X L . é v f o ly a m , 7 . s z á m

Hálózat
Hálózatban az atomerőmű:
az MVM Csoport
Emberi hálózatok –
Alkotó Energia
Örök kapcsolat,
változó szokások:
esküvői trendek

a

paksi

atomerŐmŰ

havonta

megjelenŐ

magazinja

•

2017

•

júLius

2

Tartalom | 2017. július
Köszöntő 3

Hálózatban az atomerőmű: az MVM Csoport 4

Ipari hálózatok

TEIT: 25 éve a lakosság szolgálatában 8
Biztonsági háló 10

Így kapcsolódunk mi 12

Emberi hálózatok

Kulcs a kezemben 16
Hálózati hiány 18

Közösségi behálózás 20

A szerelem hálójában 24

Riport a színpad mögött 26
Magellán - Fedezd fel a világot!
Barangoló
Diákszem	
RHK	
Atomenergetikai Múzeum	
Nemzetközi hírek
Osztálytabló
Nyugdíjasaink

Az internet sztárjai - milliárdos vloggerek 28
Patajikum - Dunapataj értékei 32
Mi lett volna, ha… 36

Akik tettek és tesznek is a jövőért 38

Műszaki múzeumok Magyarországon 40
Nukleáris hírek 42

Radioaktívhulladék-kezelési Osztály 44

Csillagtúrák vízen és földön - Pálfalvi Gyula 48
Nyugdíjba vonulók 49

Régi motorosok

Akik a kezdetektől itt dolgoznak - Aranyi László 50
Törzsgárdatagság 51

Sport
Retro
Babahírek
Munkatársaink
Gondolatok

Címlapfotó: Juhász Luca
Hátsó borító: Vincze Bálint

Újragondolva 52
Hírháló 56

Babahírek 57

Gyászközlemények 58

Életünk része, a hálózat 59

Impresszum
Kiadja: MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
Felelős kiadó: Hamvas István vezérigazgató
Főszerkesztő: Torma Dóra; e-mail: atomeromuujsag@npp.hu
Szerkesztőségi munkatárs: Czibuláné Mayer Szilvia
A szerkesztőség tagjai: Enyedi Bernadett, Gyöngyösiné Nyul Petra, Gyulai János, Krausz Attila,
Lehmann Katalin, Orbán Ottilia, Prancz Zoltán, Susán Janka, Tóth Márton
Szerkesztőség címe: MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
Tájékoztató és Látogatóközpont; 7031 Paks, Pf. 71 | Telefon: 75/507-882, telefax: 1/355-7280
Internet: www.atomeromu.hu
Nyomdai előállítás: ATOMIX Kft. Nyomdaüzem | Felelős vezető: Gergely Judit Etel | Példányszám: 35 000
Tördelés: Schubert Miklós, Szabó Szabolcs

3

Köszöntő
Iványi Krisztina
kommunikációs szakértő
Fotó: Juhász Luca

Kedves Olvasók!
Szerintem sokan emlékeznek arra a filmre, amelyben
Sandra Bullock jó alaposan belekeveredett a hálózat csapdájába (hogy aztán végül szerencsésen ki is
kecmeregjen belőle) –, és emlékszünk arra a mozira
is (Igazából szerelem/Love Actually), amelynek legnagyobb slágere így szól: A szerelem/szeretet mindenütt körülvesz (Love is all around…). Valami ilyesmi
lehet a hétköznapi létezésünk is: mintha egyszerre
néznénk és élnénk ezt a két filmet; a hálózatok mindenütt körbevesznek minket. Látszó és láthatatlan,
fizikai és érzelmi hálózatok, amelyek néha talán csapdába ejtenek minket, de leginkább megtartanak,
megóvnak, kapaszkodót, biztos kötelékeket adnak.
Az emberi és a fizikai hálózatok egymástól szétválaszthatatlanul működnek, és ez az atomerőmű esetében különösen igaz. A Paksi Atomerőmű egy vállalati hálóban, az MVM Csoporton belül működik,
igyekszünk hát bemutatni annak többi tagját is. Hálózatot alkotnak a közvetlen környezetünkben lévő
települések is, amelyek a Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulás keretében
immáron 25 éve képviselik az ott lakók érdekeit és
segítik az erőművel kapcsolatos információk hiteles
és szakszerű megismertetését. Önmagunkon, a kerítésen belül is számos hálózatot találhatunk: ezúttal az
atomerőműves tűzoltóság riasztási rendszerét mutatjuk be közelebbről.
Amikor hálózatokról beszélünk, megkerülhetetlen
téma a közösségi média, a virtuális térben működő,
akár több százmilliós közösségek, amelyekben az
emberek egyre többet és többet mutatnak meg magukból azért, hogy egyre több visszajelzésük, egyre
több kapcsolódásuk legyen. Az online hálózatokban
létrejövő és működő közösségek nem csupán az azonos érdeklődésű embereket kapcsolják össze, de új
barátokat, új segítőket is adnak, és – ha olyan a közösség – sok új tudást is.
Egy ilyen, öntanító-öntanuló-önsegítő közösség jött
létre a Paksi Atomerőmű jóvoltából az Alkotó Energia

