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Dr. Kovács Antal
kommunikációs igazgató
Fotó: Juhász Luca

Kedves Olvasók!
Szeptember hónapja a mezőgazdaságban a szüret, a betakarítás, a termés összegyűjtésének időszaka. Az iparosodás óta talán már csak áttételesen érezzük ennek az időszaknak az örömét, azt, hogy a természet
ilyenkor készül el az egész éves munkájával, ilyenkor érik be a gyümölcs,
amelynek magját már az előző ősz óta dédelgette. A természet szép párhuzamot kínál az összevetésre az emberi életúttal: az ősz hagyományosan az érett férfi- és női kor jelképe, amikor az ember még aktív, de már
látja munkájának eredményét, azt, hogy mit végzett az életben. A szeptemberi lapszámban két kollégánk mesél ennek kapcsán tapasztalatairól,
Rátkai Sándor, aki nemrégiben a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést
vehette át életművéért, és a közelmúltban nyugdíjba vonult Köllő Imre,
aki komoly rendőri karrierjét követően irányította az erőmű Rendészeti
Osztályát.
Szeptember első hetében, amikor ezt a köszöntőt írom, az is világosan
látszik, hogy egy másik dolog eredményét is számon kéri rajtunk az elkövetkezendő hetekben-hónapokban az élet. A tavasz és a nyár idén a
pandémiáról szólt, arról, hogy az atomerőmű működését és a kollégáinkat mindenáron megvédjük. A járvány első hullámában ez sikerült, most
pedig azt látjuk, hogy megérkezett a második hullám – a korábbit még ki
sem pihentük, a tapasztalatokat éppen hogy elemezni kezdtük, és máris
afelé haladunk, hogy apránként vissza kell térnünk a korábbi intézkedésekhez. Biztos vagyok benne, hogy ezt is a korábbi fegyelmezettséggel
vészeljük majd át atomerőművön belül és kívül mindannyian.
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„Minden munka csak épített”
Susán Janka | Fotó: Vincze Bálint, saját archívum, internet

Vannak mérföldkövek az ember életében, amikor érdemes számot vetni. Rátkai Sándor életében egy ilyen
esemény a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetés, ami arról tanúskodik, hogy a szakmai út, amit eddig
bejárt, szép ívet ölelt át. A rengeteg munka befektetése meghozta számára a várt eredményeket, élete
szőlőtőkéjén gazdag termés ért be.
–– Milyen érzés volt átvenni a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést, amit a több évtizedes erőműves munkádért kaptál?
–– Igazán megtisztelő. A pandémia miatt késett az átadás március
15. óta, jó érzés volt augusztus 17én végre személyesen átvenni. Két
héttel korábban, amikor Süli János

miniszter és Szabó Péter polgármester urak kedves gesztusként
egy vacsorán vendégül látták a
paksi érintettségű kitüntetetteket,
még azt jelezték, hogy nem ismert
az átadás időpontja. Ezért meglepetésként ért, amikor az Innovációs
és Technológiai Minisztériumtól
értesítést kaptam a díjátadás idő-

pontjáról, ahol – mint a képen is
látható – maszkban és kesztyűben
kellett részt venni.
–– Eszedbe jutottak a kezdetek az
erőműben a díj kapcsán?
–– Természetesen. A kitüntetést
úgy tekintem, mint egy életműdíjat.
Az indoklásban is egy ilyen jellegű
szöveg szerepelt. Átgondoltam,
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hogy mióta dolgozom itt, és mivel
foglalkoztam eddig. Az egyetem elvégzése után mindjárt itt kezdtem,
„egy munkahelyes” vagyok.
–– Gyerekként, majd később egyetemistaként ilyesmi életre vágytál?
Milyen érdeklődési köröd volt?
–– Az édesapám mérnök ember
volt a Kádár-rendszerben, amikor a
munkásréteg volt a középpontban.

„Egy öregedéskezelési
tevékenység folyamatos
tanulásra és információszerzésre épül”
A többiek, köztük a mérnöki szakma, kiszolgálószerepet kaptak, és
ezt ő folyamatosan érezte, megosztotta velünk a tapasztalatait.
Nem volt megbecsülve, ezért el
akart tanácsolni a mérnöki pályától. Megpróbált lebeszélni arról,
hogy egyetemre menjek. Akkoriban még volt egy érdekes dolog,
hogy a szülőknek hozzá kellett járulni a továbbtanuláshoz. Elég sokat beszélgettem apámmal, mire
ezt az engedélyét megkaptam.
A BME Gépészmérnöki Karon belül
a mérnök–matematikus szakra kerültem, amit arra hoztak létre, hogy
egyfajta „hidat” alkossanak az ipar
igényei és a tudományos élet ismeretei között. Mind a gépészmérnöki, mind a tudományosabb jellegű
képzést megkaptuk, elsősorban a
matematikai és a mechanikai tudományok különféle területein. A tanáraink is különböztek az általános
karon oktatóktól. Az izgalmas pont
akkor jött el, amikor konkrét szakirányt kellett választani a 4. évben.
Két lehetőségünk volt, a gépgyártás-technológus vagy az atomerőműves szakirány. A választás
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lehetősége azonban már nem adatott meg nekem, mert mire a kari
adminisztrációhoz értem (néhány
tankörtársammal együtt) addigra
már beteltek a gépgyártás-technológus szakirány helyei. Így lettem
atomerőművi szakmérnök.
–– Ebben az utolsó időszakban jártatok már Pakson is?
–– Nem, a tanreaktorban képeztek
minket Budapesten. Ahogy Paksra
kerültem, az megint egy érdekes
történet. Egyik tankörtársam bátyja
akkor már itt dolgozott, és jelezte,
hogy szüksége lenne munkatársakra. 1983-ban lejöttünk Paksra
érdeklődni a munkalehetőség

ló területet. A középiskolában volt
egy kedvenc matematikatanárunk,
de az egyetemen több is. Például
Farkas János professzor úr, akitől
függött, hogy az első félév után
folytathatjuk-e a mérnök–matematikus szakon. Csak az mehetett tovább, aki jelesre vizsgázott nála. Itt
a társaság fele ki is esett. Később
Béda Gyula professzor úr játszott
komoly szerepet az életünkben a
speciális elméleti mechanikai ismeretek átadásával. Pakson több kollégát is említenék. A kezdetektől
együtt dolgozunk Katona Tamással.
Későbbről Cserháti András, Bajsz
József, Elter József, Kovács Ferenc,

után, mindkettőnket szimpatikusnak találtak, és nekünk is tetszett
a felkínált feladatkör, így tenyérbe
csaptunk. Nem mellesleg azok a
körülmények, amit akkor az erőmű
biztosítani tudott, az akkori átlagnál
kedvezőbbek voltak, ami szintén
hozzájárult a döntésünkhöz.
–– Kik voltak a meghatározó emberek az életedben?
–– Volt néhány. Olyan például, aki
az iskolában adott irányba terelt.
A pedagógusnak az egy nagyon
fontos szerepe, hogy megmutassa
a tanítványának a neki testhezál-

Tóth Pál és Czibula Mihály kollégáim nevét kell kiemelnem.
–– Visszatérve a kezdetekre, részt
vettél a 2-4. blokkok beüzemelésében. Milyen volt akkoriban itt dolgozni?
–– A 2. blokki üzembe helyezéskor
szinte hetente máshol tudtunk bemenni az üzemi főépületbe. Az ember elindult, és nem biztos, hogy
tudta, jó helyen jár-e, vagy sem.
Nagy élmény volt látni azt a „rendetlenséget”, ami egy ilyen építkezést körbevesz. Nyilván az 5-6.
blokk építői felé is ez egyfajta ki-
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tekintés lehet, mert erre számítani
kell. Egy nem konszolidált környezetben dolgozni egészen más érzés, mint mostanság. Visszatekintve
az indulási értekezletekre, amikor
a blokkvezénylőben olyan sokan
összegyűltek, és egy próbát készítettek elő, az egy másfajta hangulat
volt, mint egy mai értekezleté. Természetesen különbözött a maitól az
akkori állami vállalati körülmény is,
volt egyfajta politikai irányító szemlélet, emiatt kiszolgálószemélyzetnek érezte magát az ember, de jó
volt a csapathoz tartozni.
–– A közös cél, gondolom, nagyon
lelkesítő volt, és a legnagyobb kihívás a blokk elindításának megtapasztalása.
–– Minden munkafázisra az állam
külön ösztönzőt is biztosított. Nemcsak a cél volt felemelő, hanem a
társadalom átlagához képest egy
megbecsült mérnöknek gondolhattad magad. Mint ahogy most a
Paks II.-vel is ugyanez van.
–– Az akkoriban mennyire tudatosult benned, hogy egy atomerőművet üzemeltetni az emberi teljesítmény, a tudomány egyik
csúcsteljesítményének tekinthető?
–– Ez így van. Már akkoriban is elkülönültek a szerepkörök. A leendő
üzemeltetők, az üzembe helyezők,
illetve az annak műszaki hátterét
biztosítók, akikhez mi is tartoztunk.
Elsősorban az egyes indítási fázisok próbáinak az értékelésében
vettünk részt. Ilyen értelemben az
igény mindig az üzembe helyezőtől
jött, és mi megadtuk az igazolást.
–– Hogyan terveztél ezekben az
időkben? Érezted azt, hogy ez egy
hosszú távú munka lehet?
–– Amikor idejöttem, az eredeti üzemeltetési élettartamot harminc évre tervezték. Nekem pedig
a nyugdíjba vonulás időpontja a
sugárveszélyes
korkedvezményt

is beszámítva összhangban volt a
blokkok leállításával. Ez a két dolog a fejemben szinkronba került,
összeállt. Emiatt akkoriban úgy terveztem, ha megfelelek, akkor ezt az
életpályát itt el lehet tölteni.
–– Okleveles gépészmérnökként,
mérnök-matematikusként szép műszaki feladatokat kellett megoldanotok. Mi az, amire nagyon büszke
vagy?
–– Három szakaszra osztanám az
életpályámat. Az elsőben üzembehelyezési kérdésekkel, műszaki számításokkal foglalkoztunk, beleértve a zajdiagnosztikát, ami műszaki
elemzési tevékenységet igényelt.
Megkaptuk ezekhez az eszközöket,
szoftvereket, amik akkoriban rendkívül ritkák voltak. Végeselemes
szoftverről – úgy emlékszem – mi
beszéltünk először az országban.
A második időszak már másról szólt.
A blokki épületszerkezetek és rendszerelemek már öregedtek, és a világ is elmozdult afelé, hogy ezekkel
a kérdésekkel folyamatosan foglalkozni kell, főleg olyan esetekben,
amikor cserével nem, vagy csak
kiemelkedő költségek árán oldható meg azok rendelkezésre állása.
Így alakult ki az öregedéskezelés
területe (ÖK), én pedig megbízást
kaptam arra, hogy vezessem. A harmadik szakasz az ÖK mellett több
kiemelt programban való részvételt
reprezentál. Szakmai irányítója voltam az üzemidő-hosszabbításnak –
segítve a projektvezető, Kovács Ferenc munkáját –, de részt vettem a
teljesítménynövelési és a C15-projekt munkálataiban is. Ami viszont
számomra a legnagyobb kihívást
jelentette, az az ASME BPVC-alapú
üzem közbeni ellenőrzések bevezetése az erőműben, amely lehetőséget teremtett a korábbi négyéves
üzem közbeni felülvizsgálati ciklusidő tíz évre történő emelésére.

–– Mennyire szivárgott be a munka
a családod mindennapjaiba?
–– Ez egy jó kérdés. Engem minden munka, ami megtalált, az csak
épített. Abból egyrészt tanultam,
és örömmel végeztem, mert úgy
éreztem, hogy nemcsak fejlődök,
hanem elfoglal és lefoglal. Ha a lefoglal szót elemezzük, az nyilván a
családhoz már közelebb visz, mert
nekik ezt tolerálni kell. De soha nem
éreztem azt, hogy a munkám a családi életem rovására menne. Sőt,
megkaptam tőlük minden támogatást, elfogadták, hogy sokszor otthon is dolgoznom kell. Úgy gondolom, hogy szerencsém volt ebben.
–– Mivel tudsz kikapcsolódni?
–– Nem sportolok, de azért szeretek bringázni. De nem ez a fő kikapcsolódás, hanem a zene.
–– Komoly- vagy könnyűzene?
–– Könnyűzene elég széles spektrumon. A zenei CD-ket és DVD-ket
gyűjtöm is.
–– Te is zenélsz?
–– Nem, én csak műkedvelő vagyok. Szeretek zenét hallgatni, és
koncertekre járni a feleségemmel.
A pandémia előtt elég gyakran tettük ezt. Abszolút kikapcsol, ha egy
koncert kapcsán a várost is felfedezzük. Jól megtartott baráti köröm van Pesten, és itt is kialakultak
barátságok.
–– Visszatérve a munkához. A mostani időkben mi jelenti számodra a
munka szépségét?
–– Egy öregedéskezelési tevékenység folyamatos tanulásra és
információszerzésre épül. Az pedig főként nemzetközi kapcsolatokkal kerül ide hozzánk. Mindig
van fejlődési és fejlesztési lehetőség. A hazai tudományos élet meghatározó intézeteivel nagyon jó a
kapcsolatunk. Ezek az intézetek
szakembereket is reprezentálnak,
akikkel szívesen dolgozunk együtt,
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és egymástól kvázi tanulunk. Külföldi szakmai területeken is elismertté
váltunk, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökségnél és a WANO-ban
(Atomerőműveket Üzemeltetők Világszövetsége) is számítanak rám
és kollégáimra az öregedéskezelés
és a hosszú idejű biztonságos üzemeltetés területén.
–– Fontos számodra a tudás átadása?
–– Hogyne. Ha azt nézem, a nyugdíjkorhatár közelébe értem. Néhány év, és át kellene adni a fiataloknak a helyet. Ez egy lényeges
kihívás a szervezetünknél, mert
vannak fiatalok, de együtt öregedtünk meg néhány kollégámmal. Addig nyilván nem megy el az ember,
amíg az utódját ki nem neveli. Ez a
most következő négy-öt év fontos
feladata lesz.
–– Mi az, amit egy mai fiatalnak tanácsolnál az életben való boldoguláshoz? Mire fektessen nagy hangsúlyt, hogy eredményes lehessen?
–– Azt hiszem, ez az eddigi legnehezebb kérdés, hiszen egészen
másképpen gondolkoznak. A sa-

ját gyerekemnek sem tudom megmondani, mi lenne a jó, pedig ő
csak Y generációs. Az biztos, hogy
minket is irányba állítottak. Általánosságban talán az a legfontosabb,
hogy meg kell tudni ismerni a fiatalt,
hogy mire affinis, és arrafelé terelni.
–– Az idei évben felkérést kaptál az
EU SNETP munkájában való részvételre, a márciusi közgyűlésen a
platform igazgatósági tagja is lettél.
Mi ennek a munkának a célja?
–– A mozaikszó a Fenntartható
Nukleáris Energia Technológiai
Platformot takarja, ami egy széles
körű EU-s kutatásfejlesztési projekt. Az új technológiák kidolgozásától kezdve az anyagkutatásokig
átöleli a nukleáris technológiához
kapcsolódó összes szakterületet,
ezért igen komoly források felett is
rendelkezik. Erről a kis Magyarországról bekerülni e szervezet igazgatótanácsába, igazán nagy megtiszteltetés volt, viszont rengeteget
kell még tanulnom a platform működéséről.
–– Hogyan látod az atomenergetika szerepét az energetikai mixben?
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–– A hivatalos kormányzati politika az – kapcsolódva az EU felé tett
vállaláshoz –, hogy karbonsemlegessé tesszük a hazai energiatermelést 2030-ra. Ezt nagyon jól
szolgálja az atomerőművi kapacitásoknak a megléte, és a Paks II.projekt. Amikor 2030-ra leállnak a
karbontermelő iparágak, egy kb.
2000 MW rés keletkezik az akkori energiatermelési kapacitás és a
felhasználói igények között, ha a
blokkjaink csak 2037-ig üzemelnének. Így meglévő blokkjaink esetleges további tízéves üzemidő-hos�szabbítása nagyban hozzájárulna
ahhoz, hogy az elképzelt energiamixben ne nőjön jelentősen az import mennyisége.
–– Miért vagy leginkább hálás vis�szatekintve?
–– A lehetőségért, hogy itt vagyok.
Ki tudja, ha apám annak idején nem
egyezik bele a továbbtanulásba, akkor lehet, hogy most máshol géplakatos vagyok. Az ember nyilván
a szüleinek a leghálásabb. A többi
pedig szerencse kérdése, beleértve
az egészséget is.
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Négy évtizedes
rendvédelmi szolgálat
Gyöngyösi Petra | Fotó: Juhász Luca, saját archívum
Nyugdíjba vonulása alkalmából Köllő Imre rendészeti osztályvezetővel beszélgettem mind a rendőrségen, mind az atomerőműben végzett tevékenységéről, amelynek során – visszatekintve rendőri pályafutására is – egy emlékezetes történet is szóba került.
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–– Mikor és hogyan kerültél a Paksi Atomerőműbe?
–– A Paksi Atomerőmű Rendészeti Osztályát 2007. január 1-jétől
2020. május 1-jéig vezettem. 1996
nyarán kerestek meg az erőmű vezetői közül többen is, mert az év
végén nyugdíjba vonuló osztályvezető munkakörének betöltésénél rám gondoltak. Megmondom
őszintén, hosszasan gondolkodtam az ajánlaton. Azt hittem,
hogy viszonylag gyorsan és határozottan tudok dönteni, itt egy
picit mégis elbizonytalanodtam.
Majd amikor már az országos főkapitány is hallott erről, magához
hívatott, és érdeklődött, miként
döntöttem. Ezt jelentettem: „Sehogyan.” Újabb kérdést tett fel:
„Nem mered kipróbálni magad
más területen?” Akkor azonnal
tudtam, ha hazaérek, visszajelzek
a vezérigazgatónak: Köszönöm a
lehetőséget, élnék vele! Nagyon
szerettem mindegyik munkahelyemet. A munkám a hobbim volt,
és nem terhelést, nem gondot
vagy problémát jelentett. Ebből a
szempontból is szerencsésnek érzem magam.
–– A Paksi Atomerőműben eltöltött évekre hogyan emlékszel vis�sza?
–– Kezdetben a felső korhatárok
elérése miatt az amúgy is kis létszámú osztályról négy-öt meghatározó kolléga és kolléganő
nyugállományba vonult. Annak ellenére, hogy az elődömmel több
hónapon át nap mint nap együtt
dolgoztam, mégis is úgy éreztem,
talán még ez is kevés volt. Bár az
együtt töltött idő alatt mindent
átbeszéltünk, mégis valamilyen
szintű bizonytalanságot éreztem,
hiszen a korábbi munkakörömhöz
képest ez egy teljesen új terület volt.
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Bemutatkozás, tanulmányok
Bonyhádon született 1955-ben, ott járt általános, majd középiskolába is.
Szerszámkészítő szakmát tanult, majd leérettségizett, amit két év tartalékos tiszti iskola követett. Felsőfokú tanulmányait kezdetben a Belügyminisztérium Rendőrtiszti Főiskola nappali tagozatán folytatta, ezt követően lett az ILEA Nemzetközi Rendészeti Akadémia hallgatója.
Első munkahelye a Bonyhádi Vasipari KTSZ-ben volt, szerszámkészítő
munkakörben alkalmazták közel tíz évig. 1979. május 1-jén vették fel a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság Vizsgálati Osztályára. 1980. január 26-án
áthelyezték a Paksi Rendőrkapitányságra – az erőmű építése okán adódott
e státusz betöltésére lehetőség. Az itt eltöltött 26 év alatt, 2006. december 31-ig a ranglétrát végigjárva volt nyomozó, vizsgáló, nyomozó alosztályvezető, bűnügyi osztályvezető, majd a kapitányság vezetésével bízták
meg. Időközben történt egy szervezetátalakítás, ekkor kapott felkérést a
Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi igazgatói posztjának betöltésére.
Pakson él feleségével, 38 éve boldog házasságban. Két lánygyermekük
van, Rita és Kitti. Született három unokájuk: Levente, Olívia és Botond.
Büszke a családjára, és véleménye szerint kiegyensúlyozottan csak akkor
lehet dolgozni, ha az ember mögött egy megfelelő, harmonikus család áll.

