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Dr. Kovács Antal
kommunikációs igazgató

Kedves Olvasók!
Talán hallottak már róla, hogy a régi – egyes források szerint római, mások szerint francia – naptár szerint az új év áprilisban kezdődött. Ebben
alighanem az is közrejátszott, hogy a természet ilyenkor ébred, zöldül,
készül új életre, és az sem meglepő, hogy a kereszténység egyik legnagyobb ünnepe, a feltámadást és újjászületést éltető húsvét is erre az
időszakra esik. A modern korban, bár a természettől eltávolodtunk, ezek
az ünnepek teszik átélhetővé a körülöttünk lévő világ változásait.
Az újjászületés időszaka arra is alkalom lehet, hogy új szemmel tekintsünk megszokott dolgainkra. Időnként kell egy kis csavar, hogy fejlődni
tudjunk. Áprilisi lapszámunkban megismerhetnek egy zöldmezős beruházást, amelyet a Paksi Atomerőmű az elmúlt években hajtott végre, és
amely a 21. század technológiáját hozta a vegyészetre. A Szépművészeti
Múzeum szakembere segítségével betekintést nyerhetünk abba, milyen
tanulságokkal szolgálhatnak luxusról, túlfogyasztásról akár a csendéletek
is, és megismerhetik egyik kollégánkat, aki jó pár csavart meghúzhatott
már – mégpedig egészen elképesztő veteránmotor-gyűjteményében.
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Az új, zöldmezős beruházásként
épült pótvíz-előkészítő épülete

Új időszámítás a vegyészeten
Susán Janka | Fotó: Bodajki Ákos
Izgalmas bejáráson vehettem részt Lozsi Gábor osztályvezetővel és Gáspár Gyula üzemvezetővel. Megnéztük a 20. századi, több mint 40 éves, régi, meszes előlágyítással és klasszikus ioncseréléses technológiával működő pótvíz-előkészítőt, amelynek üzemeltetése februárban véglegesen lezárult. Majd
átmentünk az út másik oldalára, ahol egy igazi, világszinten is alkalmazott és elismert rendszerelemeket tartalmazó 21. századi technológiát létesítettek zöldmezős beruházás keretében, amely különböző
membrántechnológiai alrendszereket, modern vezérléstechnikát, vezénylőt tartalmaz. A több mint tízéves projektről Hingl János Zsolt projektvezető mesélt.
A Vegyészeti Főosztály gyakorlatilag egybeépült a technológiával.
Lozsi Gábor első emeleti irodájából csak lesétáltunk a lépcsőházban, és már be is léphettünk
a régi pótvíz-előkészítő üzembe.
Körbejártunk a bontás előtt álló
berendezések között, ahol az tűnt
fel, hogy a színeknek jelentősége

van, mert zöld, sárga, piros részek
váltakoztak. Fény derült a színek
magyarázatára is. A citromsárgák szervesanyag-kötők, a piros
berendezések kationcserélők, a
mustár színűek az anioncserélők,
a narancsok pedig a kevertágyak
voltak. Mellettük sok zöld cső futott, amelyekben a víz áramlott

egykoron. A bejövő víz csövei sötétzöldre voltak festve, ahogy aztán tisztult a víz, a tisztulás folyamatát követve egyre világosodott
a zöld szín a vezetékeken. Útközben elhaladtunk a több mint 1000
köbméteres mészreaktor mellett,
amely önmagában külön „épületet” is alkot.
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Aztán átmentünk az új üzembe,
amely mintha kisebb is lenne
az előzőnél, és a berendezések
egyöntetűbbek anyagukat és
színűket tekintve. Gáspár Gyula megerősíti ezt, lényegesen
kisebb berendezéseket alkalmaznak az új épületben. Az új
üzem földszintjén kaptak helyet
az RO1-es és RO2-es berendezések, amelyek fordított ozmózis elvén működnek. Belátjuk az
egész csarnokot, a keleti oldalon a kék berendezések a derítők, mellettük a köztes 144 köbméteres puffervíztartályok. Fönt
a pódiumszinten kaptak helyet
a CEDI-berendezések, amelyek
elektro-deionizációs berendezések, illetve a fizikai anyagok ultraszűrője. A CEDI-berendezés félig
áteresztő membránrétegek közé
töltött, kevertágyas ioncserélő
gyantával van ellátva, ami szinte
kémiailag tiszta vizet állít elő.
Az eddigi beszélgetésünket egy
kicsit nehezítette az üzemelő gépek erős zaja, de csendesebb
részre értünk, a vegyszeres helyiségbe. Itt tárolják azokat a technológiai vegyszereket, amelyeket
felhasználnak a víztisztítási folyamatokhoz. Érdemes kiemelni,
hogy az új technológia működtetéséhez lényegesen kevesebb
mennyiségű vegyi anyagra van
szükség, viszont több fajtára (a
korábbi 6-7 fajta helyett 10 vegyszert használnak). Elmondható,
hogy az új munkamenettel csökkent a folyamat környezetterhelése, ezért környezetbarátabb
is. A tisztítási folyamathoz magasabb nyomáson szükséges a
berendezéseket üzemeltetni, és
emiatt az áramszükséglete emelkedett a berendezéseknek, de
szerencsére azt itt az erőműben
állítjuk elő.

Lozsi Gábor
osztályvezető, Vegyészeti
Technológiai Osztály
2002 óta dolgozik az atomerőműben, akkor technológus mérnökként vették fel. 2004-ben nevezték
ki a Kémiai Technológiai Üzem vezetőjének, majd 2018 augusztusa óta a Vegyészeti Technológiai
Osztály vezetője.

A korábbi, lebontásra ítélt
pótvíz-előkészítő – itt a csövek
színei azok funkcióit jelölték
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RO = Reverse Osmosis: fordított
ozmózis röv.
CEDI = Continuous ElectroDeIonization (folyamatos
elektrodeionizáció)

– A projekt kezdete óta részt vettél benne?
– Igen, az előkészítése óta.
Alapvetően egy értékelemzési
munkával kezdődött még 2008-
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ban, azt követően készültek el a
műszaki tervek. A megvalósításukra pályázatot írt ki az erőmű,
amelyet az OVIT Zrt. nyert el.
Innentől kezdődhetett meg a fizikai tervezése az épületnek és
a benne lévő technológiának.
A projekt végére szinte már csak
én voltam olyan projekttag, aki
a kezdetek óta részt vett benne.
Bár az osztályvezetői kinevezésem óta a napi szintű feladatokat
Gyula végezte.
– Mit értetek a pótvíz fogalma
alatt az erőmű technológiáját tekintve?
– A pótvíz fogalom nem egy
kémiai elnevezés, hanem az erőműves szakmában használjuk így.
Azért pótvíz, mert az erőmű technológiájából kikerülő vizeket pótolja. Kémiai értelemben ez egy
szinte teljesen sómentes víznek
fogható fel. A tisztasága nagyon
közelít ahhoz, mintha hidrogénből
és oxigénből készítenénk vizet.
Létezik ez a technológia is, de nagyon drága, így számunkra, ahol

Gáspár Gyula üzemvezető és
Lozsi Gábor osztályvezető

ipari mértékben van szükség ilyen
tisztaságú vízre, elképzelhetetlen,
nem lenne gazdaságos.

csolatban vagyunk, hogy néhány
kortörténeti berendezést átszállítsunk majd hozzájuk.

– Mi fog történni a régi üzemmel?
– A régi technológiai berendezéseket terv szerint le fogjuk bontani, de az ideje pontosan még
nem meghatározott. Az Atomenergetikai Múzeummal már kap-

– Hány kolléga dolgozik a pótvíz-előkészítőben?
– Jelenleg 12 műszakos kollégánk dolgozik a pótvíz-előkészítőben, ketten teljesítenek
szolgálatot egy műszakban. Egy
üzemeltetésvezetőnk, egy technológusunk és egy délelőttös víztisztító-kezelőnk dolgozik együtt.
Az elmúlt kicsit több mint egy
évben, amíg a két technológia
párhuzamosan üzemelt, addig is
ők álltak helyt mindkét oldalon,
amit ezúton is szeretnék megköszönni nekik. 2020 szeptemberében kezdtük meg az egy hónapos
próbaüzemet, utána kezdődött
meg a párhuzamos üzemeltetés. A régi üzemet 1979-ben építették. Az indulási kazánházat,
amely az 1. blokk első indításához
szükséges feltételeket biztosította 1982-ben – amit azóta már elbontottak – erről a technológiáról
tápláltak meg. Ezt én is csak azért
tudom, mert a kezdetek óta itt
dolgozó kollégák elmesélték.

Ultraszűrők
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Gáspár Gyula
üzemvezető, Vegyészeti
Technológiai Osztály,
Kémiai Technológiai Üzem
2008. augusztus 1-je óta dolgozik
az erőműben. A projekt tervezési
és megvalósítási szakaszában először technológus mérnökként vett
részt. 2016-tól főtechnológusként
a kiviteli tervek zsűrizése, a technológiai folyamatok összeállítása
volt a feladata. 2018 óta a Kémiai
Technológiai Üzem vezetője, ahová tartozik a pótvíz-előkészítő üzemeltetése is.
– Az atomerőmű technológiájának működéséhez a Duna vize
elengedhetetlen. Egy laikus talán
nem is tudja, hogy milyen bonyolult előkészítés után válik felhasználhatóvá.
– Valóban, de rendkívül fontos
megkülönböztetni, hogy mire szeretnénk a Duna vizét használni.
Ha hűtésre, akkor elég csak szűrni.
Például a kondenzátorok hűtésére
a vizet csak szűrjük. A technoló-

Vegyszeradagoló szivattyúk

A CEDI, vagyis folyamatos
elektro-deionizációs
berendezések, amelyek
elektromos tér
segítségével távolítanak
el szennyeződéseket

giai hűtővízrendszert megcsapolva, szükség szerint előmelegítve,
tovább szűrve jut a víz ide a pótvíz-előkészítőbe. Itt a különböző
szennyezőanyagokat távolítjuk el,
amelyek alapvetően lehetnek szilárdak vagy oldottak. Két lépcsőben történik a tisztítás, először a
szilárd anyagokat szűrjük ki, majd
az oldott komponensektől is men-

tesítjük. A cél minél több szen�nyeződés eltávolítása, hogy végül
nagy tisztaságú vizet kapjunk. Ezt
használjuk fel a szekunder és primer körben, valamint a laboratóriumokban.
– A Duna-víz elsődleges szűrése még a vízkivételi mű előtt történik. Milyen méretű anyagokat
távolítotok el itt a pótvíz-előkészítőben?
– Úgy kell elképzelni, hogy a fizikai szűrés kezdődik pár milliméteres, utána 100 mikronos szűréssel.
Majd membránszűrési technikával
tisztítjuk a folyadékot, ami azt jelenti, hogy már a milliméter töredéke alatti tartományban járunk.
Ezt a fordított ozmózisos technológia követi, amely szintén szűrésnek tekinthető, de nem a fizikai szennyezőanyagokat, hanem
az oldott komponenseket tartjuk
vissza, és csak a tiszta vizet engedjük át. Kiszűrjük a cukrokat, a nátriumot, a kloridokat, gyakorlatilag
mindent. A technológia végére azt
lehet mondani, hogy elméleti tisztaságú vizet kapunk.
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– Nem tudjuk összemérni, mert
olyan sajátságos helyzet állt elő,
hogy az új technológia másfél éve
üzemel, és ebben az időszakban
a vegyszerek ára közel háromszorosára emelkedett. Emiatt nagyon
nehéz összemérni. Az viszont fontos, hogy stabil üzemmenettel tudjuk támogatni a blokkok üzemelését.

Hingl János Zsolt

– A korábbi technológiával mi
volt a probléma?
– Az irányítástechnikai rendszerek
avultsága miatt rendkívül sok meghibásodásunk, üzemkiesésünk volt.
Szerencsére voltak tartalék egységeink, alkatrészeink, amikkel min-

Az új pótvíz-előkészítő vezénylője

dig megoldottuk a javítást, mert
az alkatrész-utánpótlás és -gyártás
megszűnt.
– Az új üzem megépítése hos�szú távon költségcsökkentéssel is
jár?

Hingl János Zsolt
projektvezető, Projekt
Főosztály, Villamos
és Irányítástechnikai
Beruházások
Szakmacsoport
A projektben a kezdetek óta részt
vesz, először villamos irányítástechnikai projektfelelősként, majd
2017 februárjában vette át a projektvezetői feladatokat. Ekkor már
állt az új épület, a csövek is a he-
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lyükre kerültek, az üzembe helyezés volt hátra.
– Hogyan indul egy ilyen projekt?
– A vegyészettől érkezik egy kérés, hogy a régi pótvíz-előkészítő
elavult, helyette szeretnének egy
újat. Ehhez megadták az üzemből
kikerülő víz minőségének a paramétereit, bemenőként pedig a
Duna-vizet. A kettő közti minőségi különbség azt vonta maga után,
hogy a legújabb technológiát kellett beépítenünk. A probléma az
volt, hogy az itt működésre összeállított rendszerelemek a nagyvi-

vannak bemeneti vízkritériumai.
Amiatt volt nehézkes az üzembe helyezés, mert nem lehetett a
berendezéseket
párhuzamosan
üzembe helyezni, hanem csak egymást követően.
– Merültek fel problémák?
– Igen, az eredetileg eltervezett
beállításokon folyamatosan változtatni kellett. Aztán eljutottunk az
utolsó berendezés üzembe helyezéséig, mindenhol sikerült a megfelelő vízminőséget előállítani. Ekkor kezdhettük el az egy hónapos
próbaüzemet, ahol a minőségin túl
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adódott a számomra. Megtalálni
azt az aranyközéputat, amivel meg
tudunk felelni mind az erőmű eljárásrendjeinek, de emellett a szakmai szervezetek által támasztott
igényeknek is úgy, hogy a tervező
által megálmodott létesítményt, a
koordinálásunk alatt dolgozó fővállalkozó az elvárt minőségben
elkészítse.
– Számodra befejeződött már a
projekt?
– Még nem, mert jelenleg a garanciális üzemelés szakaszában
tartunk, amikor az üzemelés során

RO1-berendezés, amely a fordított
ozmózis elvén működik

lágban sok helyen üzemelnek, de
pontosan ebben a sorrendben,
pontosan ilyenek sehol máshol.
– A beüzemelés hogyan történt?
– Az egyes rendszerelemek csak
bizonyos vízkritériumoknak megfelelve tudnak vizet fogadni. Például a pincében lévő kosárszűrőből a derítőbe érkezik meg a víz,
ahol az iszapszemcséket vonják ki
vegyszerek hozzáadásával, és ami
víz megmarad, az átmegy a következő egységbe, amelynek szintén

a mennyiségi követelményeknek is
teljesülnie kellett. Ezután a 11 hónapos kísérleti üzem is sikeresen
befejeződött.
– Mi volt a legnagyobb kihívás
számodra a projektben?
– A PA Zrt. működését eljárásrendek szabályozzák. Ezek tökéletesek a már meglévő működő
üzemre, de nem fedik le teljes
egészében egy újonnan épülő
technológia létesítését. A legnagyobb nehézség éppen ebből

felmerülő problémákat a fővállalkozó felé továbbítjuk és koordináljuk a javításokat.
– Miért volt különleges számodra
ez a projekt?
– A munkám során leginkább
meglévő berendezések, rendszerek cseréjét, modernizálását
végzem. Ez a projekt, azonban
zöldmezős volt, vagyis teljesen új
beruházás valósult meg, amire eddigi munkáim során nem volt még
példa.
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Fókuszban
az atomellenes Ausztria
Hárfás Zsolt | Fotó: Hárfás Zsolt
Közismert, hogy Ausztria támadja a stabil és biztonságos áramellátást garantáló atomenergia használatát és a nemzetközi porondon minden követ megmozgat, hogy akadályozzon egyes új atomerőművi projekteket. E célból az Európai Bíróságon megtámadta a Paks II.-projektet jóváhagyó európai bizottsági
határozatot. 2021. március 10-én a luxembourgi törvényszéken több ország – köztük Magyarország és
Lengyelország – is felszólalt a bizottsági érvek védelmében. Az Európai Bíróság 2020-ban ismét helyre
tette a Paks II.-projekt és a szomszédos országokban tervezett atomerőművek ellen áskálódó Bécset,
amikor kimondta: minden ország szuverén joga, hogy meghatározza a saját energiamixének összetételét. E precedensértékű döntés után hasonló határozat várható a Paks II.-projekttel összefüggésben is.
Döntés nyár elején születhet. Ennek apropóján érdemes egy kicsit megnézni az osztrákok energetikai
helyzetét, valamint az atomellenes tevékenységük közvetett és közvetlen formáit is.

Egy kis energiapolitika
A rendszerbe állított és a klímaváltozás miatt egyre hektikusabban termelő osztrák víz-, szél- és
naperőművek miatt Ausztria ma

drága pénzen kénytelen újabb szivattyús-tározós erőműveket építeni, hogy biztosítani tudja a stabil
áramellátást, miközben Zwentendorfban közel négy évtizede árválkodik egy kész atomerőmű, amit

annak idején feláldoztak a zöldpolitika oltárán.
Közismert, hogy Ausztria a hegyek
és hegyi vízfolyások országa. Kiváló földrajzi és vízrajzi adottságainak köszönhetően több mint 3000
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kisebb-nagyobb vízenergiát hasznosító erőmű termel Ausztriában
a nemzeti hálózatra. Az osztrák
villamosenergia-rendszer mintegy
23 000 MW beépített kapacitásából a vízerőművek 8400, a szivattyús-tározós erőművek 3500, a
gáz- és szénerőművek pedig több
mint 4500 MW teljesítményt képviselnek. A több mint 50%-os vízerőművi részarány miatt az osztrák
termelésből a vízerőművek 60-65,
a gázerőművek 15%-kal részesednek. Ezért volt könnyű Ausztriának
ágálni a környező országok atomerőművei ellen – eddig.
Nézzük meg most kicsit közelebbről, hogyan is épül fel az osztrák
energiarendszer és milyen létesítményekkel termelik nyugati szomszédaink az áramot! Ezek
közül az egyik, műszaki szemmel
is izgalmas berendezés, Ausztria
legmagasabb hegye, a 3798 mé-

ter magas Grossglockner lábánál
található. A Hohe Tauern hegycsúcsainak ölelésében, 2040 méter
tengerszint feletti magasságban
fekszik a Kaprun Limberg II. szivattyús-tározós erőmű.
Azért van az ilyen erőművekre
szükség, mert a villamos energia
egy speciális termék, ami azt jelenti, hogy a villamos energiát a
fogyasztóhoz juttató hálózatnak
folyamatosan egyensúlyban kell
lennie, azaz a termelésnek és a
fogyasztásnak pontosan meg kell
egyeznie, hiszen csak így lehet a
hálózati frekvenciát 50 Hz-es értéken tartani.

Amikor bezavar a képbe
a megújulók hektikus
termelése
A nap- és szélerőművek rohamos
elterjedésével – azok szélsősége-
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sen ingadozó teljesítménye miatt – a villamosenergia-rendszerek
egyre gyakrabban szembesülnek
vagy hiánnyal –, ha az időjárási körülmények miatt országosan nem
vagy alig fúj a szél, vagy nem süt
a nap – vagy bizonyos időszakokban jelentős túltermeléssel. A lakosság és az ipar fogyasztási igényei ugyanis nem mindig esnek
egybe a nap- és szélerőművek
völgymeneteivel vagy csúcsaival.
Erre a megoldás az ipari méretű
energiatárolás, amit akkumulátorokkal nem lehet megoldani, ezért
Ausztria esetében helyettük a szivattyús-tározós erőművek töltik be
ezt a szerepet. Ugyanakkor az időjárás egyre gyakrabban már a vízerőművek termelésére is jelentős
negatív hatást gyakorol.
Az egyik ilyen létesítmény a Kaprun Limberg II. szivattyús-tározós
erőmű. A Kaprun víztározó valójában két tározót jelent, a Mooserbodent és a Wasserfallbodent.
A felső víztározó, a Mooserboden
2036 m magasan található, az alsó
Wasserfallboden tengerszint feletti magassága pedig 1672 m. Előbbi tározó 85, utóbbi pedig 81 millió köbméter víz tárolására képes.
Az alsó tározó gátja 120 m magas
és 357 m hosszú. A felső tározó
két, körív alakú egyik gátja 107 m
magas, 494 m hosszú, a másik pedig 112 m magas, 357 m hosszú.
A két nagy tározó kapcsolatban
van több kisebbel. Ausztria és egyben a Keleti-Alpok legnagyobb
gleccserének, a 9 km hosszú Pasterze-gleccsernek az olvadékvizét a Margaritzensee gyűjti össze.
A mérnökök itt egy trükkös megoldást választottak a tavaszi-nyári
olvadékvíz hasznosítására. A hegy
gyomrában fúrtak egy 12 km hos�szú és 3 m átmérőjű alagutat és
összekötötték a gleccser lábánál
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lévő Margitzensee-tavat a kapruni
felső tározóval, a Mooserbodennel, ami ennek a tározónak többletvízforrást biztosít, és két turbina közbeiktatásával folyamatosan
áramot is termel. Ám nem ez a fő
attrakció.

