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Dr. Kovács Antal
kommunikációs igazgató

Kedves Olvasók!
A 2020-as év új dolgokat tanított mindannyiunknak. Például azt, hogy
még most, a 21. században is mennyire kiszámíthatatlan az életünk,
mennyire sok a bizonytalanság a minket körülvevő világban. Az ember
ösztönösen a biztonságra törekszik, de olykor nem tehet mást, mint
hogy reménykedik, feltétel nélkül bízik önmagában és a világban.
2021, reméljük, szintén új dolgokat tanít majd: olyasmiket, hogy együtt,
közösségben nagyon erősek vagyunk, és képesek vagyunk talpra állni.
Alighanem azt is, mennyire csodálatos dolog a tudomány, micsoda erőket tud mozgósítani sok milliárd emberi elme, amikor valóban szükség
van rá – hiszen az új oltások létrehozása a tavalyi évben már-már tudományos-fantasztikus regénybe illő volt.
A januári Atomerőmű magazinban életútjaink biztos és bizonytalan aspektusait vizsgáljuk. Bemutatjuk az operatív karrierutakat az erőműben,
amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy ez a vállalat a legzivatarosabb időkben is az ország egyik legstabilabb munkahelye legyen. Felidézzük tudományos nagyágyúk – mint Neil deGrassTyson, Stuart J. Russel vagy
Kishonti László – beszélgetését jövőbeni életünkről, és megnézzük, milyen az, amikor valaki lelép a szokásos útról, és például nőként egy férfiak
uralta szakmában kezd dolgozni.
Boldog új évet kívánok!
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Operatív karrierutak az
atomerőműben
Susán Janka | Fotó: Bodajki Ákos, László-Boglári Orsolya, stock.adobe.com
Társaságunknál és a hozzá szorosan kapcsolódó vállalatoknál (ATOMIX Kft. és MVM Nukleáris Karbantartó Zrt.) több mint négyezren dolgoznak, fő feladatuk az atomerőmű blokkjainak biztonságos üzemeltetése és az ahhoz kapcsolódó karbantartási, támogató, szolgáltatási és gazdasági feladatok elvégzése. A blokkok üzemeltetése és az áramtermeléshez direktben kapcsolódó tevékenységek tartoznak az
atomerőmű operatív területéhez. Az itt munkát végzők jellemzően műszaki végzettségűek, akik az alap
szakmai végzettségük birtokában kezdhetik meg a betanulást, a további speciális technológiai ismeretek elsajátítását, a társasági és hatósági vizsgák megszerzését, amelyek teljesítése éveket is jelenthet.
A műszaki végzettségű szakemberek pótlása manapság országos szinten sem zökkenőmentes, nincsen
elhelyezkedési problémája az ilyen szakembereknek. Az utóbbi években az atomerőműben sem volt
mindig könnyű a műszaki kollégák pótlása, ezért a humán és az üzemviteli terület közösen kidolgozta
az operatív karrierutak rendszerét, hogy a jövőre nézve stratégiai távlatokban gondolkodva is megoldódjon az erőmű szakmai utánpótlása. A belépési lehetőség a cégen kívülről érkező és a belső kollégák
számára is nyitott a programba.

ÉPÍTŐ ENERGIA
A műszaki végzettségű szakemberek pótlásában vannak kihívások, és néhány kisebb részegységet fokozottan érint. A döntés
lehetősége mindenkinél megvan,
hogy néhány évvel kitolja az aktív
éveit, de ez csak rövid hosszabbítást jelent, előbb-utóbb mindenki
nyugdíjas lesz. Erre kell felkészülnie az atomerőműnek, a stratégiai
lépéseket e szerint kell eltervezni.
Az utánpótlás kérdései évtizedekre vetítve rendkívül összetett
problémát jelentenek, hiszen csak
az atomerőmű operatív területére
gondolva is különféle szakmákat
és ezekhez kapcsolódva különböző végzettségi szinteket érintenek. Alapvetően pótolhatók a
nyugdíjba vonuló kollégák, vi-

Aradi János igazgató
Működéstámogató
Igazgatóság

Az atomerőműben éppen most
éljük az eddigi legjelentősebb
generációváltás időszakát. Azon
kollégák nagy része, akik az erőmű építésében, üzembe helyezésében már részt vettek, ezekben
az években mehetnek nyugdíjba.
„Ötéves távlatba tekintve évente
átlagban száz kollégánkat fogja ez
érinteni. Az itt dolgozók átlagéletkora negyvenöt év fölötti, viszonylag idősnek mondható a korfánk,
de vannak jelentősebb különbségek a szervezetek között.” Gazdasági területen például már sok
fiatal kezdett el dolgozni, és ez a
humán területről is elmondható.
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szont vannak olyan területek, ahol
nem olyan egyszerűen. Általánosan ilyenek a műszaki, különösen
a villamos szakmák, főként a felsőfokú végzettségűek tekintetében. „A fiatalok számára pályaválasztásnál nem igazán vonzó ma a
műszaki terület – ez az alapvető
probléma. Nem egyszerűen érthető tudományok adják az alapot,
amit kizárólag szorgalommal nem
igazán lehet elsajátítani, érteni is
kell. Kevesebben is jelentkeznek,
és a diákok száma is alacsonyabb
a demográfiai helyzetből fakadóan.” Az üzemvitelhez kapcsolódó területeknél jellemző a folyamatos munkavégzés, a három
műszakos munkarend, azonban
manapság kevesebben vállalják
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fel ezt, mert a mai fiataloknak más
az elképzelésük, nehezen fér bele
az ilyen irányú kötöttség. Ráadásul van egy régiós gond is, Paks és
környéke nem igazán vonzó egy
fiatal számára. Ezen problémák
ellenére eddig mindig sikerült pótolni a dolgozói létszámot.
A nyugdíjhoz közeledő kollégákat, már öt évvel a korhatár elérése előtt megkérdezi a humán
terület, hogy mikor tervezik az
aktív éveik befejezését. Teljesen
pontosan nem lehet ezek alapján
megmondani a kilépő létszámot,
mert sokan változtatnak az előzetes terveiken. Köszönhető ez
annak is, hogy a régóta itt dolgozók érzelmileg is kötődnek a munkaterületükhöz (nehezen válnak
meg a munkájuktól és kollégáiktól), és persze közbejöhetnek előre nem várt életesemények is. „Az
ötéves előre tekintésből azonban
az tisztán kiderült, hogy erőteljes
létszámfeltöltésbe kell kezdeni az
operatív területen.”
„Az a kérdés, hogy kellően jó-e
az előre tartalékolásunk. Főként
az operatív személyzetnél hos�szú a betanulási program (években szükséges gondolkodni), és
ahhoz, hogy gondosan járjunk el,
most kell meghoznunk azokat a
döntéseket, amikről öt-tíz év múlva derül ki, hogy jók voltak-e.”
Az új blokkok kiszolgálása tovább
bonyolítja a kérdést, hiszen számukra az lenne a kedvező, ha már
nukleáris területen tapasztalatot
szerzett munkaerőt tudnának alkalmazni. A két vállalat között e
tekintetben is folyamatosak az
egyeztetések, a Paks II. munkaerőigényeit az atomerőmű igyekszik kielégíteni. „Természetesen
számunkra a négy blokk üzemeltetése az első, a fő cél a saját szükséges létszám kiállítása.”

A leendő kollégák betanítása eddig az ATOMIX Kft. Képzési Központján keresztül kezdődött meg
egészen az első jogosító vizsgáig,
majd utána folytatódott az eltervezett beosztásban, legtöbbször
már műszakos atomerőműves
dolgozóként.
Az utóbbi években a diplomások
utánpótlása ilyen formában nehézségekbe ütközött. Az atomerőműbe pályázók nem értették,

hogy miért van szükség erre az
átmeneti időszakra atomixesként,
ha ők az atomerőműben szeretnének dolgozni. Azt sem, hogy
miért szükséges eleinte alacsonyabb szintű szakmunkát végezniük. Emiatt már közben lemorzsolódtak, vagy el sem vállaltak
egy pozíciót. Ezek voltak az első
komolyabb tünetek, hogy változtatni szükséges az utánpótlás biztosításában.

ÉPÍTŐ ENERGIA

„Az első jelentősebb intézkedésként amellett döntöttünk, hogy a
felsőfokú végzettségűeket direktben az atomerőműhöz vesszük
fel már a betanulási időszakban.
Először 2020-ban tíz kollégát szerződtettünk ezekkel a feltételekkel. Abban bízunk, hogy megtalálják a számításaikat, és sikeres
betanulást fognak végrehajtani.”
Az odáig elvezető úton, tehát az
addig terjedő időszakra, amíg el-

éri a betanulásban ezt a szintet,
ún. mérnökpótlékot folyósítanak.
Ez azt a célt szolgálja – és feltételekhez is van kötve –, hogy az
elvárt ütem szerint haladók ezt a
kiegészítést is megkapják. „2021ben húsz mérnököt szeretnénk
felvenni ugyanilyen feltételekkel,
ugyanerre a betanulási folyamatra.”
Az operatív területen dolgozók a
vezetői utánpótlásban is szerepet
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kapnak, mert szükség van az erőmű más területein is a szaktudásukra. Hosszú távon az a feladat,
hogy az operatív területhez kapcsolódó tudást erőművi szinten is
biztosítani lehessen.
A kívülről érkező utánpótlás mellett intenzíven támogatják a saját
munkaerő képzését, a továbbtanulásukat. A középfokú végzettségűek között a kifejezetten jó
képességűek jönnek az atomerőműbe dolgozni, akik közül szerencsére sokaknak van hajlandósága
a fejlődésre.
„Azt gondolom, hogy ma az
atomerőműben az operatív sémában, ha bárki úgy gondolja, hogy
szeretne magasabb pozícióba betanulni, arra most rengeteg lehetősége van. Mindenkit szeretnék
bátorítani, ha úgy érzi, vállalkozik
erre, jelentkezzen nyugodtan a
vezetőjénél. Talán az erőmű indulása óta nem volt ilyen szintű lehetőség.”
Miért jó az erőműben dolgozni?
Azok az indokok, amik hosszú távon számítanak, a fiatalok rövid
távú gondolkodásába nem biztos,
hogy beleférnek. De azért nézzük
meg, mi szól mellette. Az atomerőmű egy stabil vállalat, amely
alapvetően gondoskodó. A béren
kívüli juttatási rendszer is komoly
értéket képvisel. Nem utolsó sorban az is lényeges szempont,
hogy a munka-magánélet egyensúlya biztosított, a kollégák családjai számára ez szilárd alapot
jelent, tervezhetők a pihenésre
szánt időszakok is. Hosszú távon
számít a dolgozóira, és biztos
megélhetést tud nyújtani akkor is,
ha válság van. „Az elmúlt időszakban sok helyen voltak elbocsátások, nálunk ez szóba sem került.
A fő szempont az volt, hogy megtartsuk a dolgozókat.”
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Matesz Roland

–– Az Operatív karrierút programba hogyan kapcsolódhatnak
be kívülről érkező vagy már az
atomerőműnél dolgozó kollégák?
–– A kollégák lehetőségeivel kezdem.
Az első az operátori karrierút,
amelyhez több belépési pont létezik. Alapvetően a Reaktor- vagy
Turbinaosztály vezetője a szervezeténél lévő munkavállalók közül
javasol erre munkavállalókat, de
az ezeken kívüli egységektől is
van lehetőség csatlakozni, akár

–– Az operatív üzemviteli mérnök
munkakörre kizárólag diplomás
gépész-, illetve energetikai mérnök végzettségűek, vagy azok a
még utolsó évfolyamos képzésben részt vevők, akik a program
kezdetéig megszerzik a megfelelő végzettséget.
–– Tavaly milyen volt az érdeklődés?
–– Reményt keltő módon harminchat kiváló mérnök jelentkezett a meghirdetett pályázatra,
közülük huszonegy főt hívtunk be
a szakmai tesztre és állásinterjúra,
végül kilenc fővel indult el a program.

egyéni indíttatással. Amikor valaki egyéni döntés szerint vág bele
a programba, egy erre a célra alakult értékelőbizottság dönt a jelentkezése elfogadásáról.
A második a blokkügyeletesi karrierút, amelyre az Üzemirányítási
Osztály vezetője választ jelöltet a
társszervezetek és az operatív terület vezetőinek javaslata alapján.
A harmadik az operatív üzemviteli
mérnök karrierút, amelyre kívülről
lehet pályázat útján jelentkezni.
–– Milyen végzettségűek jelentkezhetnek a külső pályázatra?

–– Honnan érkeztek pályázatok
az operatív üzemmérnöki munkakörre?
–– Az atomerőmű munkaerőpiaci vonzáskörzete gyakorlatilag a
buszjáratainkkal lefedett, nagyjából negyven kilométeres sugarú
kör. Viszont ez volt az első olyan
pályázat, amit a profession.hu-n
is meghirdettünk, így országos
elérés valósult meg. Amióta az
MVM Csoport új karrierportálja
(mvm.karrierportal.hu) működik,
egy pályázathoz online hirdetési
lehetőség is hozzákapcsolható di-

tudásmenedzsment-főszakértő

rektben, ami érdemben szélesíti a
jelentkezők körét. Ezzel együtt jár
persze, hogy távoli lakhellyel rendelkező, nem fix költözési és pályamódosítási szándékkal rendelkező „érdeklődők” is gyakrabban
előfordulnak a jelentkezők között,
de esély van olyan, komoly potenciállal rendelkező szakemberek
megszólítására is, akik korábban
nem voltak a látóterünkben.
–– Vannak más felületek is, ahol
elérhetők az erőmű álláshirdetései?
–– Az MVM engedélyével lehetőségünk nyílt a LinkedIn szakmai
közösségi oldalon is toborzási akciókat indítani, valamint felkérést
kaptunk a kormányzati KarrierM
oldalhoz való csatlakozásra. Emellett működik az MVM Csoportban
a munkatársi ajánlási program is,
amelynek keretében a kollégák
hívhatják fel az ismerőseik figyelmét az aktuális, nekik passzoló állásajánlatokra.
–– Idén mikor jelennek meg a
pályázati felhívások az operatív
üzemviteli mérnök állásokra?
–– Január vége felé tesszük közzé
a pályázatot a mérnök betanuló jelöltek toborzásának szándékával.
Igyekszünk a hirdetésben, felvételben és a foglalkoztatás feltételeiben is a lehető legvonzóbbak lenni,
hogy az üzemviteli karrierút magasabb pozícióinak utánpótlása is
biztosított legyen legalább középtávon. Kiemelt szándékunk, hogy
a betanulóprogram kezdete előtt
személyes tapasztalatokat szerezzenek az aspiránsok az üzemviteli
feladatokról, munkakörülményekről, műszakozásról és egyéb sarkalatos feltételekről, hogy megalapozott döntést hozzanak a karrierjük
tekintetében. Ezzel szeretnénk a
betanulók lemorzsolódását minimálisra redukálni.
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Rohn Tamás

betanuló turbinagépész (gépészmérnök, 31 éves)
Tamás tavaly októberben váltott munkakört, elsők között az Operatív karrierutak mentén. Ismerkedjenek meg döntésének részleteivel és a hat évre szóló, inspiráló tervével.
–– Hogyan kezdtél az atomerőműben dolgozni?
–– Berendezésmérnökként kerültem 2014-ben az
erőműhöz, és hat éven keresztül maradtam ebben a munkakörben a Gépész Műszaki Osztályon.
A turbina-, dízelcsoportban a hozzánk tartozó
berendezések műszaki és karbantartásoldali fel-

ügyeletét láttam el. Ebbe beletartozott a karbantartáshoz szükséges alkatrészek beszerzése és az
alkatrészátvételek intézése is.
–– Miért döntöttél úgy, hogy másik munkakörben,
másik szervezetnél folytatod?
–– Elég egyszerű az oka. Az előző területemen miután alaposan megismerkedtem a munkafolyamattal,
a hozzám tartozó berendezésekkel, nem láttam előrelépési lehetőséget. Ezért gondoltam úgy, hogy az
üzemvitelen tágabb perspektívák nyílnak meg előttem az eddigi hat év alatt megszerzett műszaki tudásommal kiegészítve. A műszaki tudásomat operatív üzemviteli gyakorlattal fejleszthetem.

–– Segített valaki ennek a döntésnek a meghozatalában? Könnyen hoztad meg ezt döntést? Úgy
gondolom, nem lehetett ez olyan könnyű, mert az
eddigi normál munkaidőből folyamatos három műszakra váltottál.
–– Sok emberrel beszélgettem ezzel kapcsolatban
az előző osztályomon és az üzemvitelen is – a régi
munkakörömből fakadóan sok embert ismerek.
Ezek alapján döntöttem úgy, hogy ebbe belevágok.
A legjobban a három műszaktól tartottam, mert
azt még nem próbáltam. Október óta műszakozom, és igaz, hogy két hónap alatt nem sok következtetést lehet levonni, de úgy érzem, nem lesz
problémám ezzel. Az állandó délelőttös munkarend folyamatos hajnali kelése úgy érzem, jobban
megviselt.
–– Mik a terveid, a kilátásaid az operatív területen?
–– Az előrehaladásnak megvan a forgatókönyve,
amit kitaláltak a vezetőink. A szekunder oldalon
kezdtem, és ugyanazt a ranglétrát kell bejárnom,
mint egy abszolút kezdőnek ezen a területen. Turbinagépészként dolgozom, utána turbinaoperátorként, majd főgépészként. Ezt meg kell ismételnem
a primer oldalon is, és a végén a blokkügyeletes
munkakör betöltése a célom.
–– Hány évre lesz ehhez szükséged?
–– Kaptam egy ütemtervet, és ha sikerül tartanom
az a szerinti haladást, akkor nyolc év múlva tudok
blokkügyeletesként dolgozni. Ez nyolc év folyamatos tanulást jelent.
–– Hogyan éled azt meg, hogy kvázi elölről indul
a pályád?
–– Amikor az előző osztályomon kezdtem „nullkilométeresként”, akkor sem jelentett problémát,
és most sincs ezzel gondom. Van egy tervem, hozzá egy ütemezésem, ami szerint szeretnék haladni, és látom a célt is, ami elég nagy motivációt ad.
Ez a tervezhetőség nekem fontos, és jó érzésekkel
tölt el.
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MVM
FUTURE

TALKS
Az MI nagyágyúi a porondon
Susán Janka | Fotó: MVM Group, stock.adobe.com
Elmélkedjünk egy kicsit a mesterséges intelligenciáról (MI) a terület neves szakértőivel együtt. Ne zavarjon bennünket az sem, hogy mindenre nem fogjuk megkapni az egyértelmű választ, sokszor csak a
kérdések, problémák felvetéséig jutunk el. A válaszokat valamikor majd a jövő fogja elhozni számunkra.

Hogy mi is pontosan az MI, szerteágazó volta miatt nagyon nehéz
egyszerű definícióként megfogalmazni. Nem véletlenül kapták ezt
első kérdésként az online beszélgetés résztvevői a virtuális asztalnál Tilesch György moderátortól,
aki maga is elismert nemzetközi MI-szakértő, a BetweenBrains
társszerzője. Kik voltak a beszélgetőtársak? Neil deGrasse Tyson
amerikai asztrofizikus, milliók által
követett tudománykommunikációs
személyiség, a tőle megszokott

kozmoszháttérrel
kapcsolódott
be a beszélgetésbe. Stuart J. Russell, a UC Berkeley professzora a
napsütéses Kaliforniából, Buzsáki
György világhírű agykutató az éppen esős New Yorkból, és Kishonti
László az AImotive vezérigazgatója
a budapesti stúdióból.
Először értsük meg,
miről is szól az MI.
Ez azért fontos, mert sokan félnek tőle, és rajta keresztül a jövőtől is.