Annak idején összehívtam egy értekezletet, és elmondtam, hogy a
működéssel érintett szervezeteket
és a szerződéses partnereket, hatóságokat nem érdekli, hogy itt
milyen szervezeti átalakítás, személyi változás történt. Azt fogják
figyelni, hogy működik-e a szervezet, és mindent azonnal hasonlítani fognak az előző időszakhoz. Azt
kértem minden kollégától, hogy
amennyiben van szabad kapacitásuk, a saját munkakörükkel kapcsolatos ismereteket osszák meg a
többiekkel is a hatékonyabb munkavégzés miatt. Ez a kiváló csapat
ezt is megoldotta, és szinte nem
volt észrevehető (a visszajelzések
alapján tudom), hogy a rendészeti szervezetnél ilyen szervezeti,
strukturális átalakítások történtek.
Folyamatosan kiváló és támogató
volt a kapcsolat a vezetők, a hatóságok és a munkatársak részéről.
Egy ilyen és ekkora feladatot csak

így lehetett – most már elmondhatom – eredményesen megoldani.
Amit a több mint 13 közös év alatt
elértünk az osztállyal, az egyértelműen csapatmunka volt. Mindenki
magas szintű tudással járult hozzá
a közös sikerhez. A kollégák tudták, hogy soha nem támogattam
az olyan jellegű magatartást, amikor valaki felhívja arra a figyelmet,
hogy ő a szakmában a legjobb, és
milyen, mások által nem teljesíthető sikerek tulajdoníthatók neki.
Mindig azt mondtam: ne legyél
türelmetlen, dolgozzál, és majd ha
tényleg jól teljesítesz, akkor a felelős vezetők észreveszik, hogy mire
vagy képes.
Azt is szeretném kiemelni, hogy a
190/2011.(IX.19.) kormányrendelet
hatályba lépését követően a létesítmény több mint három évtizedes működésének ideje alatt a
legátfogóbb technikai élőerős és
szabályozásbeli átalakítás történt.
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Mi leszel,
ha nagy leszel?
„Mint minden gyermeknek, nekem is voltak álmaim. Én is szerettem volna tűzoltó, pilóta,
rendőr és katona lenni. Majd a
sors úgy hozta, hogy a gyermekkori álmaim közül az egyik tényleg valóra vált. Ehhez talán egy
picit az is hozzájárult, hogy a
szüleim a Bonyhádi Rendőrkapitányságon dolgoztak. Azonban
arra is emlékszem, hogy nagyon
ellenezték, hogy kövessem
őket, de hát milyen egy fiatal?
Tele ambícióval, kalandvággyal,
a „majd én megmutatom” hozzáállással természetesen nem
hallgattam rájuk. A döntésemet
utólag sem bántam meg.

Fontosnak tartom megjegyezni,
hogy az év elejére sikerült azt a
lényeges átalakítást végrehajtani,
amit a hatóságok meghatároztak
az engedélyes számára. A létesítmény nukleáris védettségi képességét a hatóságok, az illetékes
nemzetközi szervezetek (IPPAS),
valamint a nemzetközi konferencián az ország meghatározó vezetői is elismerték.
–– Többször voltál szakmai gyakorlatvezető, konzulens, milyen
tapasztalatokat szereztél e tevékenységed során?
–– Szerencsém volt jó néhány kolléga és kolléganő szakmai gyakorlatának irányításában vagy éppen
a diplomamunkához kapcsolódó
szakdolgozatnál
konzulensként
segédkezni. Rendkívül élvezetes
volt a közös munka során az érdeklődés, a lelkesedés, a miértek-

re való válaszkeresések, majd az
eredmények megismerése. Akikkel együtt dolgoztam, akár a gyakorlati munkában, akár a szakdolgozatok készítésénél, mindenkinél
tapasztalható volt a felkészültség,
a szakma iránti alázat, a bizonyítási vágy. Tetszik ez a fiatalos, dinamikus, sokszor más prioritásokra
épülő stratégia, ami a mai korosztályra jellemző. Ügyesek, felkészültek!
–– Mesélj, kérlek, egy-két emlékezetes történetet a szakmai pályafutásod idejéről!
–– Azokban az években, amikor
Magyarországon jellemző volt a
gépjárműlopás, sikerült a Paksi Rendőrkapitányság által – egy
dunaföldvári eset kapcsán – egy
gépjárműlopásokra szakosodott
szerb bűnözői csoportot elfogni, a
magyarországi segítőkkel együtt.
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Kb. egy évig ment a nyomozás,
amikor is az egyik éjszaka a lakástelefonom csöngött (amit a családom is biztosan alátámaszt, hogy
nem volt ritka). Felvettem, egy férfihang szólt bele: „Ma van az egyéves évfordulónk. Tudjuk, hogy
van két gyereke, és azt is, hogy
melyik óvodába járnak. Ne legyen
túl nyugodt!”
Nyilván erre azonnal felébredtem,
bementem a munkahelyemre, és
keresni kezdtem a bűnügyi iktatóban, hogy milyen ügyünk volt egy
évvel ezelőtt. Ekkor szembesültem
azzal, hogy kb. egy éve vettünk
őrizetbe több, gépjárműlopásokkal gyanúsítható szerb és magyar
állampolgárt. Reggel azonnal
megtettem a szükséges óvintézkedéseket az óvodában. Amikor a
kollégáim ezt megtudták, közel fél
évig, mindennap valaki közülük ott
volt az óvoda előtt, és vigyáztak a
gyermekeimre – szabadnapok és
szabadság terhére is. Rendkívül
megható és felemelő érzés volt
ilyen munkatársakkal, ilyen környezetben dolgozni.
A másik sztori már az erőműhöz is
kapcsolódik. Bizonyára többeknek
is emlékezetes, amikor a Greenpeace nagy létszámú demonstrációt szervezett a Paksi Atomerőmű
környezetében úgy, hogy élőlánccal zárták le az F2-es portát. Ez a
hatályos szabályozás szerint devianciának minősült, szinkrontolmácsok segítségével megkértük a
több országból érkezett demonstrálókat, hogy hagyják el a jogsértés területét, biztosítva a büntetlen távozás lehetőségét. Miután
ennek nem tettek eleget, ezért a
demonstrációt felszámoltuk, és az
abban részt vevőket a kapitányságra előállítottuk. Néhány óra
múlva az interneten és a médiában is megjelent, hogy a magyar
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Szakmai elismerések
„Mielőtt a szakmai elismerések közül kiemelnék néhányat, szeretném kihangsúlyozni, hogy ezeket vezetőként kaptam, tehát a díjak mögött mindig egy közösség teljesítménye is jelen volt.”
A kapott díjak közül az alábbi szakmai elismerésekre a legbüszkébb:
• elismerés az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgatójától
• Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt
• Paks város Pro Urbe díja
• nyugállományú rendőr ezredessé való belügyminiszteri előléptetés
(2017. augusztus 20., a Tolna megyei rendőrfőkapitány javaslatára)

rendőrség milyen brutálisan járt el
a tüntetőkkel szemben, mert kezek sérültek, és fényképet is csatoltak mellé, ahol azt próbálták
bizonyítani, hogy egy cseh állampolgár könyökén lévő vérző seb
a beavatkozás során keletkezett.
Ebből az első órákban diplomáciai
bonyodalom is keletkezett, mert

az érintett országok diplomáciai
képviseletei sorra keresték a külügyminisztériumot – magyarázatot kérve a médiában megjelent
hírek miatt. A nemzetközi rendőri
együttműködésnek köszönhetően
kiderült, hogy a cseh állampolgár
a demonstráció előtt kb. két héttel
kerékpározás közben elesett, és
az így keletkezett sérülés gyógyulófélben volt. A varasodást a demonstrációnál használt vascsövek
egyike húzta le, és ezt próbálták
a rendőri intézkedésnek betudni.
Volt belőle parlamenti vizsgálóbizottsági eljárás is. A végeredmény
néhány hónap múlva az volt, hogy
a rendőri eljárás arányos, törvényes és szakszerű volt.
–– Mivel töltöd – immár nyugdíjasként – a szabadidődet?
–– Sokat barkácsolok, kertészkedek, nagyon szeretem a virágokat,
és most talán lesz időm az évek
alatt felhalmozódott fényképek és
videók rendszerezésére, szerkesztésére is. A legfontosabb, hogy a
szabadidőm eltöltésének egy része a jövőben már irányított lesz,
hiszen az unokák majd megmondják, hogy én hogyan szeretném a
szabadidőmet eltölteni. Ez így van
jól, ez a legfontosabb.
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A nyár a fizikai indítások
időszaka volt
Hárfás Zsolt | Fotó: Roszatom

Ma már szinte közhelyszámba megy, hogy amennyiben komolyan vesszük a globális klímavédelmi célok
teljesülését, akkor az atomerőművek és a megújuló energiaforrások növekvő részarányára van szükség.
Ezen az úton két újabb sikertörténet, hogy július 19-én a Leningrádi Atomerőmű II. kiépítés második
egységének, augusztus 7-én pedig a Belorusz Atomerőmű első blokkjának, szintén VVER-1200 típusú
reaktorába berakták az első friss üzemanyag-kazettákat, amivel kezdetét vette a reaktorok fizikai indítása. E két új blokk hamarosan − csatlakozva a már kereskedelmi üzemben lévő három VVER-1200 típusú
egységhez − a klímabarát villamosenergia-termelés legalább 60 éves szolgálatába áll.

A Leningrádi Atomerőmű
II. kiépítése
A júliusi fizikai indítás azt is jelenti,
hogy ez már a második, a Paks II.
Atomerőmű közvetlen referenciá-

jának számító orosz blokk, amely
hamarosan termelni kezd. 2020.
augusztus 31-én a Leningrádi
Atomerőmű II. kiépítés második,
VVER-1200 típusú blokkja sikeresen elérte a minimális ellenőrzött

teljesítményszintet, azaz beindult az önfenntartó láncreakció.
Az újabb VVER-1200 típusú „szív
megdobbanásával” további ellenőrzések sorát végzik el, amelyekkel igazolják, hogy az aktív zóna
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fizikai paraméterei megfelelnek
a követelményeknek. Összesen
több mint 50 mérésről van szó,
amelyekkel ellenőrzik az aktív zóna
neutronfizikai jellemzőit, illetve a
reaktorbiztonsági rendszerek tervszerű működését. Ezen tesztek
eredményeinek összesítése után
nyújtják be az orosz nukleáris hatóságnak, a Rosztyehnadzornak a
blokk hálózatra kapcsolására vonatkozó engedélykérelmet.
A szükséges engedélyek megszerzését követően a blokk 2021-ben
kezdheti meg a kereskedelmi üzemét. Fontos kiemelni, hogy ez az új
leningrádi blokk is – a két új paksi
blokkhoz hasonlóan – szintén a kapacitás fenntartását hívatott biztosítani, hiszen ez fogja kiváltani
a Leningrádi Atomerőmű első kiépítésének második RBMK-1000
típusú blokkját. A képek az első
üzemanyag-kazetta berakásának
pillanatait mutatják be.

A Belorusz Atomerőmű
A fehérorosz projekt keretében
két, összesen 2400 MW villamos
teljesítményt biztosító egység valósul meg. Az innovatív új, VVER1200 típusú reaktor fizikai indítása,
az összes ellenőrzés és engedély
kézhezvétele után, az első friss
üzemanyag-kazetta berakásával
vette kezdetét. Fehéroroszország
magatartását a nyíltság és a kezdeményezőkészség jellemzi az új
atomerőmű építésével kapcsolatban. Elsőrendűnek tartják, hogy
a nukleáris biztonsággal összefüggésben felmerülő aggályokra
nemzetközi szakértők és szervezetek hiteles értékelést és válaszokat adjanak. Az ország rendszeres
együttműködést folytat a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséggel (NAÜ), az Európai Bizottság,
valamint az ENSREG, az Európai
Nukleáris Biztonsági Hatóságok
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Csoportjának képviselőivel is. A
2012−2020 közötti időszakban ös�szességében hét kulcsfontosságú,
az első atomerőművüket építő országok számára ajánlott vizsgálatot végeztek el a NAÜ szakértői a
helyszínen. Az eddigi vizsgálatok
azt mutatják, hogy a két új blokk
teljes mértékben megfelel a NAÜ
nukleáris biztonsági követelményeinek.

A fehérorosz blokkok
története
A világ országai folyamatosan súlyos kihívásokkal szembesülnek a
villamosenergia-ellátás
tekintetében, hiszen egyszerre kell tudni megfelelő válaszokat adni a
klímavédelmi,
ellátásbiztonsági
és versenyképességi kérdésekre. Az atomerőművek mindhárom szempontot egyszerre tudják
fenntartható módon kezelni, ezért
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egyre több ország épít vagy kíván építeni új atomerőműveket.
Mindezekre tekintettel 2008 januárjában a Belarusz Köztársaság Biztonsági Tanácsának ülésén döntés született a fehérorosz
atomerőmű megépítéséről. 2012
májusában pedig elindultak az
első egység alapozásának földmunkálatai. 2017-ben helyére
emelték mindkét reaktortartályt,
két évvel később pedig már sikeresen befejeződött az első egység
melegjáratása. E blokk számára
idén májusban a Belorusz Atomerőmű telephelyére szállították a
friss üzemanyag-kazettákat, amelyek reaktorba történő berakása
már folyamatban van.
A két új blokk éves szinten mintegy
19,8 TWh villamos energiát termel-

het, ami közel 5 milliárd köbméter
földgáz megtakarítását eredményezi. Emellett jelentősen hozzájárul a klímavédelemhez, a párizsi
klímaegyezményben foglalt célok
teljesüléséhez is. Ráadásul elősegíti a gázfüggőség csökkentését
is. Jelenleg a fehérorosz villamosenergia-termelés döntő részben
(orosz) földgázra támaszkodik.

A világ élvonalában
Az orosz VVER-1200 típusú atomerőművi blokkok már nemcsak
a tervasztalon léteznek, jelenleg
három ilyen blokk is kereskedelmi
üzemben működik. A Novovoronyezsi Atomerőmű II. kiépítésének két blokkja, valamint a Paks
II. Atomerőmű referenciájának

számító Leningrádi Atomerőmű
II-1 egysége. Utóbbi telephelyen
július 19-én kezdődött meg a második egység fizikai indítása, és
augusztus 31-én ez a blokk már
elérte a minimális ellenőrzött teljesítményszintet.
Így a Belorusz Atomerőmű első
blokkja immáron a világon az ötödik – Oroszországon kívül az első
– VVER-1200 típusú egység, amely
hamarosan áramot termelhet. Ilyen
VVER-1200 típusú blokkok mellett
tette le a voksát Magyarország
mellett Finnország, Fehéroroszország, Banglades, Törökország,
Egyiptom és Kína is. Hamarosan
újabb európai és Európán kívüli
országok is döntést hozhatnak e
VVER-1200 típusú blokk építéséről.

MUNKÁNK GYÜMÖLCSE
A biztonság a
legfontosabb
A VVER-1200 típusú atomerőművi
blokk legfőbb jellemzője, hogy a
biztonság maximalizálása érdekében optimálisan alkalmazza a
már korábban is bevált aktív és
az alapvető fizikai törvényszerűségeken alapuló passzív biztonságvédelmi rendszereket. A passzív
rendszerek például villamosenergia-betáplálás és emberi beavatkozás nélkül is képesek kezelni
egy üzemzavari helyzetet és 72
órán keresztül ellátni a blokk hűtését.
Az új blokktípus a külső veszélyek
(például hurrikán, hó- és jégterhelés, külső robbanás, földrengés,
repülőgép-rázuhanás) ellen is védett, a reaktort ugyanis kettős
falú, hermetikus konténment védi
meg a külső hatásoktól. Az ilyen
típusú blokkokon alkalmazzák például a zónaolvadék-csapdát is.
Ez egy olyan műszaki megoldás,
amely egy hipotetikus, rendkívül
kis valószínűségű, súlyos baleseti helyzetben is képes felfogni a
zónaolvadékot. A típus garantált
üzemideje legalább 60 év.

Paks a jövőben is
garantálja az ellátás
biztonságát
A Paks II.-projekt az elmúlt években több száz engedélyt szerzett
meg, köztük a jogerős környezetvédelmi és telephelyengedélyt is.
Nagyon fontos mérföldkőként a
Paks II. Atomerőmű Zrt. 2020. június 30-án benyújtotta az Országos
Atomenergia Hivatal (OAH) számára az eddigi legfontosabb – 283
ezer oldal terjedelmű – engedélykérelmét is, amely a létesítési engedély megszerzését célozza.

Magyarországon a Paksi Atomerőmű kapacitásának hosszú távú
fenntartása mindig is stratégiai
kérdés volt a kizárólag szakmai és
nemzeti érdekeket képviselő szakemberek és politikusok körében.
Éppen ezért történelmi jelentőségű döntés született 2014. január 14-én, amikor Magyarország
Jelenleg szerte a világban 54
új atomerőművi blokk épül,
amelyek közül az elkövetkező
5 évben, azaz 2020 és 2025
között 47 egység kezdheti
meg az üzemelést. Magyarország követendő példa lehet
más országok számára is, hiszen hazánk a klímavédelmi,
ellátásbiztonsági és versenyképességi célok együttes teljesülése érdekében hosszú
távon az atomenergiára, a
megújuló energiaforrások közül pedig különösen a naperőművekre kíván támaszkodni.

és Oroszország megállapodott
a két új, orosz, 3+ generációs,
VVER-1200 típusú blokk építéséről. Az orosz fél hitelkonstrukciójának köszönhetően érvényesülni
tudott az a nemzeti érdek, hogy a
megépítendő Paks II. Atomerőmű
kizárólagos, 100%-os állami tulajdonban maradjon, garantálva a
hazai ellátásbiztonságot, az olcsó
villamosenergia-árat és a klímavédelmi célok elérését.

Uniós zöld lámpák
A Paks II.-projekt az elmúlt években számos uniós jóváhagyást kapott. Az Európai Bizottság megállapítása szerint a két új, VVER-1200
típusú blokk hazánkban, valamint
uniós szinten is javítja az ellátás-
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biztonságot, elősegíti az uniós
klímavédelmi célkitűzések teljesítését, továbbá megfizethető energiaárakat biztosít a fogyasztóknak.
Emellett a legszigorúbb nukleáris
biztonsági és sugárvédelmi előírásoknak is megfelel. A projekt
megtérülését az Európai Bizottság
lezárult vizsgálata is alátámasztotta, hiszen a két új blokk a befektetett tőke visszatermelése mellett
profitot is fog termelni. Az Európai
Unió azt is elismerte, hogy Magyarországnak jogában állt közvetlenül szerződést kötni az orosz
féllel a két új blokk szállításáról.
2020 májusában pedig az Európai
Bizottság előzetes jóváhagyásával módosította a kormány azt a
rendeletet, amely lehetővé teszi,
hogy a nemzetközi gyakorlatnak
megfelelően már az OAH létesítési engedélyének kézhezvétele
előtt – külön engedély birtokában
– megkezdődhessenek a földmunkák a Paks II. Atomerőmű építési
területén.

