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Köszöntő

Dr. Kovács Antal kommunikációs igazgató
Fotó: Bodajki Ákos

Kedves Olvasók!
Az Atomerőmű magazin januári lapszámának központi
témájául a klímavédelmet választottuk. Egyrészt azért,
mert hazánkban talán ilyenkor télen érezzük leginkább,
hogy hogyan változik a klíma, látjuk, mennyivel kevesebb az igazán hideg téli nap, és hogy a gyerekeink
lassan csak hírből ismerik a hógolyózást. Amit itthon
kevésbé érzékelünk még, az a környezetszennyezés és
éghajlatváltozás okozta ökológiai katasztrófa előszele –
a fagyos tél elmaradásának komoly ára lehet a jövőben.
Másrészt most múlt egy éve, hogy a párizsi klímacsúcson megszületett az a nemzetközi egyezmény, amelyben a Föld országai kijelölték végre a közös célt, azt,
hogy 2 °C alatt tartják a globális felmelegedés mértékét. Először fordult elő, hogy a klíma kérdésében összefogott és egyezségre jutott a világ: a tavalyi év során a
bolygó lakosságának nagy részét képviselő 55 ország
ratifikálta a megállapodást, köztük Magyarország is.
Számos szakértővel egyetértve mi is hiszünk abban,
hogy ez a megállapodás csak akkor lesz tartható, ha az
atomenergia jelentős szerepet kap a jövőben is.
Jelenleg kizárólag az atomerőművek képesek arra,
hogy nagy mennyiségben, kiszámítható módon rendelkezésre álló elektromos áramot termeljenek úgy,
hogy közben nem szennyezik a környezetet, gyakorlatilag nincs szén-dioxid-kibocsátásuk, azaz nem járulnak
hozzá a globális felmelegedéshez.

A Paksi Atomerőmű puszta léte az elmúlt évtizedekben mai szemmel elképzelhetetlen mértékű környezetszennyezéstől, több ezer millió tonna üvegházgázt
kibocsátó energiahordozó elégetésétől óvta meg az
országot. Aktuális büszkeségünk, hogy ez további húsz
évig még biztosan így lesz: decemberben az 1. és a 2.
után az erőmű 3. blokkja is megkapta a hatóságtól az
üzemidő-hosszabbítási engedélyt - ráadásul úgy, hogy
ez már az elmúlt időszak másik nagy műszaki fejlesztésére, a 15 hónapos üzemeltetési ciklusra vonatkozik,
ami tovább csökkenti az atomerőmű amúgy is minimális környezeti terhelését.
A januári lapszámban körbejárjuk a klíma és az atomenergia kapcsolatát, prof. dr. Aszódi Attilát, az atomerőmű bővítéséért felelős miniszteri biztost, fizikust, a
hazai nukleáris ipar egyik legnagyobb ismerőjét pedig
arról kérdeztük, hogyan alakulhat az atomenergia jövője a globális felmelegedés elleni harc árnyékában.
Megnéztük emellett azt is, az egyes ember a saját környezetében mit tehet azért, hogy óvja a Földet. Bemutatjuk a Slow Mozgalmat, amely azt hirdeti, hogy a
lassúság erény, és nemcsak a környezetet védjük, de
saját életünkkel is jót cselekszünk, ha lefékezzük a körülöttünk rohanó világot: visszatalálunk a helyi piacra,
újrahasznosítjuk a tárgyainkat, csökkentjük a fogyasztásunkat mindenféle értelemben.
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Földünk éghajlatváltozásai
Dr. Szerbin Pável | Fotó: internet

Az utóbbi években egyre többet hallani a globális éghajlatváltozásról, amit a feltételezések szerint
emberi tevékenység, mégpedig a fosszilis tüzelőanyagok elégetése és az ebből felszabaduló szén-dioxid – mint üvegházhatású gáz – okoz. Azt már kevesebben tudják, hogy a földi éghajlat természetes
okokból is mindig változott, gyakran szélsőséges mértékben is – pl. csak az elmúlt 140 ezer évben
12 fokos ingadozások is előfordultak a tengerszint csaknem 200 m-es változásaival –, ami meghatározóan befolyásolta az életfeltételek alakulását a Földön. Megfigyelések híján földtörténeti éghajlatváltozásra vonatkozó információkat csak közvetve szerezhetünk az ásványok vizsgálata, paleontológiai
leletek és a gleccserjégbe zárt oxigén izotópos összetételének analízise során. Jelenlegi ismereteink
alapján igen változatos és mozgalmas klímatörténelem rajzolódik ki.
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Kutatók szerint Földünk 4,5 milliárd éves történelme során az első
időben igen magas hőmérséklet
uralkodott, majd amikor az 100 °C
alá süllyedt, a légköri vízgőz kicsapódásával kialakultak az óceánok.
A levegő tovább hűlt, és a földi
élet kb. 3,8 milliárd évvel ezelőtt
a mainál már csak 10 °C-kal melegebb környezetben jött létre.
A 2,7–1,8 milliárd év közötti szakaszban már több eljegesedés
nyomait is sikerült felfedezni,

amelyek közül némelyik a Föld
egész területére kiterjedt – ez az
ún. „hólabdaelmélet”. Ilyen körülmények között az élet nyilvánvalóan csak az óceánok mélyén
maradhatott meg (hasonló viszonyok uralkodnak jelenleg a Jupiter egyik holdján, az Európén).
A Föld egészét borító jégtakarót
valószínűleg valamilyen rendkívüli
esemény – pl. nagy méretű vulkánkitörés – olvasztotta meg, az
ezt követő eljegesedések (melyek
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közül volt, amelyik 200 millió évig
tartott) során azonban többé már
nem tért vissza a hólabdaállapot.
A prekambrium végén, kb. 700
millió éve, lezajlott a földi élet
robbanásszerű fejlődése, ennek következtében gyorsan nőtt
a légköri oxigénkoncentráció
és csökkent a CO2-szint, mivel
utóbbi jelentős része beépült az
élőlények mészvázába és üledék
képződött belőle. A karbon és
perm korszakban (360–230 millió
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év között) létrejött Gondwana, az
őskontinens, amelyből később
kialakult Pangea, az egyetlen szuperkontinens. Ekkor játszódott le
a permokarbon jégkorszak, ami
kiterjedt fajkihalással járt, a lehűlésben minden bizonnyal meghatározó szerepet játszott a légköri
szén-dioxid növények általi kivonása a légkörből, és felhalmozódása kőszén formájában. Az ezt
követő melegházi időszakban
jelentek meg a dinoszauruszok.
A perm és a triász időszak határán, 251 millió éve viszont egy
szélsőséges felmelegedés okozott ismét környezeti katasztrófát.
Ez volt a földtörténetben ismert
legsúlyosabb kihalás: becslések
szerint a tengeri fajok 96%-a, a
szárazföldi gerinces fajok 70%-a
pusztult ki. A biodiverzitás rendkívül súlyos visszaesése miatt az
élővilág talpra állása jóval hos�szabb időt vett igénybe a triász
elején, mint más jól ismert kihalások után. A feltételezések szerint a felmelegedést a szibériai
nagy kiterjedésű és intenzitású
bazaltvulkánosság okozta, melynek során óriási mennyiségű kén
és CO2 került a légkörbe. A kén
savas esőket, ezzel a növényzet
pusztulását okozta, a szén-dioxid
pedig növelte az üvegházhatást.
A felmelegedést erősítette, hogy
a kontinentális selfek üledékében
felhalmozódott metánhidrátból a
metán – amely a CO2-nél sokkal
hatékonyabb üvegházgáz – felszabadult. A globális felmelegedés miatt az óceáni áramlási
rendszerek valószínűleg leálltak,
oxigénhiányos víztömeg alakult
ki, ami katasztrofális hatással volt
a tengeri élővilágra. Hasonló globális klímaváltozás zajlott le a triász időszak végén is, feltehetően
szintén bazaltvulkáni tevékenység
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Éghajlatvédelem és atomenergia
A párizsi klímacsúcson 2015. december 12-én
írták alá a nemzetközi éghajlatvédelmi megállapodást. A hatályba lépés feltétele volt, hogy
legalább 55 ország ratifikálja a szerződést. Magyarország október 5-én lépett be a ratifikálók
sorába, és november elejére már összegyűlt a
szükséges számú jóváhagyás, az egyezmény
életre kelt.
A megegyezés célja, hogy a fenntarthatónak
ítélt 2 °C alatt tartsa az emberi eredetűnek
tartott, vagyis az üvegházgázok kibocsátása
által okozott globális felmelegedést, de mint
legkívánatosabb cél megfogalmazódik a felmelegedés 1,5 °C-on belül tartása is. A kibocsátásokért a fosszilis tüzelőanyagok elégetését teszik felelőssé, ezért a legnagyobb
éghajlatvédelmi kihívásokra az energetika
és a közlekedés terén kell választ adni a következő évtizedekben. A párizsi klímacsúcs

éghajlatváltozás megállításának szükségessége ügyében.
Már a párizsi tárgyalásokon több szervezet leszögezte, hogy hatékony klímavédelem nem
képzelhető el az atomenergia nélkül. A Nuclear
for Climate közleményében kifejtette, hogy
biztosítani kell az országok jogát arra, hogy az
atomenergiát választhassák az éghajlatváltozás
elleni harc eszközéül. Négy prominens tudós:
James Hansen, Tom Wigley, Ken Caldeira és
Kerry Emanuel kijelentette, az atomenergia nélkülözhetetlen ahhoz, hogy elkerüljük a veszélyes emberi eredetű klímaváltozást a következő
évszázadban. Az OECD Atomenergia-ügynöksége szerint az atomenergia az egyetlen nagy
megbízhatóságú kibocsátásmentes energiaforrás. Nemrég az OECD Nemzetközi Energiaügynökség átfogó tanulmányában jelentette ki,
hogy a fenntartható pályát biztosító 450 ppm-

Energiatechnológiák életciklus-kibocsátása
(tonna szén-dioxid egyenérték/gigawattóra)
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Forrás: NEI

egyik legnagyobb eredménye, hogy a korábban az átfogó nemzetközi éghajlatvédelmi
megállapodásoktól magukat távol tartó országok, a legnagyobb CO2-kibocsátó USA és
a legdinamikusabban fejlődők, Kína és Indiai
is csatlakoztak az egyezményhez. Így először
jött létre történelmi konszenzus a globális

forgatókönyv szerint az atomerőművek 2040-ig
megkétszerezhetik kapacitásukat. Az amerikai
Nukleáris Energia Intézet szerint az atomerőművek szén-dioxid-kibocsátása a megújulókéhoz hasonlóan igen alacsony, így széles körű
alkalmazásuk összhangban áll az éghajlatvédelmi célokkal.
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következtében, amikor ismét
rendkívüli kihalás ment végbe
az élővilágban. A kora kréta idején, 128-126 millió éve jelentősen
csökkent a tengerszint, ami valószínűsíti sarki jégsapkák kialakulását, majd a késő kréta korban
ismét felmelegedés zajlott, az átlaghőmérséklet még a sarkvidéki
területeken is elérhette a 17 °C-ot.
A földtörténet legutolsó 65 millió
éve alatt az éghajlat lassan, de fokozatosan hűlt. Az eocén volt az
utolsó melegházi szakasz, azonban utána, 50 és 38 millió éve a
lehűlés felgyorsult, és több jégkorszak követte egymást. Az Antarktisz 50 millió éve kialakult hegyvidéki gleccserei tovább nőttek,
és bár 25 millió éve még léteztek
erdős területek a kontinensen, az
eljegesedés megállíthatatlan volt.
12-14 millió éve az északi féltekén
is megindult a gleccserképződés,
és 2,5 millió éve egy hirtelen lehűlés következtében kialakult az
északi félteke jégsapkája. A legutóbbi interglaciális (eljegesedési

5
4

Az átlaghőmérséklet az elmúlt 10 000 évben = 15 °C
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A légkör egy rendkívül bonyolult,
sok szabadságfokú rendszer, józan ésszel belátható, hogy valószínűleg a fentiekben említett hatások és folyamatok kombinációja
okozza a Föld klímájának örökös
és megállíthatatlan változását
és egy ingadozó, de a földi élet
fenntartására alkalmas egyensúly
fenntartását. Azonban az emberiség felelőssége is nyilvánvaló,
hogy ez az egyensúly továbbra
is fennmaradjon, hiszen példa
nélküli jelenség, hogy évmilliók alatt felhalmozódott fosszilis
anyagokat földtörténeti értelemben pillanatok alatt eltüzelünk.
Az eddigi klímaváltozások vizsgálata segítheti az antropogén változások hatásainak felismerését
és a klímaváltozási prognózisok
kidolgozását, valamint remény
van arra, hogy a földi klíma önszabályozó mechanizmusai képesek
lesznek kivédeni és kompenzálni az esetleg nem eléggé meggondolt emberi beavatkozások
következményeit.

Forrás: WMO
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időszakon belüli melegebb éghajlatú periódus) idején, mintegy
120 ezer évvel ezelőtt a Föld átlaghőmérséklete kb. 2 °C-kal volt
magasabb, mint ma, a legutóbbi
glaciális (eljegesedési időszakon
belüli hidegebb éghajlatú periódus) tetőpontján pedig, 20 ezer
évvel ezelőtt az északi jégtakaró
a Kárpátok északi lejtőjéig hatolt
le. Kb. 10 ezer éve egy melegebb
időszakban élünk, és ezalatt a
hőmérséklet-változások nem haladták meg a ±1 °C-ot. Tehát a
jelenlegi melegedést okozó emberi behatás mértéke – amelyet a
klímavédelmi egyezmények 2 °Cra kívánnak korlátozni – valószínűleg meghaladja majd az elmúlt
tízezer évben tapasztalt változást.
Ugyanakkor, mint azt az eddig
leírtakból láthatjuk, a most zajló antropogén eredetű változás
hosszabb földtörténeti időszakot
tekintve egyáltalán nem rendkívüli, a változások üteme azonban
1-2 nagyságrenddel gyorsabb a
korábban tapasztaltaknál.
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0,8

Eltérés a hőmérsékletben °C-ban (az 1961–1990 közti átlagtól)

Forrás: ICPP

az elmúlt 1000 év (északi félteke)
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Klímavédelem az oktatásban is:
SOLAR parabolák az ESZI tetején
Forrás: ESZI

Az Energetikai Szakgimnázium épületében két, a tetőre szerelt napkollektor rendszer biztosítja részlegesen a használati meleg vizet. Az ESZI Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány a Magyar Villamos
Művek Zrt.-től kapta 2011-ben támogatásként a SOLAR parabolákat, majd a tulajdonos Paksi Atomerőmű beruházásában 2013-ban készült el az a fűtésrekonstrukció, ami után ezek lettek a fő melegvíz-termelő egységek. A berendezés célja kettős: nemcsak olcsóbb így az épületek melegvízellátása, de az itt
tanuló diákok ennek révén a gyakorlatban is láthatják, hogyan, mire használható a megújuló energia, és
hogyan lehet takarékoskodni a földgázfogyasztással.
–– A meglévő energiaellátó rendszerbe illesztett napenergia-hasznosító berendezés egyrészt példát mutat
a megújuló energia hasznosításának újszerű módjára,
elősegíti annak ismertségét, másrészt érzékelhető
megtakarítást eredményez az intézmény energiafelhasználásában és így energiaköltségeiben. Másrészt
mérési pontokat is telepítettek hozzá, ahol a diákok
ismerkedhetnek a rendszerrel az oktatás során.
–– A SOLAR parabolarendszer hőteljesítménye erős
napsütés esetén 9-10 kW. Évente mintegy 2100-2200
órán keresztül átlagosan 6,5 kW hőteljesítményt képes produkálni, így évente közel 14  0 00 kWh hőenergia-mennyiséget tud a hőhasznosító rendszerbe betáplálni, azaz ekkora energiamennyiséget nem kell
más energiahordozóból előállítani. Ez közel 1500 m3
földgáz felhasználás megtakarítását jelenti.
–– A parabola olyan korszerű vezérlő- és mozgatórendszerrel rendelkezik, amely képes követni a nap
pályáját, mind egy napon belül, mind az évszaktól
függően. Ennek következtében a sugárzás hasznosítása szempontjából mindig a legkedvezőbb pozíciót
foglalja el a hatalmas tükör. A berendezés telepítése
során felhelyeztek egy szélsebességmérőt is, ami folyamatosan méri a parabola környezetében a légmozgás mértékét, és ennek segítségével a parabola erős
szél esetén automatikusan a legkisebb ellenállási pozícióba helyezi magát.
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Tiszta levegő
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| Fotó: Sitkei Gábor

Szakértő szemmel

Laikus szemmel

„Az atomerőműnek igen kicsi a légköri emissziója, nem bocsát ki üvegházhatást okozó gázokat,
port, pernyét, sem légszennyező anyagokat. Az
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. telephelyén három
hagyományos, inaktív levegőterheléssel üzemelő
technológia található, melyek mind gázolaj-fogyasztásúak:
–– 12 szükségáramforrásként üzemelő biztonsági dízelgenerátor,
–– 2 dízelhajtású tűzivízszivattyú,
–– 4 SBK (súlyosbaleset-kezelés) mobil dízelgenerátor.
A biztonsági dízelgenerátorokra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi működési engedély alapján a
generátorokhoz tartozó pontforrások éves üzemideje egyenként az 50 üzemórát nem haladhatja
meg. A levegőtisztaság-védelmi követelményeket
az atomerőmű szigorúan betartja.

„Szeretem Paksot és a Dunát. Megérinteni a Duna-parti
fákat, hallgatni a folyót. A távolban az atomerőmű sziluettjét látom, a hatalmas szellőzőkéményeivel – amelyek
bár gyárkéménynek tűnnek, sosem füstölnek. Paksiként
tudom, hogy csak a szellőzőrendszer részei, hiszen odalent több ezren dolgoznak zárt terekben.
Két éve élek Budapesten, és sajnos nagyon ritkán jut
időm arra, hogy hazatérjek Paksra. Amikor mégis belesűrítjük egy hétvégébe a hazalátogatást, és kiszállok az
autóból itthon, egyből arcon vág a friss levegő, cseng a
fülem a folyamatos moraj hiányától, és ha este érkezem,
még a csillagfényre is rácsodálkozom.
Amikor itthon vagyok, mindig feltöltődni jövök: nem
kell megvárni, hogy egy szeles nap kitakarítsa az utca
levegőjét, hogy egy jót sétálhassak, és nem kell a reggeli kocogást kora hajnalban abszolválni, amikor még
emberi fogyasztásra is alkalmas a levegő. Kilépek a házból, és a lábam előtt a természet: csodálatos szőlősök
suhognak, milliónyi zöldben pompáznak az erdőpamacsok, a Duna felszínén szikrázik a nap, a szántóföldek
száraz illata csapja meg az orromat. Madárcsicsergés
kíséri az utamat a motorzaj helyett, még a fülhallgatómat is otthon hagyom. Barátságos, tiszta utcákon vezet
haza az utam.
Paks az én gyorstöltőm: ahol majd szeretném, hogy az
én gyermekeim is felnőjenek.
Budapesten élek, és mégis Pakson vagyok itthon.”

Ózner Otília, informatikus

Az atomerőmű, amelynek elhanyagolható a széndioxid kibocsátása, nagyban segíti Magyarországot a klímavédelemben és a kiotói vállalások
teljesítésében. Jelenleg a magyarországi CO2kibocsátás a megállapított kvóta alatt van, amelynek hatására hazánk kvótaeladásra jogosult. Az
ebből befolyt pénzeket többek közt energiahatékonysági fejlesztésekre fordítják.”