Stuart Russel szerint az intelligencia nagyon egyszerűen fogalmazva arról szól, hogyan tesszük a napi
teendőinket jól. Hogyan érjük el a
céljainkat, vagy éppen annak megkereséséről, hogy mi az, ami miatt
nem sikerül elérni. Ha egy kicsit
messzebbre nézünk (megj. nem is
éppen kicsit!), arról, hogyan változtatjuk meg a világot. Minden
pillanatban gondolkodunk, ezáltal az intelligenciánkat használjuk.
A különböző feladatokhoz az ember gyorsan tud alkalmazkodni,
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azonban a gépi intelligenciára ez
nem jellemző. Nagyon szűk az a
mezsgye, ahol a mesterséges intelligencia jelenleg működni tud,
jelentős szakadék van a gépi és az
emberi intelligencia között.
Neil deGrasse Tyson hozzátette,
hogy az MI gépei csak akkor tudnak „elolvasni” valamit, ha az digitálisan, online az interneten az
elérhető. De rengeteg információ
létezik még azon túl is. Elmesélte,
hogy az első tapasztalatait a témában a hetvenes években szerezte,
amikor egy Eliza nevű pszichológiai programmal találkozott. Kérdésekre válaszoltak, amelyeket a
program elemzett, és további kérdéseket tett fel nekik. Miért nem
érzed magad jól? – például. Ez akkor nagyon furcsa volt a számára,
nem voltak meg még a kellő ismeretei a témában, és azt gondolta,
hogy a másik oldalon egy valódi
ember van, tulajdonképpen vele
beszélget. Azóta nagyon sok idő
eltelt, és az MI területe jelentősen
bővült. „Nem mondhatom, hogy a
mesterséges intelligencia ma ez,
és tíz év múlva egészen más lesz.”
A számítógép sok játékban képes
az embereket felülmúlni, legyőzni.
Ez mesterséges intelligenciának
tekinthető? Ha ezt harminc évvel
ezelőtt tapasztalta volna valaki,
azt gondolta volna, itt a világvége, mert a számítógép felülmúlja
az emberi kapacitásokat. Mindezzel azt szerette volna körbejárni,
hogy nincs olyan ma, aki pontosan
meg tudná mondani az MI definícióját. Az MI-nek vannak korlátai,
nem tud majd mindent elvégezni
az emberek helyett, de bizonyos
területeken meg fog minket haladni az élettani, fiziológiai képességeink miatt.
Buzsáki György azt kezdte elemezni, hogy az intelligenciánk által mi-

lyen mértékben tudunk alkalmazkodni. A gépek túlélhetnek majd
minket? Szükségünk van egy definícióra, mert nélküle nagyon nehéz lenne a tudomány világában
előrelépni. A kutatásokhoz méréseket kell végezni, ahhoz pedig
mértékegységekre van szükség
– hangsúlyozta. Az intelligenciát
egyáltalán mióta vagyunk képesek
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lebbi kávézót. Ugyanezt tíz évvel
ezelőtt? Arról nem is beszélve,
hogy a számítógépes kapacitás
ilyen mértékű fejlődése szinte
észrevétlenül megváltoztatja az
életünket. Gondoljunk arra, hogy
mostanában a repülőket hogyan
irányítják. Száz évvel ezelőtt, ha
megkérdeztek volna valakit, hogy
felszállna-e egy olyan vonatra,

Tilesch György

Buzsáki György

Stuart J. Russel

Neil deGrasse Tyson

mérni? Az I. világháborúban a katonák kiválasztására használták az
első IQ-teszteket.
Hol tart napjainkban az MI?
Ez egyfajta evolúció? Hova juthatunk el?
Amíg nincsen pontos definíció,
addig nem is lehet precízen megmondani, hol is tartunk – mondta
Tyson. Ma teljesen természetesnek vesszük, hogy utazás közben
meg tudjuk keresni a legköze-

aminek nincsen vezetője, egészen
biztosan elborzadt volna. Manapság ez a reakció a repülőgépeknél
merülhetne fel, de pár év múlva
ez is változhat. A mérték, ahogy
a mesterséges intelligencia beépül a mindennapjainkba, folyamatosan változik. A mesterséges
intelligencia jelenleg bizonyos
specifikus feladatokat tud ellátni,
szemben az emberi intelligenciával, amely határtalan.
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gencia? – gondolkodott hangosan
Tilesch György.

Bizonyos algoritmusok segítségével rendkívül hamar fel lehetett
gyorsítani a gépi tanulás elősegítéséhez szükséges folyamatokat
– kezdte Russell. Húsz évet kellett
várniuk, hogy ezek a technológiák
addig fejlődjenek, hogy például
képesek legyenek felismerni valakinek a hangját, vagy képről tudják azonosítani. Húsz évvel ezelőtt
a gépi fordítás álomszerű volt, de
megtörtént az áttörés, és már a
mindennapok része. A kérdés az,
hogy mi lesz ezután, mi lesz a következő jelentős fejlődési pont.
Mennyire fog megváltozni az életünk? Az emberi intelligencia lesz
a buta a gépi intelligencia világában?
Milyen pluszt ad számunkra az al-

Milyen példát lehet hozni a különböző szakterületetekről, ami
reményt keltő?
Buzsáki György kiemelte, a mintázat felismerése, a klasszifikáció
a lényege a gépi intelligenciának.
A reumatológia, a radiológia, az onkológia olyan területek, ahol számszerűsíteni és azonosítani tud az MI.
Ezeken a területeken rendelkezésre állnak olyan gépi intelligenciaplatformok, amelyek elképesztő
módon képesek tanulni és készségeket elsajátítani, olyanokat is, amire az emberi agy nem, legalábbis
rövid idő alatt nem képes. Az öngyilkosság területén is a mintázatot

kalmazott gépi intelligencia? Ha az
MVM tekintetében gondolkodunk,
az energiaellátásban is fog változásokat hozni? A megújuló energiák kérdése jelenleg igen komplex
kérdés. Hogyan lehet azokat beépíteni az energiamixbe? Ehhez is
szükségünk van a gépi intelligenciára. Elkerülhetők lesznek esetleg
a nagy kiterjedésű áramszünetek,
segíteni fog ebben is a gépi intelli-

tudja felismerni az egyén gondolkodásában, fel tudja azt térképezni.
Már használják a robotsebészetet,
amely hatalmas adatbázisokat tud
elsajátítani. Az USA-ban elektronikus kórlapot alkalmaznak, amely a
telemedicina szempontjából óriási
segítség a kórelőzmények és a tünetek összevetésében. Az agyba
könnyen beépíthetők szenzorok,
sőt az agy-agy közötti telepatikus

gondolkodás – bár ez egyelőre futurisztikusan hangzik – is lehetségessé válik majd. Az a nagy kérdés,
hogy kinek lesz szüksége ilyen technológiára, és kié lesz majd a profit.
Kereskedelmi érdek fog hozzá fűződni, vagy tudományos?
Beszélni kell a sötét oldalról
is! A mesterséges intelligencia kétélű fegyver. Mik is a
problémák? Mi történik, ha erkölcstelenül, rossz szándékkal
használják fel? Már kb. hatvan
országban létezik nemzeti MIstratégia. A modern háborúzásnak is része, és a dezinformálás
is ehhez tartozik. Mi az etikus
megközelítés?
Stuart Russel két témát emelt ki,
a mesterséges intelligenciával
ellátott fegyvereket és a megfigyelést. Gyakorlatilag egy ilyen
fegyver megtalálja az emberi célpontot, majd el tudja pusztítani
anélkül, hogy a folyamatba emberek avatkoznának be. A probléma
az, hogy ezek a rendszerek egyelőre buták, és ha nem megfelelő a
kontroll, akkor véletlen áldozatok
lesznek. Hangsúlyozta, ez nem
sci-fi, hanem létező fegyverekről
beszél, amelyek a netről elérhetők. A mérnöki világban az első lépés mindig a kontroll, ha nem lehet kontrollálni az adott rendszert,
akkor az komoly fejtörést jelent.
Köztudott, hogy a telefonokat, a
laptopokat megfigyelhetik, így
követni lehet az emberi mozgást,
és rögzíteni tudják a beszélgetéseket. Korábban ezekhez kémek
kellettek, az MI ingyenesen tudja
megtenni ezt. A megfigyelőrendszerek által visszajelzések adhatók, és elképesztően hatékonyak
tudnak lenni. Kína például társadalmi kreditrendszert vezetett be,
ahol szinte mindenkit megfigyel-
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nek és klasszifikálnak. A jövőben
várhatóan más kormányok is szeretnék ezt használni. Mindezekkel
szemben nagyon komoly emberi
jogi, etikai kérdések merülnek fel.
Tyson elmondta a Google, Twitter, Instagram (stb.) univerzuma
az, ahova bekerülnek adatok, de
impulzusok is érkeznek belőle
vissza. Még inkább megerősíthetik az egyének által vélt és képzelt dolgokat, felerősíthetik azt
a fajta kibillentettséget, ami már
megvan. Gondoljunk például a
hirdetőkre, a hirdetések megjelenésére, és arra, ez milyen mértékben tudja befolyásolni az életünket. Összeségében úgy véli, a
mesterséges intelligencia hatása
pozitívabb az életünkre, mint negatív, de szabályozni kell, az erkölcsi megfontolásokat nagyon
komolyan kell venni. Párhuzamot
vont az autók használatával, hiszen a közlekedés kockázatos, de
mégsem tiltják be, hanem szabályozzák. Az MI-vel is pontosan ez
a helyzet.

Felmerül a kérdés, hogy az MI
hogyan tudja önmagát fejleszteni?
Russell példaként hozta, hogy a
Microsoft épp most jelentette be
az új nyelvi modellt, amit a tudomány számára fog rendelkezésre
bocsátani. A mesterséges intelligencia számára elképesztő men�nyiségű kód, weboldal áll rendelkezésre, ezeket be lehet csatornázni.
A nagy kérdés az, hogy ez a modell
milyen mértékben képes értelmezni a szövegeket, azokból következtetéseket levonni.
Gyakorlati szempontból mi lesz
az a három legfontosabb dolog,
amit az MI képes lesz elvégezni, ha elérünk arra a fejlettségi
szintre?
Tyson nem hiszi, hogy az emberi intelligencia bármivel modellezhető.
Az idegsejti kapcsolatok elképesztő beágyazottsággal rendelkeznek.
Miért kellene ezt modellezni az MI
világában? Másképp kell megközelíteni – mondta. Mi a három fő cél-
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ja a mesterséges intelligenciának,
ami megkönnyíti az életünket? Igazából az a kérdés, hogy mit akarunk
elérni. Hogy ennek a célnak az elérésében az MI milyen szinten tud
közreműködni, az már a következő
kérdés. Ez újabb ipari forradalmat
fog jelenteni? „Korábban kézzel
végeztünk mindent, utána egyszerű eszközökkel, majd gépekkel.”
A mezőgazdaságban sokan elvesztették a munkahelyüket, attól függően milyen gyorsan érkezett el az
a technológia, amivel ki tudták váltani. Az önvezető járművek tekintetében, ha olyan gyorsan történik,
mint ahogy sokan gondolják, akkor
azok az emberek, akiknek a megélhetése a járművektől függ, elveszthetik a munkájukat.
„Nagyon lelkesek vagyunk a mesterséges intelligenciával kapcsolatban, hogy például Kaszparovot
sakkban megverte egy számítógép, ugyanakkor sokszor megfeledkezünk arról, hogy azt a gépet az emberi elme hozta létre”
– emelte ki Buzsáki György.
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Atom nélkül nem megy
Hárfás Zsolt | Fotó: Roszatom, stock.adobe.com
A koronavírus-járvány sem tudja feledtetni a globális problémák egyik legsúlyosabbikát, a klímaváltozás ügyét, amely a pandémia közepette is élénken foglalkoztatja a kormányokat és a nagy nemzetközi
szervezeteket. Tavaly októberben jelent meg a Nemzetközi Energiaügynökség World Energy Outlook
2020 című kiadványa, amely bemutatja a koronavírus-járvány energetikai ágazatra gyakorolt hatását,
felsorolja a tiszta energia használatára való áttéréshez szükséges rövid távú intézkedéseket, és hitet
tesz az új nukleáris kapacitások létesítése mellett, rámutatva, hogy ezek nélkül nem lehet a klímacélokat
megvalósítani.
A Fenntartható Fejlődés Forgatókönyve szerint 2030-ig 140 GW
új nukleáris kapacitás létesülhet globálisan. Ez az újonnan
beépített teljesítmény csaknem
hatvanszor annyi, mint a majdani
Paks II. Atomerőmű két blokkjának
együttes teljesítménye. E forgatókönyv szerint 2040-re a globális nukleáris kapacitás 600 GW-ra
növekedhet, ami 4320 TWh éves
villamosenergia-termelést jelent.
Ez a mennyiség a 2019. évinek
több mint másfélszerese! A Net-

tó Nulla Kibocsátás 2050-ig terjedő forgatókönyve viszont még
ennél is ambiciózusabb: 2030-ig
180 GW új nukleáris kapacitás
megépítését vetíti előre.
A kiadvány szerzőinek biztató
nukleáris jövőképét igazolják a
friss atomerőmű-építési adatok
is. Jelenleg 52 új blokk létesítése van folyamatban, és csaknem
450 új egység megépítésére vannak már konkrét tervek, illetőleg
előzetes elképzelések világszerte.
Ebből is látszik, hogy Magyaror-

szág a globális fősodorban halad
a Paks II. Atomerőmű megépítésével, miközben a közép-európai térség országai is sorra új
atomerőművi blokkok építéséről
döntenek. Érdemes ezért egy
pillantást vetni a globális atomenergetikai ipar helyzetére, hiszen nagyon sok múlik az atomenergetikai ipar szereplőin. Vajon
képesek lesznek-e lépést tartani
a megnövekedett atomerőműépítési igénnyel? Nézzük a tényeket!

ÉPÍTŐ ENERGIA
A nyomottvizes
technológia a nyerő
Beszédes adat, hogy a ma épülő
atomerőművi blokkok 81%-a nyomottvizes típusú, e technológia
biztonságosságát fényesen igazolták az elmúlt évtizedek. A nyugati
PWR, illetve az orosz VVER típusú orosz erőművekben egyáltalán
nem fordult elő súlyos baleset.
A Paksi Atomerőmű vagy a hasonlóan VVER-440 típusú blokkokkal
üzemelő finn Loviisai Atomerőmű
a folyamatos biztonságnövelésnek köszönhetően a biztonsági és
gazdaságossági mutatóikat tekintve egyaránt Európa és a világ legjobbjai között vannak.
Az orosz atomenergetikai iparban folyamatos volt az innováció
és a fejlesztés, ugyanis – versenytársaitól eltérően – soha nem állt
le az atomerőművek építésével
és a fejlesztésekkel. Ezért is nevezik az összes VVER típusú nyomottvizes orosz egységet úgynevezett evolúciós blokknak, hiszen
a legújabbakat a korábbiak működtetése nyomán összegyűlt tapasztalatok alapján – a biztonság
folyamatos növelését tartva szem
előtt – fejlesztették tovább.
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nyeknek. Noha a 2011-es fukushimai baleset után megnövelt
biztonsági követelményeket nagyrészt teljesíti a többi 3. generációs
nyomottvizes blokk is, a francia
EPR, az amerikai AP–1000 vagy a
koreai APR–1400-as, azonban az
orosz blokkok robosztusságukat,
gazdaságosságukat és az alkalmazott még fejlettebb biztonsági
megoldásokat tekintve kiemelkednek a mezőnyből, amit a tekintélyes amerikai Power című magazin is elismert: 2017-ben a világ
egyik legjobbjának választotta ezt
a VVER–1200 típust.
Oroszországban már a negyedik
VVER–1200 típusú egység kezdte
meg a működését a közelmúltban.

hálózatról. A hibás berendezéseket – néhány olasz gyártmányú feszültségváltó mérőtranszformátort
– cserélni kellett, de november 19én a blokk már ismét a hálózatra
csatlakozott. Ez a néhány napos
művelet nem befolyásolta sem a
próbaüzemet, sem a kereskedelmi üzemkezdetet, amely 2021 első
negyedévében esedékes.
A blokktípus adottságai lenyűgözőek: többszörös aktív és pas�szív biztonságvédelmi rendszerek,
kettősfalú vasbeton konténment,
a reaktor alján elhelyezkedő zónaolvadék-csapda, 60 éves garantált
üzemidő, és még hosszan lehetne
sorolni a típus innovatív biztonsági
megoldásait.

Két blokk Novovoronyezsben,
kettő Szentpétervár mellett termel. 2020. november 3-án pedig
Fehéroroszországban a Belorusz
Atomerőmű első, VVER–1200 típusú egysége is rákapcsolódott
a villamosenergia-hálózatra. November 8-án a villamos védelmi
rendszer egy kisebb meghibásodás miatt lekapcsolta a blokkot a

Zsinórban épülnek az
orosz atomerőművek

Orosz a világ első 3+
generációs blokkja
A Paks II.-projekt keretében épülő két orosz VVER–1200-as nyomottvizes típus is ilyen evolúciós
blokktípus, amelyet nem véletlenül ismert el a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség a világ első
olyan atomerőművi blokkjaként,
amely teljes mértékben megfelel a 3+ generációs egységekkel
szemben támasztott legszigorúbb
nukleáris biztonsági követelmé-

Az orosz technológiával kapcsolatos pozitív hazai szakmai véleményt a nemzetközi piac is vis�szaigazolta. Az elmúlt 15 évben,
2006 és 2020 között, 18 új orosz
blokk kezdte meg üzemét Oroszországban és külföldön, köztük

16

ÉPÍTŐ ENERGIA

a világ első úszó atomerőműve.
A Roszatom piacvezető, amit jelez
az évről évre dinamikusan növekvő
megrendelésállomány. A tíz éven
belüli külföldi megrendelések összértéke jelenleg meghaladja a 140
milliárd dollárt. 12 országban 36
új blokk építésére van megbízatása az orosz állami atomenergetikai
konszernnek. Bizalomnövelő a külföld szemében az is, hogy a Roszatom csak olyan típust ajánl megrendelőinek, amelyeket otthon már
nagyon alaposan kipróbált. Az első
VVER–1200-as blokk 2017 óta üzemel Novovoronyezsben, ahol az
összes VVER típusú blokk prototípusa megtalálható. Éppen ezért a
novovoronyezsi telephelyet méltán tarthatjuk a VVER-technológia
„bölcsőjének”.
VVER–1200 típusú blokkokat épít,
illetve kíván építeni Magyarország
mellett Finnország (1), Fehéroroszország (2), Kína (4), Banglades (2),
Törökország (4) és Egyiptom (4).
Hamarosan pedig más országok is
ilyen típusú blokkok megépítéséről
dönthetnek.
A Roszatom, ahogy korábban,
ma is sorozatban építi és adja át
– ezúttal már a 3+ generációs – új

atomerőművi blokkjait, ami egyetlen versenytársáról sem mondható
el. A vállalat óriási műszaki-tudományos háttérrel rendelkezik az
anyagtudományok, a reaktortechnológia, az üzemanyaggyártás és
-fejlesztés, valamint az atomerőművekhez szükséges kulcsberendezések gyártása és fejlesztése terén is.
Mindennél beszédesebb adat,
hogy a Roszatom az elmúlt másfél
évtizedben egymaga több atomerőművi egységet helyezett üzembe, mint a versenytársai együttvéve. Az amerikaiak és a franciák
számos nehézséggel szembesültek
az elmúlt két évtizedben. Ezek a
problémák jórészt abból fakadtak, hogy ezekben az országokban nagyon sokáig nem épült új
atomerőmű, ami óhatatlanul kompetenciavesztéssel járt, miközben
Oroszországban egy pillanatig sem
állt le az építés és a fejlesztés.