Magyarország a
klímabajnokok között
Nem kétséges, hogy a globális és
a hazai klímavédelmi célok elérése
érdekében az atomenergia és a
megújuló energiaforrások fokozódó alkalmazására egyaránt szükség van. Éppen ezért a magyar
kormány 2020 januárjában elfogadott felelős, szuverén energiaés klímapolitikai stratégiájában
a Paks II. Atomerőmű mellett kiemelt jelentőséggel bírnak a naperőművi fejlesztések is. A nukleáris
és a naperőműveknek köszönhetően 2030-ra a hazai villamosenergia-termelés 90%-a klímabarát lehet, miközben Németországban
ez az arány tíz év múlva a legjobb
esetben is csak 65%-os lehet.
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Szent Mihálytól a manókig
Kanczler-Thuróczy Zsuzsanna | Fotó: Juhász Luca

Eredetileg az volt a szándékom, hogy bemutassam azt, hogy az őszi termésekből milyen érdekes, gyerekek által elkészíthető tárgyakat, játékokat lehet gyártani. Miután beszélgettem Lengyel Ildikóval, a
dunakömlődi Aranyhal Waldorf Óvoda és Iskola óvónőjével, módosítottam az eredeti ötletemen. A vele
való társalgás során egy olyan új, merőben más szemlélettel találkoztam, amely valahol, valamikor része
volt a mindennapoknak, de napjainkra, különösen az elmúlt hónapok bezártsága során kissé háttérbe
szorult. Megismertem egy olyan elképzelést, irányzatot, mely során a természetközeliségnek, a felfedezésnek és a tapasztalásnak van kiemelkedő szerepe.
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Első kérdésemre, hogy milyen tevékenységeket végeznek ősszel a
Waldorf óvodásai, Ildikó így válaszolt:
„A tanévünket (vagy az egész kerek
évünket) az évkör ünnepeire fűzzük
fel. Minden időszakban valamilyen
ünnephez kötjük az óvodai tevékenységünket. Az ősz a betakarítás időszaka. Amikor visszaérkeznek a gyerekek az óvodába, már
egyből ezzel kezdünk el foglalkozni. Az ovi udvarán nagyon sok növényünk van, gyümölcsök, zöldségek és gyógynövények, amelyeket
tavasszal elvetettünk, és ősszel leszüreteljük, feldolgozzuk. Jó sok fa
van az udvarban: dió-, fűz-, hárs‑,
nyír- és almafa, és ezek lehullott
lombjainak takarítását is közösen
végezzük a gyerekekkel. Mindenkinek van lehetősége szerszámot
fogni, így azokat a tevékenységeket, amiket egy ház körül is el kell
végezni, mi is meg tudjuk csinálni
itt az oviban. Nagyon kevés szülői
segítséget kérünk, a gyerekek szívesen kapcsolódnak be ezekbe a
munkálatokba.”
A tavasszal elültetett gyógynövényeket ősszel begyűjtik, szárítják,
mozsárral összetörik, és ez kerül a
tízórai teába. Ősszel történik a saláta és az eper ültetése is.
Ildikó rávilágít, hogy milyen sok
természetes anyag vesz körül bennünket. „Vásárolt dolgaink szinte
nincsenek is. A gyerekek játszanak
azzal, amiket a természetben találnak, legyen az egy fáról lehulló levél, a dió burka vagy egy leszakadt
faág. Amit a természet kínál, abból
legalább százféle dolog születhet. Nagyon erős fantáziája van a
gyerekeknek, és ezt akkor tudják
a legjobban használni, ha ők találhatják ki, ők gondolhatják bele az
egyes eszközökbe, hogy az éppen
aktuálisan mi. Amikor egy másik

kisgyerek kezébe kerül ugyanaz a
bot, levél vagy dióhéj, valószínűleg valami teljesen más dologgá
válik.”
Ildikó kiemeli, hogy a természet
valódi dolgokat kínál. „A gyerekek a valós dolgok formájával, színével, szagával, esetenként ízével,
nagyságával, súlyával találkoznak.
Ezzel szemben egy vásárolt holminál, például egy műanyag játék
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esetében, nem a valós képet kapja, nem az igazi arányait látja, és
ezáltal nem valódi képalkotás születik a gyermekben. A tapasztalás,
a tapintó érzék fejlesztése az egyik
legfontosabb a kisgyermekkorban. Ehhez viszont valós dolgokra
van szükség.
A szabadjáték ideje alatt vannak
szabályok arra vonatkozóan, hogy
mit, mire és hol szabad használni.
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A játék ideje alatt sok dolog szanaszét van az udvarban, de amikor elkezdek énekelni, ez az ének
azt jelenti, hogy pakolunk, mert
nemsokára délre harangoznak, és
bemegyünk. Mindig közösen pakolunk, közben együtt énekelünk.”
Megtudtam, hogy a gyerekek a
napjuk nagy részét a szabadban
töltik, szeptembertől az első fagyok beálltáig. „Mindennap, a

tízórai előtt van egy ún. »reggeli kör«, ami egy ritmikus, verses,
mondókás, utánozáson alapuló
közös játék. Minden napnak megvan a maga művészeti tevékenysége, hétfőn rajzolunk méhviasz
krétával, vagy festünk, kedden
méhviasz gyurmával foglalkozunk,
szerdán gyapjúképet készítünk,
csütörtökön együtt sütünk cipót,
pénteken pedig kirándulunk a

dunakömlődi erdőben. A rajzolás és a festés során csak színeket
és hangulatot viszünk a papírra,
nem ábrázolunk. Összesen 3 színt
használunk, pirosat, kéket és sárgát. A felfedezés abból fakad, ha
a gyermek megtanulja összekeverni és használni a színeket.” Ősszel
erősebben használják a piros és a
sárga színeket, a kéket pedig egy
kicsit háttérbe szorítják.
Ehhez az időszakhoz kapcsolódik
a Mihály-ünnep, amely a Mihálynaptól (szeptember 29.) október
közepéig tart. A népszokás szerint
ezzel ér véget a betakarítás. Ebben az időszakban a mindennapi
tevékenységek része a termések
és a búza feldolgozása. „Mindig
gyűjtök egy kéve búzát aratási időszakban, elhozom ide az oviba,
ezt kiszemeljük, kiszitáljuk belőle
a léhát, a kézi malmunkon lehajtjuk, és csütörtökönként abból sütünk. Mihály-időszakban többnyire sárkányos meséket mondunk
a gyerekeknek. A »reggeli kör« is
ehhez kötődik, énekelünk, dalolunk, mondókázunk róla. A Szent
Mihály-ünnep egy bátorságpróbával, az ún. Mihály-próbával ér véget. Természetesen úgy találjuk ki
a próbát, hogy egy ovis korosztályú gyermek is meg tudja csinálni.”
A próba során találkoznak az elemekkel, amelyben önmagukat és a
bennük rejlő bizonytalanságokat,
félelmeket kell legyőzniük játékos
formában. A négy földi elemet legyőzve válnak a gyerekek bátor vitézekké, lovagokká. Ha teljesítik a
próbát, akkor legyőzik a sárkányt,
oly módon, hogy elaltatják egy
évre.
Régi képeken Mihályt általában
lándzsával vagy karddal ábrázolják, ezért van az, hogy ősszel
minden kisgyerek kardot készít
az udvaron vagy az erőben talált
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Őszi szentek
Sok jelzővel illették már Szent Mihályt a keresztény kultúrkörben.
A Bibliában is név szerint említett arkangyal Isten leghűségesebb
szolgálója, aki a mennyei seregek élén áll, szemben a lázadó angyalokkal. Legfontosabb tettei: legyőzte Lucifert, Énok prófétát a
mennybe emelte, és habár sokan vitatják, az egyiptomi hét csapás
kivitelezésében is részt vett. Szent Mihály jelképei a kard és a mérleg.
A karddal győzedelmeskedik a gonosz felett, a mérleggel pedig az
emberi lelkek súlyát méri.
Mihály harcát legtöbbször egy se nem égi, se nem földi teremtmén�nyel, a pikkelyes bőrű, szárnyakkal rendelkező sárkánnyal vívja. Soha
nem tudja legyőzni, csak féken tartja a gonoszt. Ehhez a szeretet erejét használja.
Napjainkban a gonosz legfontosabb megnyilvánulásai többek között
az érdektelenségben, a szociális érzéketlenségben és az önzőségben mutatkoznak meg. Fontos példaként tekinteni Szent Mihály arkangyal cselekedeteire, hogy mi is szembe tudjunk nézni félelmeinkkel.
Szent Márton élő személy volt, aki Savariában (Szombathely) született. A római hadseregben vette fel a kereszténységet. A legenda
szerint egy hadjáratból hazafelé tartva önzetlenül megosztotta palástját egy éhező, fázó koldussal. Isteni sugallatra felhagyott korábbi
életével, és a papi hivatást választotta. Szerény és alázatos tetteinek
köszönhetően 371-ben püspöki rangra emelték. Márton először nem
akarta elvállani ezt a tisztséget, ezért egy libaólban próbált menedéket keresni, azonban a gágogás elárulta rejtekhelyét, amelyet isteni
akaratnak tekintett, és elvállalta a püspökséget. Később is jóságos,
emberszerető, irgalmas vezetőnek bizonyult, aki kiváló szónoki képességekkel rendelkezett. Szent Márton a magyar hagyományban is
sok helyen megjelenik. István király zászlaján hadvezérként látható.
A híres pannonhalmi apátság is Szent Márton tiszteletére épült, valamint a mezőgazdasági munkálatok befejezését is a Márton-napi ünnepségek követik.
faágakból. Mihály szimbóluma a
mérleg is. „Az asztalon lévő mérleg egyik serpenyőjébe egy nagy
fekete követ rakunk, és pénteki
kirándulásaink alkalmával a gyerekek kis fehér köveket gyűjtenek,
melyeket ellensúlyként teszünk a
mérleg másik karjába. A legszebb
pillanat, amikor látják átbillenni a
gyerekek a mérleget az apró kövek
irányába, azaz közösen legyőzzük
a sárkányt.” Ezáltal megérthetik,
hogy a jó cselekedeteket és a bá-

torságot jelképező kis kövek képesek legyőzni a rosszat és a sárkányt
szimbolizáló fekete követ. A mérleg a jó és rossz cselekedeteink
mérlege, egyfajta számadás.
Ezt követi a Szent Márton-ünnep,
majd késő ősszel a Manó-időszak.
A Szent Márton-időszak fő üzenete az adakozás, az önzetlen adás.
A Waldorf-óvodában szokássá
vált, hogy a gyerekek szüleikkel,
tanáraikkal együtt szürkületben
meggyújtott lámpáikkal énekelve
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sétálnak a kömlődi réten. Ezekkel
a saját készítésű lámpákkal visznek
fényt az elsötétülő világba. A papírlámpások ragyogása már az adventi időszakot engedi sejtetni.
Ősz végén, a Manó-időszakban a
nappalok egyre rövidebbek, az éjszakák egyre hosszabbak lesznek.
Számos növény visszahúzódik a
föld alá. A manók a befelé fordulást, a földbe visszabújó szellemi
erőket jelképezik. Ők olyan természetfeletti lények, akik a föld alatt,
a gyökerek között élnek, kristályokat csiszolnak, hogy megőrizhessék bennük a nap fényét az embereknek. A gyermekek könnyen
tudnak azonosulni ezekkel a békés
erdei lényekkel. A manóházépítés
egy kedvelt tevékenység ebben az
időszakban.
Ildikótól megtudtam, hogy ősszel
a gyerekek körében a gesztenye,
a dió és annak burka, valamint a
szárított termések, bab, kukorica,
búza a legnépszerűbbek. Az ős�szel betakarított dolgokkal találkoznak egészen tavaszig, hiszen
szabadjátékaikban gyakran használják ezeket a terméseket. Ezek
megunhatatlan
tevékenységek,
hiszen bármely életkorban tudnak
alkotni valamit maguknak a gyerekek.
Látható, hogy a természethez
kapcsolódásnak az egyes időszakokban milyen kiemelkedő
jelentősége van a dunakömlődi
Waldorf-óvodában. A környezet
védelmére nevelést már kisgyermekkorban el kell kezdeni. Az,
hogy a gyerekek már óvodáskoruktól megtanulják, hogyan kell
vigyázni a növény- és állatvilágra, évszaknak megfelelően kertet
művelni, és okosan felhasználni a
természet ajándékait, azt eredményezi, hogy tudatos, a természetet
óvó, védő felnőttek lesznek.
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Boldogság, gyere haza!
Vagy inkább ne is menj el…
Váczi Gergő | Fotó: Frigyer Tamás: A Ti Fotóitok fotópályázat, stock.adobe.com

Kivétel nélkül boldog életet szeretnénk élni. Irigykedve nézzük azokat, akiket mi külső szemmel boldognak látunk, és sokszor saját életünk hitt, vélt vagy valós boldogtalansága erősödik fel mindezzel. Ezeket
a gondolatokat érdemes elhessegetni, és tényleg a boldogságra koncentrálni. A recept pedig végtelenül
egyszerű, bár nem mindig könnyen kivitelezhető. Hiszen „mindösszesen” a kapcsolatainkra és a megfelelő
életcélok kitűzésére van szükség ahhoz, hogy elégedett életet éljünk, életünk bármely szakaszában is vagyunk. Ezt mondja legalábbis Rottenhoffer Ágota, coach, szupervizor és mediátor, akinek gondolatai tökéletesen tükrözik a Harvard Egyetem egy 75 éven át tartó kutatását, amely szintén ezt a témát vizsgálta.
–– Fiatalabb korunkban tehetünk, vagy inkább úgy kérdezném,
mit tehetünk annak érdekében,
hogy idősebb korunkban nyugodtabbak, kiegyensúlyozottabbak, egészségesebbak legyünk?
Ha tehetünk ennek érdekében, akkor mikor kell elkezdeni mindezzel
foglalkozni?
–– Engedje meg, hogy a második
kérdéssel kezdjem. Hogy mikortól kell elkezdeni? Van egy életciklus az ember életében. Amikor
a gyerekek felnőnek, és ott marad
a pár. Ezt a pszichológiai gyakorlat fészekelhagyási pániknak nevezi. Amikor légüres térbe kerülhet
a párkapcsolat. Hirtelen nem lesz
feladat, átalakul az egész élet, nem
kell fölkelni az iskola miatt, vagy
bármi egyebet tenni, ami egy szülőnek a feladat. Én itt kezdeném el.
Ekkor már érdemes figyelni erre.
Ilyenkor történik az, hogy ez a légüres tér ijesztő lesz. Hirtelen nem
tudja az ember, hogy mihez nyúljon, nincs feladat, nincs tennivaló,
és ebbe bizony könnyen meg lehet rekedni. Ez pedig gyorsan akár
depresszióba is átcsaphat.
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–– És akkor a rém egyszerűnek
tűnő kérdés. Mivel töltsük ki ezt
az időt? Itt jöhetnek képbe a különböző hobbik, a tanulás vagy a
barátokkal történő kapcsolat felfrissítése?
–– Én ezt mind együtt mondanám.
Az északi országokban van egy
modell, amit úgy hívnak, hogy életen át való tanulás. Ennek az egyik
célja, hogy az elmagányosodást,
a társas magányt, a befelé fordulást mindenféle cselekedeten
keresztül el kell kerülni. Az is nagyon jólesik, hogyha valaki tanul.
Egyszerűen mozog az agya, gondolkodik, találkozik új emberekkel. A kertészkedéstől kezdve egy
főzőtanfolyam vagy akár egy halogatott doktori fokozat megszer-

zése 65 évesen. Fontos ez, mert
tényleg mindig valami feladatot
ad. Tényleg nem szükséges komolynak tűnő dolgokra gondolni.
Azt látom, hogy ha például valaki
a jó nagymama feladatot tűzi ki célul, tehát az lesz a feladata, hogy
nagymama legyen, és állandóan
főz az unokáknak, palacsintát süt,
akkor attól ő egyszerűen elkezd
elégedett és boldog lenni.
–– Akkor ő feladataként azt jelölte
ki, hogy az unokákról gondoskodjon?
–– Igen, tehát azt, hogy ő nagybetűs NAGYMAMA legyen. Így van.
–– Tehát a kulcs: A FELADAT.
Hogy valamit tenni kell.
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–– Igen. De hangsúlyozom, nem
kell hatalmas dolgokra gondolni. Lehet az is, hogy elmegyek kirándulni, lehet az is feladat, hogy
elkezdek gyógytornára járni, és
akkor a fizikai erőlétemen keresztül találom meg azt, hogy valami
feladatom, dolgom, célom legyen.
A klienseimnél gyakran tapasztalom, hogy a céltalanság, a feladatok hiánya problémát okoz, és
ahogy korábban említettem, ez átfordulhat depresszióba. Fiatalként
mindent másképpen élünk meg,
mások a célok. Legyen munkahelyem, képzésem, családom, lakásom, autóm, járjunk nyaralni, boldoggá tegyem a gyerekeket, és
aztán hatvan körül, amikor minden
megvan, egyszerűen kifogy a cél
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meg az út a láb alól. Légüres térbe kerül az ember. Az a jó, amikor
valaki ezt felismeri, és megy, és keres újabb célt, újabb dolgokat, ami
kiránthatja őt az egykedvűségből.
–– Ezek szerint már akár 40 évesen is tehetünk annak érdekében,
hogy 60-70 évesen ne legyünk céltalanok? Például úgy kell felépíteni
egy tanulási folyamatot, hogy az
idősebb korban csúcsosodjon ki?
–– Igen, pontosan. Illetve, ami szintén rendkívül fontos, hogy óvom a
kapcsolataimat, vigyázok rájuk, és
igyekszem újakat kiépíteni. Új kapcsolatokat kiépíteni, és rászánni
magamat, hogy menjek, ismerkedjek, csináljam. Egyszerűen mindig
legyen valami kötődésem a külvilághoz valamin keresztül.
–– Mennyire jellemőz ez a tudatosság ránk?
–– Sajnos nem annyira, de azért
szerencsére van pozitív példa is.
Nekem például az anyukám meg
a nagynéném özvegyként építették fel tudatosan az életüket. Viszonylag későn, tehát 60 pluszosan kezdtek el kirándulni járni, és
új dolgokat kipróbálni, például
az online tér és közösségek használatnak megtanulása. Egy másik
nagynéném pedig elindult az alpolgármesteri választáson. Célokat tűztek ki maguk elé, ami,
hangsúlyozom, a legfontosabb a
boldog élet eléréséhez.
–– Sajnos az is előfordulhat, hogy
valaki megözvegyül. Feltételezem
ez hatványozottan tudja megnehezíteni a célok keresését, hiszen főleg több évtizedes együttlét után
az ember úgy érzheti magát, hogy
egy légüres térben lebeg.
–– Attól függ, hogy milyen állapotban van, milyen mélységei vannak

ennek a légüres térnek. Nagyon
kell figyelni arra, hogy időskori
depresszióról vagy a lelki fájdalomtól beszűkült tudatállapotról
van-e szó. Vannak kifejezetten erre
a területre specializálódott szakemberek. Fontosnak tartom, hogy
járjunk utána, hogy mi történik
azzal a nagypapával vagy nagymamával a környezetükben. És nagyon fontos a társadalom felelőssége is. Ugyan már említettem, de
tényleg példaértékűnek tartom a
svéd módszert. Ott a társadalom
felvállalja az életen át való tanulás
programját, és támogatja az abban részt venni szándékozókat. Tehát támogatja, ha tudatosan szeretné élni az életét az ember. Aki
pedig tudatos, az meg fogja találni
a dolgát, mindig meg fogja találni,
pont azért, mert tudatos.
–– Fontos a harmónia és a szimbiózis a párunkkal. Talán csúnyán
hangzik, de ahhoz, hogy több évtizedes együttélés után egy ilyen
tragédiát könnyebben dolgozzunk
fel, el kell kezdeni már fiatalabb
éveinkben a „leválást” társunkról?

–– Igen, sőt ezt már a kapcsolat
elejétől így kell, kellene alakítani.
Legyenek saját programjaink, tartsuk a kapcsolatot a barátainkkal,
tehát legyenek külön dolgaink.
De azt is látni kell, hogy nem feltétlenül kell egy sajnálatos tragédia
ahhoz, hogy az elmagányosodás
érzése elhatalmasodjon. Az életkornak is van szerepe. Az 50 pluszos hölgyeknél, és halkan jegyzem meg, férfiaknál is jelentkezik
a klimax, ami olyan hormonális változásokkal járhat, amelyeknek lehetnek mentális következményei.
Ilyenkor törhetnek a felszínre olyan
gondolatok, hogy úristen meg fogok öregedni, sőt a halálfélelem
is megjelenhet. Ezek kezelésére
is tökéletes terápia lehet az előbb
említett „foglaljuk le magunkat”
kezelés.
–– Mik egyébként ezek a félelmek?
–– Hogy egyedül leszek. Elmagányosodás és az egyedülléttől
való félelem. Hogy a kutya sem
lesz rám kíváncsi. Erre egyébként,
amit én gyakran tanácsolok is, nagyon jó megoldás, hogy merjen
„társkeresőzni” életkortól függetlenül. Bátran lehet unokák segítségét kérni, regisztrálni és írogatni
egymásnak. Iszonyúan feldobja a
szépkorúakat is. Egyébként szerencsére egyre többen bátorodnak fel, és regisztrálnak egy-egy
ilyen oldalon. Van, amikor egy év
után jutunk el oda, hogy regisztrálnak, és nagyon izgalmas látni,
ahogy vihogó kamasz fiúvá és kamasz lányokká válnak.
–– Mennyire fontos, hogy fizikailag is karbantartsuk magunkat, ne
csak lelkileg készüljünk az öregkorra, és mennyiben tudja megnehezíteni vagy megkönnyíteni a
fizikai állapotunk az időskort?
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–– Szigorúan meg kéne tartani
két okból. Az egyik az az, hogy a
mozgás boldogsághormont termel. A másik pedig, amit az előbb
mondtam, hogy a fizikai nyavalyák sajnos megjelennek egy bizonyos kor után, bármennyire
védekezik ellene az ember. Ez pedig beszűkíti a tudatot. Nagyon
nem mindegy, hogy a fájdalomtól
alig bírok fölkelni az ágyból reggelente, vagy fitten kipattanok.
Nem mindegy az sem, hogy egy
lépcsőn viszonylag stabilan megyek le, vagy pedig állandóan
kapaszkodni kell, és félek a következményektől. Ha van valami
fájdalom, akkor arra figyelünk,
ott van a kisagyunk hátsó részén,
hogy fáj. Nem tudok önfeledten
főzni, mert fáj. Figyelnem kell, hogyan mozdulok, hogy ne fájjon
annyira. Illetve fontos elmondani, hogy ezáltal beszűkül a tudat.