Kritikus áramhiány és
áramtöbblet
Amikor például erős szél fúj éjszaka, és nagyobb mennyiségű szélerőművi áram áll rendelkezésre,
miközben az emberek alszanak, és
kisebb az üzemek villamosenergiaigénye is, akkor ezt a fölös villamos
energiát arra használják fel, hogy
vizet szivattyúzzanak a kapruni
alsó tározóból a felső tározóba.
Nagyobb áramigényű időszakokban, illetve amikor drágább a villamos energia, a rendszerirányítók
a vizet leeresztik, amivel a Francis
turbinákat, illetve a hozzájuk kapcsolt generátorokat meghajtva
áramot fejlesztenek. Az energiatermeléshez szükséges berende-

zések a hegy gyomrában vannak,
ahol egy egész erőműrendszer
működik, amelynek teljes kapacitása mintegy 850 MW.
Ugyanakkor a vízenergiában gazdag Ausztria villamosenergiarendszere is óriási kihívásokkal
kénytelen szembesülni az utóbbi időben. Az emelkedő igények
mellett folyamatosan váltakoznak
a hullámvölgyek és az áramtöbbletek, és a szélsőséges időjárás
miatt egyre gyakrabban jelentős
víz-, nap- és szélerőművi kapacitáshiány lép fel, ami a rendszerirányítókat állítja sokszor nehezen
megoldható feladat elé azért,
mert nincs elég hazai tartalékkapacitás, és folyamatos importra
szorul az ország.
Ausztria ezért az import-villamosenergia mellett ma kénytelen bővíteni a szabályozási célokat szolgáló kapacitásait is. Ennek egyik
legfontosabb elemeként, a legnagyobb közszolgáltató vállalata, a Verbund AG hozzákezdett a
Limberg III szivattyús erőmű építé-

séhez. Ennek részeként egy újabb
alagutat fúrnak a kapruni felső és
az alsó tározó között. Ennek révén
újabb, 480 MW szabályozási kapacitás áll majd rendelkezésre.
Mindez azért fontos, mert tavaly
január 8-án csak egy hajszál választott el bennünket, ahogy Ausztriát
is, egy nagy európai áramszünettől, amely döntően a kapacitáshiányra volt visszavezethető. Ennek
apropóján Ausztria egyik legnagyobb áramszolgáltatója, a Wien
Energie is megkongatta a vészharangot. Erőműveik ugyan éjjelnappal rendelkezésre állnak az
ehhez hasonló események kezelésére, de a cég szerint az állandó
„tűzoltás” hosszú távon nem működőképes.
Ausztria az ínséges, áramhiányos
időszakokban előszeretettel támaszkodik a saját gázerőműveinek termelésére, azonban sokszor ez sem elegendő. Ezekben
az esetekben például a szomszédos országokból: Csehországból,
Németországból,
Szlovákiából
és Magyarországról is importál
áramot. Ilyenkor az atomellenes
Ausztria
végeredményképpen
atomerőművekből származó áramot is használ. Az atomerőművekből származó villamos energiát
ugyanis nem lehet felcímkézni, a
fizika alapvető törvényei szerint
sem lehet azt mondani az áramnak, hogy tartsa tiszteletben az
országhatárokat, és ne lépjen be
az atomerőműben termelt áram
egy atomellenes ország villamosenergia-rendszerébe. Ezért is minimum képmutató az osztrákok
atomellenessége.
Ausztria belpolitikai okokból több
mint 40 évvel ezelőtt népszavazást tartott, és pár ezres szavazattöbbséggel nyugati szomszédaink
úgy döntöttek, nem indítják el a
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Duna melletti Zwentendorfban
üzemelésre készen álló atomerőművüket. Azóta az osztrákok
kormányzati szintre emelték az
atomellenességet, ami az osztrák
külpolitikában is jelen van, teljesen figyelmen kívül hagyva, hogy
egy ország energiamixének meghatározása kizárólag az adott ország hatásköre, tekintettel annak
földrajzi adottságaira, nemzeti
céljaira, valamint gazdasági és
műszaki lehetőségeire.

Az osztrák atomellenesség
megnyilvánulásai
2021
októberében
Ausztria
Paks II.-ellenessége újabb szintet
lépett, hiszen a Környezetvédelmi
Bizottság egyhangúlag egy olyan
határozatot fogadott el, amelyben
arra kérik a szövetségi osztrák kormányt, hogy minden rendelkezésre álló jogi és politikai eszközzel
lépjenek fel a tervezett két új paksi
blokk megépítése ellen. Michael
Bernhard, az Új Ausztria és Liberális Fórum osztrák párt tagja pedig

arról beszélt, hogy a párt az európai liberálisokkal együtt harcolni
fog egy atommentes Európáért.
Ezek után nincs mit csodálkozni, hogy tavaly május óta osztrák
muníciót használva a hazai atomellenesek a paksi telephely földrengésveszélyével riogatják az állampolgárokat. Mondani sem kell,
hogy a valós szakmai érveknek híján lévő tanulmányt az osztrák állam rendelte meg…
A nyílt jogi és politikai eszközökön
túl azonban az osztrákok más módot is találtak Paks II. Atomerőmű
megépítése elleni „befolyásolási
műveletük” kiszélesítésére. Nyilvános adatok alapján első alkalommal a 2018. évi pénzügyi és
éves beszámolójuk alapján 2019
végén tártam fel, hogy az osztrák
Szövetségi Fenntarthatósági és
Idegenforgalmi Minisztérium szó
szerint azért támogatta az Energiaklub nevű magyar civil szervezetett, hogy a Paks II. ellen jogi eljárásokat indítson. Ezek az osztrák
támogatások az utóbbi években is
megvoltak.
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Magyarul: az Energiaklub egy Magyarországon bejegyzett, magát
itthon függetlenként és szakmaiként beállítani próbáló civil szervezet, amely dedikáltan arra kapja a
pénzt az osztrák kormánytól, hogy
támadja Magyarország szuverén
energiapolitikai döntését, és a magyar energiamix meghatározó részét képező, az ellátásbiztonság
szempontjából kulcsfontosságú
atomenergia ellen hangolja a magyar közvéleményt. Merthogy folyamatosan ez történik – osztrák
pénzen.
De ez még nem minden! A Greenpeace Magyarország atomellenes tevékenysége mögött szintén
osztrákok állnak, hiszen a zöldszervezetet nem más, mint a bécsi székhelyű Greenpeace Central
and Eastern Europe támogatja.
Csak mellékesen – a legutóbbi
pénzügyi beszámoló szerint a Greenpeace Magyarország Egyesület
tagságának 80%-a bécsi lakhellyel
rendelkezik. A szervezet elnöke,
alelnöke, titkára és gazdasági vezetője szintén osztrák. A szervezet
nyugodtan hívhatná magát Greenpeace Ausztria magyarországi
fióktelepnek is…
Magyarország más országok számára is kiváló példa lehet, hiszen
2030-ra a Paksi Atomerőműnek, a
Paks II. Atomerőműnek, valamint
a jelentős naperőművi fejlesztéseknek köszönhetően a hazai
áramtermelés 90%-a válhat klímabaráttá úgy, hogy közben garantálni lehet az ellátásbiztonságot
és versenyképességi célokat is.
Az is teljesen biztos, hogy döntően az időjárásfüggő megújulók
hektikus termelése miatt az atomellenes Németország és Ausztria a
jövőben is rászorul a környező országok atomerőműveiben termelt
klímabarát áramra.
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Willem Claesz. Heda: Csendélet sonkával, Nautilus-kehellyel és ezüst boroskancsóval

Bőség és intelem
Mi olvasható ki a csendéletfestményekből?
Lehmann Katalin | Fotó: Szépművészeti Múzeum
Különleges gyűjtemény látható 2021 decemberétől a Szépművészeti Múzeumban a nemrég újrarendezett állandó kiállítás részeként. Az egykori luxus és túlfogyasztás kérdéseit páratlan képzőművészeti
alkotásokon keresztül tekinthetik meg a látogatók; 17. századi németalföldi festők csendéleteit szemlélve betekintést nyerhetünk a korszak étkezési szokásaiba, fejlett ötvösművészetébe, kereskedelmi
kapcsolatrendszerébe. Mit tartalmaz egy csendéletfestmény? Bőséget, jólétet? Milyen üzeneteket
olvashatunk ki belőle? Figyelmeztetnek a mulandóságra? Kinek a tulajdonában lehettek ezek a festmények? Ezekre és számos más kérdésre is megkaptam a választ Mertus Ágnestől, a Szépművészeti
Múzeum művészettörténészétől.
– A csendélet a jólét és az élet adta ajándékok sokaságának ábrázolása vagy rejtett tartalom?
– Attól függ, hogy milyen csendéletről beszélünk.
A mi kiállításunkon jellemzően 17. századi holland,

flamand csendéletek láthatóak, amelyek a műfaj kialakulása után, annak fénykorában készültek. Későbbi csendéletek esetében Hollandiában is, illetve a 19.
században és a modern avantgárd művészetben is
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megszűnik az a fajta rejtett tartalom, ami ezeket a 17.
századi csendéleteket még jellemzi.
Első látásra a németalföldi festményekről valóban a
jólét és az élet adta ajándékok sokasága olvasható
ki, mögötte azonban rejtett utalások is megbújnak.
De mit is jelent ez? A fantasztikusan szép luxuscikkek
között mindig elrejtenek moralizáló utalásokat, olyan
dolgokat, amelyek a mértékletességre, a vallásosságra, a lelki élet fontosságára, az élet véges voltára emlékeztették a korabeli nézőket. Ezek lehetnek
Krisztusra utaló eucharisztikus jelképek; szőlő, bor,
megtört kenyér, vagy akár a mulandóságra utaló motívumok, mint a koponya vagy egy parázsló kanóc.
Nagyon fontos megemlítenünk, hogy az ember
egyéni sorsára való utalásokon kívül jelen van egyfajta nemzeti büszkeség is a kora újkori holland művészetben, hiszen ekkor a hollandok a világkereskedelemben vezető szerepet játszanak, és ennek előnyeit
mind élvezik is. A városi polgárság helyzete és politikai szerepe is megerősödik, az öntudat erősödése pedig a kultúrában, így a festészetben is visszaköszön.
A csendélet szó maga „mozdulatlan” természetet
jelent, holland neve (stilleven) is innen származik.
Olyan természeti és ember által alkotott tárgyak ös�szessége látható a képeken, amelyek a nem látható
emberi jelenlét nélkül együtt ilyen formában biztosan nem fordulhatnának elő. A csendéletfestmények
nagyon fontos kultúrtörténeti forrásként is szolgálnak. Kiolvashatjuk a képekből, hogy milyen tárgyakat
használtak vagy tartottak fontosnak, milyen tárgyak
jelképezték a vagyont, a luxust. A különböző mesterségek és értékszempontok egyaránt megmutatkoznak.
– Milyen típusú csendéletek születtek ebben az időszakban?
– A festők ebben a korszakban már egyértelműen
specializálódtak. Vannak, akik mitológiai jeleneteket festenek, mások zsánerképeket készítenek, vagy
portréfestőként, tájképfestőként, stb. tevékenykednek. A csendéletfestészetnek altípusait is megkülönböztethetjük. Léteznek többek között pompacsendéletek, asztali csendéletek, virág-, madaras
és vadászcsendéletek, dohánykellékeket bemutató
csendéletek, az élet mulandóságára utaló ún. vanitas csendéletek is. Az egyes csendéleteknek megvan a maguk „értelmező szótára”, a korban mindenki
értette, hogy a festményen az egyes motívumok mit
jelentenek, mi utal a mértékletességre vagy az élet
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Abraham Mignon:
Csendélet virágokkal, halakkal és madárfészekkel

mulandóságára, és mi az, ami a megrendelő ízlését,
rangját, műveltségét jelképezi.
– A csendélet sok esetben megegyezik a pazarlással és a mohósággal?
– Olyan szempontból igen, hogy a meggazdagodó
holland polgárság tagjai egyre értékesebb és különlegesebb tárgyakat és ételeket engedhettek meg
maguknak, és ez a fajta bőség sokszor hivalkodó módon köszön vissza a képeken. A földi javak birtoklásának és a pénzügyi kapzsiságnak egy extrém példája
volt a 17. századi tulipánmánia. Az egzotikus gyümölcsök és növények státuszszimbólummá váltak, a tulipántermesztés pedig különösen jövedelmező üzletággá nőtte ki magát. 1636-37-re eljutottak oda, hogy
a tőzsdén a legritkább tulipánhagymák akár egyévi
jövedelemnek megfelelő pénzért keltek el. 1637-ben
aztán „kidurrant a lufi”, beütött az első tőzsdekrach,
és nagyon sokan, akik összes vagyonukat tulipánhagymába fektették a profit reményében, teljesen
tönkrementek. A pompacsendéleteken a földi javak
effajta hiúságára és az élet illékony voltára utal a mulandóságot jelző füst vagy a krisztusi szegénységet
jelző kenyér vagy bor motívuma.
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– Készültek csendéletek éhínség és válság idején is?
– Igen, készültek, hiszen a 17. században rendszeresek voltak különféle háborúk és viszályok, illetve ekkorra teszik az európai történelmet új mederbe terelő ún. „kis jégkorszak” talán legsötétebb időszakát is.
Ez azt jelenti, hogy a középkor utolsó évszázadától
egészen a 20. századig Európa és a nyugat-atlanti világ egy több hullámban érkező sötétebb, csapadékosabb, hűvösebb időjárást tapasztalt, ami mezőgazdasági, társadalmi és kulturális krízisekből egyaránt
kivette a részét. Még a mesevilág is átalakult, feltehetőleg ekkor keletkeztek azok a mesék, amelyekben az
éhezés kulcsmotívumként jelenik meg, mint például
a Jancsi és Juliska. A művészet előszeretettel fordul
ekkor is a bőség képeihez, vagyis az antik mitológiához, a dorbézoló falusi-városi ünnepekhez vagy éppen a csendéletekhez.
– El lehet-e azt mondani, hogy a művész adott korra, illetve társadalmi viszonyokra reflektált?
– Igen, hiszen a festményeken megjelennek az
adott korra jellemző technikai vívmányok, leolvashatók róluk a kulturális és kereskedelmi kapcsolatok,
hiszen gyakorlatilag ekkor indul meg a globalizáció.
Carlo Leopoldo Sferini (Carlo Tedesco, Itáliában dolgozó, német származású művész): Trompe-L’oeilcsendélet festménnyel, rajzzal, festőszerszámokkal

Jan van der Heyden: Szobasarok ritkaságokkal

A hollandok élénk kereskedelmet folytatnak például
az amerikai gyarmatokkal, Délkelet-Ázsiával és Japánnal is. Ez kivételezett helyzet volt számukra. A társadalmi viszonyokra és azok fonákságaira a zsánerképek sokkal erősebben és direkt módon – sokszor
vaskos humorral – reflektálnak, de valóban a csendéletekben is felfedezhetők néha ilyen utalások.
– Milyen társadalmi folyamatok hívták életre a
csendéleteket?
– Hollandiában a 16-17. század komoly társadalmi
átalakulások időszaka volt. Északon egy köztársaság
jött létre, míg délen, a mai Belgium területén továbbra is a spanyol Habsburgok uralkodtak. A művészek
ekkor kezdtek el igazán specializálódni, de ez egy fokozatos folyamat. Múzeumunkban őrizzük Joos Goemare Krisztus Mária és Márta házában c. festményének egy kisebb másolatát is, amely egyszerre konyhai
és bibliai jelenet, több, később önállóvá váló műfaj
elemeit egyesíti magában. Ha részleteiben vizsgáljuk
a festményt, feltűnik, hogy a részek akár önállóan is
megállják a helyüket. A zsúfolt képteret egy bibliai
jelenetre, egy zsánerképre és több különféle csend-
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életre is szét lehetne szedni akár. A kép bal felső részében egy tálalószekrény látható számtalan tállal
és kancsóval, de teljes értékű vadász-, gyümölcs- és
virágcsendéletet is találhatunk a képen. A környező
világ tárgyait bemutató festészetet rendkívül magas szinten művelték, a 17. században a tárgyakat, a
használati eszközöket és a növényeket már szinte illuzionisztikus élethűséggel, elképesztő részletgazdagsággal ábrázolták.
A festményeken sokszor a léha, könnyelmű életmód
is megjelenik utalás szintjén, a kor társadalmának kritikájaként, de a képek egyben tükröt is mutatnak és
figyelmeztetnek is.
A 19. századi csendéletek jellemzően már nem hordoznak szimbolikus jelentést, ott leginkább a művész képességei és egyéni látásmódja köszön vissza
a festményekről, a harmonikus vagy izgalmas kompozíción, a különböző anyagok érzékeltetésén van a
hangsúly. Teljesen más hatása van ezeknek a képeknek, mint a korábbi németalföldi festményeknek.
– Mi lehetett egy németalföldi művész célja? Bemutassa képességeit, allegorikus módon üzenjen, gyönyörködtessen? Esetleg mindegyik vagy egyik sem?

Carstian Luyckx: Vanitas csendélet éggömbbel
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Magyar művészek a
csendéletfestészetben

Bogdány Jakab (Eperjes, 1660 – London, 1724. február 11.) Európai hírű magyar festő, csendélet- és
állatképfestő. Híres festményei: Virágcsendélet, Baromfiak és bagoly, Madaras csendélet.
Hollandiában sajátította el a csendéletfestészet alapjait, majd angol palotakertekben ismerte meg a különféle egzotikus madarakat, amelyeket később ő
maga is megfestett csendéleteiben.
Mányoki Ádám (Szokolya, 1673 – Drezda, 1757. augusztus 6.) a barokk kimagasló magyar portréfestő,
udvari festő, a csendélet kuriózumnak számít művészetében. Németországban, majd Hollandiában is
folytatott tanulmányokat. Híres festménye II. Rákóczi
Ferenc portréja.