Amerikai referencia Kínából
Az AP–1000 típusú blokkokból
négy egység állt eddig kereskedelmi üzembe, azonban egyik sem
az USA-ban, hanem kivétel nélkül
Kínában. A Szanmen–1-es blokk

építése 2009-ben kezdődött és –
3-4 év csúszást követően – 2018
szeptemberében állt kereskedelmi
üzembe. A Szanmen–2-projektet
is a főberendezések tervezési hibáiból adódóan jelentős késés súj
totta.
A Haiyang Atomerőmű két AP–
1000 típusú blokkja 2018 végén,
illetve 2019 elején kezdte meg a
kereskedelmi üzemét. Az Egyesült
Államokban jelenleg két AP–1000
típusú egység építése van folyamatban. A Vogtle 3-4. blokk létesítése 2013-ban vette kezdetét, és
várhatóan 2021-ben, illetve 2022ben kezdhetik meg a működésüket. A Summer projekt keretében
két ilyen egység építését 2017-ben
felfüggesztették. Amerikában új
blokkot – a Watts Bar 2. egységet –
2016 októberében, csaknem 20 évvel az utolsó amerikai blokk üzembe helyezését követően adtak át.
Az Egyesült Államok Indiában hat
AP–1000 típusú blokk megépítését tervezi, ezzel kapcsolatban már
megállapodás született. A legújabb
sajtóhírek szerint pedig Lengyelország és Románia is az amerikai
atomtechnológia mellett kötelezi
el magát. Bulgária az új nukleáris

ÉPÍTŐ ENERGIA
kapacitásai megvalósítását a hírek
szerint szintén az amerikaiakra bízhatja. Figyelemre méltó, hogy ez
utóbbi döntéseket nemzetközi tender mellőzésével hozzák meg!

Kínai lett az első európai
reaktor is
A francia villamosenergia-termelés
70%-át kitevő atomenergetika és
konkrétan a francia atomenergetikai ipari óriás, az AREVA sincs kön�nyű helyzetben. Nagy reményeket
fűztek az új Európai Nyomottvizes
Reaktorhoz (EPR), miután 2005 augusztusában kezdték meg az új
harmadik generációs blokk építését a finnországi Olkiluoto Atomerőműben. A franciák finn projektje
a folyamatos csúszás és költségtúllépés miatt csak jövőre lesz kész.
Aligha véletlen, hogy a finnek a
Hanhikivi–1 atomerőmű megépítésével az orosz Roszatomot bízták
meg, amely egy új VVER–1200 típusú blokkot épít meg.
Az első Európai Nyomottvizes
Reaktor Kínában, a Taishan Atomerőműben valósult meg, ahol 20092010-ben kezdték el építeni a két,
egyenként 1750 MW teljesítményű EPR típusú blokkot, amelyek
2018-2019-ben álltak kereskedelmi
üzembe. Franciaországban a 2007
óta épülő Flamanville–3 viszont
csak 2024-re készül el. Az Egyesült Királyságban – a Hinkley Point
C projekt keretében – szintén EPRblokk létesül, szám szerint kettő,
amelyeket 2018, illetve 2019 decemberében kezdtek el építeni.
Érdekes adalék, hogy a Kínában
jelenleg épülő blokkok különböző
típusúak, ezáltal pedig a saját iparukat is ütemesen fejlesztik a külföldi technológiák tapasztalatait
alapul véve. 2020 októberében a
kínai saját fejlesztésű Hualong One

típus első megépült egysége, a Fuqing–5 atomerőművi blokk már elérte az első kritikusságot.
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Az amerikai technológia nyomán
fejlesztett APR–1400 típusú blokkok üzemelnek és épülnek a Koreai
Köztársaságban, illetve exporttermékként az Egyesült Arab Emírségekkel 2010-ben született döntés
négy ilyen blokk megépítéséről.
Ezek közül az első koreai blokk, a

hatással járnak a gazdaság, a költségvetés, a környezeti hatások és
a társadalmi vonatkozások tekintetében is. Számítások szerint minden orosz atomerőmű-projektbe
fektetett dollár 1,9 dollárt jelent a
helyi ipar számára, 4,3-at a GDPnövekedésben és 1,4 dollárt az
adóbevételekben. Becslések szerint két ikerblokk a 60 éves garantált üzemideje alatt 40-60 milliárd
dollárral növelheti az adott nemzet
GDP-jét.
Mindezek alapján hazánk jó döntést hozott, amikor
2014-ben

Barakah–1 egység már tavaly december elején elérte a 100%-os
teljesítményszintet, a többi blokk
készültségi foka pedig közelíti a
100%-ot. A típus biztonsági rendszerei, megoldásai alulmúlják a 3+
generációs VVER–1200 típusú egységeknél alkalmazottakat (például
nincs duplafalú konténment stb.),
ezért ez a technológia európai viszonylatban nemigen jöhet számításba. Az atomerőművek építése
ma már túlmutat magán a villamosenergia-termelésen,
hiszen
az új beruházások jelentős pozitív

megállapodott
Oroszországgal
a két új paksi VVER–1200 típusú
nyomottvizes blokk megépítéséről. A legbiztonságosabb, világszínvonalú technológiát kapjuk, a
két új paksi blokk 100%-os állami
tulajdonban maradhat, és a hazai
cégek is nagyon sokat profitálhatnak a projektből. A versenyképes
hazai
villamosenergia-termelés
következtében Magyarországon
hosszú távon olcsó lehet az áram,
ami növeli az ország versenyképességét és az ország lakosságának jólétét is.

Amerikai reaktorklón
Koreából
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Másfél millió „érzés”
Magyarországon
Kanczler-Thuróczy Zsuzsanna | Fotó: saját archívum, Juhász Luca

Klein Nikoletta, a fiatal paksi lány évek óta túrázik Magyarországon, az Országos Kékkör útvonalain
egyedül egy hátizsákkal, legtöbbször sátorban aludva. Útjai során elképesztő külső és belső utazáson
vesz részt, és komoly önmegismerési folyamaton megy át, mindeközben értékes emberi kapcsolatokra
is szert tesz. E tekintélyes út eredményeképpen nemrég megszületett egy térkép, amely túlmutat önmagán. Megkeresésemre Nikoletta lelkesen számolt be útjairól, élményeiről, a térkép megszületésének
körülményeiről és további céljairól. Beszélgetésünk végére világossá vált számomra, hogy interjúalanyom esetében sokkal többről van szó, mint pusztán kilométerek megtételéről, hiszen napjainkban jelen
lévő aggasztó társadalmi problémákra is rávilágított.
–– Miért választottad a túrázást
hobbinak, mióta tart ez a szerelem?
–– Manapság a hobbi szónak van
némi pejoratív felhangja, ezért
én inkább a szenvedély kifejezést
szeretem használni. A túrázást
nem választottam, kialakult. Mindig is jobban éreztem magam a
természetben, mint a négy fal között, de komolyabban csak pár
éve kezdtem vele foglalkozni. Fontos megjegyezni, hogy ez alatt
nem egy könnyed, délutáni sétát
értek egy közeli erdőben. Általában több napra indulok, napi kb.
30 km-t megtéve minimum 12,
de olykor csaknem 20 kg-os hátizsákkal. Ilyenkor leggyakrabban
sátorban alszom. Persze nem kell
magunkat túl komolyan venni, de
még ha furcsán hangzik is, ezt a
tevékenységet lehet és kell is gyakorolni. Amellett, hogy megtanulunk hatékonyan pakolni, segít kitapasztalni, mit bírunk mentálisan
és fizikailag, rutint ad az energiafelhasználásunk megismeréséhez,
amely a kiszállás lehetősége nél-

küli többnapos túrák során elengedhetetlen.
Azt vettem észre, hogy mikor úton
vagyok, önmagam egy jobb verziójává válok. Megszűnik a megfelelési kényszer, redukálódik a mindennapokban stresszt, szorongást
kiváltó tényezők száma, egy csapásra elképesztően leegyszerűsödik minden. Az ember megnyugszik, az elméje lecsendesedik.
Érdekes tapasztalás egyébként,
hogy a mindennapokban folyamatos hiányérzetem van. Azt gondolná az ember, hogy akkor jelenik
meg ez az érzés, mikor csupán egy
hátizsáknyi személyes holmi van
nála, de ez nem igaz. Lehet, hogy
klisé, de tényleg elképesztően sok
mindenről lemaradunk a rohanó
hétköznapokban. Aki túrázik, tudja, milyen felemelő érzés a hajnali
ködben, napfelkeltekor útra kelni,
amikor a legtöbben még alszanak.
Egészen különleges hangulata van
olyankor a tájnak, ha jól figyelünk,
mindenhol csodát láthatunk.
–– Merre szoktál túrázni? Kiszámoltad már, hogy eddig kb. hány

kilométert tettél meg a túráid során?
–– Eddig többnyire belföldi desztinációkat jelöltem ki a magam számára, az Országos Kékkör mintegy
2550 km hosszú útvonalán. Vannak
régiók, ahol viszont visszatérő vendégnek számítok, nem túlzás azt
mondanom, hogy a Zemplénben
én paksiként is otthon vagyok. Bár
számomra nincs különösebb jelentősége, de a kékkörön megtett
kilométereket viszonylag egyszerű
számon tartani, ugyanis igazolófüzetben, bélyegzés segítségével
lehet jelölni a megtett útvonalat.
–– A gyönyörű tájak vagy az emberekkel való kapcsolat a fontosabb egy ilyen túra alkalmával?
–– Mindkettő egyaránt fontos.
Mikor én voltam diák, a jövőnkkel kapcsolatos kérdésekre dívott
azt válaszolni, hogy a tanulmányaink befejezését követően külföldre költözünk, az országban
maradás szóba sem jöhet. Az én
elképzelésem is sokáig ez volt, de
az „országjárásom” során menthetetlenül beleszerettem Magyar-
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országba, a változatos tájaiba, a
hagyományainkba.
Elképesztő
természeti csodáink vannak. Ro
ckenbauer Pál, a magyar televíziós
természetfilmezés egyik megteremtője mondta azt, hogy bár jó
sorsa sok szép táját engedte már
látni a világnak, sohasem tudta
megérteni azokat, akiknek csak
az a szép, ami messze van, és érdektelennek, unalmasnak tartják
azt, ami itthon van, bár rendszerint
éppen ők azok, akik nem is tudják,
mi van itthon. Osztom ezt a gondolatot.
–– Magányos túrázó vagy, vagy inkább párban, csoportosan szereted a természetet járni?
–– Az úton olykor találkozom hasonszőrűekkel, és van, hogy együtt
megyünk hosszú kilométereken keresztül, üdítő élmény, rengeteg jó
történetem és szép emlékem származik az ilyen ismeretségekből.
Kétségtelen, hogy Chris McCandless (amerikai túrázó, aki 24 évesen
az alaszkai vadonban vesztette
életét) életének valószínűleg utolsó felismerése megállja a helyét,
miszerint a „boldogság csak akkor
az igazi, ha megosztod valakivel”,
de én mégis azt preferálom, mikor
egyedül mehetek. A szólóban túrázás praktikus okai mellett, mint
például, hogy a saját tempódban
haladhatsz, nem kell figyelned a
másik igényeire, és éjszakára választhatsz egy aprócska vadászlest
is hajlékodul, ott van az is, hogy a
helybeliek így könnyebben kezdeményeznek és nyílnak meg. Ilyenkor én is nyitottabb vagyok az új
emberek megismerésére és új élmények megtapasztalására. Meg
kell mondjam, sokkal kalandosabb
egyedül, nem tervezek, sosem tudom, mit hoz a következő pillanat.
–– Milyen benyomások érnek a túrák során?

–– A túráim során számtalan különböző településen megfordultam, és nagyszerű embereket ismertem meg. A helyiekkel való
beszélgetés mindig élmény, nagyszerű tapasztalás, amiből sokat lehet tanulni. Betekintést engednek
a mindennapjaikba, és rendre egyfajta bizalmasukká is fogadnak azáltal, hogy rendkívül közvetlen módon mesélnek az életükről. Ennek
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a közvetlenségnek köszönhető,
hogy pontosan látom a nehézségeiket és azt, milyen sokakat érint
például a népességfogyás és az
értékválság okozta elmagányosodás vagy a munkanélküliség problémája, éppúgy a leszakadó északkelet-magyarországi települések
egyre fogyatkozó lakossága, mint
a Dunántúl nyugati részén élők között.
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–– Beszéljünk ötletedről, a térképről! Hogyan jött a térkép elkészítésének gondolata? Csak a
természetjárás népszerűsítése volt
a cél, vagy valami más is szerepet
játszott?
–– Ha teljesen őszinte akarok lenni, önös érdek vezérelt. Már régóta szerettem volna egy falra
akasztható, nagy méretű posztert,
amin – mintegy motiváció gyanánt
– jelölni tudom az országos kéken
megtett kilométereket, és amire,
ha rátekintek, felelevenedik a rengeteg színes-szagos emlék, meghatározó pillanat, amit az út során
átéltem. A megvalósításhoz nővérem grafikus férjének segítségét
kértem. Az elkészült térkép végül
akkora sikert aratott a baráti társaságban, hogy felmerült az értékesítés gondolata. Mondhatjuk tehát,
hogy a túrázás szeretete hívta életre ezeket a posztereket, amelyek
az országos kék egészét, illetőleg
az északi kék útvonalat ábrázolják,
és amelyek a természetjárók által
már jól ismert bélyegzők látványos
mintájához hasonló grafikájú matricákkal jelölhetők. Az összegyűlő
összeg egy részét jótékony célra
fordítjuk, elsősorban a paksi, nehéz sorsú gyermekeket szeretnénk
segíteni vele.
–– Milyen terveid vannak a jövőben?
–– A jövőt tekintve izgalmas terveim vannak. Dolgozom azon, hogy
a közösségi összefogás erejét kihasználva könyvtárak jöjjenek létre
olyan településeken, ahol erre eddig nem volt lehetőség, de igény
igen. Mennyi olyan kötet kallódik mindegyikünk háztartásában,
amely tökéletes állapotban van, és
már sok-sok éve méltatlanul senki
sem nyúlt hozzá? Továbbá nem tagadhatjuk, hogy értékválság van.
Azt gondolom, manapság kevesek
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azok, akik kiállnak valami mellett,
aminek valódi tétje van. Szerintem elképesztő felelősségünk van
abban, hogy megfelelő példát és
legfőképpen alternatívát mutassunk. Olyan természetközeli táborok létrehozásában gondolkodom,
ahol a gyerekek a technológiai
ingerektől mentesen kapcsolódhatnak ki, hasznos készségeket
szerezhetnek, felébreszthetik az
esetlegesen szunnyadó kreativitásukat, az oktatók pedig képesek
olyan értékeket közvetíteni nekik,
amelyekből aztán hosszú távra
építkezhetnek, amelyekből megalkothatják önmagukat. A média

hatására a sikeresség fokmérője
a fogyasztás mértéke lett. Fontos, hogy korán tudatosítsuk bennük, hogy a fogyasztás nem a legfőbb örömszerzési forrás – ahogy
azt minden sugallja körülöttünk.
A gyerekeket partnerként kezelve,
természetesen a megfelelő keretek kijelölésével önállóságra kell
nevelnünk, folyamatosan erősítve
az önértékelésüket, hogy később
ne egy felnőtt testbe zárt szorongó gyermekké váljanak.
Meg kell említsem, hogy bár tagadhatatlan, hogy a pénzbeli támogatás jelentős segítséget nyújt,
de valójában sok esetben arról
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van szó, hogy az embereknek – főképp az idős embereknek – nincs
kihez szólniuk, nincs, aki meghallgassa őket. Az értékválság egyik
hozadéka az elmagányosodás.
A pandémia időszakában korlátozva vagyunk, de a járványt követően kiemelten fontos lesz, hogy
újra megalkossuk a kis közösségeket, újjá kell építenünk a leépült
szociális kapcsolatrendszerünket.
Ha megvan bennünk a szándék és
a törekvés, akárcsak azzal is rengeteget segíthetünk, ha figyelünk
másokra, ha tárgyak helyett az
időnket ajándékozzuk nekik.

Mi az Országos Kékkör?
Az Országos Kéktúra, amelyről már sokan hallhattunk, nem egyenlő az Országos Kékkörrel, hanem annak
csak egy részét képezi. Az előbbi az ország északi megyéin áthaladó, Írottkőtől Hollóházáig tartó útvonal.
Ez a jelzett turistaút 1168 km hosszú, különlegessége, hogy Európában az első ilyen.
Az Országos Kékkör magába
foglalja az Országos Kéktúrán kívül a kultikus magyar természetfilm-sorozatból megismert (Másfél millió lépés Magyarországon)
Rockenbauer Pál nevével fémjelzett Dél-dunántúli Kéktúrát,
illetve az Alföldi Kéktúrát is.
A Magyar Turisztikai Szövetség a
különböző túrák egyes állomásain pecsételőhelyeket létesített,
és egy-egy túraútvonal megtételekor mindenkinek lehetősége nyílik a jelvénygyűjtő füzetbe
hitelesítenie a megtett szakaszt.
Az igazolófüzet megvásárlása
után nem köt bennünket sem
időpont, sem időtartam, és a nevezési díjjal sem kell bajlódnunk.
Mindenki saját tudásszintje, igénye és lehetősége szerint teljesítheti a távot.
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Hat kicsi kezecske,
hat kicsi lábacska
Gyöngyösi Petra | Fotó: saját archívum
Ritkán tudatosul az emberben, de sorsunkat, életünket nagyban meghatározza, hogy van-e testvérünk –
sőt a pszichológusok szerint az is, hogy hányadik gyermekként születünk a családba. Olykor már a start
is különleges, mint annál az immáron ötgyermekesre bővült dunaszentgyörgyi családnál, ahová 2020
augusztusában érkeztek meg a hármas ikrek, egy kislány és két kisfiú – Adél, Ákos és Ádám. A családfő,
Káldi Norbert és felesége, Káldi-Ispán Enikő voltak beszélgetőtársaim.