Ez inkább mentális, de persze fizikailag is fontos.
–– A Harvard Egyetemen végeztek egy 75 éven át tartó kutatást,
amelyben ezt a témát vizsgálták.
Mitől leszünk boldogok, és hogyan tudjuk jobban, egészségesebben megélni az idősebb
éveinket. Milyen eredményre jutottak?
–– Azt kutatták, hogy mikor, melyik életszakaszodban vagy boldog és elégedett, és mi váltja ki
mindezt. A boldogság kutatása
folyt. Az volt az alaptézis, hogy
elég hosszan kell nézni, vizsgálni,
akár egy emberöltőn keresztül az
alanyokat, és akkor szépen tagolódik, gyönyörűen vizsgálhatóvá
válik. A legfontosabb megállapítás az volt, hogy míg a fiatalok a
pénzt és sikert mondják a siker
mércéjének, és ez a legfontosabb
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számukra, addig az idősek az emberi kapcsolatokat tartják a boldogság forrásának.
–– Ha az idősebbekből feltételezhetően a bölcsesség, az élettapasztalat beszél, kijelenthetjük,
hogy a boldogság forrása a jó
kapcsolatokban rejlik?
–– Igen, pontosan így van. Ha idős
vagyok, és van tapasztalatom, simán dumálhatok a tizen-huszonéveseknek, és mondhatom azt,
vagy taníthatom a gyerekeimet
arra, hogy fontos a társas kapcsolat. Illetve jó példával járhatok
elöl, rendezhetek családi ebédeket vagy baráti összejöveteleket
a lakásban. Fontos, hogy lássák
a gyerekeim, ahogyan én gondozom a kapcsolataimat. Ezzel
a saját, valamint a gyermekeim,
unokáim boldogságát is elősegítettem.
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Borra épült város
Keresztes Julianna | Fotó: Juhász Luca
Történészek feltételezik, hogy már a kelták is folytattak Szekszárd területén szőlőtermesztést. A rómaiak pedig bizonyíthatóan műveltek itt szőlőt. Egyes hipotézisek szerint már akkor is vörösborszőlőfajtákat ültettek Alisca településén. A középkorban inkább a fehérboroké volt a főszerep, csak a törökök
hatására erősödött fel ismét a vörösborok szerepe. Ezt az irányt a XVIII. században betelepülő német
telepesek tovább vitték és fejlesztették. Ezeknek a hatásoknak köszönhető a ma is ismert vörösborok
kialakulása, térhódítása. A borvidékről, Szekszárd múltjáról, jelenéről és jövőjéről kérdeztem Fritz József borászt.
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–– A szekszárdi borvidék mekkora
területen terül el? Mely települések tartoznak bele?
–– Nagyjából 2600 hektár területen termesztenek szőlőt a borvidéken. 14 település tartozik bele: Alsónána, Alsónyék, Báta, Bátaszék,
Decs, Őcsény, Harc, Medina, Mó
rágy, Sióagárd, Szálka, Szekszárd,
Várdomb és Zomba.
–– Hogyan esett a választás erre a
vidékre, hogy itt telepedtek le?
–– Sajnos az ősökkel nem tudok
kommunikálni, hogy Baden-Württembergből miért éppen itt telepedtek le a XVII. században. Valószínűleg megérezték, hogy a
szekszárdi borvidék Magyarország
legjobb borvidéke, de ez csak egy
érzés lehetett. Viccet félretéve, általában a Duna vonaláig jöttek a
német telepesek, Tolna és Baranya megyében nagyon sokan telepedtek le közülük. Pontosan miért
volt ez a helykiválasztás, ez talány.
Kakasdhoz tartozó Belac településen volt a családi ősbirtok. Ezt a II.
világháború után elvették tőlünk.
A mai birtokot a rendszerváltás
után, egy kis tanyából sikerült nagy
szorgalommal és pályázati lehetőségekkel felfejleszteni, aminek a
végén most itt tudunk beszélgetni.
–– Milyen szőlőfajtákat termelnek
a borvidéken?
–– Kadarka, kékfrankos, amelyek
Szekszárdnak nagyon fontos fajtái. Az utóbbi ismét felkapottá vált
új ültetvények telepítésekor. Ezeken kívül cabernet franc, cabernet
sauvignon, merlot, blauburger is
megtalálható.

felül nem szabad megfeledkeznünk a szekszárdi bikavérről sem,
melynek két fő bora a kadarka és
a kékfrankos szőlőfajták, amelyet
az arányok pontos betartásával állítunk elő.

–– Az imént említett szőlőfajtákból milyen borokat lehet készíteni?
–– Készülnek a fajtaborok, cuvée-k, rozé és fehérborok is. Ezen-

–– Milyen trendek jellemzik mostanság a bor piacát?
–– Jelenleg a rozé borok futnak,
de érezhető, hogy ez változni fog,

és újra a vörösborok iránt kezd
élénkülni a kereslet. Emellett a kadarka fehér bor az, ami évről évre
egyre keresettebb és népszerűbb.
Előállítását még édesapám mesélte, hogy régen ők miként készítettek fehérbort kadarkából. Ennek
köszönhetően sikerült kilobbiznunk, hogy 2003 óta már hivatalosan is megtalálható a borfajták
között.
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–– A szürethez és az utána következő feldolgozáshoz szükséges
eszközök felmérése, karbantartása, elmosása, fertőtlenítése és
esetleges szervize megtörtént.
Így a tervezett időpontnak megfelelően meg tudjuk kezdeni a szüretet. Ennél fogva a pinot noirnak
és a rozénak valót már el is kezdtük betakarítani. Majd két, három,
négy hét eltéréssel, de inkább október végén következnek a nagy
vörösborok. Ez a kezdés függ attól, hogy mikorra gyűjtik össze a
megfelelő mennyiségű cukrot a
szőlőszemek. Ez okból kifolyólag
bízunk benne, hogy szép, hos�szú és napos őszünk lesz. Hisz én
vallom azt az alapigazságot, hogy
nagy bort, csakis jó alapanyagú
szőlőből lehet elkészíteni.

–– A borászati technológiák közül
melyiket alkalmazzátok, a reduktív
barrikolás vagy a hagyományos fahordós technológiát?
–– A reduktív technológia az, amelyet döntő részt használunk. Így készülnek a fehérborok és a rozék is.
Ennek lényege, hogy a levegőtől
elzártan, irányított, hűtött körülmények között valósul meg az erjesztés, érlelés folyamata, ami acélkádakban történik. Természetesen
a tradicionális vörösborfajtáknál,
mint például a kadarka vörös, kikísérleteztük, hogy a hagyományos
fahordós technológia alkalmazásával sokkal gyümölcsösebb lesz a
belőle készült nedű. Az összes többi vörösbornál, ahogy megtörtént
a préselés, kiforrtak, ezt követően
mennek le a pincékbe, és tölgyfa
hordókban érlelődnek tovább egy
vagy két évet, attól függően, hogy
milyen fajtájúak.

–– Nagyon érintette, hiszen az itteni borok helyben fogyasztásra
készülnek javarészt, és a vendéglátóegységek bezárása, valamint a
borkóstolók, esküvők elmaradása
miatt jelentős bevételkiesés keletkezett a vidék borászatainál is. Nagyon bízunk benne, hogy másodjára már nem kell ilyen lépéseket
meghozni az év további részében.

–– A pandémia hogyan érintette a
borvidéket?

–– Milyen munkálatok zajlanak
most a szőlőben?

–– Külföldön mennyire népszerűek, ismerik-e szekszárdi borokat?
–– Úgy gondolom, hogy összességében a szekszárdi borok marketingjén még van mit csiszolni,
hogy az üzletek polcain a megfelelő magasságra kerüljenek.
Nincs akkora becsülete ezeknek
a boroknak, mint kellene, hogy
legyen. Persze megtalálhatóak a
külföldi országokban ezek a termékek, de ezt a mennyiséget
még lehetne tovább fokozni.

–– A vidék meghatározó borászataként hogyan látja a borvidék jövőjét?
–– Pozitív változásnak érzem,
hogy az itteni főiskola hirdet
szőlész-borász képzést, hisz a jó
szakemberekből itt is, mint az
élet más területein, hiány van.
Ettől sokat várok, hogy törekvő,
szorgalmas és jövőképpel rendelkező fiatalok jönnének, akik
majd az év borászai akarnak
lenni, és meg akarják majd mutatni országnak-világnak, hogy
ők milyen nagy borokat tudnak
készíteni. Én a magam részéről ehhez csak tapsolni tudok,
mert az utóbbi évek nem erről
szóltak. Emellett örülök, hogy a
2000-es évektől kezdve a Villánytúlsúlyon is sikerült enyhítenünk.
Az elmúlt húsz évben Szekszárd
eléggé megerősödött. Nagyon
jó híre, neve lett az országban,
és úgy vélem, hogy még mindig
óriási tartalékai vannak, amelyek
arra várnak, hogy valamiképp a
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felszínre törjenek. Ami a városnak lényeges lenne, és nagyot
lendítene a borászatokon, az
egy nagyon komoly wellness- és
konferenciateremmel rendelkező hotel megépítése lenne, ami
országos szinten és még azon is
túl csábítaná az ide érkező turistákat. Másrészt pedig biztonságos bicikliutak kiépítése, melyek
a borászatokat kötik össze a várossal, a gemenci erdővel, a töltéssel.
–– Milyen jövőbeli fejlesztések
várhatóak a pincészetnél?
–– Most éppen egy borászati pályázat van folyamatban, amelynek keretében a hónap végén
érkezik jó néhány rozsdamentes
tartály, valamint egyéb eszközök,
amelyek a szüret körüli munkálatokat teszik könnyebbé, egyszerűbbé. Ezeknek az eszközöknek
építettünk egy raktárépületet,
majd ekkor jöttünk rá, hogy még
egyszer kellene pályáznunk, mert

a rozsdamentes tartályokat is
szeretnénk fedett helyen tárolni.
Sikerült a napelemparkunkat is
növelnünk, így ellátjuk magunkat
saját energiával. Amit még bővítenénk, az a szálláshelyek száma,
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apartmanokkal, és azokhoz csatolnánk szaunát kis csobbanóval.
Ezekkel már én úgy képzelem,
hogy amit ide terveztem, mindent megcsináltam, ami célom
itt volt.
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Dr. Bor
Váczi Gergő | Fotó: Magellán

Bor és tudomány. Azt gondolhatnánk, hogy összeegyeztethetetlen a két fogalom, pedig szervesen ös�szefügg. Vagy legalábbis össze kellene függnie sok borász és a szakma tudományos hátterét képviselő
szakemberek szerint. Kovács Sándor paksi borász egyszerűen és könnyen értelmezhetően fogalmaz ezzel kapcsolatban. „Véleményem szerint borlaborháttér nélkül komoly minőségi bor nem készül Magyarországon.” Dr. Sárdy Diána, a Szent István Egyetem Kertészettudományi Karának dékánja is ugyanezt
vallja, de gondolatait kicsit tudományosabban fejti ki. „A minőségi borkészítéshez elengedhetetlen a
kémia, illetve az analitikai tudomány ismerete.”
Nos, ezen két megállapításból
könnyen kisakkozhatjuk, hogy írásomban a bor és tudomány kapcsolatát boncolgatjuk majd, vagy
hogy stílusosan fogalmazzak, tes�szük nagyító, mikroszkóp alá.

Mielőtt azonban ténylegesen a laborba látogatnék, kezdjük az élvezetekkel.
Minőségi bor. Mindenki ezt szeretné. A készítők, a forgalmazók,
és természetesen maga a fogyasz-

tó is. De hogyan készülhet ilyen
bor? Hagyatkozhat a borász az érzékeire? A sokéves tapasztalatra?
A tudásra, amelyet apáink adtak
át? A válasz Kovács Sándor, a Fabro Pincészet tulajdonosa szerint
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egyértelmű. Nem. „A mai időjárási
viszontagságok mellett nem kiszámítható. Pillanatok alatt változhat
egy szőlő minősége, illetve változhat a szüret időpontja.” A szüret
időpontja ugyanis meghatározza a
szőlő minőségét, ami természetesen a borra is hatással van. A pHérték, cukor- és savszint. És ez csak
három olyan tényező, ami pillanatok alatt változhat, és befolyásolhatja a minőséget.
Sándor a pincében mi mással kínálna, mint a zászlóshajójukkal. „Gergő, akkor egy paksi siller?” Sándor
közel tizenöt éve foglalkozik borászattal. Neki és az itt élőknek nincs
könnyű dolguk. Szekszárd közelsége elhomályosítja a paksi borokat,
de elhatározták, hogy igyekeznek
kitűnni. Zászlójukra pedig a paksi
sillert tűzték, amit már az ősök is
ismertek. „A szőlőskertben, amit
talált a gazda, azt mindent összeszüretelt, ez lehetett fehér szőlő,
csemege szőlő vagy kék szőlő.
És ebből lett a rozénál sötétebb,
a vörösbornál világosabb, és nyil-

ván nem annyira testes vörösborszerű bor, ami siller lett.” Több
száz éve a sillert két éven keresztül
500 literes második töltésű tölgyfa
hordóban érlelték. Ma már egészen más eljárással készül. „Egyre
több borász kvázi rozétechnológiával készíti a sillert is. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag a rozétechnológiához hasonlóan, hűtve,
nagyon rövid áztatási időt adunk
neki.” De természetesen hagyományos érlelésű borok is készülnek, hagyományos fahordókban.
Ezeknek az elkészítése pedig szintén tudományos magasságokat
követel. „Először én is azt gondoltam, hogy ez csak egy szakmunka.
Aztán megtapasztaltam, hogy ez
az igazi tudomány. Kiválasztani a
fát, kellően megérlelni, elkészíteni,
úgy pörkölni, hogy az jó legyen, és
kihozza a borból azokat az aromákat, amik ehhez kellenek, úgy gondolom, hogy ez a tudománynak
egy nagyon komoly ága.”
És ha már a tudományt visszacsempésztük, akkor nézzünk is
meg egy borlabort, ami a borászati tanszéken található. „Én azt
szoktam mondani, ha megenged
nekem egy nagyképűséget, hogy
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a borászati tanszék tulajdonképpen a tudományos fellegvára a
borászszakmának.” Most tehát ebben a fellegvárban vagyunk. Dr.
Sárdy Diána, a Szent István Egyetem Kertészettudományi Karának
dékánja pedig büszkén kalauzol
végig minket. „Ez egy magasnyomású „folyadékmatográf”, amelynek segítségével egyszerre több
vegyületet, több komponenst
lehet meghatározni a borokból,
illetve a mustokból.” Ide egyébként bárki beküldheti a mintáját,
amit a legmodernebb eszközökkel
vizsgálnak meg. Az eredmények
ismeretében pedig szaktanácsot
is adnak az esetleges hiba elhárítása érdekében. „Miután tanszék
vagyunk, itt nemcsak oktatás és
szaktanácsadás zajlik, hanem komoly kutatási munka is folyik, rengeteg tudományos kísérletnek az
eredményeit itt szoktuk megmérni
ezen a műszeren, ami jól tudjuk,
hogy rendkívül érzékeny műszer,
és nagyon drága.” De természetesen a komoly műszerezettség mellett a hagyományos empirikus vizsgálat is fontos. Tehát egyszerűen
meg kell tapasztalni vagy inkább
kóstolni az adott mintát. Ahogy
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látható, ennek megfelelően szép
pohárkészlet is található a laborban. A méret itt egyébként nem
számít. A lényeg a pohár formája.
„A lényeg az az, hogy tulajdonképpen a pohárnak a kelyhe felfelé
szűküljön pont azért, hogy az illat
és az aromaanyagok bekoncentrálódjanak, és még jobban érezhessük a bírálat során.”
Itt az intézményben Károlyi professzor munkájának köszönhetően
2007 óta folyik szőlész-borász képzés. A hallgatók a szőlőtermesztéstől kezdve a borkészítésig minden
apró folyamatot elsajátítatnak.
Legyen az a szüret vagy éppen a
legbonyolultabb mikrobiológiai
kérdés. „A mai gyakorlaton azt
vizsgáljuk, hogy a szőlőbogyónak
a felületén milyen mikrobák találhatók.” Dr. Magyar Ildikó a borászati mikrobiológia nagy tudora,
és éppen egy előadása közepébe
csöppentünk. Az előbb elmondottak azért nagyon fontosak a
gyakorlati szőlőtermesztés során,
mert ha egy gazda vagy borkészítő
ezzel tisztában van, akkor a megfelelő védekezést, a megfelelő
vegyszert tudja alkalmazni a kórokozók ellen. De egy ilyen mikrobiológiai vizsgálat más fontos kérdésre is választ tud adni. „Nagyon
sokszor kíváncsiak a bornak a stabilitására, hogy vajon a palackban
stabil marad-e a bor. Ez azt jelenti,
hogy ne legyen erjedés, ne legyen
„ülepedékképződés”, ne legyen
semmilyen kiválás a palackozott
borban, hiszen a fogyasztó ettől
megijed, másrészt ez tényleges
minőségromlás is lehet.” A tanszéken évente mintegy 60 szakember
végez. Ezzel pedig jelentősen nő
azon borászok száma, akik a nemes nedű elkészítéséhez a hagyományos eljárások mellett már a

MAGELLÁN
tudományt is természetes módon
veszik igénybe.
„Minden terméket, ami a polcokra
kerül, laboratóriumi vizsgálat alá
vetünk.” Barátossy Gábor a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) Bor és Alkoholos Ital
Ellenőrzési Osztályának oszlopos
tagja. Itt mintegy 300 akkreditált
vizsgálatot tudnak elvégezni a
szakemberek. A bekerülő boroknál első körben az úgynevezett
alapanalízist végzik el. „Alkoholtartalom, extrakttartalom, kén-dioxid szintje, savtartalma, illósavtartalma, hamutartalma. Tehát
egy húsz paraméterből álló alapanalízist végzünk el.” Amennyiben
ezekben valamilyen probléma
merül fel, úgy ezt követően rész-

letesebb, akár atomi szintű vizsgálatnak vetik alá a mintát. Évente
egyébként egyre kevesebb számú
bor akad fenn a rostán. „Körülbelül 5%-a akad fenn a termékeknek,
tehát a 16 ezer mintából olyan
7-800 mintával akad probléma.”
A Nébih laborjában a legmodernebb műszerezettség segíti a
szakembereket. Itt például olyan
vizsgálatokat végeznek, amel�lyel az állapítható meg, hogy egy
adott bor tényleg arról a területről származik-e. „Minden évben
tíz darab körüli olyan termékkel
találkozunk, amely nem a címkén
feltüntetett adatoknak megfelelően kerül a forgalomba.” De még
a hozzáadott víz sem maradhat
rejtve a szakértő szemek, illetve
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gépek előtt. Ezzel az izotóparánymérő
tömegspektrométerrel
tudják megnézni, hogy a borász
adott-e a borhoz vizet, amit a jogszabályok szigorúan tiltanak.
A borraktár egyébként tele van.
Ez persze nem a problémás termékek sokaságát jelenti. Hivatalból kell évekig a szervezetnek
megtartania a palackokat, hogy az
esetlegesen felmerülő problémákat megfelelően, megbízható saját
készletből tudják kezelni.
A bor szerves részét képezi a magyar történelemnek. Múltja, jelene
és nem kétséges, hogy szép jövője
van. Az pedig egyértelműen kiderült, hogy a technika és tudomány
vitathatatlanul pozitív hatással van
rá és a minőségi borkészítésre.
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Ki mint vet, úgy arat…
Dicsérdi Liza | Fotó: stock.adobe.com