Kováts Gergely, környezetvédelmi mérnök
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Megkerülhetetlen atomenergia
Susán Janka | Fotó: Szepesi Nikolett
Érdekes véletlen volt, amikor december 9-én autóval indultam a megbeszélt interjúra, a rádióban
az első hír, amit hallottam, a következő volt: újból
megdőlt a napi energiafelhasználási rekord a hideg időnek és az ünnepi díszkivilágításoknak kö-

szönhetően. Valójában mi biztosítja az ilyen energiafelhasználási csúcsoknál az elegendő energiát?
Többek között erről is beszélgettünk prof. dr.
Aszódi Attilával, az atomerőmű bővítéséért felelős
kormánybiztossal.

–– Megoldható egy családi ház
energiaellátása napelemekkel úgy,
hogy önfenntartó legyen?
–– Ha kiszámoljuk egy háztartás
villamos menetrendjét, és ezt ös�szevetjük azzal, hogy a saját napelemes termelője milyen ütemben
bocsátja rendelkezésre a villamos
energiát, akkor azt látjuk, hogy
a termelés és a felhasználás menetrendje között óriási különbség
van. Ezek a termelők tipikusan dél-
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–– A házat, amelyben lakunk, nem
mi építettük. Mivel energetikus
vagyok, tudom, milyen lépéseket
célszerű egymás után elvégezni
ahhoz, hogy energetikailag rendben legyen egy ház. Nálunk eleve
már jó minőségű ablakok voltak,
hőszigetelt dupla üveggel. A falak öt centis hőszigetelését kellett
növelni, a déli oldalon tíz, az északi
oldalon tizenöt centivel megtoldottuk, így van, ahol húsz centi
vastag lett, emellett a padlás felől is leszigeteltük a mennyezetet.
A legfontosabb energiahatékonysági beruházás így megtörtént.
A földgázfelhasználásunk jelentős
része a fűtésre fordítódik, ezt időnként, a téli időszakban a nappaliban lévő kandallóban fatüzeléssel
egészítjük ki, mert a család nem
mindig elégedik meg az általam
napközben optimálisnak tartott
20-21 fokos szobahőmérséklettel,
amelyet éjszaka egészen 18 fokra
hagyunk „lehűlni”. A következő
nagy beruházás a meglévő hagyományos gázkazán kondenzációs
kazánra történő cseréje lesz, de
majd csak akkor, ha a mostani eléri
élettartama végét.
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–– Önök családi házban élnek?
Ha igen, milyen energiaforrásokat
használnak?

Termelt villamos energia (kWh)

Klíma és energia

A diagram egy 3,2 kW névleges teljesítményű napelem által havonta termelt villamos energia mennyiségét ábrázolja – Forrás: aszodiattila.blog.hu

előtt, délben termelnek, amikor
nagyon kevesen vannak otthon, és
leszámítva mondjuk a hűtőszekrény és néhány biztonsági rendszer fogyasztását, a házban nem
használnak villamos energiát. Komoly villamosenergia-igény akkor
jelentkezik, amikor a család otthon

Prof. dr. Aszódi Attila:
„Az integrált európai
energiarendszer
megbízható
működéséhez
szükséges az
atomerőművek
jelenlegi arányának
fenntartása.”
van, de az év nagy részében akkor
már nem áll rendelkezésre a napelemek termelése. Ez a probléma
áthidalható, ha beruházunk egy
háztartási szintű villamosenergiatárolóba, ez azonban irreálisan

magas költségekkel járna. Másodsorban azt kell látni, hogy egy ilyen
napelemes rendszer téli és nyári
termelése között nagyon nagy különbség van, körülbelül hatszoros.
Én azt gondolom – az előzőleg elmondottak tükrében is –, abban
az értelemben, ahogy egy energetikus önfenntartónak gondol egy
házat, úgy racionális költségekkel,
kizárólag napelemekkel a családi
ház nem lesz önellátó, tehát a válasz: nem. (Részletes elemzés olvasható a kérdésről az aszodiattila.
blog.hu: Házi akkumulátorok és az
„önellátó” napelemes lakóházak
mítosza c. bejegyzésben.)
–– Vannak előremutató kutatások
az akkumulátorok területén?
–– Én azt látom, hogy nagyon
komoly munka folyik ezen a területen, amelynek három fő mozgatórugója van. Az egyik a mobiltelefonok alkalmazása – mert a
használatukat erősen korlátozza
az akkumulátorok üzemideje és a
még mindig viszonylag nagy súlya.
A másik motiváció az e-mobilitás,
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az elektromos autók – ezen a területen jelentős fejlesztések voltak
a fajlagos kapacitásban, a hatékonyságban. A harmadik a villamosenergia-rendszer által termelt
áram tárolásához kapcsolódó kutatások területe, de ezek a tárolók
napjainkban még sokkal kisebb
kapacitásúak, mint amire a rendszernek szüksége lenne. Jelenleg talán a lítiumion-technológia
a legfejlettebb, és egyelőre nem
látszik forradalmian új technológia, amely alapvetően meg tudná
változtatni ezt a szegmenst.
–– Mi teremti meg az energiabiztonságot az országunkban és Európában?
–– Azt látni kell, hogy az európai
energiarendszerben a villamos
energia negyede atomerőművekből származik. Az atomenergia a legnagyobb CO2-mentes
energiatermelési mód, amely
alaperőműként a karbonmentes
technológiák közül folyamatosan rendelkezésre áll (időjárástól
függetlenül bármikor tud termelni). A hagyományos értelemben
szabályozható
karbonmentes
technológiák közül jelentősebb
energiaforrás még a víz és a biomassza. Az összes többi energiaforrás vagy időjárásfüggő, vagy
CO2-kibocsátó. Az elemzések azt
mutatják, ha komolyan vesszük
a klímavédelmi célokat, és meg
akarjuk állítani két foknál a globális felmelegedést, akkor egyértelműen fenn kell tartani az atomerőművek jelenlegi részesedését
az energiamixben.
–– Mi történik azokban az országokban, ahol Fukushima után
atomerőműveket állítottak le?

–– A németeknél folyamatosan
nőtt 2011 után a CO2-kibocsátás,
hiszen fokozták a szénerőműveket alkalmazását, újakat is üzembe
helyeztek. Úgy érzem, Berlinben
kettős beszéd zajlik, a jelenleg
hatályos szabályozás értelmében
a klímavédelmi vállalások csak
nehezen teljesíthetőek, miközben
erősödnek az ellátásbiztonsági
kockázatok. Ezen hosszú távon változtatniuk kell. Svájcban nemrég
tartottak népszavazást az atomerőművek bezárásáról, és a lakosság többsége az atomerőművek
további használata mellett foglalt
állást.
–– Úgy hallottam, hogy Japánban
újraindítanak atomerőműveket.
–– Japánban egy nagyon komoly válsághelyzet alakult ki a
fukushimai baleset után. Az atomerőművek leállítása miatt radikális
energiafelhasználási megszorítások, drasztikus beavatkozások voltak szükségesek, amelyek jelentős
részét mind a mai napig fenntartják. Ezenkívül a kieső nukleáris kapacitások pótlását fosszilis
energiahordozókkal, alapvetően
cseppfolyósított import földgázzal oldották meg. Náluk nemcsak
az történt, hogy műszakilag felismerték, hogy baj volt a fukushimai
erőművel, hanem azt is be kellett
lássák, hogy a szabályozási rendszerük hibás. Új hatósági rendszert
építettek, minden korábbinál szigorúbb normarendszerrel, amelyet minden nukleáris létesítménynek maradéktalanul teljesítenie
kell a visszaindítás előtt.Ráadásul
az import miatt drasztikusan emelkedtek az energiaárak, így nőtt az
egész japán gazdaság energiaimportnak való kitettsége, amelyen
az atomerőművek szakaszos újra-

indításával lehet idővel enyhíteni.
Lassan indulnak vissza az atomerőművek Japánban, de az látszik,
hogy a szándék erős a blokkok
visszaindítására.
–– Milyen változások várhatók
a
villamosenergia-rendszerben
2040-ig?
–– Kezd abban kialakulni egy konszenzus, hogy elsősorban a szénerőműveket kell kiszorítani a rendszerből. Németországban ez el is
indult, tárgyalnak az alacsonyabb
hatásfokú régebbi szénerőművek
leállításáról, utána valószínűleg az
újabbakkal is ez fog történni. A németeknél látunk egy másik trendet
is: az Északi Áramlat 2 gázvezetékprojekttel megpróbálják bebiztosítani magukat nagy mennyiségű orosz földgázimporttal. Ezzel
szemben persze azt is látni kell, ha
a földgázfelhasználást nem szorítják vissza az európai országok,
akkor nem teljesíthetőek a klímavédelmi célok. A Nemzetközi Energiaügynökség nemrégen publikált
World Energy Outlook 2016 c. dokumentumában szereplő 450-es
forgatókönyv az, amely leginkább
el tud vezetni a 2 fokos klímaváltozási célhoz, ebből egyértelműen kiolvasható, hogy 2040-re az
energiamix 10%-ára kell visszaszorítani a fosszilis alapon előállított
villamos energia arányát, hogy a
légköri CO2-koncentráció ne növekedjen 450 ppm fölé. Az atomenergia szerepe a forgatókönyv
szerint körülbelül a jelenlegi szinten marad Európában (a világon
2,5-szeresére nőhet a nukleáris
alapon megtermelt áram mennyisége), és növekedni fog a szél-, a
nap- és az egyéb megújuló energiaforrást felhasználó termelőkkel
előállított villamos energia men�-
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nyisége is. Magyarország ezzel a
célkitűzéssel összhangban jár el,
hiszen mi jó ideje az atomerőmű
kapacitásának fenntartásán dolgozunk.
–– Mennyire tartja fontosnak,
hogy Magyarország ne függjön az
energiaimporttól?
–– Ez egy nagyon érdekes kérdés, hiszen sokan, sokat vitatják,
hogy mi is itt a helyes célkitűzés.
Azt mondják, hogy Európa egy integrált rendszert működtet, nincs
semmi probléma, ha importálunk.
Azt kell látni, hogy a környékbeli
országoknak, sőt egész Európának
nagyjából, durván közelítve hasonló az energiarendszere. Persze
vannak különbségek, mert Ausztriának és Norvégiának nagyon
sok a vízenergiája, de vannak Magyarországhoz hasonló országok,
ahol 40-50%-os az atomenergia
részesedése az energiatermelésben, sőt a franciáknál 70-80%. De
extrém nagy különbségek ezeket

leszámítva nincsenek, minden
ország több energiahordozót alkalmazó energiamixet alkalmaz.
Behunyni a szemünket, és azt
mondani, hogy „nincsen probléma
az importtal, lesz itt elég áram”,
ugyanakkor nem szabad. Az európai nagy erőművek jelentős része öreg, alapjában véve fosszilis
bázison nyugszik, és tudjuk, hogy
ezeket a klímaváltozás elleni harc
keretében ki akarjuk szorítani a
termelésből, és ezenkívül van egy
műszaki (vagy jogi) értelemben
vett élettartamkorlát is. Ha ezt elemezzük, arra jutunk, hogy szükség
van új alaperőművek létesítésére,
az ellátásbiztonsági szempontok
miatt alapvető érdekünk a termelési kapacitás fenntartása.

–– Hogyan lehet szemléltetni az
európai energiarendszert egyszerűen? Fogyasztóként nem nagyon
szoktunk belegondolni, mi biztosítja azt, hogy mindig be tudjuk
kapcsolni pl. a számítógépet.

15

–– A villamosenergia-rendszert
úgy kell elképzelni, mint egy rendkívül összetett ideghálózatot,
amelyen nem információ áramlik,
hanem az áram. Az áramlás szabályait pedig a villamos energia
természeti törvényei határozzák
meg. Gyakorlatilag ebbe a hálózatba tartozik az EU 28 tagállama,
és szorosan kapcsolódik hozzá
Svájc, illetve Norvégia. Minden
országban van egy nagyfeszültségű alaphálózat, amelyeket ös�sze kell fogni. Azért bonyolult
a rendszer működtetése, mivel
egyetlen egy pontban sem szabad túlterhelni, mert az működési zavarokat vagy egyes elemek
tönkremenetelét okozná. Az uniós elképzelések nagyon helyesen
az egyes országok rendszereit
minél több ponton szeretnék ös�szekapcsolni, azonban az összekapcsolások önmagukban nem
elegendőek: szükségesek a biztos, időjárástól független áramtermelő erőművek is. Ilyen a Paksi
Atomerőmű is. A zöldek gyakran
mondják, ha van egy integrált európai energiarendszerünk, akkor
majd a területileg egyenetlenül
termelt megújuló energia végig
tud áramlani a rendszeren. Ám
ez megint csak egy hibás kép,
ami álomba ringat bennünket,
és nem engedi azt, hogy helyesen döntsünk. Ha valaki picit is
ismeri Európát, az tudja, hogy
ha Magyarországon éjszaka van,
akkor Párizsban is. A Párizs melletti napelemek sem fognak tudni villamos energiát adni éjszaka
Magyarországra, miközben a terhelés sötétedés után is jelentős:
„völgyidőszakban” is a fogyasztás kb. a nappali áramfelhasználás kétharmada. Ennek biztosításához szükségesek az időjárástól
független erőművek.
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Az atomerőműben is
szelektíven gyűjtjük a hulladékot
Prancz Zoltán | Fotó: Bodajki Ákos

A szelektív hulladékgyűjtést az
ország egyre több településén alkalmazzák. Pakson például a fém-,
műanyag- és papírhulladékok elkülönítésére szolgáló kukák és az
ezekhez kapcsolódó feldolgozó
üzem bevezetésével már évekkel
ezelőtt polgárjogot nyert a környezetünkhöz való felelős viszonyulás e fontos intézménye. Nem
köztudott azonban, hogy az atomerőműben is szelektíven gyűjtik a
hulladékokat, mégpedig sokkal

szigorúbb, illetve differenciáltabb
szabályok szerint, mint ahogy az
a lakossági kommunális hulladék
esetében történik.
Amikor az atomerőműben megvalósuló szelektív hulladékgyűjtésről
beszélünk – kezdi Kováts Gergely
környezetvédelmi mérnök az általános tudnivalók ismertetését –, akkor azonnal tisztáznunk kell, hogy
nem a radioaktív (avagy sugárzó)
és az inaktív (avagy nem sugárzó)
hulladékok elkülönítéséről van szó.

Természetesen ez is megtörténik,
de egy másik folyamat keretében,
és a témánkat adó szelektív hulladékgyűjtés körébe már csak az inaktív hulladékok tartoznak.
A hulladékgazdálkodást törvény
szabályozza, amelynek megfelelően az atomerőmű hulladékgazdálkodási tervvel rendelkezik.
Az ebben lefektetett legfontosabb
célkitűzések a következők:
• a keletkező hulladékok mennyiségének csökkentése,
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• a keletkező hulladékok veszélyességének csökkentése,
• a keletkező hulladékok minél
nagyobb arányban történő
hasznosítása,
• a hasznosítás során az anyagában történő hasznosítás elsőbbségének megvalósítása a
termikus hasznosítással szemben (ez konyhanyelven nagyjából azt jelenti, hogy ha lehet,
inkább gyártsunk valami új dolgot a szemétből, mintsem eltüzeljük).
Az atomerőműben megvalósuló
hulladékgyűjtés sokkal szerteágazóbb, mint a lakossági, mivel jóval
többféle hulladék keletkezik. Típusaikat tekintve kommunális, inert,
ipari és veszélyes hulladékokat különböztetnek meg.
Kommunális hulladék a társaság
valamennyi szervezeti egységénél
keletkezik (például irodákban, mű-

tégla, vakolat, cserép, csempe,
gipszkarton stb. Az építési törmelék – a vasbeton kivételével – fémet, műanyagot, üveget, éghető,
veszélyes anyagot nem tartalmazhat. Ezek elkülönített gyűjtésére
külön konténereket kell biztosítani
a bontás helyszínén. Az erőmű területén keletkező építési törmeléket szintén a városi hulladéklerakó
fogadja, tereprendezési, fedési
céllal.
Az atomerőmű leggyakoribb ipari
hulladékai a – javarészt az üzemi
és karbantartási tevékenységek
során keletkező – papír-, fém- (vas,
alumínium), fa-, kőzetgyapot-, kábel-, üveg-, műanyag-, gumi- és
textilhulladékok. Ezeket szintén
elkülönítve gyűjtik, azonban további gyűjtési szempont, hogy
a hulladék értékesíthető-e vagy
nem. Az értékesíthető hulladékok
az Ipari Hulladék Anyagraktárba

rélő gyanta, az akkumulátorok,
a fénycsövek és az elektronikai
hulladékok. Szelektív gyűjtésük a
munkahelyi gyűjtőhelyeken történik, majd – legfeljebb egy évre – a
Veszélyes Hulladék Üzemi Gyűjtőhelyre kerülnek. Azokat a veszélyes
hulladékokat, amelyeknek hasznosítása vagy ártalmatlanítása biztosított, folyamatosan át kell adni az
arra hatósági engedéllyel rendelkező szakvállalkozóknak.
Az atomerőműben keletkező éves
mennyiség veszélyes hulladékok
esetében 250-350, nem veszélyes
hulladékoknál 1500-2000 tonna körül mozog. A jogszabályi előírásnak
megfelelően éves nyilvántartás készül mind a veszélyes, mind a nem
veszélyes hulladékokról, amit az
illetékes hatóságok adatszolgáltatás formájában kapnak meg.
Az atomerőmű üzemeltetésének
nem része a hulladékhasznosítás

helyekben, laborokban, étkezőkben, szociális helyiségekben). Ezek
szelektív gyűjtése a keletkezési
helyükön, hagyományos szeméttartókban, majd konténerekben
történik, végül a városi hulladéklerakóba kerülnek.
Az inert hulladék lényegében építési törmeléket jelent. Ennek minősül az épületek, burkolatok bontása során keletkező betontörmelék,

kerülnek. A nem vagy csak részben
értékesíthető ipari hulladékokat a
Veszélyes Hulladék Üzemi Gyűjtőhely 2. számú medencéjében helyezik el.
Veszélyes hulladékoknak minősülnek például a festékes, olajos,
vegyszeres göngyölegek, a festékpatronok, az olajos hulladékok
(rongy, szűrő, föld), a fáradt olaj,
a vegyszermaradékok, az ioncse-

és ártalmatlanítás (ezekre nincs is
technológiája, mivel nem erre a
célra létesült). A hulladékok további kezeléséről szakvállalkozóknak
való átadással gondoskodik. A környezettudatosságot szem előtt
tartva az átvevőkkel kötött szerződéskötéseknél előnyben részesíti
azokat a hulladékátvételre szóló
ajánlatokat, amelyek a 
hulladék
hasznosítására vonatkoznak.
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Klímatörténelem a könyvtárban
Enyedi Bernadett | Fotó: Juhász Luca

A múzeumban járva érdemes a
könyvtárba is betérni, hiszen az
intézmény ezen a téren is egyedi
gyűjteménnyel rendelkezik. Itt találhatóak azok a tudománytörténeti ritkaságok, amelyeket John E.
Kenton magyar származású publicista adományozott a múzeumnak.
A könyvek az atomenergia békés
célú felhasználásának és környezeti
hatásainak irodalmát gyűjtik össze

az 1920-as évektől az 1990-es évek
elejéig. Megtalálhatóak itt a nukleáris titkolózás időszakából származó, a Kongresszusnak küldött jelentések és tervek, vagy például az
Egyesült Államok Atomenergia Bizottságának megalakulási jegyzőkönyve; kiemelkedő tudósok, mint
Ernest Rutherford, Enrico Fermi,
Hevesi György művei. Az anyagok
között utópisztikus elképzeléseket

olvashatunk lakások radioaktív izotópokkal való fűtéséről vagy nukleáris hajtóművekről repülők és
közúti járművek számára. Komoly
irodalma van a környezetvédelmi
témáknak is.
A klímaváltozás témakörét illetően,
de számos egyéb kérdés, illetve
kutatás kapcsán is érdemes felkeresni az Atomenergetikai Múzeum
könyvtárát.

atomenergetikai múzeum
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1931-ből származik a Környezetünk. Hogyan használjuk és hogyan ügyeljünk rá című kötet (Wood, George
C.; Carpenter, Harry A.: Our environment. How we use and control it. Allin and Bacon). Alsó tagozatos tanulók számára a környezeti témák főleg fizikai aspektusait veszi sorra. Anyag és energia, a légkör (gázok fizikája), a légzés fiziológiája, a víz (folyadékok) törvényei. Lakossági vízellátás, a természet védelme, hő és anyag,
az ipar fejlődése, villamosság, gőzgép, látás és fény, biológiai ismeretek stb. A roppant széles körű tematika
minél több elemi tapasztalatra hivatkozva igyekszik az alapvető ismereteket átadni.
Az emberi tevékenység által okozott globális felmelegedés lehetséges következményei (Flohn, H.: Possible
climatic consequences of a man-made global warming. International Institute for Applied Systems Analysis,
1980.) című kiadvány az ember tevékenysége által okozott fő változásként írja le a globális felmelegedést.
A hőmérsékleti átlagértékek várható változása nagyon kicsi, de a lokális és regionális változások ezen belül
hatalmasak lehetnek (csapadék mennyisége, áramlásértékek stb.) Ezek részleteinek becslésére a tudomány
még képtelen, ezért kísérletet tesz, hogy a múltbeli (paleoklimatológiai) változások alapján tegyen következtetéseket a várható változásokra. A sarki jégtakaró olvadása mellett megpróbál olyan tényezőket is figyelembe
venni, mint a vulkáni tevékenység. Az eredmények táblázatokban és grafikonokon jelennek meg.
A 94. Kongresszus környezetvédelmi határozatairól (Environmental protection affairs of the ninety-fourth
congress) szóló jelentést 1977-ben készítette a Kongresszusi Könyvtár Kongresszusi Kutatási Szolgálat Környezeti és Természeti Erőforrások Főosztálya az USA szenátusának Környezeti és Közmunka Bizottsága részére. Az
anyag foglalkozik többek között az ózonréteg vékonyodását okozó kibocsátások csökkentésével.
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Radioaktív hulladékokat kezelő kft.

