem sokan hallottak azt hiszem...
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–– Nagyon fiatal vagy még, a pályázatod is a diplomaterveden alapul.
Hogyan kerültél az erőműhöz?
–– Egy kicsit régebbről kezdem, mert
Szekszárdon élek, és az ESZI-be jártam középiskolába. Megtetszett a
technológia, érdekelt.
–– Középiskolásként mi volt az érdeklődésed középpontjában?
–– Én ekkorka korom óta – mutatja is
a kezével, mondjuk a kb. egyméteres
magasságot – tudtam, hogy villamosmérnök szeretnék lenni, elektronikával szerettem volna foglalkozni.
Az ESZI a megyében ilyen témában
talán a legjobb, ezért választottam.
–– Miért szereted az elektronikát?
–– A hobbim is ez, imádok építgetni. A pályázatban is volt olyan áramkör, amit én terveztem és építettem.
Édesapám gépészmérnök volt, és
gyerekkoromban vele szerelgettem,
kísérleteztem első áramköreimet.
–– Miket építettetek?
–– Emlékszem, egyszer hazaállított
– anyukám legnagyobb örömére –
egy utánfutónyi leselejtezett pénztárgéppel (volt egy barátja, aki ezek
javításával foglalkozott). Bármit megépítettünk pénztárgéppanelekből.
Az IC-ket, ellenállásokat, tranzisztorokat hasznosítottuk, például erősítők
építésére.
–– Otthon komoly hangrendszeretek
van, amit ti építettetek?
–– Inkább azt mondom, hogy hobbiszinten erős.
–– Látjuk az indíttatásodat, de hogyan kezdtél az erőműben dolgozni?
–– Szakmai gyakorlatosként kerültem először az erőműhöz, az Irányítástechnikai Műszaki Osztályra. Majd
mesterszakos hallgatóként diplomamunka-konzulens nélkül maradtam,

és akkor kerestem meg az itteni osztályvezetőmet, hogy tudna-e segíteni
témakeresésben. Ő akkor nem tudott
témát javasolni, viszont állást ajánlott,
mert nyugdíjba ment az egyik berendezésmérnök. Akkor hirtelenjében
döntéshelyzetben találtam magam,
és elvállaltam.
–– Egy villamosmérnök talál szép feladatokat az erőműben?

Műszaki Alkotói Pályázat
A pályázatot 1988-ban hirdették
meg társaságunknál először, azóta folyamatosan megrendezésre kerül, idén már harminckettedik alkalommal. Ez idő alatt több
mint 800 pályamunkát adtak be
bírálatra, idén 15 pályázatot dolgoztak ki, de egy visszalépés
miatt csak 14 érkezett be. A beadott dolgozatokat 2 nyilvános
meghallgatáson mutatják be a
bírálóknak, a bírálatokat összesítik, egyeztetik, majd beterjesztik
vezérigazgatói jóváhagyásra.