Ki mint vet, úgy arat. Számtalan gondolat keringhet fejünkben ezt a közmondást olvasva, noha gyanítom, nincs olyan magyar, aki ne ismerné, és ne használta volna kárörvendő céllal, vagy esetleg önmagát
fényezve. Ebből kifolyólag szerintem nem különösebben kell magyaráznom, mit is jelent pontosan.
Egy ránk bízott feladatot kétféleképpen lehet elvégezni. Úgy, hogy
szívünket-lelkünket beleadjuk, és
úgy, hogy valójában nem is foglalkozunk azzal, munkánk milyen
gyümölcsöt terem majd. Utóbbi
következhet abból, hogy amit csinálunk, valóban nem is érdekel
minket, vagy abból, hogy nem is
gondoljuk, mi mindent vihetünk
véghez. Ha tudod, hogy egy olyan
akadállyal állsz szemben, amelyen
esélytelen átjutni, már meg sem
próbálod, igaz? Könnyedén találkozunk olyan helyzettel, amely túl
nagy falat lenne számunkra, mégis tudjuk, hogy valamit tenni kéne,
hiszen nem ülhetünk egy helyben,
várva a csodára. Logikus, hiszen
egyikünk sem Superman, aki egy
csapásra megmenti az emberiséget. Megsúgom, ha célod a világrengető globális problémák elhárítása, rossz helyen keresed az
életcélodat, hiszen egyedül csak
egy helyben toporogsz majd. Azt
akarod, hogy meghalljanak, de
egyedül túl halk vagy. Vagy még
sem? Amikor a cikk témáján gondolkoztam,
szembetalálkoztam
egy poszttal, miszerint nevet kaptak a Nyíregyházi Állatpark újszülött fehér oroszlánjai. Általában az
ilyesmin átsiklik a tekintetem, de
ez esetben ismertem a névadó,
újdonsült „keresztapát”. A cecei

származású Simon Kristóf, a Paksi
Vak Bottyán Gimnázium egykori
tanulója, nemcsak különleges, hanem mély és elgondolkodtató jelentéssel bíró nevekkel pályázott.
„Mivel az oroszlánok Afrikában
honosak, és ők most távol vannak
az otthonuktól, ezért én arra gondoltam, hogy kaphatnának afrikai
neveket. Szerintem nagyon szép
női nevek vannak, és talán még
annál is szebb jelentéssel. Dipita,
ami reményt jelent – hiszen egy kihalás szélén álló állatról beszélünk,
de most három nagyon ritka fehér
oroszlán született, ami reményt
ad. Enam, ami azt jelenti, hogy
„Isten adta nekünk” – becsüljük
meg őket jól, és vigyázzunk rájuk!
Abeni, ami azt jelenti, hogy „Imádkozzatok értük!” Ha egy mondatba tesszük a neveket, akkor kijön
az, hogy „Isten adta nekünk a reményt, imádkozzatok értük! Dipita, Enam és Abeni. „Nem mehetünk el Afrikába, hogy megóvjuk
a veszélyeztetett fajokat, hiszen
sajnos ez egy megállíthatatlan körforgás. Talán a természet alakítja
így, talán a pusztító emberi magatartás, vagy esetleg a kettő együtt.
Egy valamit azonban mégis tehetünk. Felhívhatjuk a figyelmet arra,
hogy baj van.
Kristóf elmondása szerint üzenni szeretett volna az embereknek.

Úgy érezte, hogy vannak ezzel a
témával kapcsolatban olyan gondolatai, amiket érdemes lehet
megosztani. Hozzátette: „A mindennapi életben sokszor adódik
olyan nehézség, olyan kihívás,
amiről azt gondolom, hogy képtelen vagyok szembenézni vele...
Sokszor hisszük azt mindannyian,
hogy vannak olyan problémák,
amiket nem tudunk megoldani,
mert meghaladja a képességeinket, vagy mert egyáltalán nincs
ráhatásunk az eseményekre. Ilyenkor fontos az, hogy tudjunk reménykedni, hogy megoldódnak a
problémáink, hogy végül minden
jól végződik. Ha erre nem lennék,
vagy nem lennénk képesek, akkor
elvesznénk.”
Mindannyian fogtunk már magot
a kezünkben. Előfordult már, hogy
kifújta a kezünkből a szél, és olyan
helyre került, ahol nem is számítottunk rá. Képzeljük el, hogy így
működik a világhoz való hozzáállásunk is. Ahogy a beszélgetésünkben is elhangzott: „Minden problémát könnyebben tud megoldani
az az ember, aki reménnyel telve
áll a feladat elé. És egy reménnyel
teli optimista ember képes másokat is reménnyel eltölteni. Az optimizmus és a pesszimizmus ragályos, ezért fontos, hogy mi magunk
is legyünk derűlátók, hogy ezzel
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mások életét is megkönnyítsük.
És az életben maradáshoz is fontos, hogy tudjunk reménykedni,
mert a remény a hit, és hit nélkül
elveszünk. A hit minden!” A boldogság és szomorúság is legalább
olyannyira „fertőző”, mint egy vírus. Akivel csak találkozol, megkaphatja. Mondhatni olyan, mint
egy mag, amelyet kifújt a szél a
kezünkből, és más portáján ért földet. Kristóf egyébként politológiát
szeretne majd tanulni, és nagyon
reméli, hogy egyszer majd szerves tagja lehet a politikai életnek,
hogy segíteni tudjon majd az embereknek.
Mennyivel másabb életet élhetünk
úgy, hogy a mindennapjainkat
nemcsak puszta üres szavak, ha-

nem tartalommal teli gondolatok
hálózzák be. Ahhoz, hogy egyszer
nagy dolgokat vigyünk véghez,
meg kell látnunk a lehetőségeket a
legapróbb dolgokban is, kipróbálni magunkat olyan helyzetekben,
ahol a kezdetekben úgy érezzük,
semmi esélyünk.
Valaki hisz benne, valaki nem, de
egy kicsit még is mindenkiben ott
motoszkál valami a lelkiismerete
mellett. Ez pedig nem más, mint
a karma. A karma törvénye szerint minden cselekedetünk következménnyel jár, legyen az jó vagy
rossz. Tőlünk függ, hogy a jövőnk
gyümölcsöző vagy terméketlen
lesz. Bár sokszor igazságtalannak
érezzük azt, ami körülöttünk folyik,
és azt mondogatjuk, én nem ezt
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érdemeltem. De mi van akkor, ha
csak nem vesszük észre azt, mindez miért történik velünk, hátat fordítva a jónak, ami ránk vár.
Az élet újabb és újabb próbatételekkel áll elénk, tele újabbnál
újabb lehetőségekkel. Rajtunk
múlik, hogy megragadjuk-e, hogy
elvetjük-e azt az apró, jelentéktelennek tűnő magot. És ami talán
a legfontosabb, hogy mindezek
után gondozzuk-e, vagy hagyjuk,
hogy egy vihar mindent tönkretegyen. Néha meg kell állnunk a
rohanó hétköznapok közepette, és
el kell gondolkoznunk azon, mit is
csinálunk pontosan. Öntözzük, és
gondját viseljük a termésnek, vagy
hagyjuk, hogy a gaz beárnyékolja
mindazt, amivé válhatna.
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Élmények a Duna-körön

Új impulzusok Kalocsáról
Susán Janka | Fotó: Susán Janka

Kalocsa szinte egyidős kisváros a magyar állammal, már csak a régmúltja és annak emlékei miatt is értékes. Egy napot azonban úgy is el tudunk a városban tölteni, ha a jól ismert értékein túl, a kevésbé közkeletű oldalát fedezzük fel. A program, amit ajánlok, a városhoz kapcsolódó művészet két pólusát érinti.
Tér, fény és idő – Schöffer Miklós modern művészetének sarokpontjai, aki a város szülötteként indult
nagy ívű pályájára. A másik pólus Kovács László és Madár Helga fazekasok alkotóháza, akiknek hiteles
és pontos, szépen kivitelezett alkotásait tekinthetjük meg, de akár ki is próbálhatjuk a korongozást.
A két igazán különböző élményt „összeköti”, harmóniába hozza a város „zöld szalagja”, a Vajas-csatorna, amit most járjunk végig kenuval. Egy ilyen napban talán az a legjobb, amikor este visszagondolva
rá, úgy érezzük, hogy töltöttünk időt a természetben is, fizikailag is átmozgattuk magunkat, de ezek
mellett a szellemünk, a lelkünk is töltődött a művészeti élmények által.

Nicolas
Schöffer-gyűjtemény
Modern épületben található a
Schöffer Miklósként 1912-ben született művész alkotásainak gyűjteménye, amelyet 1979-ben a városnak adományozott. A múzeumba
érdemes bejelentkezni, tárlatvezetésen megismerkedni a művekkel,
mert a modern alkotások akkor
válnak érthetővé, ezáltal igazán érdekessé, ha vannak háttérismereteink a művészről, az alkotása céljáról. A múzeumba belépve, egy
Varetra dobozokra épülő színes
fal fogad minket, amelyekben egy
statikus átvilágítható kép kel életre
a háttérben megbúvó kis égők impulzusainak köszönhetően. Az ideérkezők gyakran azzal fejezik be a
látogatásukat, hogy létrehozzák
saját alkotásukat átlátszó fóliára
rajzolva. Miután elkészül a kis mű,
és beteszik a dobozba, átélhetik

a pillanat csodáját, amikor megmozdul az addig statikus kép. Ez a
lehetőség művészek fantáziáját is
megmozgatta már, így készült az
a látszólag egy embert ábrázoló
portré, amely a dobozban egyszer
női, majd férfiarcképre vált. De ha
valaki csak egy egyszerű szívet rajzol, a dobozba helyezve az is dobogni kezd.
Az emeletre haladva megtudom,
hogy a kiállítás épülete a művész
egykori szülőháza helyén áll. 1936tól élt Párizsban, először 1976-ban
látogatott haza, majd a későbbiekben több alkalommal is visszatért
szülővárosába. Ennek állít emléket
a háló- és dolgozószoba egy kis
részlete, hogy az alkotó emberként is közelebb kerüljön hozzánk.
Szülei kérésére először jogi végzettséget szerzett, majd utána kezdett képzőművészeti tanulmányokat Budapesten és Párizsban. Azt
vallotta, hogy a komplex jogi gon-

dolkodás nélkül a művészete sem
teljesedhetett volna ki. Festőként
indult, de a modern világ impulzusaira saját elvárásai szerint nem
tudott képeivel megfelelően reagálni, így figyelme a várostervezés
és a szobrászat irányába fordult.
A fény, a mozgás és a tér közötti
összefüggéseket kutatta, amelyhez felhasználta korának tudományos eredményeit.
Schöffer alkotásaiba beépítette a
modern világ jeleit, telekommunikációs eszközöket is használt.
A televízió formai sajátosságait
hordozza a négy fényeffektusból
álló fénydinamikus oszlop. A „mini-televíziókban” egy-egy mozgó
szerkezet fényalakzatokat vetít a
műanyag előlapra, hol megnyugtató, ellazító, hol vibráló, folyton
váltakozó fény-szín hatásokat keltve. Schöffer a látvány során végbemenő esztétikai-pszichoterápiai
következményekkel foglalkozik.
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Művészetére legnagyobb hatással a kibernetika megjelenése volt,
azaz olyan művek alkotása, amelyek a külvilág impulzusai alapján
változtatják a mozgásukat, fényeiket. A Chronos 8, a kalocsai fénytorony 1982-ben készült el, ma is látható. A fénytorony váza 4 db 23 m
magas acéloszlop, melyek között
az oszlop kör alakú, emelt talapzatán 5 db nagy fényszóró, a torony
négy homlokzati síkján több színes,
kisebb méretű fényszóró található,
melyek motorral meghajtott forgó
tükrökre vetítik fényüket. A fényszórók be- és kikapcsolását, valamint a tükrök forgását a torony
melletti közút gépjárműforgalmának zaja irányítja hangérzékelők és
számítógép közvetítésével.
Műveinek két „arca” van, egy nappali és egy éjszakai. Nappal a tornyok jellegzetes szerkezetét látjuk.
Éjszaka az építményes karakter eltűnik, helyét a reflektorsugarak, a
villanófények, a szín- és hanghatások dinamikus együttese foglalja el.
Legmerészebb tervét Párizsnak
szánta, egy, az Eiffel-toronyhoz hasonló 307 méter magas építmén�nyel, működését és szabályozását
központi számítógép vezérelte
volna.

Fazekas alkotóház – élő
műhely
Gyalog indultunk Kovács László és
Madár Helga fazekasok alkotóházába. Sietősen negyed óra alatt is
átérhetünk, de érdemes ráérősen
haladni. Megnézni a régi házakat,
leülni a sétálóutcai részen egy kávéra, vagy éppen megebédelni,
ha megéheztünk. Megpihenni egy
kicsit a Nagyboldogasszony Főszékesegyházban. Ennyi elég ahhoz, hogy frissen tudjuk fogadni az
újabb ismereteket a fazekasságról.
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Kovács László a népművészet
mestere, 1971 óta dolgozik fazekasként. Végigkalauzol bennünket
a birodalmukon. Májustól kezdődően nyitott műhellyé alakulnak,
szeretettel várják a hozzájuk betérőket, érdeklődőket. Azokat, akik
ki szeretnék próbálni a korongozást, azt, aki szívós kitartással el
szeretné sajátítani a fogásokat, és

ben, amióta a gyönyörű műemléki
épületet helyrehozta, ötvennégy
kiállítást szerveztek, ahol festők és
helyi alkotók is megfordultak már.
Belépve a szobába, egy kis tárlatba
csöppenünk, ahol nem csak saját
darabok láthatóak. Az egyik szegletben a korondi mesterek munkái,
amit a híres családok tiszteletére
rendezett be. Szereti megmutatni

pontosul. Az agyag olyan anyag,
amely összetett folyamat során
alakul át egy tárggyá, ha bárhol
hiba csúszik bele, nem lesz belőle
edény. Majdhogynem szimbiózisban élünk az agyaggal, ahogy készül az edény az elejétől a végéig,
az érzékek és élmények összessége által – mondja szinte hitvallásként László. Aki csak a végtermé-

azt is, aki csak nézelődni vagy vásárolni szeretne.
A nyári időszak legfontosabb helyszíne az udvari rész, ahol egymás
mellett sorakoznak a korongok,
különböző méretben. Egészen kisgyerektől kezdve kipróbálhatják
ezt az egyszerűnek tűnő, de annál
nehezebb tevékenységet. Több
turnusban gyerekeket is táboroztatnak, és július első hetében igazi
alkotótábort szerveznek, amelyhez kezdők is csatlakozhatnak. Azt
mondja, ezen a héten átfogó képet
kaphatunk egy fazekas munkájáról,
mert széles spektrumát ismerhetjük meg az alkotásoknak a különböző stílusban munkálkodóktól.
Elindulunk be a házba a Tornác galérián keresztül. Az elmúlt húsz év-

ezt a stílust is az idelátogatóknak.
Egy másik részben a tanítványai
vizsgamunkái sorakoznak az elmúlt
harminc évből. A régi kalocsai mesterek nemesen egyszerű munkáit
is megtaláljuk, és a mohácsi fekete
kerámiákat is. A legnagyobb részben természetesen a saját munkáikat. Megmutatja az utóbbi időszak
egyik kedvenc korsóját, amelyen
egy, az 1830-as évekből származó
helyi mintát applikált az edényre.
De különleges, az idén januárban
Budapesten, a Vigadóban kiállított
református úr asztala készlet is.
A munkáiban a hagyományőrzést
próbálja továbbvinni egy kicsit fejlesztve azt.
Egy tárgy elkészítésében a fazekas sokéves tapasztalata össz-

ket ismeri, annak ezek a lépések,
küzdelmek elvésznek, csak egy
kattintást jelent akár, és ott van a
tárgy. Nem tudja, hogy akár este
tízkor is dolgozni kell vele, mert
különben megszárad, és már nem
lesz tökéletes. Szerencsére azért
mindig vannak tanítványai, akik
megismerik és kitartóan elsajátítják a fogásokat. Közülük az egyikkel közös kiállítást szerveznek éppen Budapesten.
Kimegyünk az udvarra, megcsodáljuk a nemrég elkészült kis kemencét, amely ételkészítésre szolgál. A kerámiák készítésén túl ilyet
is tud építeni László. Ezt követően
végigjárjuk az edények kiégetésére szolgáló kemencéket. Az egyik
legkülönlegesebb számomra az
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1988-ban épített földbe süllyesztett katlan, amelyben a mohácsi
fekete kerámiák készülnek. Ezt
hermetikusan le lehet zárni, ami
redukciós égetést tesz lehetővé,
és így lesz fekete színű egy agyagedény.
Javaslom, hogy járja végig a mesterrel az olvasó egyszer a kemencéket, mert hihetetlen élmény,
amelynek fényében átértékelődhetnek egy kerámiaedény szépségének paraméterei. Ami bennem
ismét tudatosodott: Nem biztos,
hogy az egyformaság a legszebb!

Kenuval a Vajas-csatornán
A városközponton átvezető kellemes sétát visszafelé is megtettük, mert a kenut a csatorna 51-es
út alatti szakaszán vehettük át.
Az evezőkön kívül, még plédet is
kaptunk az ülésre, és aki ült már
hosszabban csónakban, az tudja,
hogy mennyit emel ez az apróság
a komfortérzetünkön. Eljött a beszállás pillanata, ellöktük a hajót,

és a nagy szél rögtön belekapott
a hajótestbe, így mindjárt leírtunk
egy tiszteletkört, amire uralni tudtuk a hajót. Ez után a kis baki után,
már minden simán ment. Átsiklottunk a virágos hidak alatt, némelyiknél teljesen le kellett húzni
a fejünket, hogy átférjünk alatta.
Hamarosan kiszélesedett a víz,
ahol horgászok is próbálkoztak,
de elmondásuk szerint még nem
sok sikerrel. Kicsit később vadregényesebb részre értünk, ahol
az egyik fő attrakciót a kékeszöld,
csillogó szitakötők tánca nyújtotta. Az egyik még kis időre túravezetőnkké is vált, amikor a kenu
orrán pihent meg néhány pillanatra. Elgyönyörködtünk bennük és
a változatos vízinövényekben. Azt
is észrevettük, amikor egy siheder vízisikló igyekezett előttünk,
de ijedtében gyorsan alámerült
inkább. Érdekes volt látni, hogy
a nefelejcs is milyen szívesen virít
a vízpart mellett, szinte a vízben.
Kikötésre, megállásra alkalmas
helyek is vannak, ahol megállha-
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tunk egy finom limonádéra. Elérkeztünk az Érsekkerten túlra,
majd visszafordultunk. A Vajason
való evezést bátran ajánlom kezdő vízitúrázóknak is. Akik pedig
egy kicsit próbára szeretnék tenni a kitartásukat, Kalocsáról Bátya
és Dusnok érintésével ellapátolhatnak egészen Miskéig, ami már
harminc kilométeres túrát jelent.
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ATOMENERGETIKAI MÚZEUM

Az együttműködés gyümölcse
Bencze Eszter | Fotó: Juhász Luca
A múzeum fontos feladata az atomenergia és atomfizika témájához tartozó forrásanyagok (tárgyi, képi,
írásos, hang és egyéb) gyűjtése, tudományos feldolgozása és rendszerezése, valamint a tudományos
eredmények közzététele. A gyarapítás esetünkben többnyire ajándékozás útján történik.
Az elmúlt időszakban is több, az
atomenergiához köthető értékes
emlékkel gyarapodott a múzeum
állománya. Ezek közül az egyik legérdekesebb a Magyarország c. politikai és társadalmi hetilap bekötött
számai az 1964–1996 közötti időszakból. Az erőmű gyűjteményébe
a Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár közvetítésével került. Köszönhető ez a két intézmény közötti, több

ra érdekes időszakban (1964–1987)
a Magyarország c. lap az egyik legszínvonalasabb újság volt.
Magyarország az 1950-es évek közepén lépett az atomkorba, az atomenergiával kapcsolatos kérdések,
az atomerőmű építése ettől fogva
az ország lakosai érdeklődésének
középpontjában álltak. Ez időben a
tömegtájékoztatási eszközök közül
a legjelentősebbek a tudományos

területen is megjelenő termékeny
együttműködésnek.
A múzeum munkatársai lelkes elhivatottsággal vetették bele magukat
a hetilap feldolgozásába. Az erőműépítkezés közel húsz évig tartott,
1987. augusztus 16-án fejeződött be
a 4. blokk országos hálózatra kapcsolásával, ebben a múzeum számá-