Biztonságos, sikeres évet zárt az RHK Kft.
RHK Kft. | Fotó: RHK Kft.
„Társaságunk jól átgondolt, a biztonságot elsődleges szempontként
kezelő programterv szerint végzi
tevékenységét évről évre. Célunk,
hogy a hazai radioaktívhulladékkezelés biztos hátteret jelentsen a
nukleáris ipar számára” – hangzott
el 2016. december 13-án a Radio
aktív Hulladékokat Kezelő Kft. évzáró sajtótájékoztatóján, ahol az ügyvezető igazgató, dr. Kereki Ferenc,
a társaság idei eredményei mellett
a 2017-es tervekről is beszélt. Az
elmúlt év számokban kifejezve is
sikeres volt. A paksi Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójába (KKÁT)
360 elhasznált fűtőelemet szállítot-

tak át idén az atomerőműből, így
jelenleg már 8707 üzemanyag-kazettát őriznek ott. Az atomerőmű
kis és közepes aktivitású radioaktív
hulladékából 324 hordó került betonkonténerben a föld alá, így 487re növekedett a felszín alatt tárolt
monolitblokkok száma a bátaapáti
Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló
felszín alatti létesítményében.
Az idei év a fejlesztések éve is volt –
kezdte részletes beszámolóját a társaság vezetője. – A Kiégett Kazetták
Átmeneti Tárolójában befejeztük a
következő négy kamra építését, és
a műszaki átadást követően több
mint kétezer további kazetta betá-

rolására nyílik majd lehetőség. Így
folyamatosan bővíthető létesítményünkben elegendő tárolóhelyet
tudunk majd biztosítani a következő
években is az atomerőmű hulladéka
számára. Mindemellett pedig jelentős fejlesztéseket hajtottunk végre
a tároló irányítástechnikai rendszerén is. Bátaapátiban, a Nemzeti Radioaktívhulladék-tárolóban (NRHT),
ahol az első föld alatti tárolótér hamarosan betelik, javában zajlanak a
második kamra új típusú vasbeton
medencéjének a betonozási munkálatai, így mire a 2012-ben átadott
első kamrát lezárjuk, készen lesz az
újabb a kis és közepes aktivitású

Radioaktív hulladékokat kezelő kft.
atomerőművi hulladék végleges elhelyezésére. Mivel a hármas és négyes kamra bányászati kialakítását
korábban elvégeztük, hosszú távra
biztosítva van a hazánkban keletkező ilyen típusú sugárzó hulladékok
tárolása.
Az RHK Kft. nyugat-mecseki programjának ugyancsak fontos fázisa
zajlott le idén. Ennek célja, hogy
az atomerőmű nagy aktivitású radioaktív hulladékainak végleges
tárolója legyen. Nyáron befejeződött a kutatóárok kialakítása, melyet vissza is temettek a vizsgálatok
és a mintavétel után. Ez a módszer
hasznos információkkal szolgált a
térségben sok ezer éve lezajlott
felszín alatti mozgásokról. Ugyanis
az itteni agyagkővel kapcsolatban,
eddig megismert kiváló vízzáró
tulajdonsága mellett, a stabilitás
is fontos szempont, hogy alkalmas
legyen egy majdani mélygeológiai végleges tároló befogadására.
Több évtizeden át tartó vizsgálatok
révén kell teljes körűen bizonyítani az alkalmasságot, és a kutatási
terület folyamatos leszűkítésével
megtalálni azt a területet, ahova
ez a nagyjából negyven kockaháznyi létesítmény esetleg felépíthető.
Így lehet majd a Paksi Atomerőmű
kiégett fűtőelemeinek és a reaktorok majdani bontásakor keletkező
nagy aktivitású hulladéknak biztonságos végleges helyet kialakítani.
Erre a létesítményre legkorábban
2065 táján lesz szükség – addig az
elhasznált fűtőelemeknek biztonságos helye van a KKÁT-ban.
Az intézményi eredetű hulladékokat fogadó püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tárolóban (RHFT) lassan befejeződnek
a fejlesztések, amelyek során a
harmincöt éves létesítményben
minden kiszolgáló berendezéstegységet a legkorszerűbbre cse-

réltek. Az év folyamán többek között modernizálódott a villamos
ellátórendszer, és elkezdődött a
légtechnikai rendszer korszerűsítése is. A cél, hogy az RHFT elérje a bátaapáti NRHT nemzetközi
viszonylatban is elismert műszaki
színvonalát. A kórházakból, oktatási intézményekből, mezőgazdasági
és ipari alkalmazásokból származó
hulladékok tárolására használt Pest
megyei létesítményben a biztonságnövelő program előkészítése
zajlik, amely várhatóan tavasszal
indul. Ennek célja, hogy a régebbi
hulladék átválogatása, tömörítése,
átcsomagolása során tárolóhelyet
szabadítsanak fel.
– A létesítmények üzemelését számos szervezet felügyeli, a társulások lakossági ellenőrző csoportjai, a szakhatóságok, az Országos
Atomenergia Hivatal és a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség is.
Büszkén mondhatom, hogy tevékenységünket, telephelyeinket példaértékűnek ítélik meg, nemzet
közi szinten is – emelte ki dr. Kereki
Ferenc.
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Elhangzott az is a tájékoztatón,
hogy az RHK Kft. a nyugodt szakmai munka előfeltételeként tekint
lakossági kapcsolataira. Hogy tevékenysége minél átláthatóbb
legyen, Pakson és Bátaapátiban
folyamatosan fejlesztett látogatóközpontot tart fenn. A bemutatótermek iránt nagy az érdeklődés,
csak az NRHT-ra a vágathajtások
megkezdése óta mintegy 90 000
szakmai és laikus látogató volt kíváncsi.
A lakossági kapcsolatokban fontos
a személyes jelenlét. A társaság
szakemberei ebben az esztendőben is számos ismeretterjesztő
programot szerveztek az érintett
térségekben, együttműködésben
a településeket tömörítő társulásokkal, felnőtteknek és gyerekeknek, illetve középiskolásoknak
egyaránt. A tájékoztatás új elemeként 2016-ban az RHK Kft. ügyvezetője negyedévente részletesen
beszámolt a cég tevékenyégének
aktualitásairól a telephelyek vonzáskörzetébe tartozó települések
polgármestereinek.
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Nukleáris hírek a világból
Dr. Szerbin Pável

A Világ-energiatanács (WEC) az atomenergia jelentőségéről

A szervezet nemrég megjelent, háromévente nyilvánosságra hozott „A Világ Energiaforrásai” (World Energy
Resources) c. jelentésében megállapítja, hogy a megújuló energiapiac nem várt mértékű, a befektetésekben, új
kapacitások létesítésében és a növekedési ütemben megnyilvánuló expanziója újrarajzolta a világ energiatérképét.
Egyben megállapítja, hogy az atomenergia egyre növekvő mértékben járul hozzá a baseload üzemmódú villanytermeléshez, ugyanakkor korlátozva az üvegházgázok kibocsátását.
A megújuló kapacitások 1037-ről
1985 GWe-re növekedve csaknem
megkétszereződtek az utóbbi évtizedben, ezen belül a szélenergia-kapacitások 74 GWe-ről 432
GWe-re, a napenergia-kapacitások
pedig 6 GWe-ról 227 GWe-re nőttek
2015 végéig. A vízenergia-források
összkapacitása 893-ról 1209-re nőtt
ugyanebben az időszakban. A megújulók jelenleg 24 098 TW villanyt
termelve a világ teljes áramtermelésének 23%-át adják.

A jelentés megállapítja, hogy a megújulók állami támogatásának fenntartása, a beruházási költségeik várható csökkenése és az energiatárolási
technológiák fejlődése jelentős hatással lesz az atomenergia jövőjére.
A 2015 decemberében rendelkezésre álló adatok szerint az atomerőművek kapacitása 390 GWe volt, ez a
flotta adta a világ villanytermelésének 11%-át. 2015 sikeres éve volt a
világ atomenergetikájának amennyiben 10 GWe új kapacitás létesült, ez

a szám az elmúlt 25 évben 0 és 5 között ingadozott. Az atomenergia fejlesztése egynéhány országot magába foglaló csoportra koncentrálódik;
Kínában, Dél-Koreában, Indiában és
Oroszországban épült a 2015 végén
építés alatt álló 65 reaktorból 40.
A jelentés szerint az iparág jövőjét
nagymértékben az határozza meg,
sikerül-e a tervezett építéseket a beruházási költségkeretet nem túllépve
és az építési határidőket betartva
végrehajtani.

A svájciak elutasították az atomenergia gyors kivezetését
A svájciak népszavazáson elutasították idősebb atomerőműveik bezárását. Az öt atomerőmű, amely Svájc villanytermelésének egyharmadát adja, tovább üzemelhet gazdaságossági élettartamának végéig.
Svájc villanytermelésének 52%-át a
vízerőművek adják, így a svájci energiarendszer a világ egyik legbiztonságosabban üzemelő és legtisztább
rendszere. Az ország 2010-ben még
rendelkezett egy népszavazáson támogatott tervvel a működő atomflotta új erőművekkel való fokozatos kiváltására. Pár hónappal a fukushimai
események után a Nemzeti Tanács
úgy határozott, a reaktorokat üzemidejük lejárta után, 2030–2040 között
leállítják – új erőművek építése nélkül.
A mostani népszavazásra a zöldek

által felterjesztett javaslat szerint a
jelenleg üzemelő reaktorokat 45 év
üzemidő után le kellett volna állítani –
ami két blokk azonnali, egy harmadik
2017-es leállítását jelentette volna.
A svájciak 54,2%-a az atomenergia
gyorsított kivezetése ellen szavazott.
A szavazás eredménye azt jelenti,
hogy az atomerőművek várhatóan
kitölthetik 60 éves üzemidejüket, ös�szesen 320 TWh villanyt termelve és
50 millió t szén-dioxid-kibocsátást takarítva meg egy átlagos, gázt és importot is tartalmazó energiamixhez

képest. Wolfgang Denk, az EfH európai igazgatója kijelentette: „Németország régóta, sok nehézséggel
szembenézve próbálkozik az energiafordulat végrehajtásával. Svájc
sokkal jobb pozícióból készülhet a
klímaváltozás és az energiarendszer
általános kihívásaira.” A víz- és atomenergia kiegyensúlyozott keverékére támaszkodva a világ legtisztább
energiamixe hozható létre, amely
például szolgálhat sok ország számára a kibocsátáscsökkentési törekvésekhez.

Nemzetközi hírek

23

A német atomerőmű-bezárások pénzügyi következményei
Október 21-én a német kormány jóváhagyta azt a törvénytervezetet, amely az ország atomerőművei leszerelésének
és a radioaktív hulladék kezelésének finanszírozásáról rendelkezik. A törvény a német atomenergia-kivezetési program finanszírozásának áttekintésére létrehozott független bizottság javaslatain alapul. Mint ismeretes, a fukushimai
balesetet követően Angela Merkel kancellár bejelentette nyolc atomerőmű működési engedélyének azonnali visszavonását és az összes atomerőmű bezárását 2022-ig.
A törvényjavaslat szerint az atomerőművek tulajdonosai – az EnBW, E.ON,
RWE és a Vattenfall – 23,6 milliárd
€-t kötelesek fizetni egy állami tulajdonú pénzügyi alapba, amelyből a
leszerelés és a hulladékkezelés költségeit kívánják fedezni. Ez az összeg
tartalmazza azt a 35,5%-os kockázati
felárat is, ami az előre nem látható
költségekre nyújthat fedezetet.
Újabb fejlemény az ügyben, hogy
december 6-án a Szövetségi Alkotmánybíróság úgy határozott, hogy
bár a 2011-es törvény az atomenergia kivonásáról összhangban van
az alkotmánnyal, az üzemeltetők
megfelelő kártérítésre jogosultak

atomerőműveik idő előtti bezárásáért. A reaktorokat üzemeltető 4 cégből 3 – az E.ON, RWE és a
Vattenfall – kártérítési igényeinek érvényesítése céljából jogi útra terelte
az ügyet, melynek során azzal érvelt,
hogy a korai bezárás gyakorlatilag
a kisajátítással egyenlő. Az EnBW,
amelynek 45%-a a zöldek vezette
Baden-Wurttenberg tartomány tulajdonában van, nem fellebbezte meg
az idő előtti bezárást.
Az alkotmánybíróság szerint a kivezetésről határozó törvény sérti a tulajdonhoz való alkotmányos jogot, mert
az üzemeltetők „jóhiszeműen” végrehajtott befektetései kárba vesztek.

Az E.ON szerint veszteségei elérik a
8 milliárd €-t, a Vattenfall 4,7, az RWE
pedig 6 milliárd €-ra becsüli a bezárás
okozta károkat. Az alkotmánybíróság
nem jelölte meg a kártérítés pontos
összegét, de határozata peren kívüli
megegyezések vagy további jogi kártérítési perek alapjául szolgálhat.
A kormánynak 2018. június 30-ig kell
gondoskodnia arról, hogy új törvényben szabályozzák az atomerőművek bezárását. A német energiaipari
konszerneknek kedvező hír hallatán
a frankfurti tőzsdén jelentős emelkedésnek indult az érintett cégek
árfolyama: az E.ON 5,75%-kal, a RWE
pedig 4,58%-kal drágult.

Zöld jelzés a finn kiégettfűtőelem-tárolónak

November második felében a finn Nukleáris Biztonsági Hatóság (Stuk) bejelentette, hogy a Posiva hulladékkezelő
társaság megkezdheti a kiégett fűtőelemek végleges tárolására alkalmas létesítmény megépítését Olkiluotóban.
A munkálatok december folyamán elkezdődtek.
A telephely 2000-es kiválasztása során az Olkiluoto melletti Eurajoki bizonyult a legalkalmasabbnak a létesítmény befogadására. A következő
évben a finn parlament elvi hozzájárulását adta a tároló megépítéséhez.
A Fortum és a Teollisuuden Voima
Oyj üzemeltetők közös tulajdonában lévő Posiva 2013 decemberében
adta be létesítési engedélykérelmét
az illetékes Gazdasági és Foglalkoztatási Minisztériumhoz. A kormány
tavaly novemberben kiadta a létesítési engedélyt.
A finn Atomtörvény értelmében
azonban az üzemeltető az engedély

birtokában sem kezdheti meg az
építést addig, ameddig a szabályozó hatóság át nem tekinti a létesítési
tervdokumentációt. Az utóbbi hónapokban a Stuk átvilágította a Posiva
humánerőforrás-gazdálkodási, minőségbiztosítási és tervezési tevékenységét, a cég biztonsági kultúráját, az
építés tervezett monitorozását, valamint a létesítmény fizikai védelmét és
sugárbiztonságát. November 25-én
a Stuk úgy határozott, hogy a Posiva
alkalmas az építkezés megkezdésére.
„Finnország világszinten úttörő a
radioaktívhulladék-kezelésben.
Ez
arra kötelez bennünket, felelősség-

teljesen és biztonságosan birkózzunk meg a kihívásokkal, és átadjuk
tapasztalatainkat más nemzeteknek
is” – jelentette ki az illetékes finn miniszter.
A létesítmény 2023-ra tervezett megnyitása után a maga nemében az első
lesz a világon, amely alkalmas kiégett
fűtőelem-kazetták végleges elhelyezésére. Ezzel a nukleáris ipar végre
a gyakorlatban is bizonyíthatja a világ közvéleményének, hogy képes a
kiégett fűtőelemek problémájának
megnyugtató megoldására.
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A klímaváltozás fizikája
Krizsán Árpád | Fotó: internet
A globális felmelegedést alapjai egyszerűen érthetők: az éghajlat változik, az év szinte minden szakaszában melegebb van, mint amire anyáink emlékeznek, és a következmények, amelyekkel számolhatunk,
ijesztőek. Mélyebbre ásva azonban az is felszínre kerül, hogy mennyi tényező – akár természetes, akár
emberi – hajtja ebbe az irányba a bolygó érzékeny, összetett ökoszisztémáját. Ismernünk kell a klímaváltozás fizikáját ahhoz, hogy hatékonyan tehessünk ellene.
A klímaváltozás vizsgálatához meg
kell ismernünk az éghajlatot alakító
tényezőket. Az éghajlat vizsgálata
nagyon összetett és soktényezős,
nem lehet csupán a hőmérsékletre
és a hőmérséklet-változásra fókuszálni. Éghajlatot alakító tényezők
még a napsugárzásból származó
hőhatás, a felszín anyagi összetétele, a tengerszint feletti magasság és a domborzat, az általános

földi légkörzés és a tengeráramlások hő- és vízgőzszállítása.
Az éghajlati rendszer legfontosabb energiaforrása a Nap sugárzása. A Föld alakja miatt a szélességi körök mentén az Egyenlítőtől
távolodva egyre csökken a napsugarak beesési szöge és ezzel az
egységnyi felületre jutó energia is.
Természetesen önmagában nemcsak a földrajzi szélességtől függ