–– Az irányítástechnikai rekonstrukció idejét éljük, ez sok mindenre hatással van vagy lesz. Folyamatosan
napirenden van az elavult készülékek
modernizálása, és rengeteg előkészítő munka van egy-egy átalakítás
mögött. Úgy gondolom, hogy bőven
lehet itt műszaki-mérnöki feladatokat
találni.
–– A most első helyezett (I04 és R21
modellezése, a modell PLC-implementációja, validációja és verifikációja című) pályázati anyagod is ennek
egy szép példája? Miről is szól ez a
fejlesztés?
–– Az atomerőműben nagy számban
vannak beépítve úgynevezett kaszkádelemek. Ezek analóg áramkörök,
szabályozókészülékek, az itt találha-
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tó több száz szabályozási kör jelentős részét működtetik. Mostanra ezek
elavultak, hiszen ötvenéves technológián alapulnak. Egyre nagyobb a
karbantartási igényük, mivel gyakrabban meghibásodnak, valamint nem is
gyártják már ezeket, fogynak a tartalékaink belőlük. Ezeknek egy lehetséges kiváltási módját terveztem meg,
egy olyan működési sémát, amely
alapján gyakorlatilag teljesen leképezhető a régi analóg egységeknek a
működése. A jelenleg jól működő berendezéseket kell kiváltanunk konzervatív tervezéssel. Digitális technikára
átállva sokkal pontosabb, megbízhatóbb működést lehet majd elérni, ráadásul kevesebb karbantartási igén�nyel. A pályázatban megvizsgáltam
ennek a sémának a működőképességét, a megfelelőségét egy matematikai, szimulációs modellel. Nem teljes
körű a validáció és a verifikáció, de az
egyik kiemelt jelentőségű szabályozókörben mutattam be, a gőzfejlesztő szintszabályozási körében.
–– Miért pont ezekkel a kaszkádelemekkel foglalkoztál?
–– Amikor az erőműbe kerültem, az
első komoly munkám a gőzfejlesztő
vízszintszabályozóhoz kapcsolódott.
Ekkor kezdtem el e berendezések gépészetével és irányítástechnikájával
foglalkozni, amelyek szintszabályozóiban ezek megtalálhatóak voltak.
A pályázatomban vizsgált két kaszkádtípus (az I04 és R21) fordul elő a
legnagyobb számban az erőműben,
ezért választottam ezeket.
–– A gőzfejlesztő-vízszintszabályozónak mi a feladata?
–– Röviden összefoglalva az, hogy reaktor- és turbinateljesítménytől függetlenül a gőzfejlesztő vízszintjét egy
megadott tartományon belül tartsa.
Azért fontos, mert ha túl magas lenne, akkor a turbinákat károsítaná,
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ha túl alacsony, akkor a gőzfejlesztő
menne tönkre. A gőzfejlesztő az egyik
kiemelt egysége az atomerőműnek, a
rektorban felszabadult hővel fejlesztjük azt a gőzmennyiséget, amivel a
turbinákat meg tudjuk forgatni, és így
áramot termelni.
–– A PLC-programozással hogyan ismerkedtél meg?
–– Az ESZI-ben a technikusképzés
része, amit én kihagytam, mert megkezdtem az egyetemi tanulmányaimat. A jó kapcsolatom megmaradt
a korábbi tanáraimmal, és hozzájuk
tudtam fordulni segítségért. Maximálisan segítőkészek voltak, és az eszközöket is biztosították részemre. Jelentős segítség volt, mert ezek igen
drága eszközök.
–– Mi lehet a jövője a pályázatodban
felvázolt fejlesztésnek?

–– Az irányítástechnikai rekonstrukció jelenleg is folyamatban van, az
érintett berendezések működtető logikáját akár az általam elképzelt struktúra alapján is ki lehetne alakítani.
–– Berendezésmérnökként
milyen
feladataid vannak?
–– Az IMO Méréstechnikai Csoporthoz a technológiai méréstechnikai
készülékek tartoznak: érzékelők, távadók, jelváltók, megjelenítő műszerek. Mi felügyeljük ezen berendezések állapotát, gyűjtjük a korábbi
üzemeltetői és karbantartói tapasztalatokat, amelyek figyelembevételével
döntünk a szükséges átalakításról,
készülékkiváltásról, ezek megterveztetésével és engedélyezésével, engedélyeztetésével és üzembe helyezésével foglalkozunk. Ezenkívül az
üzem közbeni meghibásodásokat is
kezeljük, és a harmadik fő irány pedig a szakterületi kivizsgálásokban

való részvétel. Viszonylag széles körű
a munkánk.
–– Ugye te olyan beállítottságú vagy,
aki szereti egy kicsit továbbgondolni
a feladatait?
–– Mindenképpen. De ez a munkánkban el is várt. A fejlesztéseknél,
átalakításoknál a lehető legjobb, legtartósabb megoldásokat kell megkeresnünk.
–– Vannak-e újabb tervek a fejedben?
–– Igen, vannak már ötleteim, konkrét készülékterveim is, sőt már a fejlesztésnek is nekiálltam.
–– A munkádban talán az a legjobb,
hogy kreatív?
–– Igen, ezt én nagyon szeretem. Sikerül megtalálnom a napi rutinon túl
azokat a kiindulási pontokat, amelyek
megmozgatnak.
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„Egyszer sem adtuk fel a versenyt”
Vadai Zsuzsa | Fotó: saját archívum
Az interjúalanyommal, Hackl Bélával
egyszerre érkeztünk a megbeszélt
időpontra a lakásához. Látszott, nagyon sietett, hogy hazaérjen.
–– Most végeztem a vadrács javításával, ami hajnalban tört el egy elejtett
vaddisznó szállításakor. Sietnem kellett, mert az interjú után ismét egy vadászatra kaptam meghívást.
Fiatalkorom óta bütykölő ember vagyok. Régen kis gépeket konstruáltam, géptervező gépészmérnökként
végeztem a Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karán.
Az egyetem elvégzése után egy tszben gépesítő vezetőként dolgoztam
öt évig, ami nagyon jó betanuló időszak volt. Az atomerőműbe 1987 októberében vettek fel. A Külső Technológiai Osztályra (KTO) kerültem, ahol
Tímár Géza bácsi a szárnyai alá vett,
amiért a mai napig hálás vagyok. Betanultam a KTO-nál minden területen, a vízművel, gázszolgáltatásokkal,
hűtőgépekkel, klímákkal is foglalkoztam, de a szívemhez legközelebb
álló nagy dízelaggregátorokkal való
gondnokolás lassan rajtam maradt,
„mint szamárra a fül” szoktam mondani. A kilencvenes évek vége felé
létrehozták a Rendszertechnológiai
Osztályt (RTO), amelynek a feladata
a dolgoknak a rendszerszemléletű
megközelítése volt, az üzemeltetés,
a karbantartás, mind a fejlesztések
szempontjából. Az osztály első létrehozásától kezdve a megszüntetéséig
és az ismételt felállításáig (bár két évig
GTO néven, utána ismét RTO néven
működött) nyugdíjazásomig én voltam a „legrégebbi folyamatos” RTO-s
munkavállaló.