– A 17. században a művészet elsősorban nem a
művész önkifejezése. Az, amit a képeken látunk, az
elsősorban az, amire kereslet volt. A festők által készített műveket a művészeti piac, illetve az egyéni
megrendelők igényei határozták meg. A festőknek
volt ugyan mozgásterük, de ahhoz, hogy talpon maradjanak a versenyben, figyelniük kellett az éppen
aktuális trendeket is. Az egyes műfajokon belül meghatározott motívumokkal és formakinccsel dolgoztak, a mindenki számára egyértelmű szimbolikus üzeneteket adták át.
– Kiknek a megrendelésére készültek az említett
festmények?
– Amint említettem, a 17. századi művészek egy rétege kifejezetten a piacra termelt. A nagyvárosokban
számos műhely és önálló mester dolgozott, hiszen
nemcsak az arisztokrácia, de a vagyonos polgárság
és vállalkozók, sőt ekkor már az egyszerűbb emberek is potenciális vásárlóként voltak jelen. Természetesen mindenki más méretű, árú és kvalitású képeket
engedhetett meg magának. Bonyolultabb történeti
– bibliai, mitológiai vagy allegorikus – festményeknél,
de akár csendéleteknél is vannak példák arra, hogy
több műfaj specialistái együtt dolgoztak. Leggyakrabban két mester működött ekkor együtt, egyikük
az emberi alakokat, a másik a tájhátteret, a tengert
hajókkal, az épületbelsőt, az állatokat vagy a csendéleti részleteket festette a képen, így a képek színvonala és értéke is nőtt, illetve időben is gyorsabban
készülhetett el az alkotás.
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Veterán motorok felújítója
Gyöngyösi Petra | Fotó: Bodajki Ákos
Amikor megszületett, az édesapjának volt egy Danuvia motorja. E mellett nőtt fel odahaza Kistormáson. Az édesapja többször is elvitte őt magával kiskorában, csak úgy motorozni, vagy éppen a kölesdi
focimeccsre. A nagybátyjának is volt egy ugyanilyen járgánya, aki szintén partner volt a közös programokban. Vele sokat járt pecázni a Sióra és a Sárvízre. 10-11 éves korában, miután már maga is elbírta a
motort, bizony nem volt olyan földút a környéken, ahol ő ne járt volna vele. 14 évesen vette meg neki
édesapja az első saját járművet, egy 50 köbcentis, pedálos Rigát. Most már volt mivel hivatalosan is kimenni a köves útra. A Danuvia megmaradt otthon az apukának, de mindig tudta, egyszer fel fogja újítani. Így kezdődött minden, és nem akármilyen a folytatás sem! Csordás Gábor raktározási osztályvezető
kollégánkkal beszélgettem.
Gyermeknevelés, építkezés, munkahely mellett jó ideig nem adódott lehetősége a felújítással
foglalkozni. Tizenöt évvel ezelőtt
elérkezett az idő. Elhozta otthonról a motort – akkor még éltek a
szülei is.

– Mit kell tudni erről a nagy becsben tartott járműről?
– Ez egy fekete Danuvia, 1959.
október havi gyártmányú. Ahogy
Apu, úgy én is próbáltam vigyázni
rá. Ez volt az első motor, amit fel-

újítottam, vezérgépnek tekintem a
kis flottámban.
Először darabokra szedtem, amit
tudtam, magam csiszolgattam,
takarítgattam. A festéshez nem
értek, elvittem szakemberhez, aki
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lefújta. Aztán elvittem egy másikhoz, aki a csíkozást készítette el.
– Honnét, hogyan szereztél kellő
ismeretet a felújításhoz?
– Amikor az első motornak nekiálltam, próbáltam beszerezni minden olyan könyvet, ami azzal a
típussal volt kapcsolatos. Az interneten is kerestem cikkeket, majd
rábukkantam egy danuviás fórumra, amelynek tagjai nagy tapasztalattal rendelkeztek a felújítás terén. Tőlük sok segítséget kaptam.
Az ismeretségből idővel barátság
lett, tíz éven keresztül évente szerveztünk motoros túrát veterán
motorjainkkal. 2014-ben jártak nálunk, negyvenen voltunk, 23 veterán motorral. Még az erőművet is
megmutattam nekik.
– Miért kapta meg az elsőként
felújított Danuvia a vezérgép kitüntető rangot?
– A személyes kötődés révén:
Édesapám motorja volt, és a születésem idejéhez közeli évjáratú.
Miután elkészültem Apu motorjával, elvittem oldtimer minősítésre, majd műszaki vizsgára is, így a
„muzeális jellegű jármű” minősítés
mellett forgalomban is használható. A régi rendszáma már nincs
meg, miután Édesapám éveken
keresztül nem használta a motort,
leadta azt. Az eredeti forgalmi engedélyt viszont sikerült – kérelmezés útján – visszakapni, aminek nagyon örülök.
– Volt már egy szépen felújított
oldtimer Danuviád. Hogyan is folytatódott a sor?
– Olvastam a cikkeket, bújtam a
könyveket, és megtudtam: háromféle színben gyártották ezt a motort, a feketét és a pirosat (amit az
Autó-Motorban csak színesként
emlegettek) a kezdetektől, majd
’63-tól gyártották a harmadik szint,
a szürkét. Kezdett megfogalma-
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zódni a fejemben a gondolat, hogy
mindháromból szeretnék egyet.
Meglett! A fekete után a szürke
(egy 65-ös évjáratú), és most csinálok egy viszonylag korai (1958 márciusi) pirosat, ami épp darabokban
van, és festésre vár.
– A danuviás színkollekció megvan. Három a magyar igazság!
Vagy kell még a ráadás is?

Idővel nemcsak a nagyra becsült
Danuvia iránt érdeklődött már, hanem elkezdett figyelni a többi magyar motorra is. Először egy Berva
és egy Panni, az 50 köbcentis robogók érkeztek haza. A Pannónia
felé is kacsingatott, de abból olyan
sokféle van, több tucatnyi, különböző módosításokkal, így belátta,
képtelenség lenne összegyűjteni

– A Danuvia őse volt a Csepel,
amelynek D-Csepel változata már
a Danuvia-gyárban készült. Egy
hirdetésben találtam rá, megvettem, és ugyanúgy csavarról csavarra szétszedtem. Kezdődött
elölről minden.
– Alakulni kezdett a gyűjtemény,
de a tároláshoz és a szereléshez is
kell hely. Van elég?
– Amikor másodjára építkeztünk egy viszonylag nagy szuterént sikerült kialakítani, ott vannak
a motorok, és van egy garázs is a
számukra. Kicsit össze vannak zsúfolva, ez nem egy kiállítóterem.

mindet. Ha mégis lesz egyszer Pannóniája – gondolta magában –, az
csakis egy TLB (teleszkóp, lengővilla, burkolat) lehet. Ebből viszonylag
keveset gyártottak, annak is nagy
részét az NDK-ba és a Szovjetunióba, exportra. A ’60-as évek elején
a legdrágább motornak számított.
„Erre fájt a fogam! – meséli. – A danuviás társaságból az egyik srác
tudott egyet nekem szerezni. Ezt
nem kellett szétszedni, mert olyan
jó állapotban volt. Csak a festésén
akadt némi javítanivaló.”
Elvitte Keszthelyre egy restaurátorhoz, aki (így, összeszerelt álla-
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potában) ki tudta javítani a hibákat.
A gyári állapot mellett e jármű érdekessége még, hogy kapott egy
oldalkocsit, egy Duna 2-est. Színe
a motoréval harmonizál, piros és
drapp keveréke, így lett a fogat
is teljes. Jött még két kis robogó,
amiket a lányai számára újított fel.
Egyiküknek egy Simson Schwalbét, másikuknak egy Simson Start,
természetesen itt is nagyon figyelt
a korhű részletekre.
– Milyen szempontok szerint vásárolsz motorokat?
– Tudatosan nem kerestem a
gyűjteményem egyik tagját sem,
inkább beléjük botlottam. Láttam
bennük fantáziát: szépek lesznek,
ha újra összerakom őket. Igyekszem számomra elfogadható áron
megvenni egy, akár romos állapotban lévő valamit, mert nekem az

az érték, amikor látom, hogy mit
tudok kihozni belőle. Megélni a
motor újjászületését, a legjobb érzés az egészben. Amíg elkészül, az
alkotás tölt el örömmel, utána ki-

próbálom, és beáll a sorba a gyűjteményemben.
Végül egy csodaszámba menő
eset története is előkerült. Szán-
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„Ha már csavar a téma! Fontos
szempont az öreg járműveknél, ha újra összerakjuk azokat,
próbáljunk az adott évjárathoz
(a gyári kinézetéhez) minél nagyobb mértékben igazodni.
Érdekességként például: akkoriban egy hatos csavarnak a
kulcsnyílása 11 mm volt, ma 10es, egy 8-as csavarnak 14-es volt,
ma 13-asnak felel meg. Igyekeztem ezekből is, ha volt az eredeti,
azt visszarakni, vagy beszerezni
hozzá másik motorból.”

dékosan egy motort azért mégis keresett, egy Riga 12-est. Ezt
a motort kapta 14 éves korában.
Az első saját motorja volt, s amikor a nővére fia lett 14 éves, nekiadta. Aztán ő is továbbadta
másnak, a haverjaival szétszedték. Mintha már nem is létezett
volna, de kb. három évvel ezelőtt
ugyanezzel az unokaöccsel a keresésére indultak. Láss csodát,
kosarakban tárolva, darabokra
szedve, de meglett Kölesden!
Hazavitte, leporolta, helyreállította. Ott ékeskedik a többiek között
a kis fekete-sárga Riga 1975-ből –
majd’ ötven év elmúltával. Némi
alkatrészpótlásra szükség volt, de
az alváz és a blokk mindenképpen
eredeti.
Gábor gyűjteményének minden
tagja működőképes, az 50 köbcenti felettiek rendszámmal is
rendelkeznek. A motorok mellett
egy kedves, volt szomszéd bácsitól vásárolt Trabant is parkol. Ez is
túl van már a teljes megújuláson,
az elektromos bekötés is hibátlanul sikerült – emelte ki, mert erre
nagyon büszke, és elsőre elindult.
27 csoda áll most a sorban, tervei
szerint, ha nyugdíjba vonul, szeretne még egyet-kettőt felújítani.

Addig is folyamatosan járja a börzéket, keresi a számára értékes
darabokat. Relikviákat is gyűjt,
olyanokat, amik a budapesti Danuvia-gyárban készültek vagy valamilyen módon kapcsolódnak a
Danuviához (vekkerórák, sakkó„Van motoros történet is a családi legendáriumunkban: 1961.
március 9-én születtem. Abban
az évben olyan jó idő volt ezen a
napon, hogy apukám a Danuviával jött el Szekszárdra a kórházba
meglátogatni bennünket.”

ra, jubileumi jelvények, kitűzők,
hamutartó, könyvek, kiadványok,
korabeli újságcikkek). Természetesen olyan darabok is vannak,
amelyek egyelőre a vágyott kategóriába tartoznak: Danuvia emblémás stampedlis pohár, lakat, valamint egy Tünde motor.
Vannak célok és van motiváció is.
Gábor hobbiját és a flottát családja tagjai is nagy becsben tartják, amikor lehetőségük van, mindig meglepik különféle danuviás
ajándékokkal, sőt még a motoros
túrákra és a börzékre is el szokták
kísérni.
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Horgászparadicsom
karnyújtásnyira
Kanczler-Thuróczy Zsuzsanna | Fotó: Vincze Bálint, Váradi Vivien, Vizsy Lilla
Sokak szerint Tolna megye legszebb és legjobb infrastruktúrájával rendelkező vízterülete a Paksi Atomerőmű Horgászegyesület tórendszere. Az egyesület elnökével, Aradi Jánossal és az alelnökkel, Gerzsei
Zoltánnal beszélgettem a kezdetekről, a jelenről és a jövőbeni elképzelésekről, tervekről, és arra is választ kaptam, miért lehet egyre népesebb a horgászat szerelmeseinek tábora.
Aradi János (A. J.): – Az erőmű
alapszintjének a kialakításához erről a területről termelték ki a földet, de azt csak később töltötték
fel vízzel. A Füzes-tavakat azért
is hívják így, mert itt régen fűzfák
nőttek. Amikor elárasztották a területet, akkor ezek a fák víz alá kerültek, és jó ideig itt is voltak, a IV-

es tónál még most is lehet látni a
csonkokat.
Gerzsei Zoltán (G. Z.): – A Kondor-tó
természetes vízként már korábban
is itt volt mint a Duna mellékága.
A Füzes-tavakat később alakították ki, mely kezdetben összefüggő
terület volt, a tavakat elválasztó
gátakat akkor hozták létre, amikor

horgásztó lett. Ezért van, hogy a
partközeli részek kevésbé akadósak, hiszen onnan tolták el a gátra
a földet.
– Milyen a vízminőség és a halállomány összetétele?
A. J.: – Ez alapvetően egy pontyos
hely, azonban már jó pár éve törekszünk arra, hogy többféle, Magyar-
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országon őshonos halat is lehessen
fogni. Harcsa természetes szaporulatból is van a vízben, mellette
egyéb rablóhalakkal próbálkozunk,
ilyenek a süllő és a csuka. A csukának kicsit meleg ez az égtáj, ezért
ezekből inkább fogható méretűeket telepítünk. A süllőre különböző
programjaink vannak, ami nagyon
bevált, az a mesterséges süllőfészek, amiket kiteszünk a tavakba,
és rá tudnak ívni a süllők. Ebből
rengeteg az ivadék, ezek most kez-

denek beérni, mert hallani, hogy
már fogják őket a horgászok. Ez a
program annyira bevált, hogy van
olyan fészek, amelyre kétszer egymás után is ráívnak.
Mivel mi nem vagyunk regisztrált
vízterület, ezért van lehetőség a
nem őshonos fajok betelepítésére
is, ebből mi az amurt választottuk,
ami nem tud leívni nálunk, úgyhogy
ebből egyéb problémák nem származnak. Ezt egyébként szeretik fogni a horgászok.
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G. Z.: – Minden halra igaz, hogy minél kisebb korosztályt teszel a tóba,
annál rosszabb a túlélési esélye.
Amikor ivadékot vagy előnevelt halat veszünk, ott viszonylag nagy az
elhullási arány, mert megeszi a madár, egy másik hal, érzékenyebbek a
betegségekre, sérülésekre. Viszont
ezek olcsóbbak. Ha konyhakész halat veszünk, azt könnyen megfogják,
de ez nagyon drága, főleg a rablóhal esetében. Ezért próbálkozunk
saját szaporítási programokkal.
A pontyot mi neveljük konyhakész
méretre a halgazdaságban, mellette vásárolunk is.
A. J.: – Ha jól van beállítva a takarmányoztatás, akkor a pontyokat
kétnyaras korukban ki lehet tenni
horgászatra. Magas fehérjetartalmú
takarmánnyal tápláljuk őket, ez azért
kell, hogy a hal húsa jó minőségű legyen, és ne legyen zsíros. Nyilván ez
költséges, de fontos, hogy egészségesek legyenek a halak. Emellett
még nagy méretű pontyokat (5 kg
felettieket) szoktunk külön tenyészteni, és ha lehet, akkor venni, habár
ez nagyon drága, hiszen a hal ára a
súlyával együtt exponenciálisan nő.
A vízminőséggel kapcsolatban pedig elmondható, hogy nálunk a
vízszint tartása Duna-vízzel történik, ami szerencsére nagyon tiszta.
Az elmúlt években ebből soha nem
volt problémánk.
G. Z.: – Az, hogy friss Duna-vizet
használunk, a nyári időszakban kiemelt fontosságú. Télen pedig az
erőmű meleg vizes csatornájából
kapott vízzel bizonyos területek
még extrémebb hidegek esetén
sem fagynak be a befolyó környékén, tehát télen is lehet rajtuk horgászni.
– Mi volt a legnagyobb hal, amit itt
fogtak?
A. J.: – Pontyból tavaly mérlegeltek
egy 20 kg felettit, harcsából pedig
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110 kg volt a legnagyobb. Szabály
szerint 55 cm felett vissza kell engedni a kifogott pontyot. Harcsa
esetében felső korlát nincs.
– Egy évben hányszor van telepítés?

nik. Amikor halakat teszünk a tóba,
azok egy kicsit átkeverik az állományt, ilyenkor mindig jobb a fogás. Év közben, amikor látjuk, hogy
a fogási esély csökken, akkor szoktunk külső vásárlásból telepíteni

G. Z.: – Vannak egyszer a saját nevelésű halak, amiket a gazdaságban
nevelünk. Ezeknél már tavaly is azt
a módszert választottuk, hogy egyszer ősszel halásszuk le a nevelőtavakat, akkor van egy nagy men�nyiségű telepítés. Ezekből az elmúlt
években már tartottunk vissza egy
jelentősebb mennyiséget, amit tavasszal engedünk a tavakba. Ezzel is
azt akarjuk elérni, hogy folyamatosan legyen hal a tóban, és ne csökkenjenek a fogási esélyek. Emellett
van a vásárlásból történő, úgynevezett frissítő telepítés, hogy a fogási
esély egész évben jó legyen.
– Az egyesület hogyan segíti a
horgászokat? Hogyan növelik a fogási esélyeket?
A. J.: – Az, hogy tavasszal külön telepítünk, tehát, hogy megtartjuk az
állomány egy részét, ez is a fogási
esélyek növelése érdekében törté-

nyáron. Egy pár éve a vezetőségben
eldöntöttük, hogy próbálunk a nyárra koncentrálni, mert sokan ilyenkor,
a szabadságuk alatt tudnak elmenni
horgászni, ezért szeretnénk, hogy
addigra ne ürüljön ki a tó.
– Hány tagja van az egyesületnek?
A.J.: – Jelenleg 750 fő. Ez egyébként a felső határ, ennyi tagunk lehet, és ezt most el is értük. Annyi
jelentkező van, hogy nem is tudunk
mindenkit felvenni. Ők olyan horgászok, akik idejönnek napi jeggyel
párszor, nagyon megtetszik nekik a
környezet és az, hogy fogni is lehet.
Mivel a tavak elsősorban az erőműves dolgozók pihenését szolgálják,
ezért elsőként az itt dolgozók kapnak tagfelvételt, ez prioritás nálunk.
Általában ugyanazok a szabályok
vonatkoznak a tagokra és a napijegyesekre, de próbálunk tagjainknak
kedvezményeket adni. Ez megnyil-

vánul az elvihető halmennyiségben
vagy a különböző akciókban, ami
mind-mind a tagoknak jár előnyökkel. Van egy versenytavunk, azt
időnként felszabadítjuk versenyszezonon kívül. Ezen általában csak a
saját tagjaink horgászhatnak, ők vihetnek el róla halat.
G. Z.: – Ilyen kedvezmény továbbá a
rablóhalas horgászat, tagjaink éjszaka is pergethetnek, a napijegyesek
nem.
– A horgászat mellett van-e lehetőség a szabadidő egyéb eltöltésére is?
G. Z.: – Van sátorozási lehetőség a
területen. A Paksi Horgásztanya büfénk színvonalas szolgáltatásokkal
üzemel, többek között pizzát lehet
süttetni, és kivitetni az adott horgászhelyre. Emellett van főzési lehetőség is. A fóliázott teraszok, amiket
fűteni és hűteni is lehet, hosszú baráti beszélgetésekre is alkalmasak.
A gyerekek részére játszóteret építettünk, és van egy nagyon igényesen kialakított halpucoló, a fogás
feldolgozásához.
A. J.: – Ez egy kedvelt túraútvonal a
paksi kerékpárosoknak. Mivel a tórendszer igen nagy kiterjedésű (5-6
km), ezért a kirándulók is előszeretettel sétálják körbe.
A horgászok nyugalma érdekében a
területre nem lehet bemenni autóval, ez vonatkozik a kerékpárokra is.
A sok felszereléssel érkező horgászoknak azonban van lehetősége kiszállítást kérni, így nem kell kézben
cipelni a botokat és egyéb eszközöket.
– Milyen fejlesztések történtek azóta, hogy az elnökség élére kerültetek? Milyen tervek vannak a jövőre
nézve?
A. J.: – Elnökségre kerülésem elején egy tagfelvételi akciót indítottunk, aminek hatására rögtön 70
taggal bővültünk. Az ebből befolyt
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összeget mindjárt halasításra fordítottuk, ekkor nőttek a fogási esélyek is.
Átdolgoztuk a horgászrendet is,
mely korábban tele volt tiltásokkal.
Az volt a filozófiánk, hogy az ide érkezők pihenni jönnek, ezért ne tiltásokkal találkozzanak. Rugalmasabb
és hosszú távon az új horgászok bevonzását lehetővé tevő szabályokat
alkottunk. Hiszen hogyan lesz valakiből horgász? Ha kipróbálhatja.
Szép környezetben, jó levegőn és
halfogási esélyekben gazdag kikapcsolódási lehetőséget kívánunk biztosítani vendégeinknek. Felülvizsgáltuk és átdolgoztuk a napijegyek
gyártási, értékesítési rendszerét,
többek között elkezdtünk gyerekjegyeket árulni, jelképes, 200 Ft-os
összegért. Az utánpótlás szempontjából fontosak a gyerekek, így
ők is megszeretik a horgászatot, és
foghatnak horgászbotot a kezükben. Emellett többféle napijegyet

napijegyekből befolyó bevételek a
többszörösére nőttek.
Megújítottuk az egyesület honlapját, és Facebook-oldalt készítettünk.
Folyamatos tájékoztatást adunk
ezeken a felületeken.
Nagy változás volt a gazdaság átszervezése. Sokat segített ebben
Katics Máté (korábbi felügyelőbizottsági elnökünk), aki halászati
szakember. Megfogadtuk a tanácsait, azóta etetünk magas fehérjetartalmú takarmánnyal, változtattunk a nevelőtavakban nevelt
halsűrűségen és a halnevelési stratégián. Mindig tartunk készleten
gyógyszereket a betegségek ellen,
így azonnal be tudunk avatkozni,
nem pusztul annyi hal. Ez a veszteségeinket is visszafogta, és évek óta
rekordmennyiségű, jó minőségű halat nevelünk.
Óriási parkosításba fogtunk. Eltávolítottuk a tájidegen bokrokat, felnyírtuk a fákat, hogy átláthatóbb legyen