a felszínt érő energia, hanem attól is, hogy mekkora a napsugarak
légkörön át megtett útja, valamint
bizonyos időjárási tényezők (felhőzet, páratartalom, levegő szennyezettsége).
A Nap energiája közvetlenül nem
vagy csak nagyon csekély mértékben tudja a levegőt felmelegíteni.
A hőmérséklet növekedése közvetett folyamat, ugyanis a talaj vagy
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a felszín elnyeli a napsugárzás egy
részét, majd a levegőt hőátadással melegíti fel. A száraz és világos
felszínek sokkal több napsugarat
vernek vissza, mint a nedves, sötét felszínek, és természetesen
ennek megfelelően sokkal kevesebb energiát tudnak hasznosítani. A hóval fedett felszín a teljes
sugárzás mindössze kb. 15 százalékát hasznosítja, míg a hó elolvadása után a nedves, csupasz talaj
akár a sugárzás 90 százalékát is
hővé alakíthatja. Éppen ez az egyik
olyan hatás, ami a klímaváltozás
szempontjából jelentős lehet.
A hóval fedett területek csökkenése mind a sarkkörök közelében,
mind a magasabb hegységekben
a levegő további melegedését
eredményezi.
A levegő melegedését az előbb
említett tényező mellett a levegő
összetétele is befolyásolja, ugyanis a légkörben megtalálható gázok az üvegházhoz hasonló hatást
eredményeznek. A felszín nemcsak
hőt nyel el, hanem ki is bocsát, és
a kisugárzott energiát tartja a Föld
légkörében többféle gáz. Ezek közül a gázok közül a leggyakrabban
a szén-dioxidot említik, és a vizsgálatok középpontjában is sokáig
ez volt. Az ipari forradalom idején
nagyon megemelkedett a széndioxid-kibocsátás, és ennek egyértelmű következménye a levegő
melegedése. Szén-dioxid főként
az égés következtében kerül a levegőbe. A kibocsátás az energiatermelés (fosszilis tüzelőanyagok)
és a közlekedés során a legnagyobb mértékű.
Az utóbbi időszak vizsgálatai szerint a metán is jelentősen emeli a
levegő hőmérsékletét. Metán természetes módon és emberi tevékenység következtében kerülhet a
levegőbe. Nagyságrendileg húsz-
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szor veszélyesebb, mint a széndioxid, viszont rövidebb ideig
(kb. 10-12 év) marad a levegőben.
A metánkibocsátás nagyjából kétharmad része emberi tevékenység
következménye. Ezzel járó tevékenységek: fosszilis tüzelőanyagok
égetése, földgázkitermelés során
természetes eltávozás, kőolaj és
termékeinek párolgása, szarvasmarhák gyomrában emésztés,
szerves hulladékok bomlása, biomassza-égetés. Természetes úton
a tengerekből és a nedves, mocsaras területekről (bomlás következtében) történik. A mocsaras

dés okai tovább erősítik a globális felmelegedést. A szén-dioxid
tekintetében az erdők irtása és az
óceánok melegedése kiemelkedő jelentőségű, ugyanis az erdős
területek és általában a zöld területek csökkenése miatt kevesebb
légköri gázt tudnak megkötni és
átalakítani, illetve a felszín megváltozó színe és anyaga miatt a
napsugárzás nagyobb része nyelődik el, és ezzel a levegő felé is
nagyobb a hőátadás. A melegedő
levegő és a jéggel borított területek csökkenése miatt pedig a metánkibocsátás erősödik.

területek mérete a globális felmelegedés következtében egyre
növekszik, így a metánkibocsátás
is egyre nagyobb méreteket ölt.
Itt elsősorban a tundra kiolvadó
talajából és az északi területek jegéből kerül nagy mennyiségű gáz
a légkörbe.
Látható, hogy a Föld klímája ös�szetett és egymással összefüggő
jelenségekből áll. A felmelege-

Az emberi tevékenység mindkét
gáz esetében fontos, ugyanis ennek következtében kerül mindkét
gázból nagy mennyiség a légkörbe. Természetesen van lehetőség
a légkör és a klíma védelmére.
Nagyon egyszerű módon minden
ember hozzájárulhat a környezet
védelméhez: a legkönnyebb a
túlzott fogyasztás visszaszorítása
minden téren.
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Trolival az M6-oson
Tóth Márton | Fotó: Szepesi Nikolett
A kellemesen zörgő, „mindenkié, ám mégis senkié” státuszú cégautóban a rádió hangerejével próbáltam
tompítani a motortérből áramló zúgást, búgást, morgást; a hallható üzembiztosság megnyugtató tudatában autóztam Paksról anyacégünk, az MVM Zrt. csillaghegyi központjába. Küldetésem egy elektromos
autó paksi útjának zökkenőmentes lebonyolítása volt.
Miután leszúrtam a parkolóban az
1,7-es dízelt, a garázsban megláttam a köldökzsinóron logó, formabontó, töpszli Bömöst, amelyet a
gyártó BMW i3-nak keresztelt el.
Az akksi alul, a tengelyek között
van, ezért az ülések magasra kerültek, motor híján pedig fölösleges a hosszú orr, a kis villanymotor
a hátsó kerekek közé került. Zöld
rendszám, formabontó külső, mit
tudhat ez a német gömböc?
Indítom a motort, persze nyomógombbal, de semmi. Mondja
a srác, aki bevezet a rejtelembe,
hogy azért csak rá kellene lépni arra

a gázpedálra, és tényleg, megmozdultunk, de még így is néma csönd
a kocsin belül és kívül egyaránt.
Ha ez elterjed, újra divatba jön a
gyalogosok körében a körbenézés.
Szóval start. Azt azért le akartam
tisztázni, hogy mennyi az annyi,
mit bír egy ilyen gép, teljes töltöttséggel megjárom-e Paksot, vagy
sem. „Szerintem igen, habár még
csak a nulláson mentünk vele, mert
ez egy városi autó.” Felemelő,de
legalább matrica van rajta? „Van,
de nem autópályára lett kitalálva,
sok múlik az út lejtésén és a széljáráson…” Köszi. Azért két töltő be-

került a csomagtartóba: az elektromos állomásokon használhatóval
kb. 4 óra kell a teljes töltöttséghez,
a sima konnektorossal (220 V) ennek duplája. A gyorstöltő, amivel
80%-os töltöttség (és az akksi rövid élete) 30 perc alatt abszolválható, nem került be a karbonvázas
négykerekű hátuljába. Jó a karbon,
csak nem nagyon lehet oltani, ha
meggyullad. Szóval arra figyeltem,
hogy ezt ne tegye.
Az automataváltó előnye, hogy
dodzsemként működik az ötajtós,
B oszlop hiányában a hátsó ajtók
nyitását csak az elsők nyitása után
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lehetővé tevő négykerekű. Kikanyarodva a Szentendrei útra ért a
következő meglepetés, amikor az
első sorban ráléptem a gázra, és
úgy elmentem, mintha nem lenne holnap; ezt gondolta ki 30 éve
a Vissza a jövőbe Dokija. Kifelé a
városból eljátszogattam az utak
királyát, élveztem a csendes gyilkos szerepét, ráadásul a fékezésnél
még rá is töltött az akksira, ezért
indokolt volt a pirostól pirosig
nyélgáz. Nagyon erős a motorfék,
azaz a visszatáplálás, a féklámpa ki
is gyullad, ha levesszük a gázról a
lábunkat, tulajdonképpen fékezni
csak vészhelyzetben kell. Erre vis�szafelé éreztem rá.
És jött a pálya. Tényleg nem szereti. A Paks oda-visszát már a 15‑ös
kilométernél láttam, hogy még
Chuck Norris sem tudná teljesíteni, pedig ő megcsinálta a fekvőtámaszt is. Az összeset. 130-as
tempónál, különösebb szél nélkül
is erős esésnek indult a töltöttségi

szint, olyannyira, hogy az előttem
lévő infopanelen a hatótáv rubrikája Dunaújváros magasságában 5%
alá csúszott. Majd azt vettem észre, hogy erősen lassul az autó, kellett neki egy kis idő, amíg átváltott
a beépített aggregátorként funkcionáló kéthengeres, 35 lóerős robogómotorra, ami egy 9 literes benzintartály erejéig képes ellátni az
autót elektromos árammal, megnövelve kb. 160 kilométerrel a hatótávolságot. Ez azért nyugtatólag
hatott rám, hiszen benzinkutat ma
még könnyebben találok a hazai
utakon, mint elektromos töltőállomást.
Szerencsésen begördülve a Paksi
Atomerőmű Tájékoztató és Látogatóközpontja elé, egy jól irányzott farolással, elkapva a 220 V-ot,
elkezdtem legeltetni az autópálya-szüzességen sikeresen átesett,
újonnan 13 millió forint körüli ös�szegért kínált lopakodót. Egy forgatás apropóján Magyarország
egyetlen atomerőművében tiszteletét tevő kocsi másnapi visszaútja
már nem tartogatott nagy meglepetéseket, ám fájó szívvel adtam
ki a kezemből a kulcsát, hiszen egy
fürge, divatos, szerethető autóba
tettem bele két nap alatt 270 kilométert.
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A Bloomberg New Energy
Finance számításai szerint az
eladott új autók 35 százaléka lehet elektromos 2040-re.
Az utakon futó járművek nagyjából negyede cserélődhet le
addigra, ez pedig napi 13 millió hordónyi olaj megtakarítását jelentené. Elektromosságból viszont 1900 terrawattóra
válik szükségessé: 2015 globális felhasználásának nyolc
százaléka.
A közeljövőben az elektromos
autók még nem jelentenek valódi veszélyt a hagyományos
üzeműekre. A 2020-as években
változhat meg ez az állapot,
ekkorra mérséklődhet olyan
arányban az akkumulátorok
ára, amelytől olcsóbb lesz villanyautót birtokolni, mint benzines vagy dízelmodelleket.
(Forrás: totalcar.hu)

Műszaki adatok
Maximális teljesítmény és nyomaték

125 kW/170 LE, 250 Nm

Gyorsulás 0-ról 100 km/h

7,2 s

Gyorsulás 80-ról 120 km/h

4,9 s

Végsebesség

150 km/h

Maximális hatótávolság (a leghatékonyabb módban)

190 km

Akkumulátorkapacitás

18,8 kWh

1 kWh árammal megtehető út

10,1 km

Saját tömeg

1195 kg

Gumiabroncs mérete

5Jx19 (virslikerék)
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Villanygyárba villanyautót
Prancz Zoltán, Gyulai János | Fotó: Bodajki Ákos
Benzines autók az atomerőműben: mintha a tejcsarnokban kóla lenne a védőital. Az autózás világában
küszöbönálló korszakváltás egyre inkább ilyesféle érzeteket kelthet. Noha az elektromos meghajtású
autók műszaki és piaci térhódítása még kezdeti stádiumban van, a tendencia kétségtelen, és feltartóztathatatlannak tűnik. Az idők szavát meghallva, nemrég két villanyautót állítottak üzembe a paksi
erőműben.
„A beszerzés közvetlen előzménye az volt – idézi fel Lőrincz
Sándor, a Szállítási Koordinációs
Csoport munkatársa, egyben az
ötlet gazdája –, hogy a Rendészeti Osztály által használt, hagyományos belsőégésű motorral működő kisbuszokat nem igazán a kis
sebességgel végzett járőrözésre
találták ki.” Azaz a jóformán csak
harmadik
sebességfokozatban
működtetett motorok nem tolerálták jól az ezzel járó igénybevételt. Ugyanakkor, mivel az egy

műszak alatt átlagosan megtett
távolságokat gond nélkül képesek biztosítani a ma gyártott villanyautók akkumulátorai, kézenfekvő volt, hogy kísérleti jelleggel
hozzanak Paksra néhány ilyen járművet.
Számos további szempont is
emellett szólt. Mindenekelőtt az
atomerőmű
környezettudatossága, vagyis az, ami általában is
az egyik legnyomósabb érv az
elektromos autók mellett: a környezetbarát üzemelés, illetve az

összehasonlíthatatlanul
kisebb
környezetszennyezés.
Az ötlet megvalósítása a kínálat
felmérésével indult. A paraméterek alapján a Nissan – ez idő tájt
még csak ötszemélyes kivitelben
kapható – egyterűje került a célkeresztbe. A kapcsolatfelvételt
egy tesztautó egy hétig tartó kipróbálása követte. Ez beváltotta
a várakozásokat. (Csupán érdekességként: a kevés ellenvetés
egyike az volt, hogy nincs motorzaj.) Mindezek nyomán esett a vá-
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lasztás az e-NV200 kombi típusú
kisbuszra, amelyet időközben már
hétszemélyes kivitelben gyártottak (a nagyobb utasszám az őrségváltások könnyebb lebonyolításában jut szerephez). Nem mellékes
szempont, hogy a kisbusz árban
körülbelül ott van, mint a hasonló
kategóriájú, belső égésű motorral
működő társai (figyelembe véve,
hogy jelenleg állami támogatás
is jár a villanyautók vásárlásához,
illetve azt nem terheli adó). A választott gyártmány néhány műszaki paramétere (a katalógus alapján): teljesítmény: 80 kW (109 LE),
végsebesség: 123 km/h, maximális hatótávolság: 170 km, áramfogyasztás: 165 Wh/km, és ami talán
a legfontosabb: CO2-kibocsátás:
0 g/km. A garancia öt év az autóra és nyolc év az akkumulátorra.
A karbantartás sokkal egyszerűbb, s ebből fakadóan olcsóbb,
mint a hagyományos járműveknél:
lényegében csak a kopásnak kitett alkatrészeket – például a fékbetéteket – kell időnként cserélni.
És amit a költségek kapcsán talán
említeni sem kell: az „üzemanyag”
a villanygyárban jószerével ingyen
van. Az akkumulátor feltöltése
egyébként a 220 V-os hálózatról
történik, körülbelül tíz órát vesz
igénybe, de gyorstöltővel ez ötven percre csökkenthető (a gyorstöltőket pár héttel az autók után
szerezték be). Az alapfelszereltséghez tartoznak egyebek mellett
a következők: blokkolásgátló fékrendszer (ABS) fékasszisztenssel
és elektronikus fékerőelosztóval,
elektronikus
menetstabilizáló
rendszer (ESP), energia-visszatermelő fékrendszer, hat légzsák, indításgátló, keréknyomás-ellenőrző rendszer, automata légkondi,
fedélzeti számítógép, ülés- és
külsőtükör-fűtés, tempomat stb.

Terjedő villanyautók
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A közlekedésben nem új keletű a villamos energia használata. Kandó Kálmán vasút-villamosítási sikerei Észak-Olaszországban és Franciaországban a 20. század elején meggyőzték a közvéleményt, és itthon is elhatározták a villamosítást. Egyenáramú próbálkozás (1911) után váltóáramú
táplálással elsőként a Budapest–Tata–Hegyeshalom-vonalon közlekedett
Kandó-féle villanymozdony 1932-ben. Mára az összes vasúti fővonal villamosított Magyarországon.
A nagyvárosi tömegközlekedés szinte elképzelhetetlen metró, villamos és
trolibusz nélkül.
A benzinmotort (1876) és a dízelt (1893) szinte direkt a járművek hajtására
találták fel. Az úttörők túráik alkalmával még patikában vették a benzint,
majd ahogy terjedtek az autók, ki kellet építeni az infrastruktúrát: olajkutakat, finomítókat, utakat, benzinkutakat.
Már minden tökéletes lett volna, de jött az olajválság. Erre a kihívásra az
autóipar a státusszimbólum „benzinfalók” helyett egyre kisebb fogyasztású motorokat fejlesztett. Több kényelmi, biztonsági szolgáltatást nyújtva
igyekeztek elnyerni a vásárlók kegyeit.
Előbb a nagyvárosi szmog kialakulása, majd a klímaváltozás észlelése okozott egyre nagyobb problémát. Kimutatták, hogy az üvegházhatást okozó
gázok kibocsátásának igen nagy részéért a közlekedés a felelős.
Megszületett hát számos probléma megoldásaként, és újabbakat generálva előbb a hibrid (elektromos + belsőégésű motor), majd a tisztán
elektromos hajtású autó.
Kezdetben csak kisebb, városi közlekedésre alkalmas
elektromos autókat gyártottak, és a reklám érdekében
ingyenes tankolást biztosítottak. Ezek még hagyományos
savas/lúgos (nehéz) akkumulátorokból nyerték az energiát.
Manapság kiterjedt kutatás
folyik új akkumulátortípusok
előállítására, az újak sokkal
könnyebbek a hagyományosnál.
Ha a benzin- és gázolajüzemű autókat elektromos autók
váltanák fel, megduplázódna
az országos villamosenergiaigény, egyúttal jelentősen
csökkenne a szén-dioxid-kibocsátás, de természetesen
csak akkor, ha tiszta forrásból
fedezik ezt az igényt.
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A jövő energiája

Persze nem illene szó nélkül hagyni, hogy
az elektromos berendezések egyben fogyasztók is, amelyek működtetése befolyásolja a motor végteljesítményét és hatótávolságát.
A két új villanyautó október végén érkezett meg az atomerőműbe. Azóta egyre
több kolléga figyel fel a zöld rendszámú
járművekre. Az eddigi használat során
nyert tapasztalatok kedvezőek, nem okoztak csalódást.
Ezek az autók talán útnyitói egy nagyobb
arányú beszerzésnek, ami idővel esetleg
a teljes járműpark kiváltásáig is elmehet.
Persze addig még valószínűleg nem kevés víznek kell lefolynia a Dunán, hiszen
az erőmű kapuin kívülre merészkedéshez
legalább négy-ötszáz kilométeres hatótávolság és kiépített „tankolási” (akkumulátortöltő) hálózat szükséges, ami további
jelentős fejlődést kíván mind az autógyártás, mind a kiszolgálólétesítmények terén.
A kocka azonban el van vetve.
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Slow mozgalom
Orbán Ottilia | Fotó: internet

Rohanunk reggel a gyerekkel,
rohanunk a munkahelyen, mert
határidős feladatunk van, és
természetesen rohanunk délután, hogy mindenhova odaérjünk időben. Gyorsételek, gyors
utak, gyors autók, egyszer használatos eszközök sürgetnek folyamatosan. Ne sajnáljuk az időt
a kikapcsolódásra, magunkra,
és szánjunk több időt a családunkra!