A biztonsági dízelaggregátok (12 db
van belőlük) fejlesztése lett az én területem. Két teljesen különböző típus
van az 1-2. és a 3-4. blokkon, csak a
funkcióazonosság közös, minden más
eltérő. A dízeleknél a rendelkezésre
állás és a megbízhatóság tekintetében a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség elvárásait kellett teljesíteni.
Az 1-2. blokki dízeleknél az eredeti
felfutási idő 35 szekundum volt, majd
nagy mechanikus átalakítás nélkül,
elektronikus szabályozásra való áttéréssel, az irányítástechnika teljes
átalakításával sikerült létrehoznunk,
hogy 15 szekundum alatt (jellemzően
13-14 alatt) fusson fel az orosz gép.
A felfutási idő csökkentése feltétele
volt a reaktorvédelmi rendszer létrehozásának, hogy egy más biztonsági
filozófiára lehessen áttérni, ez pedig
röviden a „mesterséges feszültségmentesítés elkerülése”. Fellelkesülve
a sikereken ugyanezt megcsináltuk a
3-4. blokkon is. Ma már nagyon korszerű szabályzó- és irányítástechnikai
rendszer van rajtuk. Öndiagnosztizáló
hibakereső programokat tudtunk rá
íratni, aminek eredményeként nagyon
jól kézben lehet tartani ezeket a rendszereket. Tudjuk a javításokat tervezni,
amit az archiválórendszer és az arra írt
szoftverek tesznek lehetővé. Gyakorlatilag a gépészeti területen 31 évig
gondnokoltam ezeket a rendszereket, soha senki nem akarta kivenni a
kezemből ezt a területet. Az újítások
megvalósulása után 2018-ban úgy
vonultam nyugdíjba, hogy majdnem
egy évig taníthattam az utódomat,
így jobb érzéssel tudtam otthagyni a
munkahelyemet.

Hálás vagyok a sorsnak, hogy az atomerőműben dolgozhattam.
Szociális, együttérző csapatot alkotunk – itt most nem politizálni akarok –, ami a mostani pénzhajhászó
világban már nincs, de az erőműben
még mindig van „összetartó csapat”.
A munkahelyen levő lehetőségek, a
kiváló kollektívák, a sportegyesületek
és szabadidős sportolási lehetőségek
szinte kuriózumnak mondhatók.
–– Mióta vitorlázol?
–– 2000 előtt Sárközi Béla barátom
bevitt engem a csínybe, elvitt vitorlázni, ami nagyon megtetszett, és onnantól elkezdtem tanulni a vitorlázás
alapjait. Megcsináltam a vizsgát, beléptem a vitorlásegyletbe. Az örömvitorlázás mellett elkezdtünk versenyvitorlázni. Három Béla és egy Feri volt
a csapatunkban, többször dobogóra szólítottak bennünket. Mondtuk,
hogy „Ferenc, nem jó, hogy te kilógsz
a sorból, legyél te is Béla”, és ez volt
a „Bélákok” csapata. Nagyon szép élményekkel, sikerekkel teli idők voltak.
A gyerekeim kezdtek felnőni, nagyon
sokat voltunk a kikötőben és a vízen,
nyáron nem mentünk a „tortába”, csak
a kikötőben és a vitorlásszálláson éltünk. Csináltunk egy önálló csapatot,
kiléptem a Bélákok csapatából, és pár
év alatt szépen feljutottunk, és egyre
jobb hajókat igényelhettünk. Nagyon
motiváltak voltak a gyermekeim, sok
versenyen vettünk részt, szép eredményekkel. Jó érzés volt egy apának
a két gyermekével egy viharos versenyt végigcsinálni úgy, hogy közben
mindenki tudta, mit kell csinálni, félelem nem volt, mert tudtuk, hogy a
képességeink és a hajó képességei