„Abban biztosak voltunk, amikor
Olívia megszületett, hogy szeretnénk még egy közös babát. Olívia
és Szabina között nagy a korkülönbség, ezért egy korban hozzá
illő kistestvérrel szerettük volna
megajándékozni Olíviát.” – meséli
az édesanya az előzményeket. – „A
terhesség problémamentes volt,
de a kórházi protokoll szerint a 24.
terhességi héten be kellett feküdnöm a pécsi terhespatológiára. A
31. hét 6. napján sürgősségi császármetszéssel jöttek világra az
ikrek. Szerencsére itt sem merült
fel semmilyen probléma. Azért kerültem Pécsre, mert Szekszárdon
a nagyfokú kockázat miatt nem
vállalják a hármasiker-szülések levezetését. Így hát az orvosom egy
jó hírű pécsi ikerspecialistához
irányított. Az orvosok mindig azt
mondták, hogy rövid távú céljaim
legyenek. A 26. hétre tervezett
tüdőérlelő injekció beadásának
időpontja volt az elsődleges cél,
ezt sikerült teljesíteni, a babák türelmesen várakoztak még a pocakban. Majd a 30. héten kaptam egy
másik fajta tüdőérlelőt, ez volt a

következő célállomás, amit szerettünk volna elérni. Persze minden
nap ajándék volt utána már. Bármikor lehetett számítani az érkezésükre. Születésükkor minimális
légzésrásegítésre volt csak szükség, lélegeztetőgépre szerencsére nem. Pozitívan éltem meg ezt a
terhességet is, számomra nem volt
nehezebb három babát várni, mint

egyet, bár ez engem is meglepett”
– összegzi a történteket.
Arról pedig, hogy mit tudnak a
kicsik, az édesapát kérdeztem.
„A legkisebbik lányka a legharcosabb, nem véletlen, hogy ő született
meg elsőként. S bár az ikrek közül ő
a legidősebb, mégis ő a legkisebb,
egyelőre legalábbis. Jelenleg tápszerrel tápláljuk őket, januártól ter-
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vezzük a hozzátáplálás megkezdését. A babák napról napra szépen
növekednek, fejlődnek, egyre több
mindent tudnak, egyre ügyesebbek: mosolyognak, forognak, megfogják a kezüket. Ádám volt az első,
aki tudatosan nyúlt az elé tartott
vagy a közelében lévő dolgokért.
Adél hason fekve nagyon szépen
emelte a fejét, és tartotta magát kicsi kezeivel. Ákos a forgásban produkálta magát. Azt már most látjuk
a kicsiken, hogy teljesen különböző
egyéniségek: Adél a megfigyelő,
Ádám nagyon anyás, neki a legnagyobb a szeretetigénye, Ákos a
végtelenségig nyugodt, számára az
a lényeg, hogy teli legyen a hasa és
tiszta legyen a pelenkája.”
A nagycsaládos lét azonban csak
később tudatosult bennük. „Valójában igazából akkor fogtuk fel,
hogy hányan is vagyunk, amikor
mindannyian hazatérhettünk a kórházból, és egyesült a családunk.
Jól tudtam, hogy három babát várok, és mindig három baba miatt
aggódtam, amikor a vizsgálatokra is mentem, vagy amikor már a
kórházban voltam, de azon nem
tudtam, pontosabban nem szerettem volna előre idegeskedni,
hogy hogyan fogom majd ezt vagy
azt a feladatot, problémát megoldani. Pedig sokan és sokszor
feltették ezt a kérdést. Ezen a téren nem volt tapasztalatom, nem
tudhattam, hogy pontosan mi fog
rám, ránk várni. Feleslegesnek tartottam már előre azon stresszelni
magamat, hogy mi lesz velünk hónapok múlva. Mindig próbáltam
az adott pillanatra koncentrálni, s
ezáltal a babákat is biztonságban,
nyugodt körülmények között tudni.
Azt is elmondhatjuk, hogy az ikrek
nagyon jó babák, nagyon szerencsésnek érezzük magunkat” – mesélte Enikő.
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Az édesanya, Enikő Csepelen született, ott járt iskolába is. Kezdetben a vendéglátóiparban dolgozott, majd első közös gyermekük születése előtt irodai asszisztensként helyezkedett el. 2012 novembere
óta él Dunaszentgyörgyön. Az édesapa, Norbert egy tősgyökeres
dunaszentgyörgyi családban nevelkedett, tanulmányait Szekszárdon
folytatta, gépgyártás-technológiai technikus a végzettsége. Az Atomix Kft.-nél 2018 novemberében helyezkedett el, majd egy év múlva került az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. állományába. Dozimetrikus
munkakörben végzi tevékenységét. Enikő és Norbi 2013 áprilisában
ismerkedtek össze, s miután elmélyült a kapcsolatuk – körülbelül
egy év múlva – össze is költöztek. Enikő első házasságából született
nagylánya, Szabina 18 éves gimnazista. Első közös gyermekük, Olívia
pedig 2021 márciusában lesz hároméves. Hármasiker-babáik 2020.
augusztus 15-én születtek.
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Az otthoni fogadtatás aztán örök
emlékként velük élő pillanatokat
hozott. „A legtöbb Olíviához kötődik. Ő két és fél évesen azt értette,
hogy nem egy babát fogunk hazahozni a kórházból, de a hármat már
nem tudta felfogni. Ákos jöhetett
haza először, és akkoriban mindig
kérdezte, hogy: „És hol a másik tesóm?” – bár mondtuk neki, hogy
nemcsak egy, hanem kettő is van.
Amikor végre mindenki hazatért,
Adélt egy ideig nem a nevén szólította, hanem kislánynak hívta. Na-

gyon aranyos volt! Elvégre most
már van egy nála kisebb gyermek
is a családban, aki átvehette a kislány szerepet, ami eddig az övé
volt. Minden reggel megkérdezi, hogy most már akkorák, hogy
játszhat velük, mert korábban mindig azt mondtuk neki, hogy már
nem kell sokat várni arra, hogy
megnőjenek, és akkor együtt tudnak mind a négyen játszani.”
Nagyobbik lányuk már a napi rutin
kialakításában is segíteni tudott,
és ebben a későbbiekben külső tá-

mogatást is kapnak majd. „Nagylányom, Szabina imádja mindegyik
testvérét, de egyelőre talán a lányok állnak hozzá közelebb, főleg
Olívia, hiszen vele két és fél éven
át napi szinten együtt voltak. Szabina abban tud sokat segíteni,
hogy Olíviával foglalkozik, játszik.
Semmiképpen sem szeretnénk,
hogy az ikertesók miatt Olívia bármilyen hátrányba kerüljön. Férjemmel igyekszünk megoldani a napi
rutinhoz kapcsolódó feladatokat,
de a nővérem és a férjem húga is
sokszor jönnek hozzánk. Rájuk is
mindenben számíthatunk.
Ami változott, hogy most nem
egy kiságy, egy pihenőszék, egy
etetőszék van a lakásban, hanem
mindenből három kell egyszerre.
Természetesen minden napunk
más, így az etetési vagy fürdetési sorrend is, de azért igyekszünk
szépen megoldani minden feladatot. Így idővel rutint szerzünk mindenben.
A helyi önkormányzattól kaptunk
egy egyszeri és egy egy évre szóló,
havi rendszerességű anyagi támogatást. Ez utóbbit, ha végre enyhül a vírushelyzet, egy szakmailag
képzett személy napi szintű segítségének igénybevételére fogjuk
fordítani. Majd ha megindulnak
(kúsznak, másznak, ülnek, állnak)
a gyerekek, minden szabad kézre
nagy szükség lesz, azt hiszem.”
Kaptak az élettől egy nagy feladatot, amivel reményeik szerint elbírnak, és élvezik ezt a helyzetet. Természetesen, mint mindenkinek,
nekik is vannak jobb és rosszabb,
könnyebb, illetve nehezebb napjaik, de ez minden családban előfordul.
Az édesanya és az édesapa is nagyon örül, amikor a babák csinálnak valamit, vagy valami újat produkálnak, és persze az is boldoggá
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teszi őket, amikor nap mint nap látják, milyen szépen gyarapodnak.
A kezdeti időkben gyógytornára,
fejlődésneurológiára, koraszülöttutógondozóba, illetve szemészetre kell folyamatosan – meghatározott rendszerességgel – járni
a koraszülött babákkal. Ők ugye
két hónappal korábban születtek
a kiírásnál, de minden eddigi vizsgálat azt mutatta, hogy teljesen
rendben vannak, az elvárt értékek
szerint fejlődnek és viselkednek.
Enikő és Norbi terveik szerint szerettek volna Olíviának kistestvért.
Titokban – ezt utólag már el merték árulni a szülők egymásnak is –
mindketten vágytak egy kisfiúra.
Nos, a sors igencsak kegyesnek bizonyult hozzájuk, tulajdonképpen
mindkettőjük kívánsága teljesült,
hiszen két fiú tagja is van a hármas
ikreknek.
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Így utólag már jót mosolyognak, és vidáman, felszabadultan mesélik, milyen is volt a családtagok reakciója a hármas ikrek érkezésének híre hallatán, ami akkor azonban nem kis meglepetést okozott.
„A legelején ahányszor mentünk ultrahangra, mindig plusz
egy babát mondtak. Volt sírás
is, nevetés is, minden egyszerre, amikor az orvos végül megállapította a létszámot, és hallhattam a három szívhangot.
Fel sem tudtam fogni elsőre az
egészet! A férjem pedig, aki a
kislányunkkal, Olíviával otthon
várt a hírekkel, miután a kezébe
adtam a leletet, vagy huszonötször biztosan átfutotta azt.
Sőt, izgalmában még az ujját is
odatette sorvezetőnek a papírra, hogy biztos legyen benne

mit is olvas. Nagyon örült ő is,
de ugyanakkor szinte sokkot is
kapott. Szabina, a nagylányom
pedig, amikor a doktor kikísért
a vizsgálóból, tőle kérdezte
meg, mint aki valahogy ráérzett: „Nem három, Doktor úr,
ugye?” „De, bizony! Három.”
Erre Szabina további kérdést
tett fel, mert nem hitt a fülének.
„A Doktor úr csak viccel velem,
ugye?!” „Nem, Szabina, tényleg
három kistervére fog születni” –
idézte fel a történteket Enikő.

26

MAGELLÁN

„NŐ” a karrier
Váczi Gergő | Fotó: Magellán

A siker, a karrier sokrétű lehet, és persze mindenki másképpen fogja fel, másképpen fogalmazza
meg. Van egyébként egy korrekt definíciója, miszerint: a karrier a munkavállaló életpályán való
érvényesülését, szakmai előmenetelét jelenti. Nos, akkor induljunk ki ebből, és fogadjuk el ezt a
meghatározást. De ki lehet sikeres a pályáján? Mi kell ahhoz, hogy karriert fussunk be? Az egyik
legfontosabb – szerény véleményem szerint –, hogy mindenki találja meg azt a hivatást, amit neki
rendeltek. Ez talán életünk első igazán nehéz döntése, hiszen tizenévesen kell a pályaválasztáskor
egy, az egész életünket befolyásoló döntést meghozni.
De vajon melyik az a hivatás? Tetőfedő, ács, bádogos, asztalos
vagy éppen hídmester? Ezek a
szakmák tipikusan férfiasak. Hivatások, amelyek legjobbjai között
azonban mégis találunk hölgyeket. Olyanokat, akik sokszor az
erősebbik nemet meghazudtoló
tehetséggel és határozottsággal

képesek a maszkulin foglalkozások mívelésére. Olyanokat, akik
komoly karriert futottak be területükön, pedig enyhén szólva is,
némi szembeszéllel kellett megküzdeniük pályájuk során.
Kunu Lenke tetőfedőként dolgozik már hosszú évek óta. „Érdekelnek az ilyen fiús, férfias jellegű

szakmák. Kihívást jelentenek.”
De mielőtt a bádogosszakma
rejtelmeibe kapunk egy kis betekintést Lenke segítségével,
menjünk egy kicsit még magasabbra. Hanák Tímea a Köröshegyi völgyhíd hídmestere, aki
azonban nem csak ezért az egy
– szakszóval kifejezve – műtár-
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val bevetettük magunkat a hídfő
mélyébe, ahova mindjárt vissza
is térünk, de most menjünk egy
kicsit más magaslatokba.
Kunu Lenke tetőfedőként dolgozik. Azon kevesek egyike, aki
a gyengébbik nem képviselőjeként űzi ezt a nem éppen kön�nyű fizikai munkát. Az egész
húszéves korában kezdődött.
Egy baráti társasággal utaztak vidékre, ahol a fiúk feladata
volt egy ház tetejének felújítása.
„Első nap már fölkerültem a tetőre, második nap azt vettem
észre, hogy én irányítom a munkát.” Lenke ösztönösen látta át

gyért felel. „435 darab híd pontosan, és 9 darab támfal, amiért
én ugyanúgy felelek, mint ezért
a völgyhídért.” Ha elsőre úgy
gondolják, hogy nőként ezt a
pozíciót betölteni ritkaságszámba megy, akkor nagyon jól gondolják. Tímea egész Európában
az első és ez idáig egyetlen nő
ebben a beosztásban. „Egy műszaki felügyelet, amit tulajdonképpen a hídmester végez.”
A feladata a rengeteg papírmunka és dokumentáció mellett
az, hogy a híd állapotát folyamatosan figyelje. „Közel két kilométer hosszú hídról van szó, ami
teljesen járható, tehát teljesen
üreges, a pillérek és a falszerkezet, minden, és ezt szemrevételezés alapján nekünk folyamatosan nézni kell.” A szabályzat
szerint az egész viadukt ilyen
jellegű vizsgálatát egy év alatt

kell megtenni. Mindent a legapróbb részletig meg kell vizsgálni.
A betonfelületet, annak tartozékait, a lépcsőt, járdát, korlátokat,
a dilatációs, valamint a saruszerkezetet. És mivel tényleg sok a
munka, ezért Tímeával el is indulunk az aznapi vizsgálatra.
Az 1872 méter hosszú és 88 méter magas viaduktot 2007-ben
adták át. 120 ezer tonna betont és 90 ezer tonna betonacélt használtak fel a mintegy
hároméves építés alatt. De itt a
betonrengetegben adja magát
a kérdés, hogy mi volt a vonzó
mindebben egy bájos hölgynek.
„Nekem édesapám is mérnök,
és ez így genetikailag belém
van kódolva, hogy egyszerűen
logikusan, józan paraszti ésszel
gondolkodva vagy élve nem is
volt talán más út, hogy én esetleg más irányt válasszak.” Tímeá-
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az egész feladatot. Akkor még
tetőfedői képesítés nélkül vált
amolyan művezetővé. „Onnantól kezdve egy kicsit felügyeltem a fiúkat, aztán egyszer csak
kaptam egy kalapácsot, és én is
ott elboldogultam a fiúk között,
másnap meg már én kezdtem
vezényelni a dolgot.” A szakember, aki nyugodt lelkiismerettel
kijelenthetjük, hogy az ország
egyik legjobbja, azóta folyamatosan képzi magát. Tetőfedő,
bádogos, ács, de dolgozott lakatosként, sőt cukrászként is.
Az igazi kiteljesedést azonban

itt a magasban éli át. „Csodaszép, amikor az ember azt látja,
hogy egy nagyon csúnya, romos,
hajlott szarufákkal rendelkező
épület vagy egy nagyon csúnyán meghajolt lécezet miatt az
egész épület meg van öregedve, majd egy gyönyörű, új épületet lát, amikor pedig csak annyi
történt, hogy szintbe lettek rakva a cserepek.” Tehát az alkotás
öröme teszi elégedetté. Nőként
mondhatni fehér holló a szakmában, így szinte megszokott,
hogy nem szokványos szituációk adódnak egy-egy telefonos

munkafelvétel alatt. „Egyszer
egy megrendelő úgy köszönt el
a telefonban, hogy köszönöm
uram, és akkor gyorsan belevágtam, hogy nem uram, hanem
hölgyem. Nem tetszett figyelmesen elolvasni, hogy Tetőfedő
Néni Építőipari Vállalkozás és
Kunu Lenke? Nem akarta az úr
elhinni, hogy egy nővel beszél,
mert mint mondta, erőteljes a
hangom. Mondom neki, hogy
igen, a szakmáim is erőteljesek.”
Mint ahogyan első látszatra az
asztalos szakma is inkább erőteljes, és nem nőies. Bár ebben
a hivatásban a művészi véna is
kidomborodhat. „Van egy végeredmény, ami kézzelfogható, amivel tudod, hogy mi volt
a munkafolyamat mögött, azt,
hogy ezt te csináltad, az izzadságos, jól végzett munka öröme
egy nagyon katartikus élmény.”
Janota Orsolya projektmenedzserként dolgozik. Kollégáival
olyan workshopokat szerveznek, ahol a faipar szépségeivel
lehet megismerkedni. „Egyre
több olyan fiatal, egyébként értelmiségi városi pályát váltó van,
akinek minden adottsága meglenne ahhoz, hogy valamilyen
egyetemi vagy irodai irányba
dolgozzon, és mégis inkább azt
választja, hogy asztalos legyen.”
És hogy kik? Talán meg sem lepődünk a válaszon. „Főleg hölgyek vannak. Azt mondhatjuk,
hogy 60-70%-ban hölgyek vannak.” Mindez valószínűleg azért,
mert a hölgyek kevésbé tanultak
ilyen és ehhez hasonló dolgokat,
talán gyerekként technikaórán
sem és kulturálisan sem ez volt a
jellemző. „Sok hölgy ezzel kezdi
az elején, hogy hát én még nem
csináltam ilyet soha, én ehhez
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nem értek, és biztosan béna leszek, ehhez képest persze, hogy
mindenki ugyanolyan szépen
meg tudja csinálni.”
Egyébként a kreativitását, a
megszerzett tudását és kézügyességét a bútorfestésben
vagy újraértelmezésben is kiélheti bárki nemtől és kortól függetlenül. A Paksi Atomerőmű
„Alkotó Energia” pályázatának
pont ez a célja. A környezetünk
megóvása, a kreatív közösségek
megismertetése, valamint a csináld magad mozgalomra való
felhívás.
De a kreatív ötletek után egy két
gondolat erejéig térjünk vissza a
völgyhíd betonrengetegébe. Tímea éppen azt mutatja, hogy a
viadukt a hőingadozás hatására
mekkora mozgásra képes. A tágulás komoly lehet a nyári és téli
időszakban. „Most a hidegebb
idő hatására a műtárgy zsugorodik. Egyébként a szerkezet
közel másfél méteres mozgásra képes.” Európa egyetlen női
hídmestere természetesen tökéletesen elégedett munkájával.
Szakmai kihívások, felelősség és
persze kiváló kollégák veszik körül. Kollégák, akik főleg férfiak,
amit Timi egyáltalán nem bán.
„Sokkal könnyebb férfiakkal dolgozni, mert nincs az a rivalizálás,
ami nő és nő között lehet.”
Azt hiszem, lassan elfelejthetjük
a kifejezetten női és férfiszakmák
szerinti felosztást. A most megismert hölgyek ékes bizonyítékai
annak, hogy a gyengébbik nem
is tökéletesen helyt tud állni a
férfiak között. Legyen az életre
szóló hivatás vagy éppen hobbiként űzött kreatív tevékenység,
amellyel alkotó energiájukat tudják kiélni.
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Ezerarcú forradalmár
Czibuláné Mayer Szilvia | Illusztráció: Czibuláné Mayer Szilvia

Öröklött hatujjúsággal, rövidlátón, „lenőtt” fülekkel, András néven jött világra 1877. november 22-én.
Mindez nem vont le, sőt hozzáadott későbbi kiforrottságához. Érmindszentről előbb Debrecenbe, később
a fővárosba ment, melyet imádott, és ahol erdélyi és
magyar kettőssége örökké megmaradt. A hiú és önérzetes, izzóan modern újító, igazi acélos, tiszteletet
parancsoló jellem volt. Talán nem pimaszság azt állítani, hogy a csinos joghallgató, inkább társadalmi életet élő, megosztó személyiséggel rendelkező, hiteles

„Ő volt az,
akiben teljes lett
az idő, akinek elébe
jutottak az előfutárok,
aki kimondta a szót,
amit ki kellett mondani.”
Szerb Antal
újságíró volt ekkor. A füstös kávéházakban, mámorban író szerelmes, lázadó, barát s hazafi, a politikai
életet aktívan és kritikusan figyelő, pályatársait bíráló,
elhivatott poétát ugyanúgy megbírálták. Ady otthonról, szívós őseitől, de elszegényedett szüleitől hozta
szilárd jellemét, merészségét, és minden karácsonykor csak velük lelte megnyugvását. 1903-ban azonban
„érte jött” valaki, „letépte” e pazar „virágot”, hogy
bevezesse Párizs frakkos, szabad Világába. A bökkenő az volt, hogy Diósynénak (D. Brüll Adélnak) hívták,
kinek asszonyisága elszomorította, majd meggyöngítette a múzsája által többször is kitartott, s csak e
szenvedélyes szerelemben megalkuvást tűrő költőt.
Kilenc évig őrlődött viharos, kiszolgáltatott kapcsolatában – mit többször mecénásai támogattak –, de
önmagát kibontakoztató, Léda s Párizs hatására született impulzív munkái ekkor az egekbe emelték. Nem
esztétaként utazgatott, csakis sajtósként, kritikusként.