Sokakat rettentően idegesít
maga a lassúság, és ezt stresszként élik meg. Telnek a percek,
és nem történik semmi. Azt
hisszük, nincs időnk és lehetőségünk lassítani, pedig ez nem
pénz kérdése. Az édes semmittevés, a csináld magad (do-ityourself) tevékenység, a piacos
vásárlás, a biciklis közlekedés, a
séta, a közös főzőcskézés általában nem kerül sokba, sőt sokszor

ezek a legolcsóbb megoldások.
Átgondoltabb, nyugodtabb fogyasztás és időtöltés a mindennapokban, és máris tettünk valamit magunk és környezetünk
érdekében. A nemzetközi slow
mozgalom mindössze ennyit
tűzött a zászlajára: lassíts és élj,
ne hagyd, hogy a tudomány, a
technológia, a gazdaság gyorsulása téged is hajtson – mert
hatalmas árat fizetünk érte.
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Klímadilemma
Orbán Ottilia | Fotó: internet

Amikor először találkoztam a klímaváltozásról szóló hírekkel, sejtelmem sem volt, hogy miről beszélnek. Hurrikánokról, árvizekről,
aszályról, éhínségről hallottam, a
rengeteg élelmiszer-hulladékról,
a gleccserek olvadásáról, a fajok
tömeges kipusztulásáról, és hogy
a műanyag megöli az óceánok
élővilágát, na meg az éghajlatváltozást tagadó nagyhatalmakról.
Létező vagy nem létező probléma? Mekkora kárt okoztunk? Tehetünk-e valamit, hogy megállítsuk
ezt a folyamatot? Ez a probléma
már kicsúszott a kezünkből? Egyre
rosszabb lesz a helyzet? Mindenki
inkább a homokba dugja a fejét?
Aztán olvastam egy cikket, ami
arról szólt, hogy a klímaváltozás

eltüntetheti a kávét a földről. Ajaj,
gondoltam.
Tudom, hogy az atomenergia és a
megújuló energiaforrások növekvő mértékű alkalmazása elősegítheti a globális klímavédelmi célok
elérését. De mit tehetünk mi, egyszerű emberek? Nos, azért van jó
hírem: tehetünk néhány dolgot mi
magunk is, ráadásul nem is ütközik
semmiféle nehézségbe. Az alábbi
lista egyszerű lépéseket tartalmaz
és kerüli a szélsőségeket. Például
nem kell, hogy rögtön vegetáriánus legyen valaki, de ehetne egy
kicsit kevesebb húst. Nem azt
mondom, ne használjon senki eldobható pelenkát, ahol kisbaba
van a háznál. Ez nem lenne reális
kérés. De a legtöbb dolog ezen

„Lásd a fényt, ne bántsd, mi érted él!
Halld a szót, mit föld, az ég beszél.
Nézd a bolygót! Oly` tiszta kék.”
Élj ma úgy, hogy éljen még!
(Orbán Tamás)

a listán megvalósítható, akár városban lakik valaki, akár vidéken,
falun. Nem kell mindent egyszerre. Kis lépésenként alakítható az
életmódunk. Kezdje mindenki
a maga számára legvonzóbb, legérdekesebb vagy legkönnyebb
dologgal!
ཛྷཛྷ Az állattartás jelentősebben
hozzájárul a klímaváltozáshoz,
mint a közlekedés. Egyél kevesebb húst és tejterméket!
ཛྷཛྷ Egyél több, a környékről származó, helyben termesztett
zöldséget, gyümölcsöt, élelmiszert! Így a helyi gazdaságot
támogatod, és a szállítással járó
környezetterhelés is csökken.
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ཛྷཛྷ Fürdés helyett zuhanyozz!
ཛྷཛྷ Rövidebb ideig zuhanyozz!
ཛྷཛྷ Nyomtass a papír mindkét oldalára!
ཛྷཛྷ Használj újrahasznosított papírt!
ཛྷཛྷ Iratkozz fel elektronikus hírlevelekre, számlákra!
ཛྷཛྷ Álló, várakozó autónál ne járasd
a motort!
ཛྷཛྷ Szervizeld rendszeresen az autódat!
ཛྷཛྷ Fújd fel az autógumit! A megfelelően felfújt gumik biztonságosabbak, tartósabbak, és az autó
kevesebbet fogyaszt.

ཛྷཛྷ Igyál csapvizet! A legtöbb helyen tökéletes, nem kell csomagolni és kamionnal szállítani.
Olcsóbb is. Ne vásárolj palackozott vizet!
ཛྷཛྷ Szigetelj! A legtöbb energiát fűtésre használjuk.
ཛྷཛྷ Kapcsold ki, vedd lejjebb a
légkondit! Vedd lejjebb a fűtést!
ཛྷཛྷ Kerüld a vegyszereket: válaszd
a bioélelmiszert, a friss élelmiszert, a minősített bio- és natúr
kozmetikumokat és tisztítószereket, a vegyszeres kezelés nélküli ruhákat, bútorokat, házakat!
ཛྷཛྷ Járj többet gyalog, biciklivel
vagy közösségi közlekedéssel!
Így többet mozogsz és kevesebbet füstöl(ög)sz.
ཛྷཛྷ Tartós, hosszú élettartamú, javítható tárgyakat vásárolj! És
előtte mindig kérdezd meg magadtól: biztosan kell ez?

ཛྷཛྷ Ha elromlott: javíttasd!
ཛྷཛྷ Használj vászon bevásárlótáskát
papír- vagy műanyag szatyor
helyett!
ཛྷཛྷ Kerüld a kávékapszulát!
ཛྷཛྷ Használj szódabikarbónát
ecetet a takarításhoz!

és

ཛྷཛྷ Nevelj saját fűszernövényeket
és zöldségeket – erre még az
ablakpárkány is alkalmas!
ཛྷཛྷ Kapcsold le a villanyt, ha nincs
rá szükséged!
ཛྷཛྷ Fedd le az edényeket és a serpenyőket, amikor főzöl!
ཛྷཛྷ Állítsd megfelelő hőmérsékletre a hűtőt: 4 °C-ra a hűtést, –15
fokra a fagyasztást!
ཛྷཛྷ Alacsonyabb
moss ruhát!

hőmérsékleten

ཛྷཛྷ Ne folyóvízben mosogass!
ཛྷཛྷ Ne folyóvízben mosakodj és
mosd a fogadat!

Érdemes megnézni az ENSZ
békenagyköveti tisztét is betöltő Leonardo DiCaprio Fisher
Stevensszel készített, „Özönvíz
előtt” című dokumentumfilmjét a
klímaváltozásról. Milyen veszélyei
vannak a globális felmelegedésnek? Miként lehetne megállítani
vagy legalább mérsékelni a klímaváltozást? Az Oscar-díjas színész
interjúalanyai között olyan személyiségeket találunk, mint Barack
Obama, Bill Clinton, Ban Ki-moon
és Ferenc pápa – valamint olyan
lelkes és elkötelezett embereket,
akik helyi és globális szinten a
Föld megmentéséért dolgoznak.
Ez csak néhány ötlet a takarékossághoz és a környezettudatos életmódhoz. Lehet, hogy
sokan arra gondolnak, hogy
semmi sem változik meg attól,
hogy néhányan így cselekszünk,
de képzelje el mindenki, hogy
ha a világon több milliárd ember
követi ezt a példát, az mekkora
energiamegtakarítással jár! Így
már nagy lépés a klímaváltozás
megállításáért.
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Fenntartható értékek
Lehmann Katalin | Fotó: Hosszú-Bardócz Éva

A lassúság mozgalma a dizájn területén is érezteti hatását az utóbbi években. A Slow Design úgy törekszik harmóniára, hogy közben
figyelembe veszi az erőforrások szűkösségét is. A fenntarthatósághoz hozzátartozik az is, hogy a tartós dolgaink legyenek valóban
tartósak: a lakberendezésben például újrahasznosítással, újragondolással menthetők, sőt értékké tehetők a kidobásra ítélt tárgyak.
Ehhez az elképzeléshez illeszkedik az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
Alkotó Energia pályázata, amelynek legfőbb céljai közt szerepelt a
meglévő értékek megőrzésének népszerűsítése és a környezettudatos szemlélet bővítése. A vállalkozó kedvű alkotóknak ehhez nem
kell mást tenniük, mint bemutatni alkotásaikat egy öttagú szakmai
zsűri előtt. Az eredmény? 1851 darab beérkező pályázat, amely jelenleg elbírálás alatt áll. A szakmai zsűri tagjai közt megtalálható
Hosszú-Bardócz Éva kreatív tervező is – vele beszélgettem alkotásról, újrahasznosításról és a pályázatról.

,,…Nagyon szeretek mindent, ami
régi, ami egyedi, ami míves, ami
hangulatos, ami természetes, egyszóval mindent, aminek lelke van…
Én azon vagyok, hogy ezek a dolgok idővel visszanyerjék régi rangjukat, és ennek megfelelő bánásmódban is részesüljenek. Cserébe
megajándékoznak bennünket a
lelkükkel, a mély tartalommal, amit
az idő rétegzett rájuk, a tudással,
amit magukban hordoznak és a bizonyossággal, hogy a mai világban
is létezik más, mint a fogyasztói
társadalom és a tömegtermelés –
olvasható Hosszú-Bardócz Éva kreatív tervező hitvallása a honlapján.
Ezek után ki állítja még azt, hogy
az ócskapiacokon csak értéktelen
dolgok és ósdi holmik hevernek? A
Paksi Atomerőmű által kezdeményezett DIY (Do It Yourself! – Csináld magad!) Alkotó Energia pályázat éppen ezekre a lehetőségekre
és a környezettudatosságra kívánta felhívni a figyelmet.
– A fő cél az volt, hogy minél szélesebb körben megismertessék
az emberekkel az alkotást, illetve
hogy minél több emberben felkeltsék az érdeklődést, hogy maga is
megpróbálkozzon az alkotással.
Mindehhez nagyon sok segédAz Alkotó Energia pályázathoz
kapcsolódóan a Paksi Atomerőmű jótékonysági árverést
és adománygyűjtést szervezett
egy leukémiás paksi kislány,
Feil Eszter részére. Az adománygyűjtéshez bútoralkotók
ajánlottak fel gyönyörűen felújított, egyedi tárgyakat, amelyekre az interneten lehetett
licitálni. A karácsony előtt zajlott árverésből és az adománygyűjtésből összesen 592 700
forint folyt be.
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anyag található az interneten, így
akiben van elég lelkesedés, az az
internetről is nagyon sok anyagot,
ötletet össze tud gyűjteni. Abban
bízom, hogy azok, akik az írásaimat olvassák, kedvet kapnak ahhoz, hogy valamit, amihez addig
szakembert hívtak – például kifesteni egy szobát vagy lefesteni egy
bútort –, később maguk készítsék
el. Mert ne az legyen az első, hogy
kidobjuk a régi dolgokat, hanem
próbáljunk meg úgy ránézni ezekre a tárgyakra, hogy hogyan alakíthatnám át, újíthatnám fel, és
ezáltal miként illeszthetném be az
életembe? Nyilván ez feltételezi
azt, hogy az ember tisztában van
vele, hogy mit szeretne, de tudom,
sokszor ezt igen nehéz eldönteni,
Beküldött pályázatok száma
összesen: 1851 db
Bútor- és használatitárgy-készítés, funkcióváltás kategória:
747 db
Bútorfelújítás, bútorfestés kategória: 560 db
Használati és egyéb kisebb tárgyak dekorálása, díszítése kategória: 544 db

így sokan azért nem állnak neki
egy-egy munkának, mert nem látják maguk előtt, hogy hogyan is
fog kinézni a végén.
Egy-egy utazás során is rengeteg
tapasztalatot, információt lehet
szerezni – érdemes tehát nyitott
szemmel járni, ha valaki bútorkészítésre, -felújításra, -festésre,
esetleg kisebb-nagyobb használati tárgyak készítésére vállalkozna.
Ahogy Éva is elmondta, nem szabad elcsüggedni, ha valami nem
sikerül elsőre, hanem érdemes
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folyamatosan próbálkozni, addig,
amíg ki nem rajzolódik, hogy mi a
stílusunk.
– Biztos voltam abban, hogy alkotni akarok, ezért is mentem építészkarra, de aztán rá kellett jönnöm,
hogy az építészet mégsem az én
műfajom. Szeretek szépet alkotni,
esztétikusat, alkotásaim leginkább
eklektikusnak mondhatóak. Alapelvem például, hogy a kevesebb
több. Nagyon sok lehetőség van
az országban, több helyen is lehet
használt bútorokat, kiegészítőket,
régiségeket vásárolni. Szerintem
az internetnek is köszönhetően
elindultunk egy olyan úton, hogy
nem lesznek kimondott divatirányzatok, hanem idővel lehetőség nyílik majd arra, hogy mindenki meg
tudja mutatni az egyéniségét.
Hogy nehéz lesz-e a zsűri döntése
a beérkezett pályázatok elbírálása
során? Éva szerint kifejezetten nehéz lesz, és már most, a pályázatok
elbírálásának elején akadnak olyan
alkotások, amelyeket megkedvelt,
egyedinek talál.
A zsűrizés jelenleg is zajlik, az
eredményhirdetés február közepére várható.
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Az igazi hazai a spájzban
Orbán Ottilia | Fotó: Babai István, Schmidt Ferenc

Az Agricum rendhagyó összefogás keretében nyitott meg 2015 őszén Paks Turisztikai Információs Irodájával összefogásban a Szent István téren, ahol így egy helyen kapnak hasznos turisztikai információt
és Paksra, illetve a környékre jellemző helyi terméket, szuvenírt a helyiek és turistaként városunkba
látogatók. Matus Dóra és férje, Tárnok László, utóbbi a Paksi Atomerőmű munkatársa is egyben, agrárvállalkozóként döntött a helyitermék-üzlet megnyitása mellett.

–– Mit kell tudni az Agricumról és
a Spájzról, a termelők és kreatívok
vásáráról?
–– Az Agricumban kapható helyi
és megyét bemutató kiadványok,
Tolna megyei termelőktől származó
ételek, például fűszer Tolnáról, méz
és aszalt gyümölcsök Szálkáról, bor
a paksi Sárgödör térről vagy Szekszárdról, pálinka Györkönyből, de
decsi szőttes vagy tolnai kékfestő
is. Fontos, hogy a Paksra érkező
látogatóknak, akár a külföldieknek
is lehetősége legyen a városra jellemző ajándékok megvásárlására. A
helyi termékek mintaboltja azonban
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többet jelent egyszerű ajándékboltnál. Manapság a tömegtermékektől telített piacon egyre inkább
felértékelődik a kézműves termékek értéke a fogyasztók körében.
A helyi értékesítés nagy előnye,
hogy a termelő és a vásárló között
szorosabb kapcsolat jön létre. A
helyi termékek fogyasztásánál a
vásárló több információhoz juthat
az előállításról, és személyes kapcsolat alakulhat ki a termelővel, aki
a nevét és az arcát adja az általa
előállított termékhez. Erre szolgálnak a nagy sikerű borkóstolók is,
ahol havi rendszerességgel mutatkoznak be a szekszárdi és tolnai

található Erzsébet Nagy Szálloda,
a patinás Deák-ház, a közeli Dunapart és a régi épületek romantikája az Agricummal mind különleges
gyöngyszemei az óvárosnak.
–– Hány termelő van, akinek a
termékeit megtalálhatjuk a polcokon? Miért jó a helyi termék, miért
vásároljunk helyi termékeket?
–– Fontos számunkra az is, hogy
az Agricum nyitott műhely, közösségi hely legyen: partnerséget
ápolunk öt túlparti település, Dusnok, Fajsz, Bátya, Kalocsa és Homokmégy termelőivel, Tolna megyéből 43 partnerünk van, akiknek
több mint 50 terméktípusa találha-

megyei termelő hozza el kézműves termékeit a Paks óvárosi részében kéthavonta megrendezendő
Spájz nevű késztermékpiacra, ahol
kapható füstölt áru, méz, lekvár,
sajtok, fűszerek, házi tészta és sok
más termelői finomság. A Spájz
legközelebb tavasszal jelentkezik
újabb meglepetésekkel.
–– Mi a véleményed a klímaváltozásról, mit tegyünk, mi városlakók,
illetve falun élők, hogy enyhíthessünk a problémán?
–– A helyi termék vásárlása a tudatos fogyasztás egyik fontos eleme:
sokszor nem is gondolnánk, hogy
a bevásárlóközpontok polcain lát-

borvidék neves képviselői, valamint a Spájz nevű késztermékpiac
is, ahol kéthavi rendszerességgel
a megye több mint 20 termelője
mutatkozik be a paksi közönségnek az Agricum szervezésében.
Mivel magunk is foglalkozunk,
mezőgazdasági termeléssel, úgy
érezzük, ez közelebb hoz minket a
gazdálkodókhoz, akikkel hitelesen
vagyunk képesek tárgyalni. Fontos
számukra a termék, hogy mi kerül
a polcokra, de talán a készítőjével
való személyes kapcsolat még inkább, ahogy az is, hogy kellemes,
igényes környezetben fogadjuk a
vásárlókat. Úgy gondoljuk, az üzlet közvetlen szomszédságában

tó meg az Agricum polcain. A helyitermék-bolt a helyi művészeket
is támogatja: falain hónapról hónapra megújuló tárlat keretében
a helyi amatőr fotósokat tömörítő
MStúdió tagjai is bemutatkozhatnak képeikkel, valamint helyi festők munkái is megvásárolhatóak
itt.
De kijelenthetjük, hogy a Spájz
sem egy egyszerű piaci forgatag,
számos kulturális-közösségi rendezvény helyszíne: zajlik itt látványbefőzés, mustpréselés és játszóház is, és több olyan kiegészítő
program, amely a megye kistermelőinek sokszínű tevékenységét
megmutatja. Több mint 20 Tolna

ható hétköznapi termékek milyen
messziről utaznak idáig: a figyelmes szemlélő azon kapja magát,
hogy kínai gesztenyét vagy diót,
spanyol almát, szlovák UHT-tejet
vagy éppen argentin lencsét vásárol a lengyeltótiban is megtermő
dió, a szabolcsi alma vagy éppen
a bölcskei káposzta helyett. Azon
túl, hogy a messziről ide utaztatott
tömegtermékek tartósítását, hos�szú szavidejét vegyszerekkel biztosítják, csak gondoljuk el, milyen
környezetszennyező ezt ilyen távolságokból ide juttatni. Fogyas�szunk helyit, hazait, és támogassuk
a minél rövidebb élelmiszerlánc
megteremtését.
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A hulladék útja
Susán Janka | Fotó: Juhász Luca

Decemberi szikrázó napsütésben jártunk a Paksi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. hulladékfeldolgozó
üzemében és telepén. Wallacher Péter környezetvédelmi megbízott vezetett körbe, megmutatta a telepre beérkező szelektív, zöld- és kommunális hulladék feldolgozását, eltárolását.
Jó volt látni, hogy a telepen milyen gondosan, a rendre és átláthatóságra folyamatosan figyelve járnak
el. Nem véletlenül, hiszen a hatósági előírások miatt nagyon szigorúak az elszámolási kötelezettségek.

–– Mióta működik a hulladék
feldolgozó üzem? Hány település
kapcsolódik hozzá?
–– 2013-ban kezdtük meg a telep
működtetését, európai uniós pá-

lyázat és a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány támogatásával épülhetett meg. A Paks és
Környéke Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás volt a pályázó, ezért a projekt megvalósulá-

sában elévülhetetlen szerepe van.
Hét környékbeli település tartozik
hozzánk: Paks, Bölcske, Madocsa,
Györköny, Pusztahencse, Nagydorog és Gerjen. Lakosokra vetítve
ez 29 600 főt jelent.

Lassíts!
Ezeket az információkat a telephely bejáratánál lévő mérlegen
állva tudom meg, amelyen minden
ideérkező szemétszállító autót
megmérnek, nyilvántartásba veszik a mért adatokat. Visszalépünk
még egy pillantást vetni az uniós
pályázatról informáló táblára, és
elindulunk befelé. Ahogy haladunk hátra, Péter elmeséli a hulladékfeldolgozás folyamatát.
–– A feldolgozóhoz tartozó tele
püléseken minden háztartásnak
két kukája van. Az egyikben a kom
munális hulladékot gyűjtik, a kék
színűben pedig a szelektívet. Mi is
kerülhet pontosan a szelektív, kék
kukába?