pályázat révén is, amelynek ma már több mint tízezer
tagja van. Az értékőrzés, értékmentés, bútorfelújítás, tárgyátalakítás és persze az alkotás öröme az,
ami összetartja ezt a közösséget – az atomerőmű pedig segíti a közös tudás fejlesztését, az alkotók szemléletformálását, a közösség külvilággal való megismertetését. Ennek jegyében zajlott a június végén
megrendezett Első Alkotó Energia Tábor is, amelynek 30 férőhelyére 502 (!) pályázat érkezett az ország
minden pontjáról. A tábor lakói azonban nemcsak a
tudást és a négy nap alatt létrehozott alkotásaikat
vitték haza Paksról, hanem sok-sok új barátságot és
élményt is. Elvitték haza az atomerőműben szerzett
személyes tapasztalatokat („…nem is olyan szürke és
szörnyű, mint ahogyan azt gondoltuk…”), és elvitték
magukkal a város emlékét („…ami nem is olyan szürke és kocka, mint hittük”, „…itt mindenki kedves és
segítőkész, minden csupa virág és zöld, félelem nélkül lehet még éjszaka is sétálni…”). Boldogan mentek
el, de azt mondták visszajönnek. Mi itt leszünk, várjuk
őket (is) szeretettel. A háló már megvan…
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Hálózatban az
atomerőmű:
az MVM Csoport
A MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító
Zártkörűen
Működő
Részvénytársaság legfontosabb
feladata,
hogy őrködjön a magyar villamosenergia-rendszer zavartalan, biztonságos és fenntartható működése felett, lehetővé tegye az egyenlő hozzáférést a rendszerhasználók számára, biztosítsa az
átviteli hálózat gazdaságos és hatékony üzemeltetését, valamint a villamosenergia-piac és a piacot segítő mérlegkörrendszer zavartalan működését, bővítését.

A Paksi Atomerőmű négy blokkja
biztosítja az ország áramszükségletének felét.

Az MVM Hungarowind Kft. szél- és foto
voltaikus erőműveket üzemeltet. Utóbbi a
Pécsi Hőerőmű egykori, már felhagyott és
teljes mértékben rekultivált zagyterének területén létesült. Az erőmű energiaforrását a
több mint 10 hektárnyi területen elhelyezett
acél tartószerkezetekre telepített közel negyvenezer napelemtábla biztosítja. A 10 MWp
teljesítőképességű erőmű nyolc, egyenként
1,25 MWp-s, modulszerűen összekapcsolt
mezőből épül fel. Az egyes mezők egymástól függetlenül is tudnak működni.
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vértesi
erőmű

A Vértesi Erőmű Zrt. története egyidős a villamosenergia-iparral. Jelenleg két működő
telephelye van: a Márkushegyi Bányaüzem,
hazánk egyetlen működő mélyművelésű
szénbányája és a 20 MW beépített teljesítményű Oroszlányi Erőmű.

Az MVM MIFŰ Miskolci Fűtőerőmű Kft. Miskolc négy körzetében – Belváros, Avas, Diósgyőr, Bulgárföld – szolgáltat hőenergiát
kapcsolt villamosenergia-termelés mellett,
illetve a Tatár utcai fűtőműben kapcsolt villamosenergia-termelés nélkül.

 z MVM Észak-budai Fűtőerőmű Kft. három
A
blokkból álló gázturbinás kogenerációs erőművet üzemeltet.

Az MVM GTER Gázturbinás Erőmű Zrt. alapvető feladata a korábban is kezelt tartalék erőművek teljes körű és gazdaságos üzemeltetésén
túl a tulajdonos által meghatározott fejlesztések végrehajtása, továbbá az MVM Észak-Budai Kogenerációs Fűtőerőmű Kft. és az MVM
BVMT Bakonyi Villamos Művek Termelő Zrt.
tulajdonában lévő erőművek hosszú távú üzemeltetési feladatainak ellátása.
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A Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zrt. – korábban MVM
KONTÓ Pénzügyi és Számviteli Szolgáltató Központ
Zrt. – fő feladata magas színvonalú pénzügyi, számviteli és humán erőforrás ügyviteli szolgáltatások nyújtása
az MVM Csoport társaságai számára.

Magyarország második legnagyobb, több mint 6200 kilométer hosszú optikai gerinchálózata – ezt kezeli többek
közt az MVM NET Zrt., amely korszerű, nagy kapacitású és
kimagasló megbízhatóságú hálózatán stratégiai fontosságú távközlési szolgáltatásokat nyújt a kormányzat és az
állami szervezetek számára. Emellett a nemzeti tulajdonú
társaság csúcsminőségű hálózatával üzleti ügyfeleknek is
számos szolgáltatást biztosít.

Az MVM Partner Zrt. az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. 100%-os tulajdonában
álló, villamosenergia-nagykereskedelemmel és -értékesítéssel foglalkozó, versenypiaci feltételek között működő leányvállalata. Tevékenységét 2003-ban kezdte, és
mára – mint Magyarorszag egyik legnagyobb energiakereskedője – a hazai energiapiac meghatározó szereplőjévé vált.

A Magyar Földgázkereskedő Zrt. a magyar földgázfogyasztók biztonságos ellátásáért felel. A vállalat az egyetemes
földgázszolgáltatók, valamint a földgázkereskedők legjelentősebb partnere a lakossági fogyasztók, kis- és középvállalatok
megbízható földgázellátásában, emellett
jelentős szerepet játszik a végfogyasztói
piacon is, erőművek, távhőszolgáltatók és
ipari ügyfelek partnereként.
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Az MVMI Informatika Zrt. informatikai szolgáltatásokat nyújt a csoport tagjainak.

Az MVM ERBE Zrt. – az MVM Csoport mérnökirodája – villamos- és hőenergia-termelő
egységek, villamos átviteli és elosztó hálózatok, valamint ezek működtetéséhez szükséges infokommunikációs projektek előkészítésben, tervezésében és megvalósításában
vesz részt, illetve vállalja ezen tevékenységek
teljes körű elvégzését – legyen szó hagyományos, nagy teljesítményű szén-, szénhidrogén- és nukleáris alapú energiatermelésről
vagy akár megújulókról.

Az MVM BSZK Biztonsági Szolgáltató Központ Zrt. célja, hogy az MVM Csoport tagvállalatainak stabil, széles körű, komplex
biztonsági szolgáltatásokat nyújtson a kockázatarányosság elvén.