és szaklapok, az országos és megyei
napilapok és a korabeli könyvek voltak. A múzeum régóta foglalkozik
ezek tudományos szintű feldolgozásával. A mostani ajándékozásnak
köszönhetően egy eddig fel nem
tárt folyóirat anyagának feldolgozása kezdődhetett meg. Ennek során
részletekbe menően tekintjük át a

lapszámokat, megtörténik az atomenergiával és a Paksi Atomerőművel kapcsolatos cikkek bibliográfiai
adatainak számítógépes felvétele
és a cikkek kivonatolása.
Az első szám köszöntőjében azt
ígérik a szerzők, hogy a földkerekség és hazánk eseményeinek,
áramlatainak, eszméinek krónikásai és kommentátorai kívánnak lenni. Hétről hétre közelebb hozzák a
magyar olvasóhoz a nagyvilágot;
megmutatják a nemzetközi és hazai fejlődés legfontosabb kérdéseit.
Ennek a törekvésnek köszönhetően
a 20. század legnagyobb hazai ipari
beruházásáról, a Paksi Atomerőmű
építéséről is találunk benne írásokat, olyanokat, mint például a következő:
Ráthonyi János: A paksi atomerőmű
c. (1978. 29. sz. p. 24–25.). A hos�szabb terjedelmű írásban szó esik
az atomerőmű gazdasági szükségességéről, az erőmű felépítéséről,
a biztonságos működésről. Továbbá
a szerző ír az építkezésen részt vevő
munkavállalókról és vállalatokról is,
valamint arról, hogy az erőmű építkezésével egyhuzamban hogyan
lett város Paks, és miként fejlődött.
A cikkben említésre kerül egy atomerőművel kapcsolatos lakossági tájékoztató kiadvány megjelenése is.
A Magyarország c. lap az érdeklődők számára bővebben tanulmányozható az Atomenergetikai Múzeumban.
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Sikerszüret
Szabó Márta | Fotó: Szabó Márta
Pákolitz István Szüret című verse az
első irodalmi élményeim közé tartozik. Gyerekként a vers hangulata ragadott magával, évtizedekkel
később pedig már emlékek egész
sorát idézi fel számomra. A paksi présházak előtt elhaladva a bor
készítéséhez kapcsolódó páratlan
illatok és hangulatok is visszarepítenek a kétezres évek elejére, amikor
kisiskolásként már én is metszőollót
ragadhattam, és aktív részese lehettem a családunk életében fontos őszi eseménynek, a szüretnek
– és ahol először szavalhattam el a

„nagyközönségnek”, a családomnak a Pákolitz-verset.
Szüretelni azonban csak arról a szőlőtőről lehet, amelyet előtte évekig gondosan gondoztak. Nincs
ez másként az Atomenergetikai
Múzeum (AEM) eredményeit illetően sem. Több mint két év munkája előzte meg a 2020-as év harmadik negyedévének számadatait.
Egy olyan évben, amelynek jeligéje
akár az újratervezés is lehetne, valahogy még jobban átértékelődnek
az elérések révén leszüretelt statisztikák. A számadatokat a következő-

képp szükséges tekinteni: az elérés
azoknak az embereknek a száma,
akik bármilyen, az oldalról származó vagy az oldalról szóló tartalmat
láttak.
A Fifikus Fizikus élő fizikaórái több
mint kilencvenezres eléréssel zártak, valamint számos tudományos
céllal létrehozott oldal is megosztotta az élő, majd rögzített és vis�szanézhető tartalmat. A fizikakísérletek egész nyáron folytatódtak,
közel kétmilliós elérése és számos
továbbosztása bizonyítja, hogy az
egyik legkedveltebb múzeumpedagógiai tartalom az AEM repertoárjában. A kiterjesztettvalóság-tartalmak közel hétszázezres eléréssel az
élmezőnyben vannak ugyancsak,
akárcsak a panorámaképek és a
Sketchfab-modellek, amelyek a
virtuális tárlatvezetést teljesen új
szintre emelték – a maguk hatszázezres elérésével.
Virtuális kincskereső játék, a városban kulacskereső játék, a Paksi Pákolitz István Városi Könyvtárral a
kapszulamúzeum köré épülő játék
és számos nyári tábor is színesítette
az Atomenergetikai Múzeum harmadik negyedévét, és persze további tartalmak is készülőben vannak,
amelyek a kalandot és a tudományt
egyaránt magukba foglalják. Alkalmazásfejlesztés is folyamatban van,
ahogy a virtuális tárlatvezetés újragondolása is; mindegyik applikáció
a múzeumtól megszokott átfogó
és újszerű formában valósul meg,
tartsanak velünk, és fedezzük fel
együtt, miképp vesz minket körbe a
tudomány mindenhol.
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ATOMERŐMŰVET ÉPÍTÜNK

A Paks II.-projekt lehetőség
a magyar vállalkozásoknak
Paks II. Zrt. | Fotó: Paks II. Zrt.
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A magyar cégek, vállalkozások komoly szerephez juthatnak a Paks II.-projektben. Bekapcsolódásukat,
tájékoztatásukat a Paks II. Zrt. honlapján elérhető információk mellett az újonnan megnyílt Vállalkozói
Információs Pont is segíti.

Az évszázad beruházásaként emlegetett atomerőmű-építés iránt
érthető módon komoly érdeklődést mutatnak a hazai cégek.
A magyar vállalkozásokra számítanak is a Paks II.-projektben. Bizonyos munkákban, például az építési-szerelési bázis létesítése során a
magyar beszállítói arány már most
kifejezetten magas: magyar cég
építette meg a transzformátorállomást, magyar vállalkozás dolgozik az első felvonulási épületeken
és az Erőmű-beruházási Központ
kivitelezését is hazai cég fogja végezni – tájékoztatott Mittler István, a Paks II. Zrt. kommunikációs
igazgatója. Tekintettel arra, hogy
Magyarország fix áras, kulcsrakész
szerződést kötött az orosz féllel,
az alvállalkozókat az orosz partner
vonja be a beruházás munkálataira közbeszerzési eljárás keretében. Ebből fakadóan, aki szeretne bekapcsolódni a létesítésbe,
annak elsősorban a Roszatom beszerzési portálján (zakupki.rosatom.ru) kiírt tendereket érdemes
figyelnie. További lehetőség elsősorban a kisebb vállalkozások számára, hogy az ugyanezen a portálon kihirdetett tendernyertesekkel
veszik fel a kapcsolatot annak érdekében, hogy bekapcsolódjanak
az elnyert munkákba. A részvétel
elősegítése érdekében Vállalkozói
Információs Pont nyílt augusztus
elején a 6-os főút mellett, Paks
déli kapujában, a beruházási terület közelében. A PIP Nonprofit

Kft. által üzemeltetett iroda célja,
hogy a hazai cégek első kézből
ismerhessék meg a Paks II.-beruházásba való bekapcsolódás lehetőségeit. A Vállalkozói Információs
Pont munkatársai célirányosan,
cégre szabott szaktanácsadással segítik a magyar vállalatokat
a felkészülésben. Tájékoztatást
nyújtanak a projekt orosz fővállalkozója által kiírt tenderekről, a
beszállítókra vonatkozó alapvető
követelményekről, és információs
anyagokkal látják el a beruházás
iránt érdeklődőket. Az iroda célja, hogy a lehető legtöbb helyi és
magyar vállalkozás profitálhasson
a Paks II.-projektből.
– A vállalkozások a Paks II. Zrt.
honlapjának „Beszállítók” menüpontját böngészve is értékes információhoz juthatnak, köztük a
nukleáris minősítéssel kapcsolatos
tudnivalókhoz – mondta el Mittler István. A társaság kommunikációs igazgatója hozzátette, a Paks
II. Zrt. – mint a paks2.hu oldalon
olvasható – a hatályos jogszabályoknak megfelelő minősítési
rendszert dolgozott ki és működtet a beszállítók kiválasztására és
alkalmasságuk igazolására. A társaság mind a saját, mind a fővállalkozó által bevonni kívánt szállítók alkalmasságát a nukleáris
minősítési eljárás során szerződésenként vizsgálja. A szerződés
szerinti munka elkezdésének feltétele minden esetben a sikeres
nukleáris minősítés.
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RADIOAKTÍV HULLADÉKOKAT KEZELŐ KFT.

De hogy jön a szürethez
a radioaktivitás?
RHK Kft. | Fotó: RHK Kft.
Jóllehet, a szüret szót hallva a legkevésbé jutna eszünkbe a radioaktív hulladék, ha egy nagyobb gyűjtőfogalmat nézünk, a mezőgazdaságot, akkor több köze van hozzá, mint hinnénk. Ugyanis a termények
betakarítását követően az élelmiszeriparban már régóta használnak ionizáló sugárzást, például hagyma,
krumpli vagy a gyümölcsök hosszabb tárolása, biztonságos fogyaszthatósága érdekében. A kezelésekhez használt sugárforrásokból pedig végül radioaktív hulladék lesz, amelyek összegyűjtéséről, biztonságos tárolásáról ugyanúgy a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. (RHK Kft.) gondoskodik, mint a Paksi
Atomerőmű hulladékairól vagy a kiégett fűtőelemekről.
Az élelmiszeriparban használt sugárforrások a társaság püspökszilágyi telephelyére, a Radioaktívhulladék-feldolgozó és -tárolóba
(RHFT) kerülnek, a többi intézményi radioaktív hulladékkal (ipari,
mezőgazdasági, gyógyászati, ok-

tatási, kutatási tevékenység során
keletkező anyagokkal) együtt.
Mielőtt bárki aggódni kezd az élelmiszer-besugárzás miatt, szögezzük le: ezek az eljárások hosszú
évtizedek óta szigorú nemzetközi
szabályozás közepette, biztonsá-

gosan működnek, sőt ma már az orvosi felügyelet alatt álló, sterilizált
élelemre szoruló, immunhiányos
betegek esetében létszükségletet
jelentenek. Ők egyébként még a
Túró Rudit és a krémtúrót is csak ily
módon kezelve fogyaszthatják.

RADIOAKTÍV HULLADÉKOKAT KEZELŐ KFT.
Mi is ez az eljárás, és
mi mindenre való?
Amikor az élelmiszert ionizáló sugárzással kezelik, háromféle lehetőség közül választanak az elérendő
célnak
megfelelőlen:
röntgensugarakat
alkalmaznak
vagy nagy energiájú elektronokat,
esetleg gamma-sugárzást (kobalt
60-as vagy a cézium 137-es radioizotópot). A tevékenység zárt rendszerben folyik, ahol a sugárforrás
és az élelmiszer szigorúan elkülönül. A művelet során az élelmiszer
az általa elnyelt sugárzástól nem
válik radioaktívvá, ahogy egy röntgenvizsgálat után mi sem leszünk
radioaktívak. A szükséges dózisok
igen alacsonyak, de hatásukra a
nemkívánatos mikroorganizmusok,
rovarok elpusztulnak, elkerülhető
a krumpli, hagyma kicsírázása, a
gyümölcsök rothadása.
A raktári rovarkártevők ellen is hatásos védelmet kínál az ionizáló
energia. Előnye a gázzal vagy vegyszeres kezeléssel szemben, hogy a
rovarfejlődés minden szakaszában
(tojásokra, lárvákra, imágókra egyaránt) hatásos, ugyanakkor nincs
mérgezés és szermaradvány-probléma. Lisztfélék esetében is bevethető. Napjainkban világszerte
igen sokféle fogyasztásra szánt
élelmiszeren alkalmazzák az eljárást, a legtöbbször fűszereken,
baktérium- és penészölő hatása
miatt. Az unión belül mindezeknek
az élelmiszereknek az előállítása,
forgalmazása szigorú előírásoknak megfelelően történik. Fontos
hangsúlyozni, hogy az eljárások
bevezetését hosszú kutatások,
vizsgálatok előzték meg, amelyek
során a megfelelő sugárdózisokat
úgy állították be, hogy a végtermék élvezeti értéke megmaradjon. Az ilyen termékeket csupán

az különbözteti meg kezeletlen
társaiktól, hogy a bolti címkéken,
csomagoláson – a szabályoknak
megfelelően – fel kell tüntetni,
hogy „besugárzott” vagy „ionizáló sugárzással kezelt”. (Ma már
egyébként a vegyszerrel tartósított gyümölcsökön – főként a citrusféléken – találkozhatunk olyan
felirattal is, ami másfajta vegyszeres kezelésre figyelmeztet, ezeknek a narancsoknak, citromoknak
a héját mindenképp ki kell dobni.)
Az ionizáló sugárzás élelmiszereken történő használatára elsőként
1905-ben, Angliában adtak ki szabadalmat. A következő nagy lépést ezen a területen az Amerikai
Egyesült Államok tette meg: 1921től röntgensugarakat alkalmaztak
egy parazita, a Trichinella spiralis elölésére, amely a disznóhús
fogyasztásakor betegítette meg
az embereket. Magyarországon a
krumpli volt az első besugárzott
élelmiszer, és 1972-ben került kereskedelmi forgalomba.

Néhány szó
a technológiáról
Az EU-n belül szigorú szabályok
rögzítik, milyen feltételeknek kell
megfelelni ahhoz, hogy egy vállalkozás
élelmiszer-besugárzást
végezhessen. A műveletek zárt
rendszerben, automatizáltan, besugárzóüzemekben
történnek,
ahol az energiaforrások elkülönítve, egy, a biológiai védelmet
szolgáló kamrában találhatóak.
Az élelmiszeranyagokat szállítópálya továbbítja a kezelőkamrába,
és a rendszer az energiaforrás körül úgy mozgatja azokat, hogy az
energia minden oldalról egyenletesen érje, majd a folyamat végén
a szállítópályán kerül ki az energiatérből. A folyamatot számítógép
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irányítja, amely gondoskodik a
véletlen sugárbalesetek megelőzésére hivatott sugárvédelmi reteszelőrendszer felügyeletéről és
a sugárkezelési folyamat irányításáról, stabilitásáról, nyilvántartja a
termelési adatokat, üzemi hibákat
és leállásokat is.
Nézzük, mi történik az elhasznált
sugárforrásokkal. Fentebb említettük, hogy a mezőgazdaságban elhasznált sugárforrások az RHK Kft.
püspökszilágyi létesítményébe kerülnek. Az RHFT 1976 óta működik,
több mint harminc éve pedig kizárólag intézményi kis és közepes
aktivitású hulladékok kerülnek ide.
Nagyobb részt hordós hulladékok
végleges tárolása folyik itt, de az
élelmiszer-besugárzásból
származókon kívül ide szállítják pl. az
egészségügyi eszközökből, füstjelzőkből, ipari mérőeszközökből
stb. kiszerelt, elhasznált sugárforrásokat is. Ezeket sugárárnyékolt
szállítókonténerekben, speciális
járműveken, legtöbbször az RHK
Kft. szakemberei viszik be a létesítménybe. A sugárforrásokat úgynevezett forrókamrában dolgozzák
fel. A szétszerelést követően a kis
méretű radioaktív anyagok korrozióálló acél gyűjtőtokba kerülnek,
amelyeket még a kamrában hegesztéssel hermetikusan lezárnak.
A tárolásra előkészített hulladékot
csőkutakban, illetve csöves tárolókban helyezik el.
Maga az RHFT, a folyamatos fejlesztések és beruházások révén,
mindig a lehető legkorszerűbb és
legbiztonságosabb módon üzemel, figyelve arra, hogy mindig
elegendő hely legyen a beszállított hulladékoknak. A telephely radioaktív kibocsátására igen szigorú határértékeket állapítottak meg
a szakhatóságok, amelyek betartását rendszeresen ellenőrzik.
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TÚL A SZAKMÁN

Az elhatározás ereje:
a Stadler család a Kékszalagon
Susán Janka | Fotó: Susán Janka, saját archívum, Szűcs Ábel/MVSZ
Július 30-án kilenc órakor elindult az 535 vitorlás ragyogó napsütésben, kellemes, buzdító szélben.
A rajtot most először a családdal mi is a vízről, vitorlásról néztük meg, és a látvány, a dinamika, az akarat
ott lebegett körülöttünk. Csak visszagondolva is átjár az érzés, visszatér a hangulat, pedig mi kívülállók
voltunk. Harminchat óra tizenegy perc elteltével, két naplemente és egy napfelkelte után Kriszti, Csaba
és a gyerekek – Csaba és Áron – életre szóló élményekkel a szívükben átsiklottak a célvonalon. Tiszteletre méltó elhatározás gyümölcse érett be, zárult le abban a pillanatban.
A startról el kell, hogy meséljem
a saját élményeimet. A rajtvonalat úgy képzelje el az olvasó, hogy
több mint hat kilométer hosszú,
ilyen dimenzióban dagadnak a
többnyire vakítóan fehér vitorlák.
Két szektorra osztják, Balatonfü-

red mellől egy 600 méteres részből indulnak a többtestű, igazán
versenyhajók, majd egy 200 méteres biztonsági zóna után kezdődik
a hagyományos hajók 5700 méteres indulási szakasza. Mi egész közelről nézhettük meg a többtestű

hajók elrajtolását. Férjem óvatosan
messzire húzódott a rajtszakasztól,
én még elégedetlen is voltam ezzel, mert mindenki közelebb ment.
Neki lett igaza, mert a rajt után
pillanatok alatt odaértek ezek a
különleges nagyhajók, még az is
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előfordult, hogy kijjebb tessékelt
minket az egyikük motoros kísérője. A Raffica nevű trapézos nagyhajó elvétette valahogy, kiment a szél
a vitorlájából, a trapéza felfeküdt a
vízre. Billentették egyik oldaláról a
másikra, közben próbálták a vitorlákba újra befogni a szelet, és ez ott
zajlott közvetlenül előttünk. Utána
azért egész jól belejöttek, mert
hetedikként értek célba. Ha már
végignéztük a küzdelmüket, kíváncsiak voltunk az eredményükre.
De térjünk vissza Csabáék versenyére.
–– Mióta érlelitek magatokban a
gondolatot, hogy családi csapatként elinduljatok a Kékszalagon?
Csaba: – Már régóta, csak a Kékszalagon indulás feltétele, hogy három tizennyolc éven felüli legyen a
hajón, és családilag ezt most tudtuk
teljesíteni, mert Csabi tavaly töltöt-

te be. Az éjszakai vitorlázás miatt
minden gyerek mellé két felnőtt
résztvevőt kér a versenyszabályzat.
Csabi: – Bennem már régen megfogalmazódott, hogy ezt egyszer
teljesítsük majd.
Kriszti: – Éveken át kísértem a fiúkat versenyekre, de nem gondoltam úgy, hogy nekem is részt kellene benne vennem. Idén éreztem
azt először, hogy én is szívesen
csatlakoznék.
–– Hogyan éltétek meg a rajtot?
Mennyire volt izgalmas?
Csaba: – Hála Istennek, ahol mi voltunk, nem voltak annyira sokan. Keleti szél fújt, ez a megszokott reggeli szélirány a Balatonon. Emiatt
mindenki próbált beljebb menni
Zamárdihoz közeledve. Az volt a célunk, hogy tisztán tudjunk elrajtolni,
ami teljesen jól sikerült. Nem volt
körülöttünk senki, időben léptük át
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a rajtvonalat. Ha beljebb mentünk
volna, akkor a zsúfoltság miatt egy
nagyobb hajó leárnyékolhatott volna minket, és beragadhattunk volna. A rajtunk olyan jól sikerült, hogy
az első bóját jó pozícióban vettük a
többiekhez képest.
Csabi: – Alattunk és felettünk is sokan voltak. Az látszott, hogy a két
jelölőbója felé tömörültek inkább.
–– Milyen hajóosztályban versenyeztetek?
Csaba: – Nagyhajós versenyeken
Dolphin hajókkal indulnak az Atomerőmű SE-ben, és szigorú szabályok vannak a hajók kiosztására.
Akik egész évben több versenyen,
jobb versenyeredményeket érnek
el, igényelhetik az esélyesebb, jobban felszerelt hajókat. Mi más hajóosztályban versenyzünk, azok itt
nem számítottak, így kaptuk, ami
maradt.
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–– Hogyan haladtatok a rajt után?
Csabi: – Keneséig elég jól mentünk, ott van az első bója.
–– Hol vannak a bóják, amiket venni kell?
Csabi: – Balatonkenesén az első,
utána Siófokon, majd Keszthelyen,
ami után már „csak” vissza kell
érni Balatonfüredre. Kenese után
elkezdett csökkenni a szél, és mire
Siófokra értünk teljesen leállt. Órákon keresztül álltunk Siófok előtt.
Kriszti: – A verseny előtt két dologtól tartottam. Attól, hogy ne
kelljen viharosan nagy szélben vitorlázni, mert nem vagyok rutinos.
Erre teljes szélcsend volt. A másik,
hogy hogyan tudunk majd a rengeteg hajó között a sötétben navigálni. Szerencsére olyan fényesség, holdvilág volt éjjel, hogy jól