–– A kék fedelű kukába papír, műanyag, fém és a kompozit (tejes- és
gyümölcsleves doboz) csomagolási hulladék kerülhet. Amit fontos
megemlíteni, hogy egyikbe sem
lehet tenni veszélyes hulladékot.
A szelektív hulladékkezelés rendszere kiegészül a településeken található gyűjtőszigetes rendszerrel,
ahová az üveget lehet elvinni.
–– Itt állunk a hulladékudvarban.
Ki hozhat ide hulladékot, milyen
költségei vannak?
–– A lakosság számára bizonyos
korlátok között ingyenes a használata. Akinek van élő közszolgáltatói szerződése, és nincs tartozása,
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az ingyen hozhatja ide a következőket: veszélyes hulladékot, ebbe
tartozik a fáradt olaj, amely lehet
főzés során fennmaradó háztartási
olaj vagy egyéb gépolaj. Továbbá
festék- és lakkmaradékok, használt
tonerek, elemek, akkumulátorok,
gumihulladék, elektronikai eszközök, lomhulladék, építési-bontási
törmelék, zöldhulladék, szelektív
hulladék. A teljes lista megtalálható a www.phgkft.hu honlapon.
Az udvarból szépen rálátunk a
hulladékfeldolgozó
épületére,
amely két részből áll. Az egyik a
kommunális hulladék előkezelője,
a másik a szelektív hulladék válogatója, feldolgozója. Körbenézve
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látjuk a feldolgozás eredményeként előállt bálákat, a szín szerint
külön bálázott PET-palackokat, az
alumíniumbálát és így tovább. Elindulunk, hogy megnézzük közelebbről a feldolgozást.
–– Mi történik a kommunális hul
ladékkal, miután ideszállítják?
–– A kukásautó a hulladékot a
mechanikai előkezelőben rakja le,
ahol gépi és némi kézi segítséggel egy felhordószalagra kerül,
és az viszi fel az előaprítóba. Erre
azért van szükség, hogy a hulladékot tömörítsük, csökkentsük a
térfogatát, ezzel is növelve a hulladéklerakó kapacitását. Az aprítás után még egy fémleválasztón
is áthalad, és ezután kerülnek a
gyűjtőkonténerekbe,
amikben

majd a végső lerakóhelyükre szállítjuk.
–– Hogyan dolgozzák fel a sze
lektív hulladékot, és aztán hogyan
történik a hasznosítása?
–– Ide a szelektív válogatócsarnokba hozza be a járat a kék fedelű kukák tartalmát. Szalag viszi fel a
szortírozókabinba, ahol a kollégák
kézzel válogatják tovább. Fel van
osztva közöttük, hogy kinek milyen
típusú hulladékot kell leszednie a
szalagról, azaz anyagi minőség
szerint osztályozunk. Külön válogatjuk a papír-, a műanyagflakon(polipropilén-polietilén), a PET-, a
fólia- (LDPE) és a fémhulladékokat.
A PET-palackokat szín szerint továbbválogatjuk – a legértékesebb
a víztiszta, aztán a kék színű és vé-

gül az egyéb. Külön konténerbe
megy a papír, az alumínium és a
vas. Amikor elegendő mennyiség
összegyűlik, akkor visszük a bálázóba. A bálákat pedig majd a
szerződött partnerek szállítják el
tőlünk.
Kilépve az épületből, megyünk tovább a zöldhulladékokat feldolgozó részre, és még hátrébb, ahol a
kommunális hulladékot tárolják az
előaprítás után. Közben rálátunk
a szépen befüvesített, rekultivált
korábbi szemétlerakó helyre. A rekultiváció során a hulladékot záró-,
szigetelőréteggel, majd földdel takarták le, aztán füvesítették, és természetesen megoldották a csapadékvíz biztonságos elvezetését is.
A jövőben ez vár majd a mostani
lerakóhelyre is.

Lassíts!
–– A zöldhulladék elszállítása nagy
segítség a kertes házban lakóknak.
Mi tesznek itt vele, hogyan dolgoz
zák fel?
–– Idén tíz alkalommal történt
gyűjtés a körzetünkben. A gyűjtést
ugyanazok a szemetesautók végzik,
mint a hulladékszállítást, ezért kérjük meg a lakosokat mindig, hogy
aprítsák, kötegeljék a hulladékot.
Ha egy magas tuját egyben tesznek
ki az utcára, nem tudjuk elhozni,
mert nem fér be az autóba. Miután
kiszállítjuk ide a telephelyre, a zöldhulladékot ún. prizmában (halomban) tároljuk a közbülső fázisokban.
Először felaprítjuk, aztán hagyjuk
érni az anyagot, vagyis komposztáljuk, majd megfelelő idő után tudjuk átrostálni egy dobrostagéppel.

A folyamat végén jó minőségű
komposztot kapunk, ahogy a szép
sötét színéből is látszik, amit egyelőre a telephelyen tudunk felhasználni forgalombahozatali engedély
hiányában. Egyébként a lakosság
számára ingyenesen biztosítunk
komposztládát, aminek segítségével otthon komposztálhatja a
zöldhulladékát. Az így nyert komposztot pedig saját kertjében tudja
felhasználni talajjavításra.
–– Miért van ez a terület is lebeto
nozva?
–– Minden csapadékvíz, amely ide
a komposztálóterületre hullik, egy
csurgalékvízgyűjtő
medencébe
kerül. A telep úgy lett megtervezve és úgy működik, hogy semmi-
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lyen hulladék se kerüljön ki a környezetbe.
Végül elérünk a leghátsó területekig, ahová az aprított kommunális
hulladék kerül. Félrehúzódunk,
hogy a munkanap során megtelt
gyűjtőkonténert el tudja vinni a
teherautó a lerakóba. Beindul a
kompaktor is mellettünk, ami az
óriási recés fémkerekeivel még tömöríti a lerakott hulladékot, markolójával pedig elsimítja. Időnként
nehezebb törmelékréteg is kerül
a hulladékra, amely meggátolja,
hogy a szél elhordja a még fedetlen hulladékot, és segít az öngyulladás megelőzésében is. A gépkezelők munkáját lelkes sirálycsapat
figyeli, akik még falatoznak a frissen ideszállítottakból.
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Egy tudatos életmód nyomában
Lehmann Katalin | Fotó: Juhász Luca

Volt egyszer a Paks melletti gyapai erdőségben egy elhagyott kúria és egy hozzá tartozó kb. 2,5 hektár
terület, amelyet évekkel ezelőtt egy pesti származású reklámszakember megvásárolt. Fatér Barna, a
Mádi-Kovács-kúria új tulajdonosa azóta társával, a szintén pesti származású Cuhorka Katával és gyermekeikkel ebben a szépen felújított gyapai kúriában él, az ő Életkertükben. Vegetáriánusok, gondozzák
a területüket, felesleges dolgokra nem költenek, de tévedés ne essék, nagyon is a huszonegyedik században élnek.
Már a beszélgetésünk legelején
kiderült számomra, hogy Kata és
Barna is ugyanolyan ember, mint
mi. Hajnalban-reggel kelnek, útnak
indítják a gyerekeket az iskolába, és
teszik a dolgukat, ahogy bárki más,
sőt, még autójuk is van. De mégis,
miben mások az átlagembernél?

A természet szeretete nagyon
fontos szerepet játszik életükben,
mindennapjaikban. Művelik a kertjüket, állatokat tartanak, de nem
földművesek, nem állattenyésztők.
Saját maguk gondoskodnak bizonyos fűszerek termesztéséről, és
mint Katától megtudtam, semmi-

hez sem fogható az az érzés és látvány, amikor hideg időben a kandallóban ropog a tűzifa. Az, hogy
vegetáriánusok, saját meggyőződésük, de gyermekeiktől nem várják el ugyanezt. Döntsenek saját
belátásuk szerint.

Lassíts!
– A kulcskérdés számomra a fogyasztás normalizálása, az, hogy
tényleg annyit fogyasszunk mindenből (étel, ruházat, benzin,
áram, víz stb.) amennyire valóban
szükségünk van, mert amerre
halad a világunk, az az egyértelmű túlfogyasztás kora. Az ember
sajnos sokkal többet fogyaszt,
mint amire valóban szüksége
lenne. Elég csak egy karácsonyi
nagybevásárlásra
gondolnunk:
akarva-akaratlanul rengeteg csomagolóanyagot vásárlunk meg
feleslegesen, és ezek még nem
is a lényegi dolgok. Ez sajnos a
fogyasztói társadalom betegsége – kezdte a beszélgetést Kata.
És hogy mióta látja így természetember helyzetét? – Mikor Pesten
laktunk is így gondolkodtam, sokkal inkább jártam biciklivel Pesten,
mint hogy autóba ültem volna.
Úgy érzem, ösztönösen van ez a
fajta rálátásom ezekre a dolgokra, ezeket a szüleimtől, otthonról
is hoztam magammal. Nekem
egy ajándék volt, hogy magam is
megismerhettem az önellátáshoz
vezető utat, ami részben egy idea,
hogy általánosan megvalósulhasson a mi családi életünkben, mert
mással is foglalkozunk, Waldorfiskolát, -óvodát szervezünk Dunakömlődön. Az embernek úgy gondolom van egy életútja, amerre
mennie kell.
Kata és párja, Barna, kecsketejből
készült termékek készítésével is
próbálkozott már, illetve kozmetikumokat is készítenek, de csakis
természetes alapanyagokból, valamint gesztenyével és mosószódával mosnak. Komposzt-wc-t és nyáron egy udvari zuhanyt használnak,
amelyet a nap sugarai melegítenek
fel, de rendszerint gyógynövényeket is gyűjtögetnek, mivel hisznek
a természet gyógyító erejében.

– Nagyon fontos kérdés az, hogy
mennyi szemetet termelünk. Nekünk is van hova fejlődnünk, így
én is tudatosan próbálom figyelni,
hogy mi kerül a szemétbe; például
minden szerves anyagot a komposztba dobunk. Alapvető lehetne minden háztartásban, hogy a
szerves hulladékot komposztálják
(zöldség-gyümölcs héja stb.)
– Úgy tapasztalom, hogy sokan
lejönnek vidékre, hogy letudják
a nagyvárosi mókuskereket, aztán mikor már vidéken élnek, egy
másfajta ,,natura-mókuskerék”-be
kerülnek. Fontos lenne figyelni magunkra és a környezetünkre. Nagyon szeretjük az új otthonunkat,
a gyermekeink is nagyon megszerették, és úgy látom, ők is benne
vannak a közösségépítésben, és jó
gondolatokat képviselnek.
,,…Minden fontos tud lenni egyszerre, az élet színes, érdekes,
gyönyörű, de ugyanakkor fájdalmas, nehéz, elviselhetetlen is tud
lenni. Mindennek oka van. Vannak
választások és döntések, a fontos
az, hogy közel kerüljünk önma-
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gunkhoz, csendet tudjunk teremteni legbelül, és megtaláljuk az
összhangot a környezetünkkel, le
tudjuk tenni a megfelelési kényszereinket, az elvárásokat mások
és magunk felé…” (Idézet: Atomerőmű újság 2015. januári lapszám,
Orbán Ottilia interjúja Cuhorka
Katával)
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Krieser János – Szerencsés harcsázó
Susán Janka | Fotó: Susán Janka, saját archívum

„Az erőmű egy barátságos intézmény, amelyet
a környezetében lévő gazdag élővilág is igazol”
Az interjút kint a horgásztavaknál beszéltük meg október végén. Csak néhány alkalommal jártam itt eddig, és ebben az őszi pompájában nem láttam még a tavakat. Virítanak az aranysárgák, és szinte pótolják
a felhők mögött megbúvó napsütést. Az idejáró horgászok szépen gondozott környezetben tölthetik el
szabadidejüket, hódolhatnak szenvedélyüknek.

Lassan közeledünk János horgászhelyéhez, és ezalatt
megtudom, egy évben 200 éjszakát kint tölt a tónál.
Ezért a kis sátor, amiben a horgászágy is van.
–– Honnan ez a szenvedély? Gyerekként is horgászott
már?
–– A családban nem volt igazán nagy horgász. Gyerekkoromból van olyan emlékem, hogy úgy 12 évesen már
jártam itt kint a Kondor-tavon horgászni nagyapámmal.
Persze az még az erőmű építése előtt történt, csak a
Duna holtágán lehetett horgászni, az újabb három
tavat 1977-ben alakították ki. 2004 óta vagyok a Paksi
Atomerőmű Horgászegyesület tagja, az idei év tavaszától vezetőségi tagja. A 2016-os szezonban én voltam a felelős a haltelepítésért és a lehalászásért. Mezőgazdasági vállalkozásom van, így közel áll hozzám a
természet és az állatok világa is.
–– Milyen halat szeret fogni? Minek örül legjobban a
család?
–– Az én nagy kedvencem a harcsa, ezért is horgászom
itt éjszakánként márciustól október végéig. A harcsák
az est beállta után válnak aktívvá, akkor kezdenek el
élelmet keresni. Persze nem lehet csak harcsát fogni,
így minden fajta hal ráakad a horgomra. A család nagy
kedvencei a rántott harcsa és a harcsapaprikás, de a
pontyhalászlét is szeretik.
–– Milyen felszerelés szükséges a nagy halak kifogásához?
–– Már veszi is elő a horgászbotokat a nyírfa mögül.
Két jókora, de már sokat látott pecabotot mutat.
Ezek a botok már nyolcévesek, ami nekem nagyon
fontos, hogy könnyűek legyenek, mert van egy kis gerincproblémám. A másik lényeges a könnyen futó or-

sók, de ezek is szokványosak. Vannak olyan segédeszközeim, amit a kollégák készítettek nekem, vagy úgy
örököltem egy horgásztárstól. Ezek házi készítésűek,
mondhatnám speciálisnak is, de inkább azt emelném
ki, hogy költséghatékonyan elkészíthetők. Megmutatom, hogyan készülök fel a harcsafogásra.
Előkerül a hosszú úszó – szintén házi készítésű –, amelyet felfűz a damilra. A csalihal felrakásától eltekintünk,
bár a vízben lévő szákban van most is néhány kisebb
hal. Aztán következik a jókora bedobás, a damil visszatekerése, majd leszúrja azt az ügyes kis tartót, amibe
bele tudja tenni a botot. Megmutatja azt is, hogyan
hallja meg, ha kapás van, akár alvás közben is. Az elektromos kapásjelző olyan hangosan riasztja, hogy nem
lehet mellette elaludni. Valahogy minden olyan egyszerűnek tűnik, semmi fakszni nincs benne. Azt vallja,
a praktikum a lényeg.
–– Az idei nagy fogás július 17-én hogyan történt?
–– Este mindent előkészítettem, ahogy az előbb mutattam, majd ledőltem a sátorban. 1.30-kor riasztott

portré
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2010 óta a kapitális harcsafogásai:
51 kg, 60 kg, 4 db 70 kg, 84 kg, 87 kg, 110 kg
2016. évi nagy fogásai:
május 26. 
július 17. 

70 kg 213 cm hosszú,
110 kg 230 cm hosszú

a kapásjelző. Ahogy megemeltem a botot, éreztem,
hogy nagy hal került rá. Olyan negyed óráig tartott a
kifárasztása, aminek a végén az óriási harcsa kifeküdt a
parton. A nagyobb halak fogásánál különösen fontos a
jó technika. Én mindig a lábam között tartom a botot,
erőkarként működik a kezem, így tudom megkönnyíteni a kiemelést. Először olyan 90 kilósra tippeltem, de
amikor megmértük derült ki, hogy megközelítettem
a magyarországi csúcsfogást, ami 113 kg. A hal hazaszállítása volt a legnehezebb, még annak ellenére is,
hogy plédbe tekertük. Otthon van egy 7x4 méteres
kis tavam, ahol még egy napot élt ez az óriási példány.
A méreteit úgy kell elképzelni, hogy a 230 cm-es hos�szúsága mellé egy ekkora hal gerince vastagabb, mint
az emberé. A 110 kilóból az ehető hús, azonban csak
kb. 30 kilót tesz ki. Ilyen nagy fogásoknál mindig megvendégelem a kollégáimat is.
–– Ki szokta elkészíteni a halat?
–– A feleségem már nagyon profi benne, így többnyire
ő készíti. A pontyhalászléba például mindig tesz harcsacsontot is.
–– Hogyan telnek a horgásztavas napjai?
A Paksi Atomerőmű Horgászegyesület horgásztavai
A IV. sz. Füzes-tó 23,5 ha vízterületű, 1,7 m átlagos vízmélységű. Víz alatti akadókkal tarkított, intenzíven telepített, amelyben nem ritkák a 80 kg körüli harcsafogások sem.
Az V. sz. Füzes-tó 23 ha vízterületű, 1,5 m átlagos vízmélységű.
A tó nagy testű pontyokkal gazdagon telepített, szelektálásuk
érdekében ráccsal leválasztott, bojlis horgászatra kialakított
sátorhelyekkel. Kötelező a pontymatrac és a sebfertőtlenítő
használata, illetve a megfelelő méretű merítőszák alkalmazása,
amellyel a szákolásnál elkerülhető a nagyobb méretű hal sérülése.
A VI. sz. Füzes-tó 5 ha vízterületű, 1 m átlagos vízmélységű.
Sekély vizű horgásztó, a versenyhorgászat szabályai szerint kialakított partfallal, horgászhelyekkel. A tóba kb. 40 q méreten
aluli pontyot, 5 q keszeget és 5 q, 1,8 kiló átlagsúlyú pontyot
helyezett ki az egyesület. 
Forrás: www.pahe.hu

–– Este sötétedés előtt jövök ki. Elbeszélgetek az ismerősökkel az éppen aktuális témákról, az aznapi fogásokról. Sokan mondják, milyen szerencsés vagyok
ezekkel a nagy fogásokkal. Én erre mindig azt mondom,
ez csak amiatt van, mert én vagyok itt a legtöbbet, a
nagy számok törvénye működik. Szeretek itt kint lenni, amikor nyugodt, szép este van, de akkor is, amikor
csendes eső veri a sátrat, vagy éppen akkor is, amikor
erős zivatarcseppek kopognak hangosan a ponyván.
A múltkor láttam, amint a szemközti égerfát négybe
hasította egy hatalmas villám óriási robajjal. Szeretem
ezeket a természetközeli élményeket. A legtöbb fogásomat vissza szoktam engedni. Ilyenkor sok harcsát azzal engedek vissza, hogy tíz év múlva találkozunk. Hajnali ötkor kelek, elrakom a felszerelést, hazamegyek,
és felkeltem a feleségemet, együtt reggelizünk.
–– Az Ön számára sport a horgászat?
–– Annál sokkal több, inkább életmód. A halakon kívül az itt kint töltött idő alatt rengeteg madarat, hüllőt,
kisállatot csodálok meg. Az éjszakai csillagos égbolt
látványa is magával ragadó. Azt szoktam mondani,
hogy az erőmű egy barátságos intézmény, amelyet a
környezetében lévő gazdag élővilág is igazol.
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Gyöngyösiné Nyul Petra, Laszlócki Ivetta | Fotó: Bodajki Ákos

Végh Csaba
FBŐ-parancsnok

Vas megyei származású, 1964-ben született. Szombathelyen, szülővárosában végezte általános és középiskolai tanulmányait is. A sorkatonai szolgálatot
1983–1985 között töltötte a kőszegi határátkelőhelyen, ahol útlevélkezelő volt. A bevonulás előtt és
után is a XII-es Autójavító Vállalatnál dolgozott mint
autószerelő. Majd 1985 decemberében szerelt fel a
szombathelyi rendőrkapitányság Őr-, Járőrszolgálati
Alosztályára járőrként. Több sikeres elfogást követően 1986-ban vezényelték át a bűnügyi osztályra nyomozó munkakörbe, ahol véglegesítették is. A rendőrtiszti főiskola bűnügyi nyomozó szakán 1991-ben
tett sikeres államvizsgát, ezt követően főleg kiemelt
bűncselekmények felderítésében vett részt, majd
1992-ben átkerült a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi osztályára főnyomozó munkakörbe. Két
év múlva – egy pályázat útján – a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság Neutron Beavatkozó Osztályára jelentkezett. Itt a sikeres egészségügyi, pszichikai és fizikai felvételit követően az első években kiképzőként,
1996-tól, miután osztállyá szerveződtek, csoportvezetőként, 1998-tól pedig osztályvezető-helyettesként
végezte tevékenységét.
Jelenlegi beosztásába 2004-ben – ismét egy pályázat elnyerését követően – került. Az atomerőmű
fegyveres biztonsági őrségének parancsnokaként
elsődleges feladatai közé tartozik az őrség irányítása,
a szolgálatszervezés, az elhelyezési körlet jogszabályi
megfeleltetése, ruházat, felszerelés, védőfelszerelés,
fegyverzet biztosítása, elméleti és gyakorlati szintű
kiképzés szervezése és lebonyolítása. Kiemeli, hogy
az őrség állományában szolgálatot teljesítők az őrzött
objektum területén belül rendelkeznek mindazon jogosultságokkal és kötelezettségekkel, amely a közterületen szolgálatot ellátó rendőröket is megilletik.
Idetartozik a jogszabályismeret, a belső szabályzók,
lövészet, testi kényszer, kényszerítő eszközök alkalmazása, önvédelem és közelharc is. A napi munkáján
kívül a Rendészeti Osztály vezetőjének helyettesi teendőit is ellátja, valamint a Magyarországi Fegyveres
Biztonsági Őrök Szakmai Egyesületének alelnöke.