árusítunk, ilyen például a sportnapijegy, hiszen sokan vannak, akik nem
fogyasztják a halat, de horgászni szeretnek. Az utóbbi években a

a terület. A VI. számú tavat teljesen
átalakítottuk, hiszen Tolna megyében nem sok versenyzésre alkalmas
víz van. Itt egyenes partvonalú terü-
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letet alakítottunk ki, kijelölt horgászállásokkal. Ehhez versenyzőket kérdeztünk meg, követtük tanácsaikat.
Nagyon népszerű ez a tó, hiszen az
idei évben az országos bajnokság
két fordulóját is itt rendezik.
G. Z.: – Azért volt jó, hogy a VI. számú tavat így átalakítottuk, mert a
versenyek jelentős része kizárólag
ezt a tavat foglalja le, nem zavarva a
többi horgászvizet és a horgászokat
sem. Évente általában két pontyfogó versenyt is rendezünk, amelyen
még pontyfogó világbajnok is versenyzett. Az V. számú tó pedig inkább sporthorgász jellegű, hiszen
nagy pontyokat telepítettünk bele.
Ezeket kifogás után vissza kell dobni. A horgászversenyek a jó hírnevét
viszik a tavaknak. Emellett tagjainknak rendezünk maratoni horgászversenyt, illetve van családi napunk
is, amelyek nagyon sikeres rendezvényeink.
Ez a terület az atomerőműé, az itt
lévő vízterületet pedig hosszú távon bérli az egyesület. Az erőműtől kapjuk a vízutánpótlást is. Egy
vállalkozási szerződés keretében az
egyesület felel azért, hogy a tavak
környezete rendezett legyen. Egymásért vagyunk, fontos a jó kapcsolat és az összetartás az erőmű és az
egyesület között. Ebben van nagy
felelőssége a vezetésnek, hogy
ezt a kölcsönös előnyökön nyugvó
együttműködést fenntartsa és folytassa a jövőben is. Ehhez nagyon
fontos a testületekben az utánpótlás
kinevelése. Próbálunk fiatalokat bevonzani, azért, hogy bele lássanak
az egyesület működésébe. Az idei
évben tisztújítás lesz az egyesületnél, a jelölési folyamat már lezárult.
Szerencsére több fiatal, aktív dolgozója az atomerőműnek is kapott jelölést, akik a megszavazott bizalom
esetén vihetik tovább az erőművel
való jó kapcsolatainkat.
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„Gellert” kapott varázslat
Váczi Gergő | Fotó: Magellán
Uri Geller neve vitathatatlanul fogalom a szórakoztatóiparban, azon belül is a varázslatok, misztikumok,
illúziók világában. Emberek millióit, sztárokat, politikusokat, sőt tudósokat is „elvarázsolt” már mutatványaival, amelyek hitelessége – érthető módon – sokszor, sokakban keltettek kétségeket. Uri azonban
kitartóan vallja, hogy képességei valósak, paranormálisak, és azok a hihetetlennek tűnő mágikus tettek,
amelyeket előadásai során láthatunk, nem bűvészmutatványok, hanem tényleges varázslatok. A Magellán
stábja Izraelbe utazott, hogy találkozzon Uri Gellerrel, akitől a sok érdekes sztori mellett azt is megtudtuk,
hogyan is kapta, hogyan is szerezte különleges képességeit.
Uri Geller a saját múzeumának kapujában, a Magellán stábja előtt
mutatta meg védjegyévé vált mutatványát, a kanálhajlítást. Sokszor,
sok helyzetben, sok helyen mutatta
már meg a magyar származású illuzionista ezt a trükköt, de pár méter
távolságból látni tényleg bámulatos élmény. Mindjárt elmondom,
hogy mi lett a kanál sorsa, hiszen
fontos helyre kerül majd a múzeumon belül, de előbb menjünk egy
kicsit beljebb.

Izraelben járunk, Tel Aviv óvárosában Jaffon, ahol Uri Geller nemrég nyitotta meg saját múzeumát.
Az érdeklődő csoportok saját szájából hallhatják történeteit, ugyanis ő
maga kalauzolja őket körbe. Személyes tárgyain kívül található itt relikvia több amerikai elnököktől, Michael Jacksontól, Albert Einsteintől,
de még Teréz anyától is. De vitrinbe
került például Marilyn Monroe parfümje vagy Kobe Bryant egyik neki
dedikált labdája is. Sőt két olyan

tárgy, amire kifejezetten büszke.
„Ez itt Albert Einstein pipája volt,
ez pedig Sigmund Freudé.”
Bár Uri Geller Izraelben született,
Magyarországról kivándorolt szülei
Gellér Izsák és Freud Manci magyarul beszéltek hozzá gyerekkorában,
de azóta nagyon ritkán használja
a nyelvet. Néhány mondatot azért
ki tudunk szedni belőle magyarul.
„Nem, nem beszélek jól magyarul, azért is csináljuk ezt az interjút angolul. Elfelejtettem. Én sose
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laktam Magyarországon, az anyukámmal beszéltem magyarul, de az
volt 70 évvel ezelőtt.” A mentalista
szerénykedik, 2008-ban ugyanis a
Magyarországon futó Kiválasztott
című műsorban – ahol hazai mentalista utódját kereste – szinte tökéletesen konferált magyarul. Ebben
a műsorban mondta mindig, hogy
működj, vagy ahogyan tőle hallhattuk: MUKODJ. Ez Magyarországon
azóta amolyan szállóigévé vált. „Én
ezt nem terveztem, de minden országban, ahol ment a műsor kialakult valami hasonló. Lehet az
akcentusom miatt.” Uri egyébként
azóta nem volt Magyarországon,
de baráti kapcsolatai maradtak a
műsor után is. „Nem voltam Magyarországon, de kapcsolatban
maradtam például David Merlinivel, ő az egyik legjobb szabadulóművész Houdini óta. Övé a Houdini
Múzeum az Uri utcában. Magyarország és a magyarok egyébként
sokat jelentenek nekem. A magyar
vér itt van bennem.”
Urit ma már túlzás nélkül szinte ez
egész világon ismerik. Különleges,
paranormális képességeit – melyet
egyébként sokak megkérdőjeleznek – számtalan helyen és műsorban megmutta már, kanalakat hajlított, elromlott órákat indított be,
vagy kitalálta emberek gondolatait. Vizsgálta már képességeit a CIA
is. Most azonban azt is felfedte nekünk, honnan ered mindez a képessége. „5 éves voltam, amikor egy
kertben játszottam itt Izraelben.
Hirtelen megláttam egy fényt, ütemesen megvilágított, és egy lézersugárszerű valami eltalálta a homlokomat. Annyira erős volt, hogy
leestem a földre. Mikor felkeltem,
azonnal odafutottam anyukámhoz,
aki nem hitt nekem. Azt mondta,
hogy csak kitaláltam vagy álmodtam az egészet. Nem sokkal ezután
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pedig édesanyám konyhájában a
kanál elgörbült, majd eltört a kezemben miközben ettem.” Az esetet egyébként akkor nem gondolta
túl. „Azt hittem, hogy ezt mindenki
meg tudja csinálni. Mindössze 5-6
éves voltam akkor, nem fogtam fel,
hogy ez valami különleges dolog.”
Uri ezt a történetét egész élete során nem tudta bizonyítani. Aztán
körülbelül 15 évvel ezelőtt bemutattak róla egy műsort, ahol szintén
elmesélte a történetet. Ezután egy
férfi felkereste, és azt állította, hogy
ő maga ott volt, és látta a fényt, látta ahogy az akkor 5 éves Urit megüti az a fénycsóva. A férfi fiatal katona volt akkor, és azt mondta, látta,
amikor a kisfiú futott haza, a fény
pedig állítólag követte őt, majd házuk homlokzatán eltűnt. Ez a férfi
hitelesítette Uri számára az életét
megváltoztató történetet.
Uri Geller, az elmúlt időben azzal
került a címlapokra világszerte,
hogy hisz az ufók létezésében és
a NASA-nál ezt meg is tapasztalta.
„Én hiszek a halál utáni életben és
az ufókban is. Nyilván nem lehetünk egyedül az univerzumban, ha
egyedül lennénk, miért lenne ennyi
tér? Nincs kétség ebben, Obama,

Az érme másik oldala
Gellert már 1970-ben „csaló” szóval illették hazájában. 1974-ben egy leleplező újságcikk is megjelent, mely részletesen tárgyalta trükkös csalásait, s feltárta Geller „tizenegy trükkjét”. A cikk állítása szerint Geller
menedzsere, Shipi Shtrang és Shipi nővére, Hannah Shtrang titokban segítették őt a trükkök véghezvitelében az előadások alatt.
1975-ben két tudós meggyőzőnek találta Geller előadásait, szkeptikusok
azonban számos lehetséges magyarázatot találtak arra, Geller hogyan
csaphatta be ezen tudósokat különböző elterelő technikák segítségével.
Ezen kritikusok – köztük Richard Feynman, James Randi és Martin Gardner – azzal vádolják Gellert, hogy trükkjeivel a szórakoztatóiparon kívül
csalást, szélhámosságot követ el.
A fizikai Nobel-díjas Richard Feynman, aki maga is amatőr bűvész Tréfál,
Feynman úr? című könyvében leírja, hogy Geller képtelen volt meghajlítani egy kanalat az ő és fia számára. Feynman Látogatás Uri Gellernél
című írásában leírja, hogy egy Gellernél tett látogatása során miként akadályozta meg, hogy Geller trükkökhöz folyamodjon. Ezen lehetőségektől megfosztva Geller nem volt képes reprodukálni mutatványait.
Órás mutatványait órásmesterek egyszerű trükkökkel képesek megmagyarázni.
Forrás: https://starity.hu/sztarok/uri-geller/eletrajz/

Donald Trump, Benjamin Netanjahu, ők mind tudnak ezekről. Amiről soha nem beszéltem korábban,
hogy évekkel ezelőtt, amikor a NASA-nál jártam, az akkori legmagasabb vezetők bevittek egy széfbe,
amiből kivettek, majd a kezembe

adtak egy különleges fémdarabot.
A színe olyan volt, amit korábban
soha nem láttam. Kérték, hogy
rakjam rá a kezemet, és mondjam el, mit érzek. Mondtam, hogy
ez nem a mi bolygónkról való. Ezután elmondták, hogy igazam van,
ugyanis ez egy ufó darabja, ami a
földdel ütközött. Minden, amiben
hittem, akkor valóssággá vált, a
leghitelesebb tudósok erősítették
meg.” Bár ezek az állítások sokaknak csak mesének tűnhetnek, Uri
azt mondja, nincs kétsége afelől,
hogy földönkívüliek léteznek, és
szerinte jó szándékúak. Ha nem
így lenne, már rég elpusztíthatták
volna a földet.
Na de menjünk vissza a múzeumba,
melyet Uri egy építész és a sógora segítségével maga alakított ki.
Ennek egyik ékessége egy Cadillac autó, amire több mint 2600
darab kanalat erősítettek. Ezeket
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Uri olyan ismert emberektől kapta, mint például Elvis Presley vagy
John Lennon. De árveréseken és
ismerősein keresztül van a gyűjteményben olyan kanál is, ami például Napóleoné volt. És ha már itt
tartunk, akkor nézzük is, hogy mi
lesz a sorsa annak a kanálnak, amelyet a mentalista stábunk szeme
előtt hajlított meg. „Ezt a gyönyörű
kanalat, amit hoztatok, meghajlítottam, most pedig odarakjuk Salvador Dali kanala mellé.” A közel
3000 kanalat egyébként Uri mind
ismeri. Kitől, hogyan és milyen körülmények között került ide.
A kanálhajlítás egyébként olyan�nyira védjegye lett Urinak, hogy
nemrég egy különleges tetoválást
készíttetett, hogy akkor is tudjon
kanalat hajlítani, ha épp nincs egy
a keze ügyében. Az evőeszközt a
karjának belső részére tetováltatta. Ha kiegyenesíti akkor a kanál
egyenesen, „eredeti” pozícióban
látható, ha viszont behajlítja a karját, akkor láss csodát, a kanál meghajlik.
Uri Geller képességében lehet hinni, és lehet azt cáfolni is. Egy azonban biztos. Olyan karizmája és előadóművészi tehetsége van, ami
nagyon keveseknek. A beszélgetés
végén pedig a magyar származású
világhírű mágustól egy kis útravalót
is kapunk, amelyet az életünk jobbá és hasznosabbá tételére fordíthatunk. „Ha valamit el tudsz érni a
gondolatoddal, akkor el tudod érni
a tetteiddel is! Amit el tudsz képzelni, azt a való életbe is meg tudod valósítani. Bármit csinálhatsz,
elérhetsz és megkaphatsz! Te vagy
az életed kovácsa! Ne cigizzetek,
ne drogozzatok! Gondolkozzatok
pozitívan, és higgyetek magatokban! Legyetek optimisták, és érjétek el a céljaitokat! Ez az én üzenetem a magyar fiataloknak.”
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A Mi Hódunk!/Fehér holló
Vincze Bálint | Fotó: Vincze Bálint
A nyári zivatarok az utóbbi években sajnos oly ritkák, mint a fehér holló. Igaz, néhány évtizede maga
a holló is ritkaságszámba ment. Napjainkban viszont az erőmű vagy Paks közelében hangját egyre
többször hallhatjuk. Idővel lehet, hogy még fehér hollót is láthatunk? „Következésképpen” a nyári zivatarok száma is idővel sokasodhat? Na, persze! Tudománytalankodásomat inkább hagyjuk. Azért a
hódoknál ez a logika mégis bejött. Két évszázadon át nagyon kevesen láthattak errefelé hódot vagy
annak rágásnyomait. Mára pedig mást sem hallani, hogy milyen sok van belőlük.
Mivel territoriális fajról beszélünk, gyakorlatilag az
állomány gondoskodik az önszabályozásáról. De az
ember számára nemkívánatos nagyszámú populációt valószínűsíthető, hogy rövidesen egy mindenki
által elfogadható mederbe kell terelni. Azaz természetes ragadozók híján az ember veszi át a gyérítés
feladatát. Ezt várom a legkevésbé. Pedig már megtörtént a nyugati országrészen. De fotózása törté-

netének még igen az elején járok. Amikor még mifelénk is ritka volt, mint a fehér holló. Az előző szám
kitérője után kezdődjék a „több mint Ezeregyéjszaka” története. Igen, 2018 nyarától napjainkig bizton
állíthatom, a hódok fotózásával töltött éjszakáim
száma már jóval meghaladta az ismert mese címszámát. Nyár végén a Kondor-tó halőrháza melletti nyárfák egyikét villámcsapás érte. A kettétört fa
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Az első hódlesem (fotó: Rákosi Tamás)

Az őrszem óvatosan érkezik, tudja, hogy ott vagyok

Nagy a bőség, megéri a kockázat
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megmaradt törzsén még ma is látható jellegzetes
árulkodó jele, a függőleges hasítás nyoma. A közel
húszméteres nyárfa koronája nem bírta sokáig, hatalmas robajjal dőlt a vízbe. Úgy vélem, hogy a tó
másik felében még a hódüreg lakói is meghallották.
Mi sem támasztja alá jobban feltételezésemet, hogy
másnap éjjel már a terített asztalnál vacsorázott az
egész család. A vízbe dőlt fa egy kis része a partoldalon maradt. Eleinte rejtekhelyként használtam
a fotózáshoz. A hódok szempontjából az égből jött
áldás jó ideig biztosította esti betevőjüket, nekem
pedig nap mint nap a találkozást a szinte percre
pontosan érkezőkkel. Hatalmas mennyiségű fa volt
a vízben, mégis eljött az idő, amikor csak a lecsupaszított vastag ágak és a törzs parton maradt része
maradt meg. Vitathatatlan, hatékony rágcsálóval
van dolgunk. Ahogy fogyott a fa, úgy ritkultak az
esti látogatások. Azok is az „aprajafalva” csoport
tagjai, az újszülöttek voltak. Az idősebbek valahol
máshol keresték tartalmasabb esti adagjukat. Akkoriban nekem a kicsik is nagy újdonságnak számítottak. Mivel attól tartottam, ők is hátat fordítanak
nekem, taktikát váltottam. Az építészet segítségét
kérve gyorsan egy, a víz szintjével szinte azonos magasságú stéget építettünk, amelyen egy hevenyészett sátor takarásában szinte a vízen kuporogva
várhattam és fotóztam az esti jövevényeket. De ez
vajmi kevés lett volna a sikerhez. Kellett hozzá csali
is, amiből bőven volt a parttól távolabb. Fiatal csemeték ezrei veszik körbe, néhol áthatolhatatlanul a
tópartot. Ettől is tartom a Kondort a legkedvesebb
pihenő- és horgásztónak. Kicsit akadós, néhol meredek, de igazi kihívás az ilyen vadvíz az ezt szerető sporiknak. Na meg a hódoknak! Hát nekiláttam
az amúgy is a tógazda által rendszeresen gyérített
dzsumbujt ritkítani. No, ne tessék erdőírtásra, inkább csak néhány karvastagságú ág kivágására
gondolni. Azt is olyan részen, ahol már zavarták
egymást az ágak a növekedésben. A kis hódok nagyon meghálálták a gondoskodást. Jöttek, mintha
zsinóron húzták volna őket. De nem egyedül. Mai
napig zsigereimben érzem, ahogy a stégen kuporgok, és centikkel alattam a hatalmas test a víz alatt
lassan elhalad. Tudtam, hogy a szülők vagy a nagy
testvérek egyike ellenőrzi, nincs-e veszély, mielőtt
a háttérben várakozó ifjoncokat ráengedi az esti
partira. Miután meggyőződtek róla, hogy számukra
én az ártalmatlan fotós Róbert bácsi vagyok, nem
egy hívatlan vendég, jöhettek a gyerekek. Nem vol-
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tak ott egyfolytában, így sokszor a folyamatosan és
monotonon hullámzó víz látványa és hangja álomba
szenderített. Csak akkor ébredtem, amikor valami
fura rágcsálóhang ismétlődése csengett a fülembe,
tőlem alig néhány méterre. A kicsik kiülve a vastag
ágra, elmélyülten fogyasztották a potya kajájukat,
hallván, hogy a fotós éppen bevetésképtelen. Miután feleszméltem, vakuvillanások százaival zavartam
meg rövid időre őket. Először elúsztak, de hamarosan visszatértek, és a fényözönben folytatták a
lakmározást. Megtörtént, hogy a tó kifolyózsilipje
a lehullott falevelektől eldugult, és hajnalra nem a
hódfogak hangjára, hanem arra ébredtem, vízágyon
fekszem a megnövekedett vízszint miatt. Hát ilyen
a hódfotós élete. Főleg ősszel. Mégsem ez volt a
leghatásosabb jelenet azokon az éjszakákon, amit
abban a sátorban töltöttem egészen ősz végéig, a
fagyok beálltáig. Mai napig minden este bejelentkezem az őrparancsnoknál, hogy kint vagyok a járőrterületük közelében, és ne lepődjenek meg, ha
itt-ott felvillan egy-egy vaku fénye. Első időkben az
őrségen kívül még a kint lévő esti horgászoknak is
szokatlan jelenség volt ez. No, nem állítom, hogy
mára már megszokták. De ez van. Egyelőre. Még
nem értem a sztori végére. Ott hagytam abba, hogy
az őrség tudta nélkül saját jól felfogott érdekemben
sem villogok. Miért? Történt az elején, hogy egy alkalommal elfelejtettem bejelentkezni. Pont aznap,
amikor őrzésvédelmi gyakorlat volt az erőműben.
Persze erről én a sátorban semmit sem tudtam. Csak
vártam, hogy megjelenjenek kis barátaim. Hát, miután megjelentek, azon nyomban el is tűntek. Röpke

Hihetetlen fényjátékok közepette fotózhattam őket

A felszínen néhány csonk jelezte a bedőlt fa helyét
pillanatra egy nagy kérdőjel jelent meg az agyamban, de nem sokáig kellett várnom a válaszra. Hirtelen erős fénycsóva világította meg a vizet, és egy
hangos felszólítás kérte, jöjjek ki a sátorból (szerencsére nem feltett kezekkel). Nos, a TEK járőrei szakították félbe esti fotózásomat. A gyanús villogás
jogosan felkeltette az őrség figyelmét, és azonnal
rám küldték a kerítésen kívül rendszeresen járőröző
kommandósokat. A kárörvendőknek megjegyzem,
nem volt semmilyen földre teperés és bilincselés.
Ismertük egymást. Sokszor segítettek már azzal,
hogy jelezték, merre és mikor láttak vadmozgást az
erőmű környékén, így téve könnyebbé az én fotózásaimat is. A szemembe világító erős lámpafényben
azonnal beazonosítottak, látva, nem én vagyok a veszélyforrás az erőmű biztonságára, majd további jó
estét kívánva távoztak. A kis hódok érthető módon
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nem jöttek vissza aznap éjjel. Én is békésen aludhattam reggelig. Mondanom sem kell, azóta még
akkor is bejelentkezem az őrségnél, ha csak néhány
pillanatra ugrom le a partra. Persze ez is ritka, mint a
fehér holló. Ha már ott vagyok, akkor többnyire reggelig maradok. De egyszer mindennek vége. A tél
közeledtével még a potya falatok ellenére is megfogyatkoztak az esti látogatások. El kellett fogadnom,
hogy kis barátaim a téli szállásuk közelében keresik
az esti vacsorának valót. Szerencsémre hollétükről
a mai napig sok horgásztárs ad információt, így tudtam, merre induljak. A hideg őszi szelek és fagyos
éjszakák miatt ideje sátrat bontani. Irány a hódvár!
(Folyt. köv.)