Magyarországon ma a földgáz a legfontosabb energiahordozó: az elsődleges energiahordozók között a részaránya meghaladja a 40%-ot. Egy hidegebb téli napon az
ország ellátásnak mintegy fele gáztárolókból származik, a Magyar Földgáztároló Zrt.
pedig Magyarország legnagyobb kereskedelmi földgáztároló vállalataként négy föld
alatti gáztároló létesítményt üzemeltet,
melyek összesen 4,43 milliárd m3 mobilgázkapacitással és 53,6 millió m3 napi kitárolási
kapacitással rendelkeznek.

Az MVM OVIT Zrt. Magyarország energetikai
iparának legkiterjedtebb tevékenységi körű
létesítő, kivitelező és üzemeltető vállalata.
Hat évtizede végzi a nagyfeszültségű távvezetékek és transzformátor-állomások létesítését, karbantartását és fejlesztését. A nagy
hagyományokkal rendelkező társaság tevékenységei alapvetően a magyar átviteli hálózathoz és a hazai erőművekhez kapcsolódnak, emellett rendszeresen vállal létesítési,
karbantartási, felújítási és fejlesztési feladatokat a hazai áramszolgáltatók és vasúttársaságok, továbbá ipari nagyfogyasztók és külföldi
megrendelők részére is.
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TEIT: 25 éve
a lakosság szolgálatában
Vöröss Endre | Fotó: Vöröss Endre, Vida Tünde
Miért 12 kilométeres volt a kör? Miért 12 településsel indult a történet, és egyáltalán miért jött létre a TEIT? Utánajártunk, hiszen ez a
települési hálózat június 3-án ünnepelte fennállása 25. évfordulóját.
A ’90-es évek elején azonban az atom szó nem a feltétlen bizalmat
táplálta az itt élőkben. Mert noha az erőmű ’87 óta teljes kapacitással üzemelt – akárcsak korábban az építkezésről –, nagyon keveset
lehetett tudni róla. Így viszont már nem mehetett tovább a dolog.
A TEIT története már egy szabadabb világ históriája. Az embereké,
akik egyre inkább igényelték az információkat.
Még sokakban élénken élt Ófalu
emléke is. A ’80-as évek második
fele, amikor a környékbeli lakosság nem engedte, hogy falvaik

közelébe hozzák az atomerőmű
kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékát. Ennek az eseménynek komoly szerepe volt abban a

szemléletváltásban, melynek eredményeképpen 1992. június 30-án a
Paksi Atomerőmű 12 kilométeres
körzetében található települések
részvételével megalakult a Társadalmi Ellenőrző és Információs
Társulás, a TEIT. És hogy miért 12
km sugarú volt a kör? Az erőmű körüli legszűkebb biztonsági zóna 3
km volt akkoriban, ezt szorozták fel
a kezdeményezők néggyel. Ebben
a körben viszont nem mindegyik
település akart anno csatlakozni,
így lettek 12-en. A cél pedig az
őszinte párbeszéd és együttműködés megteremtése, fenntartása, a
kölcsönös bizalom továbbépítése,
a biztonságos működés feltételeinek megteremtése.
Jó volt ez a társulás az atomerőműnek is, hiszen segítette az előrelépést, hogy volt egy tömörülés,
amellyel lehetett egyeztetni. A települési társulás központja Kalocsa
lett, és az ottani polgármester az
elnök. Az akkori tizenkét helység
– hét Bács-Kiskunból és öt Tolnából – ma is együtt alkotja a TEITet: Bátya, Dunaszentbenedek,
Dunaszentgyörgy, Fadd, Foktő,
Géderlak, Gerjen, Kalocsa, Ordas,
Pusztahencse, Tengelic és Uszód.
Hozzájuk Paks csak később, a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának (KKÁT) építésekor csatlakozott.
Kezdetben hároméves szerződéseket kötött a TEIT és a Paksi
Atomerőmű Rt. A megállapodásban szereplő összeg elosztásában
meghatározó jelentőségűvé vált
az azóta csak „Gerjeni kvóta”-ként
emlegetett 1993-as megegyezés.
A helységek akkor és ott állapodtak meg egymással a belső arányokról, és ez mindmáig érvényben is van. Jól működött a modell,
olyannyira, hogy 1995-ben az Ipar
a Környezetért Alapítvány arany-
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éremmel jutalmazta a TEIT–PA Rt.
közötti szimbiózist. E kifejezés akkor jelent meg az együttműködés
kapcsán először. 1996–1998 között
további három „nukleáris” társulásnak jelentett kiindulási alapot
az atomerőmű környéki összefogás. 1996-ban megalakították a
Boda központú Nyugat-mecseki
Társadalmi Információs és Ellenőrzési Társulást (NymTIT), 1997-ben
a Bátaapáti központú Társadalmi
Ellenőrző Tájékoztató Társulást
(TETT), majd 1998-ban Kisnémedi
központtal az Izotóp Információs
Társulást (IIT).
Itt érdemes megjegyezni, hogy
az ilyenfajta közös gondolkodás
nem atomerőmű-specifikus. Gondoljunk csak bele, mennyi ipari
beruházás bukott el a lakosság
ellenállásán! A TEIT viszont segített a teljesítménynövelésnél, az
üzemidő-hosszabbításnál
vagy
éppen a 2003-as súlyos üzemzavar idején is. Ma már természetes,