lehetett látni és menni éjszaka is.
A legnehezebb rész a Kenesétől
Siófokig tartó szakasz volt. Ott állt
ki a legtöbb hajó. Folyamatosan
láttuk, hogy egyszer csak bekapcsolják a motort, ezzel befejezik a
versenyt.
Csaba: – A verseny időpontját úgy
választják, hogy közel legyen a
holdtöltéhez.
–– Hogyan készültetek fel a közel
kétnapos bezártságra?
Csaba: – Volt némi aggályunk, hogyan fogunk csapatként működni.
De ha ez működik családként húsz
éve, azért abban bíztunk, nem
lesz probléma. Az étel-ital men�nyiségét tökéletesen kiszámoltuk,
beosztottuk.
Kriszti: – Csaba mindig mondta,
hogy ki mit csináljon. Az is segít-

ség volt, hogy a Csabi és Áron is
kormányozott, néha kicsit én is.
–– Volt bezártságérzésetek, vagy
inkább pont az ellenkezőjét éreztétek, hogy hihetetlen szabadság
vesz körbe benneteket?
Kriszti: – Azt éreztem, hogy annyira szép a Balaton! Olyan jó érzés
volt a környezetet figyelni ebben a
harminchat órában. Lement a nap,
feljött, majd megint lement. Amellett, hogy csináltuk a feladatokat a
hajón, volt idő ezeket is észrevenni, megfigyelni.
Csaba: – Kishajós osztályból jövök. A kishajóval szemben itt van
mosdó, „konyha”, hűtő, le lehet
pihenni. Mindenki azt csodálja,
hogyan bírtuk ki a nagy meleget,
pedig semmi gond nem volt, kétszer fürödtünk is.
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–– Kinek hányadik Kékszalagja volt
ez?
Csabi: – Nekem a második, anyának és Áronnak az első. Apa, neked a sokadik.
–– Csaba, mi volt a legjobb eredményed?
Csaba: – 1996-ban és 1997-ben elsők lettünk abszolútban a Libertével.
–– Technikai probléma okozott-e
nehézséget?
Csaba: – A kenesei bójánál egy
hajó nem jól számította ki a manőverét, és hátulról belénk jött. Mindkét hajóban keletkezett kár. Meg
kellett állnunk rövid ideig, ez alatt
közel 100 hajó megelőzött. Emiatt
is fájó pont ez. A tihanyi cső után
választani kell, hogy a déli vagy az
északi part mentén folytatjuk, de
az ütközés miatt úgy határoztunk,
hogy a tó közepén fogunk haladni.
Nem szerettünk volna ismét ilyen
helyzetbe kerülni, sok hajóval találkozni.
–– Terveztetek-e olyan pontot,
hogy egy bizonyos időn túl kiszálltok inkább?
Csabi: – Eredetileg az volt a terv,
hogy végigmegyünk. Apán kívül
mi hárman még nem teljesítettük a
teljes távot. Amikor korábban egyszer részt vettem, ki kellett állnunk,
mert teljesen elfogyott a szél.
Kriszti: – Azt tegyük hozzá, hogy
fenntartottuk annak a lehetőségét, ha olyan időjárás jön, ami
miatt már veszélyes lenne, akkor
kiállunk. Családdal voltunk, és ez a
terv megnyugtató volt. De alapvetően nem akartunk!
Csaba: – Veszélyben volt a negyvennyolc órás limitidő is, mert
több mint huszonhét óra alatt értünk Keszthelyre, és ha akkor nem

jön meg a szél, akkor nem érünk
vissza.
Kriszti: – Az hihetetlen volt, hogy
alig értük el a keszthelyi bóját,
lassan, araszolva megkerültük, és
utána jött a szél, és visszafújt!
–– Hogyan teltek a nyugodt, szélcsendes időszakok?
Kriszti: – Tükörsima volt a víz. Nézelődtünk, pihentünk, de egy idő
után már úgy éreztük, hogy képtelenség, hogy ne változzon a helyzet, vártuk.
Csabi: – Napozással és beszélgetéssel. Nem volt semmilyen konfliktus. A szomszéd hajókról azonban hallottunk jó néhány durva
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veszekedést. Főleg reggel, amikor
fáradtan, szinte alvás nélkül köszöntött rájuk a következő nap.
–– Találkoztatok más családdal a
verseny alatt?
Csaba: – Átnézve az indulókat,
nem találtam másik családi csapatot.
Kriszti: – Gyerekeket sem láttunk a
versenyen.
–– Szerintetek egy ilyen verseny
mennyire terheli meg a Balaton
tisztaságát? Figyelnek a versenyzők, hogy ne szemeteljenek?
Csaba: – Szemetelést nem vettünk
észre, egy palackot vagy egy nej-
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só hat órában éreztem azt, hogy ez
egy komoly verseny.
–– Mindenki kíváncsi rá, hogy milyen eredményt értetek el.
Csaba: – Abszolútban az 535 indulóból a 238. helyen végeztünk, a
Dolphin hajóosztályban a 15 indulóból az 5.-ek lettünk.
–– Visszanézve, mennyire jól taktikáztatok?
Csaba: – A taktikánkat hoztuk a
kishajós versenyekről; pozitív csapásokon vitorlázni a következő
bójáig. Végül is a Kékszalag is pályaverseny, csak nagyobbak a távolságok, van idő szépen gondolkodni. Éjjel abban lehetett bízni,
hogy ha középen megyünk, akkor
az egyik oldalon menőket csak sikerül megelőzni. Szerencsénk is
volt, hogy mindig találtunk szelet,
velünk volt az isteni gondviselés is.

lonzacskót sem. Mi is figyeltük ezt,
de szerencsére gyönyörű tiszta
volt víz, és ez nagyon jó érzés volt.
A versenykiírásban is benne van,
hogy óvd a Balatont!
–– Mennyire fogtátok fel versenyként, vagy inkább családi program
volt?

Csabi: – Leginkább a rajtot és a
bójavételeket éreztem kiélezettnek, vigyázni kellett a többi hajóra.
Kriszti: – A keszthelyi bója után,
amikor jöttünk visszafelé már a
szélben, akkor láttam Csabán,
hogy erősen koncentrál és figyel.
Jó pár hajót meg is előztünk, és ez
a figyelem kitartott a célig. Az utol-

–– Mennyire volt szigorú a kapitány?
Csaba: – Magamhoz képest nem
voltam szigorú! – mondja, és kitör a nevetés. Aki egyszemélyes
osztályban versenyez, az ahhoz
szokik hozzá, hogy folyamatosan
neki kell figyelnie. Állandó teljesítménykényszer van, hogy jól áll-e
a vitorla. Ezt most sem tudtam levetkőzni, meg a versenyszellemet
sem.
Kriszti: – Nem volt szükség rá igazán. Nagy szélben valószínűleg
szükség lett volna rá, mert akkor
a fizikai igénybevétel is nagyobb
lett volna, pontosabban kellett
volna végrehajtani az utasításokat.
Most volt idő arra, hogy mindenki kipróbálhasson mindent, Áron is
kormányzott.
–– Hosszú volt az éjszaka? Sikerült
azért pihenni?
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Csabi: – Apa aludt a legkevesebbet. Húszperces szendergései
voltak.
Áron: – Én a legtöbbet!
Csaba: – Nekem kedvem sem
volt. A Balaton különleges élmény éjszaka, és ritkán hajózom
ekkor, szinte évente csak egyszer. Olyan csodálatosak a fények, hogy szenzációs.
Kriszti: – Nekem is felejthetetlen, ahogy körülöttünk ki voltak
világítva a hajók. Körülnéztem,
és szinte karnyújtásnyira ott voltak az emberek, de éjjel mindenki csöndes volt. Érdekes volt
látni az azonos szituációban lévő
hajókat, ahogy próbálnak előrébb jutni a sötétben.
–– Mire volt leginkább szükség a
sikeretekhez?
Kriszti: – A kitartásunkra. Amikor
órákon keresztül tűz rád a nap,
és nincs szél, no, akkor van szükség rá. Ne jussunk oda, hogy ezt
már nem lehet elviselni, hanem
kibírjuk.
–– Mi volt a verseny legnehezebb pillanata?
Csaba: – Az utolsó szakasz, a
tihanyi „csövön” átjönni. Ott
hirtelen egy pályaversenybe
csöppenünk az addigi hos�szú szakaszokból. Itt pont voltak
konkurens hajók, amiket meg
kellett előzni.
Csabi: – Badacsonytól Tihanyig
szinte egy csapáson tudtunk
jönni, de Tihanytól Füredig folyamatosan takkot (irányt) kellett
váltani, és a szél is megjött.
–– Mi volt a legszebb pillanat?
Mi a legkevesebb emléketek?
Csaba: – A befutó.
Csabi: – Éjszaka hat hullócsillagot is láttam! Csoda szép volt!

Kriszti: – Nekem ez a kettő. A befutó felszabadító érzés volt, az is,
hogy Ti is vártatok! Ujjongtunk,
hogy megcsináltuk! Meg az éjszaka, ahogy egymás után láttuk a
hullócsillagokat.
Áron: – Amikor visszafele megjött
a szél.
–– Jövőre ismétlés?
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Kriszti: – Én most nagyon kedvet
kaptam. Induljunk el jövőre is!
A füredi nagymóló végén vártuk
Csabáékat, és igazán felemelő pillanat volt, ahogy odakanyarodtak
a befutó után. Ketten ujjongtunk,
integettünk látótávolságból, mert
sajnos nem jöhettek egészen közel, hogy koccintsunk a sikerükre.
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„A mában kell élni,
és célegyenesen a jövőbe menni”
Vadai Zsuzsa | Fotó: Bodajki Ákos, saját archívum

Mazán Lászlóné Irénke
„Az életem a Hajdú-Bihar megyei Berettyóújfaluban kezdődött.
A középiskolai tanulmányaimat fel
kellett függesztenem, mert édesanyám beteg lett, és gyerekként én
ápoltam. Felépülése után 16 évesen
elkezdtem dolgozni, és munka mellett folytattam a tanulmányaimat.
Férjhez mentem húszévesen, megszületett Tibor fiam, de a házasságunk nem működött, és elváltunk.

Egyedül neveltem 8 éves koráig a
kisfiamat. Akkor már a postán dolgoztam, távírász és telefonközpontos voltam.”

Szerelem első látásra
„Lacival egy postaigazgatóságon
dolgoztunk, ő távközlési üzemmérnökként tevékenykedett. A mi
hivatalunk műszaki része is hozzá

tartozott, így amikor a távírdánk új
TGX-gépeket kapott, azok átadásánál Laci is jelen volt. Én dolgoztam, és hirtelen nem találtam a betűket, összeakadtak az ujjaim, ő állt
mögöttem, felnéztem, tekintetünk
találkozott, egy cetlire fölírta a telefonszámát, és több hónap elteltével
tárcsáztam a számot. Fél órán belül
a távírdában előttem állt, és akkor
kezdődött a csodálatos életünk.”
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Újrakezdés
„Mindketten túl voltunk egy váláson, a szerelem és az újrakezdés
hozott bennünket Paksra. Lacit
1981. december 1-jén vették fel az
atomerőmű Híradástechnikai Osztályára. Az újrakezdéshez munkahelyet, lakást, telefont és biztos
megélhetést kaptunk, csak élni
kellett a lehetőséggel. Pár hónap
múlva én is költöztem, a Paks 1-es
postahivatalhoz áthelyezéssel kerültem, ahol gazdászként alkalmaztak. Nagyon szerettem itt dolgozni, a kollégáim befogadtak.
Mindig beszéltettek, mert tetszett
nekik az ízes hajdú-bihari beszédem.
Boldogok voltunk, új lakást kaptunk a Tölgyfa utcában – a mai
napig itt élek –, és amikor ideköltöztünk, előttünk még a pipacs
virágzott, és a nyugalom szigete
volt ez a hely. Édesapám a költözésünk után eljött, és személyesen
akart meggyőződni arról, hogy jó
helyre jöttünk. Amikor meglátta a
körülményeket, megnyugodott,
még ha dobozlakásban is laktunk.
Ahányszor eljött hozzánk, első
utunk a Duna-partra vezetett.
Hálás vagyok a sorsnak, hogy a férjemet megismerhettem, és a társa
lehettem, boldoggá tette az életemet. Mielőtt Paksra költöztünk,
családi házban éltem, és az rettenetes furcsa volt, hogy becsukom
az ajtót, és nincs tovább. Sikerült
venni 1984-ben a Vácikában egy
kis tanyát, ahol a szomszédunk
tősgyökeres paksi család volt, befogadtak bennünket, és a barátságunkat a mai napig tartjuk.”

Család
„Kisfiam, Tibor (52) Pakson él és
dolgozik. A férjem sajátjaként ne-
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velte, igazi apa-fiú kapcsolat volt
közöttük, és nagyon szerették
egymást. A szakmunkásiskola befejezése után munkába állt, de rövid időn belül behívták katonának.
Büszkeség töltött el bennünket,
amikor megtudtuk, hogy a díszszázadba sorozták be. A leszerelése után munkába állt, de az idei
évben megtalálta a munkahelyét
a Paksi Ipari Park egyik kiemelkedő vállalkozásánál, ahol az eredeti
szakmájában mint szerszámkészítő
ér el sikereket. Rendszeres önkéntes véradó, szabadidejében szeret
barkácsolni, nem esik ki semmi a
kezéből, és remekül főz.”

helyi születésű volt, és többször
visszatértünk a kedves gyerekkori
helyszínekre a Zemplén-hegységbe, ahol mindig egy kis időutazással elevenítette fel a gyerekkori
emlékeit. A külföldi kirándulásokat
szervezett utakon tettük meg, legelső utunk 1983-ban egy Feketetengeri hajóút volt. Jártunk Franciaországban, a Kanári-szigeteken,
Olaszországban és a környező országokban.
Az atomerőműbe 1986. december
1-jén vettek fel a Szolgáltatási Osztályra, és onnan 1996. július 1-jével
vonultam nyugdíjba. A nyugdíjazáshoz szükséges éveim bőven

Jótékonykodás

megvoltak, és kihasználtam a lehetőséget, így fiatalon sikerült nyugdíjba mennem. Még hét évet rádolgoztam egy budapesti cégnél,
és azóta élem a nyugdíjasok életét. Laci a Rendészeti Osztályról
mint önálló mérnök 2007-ben jött
nyugdíjba, de még a nyugdíj mellett 2012-ig dolgozott.”

„A kilencvenes évektől jótékonykodunk. Családokat támogattunk, és
rászoruló embereknek gyűjtöttünk,
amire szükségük volt. A jótékonykodást a mai napig folytatom.”

Utazás
„Az utazás mindig nagyon fontos
volt az életünkben. Lacival fiatalkorunkban is sokat utaztunk, és
fedeztük fel Magyarország tájait.
A zalai tájak és az Őrség a szívünk
csücske volt. Férjem sátoraljaúj-

Nyugdíjas évek
„Amikor eljöttem nyugdíjba,
eladtuk a paksi tanyát, és vettünk
Tengelic-Szőlőhegyen
egy parasztházat azzal a cél-
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által főzött igen finom bográcsos étkekkel.
Amikor egyedül maradtam, eladtam a házat, de a fényképalbumokat lapozgatva imádok visszautazni az időben, és felidézni az
életünk ezen időszakát. Rátaláltunk egymásra, és a kapcsolatunkban megéreztük a szeretetet, az
odafigyelést, a megbecsülést és
a tiszteletet egymás iránt. Sajnos
Laci 1993 tavaszán beutalót kapott
a balatonfüredi szívkórházba. Ez
volt a leghosszabb idő, amit egymástól távol töltöttünk, s ekkor írta
nekem az alábbi verset.

Balatoni este
„Ülök a parton, csendben álmodozva,
Köröttem zúgva rohan a szél.
Játszi hullámok csapkodnak a partra,
És szememben kis könnycsepp kél.
Irigylem a nádas homokos partot,
Melyet lágy hullám simogat.
Felhők közt látni vélem alakod,
Te kedves, mint csöndben hívogat.
Idézgetek együtt töltött sok napot,
Emlékük bennem sajogva ég,
Hiányzol, nélküled én halott vagyok.
Szerelmem örökkön örökké él,
Nevetnem kellene, hisz boldog vagyok.
Most mégis könny ül arcomon,
Fáj nagyon, hogy Tőled messze vagyok,
Hullámok csobbanását hallgatom.”

lal, hogy nyugdíjasként falusi
turizmussal fogok foglalkozni.
Rengeteget dolgoztunk, felújítottuk a házat, a kertet is egy
édenkertté alakítottuk. Mikor
végeztünk, akkor Laci mondta,
hogy most leülünk és beszélgetünk. Nem lesz falusi turizmus,
azt tudod, de ez lesz a nyári lakunk, és attól kezdve minden
év május 1-jén kiköltöztünk, és
november 1-jén visszaköltöz-

tünk a lakásunkba. Élveztük,
hogy mindent megtermeltünk a
konyhakertben, a gyümölcsfák
és a szőlő is ízletes termésekkel kényeztettek bennünket.
6-7 hektoliter borunk volt, több
mint száz tő rózsám, a mesés
virágok, a gyönyörű díszbokrok csodás oázist alkottak, ahol
öröm volt dolgozni és élni. Barátainkat mindig szeretettel
vártuk és vendégeltük meg Laci

„Igazi boldog életünk volt 32 évig,
és akkor Laci úgy gondolta, hogy
az örök hazába költözik, a karomban aludt el 2014. január 6-án. Túllépni a helyzeten, és elfogadni azt,
hogy élsz egy szép dologban, és
akkor az egyik pillanatról a másikra
vége, nincs tovább, nagyon nehéz.
Házasságunkat nagyon boldogan
éltük, de azért nem volt mindig kék
az ég, de sosem múlt el nap, hogy
haraggal feküdtünk volna le.”

NYUGDÍJASAINK
Környezetünk régen és ma
„Nagyon tetszett, ahogyan épült,
szépült a környezetünk, szinte
minden karnyújtásnyira van a lakásunktól. Régen zömében fiatal
házasok laktunk a házban, és úgy
éltünk, mint egy nagy család. Sétálva elérhető volt a bolt, a sportpálya, óvoda, iskola, a művelődési ház, és madárcsicsergésre
ébredtünk.
Mára a legfájóbb változás az, hogy
a házunkat kocsmák veszik körbe,
és az ott szórakozók hajnalig tartó dorbézolásukkal teszik tönkre

sok család nyugalmát. Az életünk
megváltozott, az emberek befelé
fordultak, a beszélgetést az elektronikus kommunikáció váltotta fel.
Megszűntek a kézzel írott levelek,
képeslapok, a táviratok, helyettük lett az sms, e-mail és a közösségi média. Egyet szeretnék, ha
nem maradna el, a köszönés és a
mosoly.”

Egyedül
„A nyugdíjasklubban van a másik
életem. Amikor Laci elment, tőlük kaptam a legtöbb segítő ke-
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zet. Elnökségi tag vagyok 2014
óta, vállalt feladatom a rendezvények és a színházi programok
szervezése.
A színházba járás a másik nagy
szerelmem. Minden évben megveszem a paksi színházbérleteket.
Ha lehetőségem van, a vidéki és
fővárosi színházakba is szívesen
megyek a baráti társaságommal.
Az utazások nagy szerepet töltenek be az életemben. A szervezett
utakat kedvelem, és felejthetetlen
élményekkel, a világ csodáinak a
látványával a tarsolyomba térek
haza. A norvég fjordoktól eljutottam a Gibraltári-szorosig.
Végül, de nem utolsósorban nagyon szeretek olvasni, imádom a
könyvek illatát.
Azt vallom, hogy a békesség, a
hit, a szeretet, az őszinteség és a
remény legyen meg az emberekben, de természetesen a legfontosabb az egészség, mert akkor
minden van.
A múltad megtörtént, azon
változtatni nem lehet, de a mába
kell élni, és célegyenesen a jövőbe
menni, és azt tervezni, nem pedig
a múlton rágódni.”