Köszike!
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A part szélén sokféle fiatal sarj színesítette az esti
menüt
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Irány a Zengő!
Susán Janka | Fotó: Susán Janka
Volt már lehetősége körbenézni a Zengőre épített új kilátóból a kedves olvasónak? Ha még nem, tervezzen be ide egy túrát, mert hét emelet magasságból, madártávlatból nézhet szét, fújhatja ki magát a
meredek kaptató után. Erőpróba a javából, amelyre egész évben jól fog esni visszagondolni, amikor a
mindennapi kihívásokat kell leküzdenünk. Van bennünk kitartás! Menni fog ez! – juthat erről a túráról
eszünkbe.
Évzáró túraként másztuk meg néhány éve a Zengő 682 méteres
csúcsát először, de akkor egy kicsit csalódottan álltam a csúcson,
mert a fák alól próbáltunk körülnézni, de nem sok sikerrel. Ott állt
ugyan a 17 méter magas betontorony, amelyet 1984-ben az Állami
Földmérési Hivatal építtetett mérőtoronynak, de életveszélyesnek
minősítették, ezt hirdette egy táb-

la. Szabálykövetők lévén nem kockáztattuk meg a feljutást a rozsdás
vas csigalépcsőn. Ilyenkor az emberben mindig marad egy hiányérzet, és erre emlékeztetett egy, a
telefonomból szilveszter előtt feldobott fotó. Ez volt az a pillanat,
amikor megfogalmazódott bennem a gondolat, hogy ismét meg
kell mászni, mert hallottam már az
új kilátóról.

A Zengő a Keleti-Mecsek része,
és a körülötte, alatta fekvő települések kulturális emlékekben is
gazdagok, akár több napot is eltölthetünk a környéken. Pécsvárad a nevében is hordozza, hogy
itt erődítmény épült. Az egykori
szerzetesi monostort Szent István
király alapította 998-ban, Koppány
legyőzése után. Az itt álló kőépület Géza fejedelmi udvarháza volt,
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elszántságunkat. Óvatosan haladtunk a hatos úton, átkeltünk
a Kelet-Mecsek nyúlványain, és
Hosszúhetény felé hajtottunk le
róla. A településről kiérve megszűnik a bitumenes út, de a köves
úton egy hókotróval találkoztunk,
örömmel nyugtáztuk, hogy ilyenkor sem hanyagolják el az utakat.
A Kőmorzsoló óriás 3-4 méteres
akácfából épített kolosszusa békésen ücsörgött az út mellett. Baráth Gábor képzőművész alkotása
elámítja a környéken kiránduló
gyerekeket, akik még a tenyerébe
is beülhetnek. Társai vannak, Mecseknádasdon Vasgyúró, Bikalon
pedig Fanyűvő. Őket is érdemes
meglátogatni.
A friss hó sokakat megmozgatott,
jó pár túrázóval találkoztunk, amíg
elértük a püspökszentlászlói parkolót, nem messze az arborétumtól. Kék ég, szikrázó napsütés, talpunk alatt ropogó friss hó és nulla
fok. Kell ennél jobb idő, hogy elindítsuk a csúcstámadást?
Az arborétum majd március 15től látogatható, így csak kívülről
majd István Asztriknak adta, hogy
benne bencés rendi szerzetesek
számára létesítsen otthont. Pécsváradról is vezet fel túraútvonal a
csúcsra, de innen majd legközelebb megyünk fel. Tervezzük, hogy
ellátogatunk Zengővárkonyra is,
az egykori hatalmas szelídgesztenyés megmaradt példányaihoz, az
alattuk pihenő Rockenbauer Pál
sírjához, akire a Másfél millió lépés
Magyarországon című filmsorozatból sokan emlékeznek.
Most viszont Püspökszentlászlóra esett a választásunk kiindulópontként. Nehezített terep várt
ránk, mert hóeséses reggelre
ébredtünk, és repkedtek a mínuszok, de ez is csak fokozta az
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jártuk körbe, ahogy elhaladtunk
mellette. A hatalmas fenyők havas
csoportjai békésen álldogáltak,
ágaikat lehúzta a hó súlya. Mint
egy tökéletes karácsonyi képeslap, jutott eszembe róluk. A változatos facsoportok szépen keretezték a kastélyt és a templomot. Egy
népi hagyomány szerint egykor
Szent László királyunk bölényre
vadászott ezeken a hegyeken, de
hatalmas vihar kerekedett, és előle az itt élő remeték barlangjába
menekült. Biztos menedéke emlékére hálából templomot építtetett. 1235-ben még Szentlászló
néven említették a települést. Az
1725-ben felépült újabb templom is egy remetének köszönhető, majd 1797-ben gróf Esterházy
Pál László pécsi püspök emelte a
klasszicizáló késő barokk stílusú
új templomot és hozzákapcsolva
a kastélyt. Gyönyörűen felújított
az épület, egyszer érdemes lenne
belülről is megnézni. Mindszenty
József bíborost 1955-ben egy ideig itt őrizték, ennek emlékére rendeztek be egy emlékszobát. Emel-
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lett a kastély történetét bemutató
kiállítást is kialakítottak.
Az arborétumban nyolcvannégy
fa- és cserjefajta található a világ
különböző részeiről. Létrehozása
a kastély építésekor kezdődött,
már ekkor szökőkutat és halastavat építettek. A 19. sz. végén hat
holddal bővítették a területét, és
mindenhol alácsövezték az öntözés kialakítása miatt. Egy Zsolnayszökőkutat állítottak a kastély elé,
és vadasparkot gondoztak. Igazi
kis paradicsom lehetett ez akkoriban, főleg amikor már a szabadtéri
úszómedence is elkészült.
A kastély után emelkedni kezd az
út, a sárga túrajelzésen haladva
jutunk fel a csúcsra. Nemsokára
jobbra leágazik egy ág, amely a
Mária-kápolnához vezet. Mi most
nem tértünk le erre, de aki rövidebb túrát szeretne tenni, a faluba
visszatérhet erre is. A kápolnában
a szászvári Kis György szobrász-

művész piétájához látogathatunk
el, amely híres kegyhely.
Az erdőnek ezen a részén már alig
találkoztunk valakivel, kivéve egy
szikár futónőt, aki kicsit aggódva mondta, hogy elég meredek
emelkedőre kell számítanunk a
csúcs előtti utolsó részen. A korábbi túránkról bennünk is megmaradt ennek emléke. Az emelkedővel még nem is lenne gond,
hiszen ha lassabban ugyan, de lehet haladni. Ám a hó miatt nehezített volt a terep. Rá kellett jönnöm,
hogy a bakancsomat nem havas
túrára tervezték, mert sajnos gyakran megcsúszott.
Hihetetlen csendben haladtunk.
A fák örömmel hordozták a frissen
hullott havat, a bokrok, kisebb növények bájos pamacsokat növesztettek, vagy zúzmarás bevonatuk
csillant meg a fák közé bekukucskáló napsugarakban. Hamarosan
vége lett a kellemes szakasznak,

elértük a leágazást, ami után a meredek kaptatón folytattuk utunkat.
Itt már nagyon kellett figyelni hova
lépjek, ennek ellenére egyszer sikerült hasra esnem. Ekkor döntöttem úgy, hogy a fényképezőgépet
inkább a tokjában viszem.
Kisebb köveken vagy éppen hatalmas fagyökerek között lépdeltünk.
Időnként kidőlt fa keresztezte az
utunkat, amelyen át kellett mászni vagy éppen átmenni alatta. Bizony lekerült rólunk a sapka, sál,
kesztyű. Minden emelkedő véget
ér egyszer, nekünk legalább is elkezdett szelídülni, és már nagyon
kerestük, mikor látjuk meg a kilátót. Nem könnyű észrevenni, mert
annyira beleolvad a fák közé a színe miatt, és a fák sűrűsége miatt is.
Majdnem felérve feltámadt a szél,
kiértünk a hegyoldal védelméből,
és mindjárt hiányozni kezdett a
sapka, ahogy az arcunkba vágott
a szél.

BARANGOLÓ
A kilátó hatalmas építmény, az
egykori betontorony köré épített
impozáns vasszerkezet. Négy méterrel még meg is toldották felfelé, több mint húszméteres magasságával a lombkoronaszint fölé
emelkedik, teljes körpanorámában
gyönyörködhetünk róla.
Lélekemelő érzés volt körülnézni
ebből a magasságból. A Mecsek
közelebbi csúcsain túl dél felé a
Szársomlyót és a Tenkes-hegyét,
keleten a Mórágyi gránitrögöt láthatjuk. Ideális időben akár a Badacsonyig vagy a horvátországi Papuk-hegységig is elláthatunk.
Amikor nem borítja hó a hegycsúcsot, megkereshetjük a Zengő-vár maradványait. A sziklákba
vágott árokkal és sánccal is körülvett középkori várat a pécsváradi
apátság valószínűleg mentsvárként építette a tatárjárás utáni
időkben. A vár elfoglalta az egész
hegytetőt. Északi végén 12 m át-

37

mérőjű lakótorony romjai láthatók
a 13. századból. Valószínűleg már
a rómaiak katonai őrhelyet építettek ezen stratégiai fontosságú helyen.
Lemenni ugyanazon az úton lehet
csak Püspökszentlászló felé, amin
feljöttünk. Hiába volt csúszós a bakancsom, meg kellett oldanom!

macska, de közelebb érve ismertem fel, hogy egy róka az. Egy róka
a jégen, aki lerövidíti az útját, hogy
átérjen a túlpartra. Mesés pillanat
volt, amilyenben ritkán lehet részünk. Azóta is többször eszembe
jutott a bátor ravaszdi, aki szereti
a kihívást. Pedig mostanában nem
sok havat látott.

Ez volt a túra legnehezebb része,
igazi kihívás. Azért kerestem egy
jó kis botot, ami fokozta a biztonságérzetemet. Azt nem mondom,
hogy gyorsan haladtunk, de elcsúszás nélkül leértünk. Bevallom,
ezen a szakaszon minden figyelmemet az út kötötte le, nem sokat
nézelődtem.
Talán a hideg miatt bújtak el az állatok, de az erdőben egy kis verében kívül nem találkoztunk eggyel
sem. Pedig, amikor néhány éve itt
jártunk, egy szarvascsorda vágtatott el egyszer csak az alattunk
lévő lejtőn. A mostani túránk napján Orfűn is jártunk, ahol olyan pillanatban volt részem, amit muszáj
elmesélnem. A Kis-tó mellett mentünk el, és már messziről kiszúrtam,
hogy a hó borította jégrétegen valamilyen állat caplat keresztül. Először azt hittem, egy megtermett

Visszatérve a Zengőre, a túránkból már csak a lankás séta volt
vissza a parkolóba. Jobb időben
biztosan megálltunk volna a kastély melletti Hetyey-forrásnál,
hogy megtöltsük a kulacsunkat,
de most nem folyt belőle víz.
Majd elsétáltunk a falu harminckét háza mellett, amelyben csupán húsz körüli az állandó lakosok
száma. A patak medre miatt minden ház egy oldalra épült, emiatt
a vicces mondás: Püspökszentlászlón csak egyik oldalon sütik a
palacsintát!
Remélem, sikerült kedvet csinálnom egy túrához a Zengőre! A túraleírás késő tavaszi megjelenése
miatt ajánlom az itt honos bánáti bazsarózsa virágzásának idejét
április második felében. Ez a fokozottan védett növény a zengő gerincén fordul elő leggyakrabban.

Hingl János Zsolt
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Tíz felejthetetlen év
Szabó Márta | Fotó: Juhász Luca, Bodajki Ákos

2022. március 21. és 24. között a paksi Csengey Dénes Kulturális Központba költözött a tízéves
Atomenergetikai Múzeum (AEM), hogy a különleges évfordulót igazi természettudományos programkavalkáddal tegye emlékezetessé.

A Katasztrófavédelem Központi Zenekara híres,
korszakalkotó dalokkal töltötte meg a paksi Atom teret

Visszaemlékezések
Már az első nap is számtalan izgalmas pillanatot tartogatott, hiszen
egy igazi legenda, Pónya József
érkezett a nagyszínpadra. Apropóját a Torma Dóra szerkesztette A Pónya – Visszaemlékezések
című könyv megjelenése adta,
amelynek dátuma éppen a Paksi
Atomerőmű korábbi vezérigazgatójának 90. születésnapjára,

március 18-ra esett, így az AEM
programsorozatán
kínálkozott
a kihagyhatatlan alkalom, hogy
egy beszélgetéssel egybekötött
bemutatón ismerhesse meg a
nagyközönség Pónya József ritkán vagy még soha nem is hallott
történeteit. A könyv főbb tartalmi egységei is felsorakoztak, de
olyan emlékeket is megosztott
a nagyközönséggel Józsi bácsi,
amelyek hol könnyeket csaltak a

hallgatóság szemébe, hol pedig
a szofisztikált humorának köszönhetően megmosolyogtatták a
nagyérdeműt.
A könyv – a készlet erejéig – az
atomerőmű Tájékoztató és Látogatóközpontjában elérhető.

Hétköznapi hősök
A második napi programok tematikáját a biztonsági területen dol-
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gozóknak dedikálta a múzeum.
A Nyomaték című sorozatból már
jól ismert speciális járműveken
kívül Pécsről és Budapestről is
érkeztek különleges erőgépek,
amelyek gyakorlati segédletként
tették még szemléletesebbé a
mentősök és a tűzoltók helyszíni
előadásait. Izgalmas feladatokkal
karöltve járt az illusztris géppark,
így például felölthették a gyerekek a lánglovagok speciális öltözékét, de menthettek fán ragadt
plüssmacit is, valamint a mentősöktől megtanulhatták azokat az
alapvető életmentő technikákat,
amelyek nemcsak későbbi tanulmányaik során, de a mindennapi
életben is nélkülözhetetlenek, ha
baj van.
Délután Bronto, az Atomerőmű
Tűzoltóság emelőkosaras tűzoltóautója tárta fel a paksi panorámát, míg a Katasztrófavédelem
Központi Zenekara szabadtéri
koncerttel, közismert dalokkal
kápráztatta el a hallgatóságot a
paksi Atom téren.

Tesla-tekercses
basszusgitáros
formában rendkívüli zenei ismereteket is szerezhettünk, és persze nem maradhatott el a rakétakészítés sem.

Határ a csillagos ég
A rendezvény zárónapján az idén
szintén 10 éves Utazó Planetárium legnagyobb kupolája ér-

Pónya József, a Paksi
Atomerőmű korábbi
vezérigazgatója még sosem
hallott történeteket is
elmesélt a legendás 1978 és
1992 közötti időszakról

FiziKaland
A március 23-i, szerdai nap egy
igazi FiziKalandra hívta az iskolásokat, majd délután egy nyilvános előadáson a családokat is.
Härtlein Károly és Tóth Pál – a fizika nagyágyúi – érkeztek Paksra,
hogy a Csengey nagyszínpadán
látványos kísérletekkel gazdagon
átszőtt
természettudományos
show-műsorral ejtsék ámulatba
a közönséget. A BME mesteroktatója és a Gördülő Energia
ikonikus oktatója megmutatták,
hogyan csinálhatunk felhőt, elmagyarázták, miért a villámlást
látjuk először, ha vihar van, és miért késik hozzá képest a dörgés.
De AC/DC-stílusban játszott,
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Vincze Bálint több iskolás csoportnak is
bepillantást engedett a természetfotósok
izgalmas munkájának rejtelmeibe
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ATOMENERGETIKAI MÚZEUM

A biztonsági terület képviseletében Pécsről is érkeztek mentősök,
akik nemcsak egy rendkívüli járművet, de egy quadot is elhoztak
magukkal Paksra, ezzel is szemléltetve mindennapi munkájukat

módját. Játszva fejthetjük meg
például, hogy mi köze Szilárd Leónak a távíróhoz, vagy hogy mi
a háttere a múzeumunkban őrzött Wigner-leveleknek. Minden
Tudós néven a Play Áruházban és
az App Store-ban is elérhető az
új fejlesztés, érdemes letölteni,
mert hamarosan további meglepetéselemekkel színesedik majd.

Teller Ede vetélkedő
2022

kezett a nagyszínpadra, ahol az
ovisoknak, majd az iskolásoknak
tartott zárt körű vetítések után
a családok is megtekinthették a
színes repertoár előadásait kedvük szerint. Bemutatkozott például Szimat kapitány, aki elmesélte űrbéli kalandjait, de arra a
kérdésre is választ kaphattunk,
hogy mi fán terem az űrhajós.

táblákat, a 3D-s modellek ugyanis egy-egy történet segítségével
kínálják az ismeretszerzés újfajta

Nincs megállás a születésnapi
programsorozat lezárultával, hiszen a múzeum hagyományos,
májusi fizikaversenye már a küszöbön áll. Az idei téma a szabadesés, úgyhogy érdekes feladatokból ezúttal sem lesz hiány.
A jelentkezés részletei megtalálhatók az AEM honlapján és Face
book-oldalán, érdemes tehát követni a múzeumot.