Mindig hazafi maradt. 1912-ben már Boncza Berta rokonnal levelezett, s életét végre objektív „szemüvegén” át nézve – mely tényleges hordásához igazából
rövidlátóként is hiú volt – 1912-ben híres „Elbocsátó
szép üzenet”-ében szakított Lédával, így önpusztító
életével is. Háromévi levelezés után találkozott a kis
Csinszkával, mely becenév Berta által született, ám a
stílusos poétáról. A leány – ki Ady halála után másokat is megihletett – mindössze 20 éves volt az idősnek
számító költőhöz. 1915 márciusában mégis meghá-

LITERA-TÚRA
Boldog új évet
Ezúttal sírva, szépen
Forgok meg lelkemnek régi,
Gyermekes életében:
Boldog új évet kivánok.
Boldog új évet kivánok,
Mindenki tovább bírja
E rettenetet,
E szamárságot,
Mint szegény, mint bírom én, én,
Gyönyörködve,
Óh, én szegény
Lelki kémény.
Boldog új évet kivánok.
Ontom a füstjét
A szavaimnak,
Pólyálva és idegesen,
Be messze ringnak
Az én régi terveim,
Az én régi társaim is
De messze vannak.
Boldog új évet kivánok.
Új év Istene, tarts meg
Magamnak
S tarts meg mindenkit
A réginek,
Ha lehet:
Boldog új évet kivánok.

zasodtak, s a háború okozta szomorúságában tollát
kedvenc ételére, a társasági életet felesége körében
a nyugalomra cserélte, pedig költészetének csúcsán
járt ekkor. Nem sok idő jutott nekik, a kor Covidjában, spanyolnáthában, tőle szokatlan módon csendben, lázálomban tűrt, miközben tombolt az őszirózsás
forradalom is. Sajnos utolsó beszédét nem tudta elmondani, a Vörösmarty Akadémia elnöke 1919. január 27-én reggel egy nővér társaságában csukta le
szemeit. Óriási tömegben, elsőként temettek költőt
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a nemzet halottjaként Budapesten, temetése január
29-én gyásznap volt, melyre a kemény tél miatt szülei nem jutottak el. Többek között Móricz, Babits és a
régi barát, Jászi Oszkár és Haypál Benő paksi születésű református pap búcsúztatta, ki nemrég eskette őt.
Ady Endre költészete ma is ugyanazokat az elfeledett,

„…Ady Endrének mindnyájan
adósai vagyunk.”
Benedek Elek
de legfontosabb értékeket testesíti meg, és ugyanúgy mindenkihez szól, ki „mindenki” akkor híve és
barátja volt. „Nem magyarázta verseit. Élte és írta…”
S hogy ki lenne ma Ady? Hogy mernék erre válaszolni.
Sokak szerint ma is „csak” egy zseni. De minden bizonnyal nemzetközi irodalmi Nobel-díjjal kitüntetett
pazar poéta vagy Pulitzer-díjas komoly újságíró, akár
politikus. De ezredik arcaként talán egy nyitott, mégis
szívében zárkózott, sebezhető férj, s akár egy fantasztikus apa is.

Új tél
Hja, az idő – bármi vén a´ –
Mégiscsak a legjobb téma.
Ha süt a nap és nem havaz:
»De szép tavasz!«
Ha hull a hó és fú a szél:
»Már újra tél!«
Napsugárról, hóról, szélről,
Kikeletről, nyárról, télről,
Mindenféle változásról
Szólni jobb, mint bármi másról.
Unalmasnak tart bár, lehet,
Nem egy gyerek –
Én az időről verselek.
És mert a hosszu vers megárt,
Rövid szavakkal tudatom:
Az idő ismét télre vált.
Önök is tudják, úgy hiszem,
Nincs ebben új már semmi sem –
– Nahát, a legtöbb vers ilyen!...
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TAMF-projekt – évértékelés 2020
Susán Janka | Fotó: Vincze Bálint, Bodajki Ákos

A Termelési Alrendszer Működésfejlesztés (TAMF) Kiemelt Projektről szóló sorozatban eddig megismerhették a projektben folyó munkák súlyponti részeit. Év elején mindenki visszatekint egy kicsit, hogy
az új esztendőre irányuló tervei jó alapokra épüljenek majd. A mostani részben megtudhatjuk, hogyan
sikerült megvalósítani a tavalyi terveket, majd ezekre alapozva milyen folytatás várható idén. A sztenderd nukleáris modell bevezetése a munkairányítási folyamatunkat érinti leginkább, ennek változásairól
kérdeztük Kovács Ferenc főosztályvezetőt. A projekt éves eredményeit Czibula Mihály a kiemelt projekt
vezetője értékeli, és kitekint az idei év fő feladataira is. Elöljáróban annyit: „A 2020-ra tervezett feladatokat lényegében elvégeztük.”
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Kovács Ferenc
főosztályvezető,
Munkairányítási Főosztály
–– A beszélgetés elején röviden
össze tudnád foglalni, hogy mivel
foglalkozik az atomerőművön belül
a munkairányítás?
–– A
munkairányítás
alapvetően azokat az állapotmegőrzési tevékenységeket koordinálja,
amiket azért végzünk el, hogy
a műszaki rendszerek és rendszerelemek megbízhatóan működjenek. Az atomerőműben az
üzemvitel működteti a technológiát, de ahhoz, hogy a technológia
megbízhatóan működjön, ezeken
folyamatosan
állapotmegőrzési
munkákat kell végezni.
Tevékenységi körünk terjedelmébe tartoznak a ciklikus munkák, a
meghibásodásból vagy valamilyen hiányosságból eredő munkaigények, az átalakításokból adódó
tevékenységek, valamint az egyéb,
például hatósági igényekből, kivizsgálásokból adódó munkák
koordinálása.
–– A TAMF-projekten belül miért
kiemelt terület a munkairányítás?
–– A sztenderd nukleáris modell
(SNPM) központi eleme a munkairányítás. Már évekkel ezelőtt felismertük, hogy a munkairányításban
strukturális fejlesztési lehetőségek
vannak, így az ezzel kapcsolatos
gondolkodás már a TAMF indításáról szóló döntés előtt megkezdődött.
–– Honnan indultatok a projektben az év elején, és hova jutottatok el az év végére?

–– Az előző években felmértük,
hogy az atomerőmű működése
mely területeken tér el az SNPMmodelltől, elkezdtük létrehozni az
erre passzoló paksi modellünket,
lebontottuk folyamatokra, és idén
jutottunk el odáig, hogy megterveztük és részletesen kidolgoztuk
az új folyamatainkat, valamint a
kapcsolódó meglevő folyamatokkal is harmonizáltuk őket, módosítottunk azokon is.
Nem egy lépcsőben vezetjük be az
SNPM-modell folyamati változásait sem. Ez év közepén tervezzük az
új munkairányítási rendszer részleges bevezetését végrehajtani még
az Asset Suite 6 (AS6) használatá-

val. Ehhez kapcsolódva 2020-ban
megkezdtük a hatósági engedélyek megszerzéséhez szükséges
dokumentáció összeállítását, az
első csomag még 2020 decemberében bekerült a hatósághoz.
–– Mi volt a legnagyobb kihívásotok 2020-ban?
–– A SNPM-modell viszonylag
nagy látószögű sorvezetést ad főfolyamat szintjén. Pontosan megmondja mit vár el, amitől nem szerettünk volna eltérni, és ezt sikerült
is megvalósítani. Viszont a részletek kidolgozása mindig specifikus,
hozzá kell illeszteni az adott or-
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szág hatósági és törvényi követelményeihez, a konkrét technológia
specifikumaihoz, beleértve a rendelkezésre álló informatikai rendszereket. Az igazi nagy kihívás az
volt, hogy ezeket a részleteket úgy
dolgozzuk ki, hogy minden résztvevő elfogadja azt, egyetértéssel
tudjuk megalapozni. Ehhez rengeteg beszélgetésre, egyeztetésre,
kitartásra volt szükség.
–– Melyek azok a 2020. évi eredmények, amelyek megalapozzák
az idei évi továbblépést?
–– Az eddigi lépésekből egyértelműen látszik, hogy jó az irány.
A folyamatok kidolgozása során
mindegyiket konszenzussal véglegesítettük. Megnéztük nemcsak a
munkairányítási főfolyamaton belüli szerepköröket, kapcsolatokat,
hanem minden kívülről kapcsolódó folyamatot, azok szerepköreit,
és azokba illesztettük be az új egységeket. Mindenhol elvarrtuk a
szálakat, és minden megfeleltetést
megtettünk.
–– Az új munkairányítási struktúra
miért lesz kedvező a munkatársak
számára, és hogyan szolgálja az
erőmű jövőjét?
–– Az új és a régi modell közötti lényeges különbség az, hogy
többszörös hosszúságú időt biztosít egy adott karbantartási
munka előkészítésére. Jelenleg
háromhetes ciklusban dolgozunk
a főjavításon kívül, ami egy-egy
hét tervezésből, ütemezésből és
végrehajtásból áll össze. Ebből
látszik, hogy két hét áll rendelkezésre a konkrét munka előkészítésére. Az új modellben ugyanerre
az előkészítő tevékenységre tizenegy hét áll majd rendelkezésünkre.

Ettől azt reméljük, hogy kevesebb
átütemezésre, újratervezésre lesz
szükség a jövőben, az előre elkészített tervektől való eltérés minimálisra fog csökkenni. Ehhez kapcsolódóan a tartalék alkatrész- és
anyagellátás rendszerét is pontosan ilyen szemlélet mentén fogjuk
átdolgozni.

Czibula Mihály, a TAMF
Kiemelt Projekt vezetője

kat tartottunk, ahol elfogadták a
folyamatokhoz kapcsolódó IT-fejlesztési igényeket. Ennek eredményeképpen egy konzisztens folyamati, informatikai és adatstruktúra
készül.
–– Mi jelentette a legnagyobb
problémát, amivel mindenképpen
meg kellett birkóznotok?

–– Mi az, amit kiemelnél az eredmények közül?

–– A 21. századunk az informatika
forradalmáról szól. Az atomerőmű
blokkjai a nyolcvanas évek eleje óta működnek, és az informatika fejlődésével együtt kezdtük
el alkalmazni annak vívmányait.
Elérkeztünk arra a pontra, amikor olyan mértékben összetett a
működést támogató informatikai
háttér, hogy az optimalizáció kérdésével foglalkozni kell. A projekt
keretében az egyik legkomplexebb problémakör az informatika
által hozzáadott értékek, illetve az
informatikai komplexitás optimalizálása, amit az adatstruktúránk és
az adatmodellek tudatos és átgondolt tervezésével együtt lehet csak
megvalósítani. Ennek keretében
történt meg az atomerőmű műszaki-informatikai
adatvagyonának
a felmérése, aminek eredményeképpen adatminőség-felügyeleti
folyamatok bevezetését tervezzük.
Ez a projektnek a folyamatirányítási rendszeren túli legfontosabb
hozadéka. Egyfajta kultúraváltás,
amiben az adat kerül a középpontba a papír- vagy az elektronikus
dokumentum helyett.

–– Megtörtént a vállalatirányítási
rendszer átalakítása a sztenderd
folyamatok mentén, azonban ez
az átalakítás nem tartalmazta
még a szükséges fejlesztéseket.
A folyamatok modellezésével informatikai prototípus-bemutató-

–– 2021-ben már a kollégák is
szembesülnek a projekt eredményeivel. Mire készüljenek, men�nyire lesz nehéz az áttérés, mi az,
amivel ezt segíteni fogjátok, mi az,
amiben feltétlenül számítotok a
kollégák közreműködésére?

–– Elégedett vagy a 2020-as év
projekteredményeivel?
–– Alapvetően igen. A 2020-ra
tervezett feladatokat lényegében
elvégeztük. A berendezésmegbízhatóság, a konfigurációmenedzsment, a munkairányítás szabályozásai késéssel bár, de elkészültek,
az ellátási lánc részletes szabályozásának kidolgozása 2021 májusára tervezett. Ennek következtében
az Asset Suite 9 (AS9) prototípus
építésében és modellezésében
van csúszás, de januárra lezárható
lesz az IT-verzióváltás megvalósításához szükséges fejlesztési terjedelem. A csúszás soha nem öröm.
De tudomásul kell venni, hogy ez
egy atomerőmű, ahol a prioritások
adottak: a biztonságos üzemeltetés és a főjavítások pontos, időben
történő végrehajtása mindig fontosabb, mint bármilyen projektmunka.
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mert a kapcsolatok törékenyek.
Ezek a kapcsolatok szövik át a
közösségünket. A jó közösség a
magas motiváció alapja. Vigyázni kell rá. Én soha nem éreztem a
menedzsment részéről olyan nyomást, ami nekem többletterhet jelentett volna a feladatok megoldásában. Az értekezleti rendünk és
a hierarchiában betöltött helyünk
biztosítja, hogy minden kérdés
azonnal a megfelelő szintre legyen
eszkalálható. A kiemelt projekt
csapatmunka. És a csapat tagja a
vezérigazgató is.
–– A projektcsapattal hogyan sikerül együtt dolgozni. Az éves teljesítményükkel mennyire vagy elégedett? Kiemelnél esetleg néhány
emlékezetes momentumot?

–– 2021-ben a változások által leginkább érintett terület a munkairányítás lesz. A 12 hetes munkatervezésre való átállás átmeneti 12
hetében a jelenlegi 3 hetes tervezési rendszert is működtetni kell.
Ez három hónapon keresztül duplikált értekezleti rendet és többletmunkát jelent.
2021 márciusától jelentős számú
kollégánk oktatásokon fog részt
venni a munkairányítás első lépcsős átalakításához kapcsolódva.
A 2020-as év elsősorban az informatikai igények azonosításáról és
azoknak a részletes megtervezéséről szólt, 2021-ben pedig a programozóké lesz a fő feladat. Szeptembertől sokunkat fog érinteni az

AS9-hez kapcsolódó informatikai
tesztek elvégzése.
–– Évek óta kiemelt projekteket viszel, amelyekhez az erőmű stratégiai érdeke fűződik. Hogyan bírod
az ezzel járó megterhelést, miért
szereted ezt a fajta munkát?
–– A kiemelt projekt nagyon felgyorsult műfaj, ahol rengeteg
gyors döntést kell hozni. A pozitív
visszacsatolások azonnaliak. Magas a fordulatszám. Az idő felgyorsul, azt érzem, hogy már megint
péntek van, és megint péntek…
A vita szükségszerű. A hangnem azonban baráti kell legyen.
Az emberi tényező kulcskérdés,

–– A projektcsapat minden egyes
tagjára büszke vagyok. Az a tevékenység, amit végzünk előremutató az erőmű életében. Hatalmas
feladathalmazt vettünk a nyakunkba, amit az induláskor nem is lehetett még körvonalazni. A hazai
és nemzetközi statisztikák szerint
a folyamatirányítási változásokat
kezelő projektek jelentős része
nem jár sikerrel, azonban a jelen
helyzetet figyelembe véve nem tudom elképzelni, hogy ez a projekt
kudarcba fulladna. Mindez a magabiztosság a projekt csapatának
köszönhető – beleértve a közel 30
közvetlen és azt a több száz közvetett kollégát, aki a projektfeladaton dolgozik. A mostani munka is csak erősíti azt az érzést, amit
már a C15 során megtapasztaltam,
hogy az atomerőmű munkavállalói
igazán összetartó, egy adott célért
erőn felül teljesíteni képes gárda,
akik a nukleáris létesítmény üzemeltetéséhez kapcsolódó bármilyen kihívást képesek megoldani.
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Lehetsz még géniusz!
Szabó Márta | Fotó: Bodajki Ákos, Beregnyei Miklós, Gottvald Károly

Czeizel Endre neve bizonyára sokaknak ismerősen cseng, és az Atomenergetikai Múzeum Teller Edének dedikált, egyik októberi 5 perc tudomány adásában is hallhattak róla a Paks FM műsorán vagy az
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. hivatalos Facebook-oldalán. 2021-re – egy kis évindító motiváció gyanánt
– gondoltam, az ő eredményeire hivatkozva mutatok rá, hogy miért ne adjuk fel soha saját talentumaink
keresését.
Teller Ede, Szilárd Leó, Neumann
János, Kármán Tódor, Wigner
Jenő, azaz a „marslakók” egytől
egyig világhírű magyar tudósok
voltak. Szellemi hagyatékuk napjaink tudományos életének alappillérét képezik, a Paksi Atomerőmű
és az Atomenergetikai Múzeum
munkásságához ezer szálon kötődnek. Nagy sikerű rádió- és

Facebook-műsor engedett bepillantást életükbe és munkásságukba 5 perc tudomány címen. A sorozatban Öveges József, Hevesy
György és Marx György is szerepelt, akik szintén szorosan kapcsolódnak az Atomenergetikai Múzeum munkásságához és a tavaly
negyed évszázados Paksi disputa
szoborparkhoz, na meg persze a

„marslakókhoz”. A rádiós-közösségi médiás sorozat három hónapon
át, heti rendszerességgel jelentkezett 2020. október és december
között.
Ami a műsorból kiderült: mindegyik „marslakó” budapesti iskolában kezdte meg tanulmányait,
majd a BME-n folytatta, és külföldi
felsőoktatási intézménybe is kité-
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rőt tett. Mindegyikük világhírű magyar–amerikai tudós lett. Számos
tudományterületet megismertek
a fizika mellett, számos művészeti
ágban is remekeltek, nemcsak tudósok voltak ők, hanem olyan tehetségek, akiknek megvolt a mentális képességük és a kreativitásuk,
a motiváltságuk is. Akiknek családja olyan oktatási intézményekbe
küldte tanulni őket, ahol a tanárok
közreműködésével elsajátították a
tudományos alapokat, amire később építkezni tudtak. Ezen körülményeknek Czeizel Endre is nagy
jelentőséget tulajdonított kutatásai során.
A Hargittai István – Hargittai Balázs szerzőpáros egy kötetre való,
átfogó életutat írt róluk A marslakók bölcsessége címmel. Nézzünk
ebből pár példát, hogy miképp
látták saját talentumukat világhírű
magyar fizikusaink.
Neumann János egyszer azt nyilatkozta, hogy a háborúnak köszönhetően az alkalmazott matematika és a fizika olyan területeivel

is foglalkoznia kellett, amelyeket
korábban elhanyagolt, ezért úgy
gondolta, hogy intellektuálisan
jóval többet kapott, mint amen�nyit adott. Kármán Tódor a modellezés hasznosságát tapasztalta
meg a különböző kutatások során,
és hangsúlyozta, nincsenek végleges és egyetemes megoldások,
míg Szilárd Leó meglátása az volt,
hogy nem elég egy problémát
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gondolatban megoldani, a feladat
az, hogy az adott kérdés kutatására eszközöket találjon a tudomány.
Wigner Jenő az elméleti fizikusok
között teljesen egyedülálló ismeretekkel rendelkezett különböző
anyagok különböző körülmények
közötti viselkedéséről, míg Teller
Ede egyszer azt nyilatkozta, hogy
ő azért szerette a számok birodalmát, mert ha valami hibát vétett, ki
lehetett javítani.
Ahogy látszik, híres tudósaink is
keresték a maguk útját, a maguk
megoldásait, és pont ez a keresés az, ami aztán felfedte előttük,
hogy ők miben tehetségesek, és
ezt kihasználva munkásságukkal
meg sem álltak a világhírnévig,
még ha a cél nem is feltétlenül az
volt. Keressünk hát mi is, mi mindenben vagyunk tehetségesek, és
ha a talentum már megvan, csupán Barabási Albert-László és az ő
Képlete kell a sikerhez 2021-ben is!
Aki pedig szeretné elolvasni a cikkben többször hivatkozott Czeizelinterjút, a HVG Pszichológia magazin 2015-ös nyári számában vagy a
HVG online felületén is megtalálja.
Tehetségben gazdag, sikeres új
évet kívánok mindenkinek!
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Ha a gépek
mesélni tudnának
Krizsán Árpád | Fotó: AEM
Fahrzeugfabriken Ansbach Und
Nürnberg = FAUN, engedjétek
meg, hogy bemutatkozzam. 1976ban születtem a németországi
Nürnbergben. A születésem helye
ugyan Németország, de a szívem
amerikai. A bennem rejlő energiát
egy Cummins KT 450-es motor
biztosítja. Ez a „kis” ketyegő hathengeres, 16 848 cm³-es. Teljesítményem 425 lóerőre tehető, és a
forgatónyomaték, amit a motorom
lead 1910 Nm. Bár nem vagyok

egy mai vas, de ezt a teljesítményt
a mai traktorok is megirigyelhetik.
1977-ben már a magyar utakat tapostam, és igyekeztem Paksra,
hogy a XX. század legnagyobb
építkezésén megvillantsam képességeimet.
Meglehetősen nagyra nőttem, így
alkalmas voltam a nagyobb berendezések mozgatására. Tömegem
19 tonna lett, amit 40 tonnáig lehetett feltornázni a különböző
felszerelésekkel. A vontatáshoz

rendesen kellett kapaszkodnom,
ezért mind a hat kerekemet tudtam hajtani. Bár a teljesítmény csábító a nagy sebesség elérésére, én
azonban meglehetősen lomhán,
maximum 60 km/h sebességgel
mozogtam.
Jellemzően 40 és 200 tonna tömegű berendezések mozgatásában, szállításában vettem részt,
hiszen 180 tonnás terhet is el tudok húzni. Az atomerőmű talán
legnehezebb, de mindenképpen
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legfontosabb berendezésének, a
reaktortartálynak a szállításához
egy testvéremet is segítségül kellett hívni, hiszen 230 tonnás berendezést kellett szállítani, igaz, csak
a kikötőtől a reaktorcsarnokig, de
mégis erre a négy, nagyjából másfél kilométeres útra vagyok a legbüszkébb.
Ne gondoljátok, hogy ezzel végeztem is, ugyanis a 80-as évek végétől az OVIT kötelekében távvezetékek kiépítésében is ki tudták
használni a képességeimet, hiszen
az említettek mellett még egy 18
tonna teherbírású csörlőm is van.
2011-ig – amíg aktív voltam – nagyjából 600 000 km-t tettem meg.