hogy a társulás tagja a 2000-ben
bejegyzett GMF-nek (Nukleáris
Létesítmények körüli Európai Önkormányzatok Csoportja) is, bár a
kapcsolatfelvétel nem közvetlen
volt. Amikor a GMF spanyol vezetője 2002-ben Pakson tárgyalt,
elhozták az erőműbe is, ekkor hallott először a TEIT-ről. Tetszhetett
neki, mert 2003 novemberében, a
barcelonai közgyűlésen felvették a
szervezetet, és hamarosan a másik
három magyar társulást is.
Idén márciusban partneri megállapodás révén bővült a TEIT is.
Madocsa, Györköny és Dunapataj
a Paksi Atomerőművel kapcsolatos tevékenységek részese lehet
(TEIT-nap, környezet-ellenőrzés,
tanácskozás a társulás vezetőivel,
fejlesztések finanszírozása stb.).
A jól prosperáló modellnek időközben – törvényi szabályozás
módosulása révén – bővült a tevékenységi köre, ezzel a neve is.
A 2000-es évek eleje óta már Tár-
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sadalmi Ellenőrző, Információs és
Településfejlesztési
Társulással
való összefogásra ma nagyobb
szükség van, mint valaha: csak ez
rejti magában a továbblépés esélyét. A felmerülő kihívásokra adott
közös válaszhoz pedig jó alapot
szolgáltat az eltelt 25 év partneri
viszonya, mely mindkét fél számára előnyöket hozott. Remélhetőleg
így lesz ez a jövőben is, amikor a
2018-ban lejáró tízéves megállapodást az MVM Paksi Atomerőmű
Zrt.-vel megújítják. A KKÁT megépítése óta a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit
Kft.-vel (RHK Kft.) is szerződés rögzíti az együttműködést – ezt, lévén
az RHK költségvetési szerv, évente
újrakötik –, és szeretnének Paks II.vel is hasonló megállapodást aláírni.
Mert a következő 25 évben is lesz
miről egyeztetni, ezen időszak
megalapozása az előttünk álló
esztendő kiemelt feladata.

A TEIT képviselői a Caorso atomerőműben Olaszországban
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Biztonsági háló
Schreiner István | Fotó: internet
A háló-hálózat egy nagyon egyszerű és egyben nagyon bonyolult (objektumokra, tevékenységekre és ezek kapcsolataira utaló) kifejezés.
Nálunk, magyaroknál a kifejezés eredetét a halász- és madárhálókból
származtatják. Ha kutatásba kezdünk, találunk utalásokat a háló és
hálózat szó eredetére a csipkekészítéstől az idegrendszer részét képező neurális (ideg-) kapcsolatokig.
A hálózatok napjaink divatos kifejezései közé tartoznak: „a hálózatok
mindenütt ott vannak”. A hálózatok
között kiemelt szerepet játszanak a
társadalom, a technika és a természet komplex hálózatai, amelyek a
katonai és a polgári alkalmazásban
is egyre növekvő jelentőséggel bírnak. A különböző jelzőkkel ellátott

hálózat kifejezések sok szakterületen alapvető szerepet játszanak.
Jellemzőit keresve megállapítható,
hogy valamennyien összekapcsolt
elemek, objektumok rendszerei.
Az egyes hálózatok elemei és a
közöttük fennálló kapcsolatok sokfélék lehetnek: folyók, erek, anyagcsere-reakciók, fajok, utak, villamos

energiát termelő erőművek és azok
fogyasztói, áramköri elemek, intézmények vagy emberek.
Az atomerőművek működési egysége egy gigahálózat, aminek egy
része a biztonsággal, azon belül a
tűzoltással és kárelhárítással foglalkozik. Pakson ennek a feladatnak az
ellátására az Atomerőmű Tűzoltóságot (ATŰ) hívták életre. Az Atomerőmű Tűzoltóság Integrált Irányítási
Rendszert működtet. A tevékenységeinek strukturálása és szabályozása érdekében a feladatait egy mátrixba/hálózatleírásban jelenítették
meg, amire azért volt szükség, mert
a szolgáltatás minőségét más eszközökkel nem tudnák fenntartani.
Szóval kötöttek egy hálót, ahol minden csomót tulajdonságokkal és
értékkel láttak el. A pontokat összekötötték azon vezérlőelvek alapján,
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ahogy a csomókhoz rendelt tulajdonságok összekapcsolódnak egy
konkrét feladat ellátása érdekében.
A csomókat összekötő kapcsolatok
is egyediek, hiszen az ezeken terjedő információk gyorsasága, nagysága, sértetlensége, rendelkezésre
állása, bizalmassága is mind specifikus. Néhány alap kommunikációs
rendszer a teljesség igénye és kombinációk nélkül:

csillag

gyűrű

fa

teljes

Nemzetközi védelem

Az ATŰ teljes tevékenységi hálójának leírása sok száz oldalt venne
igénybe, de egy apró, fiktív példán
engedjék meg, hogy bemutassam
az alkalmazott tűzoltás hálóhoz
kapcsolódó feladatát.
Az erőmű védelmére előre elkészített Tűzoltási és Műszaki Mentési
Tervek (TMMT) készültek, amire
jogszabály kötelezi a szervezetet.
A terveket jóváhagyás előtt leegyeztetik az üzemviteli személyzettel, biztonsági vezetővel, a katasztrófavédelmi szervezetekkel,
társszervekkel, fizikai védelemért
felelős szervezettel, baleset-elhárítással és szükség szerint egyéb termelő- vagy szolgáltatóegységekkel. Ha az üzemi technológiában
megváltozik egy elem, ami érinti
a TMMT egyikét, akkor beindul a
hálóátalakítás folyamata. A TMMT-t
át kell írni, a fenti szervezetekkel
újra kell egyeztetni. A változás miatt a tervek tartalmát oktatni kell,
és begyakoroltatni az érintettekkel,
a saját állományon felül a segítségnyújtásra érkező katasztrófavédelmi egységekkel és a kárfelszámolásban érintett szervezetekkel.
Látjuk, hogy egy kisebb változás
jelentős erőforrásigényt követelhet