MindenTudós
Új, interkaktív, okoseszközre ingyenesen letölthető applikáció
is készült a 10. születésnapi programokra, így bárki megismereti
a világhírű magyar tudósokat, a
„Marslakókat”. Embernagyságú,
színes táblák is készültek hozzá,
amelyek az AEM új edukációs
installációjának részei. Egy elsőre
talán meglepő tárgy is felbukkan
rajtuk, például egy távíró, egy
zongorapedál, egy postaláda
vagy épp egy számítógéprészlet.
Az alkalmazás kiegészíti ezeket a

Az Atomerőmű Tűzoltóság munkatársai plüssmacimentéssel és
gyermekekre szabott speciális öltözékkel is készültek, amelyeket
nagy izgatottsággal próbáltak fel a kis érdeklődők

ATOMENERGETIKAI MÚZEUM
Múzeumok Éjszakája
Akik pedig ennél is messzebbi távlatokba szeretnének bepillantást

nyerni, nekik megsúgjuk, az idén
is csatlakozik az AEM az országos
Múzeumok Éjszakája programhoz
a Paksi Városi Múzeummal koope-

Tóth Pál – akinek neve összeforrt a Gördülő
Energia programokkal – és Härtlein Károly,
a BME mesteroktatója látványos színpadi
show-műsor keretében mutattak be
különleges fizikakísérleteket
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rálva május 25-én. A rendezvény
időpontjáról és a tematikáról folyamatosan hírt adunk, úgyhogy tartsanak velünk a továbbiakban is.
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Haza
Czibuláné Mayer Szilvia | Illusztráció: Czibuláné Mayer Szilvia
A háború hatása mindig jelen volt az irodalomban, mélyen, kíméletlenül. A mai jelennek is lesz múltja, a rég emlékei is papírra vésődtek hadifogságba esett, haditudósító, hadiorvos, önkéntes, besorozott vagy épp „csak” a
háború borzalmairól elmélkedő, lelkesítő, beszámoló hős
íróinktól és költőinktől. Csak reménykedni tudunk, hogy
fiainkat, férjeinket, apáinkat továbbra is biztonságba tudhatjuk ebben az újra forrongó Európában. Reménykedünk, hogy mi, magyarok, csak nehogy megint rosszul
csináljunk valamit, csak nehogy megint elvétsük, hisz pillanatok alatt, váratlanul máris összeroppan(t) a BÉKE.
„…ezerek meg ezerek csoportoztak össze
Isten ege alá, […]
s egy szívvel, szájjal mondták Petőfi Sándor után
az eskü szavait.”
Arany János:
Fellázadtunk-e mi magyarok?
Nemrég emlékeztünk meg a márciusi ifjakról, kik nem
vérontásként, hanem ünnepként emlékeztek a szabadság kivívására. E szabadságharc és az első világháború után a magyar irodalom is súlyos veszteségeket élt
át vezérei elveszítésével. Mégis a Nyugat c. folyóirat
(1908–1941) első nemzedékének irodalma e világháború utáni időszakban teljesedett ki igazán. Bár a háborút elveszítettük, és Trianonnal a magyar irodalom is
darabjaira hullt, a Magyarországon kívül rekedt irodalmi csoportok jócskán megerősödtek, és az erdélyi magyarság szellemi élete volt a legaktívabb. A magyar irodalom nyugati szintre emelése egy új, modern, mégis
klasszikus polgári és liberális meghatározó gondolkodást tükrözött, több nemzedéket is kinevelt a Nyugat.
„Nem kell beszélni róla sohasem […],
de mindig, mindig gondoljunk reá…”
Juhász Gyula: Trianon
A modern első nemzedék (Babits Mihály, Kosztolányi
Dezső, Karinthy Frigyes, Juhász Gyula, Tóth Árpád stb.)

mindig meghatározó, míg a ’20-as évek második hullámának jelentősebb alakjai, Szabó Lőrinc, Móricz Zsigmond, sőt József Attila és Illyés Gyula is voltak. Majd a
kulturális gyökerekhez visszatérő harmadik nemzedék,
többek között Radnóti Miklóssal, Weöres Sándorral és
Ottlik Gézával lett teljes. A lap egyébként Babits halálával szűnt meg, amit a Magyar Csillag (1941–44) és
az Újhold követett (1946–48), de a Nyugat ellensúlyozására Napkelet (1923–1940) címen is indult folyóirat.
A következő évtizedekben a magyar irodalom számos
jelentős alakja örökítette meg művében az országot
ért súlyos csapásokat, sokak számára e veszteség hatalmas volt, hisz az elcsatolt országrészekből származtak (Tóth Árpád Aradról, Kosztolányi Dezső Szabadkáról, Szabó Dezső Kolozsvárról, Márai Sándor Kassáról).
A stílusirányzatok sokfélesége, ötvözete, a különböző
írói körök egymásra is hatottak, folyamatosan változtak, sokan különböző irányzatokhoz is csatlakoztak.
„Múltunk gonosz volt, életünk pogány,
rabsors ma sorsunk s mégsem átkozom: jó,
hogy nem ültem győztes-lakomán,
s hogy egy legázolt néphez tartozom.”
Áprily Lajos: A legyőzöttek strófája
Voltak, akik a háborúban verseikkel védekeztek a világ
ellen, mások a költészet magasztos stílusában hittek,
Krisztus jelképpé lett, és az addig szinte kizárólagos
„humoristánk”, Karinthy Frigyes is így bölcselkedett:
„A mai Európa nem élni, hanem mindenáron megdögleni óhajt.” (Számadás a tálentomról) „Nem lehet
a háborút hazaírni. Aki itt van, az beszéd nélkül is megérti egymást” – írta a haditudósító Molnár Ferenc a
frontról. Míg Móra Ferenc évtizedekig ifjúsági irodalmat írt, később a háborúban játszódtak legnagyobb
sikerei. Hiteles újságíróként vele, Adyval és a frontról
Móricz Zsigmonddal is találkozhattunk, Babits Mihály
pedig fiatal költőknek mutatott utat, és szintén feltette a kérdést a Nyugat ankétjában: Mit tegyen az író a
háborúval szemben? Együttérzett és elítélt, mint oly
sokan:
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”… De megy szívesen, nem alkuszik,
anyjától könytelen bucsuzik,
bár lelke szeretetben uszik:
sohasem tanult gyülölni.
S ki gyűlölt minden gyülöletet,
s minden szeretetet szeretett,
nem élhet, aminek született,
mert ölni kell neki, ölni…”
Babits Mihály: Fiatal katona
Számos napló elemzi a lövészárkok hangulatát, a hadikórházakban ápoltakról mély, személyes érintettséggel, akár
háborús sérülésekkel és szerepvállalással megemlékezve
tudósítanak (Polcz Alaine, Gyarmati Fanni). E sebek, sérelmek, mondanivalók valamennyi szerző műveibe befurakodtak, még ha a világ zajától félrevonultan is írtak.
Felsorolhatatlanok az 1920–1925 között és után bemutatkozó és ekkor közismertté váló irodalmárok, a háborút
megjárt költők haragos, csalódott nemzedékének sora.
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1942 őszén a magyar irodalom végképp árva lett, nem élt
Ady, József Attila, Karinthy, Kosztolányi se, e nemzedék
szinte végleg kihalt, de az 1944-ben főhadnagyi rangban
szolgált modern lírát képviselő Szabó Lőrinc továbbra is
naprakészen fejezte ki érzéseit. Reménykedjünk, hogy
mi, magyarok csak nehogy megint rosszul csináljunk valamit, csak nehogy megint elvétsük, hisz pillanatok alatt,
váratlanul megint összeroppanhat a BÉKE. Ne legyen
még egyszer „hangja” a magyar irodalomban az értelmetlen halálnak, ágyúdörrenésnek, ne legyen többé írott
nyoma az embertelenségnek.
„Az emberek elmúltak, mint az álom,
A házak elrepültek könnyű szárnyon.
A földre néztem. Jeleket kerestem.
Így éltem a bombázott Budapesten.”
Márai Sándor
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Műszaki rendszereink
adatminősége
Susán Janka | Fotó: stock.adobe.com
Az adatminőség fenntartása az egyik legfőbb szempont egy IT-rendszer használata során. Főleg akkor
jelent óriási kihívást, ha egy nagyvállalat rendszeréről van szó, és emellett hosszú éveken keresztül üzemel. A Termelési Alrendszer Működésfejlesztési-projekt egyik fő kihívása, hogy az AS9 elindításához elkészüljenek az ehhez szükséges adattisztítási feladatok. Kamondi Ferenccel, az AS főfunkciógazdájával,
és Lőkös Gáborral a TAMF Műszaki Adatok modul funkciógazdájával beszélgettünk.

Kamondi Ferenc
műszaki főszakértő,
AS Munkairányítás
modul funkciógazda,
AS‑főfunkciógazda
Már az egyetem alatt is érdekelte
az informatika, főleg amiatt, mert
ez is alkotómunkát jelent számára, akár a programozásról vagy
IT-rendszer kialakításáról van szó.

1986-ban kezdett el az atomerőműben dolgozni villamosmérnök
végzettséggel. Tulajdonképpen
a kezdetek óta a munkairányítási
rendszerrel foglalkozik, a TAMF
AS-verzióváltás projekt munkairányítási csoportját vezeti.
– A teljes erőműves pályafutásod a munkairányítási rendszerhez
kapcsolódik?

– Mindvégig a munkairányítási
folyamat valamely eleméhez kapcsolódott a munkám. Még nagygépes környezetben kezdtem az
erőműben dolgozni a Villamos
Előkészítési Osztályon. Akkoriban jelentek meg a személyi számítógépek, a PC-k. A nagygépes
munkairányítási rendszerről ekkor
kezdtünk átállni a PC-s alkalmazásokra. A munkairányítási folya-
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zetett oda, hogy a 2004-ben induló PassPort-bevezetés projekthez
csatlakoztam a munkairányítási
modulban. Igyekeztem minél alaposabban megismerni a rendszert
és annak lehetőségeit, működését. Ennek a tudásnak köszönhetően is a projekt befejeződése óta
funkciógazdai feladatokat látok el
a mai napig, jelenleg műszaki főszakértő beosztásban. Az AS6 bevezetése volt a következő projekt,
amiben dolgoztam.
– Munkairányítás szempontjából
a PassPort és az AS6 között volt
minőségi ugrás?

matok támogatására Istók Béla és
Mátis László kollégák vezetésével
saját fejlesztésű alkalmazást vezettünk be. Ezek az akkor elérhető
adatbázis-kezelő alkalmazásokban
– dBase, MBase, DataFlex – elkészített fejlesztések voltak. Ezen
fejlesztés funkciói fokozatosan
bővültek, és úgy gondolom, hogy
ez sikernek értékelhető. A munkairányítás területén elért széles
körű alkalmazása mellett hátránya a kapcsolódó folyamatokkal
való integráció hiánya volt. Ennek
érdekében a vállalat több projekttel is próbálkozott, de ezek
nem jártak sikerrel. Az SAP PM
moduljának bevezetésére is volt
egy kísérlet. Végül a cégvezetés
a nukleáris iparban referenciával
rendelkező dobozos termék alkalmazása mellett döntött, elkezdődött a PassPort (az AS6-rendszer
elődje) rendszer bevezetése. A tapasztalataim miatt egyenes út ve-

– Kétféle változás volt, hasonlóan a mostanihoz. Az egyik, hogy
a felület változott, ami főleg a felhasználók számára jelent kihívást.
Emellett mindig vannak kisebbnagyobb új funkciók is, amelyeket meg kell ismernünk és szükség
esetén alkalmazni, beleilleszteni a
folyamatainkba. Az AS6-ban indult
el a workflow kialakításának lehetősége, amit alkalmaztunk is, és az
AS9-hez is készülnek workflow-fejlesztések.
– Mi jelent kihívást a jelenlegi
projektben?
– A változás legalább akkora, de
lehet nagyobb, mint a PassPort
rendszer bevezetésénél. Az AS6ra áttérésnél a folyamataink igazán
nem változtak, néhány új funkciót
alkalmaztunk, az adatok betöltése
a régi rendszerből sztenderd módon történt. Két dolog miatt sokkal
nagyobb munka a mostani, mint
egy sima verzióváltás. Az egyik,
hogy a munkairányítási folyamataink jelentősen változtak, mivel
a nemzetközi sztenderdnek való
megfelelést tűzte ki célul a pro-
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jekt. Ezen új folyamatok mentén
kell az AS működést kialakítanunk,
letesztelnünk. A másik jelentős
különbség, hogy nem sztenderd
módszerekkel töltünk át adatot.
Ennek oka, hogy nem kívánjuk átvinni az AS9-be az AS6-ban is már
hibásnak minősített vagy üzleti
szempontból felesleges adatokat.
Ennek érdekében az eddig a PassPortban, majd az AS6-ban megtermelt felesleges vagy hibás adatokat javítjuk, „tisztítjuk”, és csak azt
követően visszük át az új rendszerbe. Az adatminőség javítása alapvető cél. Az AS9-be az AS6-ból
azok az objektumok kerülnek át,
amelyek az üzletfolytonossághoz
szükségesek. Ez az egész projektre komoly feladatokat ró, ránk is,
mert nekünk kell meghatározni az
adatok körét, amit át kell hozni,
majd azokat le is kell ellenőrizni a
betöltésük előtt.
– A munkairányítási csoportban
foglalkoztok a folyamati és az ITváltozásokkal is?
– A csoportunknak a feladatai
nagyjából ugyanazok, mint a funkciógazdáké. Van egy üzleti igény,
amely az eljárásrendből jön, amit
nekünk le kell képezni az AS-rendszer folyamataira, illetve meg kell
határozni azokat a beállításokat,
amelyek ki tudják szolgálni a folyamatot. Bizonyos határokon belül
az AS rugalmasan alakítható.
– Az új AS-ben úgy tudom, sokkal gyakoribbak lesznek a frissítések. Ez milyen változásokat hoz a
funkciógazdák számára?
– Abban bízom, hogy egy frissítés esetén – ha nincs jelentős
módosítás – ránk az ellenőrzés és
tesztelés feladata hárul. A jelenle-
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gi projektben rengeteg tesztforgatókönyvet készítettünk, ezek
közül kell kijelölni azokat, amelyeket a frissítések vagy verzióváltások után el kell végeznünk.
A kettő számomra nem ugyanaz. A frissítés során általában azt
kell ellenőriznünk, hogy a javítócsomag valóban megvalósítja-e
a tervezett javításokat. Komplexebb feladatot jelent a verzióváltás.

nulni, a tudásátadást leghatékonyabban azzal tudom segíteni,
ha együtt végezzük egy darabig.
Hogy meddig? Amíg mindkét fél
– a vállalat és jómagam – úgy érzi,
hogy szükség van a másikra, amíg
tudok segíteni, addig valamilyen
szinten szeretnék dolgozni. Most
úgy érzem, hogy nehéz lesz megválni ettől a munkától, de előbbutóbb meg kell tenni. Ebben segíthet a fokozatosság.

– Az AS9 elindításáig milyen jelentős feladataitok maradtak?

Lőkös Gábor
csoportvezető –
Dokumentációkezelési
Osztály, Adatgazdálkodási
Csoport, TAMF
Műszaki Adatok modul
funkciógazdája

– A migrációhoz kapcsolódó
feladatok teszik ki az egyik részt.
A még meglévő hibák javítását,
az azokhoz szükséges ellenőrzéseket kell elvégeznünk. Az adathibák feltárásában, a javítások koordinálásában kell részt vennünk.
Ezeket a feladatokat a migrációs
csapat irányítja. A másik a teszteléshez kapcsolódó feladatok.
Most a rendszerintegrációs teszteknél tartunk.
– Úgy tudom, hogy számodra
már látható közelségbe került a
nyugdíj. A feladataid kapcsán készültök erre?
– A funkciógazdai feladatok ellátásához kapcsolódó szabályozási háttér mostanra alakult (és
még alakul) ki. A munkairányítási
modul funkciógazdai feladatai
mellett rajtam ragadt a többi ASmodul funkciógazdáinak összefogása is, nevezhetjük ezt főfunkciógazda-szerepkörnek. Ez utóbbit
még nem tudom, ki fogja átvenni, de a munkairányítás modulhoz kapcsolódó feladatokba bevontuk Csibi Mátét, aki részt vett
már az AS6 plusz elindításában
is. Úgy tudja jól ezeket megta-

– 2020 novemberében beszélgettünk már az adatminőség
fontosságáról és a projektben
végzett feladataidról. Azóta sok
minden történt.
– Az AS moduláris felépítésű, de a Műszaki Adatok modul
nem létezik, hanem a különböző modulokban található törzsadatpaneleket fogja össze. Történelmileg így alakult, hogy lett
ennek egy funkciógazdája. Ehhez kapcsolódik a műszaki törzsadatok kezelését leíró folyamat,
amelyet teljesen átalakítottunk a
projekthez kapcsolódva, én vagyok a folyamatgazdája jelenleg. A folyamat működéséhez
pedig meghatároztuk az AS beállításait, és részben már meg
is valósítottuk. Úgy gondolom,
hogy kiemelt jelentősége van
a törzsadatoknak. A különböző
modulokban a tranzakciók ezekre a törzsadatokra épülnek, és a
hatékonyság miatt ezek kezelésén, szabályozásán változtatnunk

kellett. Olyan eljárásrend született, és olyan erőforrások lesznek hozzárendelve, amelyekkel
a törzsadatok minőségét hosszú
távon fent tudjuk tartani az ezekre
épülő folyamatokban is. Egészen
részletesen írtuk le az adatok kezelését, indulva a legmagasabb
szinttől a legalacsonyabb szintig,
ami az AS standard hierarchiát jelenti. Ez tartalmazza a blokkokat,
technológiai rendszereket, alfanumerikákat, oda beépített berendezéseket és azok alkatrészeit. Az alfanumerika oldaláról egy
teljesen új folyamat lesz, amely
az alfanumerika-igénylési folyamatot támogatja, ehhez egyedi
alkalmazást építünk, amely segíti
az egyes szerepkörökhöz tartozó
adatkörök kezelését.
– Mennyiben változott a törzsadatkezelés az új folyamat mentén?
– Újra lett gondolva az alfanumerika hierarchiája, ez fogja
kiszolgálni a leendő berendezésmegbízhatósági folyamatot,
támogatja a rendszer és berendezésfelelősi folyamatokat. Az alfanumerika-törzsben a folyamatokhoz nem használt elemek ki
lettek tisztítva.
A katalóguskezelést pedig most
alakítottuk ki. Az ehhez használható AS sztenderd folyamatot az
AS9-cel fogjuk bevezetni. A katalóguselem és alfanumerika közötti kapcsolatot az anyagjegyzék
(BOM) adja, az is a kialakított műszaki hierarchia része. A kialakított
műszaki hierarchia lehetővé teszi,
hogy a fontos, kiemelt berendezéseknél tudjuk, hogy milyen katalóguselemek vannak beépítve
a technológiába. Lehetővé válik a
tervezett anyagfelhasználás ripor-

REND A LELKE
tolása, műszakilag megalapozottan, elemzésekkel alátámasztva
lehet beállítani az egyes alkatrészek raktári készlet szintjeit.
– Műszaki területen az adatminőség milyen szempontból javult?
– Bevezetésre kerül egy új berendezésmegbízhatósági rendszer, amelyben különböző hierarchiaszinteken fogják monitorozni
az erőmű rendszerelemeit. Az alfanumerikához kapcsolódó hierarchiaadatok felülvizsgálatát végezték el (400 000 rendszerelem),
hogy alkalmassá váljon jövőbeni
folyamatokban elemzési feladatok elvégzéséhez. Teljesen új folyamattámogató törzsadatokkal
is kiegészült a hierarchia, például
a berendezések kritikussági besorolásával, amely meghatározza
majd a berendezések karbantartási programját, kezelését.
– Az AS9 elindításáig milyen feladataitok lesznek még?
– Az alfanumerika oldalán az AS9
sztenderd szolgáltatásai nem biztosították azokat a képességeket,
amelyeket működtetni szeretnénk.
Egy adott alfanumerika-rekordnak
különböző szervezeteknél van a
gazdája, emiatt készült egy alfanumerika-workflow-alkalmazás
az elosztott adatkezelés támogatására. Most érünk el ennek
teszteléséig, a hibák javításáig.
A fejlesztésében is részt vettem,
valamint az AS-szatellitrendszerek, interfészek tesztelésében is
vannak még feladataink. Emellett
folyamatban van az adattárház
kialakítása és BI-eszköz cseréje,
amelyhez kapcsolódó változásokkal találkozhattak már a kollégák

az AS6 plusz elindítását követően.
Az látszódott, hogy a jelenlegi
architektúránk nem tudja kiszolgálni az új igényeket. Emiatt döntöttünk amellett, hogy egy olyan
adattárház-alapú
architektúrát
építünk, ami kiszolgálja a jövőbeni igényeket. Az adattárházban az
adatokat több forrásrendszerből
integráltan és historikusan tárolják le, melyből témaorientált adatpiacokat lehet létrehozni riportkészítőknek. Felmértük az összes
riportigényt, 5-600 igényt azonosítottunk, amelyeket újra kell építenünk az új BI-eszközünkkel, mellette elkészíteni a témaorientált
adatpiacos környezetet.
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össze tudja kattintgatni az éppen
szükséges riportokat minimális
IT-tudással. Nem igényel külön
IT-fejlesztést ez a folyamat.
– Milyen fő adatpiacokat terveztek?