Nagy fényűzésben a velem dolgozóknak nem volt részük, de a hidegeket az állófűtéssel, a nagy melegeket 2008 után klímával tudtuk
könnyebben elviselni.
Nyugdíjazásom után nagy meglepetésemre az Atomenergetikai
Múzeum egyik ikonja lettem. Szerencsére nem hanyagoltak el, és
bár fiatalabbra és erősebbre cseréltek, de itt vigyáznak rám, tisztán
tartanak, a kopott részeimet időnként lefestik, és nagy örömömre a
látogatók és a környéken járó munkások is szeretnek kicsit megérinteni. Csak keveseknek adatik meg,
hogy akár a fülkémbe is beülhessenek, és még a sokat látott sofő-
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rök is megcsodálnak. Találkoztam
már olyan látogatóval is, aki együtt
dolgozhatott a Hungarokamionnál
működő harmadik Magyarországra került testvéremmel.
Azt hittem, hogy ez a csúcs, amit
egy ilyen öreg járgány elérhet, de
2019 óta az online világban is megjelentem.
Népszerűségemnek
és tekintélyt parancsoló képességeimnek köszönhetem, hogy
elsőként rólam készült kiterjesztettvalóság-tartalom, így akárki
hazavihet, és 3 dimenzióban nézegethet, megismerhet. Nem is gondoltam volna, hogy ennyi idősen,
ugyan csak virtuálisan, de a világon bárhová eljuthatok.
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Sikeres negyvenöt év
Beregnyei Miklós | Fotó: AEM

A Nehézipari Minisztériumban (NIM) 1975. augusztus 15-én miniszteri értekezletet tartottak, ahol döntöttek az atomerőmű vállalat alapításának jogi előkészületeiről, majd elkészítették a Paksi Atomerőmű
Vállalat (PAV) alapítási határozatát, amelyet dr. Simon Pál nehézipari miniszter 1975. november 24-én írt
alá. Az újonnan alapított vállalatnak három vezetőjét nevezték meg:

–– Szabó Benjamin igazgató, egyben az építkezés miniszteri biztosa,
–– Pónya József műszaki igazgatóhelyettes,
–– Lakosa József közgazdasági
igazgatóhelyettes.

A vállalat 1976 január 1-jétől kezdi
meg működését, szólt a határozat.
A Paksi Atomerőmű Beruházáson (PAB) az alapítás időszakában
száznál is több vállalat képviseltette magát, és minden jelentősebb vállalatnak volt üzemi lapja,

például az Erőmű Beruházási Vállalat (ERBE) mint beruházó jelentette meg az Áramkör című lapját,
vagy a 26. Sz. ÁÉV az Építő Munkást. Zárójelben jegyzem meg, ez
a lap tudósított arról, hogy a vállalat 5. Számú Fő-építésvezetősége
1973. szeptember 27-én kezdte
meg a Paksra történő települését.
Ebből a szemszögből nézve egy
újabb vállalat megjelenése nem
keltett nagy feltűnést, viszont az
országos és megyei napilapok –
amelyekből sok járt az építkezésen – beszámoltak az új vállalat
megalakulásáról.
Szabó Benjamin igazgatóként
1975. december végén nyilatkozott a Magyar Távirati Irodának a
vállalat megalapításának céljáról
és feladatáról, és ezt a nyilatkozatot használták fel az országos és
megyei napilapok, tudósítva 1976.
január 1-jén a vállalatalapításról.
Beruházásaink történetében szokatlan, hogy az új létesítmény
átadását ennyire megelőzze az
üzemeltető szervezet létrehozása. A különleges intézkedést a
rendkívüli feladatok indokolták.
Az atomerőműnek ugyanis olyan
berendezései lesznek, amilyenek
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még Magyarországon nem voltak, szólt az indoklás. A mellettük
dolgozó több száz szakember alapos felkészítése, kiképzése csak
úgy biztosítható, ha az üzemeltetők már a kivitelezés fázisában is
részt vesznek, elméleti tanfolyamokat végeznek, illetve külföldi
atomerőművekben
elsajátítják,
megtanulják az üzemvitel műveleteit és ebben kellő gyakorlatot
szereznek az üzem indulásáig.
Ennek megszervezése az új vállalatra hárul, csakúgy, mint később
a berendezések átvétele, karbantartása, illetve a vállalati szervezet
fokozatos kiépítése.
A vállalat megalakulásának évében felmerült – a többi vállalat
példájára – egy üzemi lap megjelentetésének igénye, ám a korabeli lapalapítási lehetőségek,
az igen szigorú engedélyeztetési
eljárás nem tette lehetővé az akkor még kis létszámú vállalat részére az önálló lap indítását. Ezen
nehézségeket áthidalva, a vállalat
vezetése megjelentette a Neutron című vállalati tájékoztatót.
A lapindítás jogos igénye eredményezte a beruházási szinten
– amely legalább tízezer embert
jelentett – történő lapkiadást, így
1978. november elején megjelent
az Atomerőmű Építői című beruházási lap.
A vállalat első évének tevékenységéről az 1976 decemberében
megjelent üzemi híradó, a Neutron első számából – amelyet a
közben megalakult Magyar–Szovjet Barátság Brigád szerkesztett –
értesülhet az utókor. Az első szám
köszöntőjét Szabó Benjamin írta,
amelyben kifejti: egy jó közösségi életnek alapvető feltétele, hogy
az emberek minél többet tudjanak
környezetükről, amelynek egyik
eszköze a rendszeresen megjele-

nő, érdeklődést is felkeltő írásos
tájékoztató, a vállalati újság.
A vállalat működésének első évéről – az irattári dokumentumokat
nem számítva – a Neutron ad szűkös, de átfogó képet. Innen értesülhetünk arról, hogy 1976 nyarán a vállalat kilencfős csoportja
utazott Novovoronyezsbe, ahol
a nyomottvizes energetikai reaktorblokkokkal – amilyen a paksi is lesz – ismerkedhettek meg.
A csoportban a vállalat minden
főbb szakmai területe képviselve
volt. A csoport a betanulás időszakában, váltóműszakban dolgozott, hasonlóan az üzemeltető személyzethez. A szabadidős
programjukat nagyban meghatározta a szinte állandósult esős idő.
A ritka napsütéses időben a tehenek békésen megosztották velük
a Don partját, ahol kellemesen
lehetett fürödni, mármint annak,
aki szerette a hideg vizet. A beszámolót Tallósy István üzemviteli
osztályvezető készítette.
Bódi Mihály terv- és statisztikai
osztályvezető ismerteti az első
vállalati szervezeti sémát és a feladatokat. Ekkor hat fő egységből
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állt a szervezet, de már tervezték a
külföldi kapcsolatokkal foglalkozó
szervezet létrehozását.
Nagyon fontos adatot találunk a
„Mi 63-an” című statisztikában,
amelyben felsorolják az 1976. december 1-jei vállalati munkajogi
állományba tartozó dolgozókat,
beosztásuk megnevezésével, a
gépkocsivezetőtől kezdve, a titkársági előadón át az igazgatóig,
akik gyakorlatilag a vállalatalapító
tagok.
A vállalat első „Kiváló Dolgozó”
kitüntetését Szabó József fejlesztési és sugárvédelmi főosztályvezető kapta a november 7-ei ünnepség alkalmából.
Végül idézzünk fel a Krónika rovatból néhány 1976-os eseményt:
–– Január 6-án nevezték ki a
PAV igazgatóját és helyetteseit.
–– Március 30-án megindult a
vasúti szállítás.
–– Április 16-án a novovoronyezsi pártbizottság és az atomerőmű vállalat vezetőinek látogatása az építkezésen.
–– Május 5-én megalakult a PAV
Szakszervezeti Bizottsága.
–– Augusztus 17-én átadták a
központi raktárépületet.
–– Augusztus 24-én átadták az
első erőműves lakóépületet.
–– Október 16-án ülésezett a
Vállalati Ifjúsági Parlament.
–– November 6-án vállalati ünnepség, sportrendezvény,
bál.
–– November 23-án megkezdődött a lakótelep fűtése a távvezetékről.
A vállalat akkori 63 fős létszáma
ma már meghaladja a kétezret, és
több generáció vesz részt az üzemeltetésében, az apák mellé csatlakoztak a gyerekek, majd az unokák is.
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Amikor a párhuzamosok találkoznak
Paks II. Zrt. | Fotó: Paks II. Zrt.
Egyes vélemények szerint az életben semmi sem történik véletlenül, utunkat csak olyanok keresztezik,
akiket a sors szánt erre. Azt persze nem lehet tudni, hol vár ránk olyan útitárs, akivel életutunkat folytathatjuk. Ilyenkor történik meg, hogy a párhuzamosok találkoznak. Dóri és Péter, Kati és Dodi, Karina és
Csabi útjai előbb szakmai vonalon találkoztak, ma viszont már egy-egy párt alkotnak, családot alapítottak. Ők mindannyian a Paks II.-projektben dolgoznak.
Vargabetűvel érkezett Kunmadarasról Paksra dr.
Dombóvári Péter. A gimnáziumot még a környéken
– egészen pontosan Törökszentmiklóson – végezte,
az egyetemet viszont már Veszprémben. Környezetmérnöki és minőségbiztosítási mesterdiplomája van,
utóbbit a PhD-fokozattal párhuzamosan szerezte
meg. Esztergomban már biztos ajánlat várta, amikor
egy másik a Paksi Atomerőműbe hívta. A sugárvédelem terén végigjárta a ranglétrát az ott töltött tíz
év alatt. Nagyon jól érezte magát, mégis átigazolt a
Paks II. csapatába, mert az alkotás, a létesítés lehe-

tősége nagyon csábította. – Atomerőmű-építésben
részt venni nem mindenkinek adatik meg – indokolta
döntését. 2012 nyarán az új blokkok létesítésére létrehozott cégnél jó légkör, összetartó csapat fogadta.
Nemcsak kiváló munkalehetőséget talált Paks II.-nél,
hanem társat is. Dórával, aki pszichológusként végzett az ELTE-n, s humánbiztonsággal foglalkozik, immár egy remek fiúcska, az öt és féléves Ákos büszke
szülei.

Egyetértenek abban, hogy Paks a kisvárosi nyugalom
mellett rendkívül sok lehetőséget kínál. Dóra egyébként itt is nőtt fel. Egyetem után önkéntesként dolgozott a családsegítő szolgálatnál, ahol emberi és szakmai
szempontból is pozitív élmények érték, de nagyon örült
a lehetőségnek, hogy egy kiszámítható, biztos megélhetést nyújtó cégnél helyezkedhet el. – Hálás vagyok,
hogy ilyen stabil, biztos hátteret adó munkahelyem
van – árulta el. Mint felidézte, komoly kihívást jelentett, hogy járatlan utakon kellett haladni, hiszen szinte
indulásától a projektben dolgozik, de a nehézségekért
kárpótolta a családias, közvetlen légkör. Mivel már nem
egy irodaházban dolgoznak Petivel, a hétköznapokban
szinte fel se tűnik, hogy ugyanaz a cég a munkáltatójuk.
A véleményük azonban megegyezik abban, hogy Paks
II. kiváló lehetőség.
– Aki ide bekerül, érezze magát szerencsésnek. Nyugodt a környezet, teljesíthetők az elvárások, kiszámítható, biztos a háttér – foglalják össze. Szakmai szempontból éppen ennek okán a vágyuk csak annyi, hogy
ugyanilyen körülmények között folytathassák a munkájukat. Egyébként pedig a céljuk – ahogy Peti összefoglalta –, hogy fiukból gondolkodó, környezetére érzékeny, empatikus embert neveljenek, aki ugyanolyan jól
érzi magát a világban, mint szülei.
Poór-Mayer, illetve akkor még Mayer Katalin Tolnán nőtt
fel, így elég sokat hallott az atomerőműről mint munkalehetőségről is. Miután kézhez vette a Budapesti Gazdasági Főiskolán szerzett szállítmányozás-logisztika
szakirányú diplomáját, a figyelme Paks felé irányult. Bár
eltelt pár év, mire lehetősége adódott itt elhelyezkedni, örül, hogy az elsők között került kapcsolatba az új
atomerőmű létesítésének előkészítésével még a Lévaiprojekt keretében. Nem titkolja: büszke arra, hogy egyjegyű a törzsszáma. Szívesen emlékszik vissza a kezde-
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tekre, pedig nagyon kemény munka volt. A nemzetközi
szerződések előkészítésének időszakában heteken át
olyan sokáig dolgoztak, hogy az utolsó tolnai buszt sem
érte el. Segítőkész kollégája, aki esténként hazafuvarozta, ma már a férje, akivel Cseresznyésben telepedtek le,
és egy tüneményes kislány boldog szülei.
Amíg Emma a kiságyában kisebb-nagyobb sikerrel próbálkozik felállni, szülei örömmel mesélnek életükről és
munkájukról. Poór József, azaz Dodi a paksi lakótelepen
nőtt fel, majd az Óbudai Egyetemen gazdálkodási mérnökként diplomázott. Akkor és később a munka miatt
is belekóstolt a fővárosi létbe. Kipróbálta és jól is érezte magát tanárként, sőt a kalandvágytól hajtva elvégzett egy stewardképzőt is, de felülkerekedett benne a
lokálpatrióta, hazavágyott, s a helyét – ahogy mondja
– a Paks II.-projektben találta meg, amelyhez 2013-ban
a munka ünnepén csatlakozott. Nem titkolja, számára
megtisztelő részt venni a paksi atomerőmű-építésben,
az évszázad beruházásában. – Ez számomra küldetés
– fogalmaz egyszerűen. Cseresznyésben építgetik-szépítgetik otthonukat, ahol megvannak a feltételek ahhoz,
hogy Dodi home office-ban is végezze felelősségteljes
munkáját. Katit most anyai teendői kötik le, de – mint
elárulta – nagyon várja azt az időt, amikor a csapat újra
együtt lesz az Erőmű-beruházási Központban.
Csuti Karina is az elsők között kapcsolódott be még a
Lévai-projektbe, az atomerőmű-bővítés előkészítési folyamatába. A társaság első munkatársai között volt Vörös Csaba is, akivel mára már egy családot alkotnak.
Karina irodavezetői végzettségét és tapasztalatait a
Programigazgatóságon kamatoztatta, sokáig több szervezeti egységnek is besegítve, jelenleg pedig egyéves
kisfiukkal otthon van. Csaba szakterületvezetőként dol-
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gozik a Műszaki Igazgatóságon, tekintettel a járványhelyzetre, otthonról.
Karina németkéri lány, Csaba Madocsán nőtt fel, így
mindkettejük számára egyértelmű volt, hogy Paks környékén, kertes házban telepednek le és alapítanak családot.
– Egy ideig Pakson laktunk, de véglegesen Németkéren
telepedtünk le, és nagyon szeretünk itt élni. Jól jön a
nagyobb tér is, így az egyéves, folyton nyüzsgő Kristóf
mellett is nyugodtabb körülmények közt dolgozhat itthonról apukája. A létesítési engedély megszerzése és
a kiviteli tervezés előkészítése kapcsán nagyon sok a
feladat, Csabi szinte folyamatosan online tárgyal, ezért
is fontos, hogy minél kevésbé zavarjuk a munkában –
mondja Karina.
Nemcsak a nagy házat, de annak udvarát is kihasználják:
szeretnek kertészkedni, és emellett két befogadott eb
is élvezi a tágas udvar adta lehetőségeket, akikkel időnként túrázni is mennek. Németkért a nyugodt környezet
mellett más okból is nagyon szeretik: itt él Karina édesanyja, aki rengeteget segít az unokája körüli teendőkben. Csabi édesapja és testvérei Madocsán élnek, így
velük a távolság és a járványhelyzet miatt sajnos keveset
tudnak mostanában személyesen találkozni.

Mindannyian úgy gondolják, a kezdeti időszak legendás
csapatot kovácsolt a Paks II.-projektben együtt dolgozókból. A munkakapcsolatokból számos barátság szövődött, többek között Kati és Karina között is. A véletlen
pedig úgy hozta, hogy majdnem egy napon születtek
gyermekeik, így a kórházban közös szobába is kerültek.
A jó viszonyt máig ápolják: most már édesanyákként
napi szinten tartják egymással a kapcsolatot, és – ha ritkán is tehetik, de – szívesen töltik együtt szabadidejüket.
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RADIOAKTÍV HULLADÉKOKAT KEZELŐ KFT.