A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség és Magyarország júniusban közös kétnapos nukleárisbaleset-elhárítási gyakorlatot rendezett, amelyben 82 NAÜ-tagállam és
11 nemzetközi szervezet vett részt abból a célból, hogy
a Paksi Atomerőműben szimulált baleset során teszteljék a felkészültséget a nukleáris veszélyhelyzet kezelésével kapcsolatos feladatokra. A feltételezett baleset
forgatókönyve szerint jelentős mennyiségű radioaktív
anyag került ki a légkörbe. Emiatt a gyakorlaton részt
vevő országoknak azonnali információcserére, helyzetértékelésre, valamint lakosságvédelmi óvintézkedésekkel kapcsolatos döntésekre volt szüksége, ideértve pl. a
közegészségügyet, a közvélemény tájékoztatását, az áruk
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meg, mint: szabályzat átalakítása,
szabályzó harmonizáció, oktatás,
eszközbeszerzés, logisztikai tevékenység, gyakorlási feladatokhoz
hely, idő, eszköz, anyag biztosítása
stb.. A feladat ellátásához kapcsolódó csomókat összekötő vonalak
is átalakulnak a hatékony feladatellátás érdekében.
Láthatjuk, hogy egy mai modern
katasztrófavédelmi szervezetnek
rendelkeznie kell a folyamatlátás
tulajdonságával, mert a mai modern világban a tevékenységek
szabályozott egymásra épülését,
a gyorsan beérő látens igények
kielégítését másként nem tudja
teljesíteni. A csapatban nélkülözhetetlen az olyan tag, aki folyamatábrák, hálók, diagramok segítségével ábrázolja, elemezhető
formává alakítja a tevékenységeket
a kapcsolati rendszereikkel együtt.
Ha egy mondatba kellene a mai
tűzoltóság menedzsmentjét jellemezni, azt mondanám: olyan szakmai vezetők összessége, akik speciális hálót tudnak kötni úgy, hogy
a csomók számát tudják növelni, és
a meglévőket csúsztatni az összekötő vonalak rugalmas változtatásával.

importját és exportját, valamint a határforgalmat érintő
intézkedéseket. A 3. szintű gyakorlat (ConvEx-3), amely az
egyik kijelölt tagállamban modellezi a veszélyhelyzetet,
a NAÜ legmagasabb szintű és legösszetettebb veszélyhelyzet-kezelési gyakorlata. Három-ötévente kerül sor hasonló jellegű nagyszabású nemzetközi gyakorlatra, mely
során tesztelik a nukleáris baleset, vagy más, radiológiai
veszélyhelyzet során a segítségnyújtásról szóló egyezmény szerinti kötelezettségek teljesítését. A gyakorlat
segítséget nyújt a részt vevő szervezetek számára, hogy
fejleszthessék a veszélyhelyzeti együttműködést nemzeti és nemzetközi szinten az információcsere, a helyzet
értékelése, az előrejelzés, a nemzetközi segítségnyújtás,
továbbá a lakossági tájékoztatás tekintetében.
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Így kapcsolódunk mi
Torma Dóra | Fotó: Juhász Luca
„Csodás, végre rátalálhatunk száz
éve nem látott osztálytársakra,
tengerentúlra szakadt barátokra” – gondoltuk úgy tíz éve a
Facebookról, mikor a magyar felhasználók is regisztrálni kezdtek.
Nem sejtettük, hogy ennél jóval
többről van szó: megszületett egy
olyan platform, amely egyszerre
szolgálja információigényünket,
érzelmi és egyéb kapcsolódási
vágyainkat, ahol spontán közösségek alakulnak és formálódnak
fizikai helytől függetlenül, néha
csak egy-egy szálnyi kötődéssel
indulva. Hová tart mindez? Hogyan lesz egy hétköznapi hobbiból egymást támogató, segítő,
tízezres online közösség?

A szintén tíz éve elhunyt amerikai
író, Kurt Vonnegut a 20. század
egyik legnagyobb változásának
nevezte a középszer eltűnését: szerinte a rádió és a televízió, a bárki
számára elérhető információ oda
vezetnek, hogy a popkultúrában
mindent a legjobbakhoz, a világ
legjobbjaihoz kell viszonyítanunk.
A falunapokon rendszeresen fellépő dalnok hangját Pavarottihoz
vagy Michael Jacksonhoz mérik, a fotózgató tanárnőn Annie
Leibovitzet kérik számon, a városi
rockbanda gitárosa Jimi Hendrixszel versenyez. Hogy ez jó vagy
sem, igen nagy kérdés – jó, hiszen
bárki hozzáférhet az emberiség
kulturális teljesítményeinek csú-