– Minden műszaki területet ez a
környezet fog kiszolgálni, kivételek a tisztán gazdasági adatokat
tartalmazó SAP-alapú adatok.

– Elsősorban a folyamataink
mentén lettek kialakítva, többszörös átgondolás után alakult ki
az induló listájuk: munkairányítás,
üzemeltetés, berendezésélettartam-gazdálkodás, konfigurációkezelés, felügyelet, sugárvédelem, operatív irányítás, nukleáris
biztonság felügyelet. A BI egy élő
rendszer, ami folyamatosan fejlődik, és követi az üzleti igényeket.
Szükség lehet új forrásrendszerek
bevonására, adatpiacok létrehozásra, változhatnak meglévő források, új riport igények adódhatnak. A csoportunk egyik feladata
lesz ezek megvalósítása és menedzselése. Evés közben jön meg az
étvágy itt is.

– Mi a jelentősége a témaorientált adatpiacoknak?

– Mi fogja biztosítani a megfelelő adatminőséget?

– A rengeteg adatunkat csoportosítva piacokon tudjuk kipublikálni a riportépítő szerepköröknek, abban a struktúrában, ahogy
számukra megfelelő. Nyilván más
fogja érdekelni a munkairányításban részt vevőt és más, mondjuk,
a konfigurációmenedzsmentben.
Az általuk ismert adathalmazban
tudnak eligazodni, mivel abban
dolgoznak, abban érdekeltek.
Az adattárház lényege az, hogy
a kész riportok mellett a felhasználók is tudnak újakat készíteni.
Mindenhol a világban ebbe az
irányba mozdulnak el, mert az üzleti oldal, a számára kipublikált
felületen (BI frontend) saját maga

– A BI-ban rendszeresen monitorozni fogjuk riportok futtatásával az újonnan keletkező adatokat.
Az adatoknak meghatároztuk a
definíciógazdáit és adatgazdáit.
A definíciógazda meghatározza
az adatokkal szemben támasztott
követelményeket (pl: kitöltöttség),
melyet riportokkal ellenőrzünk.
Az adatgazda tud hatni az adatrögzítőkre, hogy megfelelő minőségben elvégezzék az adatok
rögzítését. Az adatminőség riportokat az adatgazdák kapják meg.
Ez az adatmenedzsment-folyamat
fogja biztosítani, hogy az adatpiacok riportjai jó minőségű eredményeket adjanak.

– Az erőmű mely területei kapcsolódtak be az igényfelmérésbe?
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Tudásalapú, tudásmegosztásra
épülő szervezeti kultúra
Paks II. Zrt. | Fotó: Paks II. Zrt.
Négy éve működteti sikerrel újabb és újabb elemekkel bővülő tudásmenedzsment-rendszerét
a Paks II. Zrt. A járványügyi korlátozások enyhítése lehetővé tette, hogy a munkatársak körében legnépszerűbb Tudásmenedzsment Akadémia az online térből visszatérve alkalmat adjon a személyes ismeretátadásra.
A belső igényen túl sokszor elvárás
is, hogy a vállalatok összegyűjtsék,
értelmezzék, rendszerezzék és saját előnyükre fordítsák a számukra
fontos információkat. Különösen
igaz ez, ha olyan speciális területről van szó, mint amilyen az atomenergetika. Ennek érdekében
hozta létre a Paks II. Zrt. Humán
Erőforrás Igazgatósága a vállalat
tudásmenedzsment-rendszerét.
Alapvető cél volt egy többlépcsős,
strukturált rendszer kialakítása,
amely előre meghatározott rövid,
közép- és hosszú távú célkitűzések
mentén formálódik. A rendszer
indításával egyrészt megteremtették a lehetőséget a különböző
tudásanyagok megosztására, publikálására, másrészt arra, hogy a
munkavállalók megtalálják az általuk keresett információkat. Az akkor megfogalmazott célok között
szerepelt egy dinamikus, könnyen
frissíthető informatikai rendszer
használatbavétele, ami rendszerezett tudást biztosít a munkavállalóknak, illetve a tudás átadására
épülő szervezeti kultúra kiépítése.
A Paks II. tudásmenedzsment-

rendszerének első elemeként létrejött a TudásBázis oldal, azaz egy
interaktív, informatikai alapú felület, amely számos formában – elearning tananyagok, publikációk,
fórumok – támogatja a tudásmegosztást.
2019-ben indult útjára a Tudásmenedzsment Akadémia, ami a tapasztalatok szerint ma a rendszer
legnépszerűbb eleme. Ez lehetőséget biztosít a kollégák számára
szakterületük, feladataik és projektjeik szakmai szempontú bemutatására, képzéseken, konferenciákon, benchmarkokon szerzett
tudásuk átadására. Az akadémia
három évvel ezelőtti indulása óta a
Paks II. Zrt. több mint ötven munkatársa tartott előadást. A 2022
márciusára szervezett előadás az
előadók és résztvevők örömére
már nem az online térben várta
az érdeklődőket. Ezúttal két téma
került terítékre: a blokkok manőverezőképessége, valamint a zónaolvadék-csapda. Az akadémia
története során rendkívül színes
volt a paletta, minden szakterület
képviseltette magát valamilyen té-

mában, a részvételi kedv akár előadókról, akár résztvevőkről beszélünk, töretlen.
A tudásmenedzsmentnek szintén
fontos eleme a jelenlegi formájában 2018 óta működő, szakmai
gyakorlati lehetőséget kiegészítő
orientációs és mentori program.
Lényege, hogy az új belépő munkatársak egy kijelölt személytől
kapnak szakmai támogatást, segítséget. Ennek sikerén felbuzdulva indult el a beilleszkedési és
szakmai mentori program, amelynek célja, hogy az új munkatársak
megfelelő támogatás mellett tanulhassanak be a társaság folyamataiba, működéseibe is az érintett szakterület feladatai mellett.
A Paks II. Zrt. humán területen
dolgozó szakemberei igyekeznek
minél jobban kihasználni azokat a
széles körű lehetőségeket, amelyeket a tudásmenedzsment-rendszer rejt magában. Munkájuk során
figyelembe veszik a szervezet folytonos változását, a szakterületi, a
tudásmegosztásra irányuló kezdeményezéseket is, mert egy erős,
tudásalapú,
tudásmegosztásra

ATOMERŐMŰVET ÉPÍTÜNK

épülő szervezeti kultúra kialakítása a céljuk, ami a munkavállalókkal
együtt, értük épül ki.
A Paks II. Zrt. széles körű tudásmenedzsment-rendszerét a nemzetközi ajánlásokat és irányelveket figyelembe véve alakította ki.
Azt, hogy ennek egy olyan speciális területen, mint az atomener-

getika, kiemelt fontossága van,
igazolja, hogy az Országos Atomenergia Hivatal a 2018–2020-as
időszakra vonatkozó középtávú
célkitűzései között kiemelten foglalkozott a tudásmenedzsmenttel. Emellett a Paks II. Zrt. számára külön feladatként határozta
meg e rendszer kialakítását, majd

49

a feladat teljesítését kérdés és
kiegészítés nélkül el is fogadta.
A tudás menedzselésének fontos
szerepét bizonyítja az is, hogy a
Nemzetközi Atomenergia-ügynökség 2017–2022-es Nemzeti
Keretprogramjának kialakításakor
a kiemelt együttműködési területek között jelenítette meg.
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Minden (csavar) a helyén!
RHK Kft. | Fotó: RHK Kft.
A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. telephelyein számos igen bonyolult berendezés található, és nagyon fontos – hiszen a cég kiemelt munkát végez mindvégig a biztonság szem előtt tartásával –, hogy
ezek a rendszerek a lehető legjobban működjenek.
Ez a cikk a forrókamrát (forrófülkét)
igyekszik bemutatni mint a Püspökszilágy és Kisnémedi határán
található radioaktívhulladék-tároló
egyik izgalmas gépét. És ne a wellness vagy egy szaunapark jusson a
kedves Olvasónak eszébe a megnevezés kapcsán, nincs ennyire jó
dolguk az ottani munkatársainknak…
A telephely legfőbb feladata a radioaktív hulladékok hosszú távú,
biztonságos tárolása. A tárolandó
hulladék speciális szállítókonténerekben érkezik. A tárolási feladatok
egyik megoldására tárolókutak létesültek, amelyek három különböző átmérővel készültek, ezekbe kell
elhelyezni a radioaktív hulladékkal
megtöltött és lezárt, ún. tárolótorpedókat.
Próbáljuk elképzelni… A konténertároló helyen egy sínen futó
konténerszállító kocsi mozog.
A kocsi motoros hajtású, és a forrófülke alatt van a belső végállomása. A konténerszállító kocsira a
konténert a mennyezetre szerelt
gerendán mozgó, láncos emelővel
lehet feltenni. A fülke 3000 × 1750
mm alapterületű és hozzávetőlegesen 70 tonna tömegű. Telepítéskor a műgyanta padlóra egy 10 mm
vastag, 3000 × 1750 mm méretű
acéllemezt fektettek beszintezve,
ez képezi a fülke teherhordó alapját. A fülke első oldalánál elegendő

hely van a manipulátorok és az ablakok szervizelésére. A forrókamra
falai 2-3 tonna tömegű építőelemekből állnak. Ezek 10 mm vastag,
szénacél lemezből készült dobozok, amelyeket – megfelelő merevítőbordák beépítése után – ólommal öntöttek ki. Az építőelemek
lépcsős átfedéssel csatlakoznak
egymáshoz, így adják a szerelési
rések sugárvédelmét. A munkatér
3 mm vastag saválló acéllemezből
készült fülketest. A munkasík 1 méter magasan van a helyiség padlójától. A lemezfülke alatt egy ólomvédelemmel ellátott, négyfészkes
trezor van, ez a lemezfülkéből kiszolgálható.
A kezelőoldalon kettő benézőablak
van, amelyek két darab ólomüvegből állnak, és mindkét oldalukon
egy-egy 6 mm vastag edzettüveg
védőlap van. A lépcsős kialakítású
ablakkeretben ólomkiöntés van sugárvédelmi célból. Az ablakokhoz
egy-egy védőburkolat is készült
saválló acéllemezből, amelyeket
akkor célszerű használni, ha a fülke
hosszabb ideig használaton kívül
van, vagy a fülke kezelőoldalánál az
ablakra veszélyes munka (pl. manipulátorkiszerelés) folyik. Az ablakokon keresztül a teljes munkaterület
belátható.
Talán a legizgalmasabb részei a
rendszernek a manipulátorok.
Ezekből három darabot szereltek

be. Az ún. másolómanipulátorok
munkaterében átfedés van, és a
teljes munkateret ki lehet velük
szolgálni. Munkaterük elektromotorok segítségével áthelyezhető.
A fülke világítását négy darab
metal-halogén égő adja. Az égők
foglalatai egy-egy sugárvédelmi
ólomdugóra vannak szerelve, a
saválló lemezburkolatú ólomdugók a fülke homlokfala felől kihúzhatók.
A forrókamra bal oldalán a konténerszállító kocsi részére egy 250
mm vastag, ólomvédelmű nehézajtó van, amely kézzel nyitható és
zárható, a zárszerkezete lakatolható. Munkaterét egy lánccal kell határolni biztonsági okokból. Az ajtót csak megfelelő sugárvédelmi
ellenőrzés mellett szabad kinyitni.
A lemezfülke alján, a konténerszállító kocsi végállomása fölött egy
kétfedeles lemezajtó van. A kis ajtó
kinyitásával 318 mm, a nagy ajtó kinyitásával 706 mm méretű nyílás
adódik.
Két daru van a forrókamrában,
ezek kialakítása azonos, csak a karok hosszában van eltérés. A konténer sugárvédelmi záródugóját
a hosszú karos daruval lehet beemelni a fülketérbe. A daru karja
manipulátorral elfordítható. Ennek a darunak 70 kg a megengedett legnagyobb terhelhetősége a
hosszú kar miatt. A fülkében lévő
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trezor négy tárolócsövét a rövid
karú daruval lehet mozgatni. A daruhorog átakasztásával kell kiválasztani a kívánt tárolót, majd egy
néhány cm-es emelést kell végezni. Ekkor a darukötélnek önmagától be kell állnia függőleges irányba. Ezt követően akadásmentesen
kiemelhető a tárolócső a kívánt
magasságig. Ennek a darunak 100
kg a megengedett legnagyobb
terhelhetősége.

tolni a konténert a szállítókocsi
használatával a fülke alá. Mielőtt
beérne a fülke alá a konténer, azelőtt le kell venni a konténerről
azokat a rögzítőelemeket és takarólapokat, amelyek akadályozzák
a fülke alatti manipulálást. A kocsi fülke alatti véghelyzetben történő megállása után az ólomajtót
be kell zárni, majd a fülke munkafelületén lévő lemezajtót fel lehet
nyitni.

Segítségképpen a mennyezetbe
beépítettek egy függőlegesen lefelé néző, fekete-fehér képet és
hangot is továbbító ipari kamerát.
A monitoron látható képet elsősorban a szállítókonténer manipulálásakor lehet jól használni, de
kisebb tárgyak azonosítására is
használható.
Nos, tehát… a szállítókonténert
hidraulikus raklapemelővel be kell
vinni a konténerszállító kocsihoz,
majd a láncos emelővel rá kell helyezni a kocsira. A további műveletek ideje alatt sugárvédelmi méréseket kell végezni. A forrófülke
oldalsó részén az ólomvédelmű
beadóajtó nyitása után lehet be-

A konténer sugárvédelmi záródugóját motoros daruval lehet beemelni a fülketérbe. A daru karja
manipulátorral elfordítható. A manipulátor használatával, ipari kamera vagy tükör segítségével ki lehet
venni a konténerből az anyagot,
majd a lemezajtót le kell csukni.
A radioaktív anyagot a végleges
tárolótokba történő elhelyezéséig
a fülkében kell tárolni úgy, hogy a
munkatér sugárterhelése minimális legyen. Ennek érdekében elhelyeztek a fülkében egy négycsöves
sugárvédett trezort, amelynek felső részén sugárvédelmi célból egy
ólomfej van. A tárolók egyenként
emelhetők a motoros daru segít-
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ségével. A trezor tárolópolcain
manipulátorral kezelhető egyedi
dobozokban tetszőlegesen csoportosítva lehet tartani a radioaktív anyagot. Ezt a megoldást használva több konténernyi anyagot
be lehet tenni a forrófülkébe, és a
végleges csoportosítás és betokozás előtt biztonságosan és azonosíthatóan lehet azokat tárolni.
A technológia három különböző
átmérőjű tárolókúthoz igazodik,
tehát három különböző átmérőjű
torpedó van. Ezek saválló acélból
készültek hegesztéssel, tulajdonképpen egy fazékból és egy fedélből állnak (egy megfogógombával
ellátott lap). A fedelet a fazékkal a
forrófülkében kell összehegeszteni
a torpedó megtöltése után.
A választandó torpedót a temetendő anyag tulajdonságai, mérete,
mennyisége és aktivitása határozza meg. A torpedók még használat
előtt elláthatók azonosító jelzéssel.
A konténert – sugárvédelmi ellenőrzés mellett – ki lehet hozni a forrófülkéből, majd rá kell tenni és rögzíteni
kell a kiegészítő sugárvédelmet. Ezt
követően a konténer leemelhető a
motoros kocsiról a láncos emelő segítségével, és áttehető a hidraulikus
raklapemelőre, amivel elszállítható
a tárolócsövekhez a konténer egy
elektromos targonca segítségével.
A forrókamrában tehát el lehet végezni a beérkezett hulladék kiemelését a beszállítókonténerekből,
majd az anyag feldolgozását, osztályozását, átmeneti tárolását és a
végső konténerbe tehető tárolótorpedókba történő elhelyezését.
A technológiának biztosítania kell
a sugárveszélyes munka biztonságos és az előírásoknak megfelelő
elvégzését. A berendezés alkalmas
1 TBq 60Co vagy ezzel egyenértékű
aktivitású, szilárd radioaktív anyag
kezelésére.
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„A sok tanulás meghozta
az eredményét”
Lehmann Katalin | Fotó: Bodajki Ákos

Az előző lapszámokhoz hasonlóan, ez alkalommal is egy erőműves ,,újonc” mutatkozik be olvasóinknak.
A bölcskei származású és a családjával jelenleg is ott élő Molnárné Vlaska Viktória tavaly december óta
dolgozik logisztikai minőségellenőr munkakörben, és megkeresésemre szívesen mesélt tanulmányairól,
munkájáról, családjáról és szabadidejéről. Figyelem, itt egy igazán „minőségi” interjú olvasható!
– Milyen tanulmányokat folytattál, milyen szakmai utat jártál be a
jelenlegi munkakörödig?
– Dunaújvárosban, a Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskolában gépészeti technikus szakon
végeztem 2000-ben, majd tanulmányaimat a Dunaújvárosi Főiskolán műszaki menedzser szak,
anyagtechnológiai
szakirányon
folytattam tovább, ahol 2004-ben
szereztem diplomát.
Az atomerőművel való kapcsolatom is ebből az időszakból származik; a szakmai gyakorlatomat a
Gépész Szervíz Osztályon teljesítettem, és az első diplomamunkámat is itt írtam meg.
Tanulmányaimat befejezve, az azt
követő években egy bölcskei telephelyű fuvarozócégnél logisztikai területen helyezkedtem el. Tíz
évig, 2014-ig voltam ezen a munkahelyen, közben férjhez mentem,
és két gyermekem született.
A következő évben, 2015-ben kerültem az atomerőműbe, ekkor az

Atomix Kft. Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakágazathoz, ahol a beszerzés volt a feladatom. Egy évig
dolgoztam ebben a munkakörben, majd 2016-tól a Létesítményüzemeltetés Szakághoz kerültem,
ahol 2021-ig dolgoztam műszaki
ügyintézőként. Itt a beszerzési eljárásokon keresztül HR-es és műszaki jellegű feladataim voltak,
építőipari költségvetéseket, éves
karbantartási tervet készítettem.
Atomixesként ismertem meg az
erőművet, a működését és helyismeretet is ekkor szereztem. Kapcsolatba kerültem a beszerzés és
szolgáltatás területekkel is. Ez egy
rendkívül színes hat-hét év volt.
Ez idő alatt, 2020-ban végeztem
el a másoddiplomámhoz szükséges tanulmányokat a Dunaújvárosi Egyetem minőségirányítási
szakmérnök, szakember szakán
(főbb területem a fémek ömlesztőhegesztésének minőségirányítási
követelményei), illetve minőségirányítási belső auditori képesítést
is szereztem. Szakdolgozatomat

a Menedzsmenttámogató Osztályon írtam. Tulajdonképpen ez a
diploma kellett ahhoz, hogy tavaly
decemberben felvételt nyerjek a
jelenlegi munkakörömbe, immáron ,,partosként” logisztikai minőségellenőr munkakörbe.
– Mondhatom azt, hogy a sok tanulás meghozta az eredményét,
és a képzettségednek megfelelő
munkát végzed?
– Így van, teljes mértékben, és
ennek köszönhetően 2021. december 13. óta vagyok az átvételi
és hulladékanyag-raktáron Paczolai József csoportvezető irányítása
alatt. A munkám felelősséggel jár,
de örülök, hogy ezt a rendkívül színes munkát végezhetem.
– Hogy érzed, miben más az
atomerőműben dolgozni a másik
munkahelyedhez képest?
– A szakmai fejlődés adott volt
számomra, örültem, amikor ebbe

ÚJ ARCOK

Mit csinál a logisztikai
minőségellenőr?
A minőségellenőr feladata a termék
minőségi átvétele és annak minőségi és minőségtanúsítási követelményeinek teljesülésének ellenőrzése.
Minden olyan termékhez, amely bizonylattal érkezik az atomerőműbe,
szükséges a minőségbiztosítási dokumentáció, ami a logisztikai minőségellenőrhöz kerül.
Megfelelő adattartalommal kell,
hogy rendelkezzen az adott dokumentáció az adott termékhez.
A logisztikai minőségellenőr feladata az, hogy csak a megfelelő, szerződés szerint előírt minőségű anyagok
kerülhessenek az atomerőműbe, fokozottan szem előtt tartva azt, hogy
az atomerőmű kiemelet fontosságú
és biztonságú nukleáris létesítmény.

a ,,minőséges” közegbe kerülhettem. Segítőkészek, türelmesek a
kollégáim.
– Szakmádban és munkakörödben is sok lehetőség van, nem
mondható egyhangúnak, inkább
változatosnak.
– Pontosan, azt szokták mondani
a kollégáim, hogy nincs két egyforma beérkezés sem.
– Családodról mit tudhatunk
meg, munka után mivel töltöd szívesen a szabadidődet?
– A szüleim is az erőműben dolgoztak; édesapám az Irányítástechnikai Osztályon műszerészként, édesanyám iratkezelőként
az oktatáson. Két nővérem van,
a fiatalabb Budapesten dolgozik
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jogászként, nagyobbik nővérem
a Szimulátorosztályon ügyintéző.
Férjem is az erőműben dolgozik,
az MVM NUKA Zrt.-nél csőszerelő.
Lányom 9. évfolyamon turisztikavendéglátás szakon tanul a Rudas
Közgazdasági Technikumban Dunaújvárosban, fiam 5. évfolyamos
a bölcskei Kegyes József Általános
Iskolában. Bölcskei származású vagyok, a férjemmel és a gyerekekkel jelenleg is Bölcskén egy családi
házban élek.
Nagyon szeretek moziba járni, legszívesebben a bölcskei moziba,
ami híres arról, hogy az utolsó falusi mozi az országban. Szívesen kerékpározunk is, a töltésen például
egészen Paksig el szoktunk tekerni. Gyerekkoromban zongorázni
tanultam, és most újra elkezdtem
gyakorolni, úgy érzem, ez teljes
mértékben kikapcsol.
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„A szerelem győzött”
Vadai Zsuzsa | Fotó: saját archívum

Jantner Jánosné Marika
Fiatal éveim

Tolna városa a Duna mente vonalán helyezkedik el, az élő folyóval
már nincs közvetlen kapcsolata,
de az ország legnagyobb dunai
holtágrendszere, a páratlan természeti kincseivel teszi egyedivé.
Szüleimmel itt éltünk, a fiatal éveimet ebben a kedves városban töltöttem. Az ipari iskolát 1966-ban
textilipari szövő szakon végeztem.
A helyiek közül sokaknak adott
munkát a Pamuttextil Művek,
ahol 16 évesen kezdtem dolgozni. Nehéz volt a három műszakot
megszokni, de kárpótolt a szövés
szépsége, amit nagyon szerettem
csinálni.

