Szakmai kirándulás élményei diákszemmel
Gyakran hallhatjuk, hogy éljünk a lehetőséggel, ha adódik egy. Ennek köszönhetjük, hogy 2018.
január 8-án a 13LOG1 és a 14.-es Vámos osztály részt vehetett egy nagyszerű szakmai
kiránduláson.
Aznap reggel mindenki korán kelt, hogy kb. 6:30 magasságában elindulhasson a buszunk a Blaha
Lujza térről. Utunk először Paksra vezetett. Hatalmas köd kísért minket, így negyed 9 körül
érkeztünk meg az Atomerőműhez, ahol már nagyon várták az érkezésünket. A csoportkísérőnk,
Tóth Zoltán Róbert először a Tájékoztató és Látogatóközpontban vezette körbe a csapatot, ahol
interaktív módon, sok plakát és ábra segítségével megismerkedhettünk a főbb tudnivalókkal,
amelyek az atomenergiát és az Atomerőművet jellemzik. Miután ezt a részt körbejártuk,
átmentünk az üzemi területre. Itt többszöri fémdetektoros ellenőrzésen mentünk át, majd kaptunk
egy kártyát és egy védősisakot, amivel aztán ténylegesen beléphettünk a területre. Egy előre
meghatározott útvonalat jártunk be, összesen 11 emeletnyi magasságban gyalogoltunk fel.
Láthattuk a blokkvezérlőt, a reaktorcsarnokot, a védőfelszerelések (sisak, füldugó) használatával
pedig rövid sétát tettünk a turbinacsarnok egyik turbinagenerátora körül. Összesen 3 órát
töltöttünk el az Atomerőmű területén.
Dél körül folytattuk utunkat egészen az ÁTI Depo bajai kikötőjébe. Itt Kolluti Roland igazgató úr
mesélte el a hely történetét, bepillantást nyerhettünk a mindennapi munkájukba. Körüljártuk a
depó területét, majd Kovács Zoltán vámügyintéző látta el tanácsokkal és bíztatta a jövő
vámügyintézőit a szakma elsajátítására. Mindezek után átmentünk a Bajai Országos Közforgalmú
Kikötő működtető Kft.-hez (Port of Baja), ahol Bakos Tímea irodavezető fogadott minket. Itt egy
rövid prezentáció keretein belül megtudtuk Nagy László ügyvezető igazgató úrtól a kikötő
történetét, és egy pár perces kisfilmben láthattuk, honnan indult és hová fejlődött mostanra a
kikötő.
Bár már mind fáradtak voltunk az élményekkel teli nap után, úgy gondoltuk, ha már Baján
vagyunk, belefér még egy félórás városnézés, így bementünk a városba. Itt persze ismét
felélénkült a társaság, és a tervezett időpontnál egy kicsit később, 4 óra után sikerült
hazaindulnunk. 7 és fél 8 között gördült be a busz a Blaha Lujza térre, ahol elköszönt egymástól a
társaság apraja-nagyja.
Egy igazán tartalmas és izgalmas kiránduláson vehetett részt, aki ott volt, szakmailag is sokat
adott mindannyiunknak. Köszönjük szépen ezt a felejthetetlen napot és Kiczenkó Katalin és
Száraz Ildikó tanárnőknek, külön köszönettel tartozunk Légrádi Zsuzsanna igazgatónőnek.
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