csához. Nem jó, hiszen a művészetek elsődleges szerepe nemcsak
másoknak örömet szerezni, hanem
az önkifejezés, annak megmutatása, ami a saját lelkemnek jó, ami
engem épít – viszont ha ezt nem
támogatjuk, nincs közönsége, ez is
elsorvad.
Vonnegut nem érhette meg azt,
amikor a tömegkommunikáció a
közösségi média révén szintet ugrott, és a fent említett „legjobbak”
egyszeriben annyira közel kerültek
hozzánk, hogy megszólíthatóvá,
elérhetővé lettek. Lackfi János
költőnek nemcsak a verseit olvashatom, a műveit ismerhetem, de
a Facebookon követve a mindennapi emberből is többet láthatok,
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kérdezhetek tőle, amire jó eséllyel
választ is kapok.
Ennek az útnak még nagyon az elején járunk, ember legyen a talpán,
aki megjósolja, mivé fejlődik a közösségi háló, meddig jutunk el az
újfajta szocializációban. A nehézségekkel együtt is inkább az látszik, hogy új értékek teremtődnek
a társadalom és az egyén számára is, hogy a korábbi „középszer”
már nem eltűnik a figyelem hiánya
miatt, sokkal inkább átalakul, magasabb szintre lép, hiszen elérhetővé, láthatóvá, tanulhatóvá vált
minden, amit a profik csinálnak.
Remek példa erre az a terület,
amelynek az Alkotó Energia kezdeményezés révén tavaly óta a
Paksi Atomerőmű is külön figyelmet szentel. A nyolcvanas években
egy nőrokonom pusztán hobbiból
bútorfelújításba kezdett, átalakítgatott, átfestett régi darabokat.
Előkészületként megtette, amit
meg lehetett: átnézte a Lakáskultúrát, beszélgetett szakikkal, beszerezte, ami szükségesnek tűnt.
A bútorok elkészültek, élhetőek
voltak, a munka magánya viszont
apránként unalmassá tette az egészet, és néhány év után felhagyott
vele. Hogyan zajlik ugyanez a 21.
században? Az Alkotó Energia
pályázat körül létrejött online közösséget elnézve az szinte biztos,
hogy ma már nem unja, nem unhatja meg az ember a festegést
– a mögötte álló óriási és lelkes
virtuális közösség ugyanis jó esél�lyel pillanatok alatt beszippantja.
A többiektől kapott tanácsok, tapasztalatok, közös élmények hatására a „végtermék” valószínűleg
még kiemelkedőbb/szebb is lesz,
mint amit pusztán saját ihletésből
készített volna – mert benne lesz
ő, az alkotó egyén, de benne lesz
egy kicsit a teljes közösség is.
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„A virtuális térben ma már sokéves
hagyománnyal bíró, nagy festőbútoralkotó közösségek és a másodlagos piacot felölelő adásvételi csoportok vannak” – meséli
Iványi Krisztina, a Paksi Atomerőmű kommunikációs szakértője,
egyben az Alkotó Energia pályázat
ötletgazdája és megvalósítója. –
„Az, hogy az egyes emberekből
és más közösségek »darabjaiból«
mostanra létrejöhetett az Alkotó
Energia közösség, azt az okozta, hogy a tavalyi pályázaton való
részvételükkel, a várakozás izgalmával, az egymásnak való szurkolással, az ismerősök bevonásával
elkezdtek csatlakozni hozzánk az
alkotók, pontosabban hozzánk és
egymáshoz is.” Az Alkotó Energia
program tavaly egy pályázattal
indult, aminek megszervezésével
az atomerőmű azt a célt tűzte ki,

meglévő közösségek tagjaként
pedig látta, a közös érdeklődés
mivé kovácsolhatja a társaságot.
„Amikor eldöntöttük, hogy csinálunk egy ilyen pályázatot, akkor lényegében adott volt, hogy online
közösséget hozunk ehhez létre,
hiszen a kommunikáció, a kapcsolattartás így a legegyszerűbb és a
leginkább költséghatékony. A pályázat, annak eredménye, aztán a
közönségszavazás megteremtette
az alapot, a közös érdeklődési területet ennek az új közösségnek.
Mostanra viszont már túl vagyunk
azon, hogy csak pusztán a pályázat érdekelje a résztvevőket. Nagy
figyelmet fordítottunk arra, hogy
megfeleljünk a közösség érdeklődésének, igényeinek, olyan tartalmakat teszünk be folyamatosan a
közösségbe, ami inspiráló, tanító
értékű, merthogy itt egyébként ez

hogy a régi értékek megőrzésére
és megmentésére buzdítson, hogy
a dolgok szemétbe dobása helyett
a környezettudatosságot erősítse. Az egyéni és a vállalati célok
és értékek Krisztina személyében
találkoztak, aki maga is szenvedélyes bútorfelújító és -festő, a

a legnagyobb érték, az inspiráció,
a jó ötlet és a tudás. A közösségünk többek között a pályázat zsűritagjaira is épül, ők pedig olyan
profi és termékeny alkotók, akik folyamatosan hoznak létre dolgokat,
így voltaképpen saját tartalmunk is
van rajtuk keresztül.”
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A közösségépítés júniusban offline folytatódott, négynapos táborban vehettek részt e jelentkezők.
„Megmondom őszintén, a tábort
januárban és februárban még nem
terveztük, de márciusban a közönségszavazás, a különféle kommentek, kérdések hatására láttuk,
hogy kell valamit csinálni, mert a
közösség kívánja, hogy történjen
valami” – meséli Krisztina, miért
lépett ekkorát az addig csak virtuálisan létező csapat. „Akkor kitaláltuk a tábort, ahová pályázat
útján lehetett bekerülni, és hirtelen 502 pályázónk lett… És közülük
sajnos csak harmincan jöhetettek
el Paksra, tehát 472 embernek nemet kellett mondani, ami egyrészt
rettenetesen fáj nekünk, bírálóknak
– és fájt azoknak is, akik kimaradtak. Teljesen természetes, hogy a
közösségben sokan elkezdtek ez
miatt panaszkodni, de aztán elmagyaráztuk, hogy mik voltak az értékelési szempontok, hogyan, mivel
lehetett bekerülni, ettől pedig a
kint maradottak lehiggadtak, és
onnantól már csak az látszódott a
saját közösségünkben, hogy drukkolnak egymásnak, mondják, hogy
de jó nektek, hogy ott vagytok, és
csináljátok, érezzétek jól magatokat, és veletek vagyunk. Az az érzelmi együvé tartozás, ami ilyenkor

megmutatkozik, a legnagyobb értéke ennek a közösségnek”.
A négynapos táborból azért nem
csak azok profitálhattak, akik részt
vettek rajta. A tananyag, az alkotások, az oktatási metódusok, a kurzus teljes információtartalma a közösségi médián keresztül minden