A szívem Paksra húzott

Fiatalon megismerkedtem egy
paksi fiúval, és a szerelem győzött,
1969 januárjában összekötöttük az

életünket, és én is Paksra költöztem.
Három fiunk született, akikre a mai
napig nagyon büszke vagyok.

Csodálatos mesterség

Mikor megszületett az első két gyerek, János után 2,5 évre István, öt
évet voltam otthon velük. Vágytam
vissza a munkába, és lehetőség
adódott, hogy a Decsi Háziipari
Szövetkezetben bedolgozást vállaljak.
Biztosították a szövőszéket és az
alapanyagot, és elkezdtem ismét
szőni.
A szövés az egyik legcsodálatosabb
mesterség, mert a szövőszékbe
ülve megszűnnek a gondok, akkor
csak az alkotás létezik, olyan, mint
a zene, gyógyír a bánatra. A minták kialakítása, a fonalrendszerek
egymáshoz való viszonyulása cso-

Imádok sütni

A családom egyik kedvenc sütijét megosztom az olvasókkal, ami 1,5 adagnak felel meg, mivel nálunk ez a normál adag.
Meggyes krémes

Hozzávalók: 80 dkg liszt, 15 dkg porcukor, 16 dkg zsír vagy vaj, 5 tojássárgája, csipet só, 2 sütőpor, és annyi tejföl, hogy jól gyúrható tészta legyen.
Kétfelé kell osztani a tésztát, egy nagyobb és egy kisebb részre. A nagyobb tésztát kisodorni és a tepsibe tenni.
Első réteg töltelék: 1,5 kg meggyet 20 dkg cukorral, 2 db vaníliáscukorral megpárolni és belefőzni 1 db pudingport (ettől finom krémes lesz), és
rákenni a tepsiben levő lapra (még a sütés előtt).
Második réteg töltelék: 1,2 l tejben 3 db vaníliás pudingport 20 dkg cukorral megfőzni, és rákenni a meggyes töltelék tetejére.
A megmaradt kisebb rész tésztát kisodorni, ujjnyi szalagokat vágni derelye vágóval, és szép rácsos formában rátenni a pudingos töltelék tetejére.
Alsó-felső lángon, 170 fokon 40-45 percig sütni.
Ez a süti bármilyen gyümölccsel elkészíthető.

dás végeredményt hoztak, népművészeti párnákat, faliszőnyegeket,
ágyneműket készítettem.
Az itthoni teendők, a gyerekek
gondozása, a napi főzés, takarítás,
a kert és az állatok ellátása sok időmet elvett, így keveset tudtam a
szövéssel foglalkozni. Olyan munkahelyet kerestem, ami nem otthoni munkavégzés volt.

Generációk az erőműben

A családunkból először 1979-ben a
férjem nyert felvételt a Paksi Atomerőmű Vállalat Építészeti Osztályára, majd abban az évben én is követtem őt. Először a Szolgáltatási
Osztályon takarítónőként dolgoztam, majd az Építészeti Osztályra
kerültem, ahol sokrétű feladataim
voltak. Az adminisztrációs munkák
a kéziraktárban, az irodák rendbetétele mellett az osztályon adódott
irodai teendőket végeztem. Közben tanultam, és leérettségiztem a
paksi gimnáziumban. Az átszervezések után az iratkezelési csoporthoz kerültem, ahol egy évig Budapestre jártam heti két alkalommal,
hogy az ügyiratkezelés fortélyait elsajátítsam. Az irattározási feladatok
sok munkát adtak, a számítógépre
rögzítettük az adatokat, és rendszereztük az iratokat. A nyugdíjas
éveimet 2007-ben kezdtem meg,
tele megvalósítandó tervekkel.
Nagyon szerettem az erőműben
dolgozni, munkatársaim kedvesek
voltak. Az utcán, mikor találkozunk,
mosolyogva idézzük fel a régi időket.
A fiaim követtek bennünket az
atomerőműben, és várhatóan a kö-
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teszek el. Rengeteg üveg befőtt,
lekvár, savanyúság sorakozik a kamránk polcain. A megtermelt zöldségeket konyhakészen lefagyasztom.
Büszke vagyok a saját őrölt paprikánkra, ami a tavalyi évben csodálatos lett. Sok munkával jár, hiszen
egy szem paprikát minimum háromszor kell megfogni, szüretelni, felfűzni (60 füzér szokott lenni),
majd a szárítás után kicsumázni, és
utána lehet őrölni.
Szívesen ülök a számítógép elé,
és a kedvenc oldalaimat olvasom.
A napi teendőim végeztével nézem
a tévében a sorozatokat.

Anyu, brutális volt az ebéd!

vetkező generációink is itt találják
meg a jövőjüket, a biztonságot.

Családom

Férjemmel 1969-ben kötöttünk házasságot, és három fiunk született.
Az életünk tragédiája volt, amikor
2000-ben váratlanul elvesztettük
a férjemet, ami megrendítette a
családunkat. Mindannyiunknak nagyon nehéz évek következtek.
A legidősebb fiunk, János (52), Pakson él, gépésztechnikusként tanult, az atomerőműnél dolgozik a
Turbinaosztályon turbinagépész.
Két lánya van, Helga (25) gazdasági
vonalon diplomázott, és Budapesten él és dolgozik, Anita (19) az idén
érettségizik a paksi gimnáziumban.
István (50) Pakson él a családjával,
az atomerőműben dolgozik, a dunaújvárosi egyetemen gépészmérnöknek tanult, a Villamos Műszaki
Osztályon vezető berendezésmérnök. Három fia van: Bence (25) az
idén diplomázott kitűnő eredmén�nyel gépész szakon, Balázs (24) az

ERBE-nél
gépésztechnikusként
dolgozik, és munka mellett a dunaújvárosi egyetemen tanul, Bálint
(18) az ESZI-ben harmadéves gépésztanuló.
Tamás (39) szintén az atomerőmű
dolgozója, gépészmérnöknek tanult, több diplomát szerzett, a győri egyetemen gépészmérnökként,
majd a BME-n reaktortechnikai
szakmérnökként végzett. Az Üzemeltetési Tapasztalatok Osztályon
biztonsági mérnöként dolgozik.
Pakson élünk a régi családi házunkban.

Nyugdíjas évek

Az első nagy nyugdíjas projektem a
családi házunk felújítása volt, ablakcsere, külső-belső festés, mázolás,
szigetelés. Pár éve ismét nekiugrottunk a vizes blokkok újjáépítésének, a padlók kicserélésének és
az udvar térkövezésének. Nagyon
szép lett az otthonunk, ahol boldogan élem a napjaimat.
Sütök, főzök, kertészkedem, nyáron
nagyon sok zöldséget, gyümölcsöt

Naponta főzök, de minden csütörtök ünnep számomra, mert akkor
a nagy családomnak készítem az
ebédet. Boldogan viszik a kedvenc
fogásaikat, de a legnagyobb öröm
számomra az, amikor jön a telefon: „Anyu, megint brutális volt az
ebéd!”

Nyugdíjba vonult
kollégáink
2022. február – március
Csontos Erzsébet főtechnológus
MVIGH PFO
Potyondi Ágnes szakmai titkár
MVIGH PFO
Balogh Tibor nukleáris karbantartó
lakatos MVIGH KAIG KAFO RKO
Makainé Szabó Ilona
költséggazdálkodási kontroller
MVIGH KAIG ÜFFO DRO
Szabó János műszerész
KAIG ÜFFO AO
László Andor Zoltán logisztikai
szakértő GIG LOGFO BSZO
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RÉGI MOTOROSOK

„Új kihívás volt számomra”
Orbán Ottilia | Fotó: Bodajki Ákos
Régi motorosaink nagy értéke, hogy az eltelt évtizedek alatt rengeteg ismerettel, tapasztalattal és
tudástárral rendelkeznek. Az atomerőmű életében nagymértékű fejlődési folyamatot éltek át. Rovatunkban olyan munkatársakat mutatunk be, akik már a kezdeti időszakban is itt dolgoztak, és vállalkoztak arra, hogy beszéljenek arról az időszakról és önmagukról. Beszélgetőpartnerem Kollár Csaba, a
Raktározási Osztály raktárosa. Csaba 1986. január 21-én kezdett az akkori Paksi Atomerőmű Vállalatnál
(PAV-nál), a Raktározási Osztályon mint anyagkiadó és gépkezelő.

– Nagyon hosszú idő az a 36 év. Hogyan kezdődött a pályafutásod, mielőtt az erőműnél kezdtél dolgozni?
– 1981-ben végeztem az Apponyi
Sándor Mezőgazdasági Szakképző
Iskola gépszerelő szakán, utána a
Dunaszentgyörgyi Aranykalász Termelő Szövetkezetnél dolgoztam
gépszerelőként. 1983–1984 között
töltöttem a sorkatonai szolgálatot,
majd a termelő szövetkezetnél folytattam ismét.
– Végül úgy hozta a sors, hogy
Magyarországon az egyetlen és
egyedülálló atomerőműhöz kerültél.
Hogyan jellemeznéd a kezdeti időszakot?

– Új kihívás volt számomra. Ismeretlen terület volt kezdetekben, de
hamar felvettem az itteni ritmust, kiváló emberekkel dolgoztam, jó társaságba kerültem, ahol sok barátság
alakult az évek során. Az akkori kollegáim közül már sokan nyugdíjba
vonultak.
– Sok rutint és tapasztalatot szereztél az elmúlt évek alatt, milyen díjakkal és elismerésekkel ismerték el
a munkádat?
– Háromszoros 10 éves törzsgárda-elismerés. Közeledve a negyedik
felé.
– Hogyan alakult a pályád a későbbiekben?

– 1992-ben vettek át raktárosnak,
ebben az évben szereztem meg Budapesten a középfokú raktározási
szakképesítést. Kezdetekben kohászati anyagokkal foglalkoztam. 36 év
alatt elég sok anyagcsoporttal foglalkoztam, mint például kohászati, szakipari, tartalék alkatrész, termékek.
– Milyen hobbit, szabadidős elfoglaltságot találtál magadnak, hogy kikapcsolódj?
– Szabadidőmet az unokákkal, horgászattal, borászattal és kutyákkal
töltöm. A hobbim az unokáim és a
horgászat.
– Családodról mondanál valamit?
– 1987-ben nősültem – feleségemmel, Györgyivel két fiúgyermekünk
és három unokánk van. A nagyobbik fiam, Tamás a BRO-n dolgozik
műszerészként, a kisebbik fiam, Erik
Szekszárdon Hircomp Kft.-nél műszerész.
– Kedvenc kérdésem, amire első
hallásra nem is olyan könnyű a válasz: Hogyha visszamennél az időben, akkor ugyanezt az utat járnád-e
be? Ide jönnél dolgozni az atomerőműbe?
– Igen, de számomra sok, nekem
tetsző terület van az atomerőműben,
ha újra kezdhetném, lehet, hogy más
területen is kipróbálnám magam.
– Mi a legfontosabb dolog az életedben?
– A családom és az egészség.
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BABAHÍREK
Kissné Farsang Erika | Fotó: saját archívum
Nevem: Metzger Zoé Emma
Születésem helye ideje: Pécs, 2022. január 10.
Születéskori súlyom: 3060 g, hosszúságom: 48 cm
Első gyermek vagyok a családban.
Anya: Metzgerné Schofhauser Vivien Dorina, az Alpha Alapkezelő Zrt.
Back Office vezetőhelyettes
Apa: Metzger József, a Reaktorosztályon primer köri gépész
Nevem: Halász Bendegúz
Születésem helye, ideje: Szekszárd, 2022. január 24.
Születéskori súlyom: 4080 g, hosszúságom: 56 cm
Testvéreim: Nóra, 14 éves, Gábor Áron, 7 éves
Anya: Nagy Gabriella, a Walzer Menyasszonyi Ruhaszalonban eladó
Apa: Halász Gábor, az ATOMIX Kft.-nél fegyveres biztonsági őr

Nevem: Sipos Áron
Születésem helye, ideje: Szekszárd,
2022. február 16.
Születéskori súlyom: 3100 g, hosszúságom: 53 cm
Testvérem: Léna, 2 és fél éves
Anya: Siposné Nagy Réka, az MVM XPert Zrt.-nél beszerzési referens
Apa: Sipos Balázs, a Gépész Műszaki Osztályon berendezésfelelős

Nevem: Berényi Zétény
Születésem helye, ideje: Kalocsa,
2022. március 6.
Születéskori súlyom: 3550 g, hosszúságom: 51 cm
Első gyermek vagyok a családban.
Anya: Berényiné Parrag Regina, a Félegyházi Pékségnél eladó
Apa: Berényi Dávid István, az ATOMIX Kft.-nél fegyveres biztonsági őr

Nevem: Kerekes Ákos
Születésem helye, ideje: Pécs, 2022. február 15.
Születéskori súlyom: 3100 g, hosszúságom: 52 cm
Első gyermek vagyok a családban.
Anya: Kerekesné Jantner Ágnes, az ATOMIX Kft.
Nyomdaüzemében gyártáselőkészítő
Apa: Kerekes János, a Külső Technológiai Osztályon
gépész
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A szofizmus, avagy a nyelvi csűrcsavar
Prancz Zoltán | Fotó: stock.adobe.com
– Tied ez a kutya? – Igen. – És apa ez a kutya? – Igen.
– Tehát ez a kutya a te apád.
Az antik dialógusbeli szóváltás humoros ízelítőt nyújt
a szofizmusból. Abból a görög filozófiai irányzatból,
amelynek középpontjában az érvelés, a nyelvi lehetőségek felfedezése és kihasználása, egyben az igazság
többoldalúságának megmutatása állt. A szofistákat
különösen a peres ügyek inspirálták. Ekkor ugyanis
még kevésbé volt kiforrott a jogi eljárás, így a perek
kimenetelét általában az döntötte el, hogy ki tudta
ügyesebben, meggyőzőbben előadni az álláspontját. A szofisták tehát a meggyőző beszéd technikáját kutatták – és tanították is, jó pénzért. Egy anekdota szerint Prótagorasz, az első szofista, beperelte
egyik tanítványát, mert nem fizette ki a tandíjat. Így
okoskodott: A perben csakis én nyerhetek. Ha a bírák nekem adnak igazat, akkor azért. Ha nem, akkor
pedig azért, mert nyilvánvaló, hogy a tanítványomat
jól megtanítottam érvelni. A tanítvány viszont így reagált: A perben csakis én nyerhetek. Ha a bírák nekem
adnak igazat, akkor azért. Ha nem, akkor pedig azért,
mert nyilvánvaló, hogy Prótagorasz nem tanított meg
jól érvelni. (A bírák ezek után nem vállalták az ítélethozatalt.)
A szofizmus idővel pejoratív, rosszalló kifejezéssé vált,
az antik szofisták alapvetően meg nem érdemelt, de
azért nem is teljesen alaptalan elmarasztalásának
örökségeként.
Tény, hogy a nyelvben, a beszédünkben általában
óhatatlanul is jelen van némi kétértelműség. A hétköznapi beszédhelyzetekben ezek a jóhiszemű kétértelműségek legtöbbször nem okoznak gondot. Azonban a nyelvnek ezt a sajátosságát ki lehet használni
tudatosan, rossz szándékkal, akár mesterfokon űzve
a megtévesztés, a manipuláció, avagy a hazugság e
téren megnyíló módjait.
Egy ide kapcsolódó jellegzetes nyelvi-logikai problémát Bertrand Russel a következő példával világított
meg: igaz vagy hamis az állítás, miszerint „a jelenlegi francia király kopasz”. A kérdés élét az adja, hogy
Franciaországnak jelenleg nincs királya, így az állítás
nyilvánvalóan nem igaz, ám ugyanakkor hamisnak
sem nevezhető. Mégpedig azért nem, mert abból az

következne, hogy a jelenlegi francia király nem kopasz, azaz van haja, és nem az, hogy a szóban forgó
uralkodó nem létezik. A nyelv ilyen jellegű csapdái és
kezelésük nagy fejtörést okoznak a legkiválóbb logikaprofesszoroknak is, illetve komoly problémákat vetnek fel a különböző tudományok művelésében.
Ugyanakkor – miként utaltunk rá – a nyelvi útvesztők
veszélyes fegyverré válnak azok kezében (szájában),
akik önös érdekből szándékosan kihasználják azokat.
Többek között a politikusi kommunikációban tapasztalhatjuk ennek csúcsra járatását. Gondoljunk akár
csak a politikai ellenfélnek címzett olyan jellegű, primitív, álnaiv kérdésekre, mint hogy „miért akar ros�szat az embereknek?”. A kérdés valójában egy ténynek tételezett állítást foglal magába („rosszat akar az
embereknek”), és úgy tünteti fel, mintha már csak a
„miért?” lenne talány. Ennél persze sokkal profes�szionálisabb és nehezebben átlátható nyelvi trükkök
is léteznek.
Az anekdoták humorán túl mindez halálosan komoly
üzenetet közvetít felénk: Legyünk éberek, és vértezzük fel magunkat a hazugság trükkös módjaival szemben. Mi magunk pedig ne alkalmazzuk ezeket, hanem
szóljunk igazat, egyenesen – sőt, olykor hallgatni is jó.
Mintha az egész bonyolult nyelvfilozófiai problémahalmaz ebben az egyszerű krisztusi felhívásban ös�szegződne: „Legyen a ti beszédetek igen-igen, nemnem, ami pedig ezeken felül van, a Gonosztól van.”