Ebben a körben törekednek arra, hogy az FBŐ-k működtetésére vonatkozó szabályozások, jogszabályok
harmonizáljanak az állománnyal szemben támasztott
követelményekkel – teszi hozzá. Több esetben végez
társaságunknál a rendészeti szakterületet érintő jogszabálytervezet-véleményezést is.
Csaba elvált. Két gyermeke van. Lánya, Dóra az atomerőmű Tájékoztató és Látogatóközpontjának munkatársa, fia, Csaba elsőéves a Csapó Dániel Szakgimnázium belügyi szakán.
Párja, Katalin egy helyi könyvesboltban dolgozik, 12
éves lánya, Laura a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában tanul.
Szabadidejében önvédelmet oktat, 3 rendszerben
(Jiu Jitsu, Krav Maga, Defendo) van fekete öves végzettsége. Emellett motorozni is szeret, rendszeresen
túráznak jó időben, és van egy lova, vele az időjárástól függetlenül tud túrázni.
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Sitkei Ferenc
őrparancsnok

Pakson született 1964-ben, jelenleg is itt él a városban a családjával. Gyermekkorát Madocsán töltötte
szüleivel és testvérbátyjával; arra az időszakra mindig szívesen emlékszik vissza. A pályaválasztáskor a
szekszárdi 505. Sz. Szakmunkásképző Intézetbe jelentkezett. Esztergályos szakon tanult, majd 1981-ben
sikeres záróvizsgát tett. Az akkoriban még kötelező
sorkatonai szolgálatra 1983-ban kapott behívót, a siklósi határőrséghez vezényelték. A középiskola után
már dolgozott az erőmű területén, a Vertesz Kft.-nél
lakatos munkakörben. A leszerelést követően a rendészeti szervezet portaszolgálatánál helyezkedett el. Egy
év eltelte után kapott lehetőséget a fegyveres őrség
állományába lépni. Jelenleg is itt dolgozik, több mint
három évtizedes múlttal büszkélkedhet. Ebben a harminc évben rengeteg tapasztalatot szerzett, elődeitől
sok mindent megtanult az őrzésvédelmi tevékenységről, amelyet a fiatal kollégáknak igyekszik továbbadni.
Ferenc az évek során végigjárta a szakmai ranglétrát,

fegyveres őrként kezdte, volt váltásparancsnok-helyettes, majd 2006-ban váltásparancsnoki megbízást
kapott. Jelenleg is ebben a munkakörben – ma őrparancsnoki megnevezéssel – végzi tevékenységét,
amely során a szolgálatban lévő fegyveres biztonsági
őrök és az atomerőmű fizikai védelmében részt vevő
további egységekkel közös munkát koordinálja.
Ferenc 1987-ben nősült, felesége, Erika orosz–német
szakos tanárnő Pakson. Két gyermekük van. Brigitta
1990-ben született, egyetemet végzett, Budapesten
él, logisztikai területen dolgozik. Balázs 1994-ben született, mestercukrász, a nagymamájától megörökölt
paksi cukrászdát üzemelteti.
Ferenc szabadidejében leginkább az internet segítségével, autodidakta módon elsajátított ismeretek révén
áramkörtervezéssel és programozással foglalkozik.
A mikroprocesszorok világában kreatív tevékenységet tud folytatni, mely elégedettséget nyújt számára.
Nem utolsó sorban – ez által – sok barátra is szert tett.
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Kródi József
vagyonvédelmi előadó

Tősgyökeres paksiként nem meglepő, hogy rendkívül vonzódik a
vízhez, a Dunához, a horgászathoz, mondhatni a „víz szerelmese”. Szabadidejét mindig is horgászattal töltötte és tölti jelenleg
is. Nemrég vásárolt hétvégi házuk
elengedhetetlen kelléke természetesen a stég és az elektromos
motorcsónak, hiszen nem messze
Pakstól, a festői szépségű Volentöbölben található a második otthonuk. Úgy gondolja, hogy távoli
célja már egyre közelebb van számára, hiszen lassan nyugdíjba vonulhat, és akkor csak a hobbijának
élhet, és a térség horgászturizmusának a fejlesztésével foglalkozhat.
A víz szeretete már gyermekkora
óta jelen van az életében. Középiskolai tanulmányait a Csapó Dániel Mezőgazdasági Technikumban
végezte, majd a Paksi Halászati

Termelőszövetkezetben helyezkedett el. Ezt követően Tatára került
2 évre, ahol tógazdasági és haltenyésztési felsőfokú szakképesítést
szerzett. Sorkatonai szolgálata
után került az ERBE-vállalathoz
1980-ban, ahol akkor volt kialakulóban az Üzemrendészeti Osztály.
A szervezetépítés és fejlesztés
időszaka 1986-ig tartott, amikor az
ERBE dolgozói beolvadtak a PAVba, és ő 1990-ben a biztonsági
szolgálat vezetője lett. Józsi – akit
sokan Öcsiként ismernek – azóta
is a rendészet kötelékében dolgozik, 1996-tól a PA Zrt. Biztonsági
Igazgatóság Rendészeti Osztályának a csapatát erősíti.
Jelenlegi feladatai közé tartozik
többek között az eljárásrendek
karbantartása és aktualizálása, a
szállítási engedélyek feldolgozása
és ellenőrzése, teljes vagyonvé-

delmi ellenőrzések az atomerőművet érintő területeken, különböző
bejelentések kezelése és vizsgálata, szankcionáló intézkedések
kezdeményezése és elvégzése,
talált tárgyak kezelése, valamint a
társszervezetekkel megtartott szuperkontroll ellenőrzések.
Régi motorosként szívesen emlékszik vissza az elmúlt időszakra, és
úgy gondolja, hogy az évek múlásával sem változott az a felelősségteljes csapatmunka, amelynek
részese lehet. Örül, hogy majd 4
évtizede az erőmű kötelékében
dolgozhat és munkájával hozzájárulhat az üzem fizikai biztonság
szempontjából történő megbízható működéséhez. Bízik benne, hogy Balázs fia, aki jelenleg a
méréstechnikai laboratóriumban
kalibráló technikusként dolgozik,
a nyomdokaiba léphet majd. Idősebbik fia, Gábor, Verőcén él, és
két leánygyermek édesapja. Felesége, Ildi szintén a Rendészeti
Osztályon dolgozik beléptetési
ügyintézőként. Öcsi legnagyobb
öröme, hogy gyermekeinek mindent meg tudott teremteni ahhoz,
hogy boldog életet élhessenek.
Két gyönyörű, egészséges kislány
nagypapája, és legfontosabb számára az, ha minél több időt tölthet
családja és barátai körében, természetesen víz mellett.
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Béda Gábor
szakértő

Szekszárdon született, de gyermekkorát Pakson töltötte, és jelenleg is itt él. A Paksi Vak Bot�tyán Gimnáziumban érettségizett,
majd a Pécsi Tudományegyetem
politológia szakán folytatta tanulmányait, ahol 2008-ban diplomázott. Másoddiplomáját a Nemzeti
Közszolgálati Egyetem védelmi
igazgatási szervező (BSc) szakán
szerezte meg 2015-ben.
Pályakezdőként került az atomerőmű Rendészeti Osztályára 2009
márciusában, és jelenleg is ott
dolgozik szakértőként. Fő tevékenysége a vonatkozó jogszabályi előírások alapján az atomerőműben a fizikai védelmi kultúra
megfelelő szinten tartásához és

fejlesztéséhez kapcsolódó feladatok ellátása. Ez megnyilvánul az
új belépők képzésében és az erőműves kollégák rendszeres oktatásában, a munkavállalók védettségtudatos gondolkodásának és
viselkedésének támogatását célzó
tájékoztató anyagok készítésében,
a kampányok szervezésében, a fizikai védelmi kultúra felmérések
előkészítésében és a kapott eredmények értékelésében, elemzésében. Jelenleg atomerőművi minősített oktatójelölt, és reméli, hogy
az alapképzés elvégzésével sikerül
az eredményes felnőttoktatáshoz
szükséges pedagógiai kompetenciákat megszerezni és továbbfejleszteni.

Gábor nagyon jól érzi magát a
Rendészeti Osztályon, szereti a
munkáját, és úgy gondolja, hogy
nagyon jó kapcsolatot sikerült kialakítania a kollégáival, akiktől
sokat tanulhatott az évek során.
A folyamatos tanulást, önképzést
fontosnak tartja.
Szabadidejét szívesen tölti olvasással, zenehallgatással, filmnézéssel, sportolással és utazással. Nagy
focirajongóként nyomon követi a
sportág történéseit, és amennyiben ideje és lehetősége engedi,
el is látogat egy-egy nemzetközi
mérkőzésre. Jelenleg a nemrég
vásárolt lakásának a berendezésével és otthonossá tételével foglalatoskodik szabadidejében.
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„Az ásványok varázslatosak!” – Hegedűs Zsigmond
Vadai Zsuzsa | Fotó: saját archívum

A Paksi Atomerőmű Vállalathoz
1979-ben vettek fel. Kezdetben
műszerészként, csoportvezetőként, majd technológusként dolgoztam. Az első években berendezéseket helyeztünk üzembe, a
vízkivételi műtől kezdve a kazánházon át, a blokkokig. Az erőműnek talán nincs olyan pontja, ahol
ne tevékenykedtünk volna. Azok
közé tartoztam, akiknek lehetőségük volt a kezdeti nullrevíziók alatt
megismerni, megtanulni az atomerőmű berendezéseinek működési elveit, amit később, az üzembe
helyezéseknél, a javításoknál kamatoztatni tudtam. Fiatalok voltunk, mindenki a legjobb tudása
szerint végezte a rábízott felada-

tokat. Nyugdíjas éveimet 2008ban kezdtem, amit már nagyon
vártam. Gyerekkorom óta gyűjtöm az ásványokat, és gondoltam,
most végre annyi időt tölthetek a
„kincskereséssel”, amennyit csak
akarok. A mindennapi teendőim
felülírták az álmokat, de azért jut
idő az ásványokra is.
Tősgyökeres paksi vagyok, és
már általános iskolásként a Fehérvári út építésénél kerestem
színes köveket. Egy tanfolyamon
találkoztam katonatársammal, aki
korábban a gyöngyösoroszi ércbányában dolgozott, és ő mesélt
nekem az ásványokról. Hozott is
pár darabot, amelyeket a mai napig őrzök.

Sok évig ez a néhány darab volt
a gyűjteményemben. Egyszer a
Mátrában, a Kékestetőn jártunk
a családommal, ahol gyönyörű
ásványokat árultak, így bővült a
gyűjtemény. Később hallottam
a rádióban, hogy Budapesten, a
Petőfi Csarnokban ásványbörzét
tartanak, elmentem, és elámultam, hogy milyen csodák vannak.
Ha tehetem, az ásványgyűjtő barátaimmal elmegyek ásványgyűjtő túrákra. Legutóbb a Mátrában
jártunk, a Parádsasvári Béketáró
meddőhányóján kerestünk és találtunk világító ásványokat. Többször jártam a Zempléni-hegységben, és több kőbányában is.
Az ásványgyűjtés sajnos nincs
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leszabályozva, de vannak védett
területek, ahol tilos gyűjteni!
A gyűjtés során ügyelni kell, hogy
a természetet ne károsítsuk! Főként a hegyekben, kőbányákban,
a különféle érc- és szénbányák
meddőhányóin találhatók a különleges kőzetek. Az ásványgyűjtések nem ám úgy történnek, hogy
megyek, lehajolok, és hoppá már
ott is van a csodás ásvány a kezemben. Nagyon kemény fizikai
munka ásóval, nagykalapáccsal

rancssárga-vörös színű tűzopál.
Nagyon híres a telkibányai mézopál, előfordul, hogy a repedésében a mangán kikristályosodik, és
ez olyan mintha egy pici növény,
fa volna az opálban. Néhány éve
Zemplénben, Monokon nemesopál-, tűzopál-, üvegopál- (hyalit)
lelőhelyet fedeztek fel. Mára már
sajnos a lelőhely kimerült, több
méter mélyre kellene ásni ezekért
a kincsekért. Ásványbörzéken
még néhány darabbal lehet ta-

talál. Megtudhatja, hogy milyen
ásványt és hol lehet gyűjteni, tájékozódhat az engedélyek beszerzéséről. A honlapokon továbbá
rengeteg fénykép található a hazai és a világ ásványairól.
Szépek az ásványok, de feleségemmel együtt a legdrágább
kincsünk az unokánk. Örülünk
minden percnek, amit vele tölthetünk. Igaz még csak másfél éves,
de már nagyon érdekli a technika,
a csiszológép, az autó és minden,

felfegyverkezve, úttalan utakon,
erdőkben, meredek hegyoldalakon mászni, olyan lelőhelyeket
felkutatni, ahol még a kutya sem
jár. A valamikori vulkánosság hatására a kőzetrepedések között
a mélyből feltörő forró vizek és
gázok hozták magukkal az ásványokat, és amikor kihűltek, akkor
kirakódtak és kikristályosodtak a
különböző ércek, fémek, ásványi
anyagok, amelyek rendkívül változatosak.
Kevesen tudják, hogy az egykori
Magyarországon Veresvágáson,
a mai Szlovákia területén, volt az
első nemesopálbánya a világon.
A nemesopál az egyetlen kő a
világon, ami a szivárvány összes
színében csillog. Fantasztikusan
szép megcsiszolva, így érvényesül legjobban a színvilága. Néhányat kiemelek az opál több fajtájából. Faopál, amely megőrizte
a fa eredeti szerkezetét; a barna,
okkersárga színű „májopál”; a na-

lálkozni. Az ásványokat nemcsak
szabad szemmel szemlélhetjük,
hanem nagyítóval, mikroszkóppal is, csodás képződményeket,
zárványokat lehet így felfedezni.
Vannak világító (lumineszkáló) ásványaim is, melyeket, ha UV-lámpával megvilágítok, rózsaszín, lila,
sárga, zöld és kék stb. színekben
pompáznak. A világító ásványok
többfélék lehetnek, pl. kalcit,
üvegopál, fluorit, uránásványok.
A gyűjteményem folyamatosan
bővül, de mindig akadnak újabb
és újabb szép kristályok, amelyek elvarázsolnak. Az évek alatt
gyűjtött, vásárolt „kő” elhelyezése gondot okoz, ezért ma már inkább a kisebb darabokat gyűjtöm,
és azt fel is dolgozom. A gyűjtés
szenvedélye, ásványok keresése,
kutatása az életem részévé vált.
Akit érdekel az ásványok világa,
az interneten a Geomania.hu és
az asvany.lap.hu oldalon sok hasznos és érdekes információt meg-

ami körülöttünk van. A kisebb ásványcsiszoló gépet már önállóan
bekapcsolja. Ásványokat, „szép
köveket” már kerestünk közösen,
igaz egyelőre csak a táskámban,
a számára odakészített dobozokban. Bízom benne, hogy továbbviszi a kövek szeretetét, hiszen a
múltunk beléjük van „írva”, és aki
ismeri a múltját, annak van jövője!

Nyugdíjba vonult
kollégáink
2017. január

Dr. Pintér Tamás
osztályvezető ÜVIG VEFO VEO
Hegedűs János
csoportvezető KAIG ÜFFO AO
Hegedűs József
műszerész KAIG ÜFFO AO
Balogh István Tibor
szakterület-instruktor HUIG OKFO
SZIMO
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Régi motorosok

Akik a kezdetektől
itt dolgoznak
Orbán Ottilia | Fotó: Bodajki Ákos, saját archívum
„Nekem tulajdonképpen az egész
céges pályafutásom egy sikerélmény. Úgy érzem, hogy jól be
tudtam illeszkedni a cég életébe,
jókedvvel, szívesen végzem a feladatom – akár a régi munkámat
nézem, akár a mostanit. Igen, elégedettnek mondhatom magam.
Semmit nem csinálnék másképp.
Ha üzenhetnék, az akkori, fiatal,
régi önmagamnak, akkor csak
annyit üzennék: „Újra, ugyanitt!”
Lengyel György, a Metrológiai
Üzem Méréstechnikai Laboratórium kalibráló technikusa emlékezik
vissza, ahogy ő látta, tapasztalta
az erőmű kezdeti időszakát, mindennapjait.

–– Sztálinvárosban (ma Dunaújváros) születtél, 1961-ben. Az atomerőműbe 1979. december 17-én
kerültél, a Folyamatirányítási Osztály műszerkarbantartás művezetés analóg csoportjának alapító
tagjaként. Hallhatnánk a kezdetekről?
–– Tősgyökeres dunaföldvári vagyok, az általános iskola befejezése után Székesfehérváron,
a szakközépiskolában tanultam
elektronikai műszerésznek, híradástechnikai szakon. Még az iskola befejezése előtt történt, hogy
találkoztam egy erőműves dolgozóval, aki a dunaföldvári laktanyában teljesített katonai szolgála-

tot. Ő ajánlott olyan területeket,
ahol érdemes lenne érdeklődni,
például a műszerkarbantartáson.
1979 áprilisát írtuk, még a vizsgák
előtt, eljöttem, hogy felmérjem a
terepet. Szívesen fogadtak, „az
erőműé a jövő: új erőmű, új cég,
kellenek a fiatal szakmunkások,
akikre hosszú távon lehet számítani” – mondták nekem. Már ekkor
eldöntöttem, hogy az érettségi
után jelentkezni fogok, így meg is
egyeztünk az akkori művezetővel,
hogy rám is számíthat. Júniusban
jelentkeztem is, csak annyi szépséghibája volt a dolognak, hogy
éppen létszámstop volt, várnom
kellett. Addig elhelyezkedtem
helyben, az egyik dunaföldvári termelőszövetkezetben lakatosként.
Édesapám mellett dolgozhattam,
így ezt a szakmát is egy kicsit kitanultam.
1979. december 17-én végül sikerült belépnem az atomerőmű
dolgozóinak sorába. A műszerkarbantartó művezetés analóg
csoportjának lettem az alapító
tagja. Pályakezdőként megkaptam az egész szakterületet – mit
ne mondjak, nagyon izgalmas volt.
Szerencsére az akkori üzemmérnök szárnyai alá vett, és segített
beletanulni az ipari elektronika
világába. Eleinte vezérlőelektronikákat, laborműszereket javítottam,
mérő- és tesztelőkészülékeket készítettem. Lassacskán már akadtak
munkatársak is, szaporodott a csoportlétszám. Akkor már érkeztek a
technológiai mérés-, irányítás- és
szabályozástechnikai
műszerek.
Ezek nullrevíziója, beszabályozása,
javítása is feladataink közé került.
Helyileg, mivel még az eü. épület nem volt kész, az F2 portánál
(a Jóléti Osztály előző helyén) a
buszpályaudvar váróterméből lett
leválasztva a „műhelyünk”, mi „ak-

Régi motorosok
váriumnak” neveztük, mert körben
üveges volt, és mindenhonnan
be lehetett látni. Itt volt majdnem
az egész FIO (Folyamatirányítási Osztály), úgy 40-50-en voltunk
összezsúfolva műszerekkel, satupadokkal, esztergapaddal. 1980
májusában tudtunk felköltözni az
eü. épületbe, ahol még csak üres
helyiségek voltak, a lift még nem
üzemelt, fűtés is csak időnként
volt. Azt mondták az építészek, ha
dolgozni akarunk, akkor a bútorokat legyünk szívesek felhordani
(jobb híján a lépcsőn), mert másnak mostanában nem lesz rá kapacitása. Tehát berendeztük magunknak a műhelyeket, irodákat,
közben persze a napi munkánkat
is el kellett végezni. Mivel még
voltak létszámproblémák, főleg a
beüzemelés idején, időnként be
kellet segíteni a szakcsoportoknak
a technológián, kábelek bekötésébe, blokkvezénylői műszerek
üzembe helyezésébe, mérőkörök
„felélesztésébe”, délután túlórában, de előfordult, hogy átnyúlt
a munka az éjszakába, néha egészen reggelig, azután kezdődött
megint a saját műszak.
A technikusminősítőt 1981-ben végeztem el. A következő évben bevonultam másfél évre katonának.
1987-ben az analóg csoportból
kiválasztva megalakították a rezgésdiagnosztikai csoportot, ahol
a generátor, turbina és reaktor
számítógépes rezgésdiagnosztikai
mérőrendszerének üzemeltetésével, karbantartásával, javításával, új
műszerek fejlesztésével foglalkoztunk. Ez más jellegű kihívást jelentett – meg kellett tanulni a számítógépek, informatikai rendszerek
működését, akkor amikor még
csak „osztrák magánimportból”
kezdtek beszivárogni a személyi
számítógépek csillagászati áron.