„fogadóórát” tartanak, és segítenek megoldani az alkotás közben
felmerült problémákat; vagy élő
bejelentkezést mutatnak egy-egy
saját munkájuk elkészítéséről, vagy
annak egy kritikus fázisáról. Forog
a fejemben egy „Alkotó Energia
Könyvek” sorozat is, ahol a szakmai
tudást, az inspirációt és az életérzést együtt szeretnénk átadni. Mindenképpen arra törekszünk, hogy
minél jobban kielégítsük azt az
információs igényt, ami létrehozta és összetartja ezt a közösséget.
Mindeközben pedig folyamatosan
árnyaljuk az atomerőműről kialakult
képet, saját példánkon keresztül
emberközeli, emészthető távolságba hozva azt. Hiszen aki bútort
fest, az rossz ember nem lehet – és
mi bizony festünk eleget. Remélem, hogy hamarosan Paksra már

taghoz eljut, tovább építve és erősítve azt, ami létrejött. „Az információ az, ami összetart minket” –
mondja Krisztina. „A Facebookon, a
Pinteresten gyűlnek az inspirációk,
és már gondolkodom azon, merre
lépjünk tovább, hogyan adjunk minél többet ebből a közösségnek.
A pályázat következő fordulójának
kimunkálása mellett már gondolkodom a távolabbi lehetőségeken is:
olyan megoldásokon például, amikor a nagynevű, régi alkotók online

nem „csak” Atomvárosként, meg
a dzsúdósok Mekkájaként gondolnak majd, hanem sikerül Csináld
Magad! Fővárossá is tenni. ”.
Hosszú-Bardócz Éva, a pályázat
egyik zsűritagja az Alkotó Energia
táborban beszélt arról is, miért
annyira értékes és közösségformáló ez az információ: „Ne csak úgy
tekintsetek erre, hogy festetek,
és kész, hanem úgy, hogy ez egy
életforma” – mondta a résztvevőknek. „Ez a folyamat, amibe most
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belecsöppentetek, nagyon formálja a személyiségeteket. Ha beléptek egy bútorfelújításról szóló
Facebook-csoportba, hamar azon
kapjátok magatokat, hogy nemcsak
ebben adtok tanácsot egymásnak,
hallgatjátok meg egymást, hanem
az élet sok más dolgában is – értékeljétek ezt az ajándékot!”
A közösséget övező lelkesedésből,
a követők számának növekedéséből, az aktívan kommentelő, részt
vevő közönségből az látszik, hogy
a téma sokakat megérint és csatlakozásra ösztönöz. A harminc évvel
ezelőtti magányos értékmentőktől csodálatosan összetett hálózat
veszi át a stafétát, amelynek minden tagja kiélvezi a közös hobbi
megosztásának örömét. Az online
közösségből pedig igen könnyen
offline is fejlődik, ahogy arra az Alkotó Energia Tábor egyik résztvevőjének, Appelshoffer Reginának
a beszámoló blogbejegyzéséből is
következtethetünk:
„(…) mintha egy gyorsvonaton ültem volna, ami valami eszméletlen
vidéken visz keresztül. Csupa újdonság, szájtátiság, mi harmincan
pedig ide-oda szaladgáltunk a vonat ablakai között, mint a gyerekek
édes rácsodálkozással, mutogattunk, sikítva örültünk mindennek,
veregettük egymás vállát, vagy
éppen húztuk magunkkal a másikat, ha az kellett. (…) Tisztán látszik, hogy vadkempingezés lesz
hamarosan a Duna-parton Paksnál,
egyenesen Debrecenből, nekem
fel kell eveznem Komáromig egy
cipősarokkal, ami ott maradt a Sárgödör téren, és még arra is volt
alkalmam, hogy a tábor záróakkordjaként az autó bebikázásának
rejtelmeivel is behatóan megismerkedjek! Most már jöhet bármi!
De leginkább Ti gyertek vissza minél előbb!”

Alkotó Energia 2
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Idén október 1-től december 31-ig lehet majd műveket küldeni a második Alkotó Energia pályázatra. Iványi Krisztina, a Paksi Atomerőmű
kommunikációs szakértője elmondta: ezúttal a korábbi három helyett
négy kategóriában nevezhetnek majd a résztvevők, ráadásul két korcsoportban, junior (14-19 év közötti) és felnőttkategóriában, így lényegében megduplázódik az elérhető díjak száma is. Kibővül a zsűri is, az
eddigi öt hölgyhöz két férfi zsűritag érkezik, Lakbear és Metricartist
személyében – utóbbi a bútoralkotás egy kevésbé megszokott területéről, hozzá ugyanis a mértani formák, a skandináv, retró és minimál stílusok állnak közel. A zsűri döntését követően természetesen ismét lesz
majd közönségszavazás is, ahol a pályamunkák lényegében az egész
ország előtt megmutatkozhatnak majd.
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Kulcs a kezemben?
Lehmann Katalin | Fotó: internet
Peter Clothier volt a szerzője annak a néhány évtizede megjelent könyvnek, amely az MLM (Multi-Level
Marketing) vagy más néven a networkmarketinget mint a nyolcvanas-kilencvenes évekre már egy jól bevált
és sokak által ismert értékesítési és vállalkozási formát mutatja be. A könyv a Kulcs a kezedben Multi-Level
Marketing címmel jelent meg, és három kiadást élt meg, de manapság leginkább már csak antikváriumokból szerezhető be. Vajon van-e még/már létjogosultsága ezeknek az értékesítési módszereknek, és ha igen,
törvényesek-e egyáltalán?
Peter Clothier Kulcs a kezedben
Multi-Level Marketing című könyvében olvashatjuk azt a történeti
adalékott, miszerint – „…feltehetően William Casselberry és Lee
Mytinger hozták létre. (szerk.: az
MLM-et) 1934-től a California Vitamin Company és a Nutrilite XX
Vitamins termékeit árusították.
Azért, hogy kereskedőiket anyagilag ösztönözhessék – így növelve
a vállalat forgalmát –, új tagokat

vonjanak be, és egyre több üzletkötőt képezzenek ki, 1941-ben létrehozták a C&M-marketingtervet.
Ennek alapján a kereskedők 3%-os
extra jutalékot kaptak az általuk
személyesen csatlakoztatott tagok
után.”
A legnagyobb MLM-céget, az
Amwayt 1975-ben beperelte az
Amerikai Szövetségi Kereskedelmi
Bizottság. A vád illegális piramisjáték volt. A néhány évig elhúzódó