Nyugdíjba vonult
kollégáink
2020. július–augusztus
Molnár József primer köri gépész
MVIGH ÜVIG ÜVFO RO
Vörös György József külső technológiai szolgálatvezető
MVIGH ÜVIG ÜVFO KTO
Bognár Barnabás műszaki főszakértő
MTIG RTFO
Izsák Lajos osztályvezető
KAIG SZFO ÉSZO
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„Az iparágnak nagy jövője van”
Orbán Ottilia | Fotó: Bodajki Ákos
Rovatunkban az atomerőmű kezdeti időszakától fogva itt dolgozó munkatársainkat mutatjuk be, olyan momentumokat elevenítve fel és téve közkinccsé a segítségükkel az erőmű hőskoráról, amelyek már csak az ő
emlékezetükben élnek. Burján Tibor, a Fejlesztési és Elemzési Osztály (FEO) Nukleáris Üzemanyag Műszaki
Csoport vezetője eleveníti fel emlékeit.
Tibor elmondása szerint az Erőmű
Beruházási Vállalat volt az első igazi
munkahelye. 1980. augusztus 18-án,
az egykori „piros barakk” (ma 101/C)
egyik szélső, építkezésre néző földszinti irodájában kezdte erőműves
életét zöldfülű ERBE-s műszaki előadóként, majd 1985-ben került az
erőmű jogelődjéhez, a PAV-hoz.
–– Hogyan jellemeznéd ezt a kezdeti időszakot? Mit jelentett akkor számodra atomerőműben dolgozni?
–– A nukleáris energetika, az atomerőművek a ’70-es, ’80-as években
az elénk vázolt „szép jövőbe” vezető utat, a kimeríthetetlennek tűnő
erőforrások ígéretét jelentették.
A fiatalok többségében megtiszteltetésnek érezték, lehetőségnek
tekintették, így voltam ezzel én is.
(Megjegyzem, hogy a társadalmi
megítélés szempontjából ma talán a
ló túlsó oldalán vagyunk, pedig szilárd meggyőződésem, hogy ennek
az iparágnak szükségszerűen nagy
jövője van.)
Beruházóként tulajdonképpen nem
könnyen találtam meg a helyem,
azaz hogy mi is a dolgom. Gépészmérnökként végeztem, gépek, berendezések, technológiák, rendszerek felépítéséről, működéséről
voltak bizonyos fogalmaim, de arról
semmi, hogy mitől, hogyan működik egy ilyen nagyberuházás. A tapasztaltabb munkatársak segítsége,
példája, jó tanácsai kellettek ahhoz,

hogy idővel megtanuljam, milyen a
létesítői munka, a szervezetek közti
koordinálás, a sokszor sziszifuszinak
tűnő dokumentálás, a hatékony ügyintézés.
–– Voltak-e valamilyen – akár pozitív,
akár negatív – szempontból különösen emlékezetes események, történetek a kezdetekből?
–– Kivételes lehetőségként éltem
meg (főleg visszatekintve), hogy
testközelből láthattam egy atomerőmű-építkezés minden fázisát, az 1.
blokk életre keltésének folyamatát,
főbb állomásait. Az 1. blokk sikeres
párhuzamos kapcsolása utáni hetekben szinte a levegőben is érezni
lehetett a megkönnyebbülést, ami a
szervezetek közti, sokszor döcögős
együttműködésre is jó hatással bírt
csakúgy, mint a munkatársak közti
kapcsolatokra.
A maradék három blokk befejezése,
üzembe helyezése az 1. blokkot követően szinte már rutinfeladatnak
érződött.
–– Hogyan alakult a pályád a későbbiekben?
–– Még be sem fejeződött az 1-4.
blokk, 1985-től megalakult a PAV Beruházási Igazgatóság, ahol a 3-4. blokkok befejező munkái mellett megkezdődött a további erőműbővítés
intenzív előkészítése. 1985-től ’87-ig
a 2. kiépítésen – még az ERBE-s örökségből adódóan – beruházási, létesítés-előkészítési, üzembehelyezési

feladataim voltak, konkrétan a 3.
és 4. blokki hidraulikai mérések
szerelésének műszaki ellenőrzése,
műszaki felülvizsgálata, üzembe helyezésük koordinálása. Később, a
2 × 1000 MW-os blokkokkal történő
bővítéssel foglalkozó szervezetbe
kerülve közreműködtem a tervezett
építkezés organizációs feltételeinek
kidolgozásában (felvonulás, tárolás,
daruzás, előgyártás, előszerelés) és
a „Bechtel beruházási technológia”
helyszíni adaptálásában. A rendszerváltással párhuzamosan azonban
a bővítés is abbamaradt, de szinte
átmenet nélkül napirendre kerültek
az ún. 1-4. blokki biztonságnövelő
feladatok. Ezek közül – személyes
érintettség okán – az atomerőműves tűzoltólaktanya létesítésének
koordinálását, az erőmű 1-4. blokki
földrengés-monitorozó rendszerének létesítését és a földrengésbiztonságra vonatkozó feladatainak
kezelését emelném ki. Meghatározó
volt számomra az 1993–2003 közötti
időszak, amit a Műszaki Igazgatóság
Földrengésvédelmi
Projektjének
szervezetében töltöttem, először
létesítményfelelősként, később műszaki vezetőként. Az 1993–95 között
„kutyafuttában” végrehajtott ún.
easy fix programot követően részt
vettem az erőmű földrengésbiztonsági koncepciójának és programjának kidolgozásában, a földrengésbiztonsági program végrehajtásának
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koordinálásában, az azzal kapcsolatos döntés-előkészítések, beadványok kidolgozásában, szerződések
műszaki és végrehajtási feltételeinek
meghatározásában, a helyszíni munkálatok műszaki ellenőrzésében,
a projekttevékenység műszaki irányításában és a földrengés esetén
követendő eljárásrend kidolgozásában.
„Földrengési korszakom” lezárása
után, a 2003–2005-ben, a Radioaktív Hulladékok Kezelése Projekt
csoportvezetőjeként a folyékony
radioaktív hulladékokat tároló tartálypark bővítési tervezésének, létesítésének, a technológiai csoport
munkájának műszaki irányítása volt a
feladatom.
2006-tól a Nukleáris Üzemanyag
Osztályon (NÜO), majd a 2019-es
szervezeti átalakítás után- a FEO
Nukleáris Üzemanyag Műszaki Csoportjában a műszaki csoport vezetésén keresztül a friss és kiégetett
nukleáris üzemanyaggal kapcsolatos műszaki és adminisztratív tevékenység irányítása és felügyelete,
a nukleáris üzemanyag gazdálkodásra és kezelésre vonatkozó társasági szabályozások karbantartása,
a hatósági engedélyezések ügyintézése lett a feladatom. Közreműködője voltam a teleszkóp-sippingtechnológia erőműben történő
alkalmazásának
bevezetésében,
aminek eredményeképpen a nukleáris üzemanyag-kazetták hermetikusság-ellenőrzését és a szivárgó
kazetták azonosítását végezzük.
Ez idő alatt – kezdeményezésünkre és közreműködésünkkel, egyeztetve a szállítóval – az abszorberek
üzemidejének meghosszabbítását
eredményező ellenőrzési eljárást is
bevezettük, továbbá a friss üzemanyag légi úton történő beszállításának feltételeit is sikerült megteremteni.
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–– Alig tudtam követni a felsorolást, a sok munkát, projektet, amiben részt vettél. Nagyon tevékeny
időszak van mögötted. Bizonyára a
munkád elismeréseként díjazásban
is részesültél.
–– Igen, Igazgatósági Nívódíjban
2013-ban részesültem, és Céggyűrűt
kaptam 2016-ban.
–– A rengeteg munka és feladatot
követően hogyan tudsz kikapcsolódni, pihenni? Család, hobbi, szabadidő?

(persze ha van rá mód), mint passzívan szemlélni.
Mintegy húsz éve tagja vagyok a katolikus templom énekkarának, hetente próbálunk, főképpen klasszikus egyházi kórusműveket, nagyon
fel tud tölteni. A zene egyébként is
közel visz az égiekhez.
Feleségemmel – már egy évtizede
– a Paksi Szarkaláb Néptáncegyesületbe járunk. A zenére történő mozgás, a zsibongó közösség remek kikapcsolódás. A rendszeres próbák,

–– 1984-ben nősültem. Pakson
élünk feleségemmel egy belvárosi,
Dózsa György úti társasházban.
Gyerekeim már felnőttek. Nagyobbik lányom közgazdász, Kaposváron
laknak férjével és három unokámmal. Kisebbik lányom gyógyszerész,
Budapesten él. Fiam energetikai
mérnök lett, két gyermek apja, Budakeszin telepedtek le a menyemmel.
Sajnálom, hogy egyik gyerek sincs a
közelünkben, de a mai világban ez
már nem számít rendkívülinek. Tartjuk a kapcsolatot, ahogy időnk engedi, a nagyszülői szerep átélésének
öröme, az unokák őszinte ragaszkodása ehhez nagy felhajtóerő.
A kultúrához, sporthoz úgy viszonyulok, hogy jobb a dolgokat csinálni

esetenkénti fellépések mellett máskor is szívesen összejövünk, alkalmat
adnak erre a táncházak, tánctáborok, farsang, szilveszter, ilyenkor garantált a jókedv és a lazaság.
Összegezve, a magam részéről csak
megerősíteni tudom, hogy nagyszülőnek lenni, énekelni, táncolni (még
öregen is) jó!
Falusi gyerekként (a Mohácsi-síkra néző Sombereken nőttem fel)
életelemem a napi rendszerességű fizikai tevékenység, a mozgás.
Ha tehetem, lemegyek futni, biciklizni. Nyaranként megjelenek a
sárkányhajóedzéseken, az utóbbi
időben kisebb-nagyobb rendszerességgel feleségemmel bekapcsolódunk a természetjáró szakosztály
által szervezett programokba is.
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Kissné Farsang Erika | Fotó: saját archívum
Nevem: Gönczöl Ármin
Születésem helye, ideje: Szekszárd, 2020. május 19.
Születéskori súlyom: 2940 g
Hosszúságom: 50 cm
Első gyermek vagyok a családban.
Anya: Gönczölné Tumpek Alexa
Apa: Gönczöl Péter, a Biztonsági Rendszer Osztályon
műszerész
Nevem: Nagy Fülöp Attila
Születésem helye, ideje: Székesfehérvár, 2020. május 21.
Születéskori súlyom: 3920 g
Hosszúságom: 52 cm
Testvérem: Noel Bendegúz, 2 éves
Anya: Szabó Zsuzsanna, vállalkozó
Apa: Nagy Attila, az Irányítástechnikai Műszaki Osztályon
berendezésfelelős
Nevem: Horváth Bence
Születésem helye, ideje: 2020. május 31.
Születéskori súlyom: 3470 g
Hosszúságom: 55 cm
Testvérem: Lia Anna, 5 éves
Anya: Horváthné Csajbók Zsuzsanna, a tengelici Csilla
Otthonban szociális munkatárs
Apa: Horváth Gábor, vezető elektrikus a Villamos Üzemviteli
Osztályon
Nevem: Jankovics Patrik
Születésem helye, ideje: Pécs, 2020. június 3.
Születéskori súlyom: 3340 g
Hosszúságom: 51 cm
Első gyermek vagyok a családban.
Anyuka: Jankovics Ágnes, a Mezőföldvíz Kft.-nél, HR- és
munkaügyi munkatárs
Apuka: Jankovics Milán, a Villamos Karbantartó Osztályon
technológus mérnök
Nevem: Világh Barnabás
Születésem helye, ideje: Baja, 2020. június 17.
Születéskori súlyom: 3660 g
Hosszúságom: 50 cm
Testvérem: Emília, 3 éves
Anya: Görbe Tünde, a Sárköz-Dunavölgye-Siómente
Egyesületnél projektmenedzser
Apa: Világh Péter, a Gépész Műszaki Osztályon tervező
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Nevem: Sipos Rebeka
Születésem helye, ideje: Szekszárd, 2020. június 26.
Születéskori súlyom: 3250 g
Hosszúságom: 53 cm
Második gyermek vagyok a családban.
Anya: Sipos-Szabó Csilla, a Tájékoztató
és Látogatóközpontban rendezvény- és
kiemeltdelegació-szervező
Apa: Dr. Sipos Tamás, az Atomerőmű-bővítési és
Koordinációs Kiemelt Projekt szakértője
Nevem: Müller Lizi
Születésem helye, ideje: Pécs, 2020. június 29.
Születéskori súlyom: 1990 g
Hosszúságom: 44 cm
Első gyermek vagyok a családban.
Anya: Müller Mónika, a MADAGRO Kft.-nél adminisztrátor
Apa: Müller Balázs, a Villamos Üzemviteli Osztályon villamos
művezető
Nevem: Heimbuch Fülöp
Születésem helye, ideje: Mohács, 2020. június 29.
Születéskori súlyom: 4160 g
Hosszúságom: 58 cm
Első gyermek vagyok a családban.
Anya: Heimbuch-Szalai Dóra, a Paksi II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskolában tanítónő
Apa: Heimbuch Fülöp, a Villamos Karbantartási Osztályon
villamoskészülék-szerelő
Nevem: Varjas Csongor
Születésem helye, ideje: Pécs, 2020. július 11.
Születéskori súlyom: 3510 g
Hosszúságom: 52 cm
Testvérem: Liza, 3 éves
Anya: Molnár Dóra, az Atomix Kft.-nél önálló mérnök
Apa: Varjas Tibor, az Atomix Kft.-nél önálló mérnök

Nevem: Kuti Dorka
Születésem helye, ideje: Szekszárd, 2020. július 28.
Születéskori súlyom: 3200 g
Hosszúságom: 55 cm
Első gyermek vagyok a családban.
Anya: Kutiné Bán Kata, az Azúr Drogériában üzletvezető
Apa: Kuti Sándor, a Turbina- és Forgógép-karbantartó
Osztályon nukleáris karbantartó lakatos
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Gyászközlemény
Szabó János László (1954–2020)

2020. július 9-én, 66 éves korában elhunyt

Kissné Farsang Erika | Fotó: saját archívum

Máté János (1953–2020)

2020. augusztus 10-én, életének 68. évében

Szabó János László, az MVM Paksi Atom-

elhunyt Máté János, az MVM Paksi Atomerő-

erőmű Zrt. nyugdíjasa. 1954. június 10-én

mű Zrt. nyugdíjasa. 1953. június 7-én szüle-

született Uszódon. 1979. október 12-én vet-

tett Mezőhegyesen. 1979. október 1-jén vet-

ték fel a Paksi Atomerőmű Vállalathoz. 2007.

ték fel a Paksi Atomerőmű Vállalathoz. 2006.

december 30-án történő korengedményes

december 30-án történő korengedményes

nyugdíjazásáig a Gépész Karbantartás Technológiai Osztályon

nyugdíjazásáig a Villamos Üzemviteli Osztályon dolgozott mű-

dolgozott berendezéstechnikus munkakörben.

vezető munkakörben.

Temetése 2020. július 24-én, a dunaföldvári temetőben szűk

Temetése 2020. szeptember 5-én, a faddi temetőben volt, ahol

családi körben volt.

családja, barátok, ismerősök, volt munkatársak vettek tőle végső búcsút.

Tóth József (1950–2020)

2020. augusztus 7-én, életének 71. évében

Gotrián Tibor (1956–2020)

2020. augusztus 15-én, életének 65. évében

elhunyt Tóth József, az MVM Paksi Atomerő-

elhunyt Gotrián Tibor, az MVM Paksi Atom-

mű Zrt. nyugdíjasa. 1950. április 4-én szüle-

erőmű Zrt. nyugdíjasa. 1956. február 11-én

tett Pakson. 1985. május 16-án vették fel a

született Pakson. 1989. június 30-án vették

Paksi Atomerőmű Vállalathoz. 2005. decem-

fel a Paksi Atomerőmű Vállalathoz. 2010. feb-

ber 30-án történő korengedményes nyugdí-

ruár 28-án történő korengedményes nyugdí-

jazásáig a Munka- és Tűzvédelmi Osztályon dolgozott tűzvédel-

jazásáig a Turbina- és Forgógép-karbantartó Osztályon nukleá-

mi főelőadó munkakörben.

ris karbantartó lakatos munkakörben dolgozott.

Temetése 2020. augusztus 19-én, a paksi református temető-

Temetése 2020. augusztus 25-én, a tolnai temetőben volt, ahol

ben volt, ahol családja, barátok, ismerősök, volt munkatársak

családja, barátok, ismerősök, volt munkatársak vettek tőle vég-

vettek tőle végső búcsút.

ső búcsút.

Az atomerőmű dolgozói megőrzik elhunyt munkatársaik emlékét.

GONDOLATOK
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Ki mint vet...?
Prancz Zoltán | Fotó: stock.adobe.com

Döntéseinknek, tetteinknek következménye van, sőt, egész életünket, sorsunkat meghatározhatják.
Erre világít rá a címadó közmondásunk – amely Pál apostol galáciabeliekhez írt leveléből származik:
„…amit vet az ember, azt fogja aratni is.” Mind a közmondás,
mind az eredetije félreérthetetlen
etikai felhanggal bír. Lényegében
azt fejezik ki, hogy az erkölcsileg
helyes döntések és tettek pozitív,
míg a helytelenek negatív következményekkel járnak.
De valóban ilyen fekete-fehér a
kép? Aligha szorul bizonygatásra,
hogy a nagybetűs élet ennél sokkal bonyolultabb képletek szerint
működik, mi több, időnként mintha éppen az ellenkezőjét igazolná. Már az antikvitásban markáns
megfogalmazást nyert ez, például
Szophoklész által, nem csekély
valláskritikai éllel: „A rosszak nem
pusztulnak el. / Ezeket óvják, gondozzák az istenek, / Botozni méltó
gazfickókat kéjesen / Szeretnek az
Alvilágból visszatartani, / S a jókat,
igazakat küldik ők oda.”
Itt kell leszögeznünk, hogy Pál
apostol sem volt annak a naiv vallásosságnak a szószólója, mely szerint a jók mindig jól, a rosszak pedig rosszul járnak. A Bibliában egy
teljes könyv foglalkozik a valóság
árnyaltabb voltának bemutatásával, mégpedig – s ez is arra mutat,
hogy a kérdés jószerével egyidős
az emberiséggel – az egyik leg-

ősibb irata: Jób könyve. A történet
szerint az igaz életéről messzi földön híres Jóbot egyszer csak rettenetes szerencsétlenségek érik:
elveszti szeretteit, egészségét és
vagyonát. A vigasztalására érkező barátai számára kemény diónak
bizonyul, hogy az igazságos Isten
miért büntetne egy igaz embert.
Így hosszú és mindinkább elfajuló
vitájuk során kiötlik, hogy Jóbnak
titkos bűnei kell hogy legyenek.
Végül maga Isten is megszólal, cáfolja a barátokat, igazolja Jóbot, és
egyetemes magyarázatot ad a történtekre.

Mi hát az igazság a jó és rossz tettek következményeinek learatásával? Ha egyelőre félretesszük a
természetfeletti aspektust, akkor
azt mondhatjuk, hogy egyfajta valószínűségi összefüggés kétségtelenül érvényesül. Például ha valaki
szorgalmasan és megbízhatóan
dolgozik, az nagy valószínűséggel jobban boldogul, mint aki lusta és megbízhatatlan. Az itt jelen
lévő bizonytalanságra ugyanakkor
igazán súlyos példák is hozhatók,
gondoljunk csupán a történelmi
viharok által elsodort ártatlanokra
vagy a diktatúrák dúskáló kegyeltjeire.
A vetés és aratás valószínűségi
összefüggése csak a transzcendens örökkévalóság síkján, avagy
a végső isteni igazságszolgáltatás
feltételezésével válhat determinisztikus – azaz mindenképpen beteljesedő – törvénnyé. Pál apostol
is ilyen kontextusban írta le a közmondássá vált gondolatot, a Jób
könyve végén megszólaló Isten
pedig világunk elképesztő komplexitásával magyarázza a történések olykor véletlenszerű és igazságtalan, de legvégül mégiscsak
kisimuló voltát.
A nagy kérdés tehát végsősoron
az, hogy a „ki mint vet, úgy arat”
igazságát csupán az „e világi”, kissé lutri jellegű szintjén ragadjuk
meg, vagy feltételezzük, hogy létezik egy biztos teljesülést ígérő,
természetfeletti szintje is.