Az új blokkok üzembe helyezésével a régi technikát folyamatosan
korszerű berendezésekkel váltották le. A növekvő munka mennyisége és a megváltozott műszaki
igények miatt összevonták az előzőleg szétválasztott két csoportot, és közös erővel folyt tovább
a munka. 2000. január 1-jén az
osztályvezetőmet kinevezték a
Metrológiai Laboratórium élére, és
felkért, hogy tartsak vele, ahol minőségbiztosítási feladatokat bíztak rám „metrológus technikusi”
munkakörben. Azóta a méréstechnikai laboratóriumban dolgozom.

Itt ellenőrzéshez használt kézi és
laborműszerek, technológiai hőmérsékletmérők (reaktor-, hurok-,
tápvíz-, turbina-, generátor-, RVR-,
SBK-, ITV-… hőmérők) kalibrálását
végzem. Közben segítek a labor
életéhez tartozó adminisztrációs
és fejlesztési munkákban. 1987ben „Kiváló dolgozó” és 2010-ben
„Atomerőmű Kiváló Karbantartója” kitüntetést kaptam.
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–– A karácsony ünnepét csak családi körben ünnepeltétek, vagy
azért megemlékeztetek a munkahelyen is róla?
–– A kollégákkal karácsony előtt
állítunk egy kis jelképes karácsonyfát, hogy oda is belopjuk az
ünnep hangulatát. Még az erőmű
építése idején többször előfordult, hogy a karácsonyt is „munkával ünnepeltük”, túlórázni kellett,
de az ünnepnapi túlórázásokat
mindig elosztottuk, így mindenki
otthon tudta tölteni a karácsony
egy részét. Szerencsére most már
az egész karácsonyt a családnak
tudom szentelni.
Gyuriról annyit el kell mondani,
hogy Dunaföldváron lakik családi házban. Onnan jár be busszal
dolgozni már évtizedek óta. 1989ben nősült, három leányuk született, akik már 22, 24, 26 évesek, és
mindhárman az egyetemi tanulmányaik után pedagóguspályára
léptek édesanyjuk nyomdokaiba,
aki szintén pedagógus volt, és sajnos 2010-ben elhunyt. A legkisebb
már férjhez ment, és történt már
egy újabb lánykérés is. Szabadideje általában a ház körüli teendőkkel telik – ahol családi ház van,
ott mindig van munka is. Hobbija
az elektronika, informatika, számítástechnika. Szívesen olvasgat és
szörfölget az interneten, igyekszik
szakmai tudását fejlesztgetni.
Szenteste, karácsonykor minden évben összejön náluk a család. Sütés-főzés, sürgölődés van
Gyuriéknál. Közösen díszítik a
karácsonyfát, az ünnepi vacsorát
pedig egy kis ajándékozás követi.
A karácsony többi napján a szülőknagyszülők látogatásáé, meg a lassacskán bővülő családé a főszerep,
mert Gyuri számára a karácsony a
családé – a szeretet, az összetartozás, az ajándékozás öröme.
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Fagyott víz
Tóth Márton | Fotó: www.sportagvalaszto.hu
Pulai Imrével 2004-ben versenyeztem először, Szegeden, az olimpiai válogatón 500 méteren birkóztunk
meg egymással egyesben, ám nem nekünk sikerült legjobban az az 1 perc 49 másodperces kenuzás, így
mindketten lemaradtunk Athénról. Sokszor találkoztunk utána is, hiszen végig a víz mellett maradt a
kétméteres, idén 50 éves örökifjú.

Pulai Imre igazán sokoldalú, hiszen
a víz minden formájával ki van békülve. A négyszeres világbajnok és
egyszeres Európa-bajnok, olimpiai bronzérmes, Sumák becenévre
hallgató kenus 2000-ben ért fel a
csúcsra, Novák Ferenc párjaként a
sydney-i olimpián a kenu párosok

–– Miért pont a szánkó?
–– 38 évesen már nem lehet betörni egy teljesen új, fizikai erőt
igénylő sportágba, a szánkó
pedig technikai jellegű, nem az
erő-állóképesség dominál, itt
tényleg minden fejben dől el. Ismerni kell a pályákat, amíg jövök
le, az egésznek csak a 30%-át látom, a többit emlékezetből kell
megoldani. Összesen 14 pálya
van a világon, ebből 3 Németországban. Ha nem félsz a sebességtől, és le tudsz vizsgázni,
akkor onnantól kezdve pénzkérdés, hogy odaérj.
–– Mi az, amivel gyorsulni le
hetne?

500 méteres döntője után az ő tiszteletükre csendült fel a Himnusz.
2005 után kezdett el kokettálni a
szánkózással, ami szintén olimpiai sportág, ám máshogy csúszik,
mint a kenu. Ha jól irányítja az ember, akkor ez is zenél a jégen, ám

–– Ha tudsz gyakorolni, és jobb
lesz az eszközöd, akkor te is jobb
leszel. Egy csúszás 17-20 euróba
kerül, és egy jó szánkó is nagyon
nagyot tud lendíteni az időn. A
szánkóm hatezer euróba került,
de a legjobbak húszezer euró
körül vannak. Két ilyen szánkó között egy pályán négy-öt másodperc a különbség, ami rengeteg
abban a sportágban, ahol századok döntenek.
–– A bobra miért váltottál?
–– Szánkóban kétszer is megvoltak a kvalifikációs pontjaim,
és nem sikerült olimpián indulni,
abban bízok, hogy a bobosoknál
mások a válogatási elvek. Szánkó-

a sebességkülönbség azért szemmel látható. Sumák leggyorsabb
siklása 147 km/h volt, amelyet
Whistlerben, a vancouveri pályán
ért el. Az ötkarikás játékokra nem
sikerült kvalifikálnia magát, így
2014, Szocsi után váltott, és bobozni kezdett.

ban a németek diktálnak, négyből négy olimpiát nyertek, ők írják
a szabályokat, bobban nem billen
ennyire a mérleg nyelve.
–– Mennyiben más a kettő?
–– Drágább, egy jó bob 14-15
millió forinttól kezdődik, a határ
a csillagos ég. Téli Forma–1-nek
is nevezik, olyan technika, csapat
áll egy-egy bob kifejlesztése, elkészítése mögött. Ismerem a pályákat, úgy gondoltam, hogy ezt
a bobban tudom kamatoztatni.
A kormányzás pont ellentétes:
a szánkóban a fölső lábbal, ha
megnyomom, akkor elindulok lefele, ehhez a bobban az alsó kézzel kell meghúzni a kormányt.
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–– Már túl vagy az első Európakupádon. Milyen tapasztalatokat
szedtél magadra?
–– 60-70 páros volt kint a németországi Königssee-ben, amit
csonttörőnek hívnak. Az előtte
lévő héten ingyen lehet gyakorolni a pályán, 4-5 csúszás van,
itt kell kvalifikálni a versenyre,
végül negyvenen indultunk. Egy
gyorskoris sráccal, Remete Solttal
voltunk kint. Nekem nem volt új a
közeg, de azért más a hangulata,
mint a szánkónak. Előtte elvégeztünk egy két és fél hetes sofőrsulit
Litvániában, amit a bobszövetség
szervezett a kormányosoknak.
Nagyon hasznos volt, mert e nél-

kül nem versenyezhettünk volna, ráadásul itt meg is ismertek
minket. A verseny előtt volt egy
korcsolyacsere, és 4 másodperccel jobbat mentünk; igaz, egy 18
éves román bobbal, a többiek
meg Ferrarikkal versenyeztek.
Van a pályában egy labirintus,
a csonttörő, ha a körből nem jól
jössz ki, akkor borulsz.
–– Mennyit vagy egy évben jé
gen?
–– Szánkóban októbertől februárig ott voltam az utóbbi három
évben. Itt is így kellene, és akkor
oda lehetne érni. Tavaly borultam
egy nagyot, és eltört a kulcscsontom, azt az évet kilőttem. A bob
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elől nem tudsz menekülni. Nincs
olyan bobos, aki még ne borult
volna. Nüanszokon múlik minden, minden egyes kanyarkombinációt ismerni kell, hogy mennyire mehetsz fel a falra, mennyire
eresztheted vissza, nekikoccanhatsz-e a falnak. Ha bizonytalan
vagy, akkor borulsz, gyorsan kell
dönteni.
–– Év közben hogy készülsz a jég
re?
–– Kenuzással, az teljesen jó, ráadásul szeretem is. Jól érzem magam, könnyebb is vagyok, mint
amikor kenuztam, ide kevesebb
erő kell ahhoz képest, mint amikor Novákot behúztam a célba.
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El-kép-esztő

Szösszenetek és sztorik

az erőmű egykori mindennapjaiból
Az atomerőmű számára és persze a környező települések lakónak is mindig fontos volt és lesz is a környezetvédelem. Érdemes elgondolkodni azon, hogy
milyen hatással lesz a közösségünkre a klímaváltozás,
hogy milyen alkalmazkodási lehetőségek állnak ellőttünk, és hogy miként lehet az elkerülhetetlen vál-

tozásokhoz eredményesen alkalmazkodni, közösen,
összefogással.
Akiknek már akkor is fontos volt ez a kérdéskör: vegyész kollégáink. Már akkor, 1980-ban tudatosan és
okkal készültek a jövő generációjának felkészítésére.

Orbán Ottilia

babahírek
Nevem: Dóra Milán • Születé-

sem helye, ideje: Szekszárd,
2016. október 15. • Születéskori súlyom: 3610 g •
Hosszúságom: 58 cm •
Testvérem: Nándor, 2 éves •
Anyukám:
Simon Erika kéz- és lábápoló • Apukám: Dóra József,
a Gépész Műszaki Osztályon berendezésmérnök
Nevem: Szili Zsófia Léna • Születésem helye, ideje: Szekszárd, 2016.
október 27. • Születéskori súlyom:
3250 g • Hosszúságom: 55 cm •
Testvérem: Anna, 22 hónapos
• Anyukám: Szili-Rémik Andrea
élelmiszermérnök • Apukám: Szili
László, a Gépész Műszaki Osztályon berendezésmérnök
Nevem: Gergely Emma
Rózsa • Születésem helye,

ideje: Szekszárd, 2016.
november 3. • Születéskori súlyom: 2880 g •
Hosszúságom: 52 cm •
Első gyermek vagyok a
családban. • Anyukám: Gergely Hermina Irma, a Híradástechnika Osztályon műszaki ügyintéző • Apukám:
Gergely László, műszerész az Automatika Osztályon
Nevem: Árki Csanád •

Születésem helye, ideje:
Szekszárd, 2016. október
25. • Születéskori súlyom:
3400 g • Hosszúságom:
57 cm • Testvérem: Lilla,
2,5 éves • Anyukám: ÁrkiBencze Zsuzsanna, a Bölcskei Idősek Klubjának vezetője • Apukám: Árki István, vezető berendezésmérnök
a Gépész Műszaki Osztályon
Nevem: Herman Péter •

Születésem helye, ideje:
Szekszárd, 2016. no
vember 9. • Születéskori
súlyom: 4160 g • Hosszúságom: 57 cm • Első gyermek vagyok a családban. •
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Anyukám: Szendi Lívia, Szekszárdon dolgozik egy
építőipari cégnél • Apukám: Herman Attila, a Baleset-elhárítási Osztályon szakterületi mérnök
Nevem: Schönberger
Ákos • Születésem helye,

ideje: Szekszárd,
2016. november 8. •
Születéskori súlyom:
4300 g • Hosszúságom:
58 cm • Első gyermek
vagyok a családban • Anyukám: Schönberger-Novák
Szilvia, a Balassa János Kórházban, a központi intenzíven ápolónő • Apukám: Schönberger Krisztián,
a Radioaktívhulladék-kezelési Osztályon folyékony
radioaktív hulladékkezelő gépész
Nevem: Kovács Miléna • Születésem helye, ideje: Szekszárd,
2016. november 14. • Születéskori
súlyom: 2400 g • Hosszúságom:
48 cm • Testvérem: Marcell, 5
éves • Anyukám: Nyéki Mónika,
számlakönyvelő az MVM Kontó
Zrt.-nél • Apukám: Kovács Tibor,
berendezéstechnikus a Villamos
Műszaki Osztályon
Nevem: Furucz Lenke • Születésem

helye, ideje: Baja, 2016. november
14. • Születéskori súlyom: 3550 g •
Hosszúságom: 53 cm • Első gyermek
vagyok a családban. • Anyukám:
Furuczné Tóth Emese Katalin, a
Tolna Megyei Balassa János Kórházban gyógytornász • Apukám: Furucz
Gábor, a Gépész Műszaki Osztályon
technológus mérnök
Nevem: Mátrai Szófia •

Születésem helye, ideje:
Szekszárd, 2016. november 19. • Születéskori
súlyom: 2920 g • Hos�szúságom: 54 cm • Első
gyermek vagyok a családban. • Anyukám: Mátrai-Füzi Adrienn audiológus •
Apukám: Mátrai Zsolt, szakterületi mérnök a Technológiai Oktatási Osztályon
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Munkatársaink

Gyászközlemények
Kajsza Árpádné (1951–2016)
2016. november 16-án, életének 65.
évében elhunyt Kajsza Árpádné, az
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa.
1951. december 4-én született Decsen. 1988. május 2-án vették fel
a Paksi Atomerőmű Vállalathoz.
2008. december 31-én történő
öregségi nyugdíjazásáig az Építészeti Osztályon dolgozott építészeti raktárosként.
Temetése 2016. december 2-án, a bátaszéki temetőben volt,
ahol családja, barátok, ismerősök, volt munkatársak vettek
tőle végső búcsút.

Az atomerőmű dolgozói megőrzik elhunyt munkatársaik emlékét.

Törzsgárdatagsági
elismerések
2016. december
10 éves
Tóth Tamás ÜVIG ÜVFO RO
Bese László ÜVIG ÜVFO TO
Tóth Zoltán ÜVIG ÜVFO TO
Baranyi Krisztián ÜVIG VEFO
Tokicsné Madács Erzsébet ÜVIG VEFO VEO

Miklóssy Erzsébet Mária ÜVIG VEFO VEO
Wolfné Kiss Mária ÜVIG VEFO VEO
Nagy Orsolya ÜVIG VEFO VEO
Sitkei Gábor ÜVIG VEFO RHKO
Mácsik Roland ÜVIG VEFO RHKO
Dobler Péter András MIG GMO
Kovács Eszter Klára MIG RTFO RTO
Kovácsné Hollósi Renáta MIG RTFO ÉPO
Kern Attila KAIG
Kiss László KAIG KAFO RKO
Karsai Zsolt KAIG KAFO RKO
Straubinger Zoltán KAIG KAFO RKO
Kapus Róbert KAIG KAFO RKO
Orsós György KAIG KAFO RKO
Koller Gábor KAIG KAFO RKO
Debreceni János KAIG KAFO RKO
Schmidt János KAIG KAFO RKO
Kőnig Zoltán KAIG ÜFFO AO
Tóth Felicián BIG RENDO
Oláh Zoltán BIG MINFO AVO
Varnyú Elemér BIG SKVFO DO
Bencze Tamás BIG SKVFO DO
Somkertné Szintai Andrea HUIG HUFO JLO
Vájer Attila HUIG OKFO SZIMO
30 éves
Bucsi Gábor ÜVIG ÜVFO
Nagy László ÜVIG ÜVFO RO
Hosnyánszki László ÜVIG ÜVFO TO
Loósz Csaba HUIG OKFO
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GONDOLATOK

Az utolsó fa

Prancz Zoltán | Fotó: Lencsés János, „A Ti fotóitok” fotópályázat
Az energia, a természeti erőforrások pocsékolása kapcsán jó, ha
meggondoljuk Jared Diamond
felvetését: „Nincs szükség szuperszámítógépes
kockázatelemzésekre és komplex klímamodellekre ahhoz, hogy megtudjuk, mi vár
ránk a következő évtizedekben.
Éppen elég útmutatást adnak ez
ügyben a régészeti leletek” – ös�szegzi a Kalifornia Egyetem evolúcióbiológusának alapgondolatát
Bokody Tamás „Az öltönyös majmok bolygója” című esszéjében.
Lényegében arról van szó, hogy
egy-egy zárt rendszernek tekinthető földrajzi területen, illetve
életközösségben lokálisan már
többször lejátszódott a történelem során az, ami bolygónk egészére nézve kilátásba került. Egy
ilyen zárt rendszer volt például a
húsvét-szigeti civilizáció. Az egykor dús erdőkkel és virágzó kultúrával rendelkező szigetből már
csak kopár táj és néhány nyomorgó bennszülött maradt, amikor
1722-ben egy holland utazó felfedezte. Az történt ugyanis, hogy a
sziget lakói felelőtlen szemléletük
folytán kimerítették a természeti
erőforrásaikat. Egyebek mellett
– gigantomán szoborkultuszuk
szolgálatában – kipusztították erdeiket, ami azután végzetes ökológiai láncreakciót indított el.
Tragikomikus hangütéssel Diamond azt kérdezi: „Vajon mire
gondolhatott az utolsó pálmafát
kivágó húsvét-szigeti munkavállaló? Hogy a munkahelyek értékesebbek a fáknál? Hogy a technológia megoldja a problémákat,

kiváltjuk a fákat valami ígéretes
kutatásfejlesztéssel? Hogy különben sincs perdöntő tudományos
bizonyíték arra, hogy nincs több
fa valahol másutt a szigeten?”

A múltbeli önakasztásoknak intő
jelként kellene szolgálniuk a Föld
valamennyi lakójának: Vajon „a
nagy szigeten” hányadik „fánál”
tartunk?