NYUGDÍJASAINK
szerint csak ügyesnek kell lennünk,
és akkor nem lesz semmi probléma.
Több nagy vihart átéltünk így közösen, de egyszer sem adtuk fel a versenyt.
–– Mesélj a családodról!
–– Egy fiam és egy lányom van,

a Balatonnál is egy félmaratont teljesített. Ezeken a futók egyesületi
szervezésben – mint a PAFF – vagy
magányos farkasként vesznek részt.
Négygyerekes anyaként akkor kezdett aktívan futni, amikor a gyermekei közül hárman elkezdtek dolgoz-

mindketten Budapesten élnek és
dolgoznak. A fiam Albert (33), a lányom Dominika (29), ő férjnél van,
és egy másfél éves tündéri kisfiú,
Max édesanyja.
A párommal, Évával már több mint
9 éve együtt vagyunk, ő keményen
nyomja az ultrafutásokat, én segítem mint kísérő.
A múlt év a tavak éve volt, már harmadszorra futotta körbe a Balatont,
négy nap alatt napi ötvenkettő kilométert – mindennap több mint egy
maraton –, utána az Omszki-tó következett, az 50 km, aztán nyáron a
Tisza-tó, ami 111 km futást jelentett.
Az ősz közepén a Garda-tónál futott
egy félmaratont, majd az ősz végén

ni, és egy gimnazista volt otthon.
Ma is futott több mint 10 km-t, de
van, amikor 2-3 naponta fut, akkor
viszont 20-25 km-t. Okosórával fut
már több éve, 2019-ben 3670 km-t
futott, amire nagyon büszke vagyok.
–– Szerencsés vadász vagy?
–– Szívem mélyén mindig vágytam,
hogy vadász lehessek. Amikor a
gyerekeim kirepültek otthonról, ismét fellángolt a vadászat iránti vágyam. Sikeres vizsgákat követően az
első elejtett vad után a csámpai vadásztársaságban vadásszá avattak a
vadásztársaim. Kezdeti időkben Diána istenasszony egy-kétszer megcsókolt, és két nagyobb bikát lőttem. Vaddisznóból jó párat sikerült
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elejtenem, de csak egy érdemleges
agyarú vadkannal büszkélkedhetek.
Nem mindig a zsákmány megszerzése visz ki az erdőbe, az is nagyon jó,
ha csak megsétáltatom a puskát. Egy
csodával felér, amikor egy gyönyörű
helyen megélem a napfelkeltét vagy
a naplementét, ahol a zenei aláfestést
a természet hangjai szolgáltatják.
–– Ha marad időd, mivel foglalkozol?
–– Több mint tíz éve az öregfiúk kenuscsoportjában lapátolok, akikkel
évente több kenutúrán veszek részt.
A Diana Sportlövészklubnak 15 éve
vagyok a tagja, évente kétszer van
házi verseny, amit mindig nagyon komolyan veszek. Jó társaságban meg
tudjuk osztani a lövészet iránti dolgainkat.
Nyugdíjas lettem, ezek a hobbik viszik az időmet. Lakásban élek, és egy
családi házba való vágyódás bennem
van. A lehetőségeim egy felújítandó
családi házig jutottak el. Most azzal
foglalkozom, szerencsére sok mindent meg tudok csinálni.
A jó Isten adja, hogy egészség és erő
legyen, és ha befejezem a házfelújítást, akkor még nagyobb családi és
baráti együttlétek lehetnek ott, a Balaton közelében.