A radioaktívhulladék-tárolók
biztonsága továbbra is garantált
RHK Kft. | Fotó: RHK Kft.
A radioaktív hulladékok, valamint a kiégett fűtőelemek tárolása 2020-ban is nagyfokú biztonság mellett
valósult meg Magyarországon. A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. (RHK Kft.) mindhárom létesítményében jelenleg is zajlanak fejlesztési vagy bővítési munkák annak érdekében, hogy ez a jövőben is így
maradjon.
„Munkatársaink még a világjárvány közepén is azon dolgoznak,
hogy ezek a különleges szállítást
és tárolást igénylő hulladéktípusok
a lehető legbiztonságosabb módon legyenek kezelve. Ez az iparág
egy pandémia alatt sem állhat le,
sőt létesítményeinket már a jövő

kihívásainak is igyekszünk megfeleltetni. Minden ez irányba tett
lépésünket a társadalom, különösen a tevékenységünkkel közvetlenül érintett lakosság folyamatos
tájékoztatása mellett tesszük meg,
együttműködve a létesítményeink
környezetében lévő települések-

kel” – nyilatkozta dr. Kereki Ferenc,
az RHK Kft. ügyvezető igazgatója a
társaság idei tevékenységét összegezve.
A bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tárolóban (NRHT) –
amely kis és közepes aktivitású
hulladékot fogad – már javában
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zajlik a harmadik kamra vasbeton
medencéjének kialakítása 250 méterrel a felszín alatt. A korábban
elkészült II. kamra pedig már csak
az Országos Atomenergia Hivatal
engedélyére vár, hogy megkezdődhessen a hulladék leszállítása. Itt már az úgynevezett inaktív
komplex próbát is megtartották a
hatóság szakemberei előtt, az engedély kézhezvétele után pedig
megkezdődhet a kompakt hulladékcsomagok betárolása.
A tároló üzemeltetése a tervekben,
biztonsági jelentésekben előirányozott, illetve a szabályzatokban,
jogszabályokban,
üzemeltetési
engedélyben és egyedi hatósági
határozatokban előírt feltételekkel
és paraméterekkel valósult meg.
Mind a személyi dozimetriai ellenőrzés, mind a kibocsátás-ellenőrzés eredményei azt mutatják, hogy
a mért értékek nagyságrendekkel
elmaradnak a határértékektől, a lé-

tesítmény működése és tevékenysége nem jelentett egészségügyi
kockázatnövekedést sem az NRHT
munkavállalóira, sem a lakosságra.
Az NRHT technológiai épületében
jelenleg 1701 radioaktív hulladékkal megtöltött hordó van, míg a
föld alatti első kamrában 537 vasbeton konténerben 4833 hordót
tároltak el véglegesen.
A szintén kis és közepes aktivitású
radioaktív hulladékok tárolására és
feldolgozására szolgáló, Püspökszilágy és Kisnémedi határában
üzemelő Radioaktívhulladék-feldolgozó és -tárolóban (RHFT) már
a befejezéshez közelít a biztonságnövelő programhoz kapcsolódó
infrastrukturális fejlesztések első
üteme. Az időjárás elleni védelmet biztosító könnyűszerkezetes
csarnok, valamint a belső tér megfelelő elszeparálásáért felelős konténment, illetve a sugárvédelmi
ellenőrző rendszer bővítési mun-
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kái is befejeződtek, amely a konténmentben kialakuló radiológiai
állapotok megfigyelését és a kibocsátás-ellenőrzési feladatokat
látja el. A berendezések által mért
értékek megjelennek a központi
épületben elhelyezett képernyőn
is, valamint folyamatos naplózásra
is kerülnek, amellyel bármikor vis�szaellenőrizhető a konténmentben
lévő radiológiai állapot. Az eddig
elvégzett feladatok alapján kijelenthető, hogy a beruházási tevékenységek a közép- és hosszú távú
tervben szereplő feladatok szerint
haladnak, így nemcsak most, hanem a közeljövőben is biztosítva
lesz a telephelyre beszállított hulladékok biztonságos elhelyezése.
A fióktelepre 32 alkalommal történt hulladékbeszállítás, a radioaktív hulladékok kezelését, illetve a tárolópozíciókba történő
elhelyezését szintén 32 alkalommal végezték el a szakemberek.
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A felügyeleti, illetve a karbantartási és öregedéskezelési programokat terv szerint hajtották végre.
Az üzemeltetési engedélyből és az
RHFT időszakos biztonsági felülvizsgálatából eredő előírások folyamatosan teljesültek, a hatóság
által elrendelt feladatok határidőre elkészültek.
A paksi atomerőmű szomszédságában található Kiégett Kazetták
Átmeneti Tárolójában (KKÁT) is
zajlanak a bővítési munkálatok. Itt
a meglévő 24 kamra mellé most
négy újabb épül, de ezek már
megnövelt kapacitású tárolómodulok lesznek, azaz a korábbi 450
és 527 kazetta befogadására alkalmas kamrák után, már 703 darabot
lesznek képesek befogadni. A jelenlegi tárolókapacitás 11 416 db,
mely a bővítéssel további 2812 db
tárolócsővel növekszik. A kivitelezési folyamat a szerződéses ütemterv szerint halad, amit szerencsére eddig a járványügyi helyzet sem
befolyásolt. A projekt várhatóan
2024. május végi határidőre elkészül.
A megnövelt kapacitású kamrákba
a KKÁT-ban legrégebben pihentetett kazettákat helyezik majd át,
míg a kiürített helyekre az erőműből frissen beszállított kazetták kerülnek. Az elhasznált fűtőelemek
áthelyezésének műveletét az idén
már sikeresen elpróbálták a szakemberek.
Az üzemeltetésben összegyűlt tapasztalatok alapján a társaság végrehajtotta a karbantartási ciklusok
racionalizálását, így a korábbi évi 4
karbantartás 2-re csökkent. A sugárellenőrző rendszer rekonstrukciója befejeződött, próbaüzeme
a 3. blokki betárolás alatt sikeresen megtörtént. A létesítménybe
2020-ban 360 darab kiégett fűtőelemet szállítottak be, így jelenleg

9937db kazettát tárolnak. A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség
és az Euratom több alkalommal
biztosítéki ellenőrzéseket tartott
a létesítményben, amely során leplombálták az újonnan betárolt
tárolócsöveket – eltérést nem tapasztaltak. Az Országos Atomenergia Hivatal szintén elvégezte
a szokásos ellenőrzését az éves
karbantartást lezáró, illetve a második betárolási etapot megelőző
inaktív próbán.
Idén októbertől újabb kutatófúrással folytatódott a Nyugat-Mecsekben található Bodai Agyagkő
Formáció (BAF) földtani kutatása,
hogy kiderüljön, alkalmas-e a vizsgált terület egy radioaktív hulladékok számára építendő mélységi
geológiai tároló számára. A jelenlegi szerződésben 3 fúrás szerepel, és a fúrási munkák várhatóan
a jövő év őszéig tartanak.
Az eddigi vizsgálatok alapján ez a
kiemelkedő vízzáró tulajdonsággal
rendelkező kőzet biztonságos környezetet nyújthat a hosszú élettartamú és nagy aktivitású radioaktív
hulladékok, illetve kiégett fűtőelemek számára, azonban az 500 és
1000 méter közötti mélységbe tervezett tároló megfelelőségét csak
mélyfúrásokkal és egyéb helyszíni
vizsgálatokkal lehet bizonyítani.
A tervek szerint jövő őszig három
fúrással végeznek a szakemberek.
A geológiai alkalmasság vizsgálata mellett olyan fontos tényezők
vizsgálatát is megindította a társaság, mint a társadalmi és gazdasági hatások értékelése a térségben
a kutatások és egy esetlegesen
megépülő tároló esetében. Az ezzel kapcsolatos eredmények 2021ben várhatók.
A projektek előrehaladását, sikerességét mi sem bizonyítja jobban,
mint az, hogy az RHK Kft. szakem-

bereinek áldozatos munkáját az
elmúlt évben is elismerésekkel díjazták. Március 15-én a köztársasági elnök a Magyar Érdemrend lovagkeresztjével tüntette ki az RHK
Kft. ügyvezető igazgatóját, dr. Kereki Ferencet. Az elismeréssel a kiégett üzemanyagok és radioaktív
hulladék kezelésével kapcsolatos
nemzeti program megvalósítása
érdekében végzett tevékenységét
díjazták. Szintén 2020. március 15én az Innovációs és Technológiai
Minisztérium Prometheus-díjban
részesítette az RHK Kft. beruházási főmérnökét, Tokaji Sándort,
a generációkon átívelő radioaktívhulladék-kezelés magyarországi si-
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kereinek és biztonságos, hatékony
megvalósításának erősbítése érdekében tett erőfeszítéseiért.
Az RHK Kft. életében a kommunikációt tekintve, azzal együtt, hogy
a megszokott feladatokat el kellett
végezni, számos olyan elintéznivaló is volt, amelyet a pandémiás
helyzet alakított át, vagy új tevékenységként került a repertoárba.
Hangsúlyos feladatként van jelen
a cég életében az ellenőrzési és
információs célú önkormányzati
társulásokkal való kapcsolattartás.
A támogatási rendszerben mint
az Innovációs és Technológiai Minisztérium és a társulások közötti közreműködő van jelen az RHK

Kft. A cég szempontjából a legfontosabb kötelezettség a tagtelepülések naprakész információkkal való ellátása. Ebben az évben
a járványhelyzet új kihívások elé
állította az összes résztvevőt, a
kapcsolattartás személyes jellege
megszűnt, számos esetben az online térbe kerültek át a találkozók.
A felnőtteket informáló rendezvények mellett jó néhány, a diákságot
megcélzó program született, amelyekről egyértelműen elmondható,
hogy célt értek, hasznosak voltak,
még ha az eddigiektől eltérő szervezést is igényeltek.
Az RHK Kft. hisz abban, hogy a
társadalmi szerepvállalás nem
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csupán kötelesség, hanem tulajdonképpen egy elköteleződés is,
így hosszú távon és felelősségteljesen gondolkodó cégként igyekszik részt vállalni a társadalom és a
környezet iránti felelősségből. Erre
jó példa többek között az évente
megrendezésre kerülő véradás,
amely a legönzetlenebb segítségnyújtások egyike, s mely évről évre
több kollégát mozgat meg. De a
cipősdoboz-akció – mely szívből
jövő adakozásra buzdít – szintén
nagyon sikeres volt ebben az esztendőben is. Hiteles mintaként jelen lenni a társadalomban kulcsfontosságú elemként szerepel a
társaság életében.
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Második esély
Torma Dóra | Fotó: Bodajki Ákos, saját archívum
A blokkügyeletesek munkaköre sok szempontból speciális az atomerőműben, többek között abban is,
hogy évtizedes tanulás és gyakorlat szükséges ahhoz, hogy valaki felvállalhassa ezt a feladatot. Az ezt
szakmájuknak választóknak valóban elkötelezettnek kell lenniük a munka iránt, és ez az elköteleződés
kölcsönös, hiszen a vállalat nem csupán fizeti a képzés költségeit, de megelőlegezi azt a bizalmat is,
hogy a kiválasztottak képesek lesznek döntéseket hozni majd az erőmű egyik legfelelősségteljesebb
munkakörében. Mi történik akkor, ha az évek alatt építgetett folyamat valamiért megszakad? Hibázhat-e egy betanuló? Kapocs Gergely betanuló blokkügyeletessel elkövetett hibákról és jóvátételükről
beszélgettem.

TÚL A SZAKMÁN
–– Mi kell ahhoz, hogy jó blokkügyeletes legyen valaki?
–– Jó vezetői képességek és határozottság. Nagyon erős szakmai
motiváció, és tudni kell gyorsan
döntéseket hozni. Ez utóbbi legalább olyan fontos, mint a szakmai
tudás – láttunk példákat arra, hogy
valaki a szakmai vizsgákon kiválóan
szerepelt, de szimulátoron például
már nem, mert nem tud dönteni az
adott pillanatban. Stresszes feladat
és hatalmas felelősség, de én például pontosan ezt szeretem benne,
ezért szeretnék blokkügyeletes lenni.
–– Mióta dolgozol az erőműben?
–– 2004-ben vettek fel betanuló
gépésznek, úgy másfél évet voltam
gépész, fél évet főgépész, majd
2009-ben vizsgáztam reaktoroperátornak. Utána 8 évig dolgoztam
ebben a munkakörben, kijelöltek
ugyan betanuló blokkügyeletesnek, de a reaktorosztály nem tudott
azonnal elengedni. Betanuló blokkügyeletesként folytattam, egészen
2018 karácsonyáig – amikor karácsony második napján bejöttem az
erőműbe. Jó nagy hiba volt.
–– Mi történt pontosan?
–– 25-én elmentünk egy családi
karácsonyi buliba, ahol ittam, többet annál, mint kellett volna, bár
délután 3 után semmit. Másnap viszont bementem a munkahelyemre – nem dolgozni, hanem tanulni
egy közelgő vizsgámra. A kapunál
megszondáztattak, a szonda pirosat jelzett, utána a hatósági szonda
pedig 0,35 ezreléket mutatott. Kértem vérvételt, és minden haladt a
megfelelő eljárásrend szerint, január vége felé pedig megkaptam az
eredményt – ennek alapján pedig
szintén az eljárásrend szerint két
évig nem léphettem be az erőműbe, és természetesen felmondtak.

–– Az talán közismert, hogy ebben
a témában a zéró tolerancia elve érvényesül, vagyis bárkit, akit beléptetésnél a szonda kiszűr, ugyanígy
kitiltanak két évre az erőmű területéről, legyen az 30 éve bent dolgozó vagy egyszeri látogató. Ez valamivel több mint 2 éve volt, most
mégis erőművesként beszélek veled. Mi történt azután?
–– Amikor felmondtak, volt egy
vezetői megbeszélés, ahol Takács
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Zoltán igazgató megkérdezte,
hogy szeretnék-e visszajönni a két
év után. Én mondtam, hogy igen.
Aznap, amikor kiértem a területről, hívtak a Kópis és Társa Kft.-től,
amely az erőmű egyik beszállítója,
és felajánlottak egy állást arra az
időre, amíg letelik ez a két év. Takács Zoltán szólt nekik, és mint kiderült, volt már korábban egy kolléga, aki hasonló módon kapott
második esélyt.
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–– Mi várt rád ennél a cégnél?
–– Hasonló, szakmába vágó munkákat végeztem, mint korábban az
erőműben, és a két év alatt folyamatosan tanultam, folytattam az erőműben elkezdett képzést. A légkör
nagyon jó volt, szimpatikusak voltak
a kollégák, de hiányzott a korábbi
munkám, amit kifejezetten szerettem. És hát volt egy nagy hátránya,
amit bent, az erőműből sokszor észre sem veszünk: sokkal kevesebbet
kerestem. Meg kellett tanulnom jóval kevesebb pénzből megélni, ami
kemény lecke volt.
–– Volt, amit fel kellett áldoznod?
–– Sok mindent. Leginkább a
hobbim fájt. Szituációs lövészetet, egy fajta sportlövészetet művelek, ez egy nemzetközi sportág
az International Practical Shooting
Confederation égisze alatt. Időre,
mozgásban kell lövési feladatokat
végrehajtani egy pályán, olyasmi,
mint egy kommandós kiképzés.
2014-ben kezdtem el, 2017-ben
kijutottam a moszkvai világbajnokságra is, ahol a világ legjobb
sportlövői között sikerült a középmezőnyben végeznem, és több
nemzetközi versenyen is jó eredményt értem el. Biritón edzek, itt
vagyok most tag a lőtéren, de itt
elég korlátozottak a lehetőségek,
kicsi a hely. Korábban tag voltam
a szászváriban is, ahol egy szuper
pálya van, oda járnak a TEK-esek
és az erőműves őrök is puskával
lőni – de ezt a tagságot az elmúlt
két évben, amikor meg kellett
húznom a nadrágszíjat, le kellett
mondanom. Normál években hetente jártam edzeni, és évi 30-40
versenyre országszerte, hát ebből
sokat vissza kellett vennem. Idén
például 3 versenyen voltam csak,
bár ehhez a pandémia is hozzájárult, a tavaszi szezonban nem volt
egyáltalán.
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–– Hogyan jöttél vissza az erőműbe, milyen feltételekkel?
–– A korábbi vezetőim nyomon követték, hogy mi van velem, és úgy
másfél hónapja szólt az osztályvezetőm, Kabai Péter, hogy várnak vis�sza, intézik a papírokat. Be kell tanulnom újra, ezt tudtam, hogy nem
ugrunk vissza teljesen a két évvel
ezelőtti állapotra, de végül mégis
jobb feltételek közé kerültem, mint
amire számítottam. Egyrészt készült
hatósági jóváhagyással egy betanítási program speciálisan az én
esetemre, ami annyival gyorsabb,
hogy nem kell még egyszer primer
köri gépészvizsgát tennem, hanem
rögtön reaktoroperátornak tanulhatok újra, és utána folytathatom.
Blokkügyeletesi betanuló státuszba
vettek fel egyébként, gyakorlatilag
ugyanoda, ahol voltam.
–– Szabtak szigorúbb feltételeket
bármiben, mint ami korábban volt?
–– Hat hónapra próbaidős lettem,
ha ez szigorításnak minősül, és átlagos betanuló bért kapok most,
amíg nincs meg a reaktoroperátori
vizsgám. Ez így nagyon korrekt, azt
hittem, hogy betanuló gépészként
kell majd kezdenem, az annak megfelelő bérrel, de ez sokkal jobb, még
ha nem is annyi, mint korábban. Nagyobb szigorúság talán abban van
még, hogy a vizsgákra határidőket
kaptam – abszolút teljesíthetőket
egyébként, nyárra le kell tennem a
reaktoroperátori vizsgát, és az azt
követők határidejét is tartanom kell.
–– Mennyi időt csúsztál ezzel? Mikorra lesz belőled blokkügyeletes?
–– 2020 tavaszán vizsgáztam volna
blokkügyeletesként, de így 2023ban fogok, tehát 3 évet.
–– Tanulság, ami másnak jól jöhet?
–– Talán annyi, hogy értékeljék, ami
van, inkább spórolják meg maguknak azt a tapasztalatot, hogy utólag
vegyék észre, ha jó helyen vannak
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Jár második esély?
„A szabályok erre az esetre egyértelműek, ezek alól senki nem mentesülhet” —
mondta el Aradi János, a Paksi Atomerőmű Működéstámogató Igazgatóságának vezetője Gergely története kapcsán. — „A kétéves kitiltás mindenkire vonatkozik. Mégis fontosnak tartottuk, hogy Gergely kaphasson még egy esélyt,
és nem kizárólag humanitárius okokból, hanem mert a vállalat érdeke is ezt
kívánja. Nagy értéknek tekintjük a megfelelő szakembereket, hiszen hosszú
évek munkájába, energiájába, pénzébe kerül, mire megtanulják a szakmát, és
a helyükre kerülhetnek, nem könnyű dolog pótolni egy-egy jó munkatársat.
Gergely ráadásul 14 évet dolgozott az erőműben, a vezetői pontosan ismerik
a kvalitásait, motivációit, azt, hogy mennyire érdemel meg még egy esélyt.
A szabályok megsértésének, ahogy elmondja, megfizette az árát. Szerettünk
volna azonban egy mindenki számára veszteséggel járó helyzetből olyat teremteni, amelyben végül valamennyire mindenki nyer — a cég egy jó szakembert, ő pedig esélyt arra, hogy a derékba tört karrierjét újra felépítse.
Nem ő az első, aki ilyen hiba után második esélyt kap, azt azonban tudni kell,
hogy a második esély egyben az utolsó is. Az a néhány kolléga, akiket hasonló kényszerszünet után visszavettünk, eddig igazolta ezt a bizalmat, azt, hogy
jól ítéltük meg őket, és a továbbiakban fokozottabban ügyelnek a szabályok
betartására. Biztos vagyok benne, hogy Gergely esetében is ez lesz, és a fájdalmas tanulópénz végül előnyére válik.”
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„Boldog ember voltam”
Vadai Zsuzsa | Fotó: saját archívum

Palicska Józsefné Kata
Szerencsés fordulat

A mai Ukrajna területén, Kárpátalja legnagyobb városában, Ungváron születtem. Csodálatos fiatalságom volt, mindig vidám és boldog
voltam, szerettem az életet. A rádió és televízió ungvári stúdiójában műszaki technikusként dolgoztam, ahol megismerkedtem
a későbbi férjemmel, Józsival.
1964-ben összekötöttük az életünket, és boldogságunkra 1973-ban
megszületett Laci fiunk.
Szüleim 1972-ben költöztek Magyarországra, majd a családommal követtük őket egy jobb élet
reményében. Budapesten együtt
laktunk a szüleimmel, és a pestlőrinci tanács szociális foglalkoztatójánál dolgoztam költségvetési
könyvelőként.
Tudomásunkra jutott, hogy Pakson atomerőmű épül, és felvételre keresnek embereket. Akkor az
életünk szerencsés fordulatot vett,
és 1980-ban a Paksi Atomerőmű
Vállalat munkavállalói lettünk.
Az Üzembehelyezési Főosztályon
műszaki tolmácsként dolgoztam.
Rengeteget utaztam kiküldetésben az akkori Szovjetunióba.
A munkám során sok emberrel ismerkedtem meg, és felejthetetlen
történések színezték az útjaimat.
A munkámat elismerték, és büszkeséggel tölt el, hogy a külkapcsolati csoport tagjaként Kiváló

Dolgozó díjazott lettem. Későbbiekben az eredeti végzettségemben, műszaki ügyintézőként dolgoztam kontrollingterületen.
Férjem az Üzemviteli Osztályon, az
Erőmű-irányító Központban szolgálatvivőként dolgozott, és 1996ban vonult nyugdíjba.
Én 1995. december 31-én mentem
nyugdíjba, de a pörgős élet után
hirtelen jött semmittevés nem volt
az én asztalom. A Duna Szállóban
recepciósként helyezkedtem el,
ahol az orosz nyelvtudásomnak
újra hasznát tudtam venni; itt további 3 és fél évet dolgoztam.
A munkahelyemen mindig nagyon
jó volt a légkör, ehhez igyekeztem
a vidám természetemmel hozzájárulni. Boldogan emlékszem vis�sza a szeretetteljes társaságra,
akikkel nemcsak a munkahelyen
voltunk együtt, de a szabadidőnket is közös mulatozással, bulikkal
töltöttük el. Férjem pecás volt, így
profi elkészítőjévé váltam az általa
fogott csukáknak. Később a hobbikertünkben leltük örömünket,
ahol a munkatársakat is szívesen
láttuk vendégül sütögetésre, saslikozásra.