Nyugdíjba vonult
kollégáink
2020. január
Biczó Zoltán turbinagépész MVIGH
ÜVIG ÜVFO FO
Mukli István művezető MVIGH ÜVIG
ÜVFO TO
Tóth Tibor karbantartás műszaki
ellenőr MVIGH KAIG KAFO AKO
Vargáné Drótos Ilona anyagvizsgáló
BIG MINFO AVO
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„Most akarok élni”
Orbán Ottilia | Fotó: Bodajki Ákos

A fiatalabb generáció tagjai közül sokan félnek a felnőtté válástól, otthon élnek a szüleikkel, és egy igen
kevéssé vonzó képet látnak maguk előtt. Vannak olyanok, akik később kezdenek karriert, tovább maradnak tanulók, a közösségi média aktív használói, sok ismerőssel rendelkeznek, és a mindennapi kapcsolataikat erőteljesen ezeken a csatornákon élik meg. De hogy élték meg fiatalságukat pályakezdőként régi
motorosaink, ráadásul egy nagyon speciális helyen, helyzetben? Olyan momentumokat elevenítenek fel
és tesznek közkinccsé az erőmű hőskoráról, amelyek már csak az ő emlékezetükben élnek. Marschalkó
Györgyi asszisztenssel beszélgettem.

–– Minden beszélgetés elején a
szokásos kérdést teszem fel. Mondanál valamit a kezdetekről?
–– Arra gondolsz, hogy mikor jöttem ide? Vagy mikor kezdtem az
életem munkáját? Azt még 1975
nyarán egy karcagi kórház szakrendelőjében kezdtem. A volt férjemmel 1983-ban jöttünk ide Paksra,
akkor még gyesen voltam. 1986.
június 30-ával léptem be a PAVhoz. Majd PA Rt.-os lettem egy
idő után, igazából már dátumokat
nem is tudok mondani, 33 év távlatából már nem egyszerű. 1996-tól
a nővéreket kiszervezték egy kft.be, igy az orvosokkal együtt létrejött az Atom-Med Kft., majd megalakult a Nukleo-Med Kft. a benti
orvosokkal.
Kezdetben mi végeztük a betegellátást, a táppénzes rendszert is.
De ahogy kezdett rendeződni az új
egészségügyi rendszer, a foglalkozás-egészségügy is egészen más
alapokról indult. Először csak a PA
Rt. dolgozóit láttuk el az I. sz. rendelőben, a II.-ben pedig a külsős
cégek munkavállalóinak vizsgálatát végeztük. Később következett

a családorvosi rendszer. De olyan
magas lett a létszám (mert minden
dolgozó hozzájuk járt), hogy a paksi lakótelepen, a Kurcsatov utcában hoztak létre egy rendelőt. Egy
jó pár évig a kolléganőmmel mi
jártunk oda ki rendelni. Majd öt év
után ismét itt, a területen folytattuk a munkánkat, azóta is itt dolgozom. Persze rengeteg változás
volt az egészségügyben is. Akkor
még nagyon kezdetleges volt a
számítógépes rendszer. A úgynevezett Magic rendszerben az URSULA nevű programmal végeztük
a munkánkat. Egy hatalmas nagy
helyiség kellett a gépteremnek,
ami a plafonig tele volt géppel.
Bonyolult és nehézkes volt minden
mentés, minden művelet, a rengeteg leporellóról nem is beszélve.
Aztán jött a windowsos korszak,
amiben dolgozunk most is, ami
megkönnyítette a feladatunkat.
Azért azt hozzá kell tenni, hogy
URSULA a maga idejében Magyarországon még nagyon-nagyon
ritka volt, és speciális. De a munkánk jellege is nagyon speciális,
hiszen ez egy atomerőmű, egye-

düli az országban. Mindemellett
volt ügyeleti rendszerünk, napi 24
óra munka után, ünnepnapokon is.
Ez akkor változott meg, amikor létrejött a mentőszolgálat, ahol mentőorvos, mentőtiszt és két ápoló
van, és ők végzik ezt a 24 órát.
–– Volt-e valamilyen – akár pozitív,
akár negatív – szempontból különösen emlékezetes esemény, történet a kezdetekből?
–– Az első érdekes élményem? Mi
rendszeresen bejártunk a primer
körbe, havonta többször is. Baleset és rosszullét esetén azonnal,
de az elsősegélyhelyeket is mi ellenőriztük. Felejthetetlen élmény
számomra az, amikor az első tömörségvizsgálatra hívtak be bennünket a primer körbe, mivel orvosi és nővéri felügyelet is kellett.
Furcsa érzés volt, amikor mindent
lezártak és bezártak körülöttünk.
Nem történt soha semmi probléma, mégis azért ez egy örök élmény marad.
–– Most hogyan tovább?
–– 2007 óta korkedvezményes
nyugdíjas vagyok, öt év korkedvezményem volt. 2007-ben akkor

RÉGI MOTOROSOK

még a nőknél 57 év volt a nyugdíjkorhatár, és nem 65. De én egy
kicsit tovább dolgoztam. Most,
2020. január 2-ától már öregségi
nyugdíjas vagyok hivatalosan. 24
évig éltünk Pakson, nagyon rég
elváltam, és két fiam van, akik itt
nőttek fel. Később Faddon vettünk családi házat. Egyik fiam, Szilárd, aki itt dolgozik tűzoltóként az
erőműben, nagy „vízi ember”, és
sokat kenuzott, amikor általános
iskolás volt. Így Faddra, majdnem
közvetlen a Duna-partra, a holtág
mellé költöztünk egy nagy családi
házba. Aztán közben az én életem
is változott, lett egy párom (most
már 8 éve), így én Dunaföldvárra
kerültem, és ott lakom most is.
Persze így többet ingázom Faddra is. Ott három unokám van.
Sopronban él a másik fiam, ott
egy unokám van. Páromnak, Imré-

nek is van három gyermeke, neki
is van négy unokája. Nagy lett a
család, és hát van azért feladat.
De meg van ígérve, ha nyugdíjas
leszek, többször eljutok oda is.
Mindig imádtam olvasni, de soha
nem volt rá időm. Na, majd most!
Egy nyugdíjasklubnak vagyunk a
tagjai, azokkal rendszeresen eljárunk kirándulni, kisebb túrákra, a
környéket is bejárjuk. Ezt továbbra is szeretném folytatni. Minden
reggel ötkor keltem, és azért ez
fárasztó már. Hagyok magamnak
majd pár óra pihenést reggelenként.
–– Hobbi, szabadidő?
–– Próbálok majd kicsit többet
sportolni, mozogni és olvasni.
Pingpongozni szeretnék, csak úgy
saját kedvtelésből, és az asztal is
már megvan évek óta. Most nincs
még olyan konkrét terv. Tulajdon-
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képpen én elvégeztem a manikűrpedikűr tanfolyamot is. Még gondolkoztam azon is, hogy kezdeni
kellene vele valamit. Lenne helyiség is, de még nem beszéltem rá
magam, szóval gondolkodom rajta. Tele vagyok tervekkel, és Imrével mindig kitalálunk valamit. Van
egy kis kertünk is, Imre pedig vadászik. Szóval egy csomó dolog
van, és nem fogunk ücsörögni.
Hazamenni és leülni a fotelbe?
Hát, el sem tudnám képzelni.
–– Mi tartasz fontosnak az életedben?
–– Nagyon fontos összetartani a
két családot, megtalálni a logisztikát, hogy mindenkinek jó legyen.
Öt ember, és ötféle dologra kell
figyelni. Most akarok élni, és elég
pergősnek tartom magam. Tulajdonképpen mindenki élje úgy az
életét, ahogy tudja.
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BABAHÍREK

Kissné Farsang Erika | Fotó: saját archívum

Nevem: Csoknyai Balázs
Születésem helye és ideje: Baja, 2019. szeptember 14.
Születéskori súlyom: 2700 g
Hosszúságom: 47 cm
Első gyermek vagyok a családban.
Anya: Magyar Dóra, Paksi Járásbíróság
Apa: Csoknyai Balázs, az Atomix Kft.-nél tűzoltó

Nevem: Gál Tamás
Születésem helye, ideje: Szekszárd, 2019. november 2.
Születéskori súlyom: 3260 g
Hosszúságom: 54 cm
Első gyermek vagyok a családban.
Anya: Mizsák Dorina, Atomix Kft.
Apa: Gál Tamás, Atomix Kft.
Nevem: Stangliczky Ákos
Születésem helye, ideje: Budapest, 2019. november 14.
Születéskori súlyom: 1700 g
Hosszúságom: 45 cm
Ikrek vagyunk Bencével.
Anya: Stangliczkyné Fink Csilla, Beanett Bt.
Apa: Stangliczky Zolán, az Atomix Kft.-nél MÜSZ-védelmi operátor
Nevem: Stangliczky Bence
Születésem helye, ideje: Budapest, 2019. november 14.
Születéskori súlyom: 2335 g
Hosszúságom: 51,5 cm
Ikrek vagyunk Ákossal.
Anya: Stangliczkyné Fink Csilla, Beanett Bt.
Apa: Stangliczky Zolán, az Atomix Kft.-nél MÜSZ-védelmi operátor
Nevem: Molnár Maminti
Születésem helye, ideje: Szekszárd, 2019. november 24.
Születéskori súlyom: 3250 g
Hosszúságom: 46 cm
Testvéreim: Dániel 3 éves, Márk 13 éves
Anya: Molnárné Balaskó Éva, jelenleg itthon van velem és Dániellel gyesen
Apa: Molnár Szabolcs, a Vegyészeti Technológiai Osztályon dekontamináló
Nevem: Kovács Levente
Születésem helye, ideje: Szekszárd, 2019. december 6.
Születéskori súlyom: 4030 g
Hosszúságom: 58 cm
Testvérem: Balázs
Anya: Vácz Melinda, Paksi Polgármesteri Hivatal
Apa: Kovács János; Szolgáltatási Osztály