Második otthon

Atomerőművesként boldog ember voltam. Az erőműben egy
második, szerető családra leltem.
A családom részére a munkával
együtt biztosított volt a szolgálati lakás, a versenyképes fizetés és
a járulékos juttatások, amelyek
megkönnyítették az életünket. El-

érhettük a kitűzött céljainkat, tudtunk tervezni, és mindig biztosnak
láttuk a jövőt. A várossal együtt
fejlődtünk. Jó volt látni a minket
körülvevő kellemes környezetet, a
virágzó várost, amelyet örökre a
szívünkbe zártunk.

Ismét Budapest

A férjem halála után, 2003-ban
visszaköltöztem Budapestre, hogy
közel legyek az édesanyámhoz.
A fiam is Pesten folytatta tanulmányait, illetve talált munkát. A zajos, káosz uralta fővárosba történő
visszaköltözésem után éreztem
meg igazán, hogy milyen jó dolgom is volt Pakson.
Idővel új barátokra leltem, de 1996
óta a paksi nyugdíjasklub tagjaként rendszeresen visszatérek szeretett városomba. Budapesten is
hamar befogadtak két nyugdíjasszervezetbe is, ahol hasznos tagjává váltam a közösségnek.
Mivel túl vagyok két térdműtéten
és egy csípőműtéten, már nem a
rég megszokott intenzitással mozgok, ritkábban utazok Paksra.
A volt kollégákkal ápolom a kapcsolatot, örömmel tölt el, hogy
nem felejtkeztek el rólam. Kapcsolattartásra napjainkban leginkább
az elektronikus út maradt.

Családom

Fiam, László a paksi Tűzvirág Táncegyüttesben egy vibráló, nagyszerű közösségre lelt. A rendszeres
próbák, a szigor és a fegyelem
meghozta számukra a sikert, fer-
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Nagyon szeretek társaságban
lenni, rablórömit játszani, vagy
kipróbálni az új társasjátékokat.
Szívesen kirándulok, látogatom a
termálvizes fürdőket.
A fiam nagy hobbija az utazás,
és vele csoda szép utazásaink
voltak. Jártunk Tunéziában, Spanyolországban és Törökországban. Nagy vágyam egy hajóút, ez
még szerepel a bakancslistámon.
Nagyon örülök, hogy egy olyan
cégnél dolgozhattam, ami ápolja
a volt munkavállalókkal a kapcsolatot. Nyugdíjasként lehetőségem van a Balatonfüredi Rekreációs Központban is pihenni, ott
mindig egy „kicsit” visszautazom
az időben, „aktív” dolgozónak
érzem magam, főleg, ha találkozok ismerős és kedves arcokkal.
Ott sokat anekdotázunk, nevetve emlékezünk vissza a boldog
időkre.

geteges előadásaik voltak. Minden fellépésén ott voltam, büszke anyukaként felejthetetlen
élményben részesített. Amikor a
tanulmányai miatt Budapestre
került, a táncot egy görög együttesben folytatta, mindkettőnk
örömére. Most egy osztrák cég
magyarországi leányvállalatának
pénzügyi igazgatója és egyben
ügyvezető helyettese. A kapcsolatom nagyon jó vele, sok időt töltünk együtt.
Édesanyámat évek óta ápoltam,
de sajnos 2020 novemberében,
93 éves korában feladta a harcot,
és elvesztettem.
2006-ban megismerkedtem a barátommal, Nándival, és együtt
utazunk Paksra a nyugdíjas barátaimhoz, és ha lehetőségünk van,
részt veszünk a szervezett programokon.

Húgom családjával Nyíregyházán
él 1975 óta. Sajnos a távolság miatt csak ritkán láthatom.

Nyugdíjba vonult
kollégáink

Ünnep

2020. november–december

Jeles ünnepeken, így karácsonykor is a fiam hív meg minket otthonába, ahol meghitt légkört teremt a családi ünnepléshez.

Szabadidő

Műtétjeim után jelentkeztem a 19.
kerületi Segítő Kéz nyugdíjasszervezethez, valamint tagja vagyok a
18. kerületi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szervezetének is.
A fővárosban több tanfolyamon
vettem részt, amit kifejezetten
nyugdíjasoknak tartottak. Ilyen
volt a számítógépes tanfolyam,
ami segített a jelenkor technikai
vívmányival úgy-ahogy megismerkedni.

Féhr János turbinagépész
ÜVIG ÜVFO TO
Balogh László geodéziai
rendszerfelelős MIG RTFO ÉPO
B. Kovács György berendezésfelelős
MIG MFO VIMO
Bertalanné Berek Gabriella vezető
dokumentátor MIG RTFO DKO
Griezer Katalin technológus
MIG RTFO DKO
Krieser Jánosné technológus
MIG RTFO DKO
Lacza Imre csoportvezető
KAIG ÜFFO BRO
Kovács Gyula minőségbiztosítási
vezető mérnök BIG MINFO MEO
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RÉGI MOTOROSOK

„Boldog vagyok, hogy ide kerültem”
Orbán Ottilia | Fotó: Bodajki Ákos

Rompf Nándor
A 2020-as év örökre bevésődött mindenkinek, de új évkor hirtelen úgy gondoljuk, minden rossz dolog
szertefoszlik, mi pedig új esélyt kapunk arra, hogy elölről kezdjünk mindent. De most azonban okosabban és megfontoltabban. Tiszta lapra mindenkinek szüksége van, így már az is sokat számít, ha mi
elhisszük, hogy a következő évben minden pozitívabb lesz. A teljesen tiszta lap gondolata mindenkinek
vonzó. Szeretnénk kitörölni a rossz emlékeket, a csalódásokat, a kudarcokat, és valami új, valami csodásabb és megfoghatatlanabb dolgot várunk az új évtől. Ám vannak olyan emlékek, amit mégsem törölhetünk, és nem törlünk, mert az utókor számára fontos lehet, és utat mutathat számára.
Sok kollégánk tartozik már a régi
motorosok csoportjába, akik már
évek óta hónapról hónapra megosztják velünk visszaemlékezé-

seiket. Most Rompf Nándor, a
Híradástechnikai Üzem műszerésze osztotta meg velem emlékeit
az online térben, aki 1987 nyarán

nyert felvételt első munkahelyére, az akkori Paksi Atomerőmű
Vállalat Híradástechnikai Osztályára.

RÉGI MOTOROSOK
–– Kaptam egy saját rendszert, a
területen lévő központilag vezérelt
faliórákat kellett karbantartanom,
így lettem a pontos idő felelőse.
Majd a tűzjelző-, aztán a kamerarendszerek javítására is kiterjedt
a munkám. Közben egy baleset
miatt a csúcson véget ért a sportpályafutásom (szinte mindent elértem már, amit a képességeim
megengedtek), ekkor a kollégáim
és a főnökeim mellém álltak, és
sokat segítettek és támogattak.
Így már jobban beintegrálódtam
a munkahelyi folyamatokba. Pár
év múlva az egyik kollega nyugdíjazása folytán egy újabb területre kerültem át, és az osztály kézi
raktárának a vezetését bízták rám.
Könnyen tudtam jó kapcsolatokat
létrehozni, és a rendszerszemléletű gondolkodásommal, azzal, hogy
könnyen átlátok dolgokat, és ismerem a folyamatokat, minden szakterületet ismerek, hasznára tudtam
lenni munkatársaimnak, és tudtam
segíteni a benti munkájukat.

–– Mi az összefüggés a hírközlés
és egy sportoló között?
–– Végzettségem szerint vezetékes távközléstechnikai műszerészként kezdetben az osztály rendszereit mutatták be nekem, és napi
feladataimmá vált ezen rendszerek
(rádió, kamera, tűzjelző, telefon)
helyes működésének napi szintű
ellenőrzése. EIK, PV, blokkvezénylők, tartalékvezénylők, F1-porta
stb. helyeken. Sportolóként kerültem be, és ezért ügyeletet nem vállaltam, de szinte minden területen
dolgozhattam valamiyen módon.
–– A spotpályafutásod vagy a
munkád között kellett vállasztanod? Egyáltalán kellett választanod?

–– A „beintegrálódást” követően
hogyan alakultak a munkahelyi
dolgaid?
–– Közben a feladataim folyamatosan szaporodtak: a kéziraktár-kezelés mellé karbantartási
anyag- és szerszámrendelő, cikktörzskészítő, tárgyieszköz-felelős,
leltározó, selejtező, hulladékkezelő, védőeszköz-biztosító, ügyfélszolgálatos,
teljesítésigazoló,
kapcsolattartó, hogy a legfontosabbakat említsem.
–– Biztos családi háttér, nyugodt
munkahely. A magánélet és a munkahely egyensúlya nagyon fontos.
Mondanál valamit a családodról?
–– Közben 1996-ban megnősültem, és 3 saját gyermek boldog
nevelőjévé váltam. Ketten, Barna
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és Pálma már egyetemen tanulnak tovább, míg a legkisebb, Bence a helyi gimnázium 12. osztályát
végzi.
Szabadidőmben teniszt oktatok
gyerekeknek a városi pályákon
több mint 30 éve, illetve két szánhúzó kutyával a határt járom mindennap.
–– Mi a véleményed arról, hogy
sokan úgy gondolják, ha újrakezdhetnék az életüket, másképp csinálnának mindent. Te hogy állsz
ehhez a kérdéshez?
–– Összességében elégedett vagyok az életutammal, bár mint
mindenki, én is biztosan másként
csinálnék néhány dolgot, amiben
rosszul döntöttem, elrontottam,
azokat nem ismételném meg, de
talán nem is változtatná lényegében meg az életem alakulását.
Boldog vagyok, hogy idekerültem, ebbe a csapatba, és örülök
az együtt végzett munkáknak,
még ha nem is volt mindig minden zökkenőmentes, de a szükséges változásokat bennem és
másokban is létrehozta az élet.
Próbálom átadni a felgyülemlett
rendszerismereteket, tapasztalataimat másoknak, és látok olyan
utódokat, akik hajlandóak kamatoztatni az évek alatt mástól átvett kincsekből részeket.
–– A tapasztalataid alapján mi
az, amit te fontosnak gondolsz az
életben?
–– A legfontosabb, hogy azt a
munkát végezhessem, amit szeretek, és itt szabad kezet kaptam
hozzá. Köszönöm a főnökeim eddigi bizalmát és támogatását, és
a kollégák együttműködését, akik
végig segítettek a munkámban.
Jó egészséget kívánok mindannyijuknak!
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BABAHÍREK

Kissné Farsang Erika | Fotó: saját archívum
Nevem: Káldi Adél
Születésem helye, ideje: Pécs, 2020. augusztus 15.
Születéskori súlyom: 1190 g
Hosszúságom: 37 cm
Nevem: Káldi Ákos
Születésem helye, ideje: Pécs, 2020. augusztus 15.
Születéskori súlyom: 1470 g
Hosszúságom: 40 cm
Nevem: Káldi Ádám
Születésem helye, ideje: Pécs, 2020. augusztus 15.
Születéskori súlyom: 1370 g
Hosszúságom: 38 cm
Testvéreink: Szabina 18 éves, Olívia 2,5 éves
Anya: Káldi-Ispán Enikő, általános irodai adminisztrátor
Apa: Káldi Norbert dozimetrikus
Nevem: Mészáros Krisztián
Születésem helye, ideje: Szekszárd, 2020. november 2.
Születéskori súlyom: 3210 g
Hosszúságom: 54 cm
Első gyermek vagyok a családban.
Anya: Mészárosné dr. Csapó Zsuzsanna,
az ESZI Alapítványnál jogi főmunkatárs
Apa: Mészáros Krisztián, a Reaktorosztályon reaktoroperátor

Nevünk: Szabadi Tamás és Szabadi Dávid
Születésünk helye, ideje: Kalocsa, 2020. november 4.
Születéskori súlyunk: Tamás 2500 g, Dávid 2480 g
Hosszúságunk: Tamás 45 cm, Dávid 47 cm
Anya: Szabadiné Hencz Gabriella, a Vegyészeti Osztályon
ellenőrző laboráns
Apa: Szabadi Tamás, földrajz és testnevelő szakos pedagógus
a bátyai Általános Iskolában

BABAHÍREK
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Nevem: Csábi Dániel
Születésem helye, ideje: Szekszárd, 2020. november 9.
Születéskori súlyom: 4010 g
Hosszúságom: 58 cm
Testvérem: Ábel 1,5 éves
Anya: Csábi Mária, egyéni vállalkozó
Apa: Csábi József Dávid, az Automatikaosztályon
rendszermérnök

Nevem: Blesz Noel
Születésem helye, ideje: Szekszárd, 2020. november 14.
Születéskori súlyom: 2500 g
Hosszúságom: 51 cm
Testvérem: Erik, 5 éves
Anya: Bleszné Lengyel Lívia, a MELO-TEX Kft.-nél
adminisztrátor
Apa: Blesz Gábor, a Biztonsági Rendszer Osztályon
műszerész

Nevem: Dobrovics Nolen
Születésem helye, ideje: Szekszárd,
2020. november 16.
Születéskori súlyom: 4310 g
Hosszúságom: 60 cm
Testvérem: Dominik, 4 éves
Anya: Dobrovics Dalma,
a Paksi Bezerédj Általános Iskolában tanító
Apa: Dobrovics Róbert,
a Turbinaosztályon turbinagépész
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Gyászközlemény

Kissné Farsang Erika | Fotó: saját archívum

Schmidt Pál (1951–2020)

2020. november 27-én, életének 70.
évében elhunyt Schmidt Pál, az MVM
Paksi Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa.
1951. április 7-én született Pakson.
1979. március 9-én vették fel a Paksi
Atomerőmű Vállalathoz. 2002. március 20-án történő rokkantnyugdíjazásáig az Építészeti és Szakipari Szerviz
Osztályon dolgozott asztalos munkakörben.
Temetése 2020. december 18-án, a
paksi Fehérvári úti temetőben volt,
ahol családja, barátok, ismerősök,
volt munkatársak vettek tőle végső
búcsút.

Az atomerőmű dolgozói megőrzik elhunyt munkatársaik emlékét.

GONDOLATOK
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Kronosz és kairosz
Prancz Zoltán | Fotó: stock.adobe.com
Míg nyelvünkben egyetlen kifejezés
szolgál az idő fogalmának jelölésére,
addig az ókori görögöknek két szavuk
is volt rá: a kronosz és a kairosz. E két
kifejezés lehetővé tette, hogy árnyaltabban gondolkodjanak az időről,
vagyis az idő fogalmának különböző
jelentésrétegeit tudták megragadni,
egymástól elválasztani. Némileg leegyszerűsítve azt mondhatjuk, hogy
a kronosz inkább az idő mennyiségi
aspektusára mutat, arra, amit órával
mérünk, vagy éppen a naptár továbblapozásakor érzékelünk. A kairosz viszont az időnek inkább a minőségét,
az érdemi tartalmát takarja, például
azokat a fontos eseményeket, amik
életünknek tartalmat adnak.
A kétféle időfogalom arra is élesen
rávilágít, hogy akár hosszú idő (kronosz) is eltelhet tartalmatlanul, azaz
úgy, hogy közben a kairosz jelentéktelen marad, vagy fordítva: a men�nyiségileg kis idő is lehet rendkívül
tartalmas, azaz a kairosz szempontjából nagy. Az előbbit például kidobott időnek, az utóbbit minőségi
időnek nevezhetjük – tanúsítva egyszersmind, hogy bár a görögökéhez
hasonló külön szavaink nincsenek a
kétféle időre, azok lényegét, igazságát nagyon is értjük és tapasztaljuk.
Nem meglepő, hogy mindez örökzöld témája a filozófiai és a szépirodalomnak is. Gondoljunk csak – a
teljesség igénye nélkül – olyan alkotókra és alkotásokra, mint az idővel kapcsolatos szubjektív tartamot
filozófiai igénnyel definiáló (és nem
mellesleg Einstein relativitáselméletének időfogalmával vitába szálló)
Henri Bergson, vagy az általa jelentős mértékben inspirált, „Az eltűnt

idő nyomában” című regényfolyamot író Marcel Proust, aki mellett
a mi Babits Mihályunkat sem hagyhatjuk említés nélkül (olvassuk el
például Esti kérdését). Blaise Pascal
is eszünkbe juthat, amint Gondolataiban kifinomult lélekboncnokként
leplezi le a sokak által a nagy létkérdésekkel való szembesülés elkerülésének szolgálatába állított szórakozást, amivel már-már kényszeresen
töltik ki életidejüket. Vagy a bizonyos szempontból Pascal nyomdokain járó Martin Heidegger olyan
kifejezésszüleményeit is felidézhetjük, mint a „létfelejtés” és „halálhoz
viszonyuló lét”, amelyek arra figyelmeztetnek, hogy életutunkat létünk
és annak végessége szüntelen szem
előtt tartásával járjuk, és ehhez szabottan hozzuk meg döntéseinket.
A nagy kérdés tehát az, hogy a személyes életidőnk – ha úgy tetszik,

életutunk – milyennek minősül az idő
mennyiségi és minőségi aspektusának oldaláról. Hosszú vagy rövid?
Tartalmas vagy tartalmatlan? Illetve
ezek mely kombinációja jellemzi?
Persze itt rajtunk kívül álló tényezők
is szerepet játszanak. Ám a főszerep,
avagy a meghatározó felelősség
mégiscsak a mienk – s ez életutunk
tartalmát tekintve bizonyára még
határozottabban kijelenthető, mint
a hossza viszonylatában. Mindennek
legfontosabb üzenetét – az imént
hozott irodalmi példák sorát tovább
bővítve – talán Tolsztoj Ivan Iljicsének tragikus tévedése felelevenítésével, illetve az attól való óvással
fogalmazhatjuk meg, aki csak a halál
szorításában döbbent rá, hogy másképpen kellett volna élnie az életét;
mondhatnánk: a véget ért kronosz
tükrében látta meg, hogy az igazi
kairosz el sem kezdődött.