BABAHÍREK
Nevem: Osztermayer Barna
Születésem helye, ideje: Szekszárd, 2019. december 7.
Születéskori súlyom: 3410 g
Hosszúságom: 53 cm
Testvérem: Amina, 4 éves
Anya: Lapis Annamária, családi vállalkozó
Apa: Osztermayer Géza, a Közgazdasági Osztályon csoportvezető
Nevem: Somogyi Máté Ákos
Születésem helye, ideje: Székesfehérvár, 2019. november 14.
Születéskori súlyom: 3870 g
Hosszúságom: 53 cm
Anya: Somogyi-Horváth Adrienn, Atomix Kft.
Apa: Somogyi Máté, egyéni vállalkozó
Nevem: Szakály Szofi
Születésem helye, ideje: Mohács, 2019. december 15.
Születéskori súlyom: 3110 g
Hosszúságom: 53 cm
Első gyermek vagyok a családban.
Anyja: Wolf Enikő, a Munka- és Személyügyi Osztályon humánpolitikai munkatárs
Apja: Szakály Norbert, a Külső Technológiai Osztályon KTO-gépész
Nevem: Szabó Sára
Születésem helye, ideje: Pécs, 2019. december 16.
Születéskori súlyom: 3330 g
Hosszúságom: 48 cm
Első gyermek vagyok a családban
Anya: Szabó Zsuzsanna, a Mezőföldvíz Kft.-nél HR- és munkaügyi ügyintéző
Apa: Szabó Balázs, a Radioaktívhulladék-kezelési Osztályon folyékony
radioaktívhulladék-kezelő gépész
Nevem: Borza Zsombor
Születésem helye, ideje: Szekszárd, 2019. december 16.
Születéskori súlyom: 3250 g
Hosszúságom: 56 cm
Első gyermek vagyok a családban.
Anya: Borza-Seres Klaudia, a Takarékbank Zrt.-nél banki ügyintéző
Apa: Borza László, az Atomix Kft. Biztonsági Szakágazatnál vagyonőr
Nevem: Boros Olívia
Születésem helye, ideje: Pécs, 2019. december 22.
Születéskori súlyom: 3050 g
Hosszúságom: 49 cm
Első gyermek vagyok a családban.
Anya: Dr. Boros-Köllő Kitti, a Jogi Osztályon jogi előadó
Apa: Boros Ádám, a Techwave Hungary Zrt.-nél SAP-tanácsadó
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Gyászközlemény

Kissné Farsang Erika | Fotó: saját archívum

Hódy Ferenc Gyula

(1959–2019)
2019. december 26-án, 60 éves korában elhunyt Hódy Ferenc Gyula, az
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa. 1959. február 9-én született
Miskolcon. 1987. június 8-án vették
fel a Paksi Atomerőmű Vállalathoz.
2019. május 31-én történő nyugdíjazásáig az Irányítástechnikai Üzemviteli Osztályon dolgozott ügyeletes műszerész
munkakörben.

Sárközi Lászlóné

(1956–2019)
2019. december 27-én, 63 éves korában elhunyt Sárközi Lászlóné, az
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa. 1956. március 6-án született
Faddon. 1986. január 1-jén vették
fel a Paksi Atomerőmű Vállalathoz.
2011. december 30-án történő öregségi nyugdíjazásáig a
Munka- és Személyügyi Osztályon dolgozott humánpolitikai ügyintéző munkakörben.
Temetése 2020. január 4-én, a dunaszentgyörgyi temetőben volt, ahol családja, barátok, ismerősök, volt munkatársak vettek tőle végső búcsút.

Aranyos Sándor

(1947–2019)
2019. december 31-én, életének 73.
évében elhunyt Aranyos Sándor, az
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa. 1947. január 11-én született
Alapon. 1989. november 3-án vették fel a Paksi Atomerőmű Vállalathoz. 2001. szeptember 15-én történő korengedményes
nyugdíjazásáig az Építészeti és Szakipari Szerviz Osztályon dolgozott lakatos munkakörben.
Temetése 2020. január 7-én, a baracsi temetőben volt,
ahol családja, barátok, ismerősök, volt munkatársak vettek tőle végső búcsút

Járfás Géza

(1932–2020)
2020. január 4-én, életének 88. évében elhunyt Járfás Géza, az MVM
Paksi Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa.
1932. február 29-én született Tápszentmiklóson. 1980. augusztus
1-jén vették fel a Paksi Atomerőmű
Vállalathoz. 1992. október 11-én történő öregségi nyugdíjazásáig az általános vezérigazgató-helyettes közvetlen állományában dolgozott főmérnök munkakörben.
Temetése 2020. január 9-én, Pakson, a református temetőben volt, ahol szűk családi körben vettek tőle végső búcsút.

Az atomerőmű dolgozói megőrzik elhunyt munkatársaik emlékét.
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Sikerre vezető kudarcok
Prancz Zoltán | Fotó: internet

A sikerben többek között az a jó,
hogy nem kell megmagyarázni.
A siker az siker – magáért beszél,
egyértelmű annak számára is, aki
elérte, és hasonlóképpen a külső szemlélők számára. Nem így a
kudarc, amit mintegy magától értetődően negatívumnak tartunk,
és mostohagyerekként kezelünk,
vagy legalábbis hajlamosak vagyunk magyarázkodva, magunkat
mentegetve viszonyulni hozzá.
Azonban, ha jobban meggondoljuk, a kudarc nem feltétlenül negatívum. Sőt, felettébb hasznos
is lehet, mi több, gyakran a siker
előfeltétele. Igen ritkán esik meg
ugyanis, hogy valami az első próbálkozásra tökéletesen sikerül.
Ha elő is fordul ilyesmi, az többnyire a véletlen műve. Az pedig
egyenesen kizárt, hogy valakinek
mindig minden elsőre remekül ös�szejöjjön. Nem nehéz belátni, hogy
ez törvényszerűen így van – így
kell, hogy legyen. Életünk legtöbb
kihívása sokrétűen összetett és bizonytalanságtól uralt. Nincsenek
rájuk biztos és végleges receptek.
A megoldásukat szükségszerűen
útkeresés, kísérletezés, próbálkozások és találgatások előzik meg.
Ezek során pedig elkerülhetetlen
a tévedés, a melléfogás, az utólag
zsákutcának bizonyuló elágazások
bejárása. Ám ha okosan viszonyulunk hozzájuk, akkor ezek a kudarcok csupán közbülső állomásokká,

a sikerhez vezető létra fokaivá válhatnak. Más hasonlattal élve úgy is
mondhatnánk, hogy lerövidíthetik,
kevésbé kacskaringóssá tehetik a
sikerhez vezető utat. A dolog kul-

Persze ahhoz, hogy kudarcaink
valóban sikerre vezessenek, elengedhetetlen,
hogy
képesek legyünk szembesülni velük.
Ne tagadjuk, ne mentegessük vég

csa a tanulás és a változtatás, azaz
tanulnunk kell a kudarcainkból, illetve változtatnunk azok tanulságai nyomán. Találó és bátorító a
megállapítás, mely szerint szabad
hibázni, de mindig kevesebbet,
és sohasem ugyanazt. Lényegét
tekintve hasonló életbölcsesség
cseng vissza a jól ismert régi közmondásból is: „Más kárán tanul az
okos” (időnként kiegészülve „az
ostoba a magáén sem” részlettel),
vagy az újabb keletű aforizmából:
„Csak az nem hibázik, aki nem
dolgozik.”

nélkül a kudarcainkat. Ismerjük el
a tévedést, a hibát, és értsük meg,
elemezzük ki, mit kellett volna
másképp tennünk.
Összefoglalva tehát egy egyszerű,
mégis univerzális módszer birtokosai lehetünk, amely előbb vagy
utóbb biztosan sikerre vezet, egyszersmind gyakorlóinak segít uralni a lehetséges rossz döntések
miatti szorongást, sőt érett személyiségekké válni: Dönts mindig a
legjobb belátásod és lelkiismereted szerint, ha pedig tévedtél, tanulj belőle, és változtass!