bírósági tárgyalások végül kedvező ítéletet hoztak az Amway-nek.
De mi is az a piramisjáték?
A Btk. 412. §-a szerint „Aki mások
pénzének előre meghatározott formában történő és kockázati tényezőt is tartalmazó módon való összegyűjtésén és szétosztásán alapuló
olyan játékot szervez, amelyben a
láncszerűen bekapcsolódó résztvevők a láncban előttük álló részt-
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vevők számára közvetlenül vagy a
szervező útján pénzfizetést vagy
más szolgáltatást teljesítenek,
bűntett miatt három évig terjedő
szabadságvesztéssel büntetendő.”
Íme, egy szemléltető történet, az
orosz biciklikereskedő története.
Még amikor bejött a bicikli, egy
orosz faluban egy kereskedő nyitott egy boltot. 10 peták volt az ára.
Ám már 8 petákért is lehetett kerékpárt venni, ha újabb 5 petákért
vettek 5 jegyet is, amelyeket oda
lehet adni valakinek, és ha az vesz
rajta biciklit, az illető visszakapja az
5 petákját. Természetesen a jegyek
birtokosai is kérhetik a 8 peták + 5
jegyes akciót, és alkalomadtán nekik is visszajár az 5 peták.
Ez az első vásárlónak megéri, a következő 5-nek is, még a következő
25-nek is talán, de a következő 625
kinek fogja eladni a jegyét, ha már
mindenkinek van biciklije? A jegy
bizony rajtuk fog maradni és a 10
petákos biciklit 13 petákért vették
meg. Elég egy kis településre gondolni, hamar ,,körbeér az üzlet”,
és a cselekmény előbb-utóbb azt
eredményezi, hogy az üzletben
részt vevő tagok egy része kisebbnagyobb kárt szenved.
Milyen kritikai észrevételek
léteznek az MLM-es cégekkel
szemben?
Az MLM-cégek legtöbb üzletépítője – és a tapasztalatok alapján
sokszor nem teljesen alaptalanul –
munkája során tudatosan etikátlanul viselkedik. Az újonnan belépő
tagokat a ,,kevés munka - sok pénz”
szlogennel ámítja, mindeközben
a ,,beszervező” üzletépítő számára tudva lévő, hogy ez az elképzelés hosszú távon nem fenntartható
és teljességgel valószerűtlen. Az
MLM-es cégekhez belépők több
mint 90 százaléka sohasem profitál,

mivel a sikerhez vezető utat nem
mondják el neki, így végső soron az
üzlet minden szereplője veszít.
Az MLM-es cégek komoly üzleti lehetőség álarcával sokszor álca- és
értéktelen termékek eladására buzdítják tagjaikat, amíg a fentebb elhelyezkedő vezetők és a régi tagok
számára nyilvánvaló a termék silánysága, de legalábbis nem kirívóbb a
már piacon lévő termékeknél. Leginkább az etikátlan üzleti lehetőség
,,hozza a pénzt”, a termék típusa (legyen kozmetikai szer vagy háztartási
eszköz) lényegtelen kérdés.

Az üzletbe belépő emberek legtöbbje idővel ösztönösen megérzi,
hogy egyfajta kétes üzletbe keveredett, és legtöbbjük már az első
években kilép. Csak kevesen jutnak el a legmagasabb szintekig, de
nem is ez az MLM célja, hanem leginkább az, hogy az újonnan belépő
tagok tartsák el a már régóta bent
lévő felsőbb szinteken kötéltáncoló
tagokat.
A motivációs előadások szinte szertartásszerű eseményei, az oktatókönyvek és egyéb oktatási anyagok
visszatetszőek lehetnek, illetve ellenszenvet kelthetnek a belépő és a
már bent lévő tagok számára, másrészről ezek a ,,sikerkulcsok” igen
költségesek és igen drágák a tagok
számára. Tulajdonképpen ebből
élnek a saját hierarchiájuk csúcsán
lévő üzletkötők.
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Az MLM-modellt nehéz kritizálni egy
adott cég nevének megemlítése
nélkül, bár vannak egyértelmű esetek – gondoljunk csak a klasszikus
piramisjátékot megvalósított Bróker
Marcsikára, aki karcagi cégével közel húsz éven keresztül károsította
háborítatlanul a hozzá fordulókat.
Ezen cégek legtöbbjének működése hajszálvékony kötélen táncol, és
kis híján különbözik csak – ha ugyan
különbözik – a törvénybe ütköző tevékenységet folytató, hasonló alapelven működő cégektől, tagjainak
létszáma mégis óriási számot tettek
és tesznek ki napjainkra is.
Kevés idő alatt sok pénzt tisztességesen megkeresni igen nehéz.
Amíg az emberek egy része tisztességes munkával, addig mások
könnyű pénzkereseti lehetőségekkel, esetleg csalásból próbálnak
megélni. Talán a legrosszabb párosítás, de tény, hogy a legtöbb csaló
rendkívüli kommunikációs technikákkal, jó meggyőző képességgel
bír, vagyis meggyőz minket arról,
hogy a fekete mégis fehér, és ami
számunkra abszolút felesleges, arra
igenis szükségünk van.
Nem árt körültekintőnek lenni egyegy jó lehetőség hallatán, de mindig lebegjen a szemünk előtt az is,
hogy gyorsan sok pénzt szerezni,
inkább kétes (de legalább etikátlan), mintsem tisztességes. Talán
érdemes lenne némi gazdasági
alapismeretet oktatni az iskolákban,
hogy a felnövekvő nemzedékek ne
kerüljenek efféle, olykor titokzatosnak tartott hálózat csapdájába, ne
váljanak brókermarcsikák, de még
hétköznapi repülősgizik áldozatává
sem. Mondjuk utóbbinál minden
gazdasági alapismeret nélkül inkább az ajtók állapotára érdemes
odafigyelni; célszerű mindig becsukni, bezárni magunk mögött az
ajtót.
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Hálózati hiány
Orbán Ottilia | Fotó: internet
Paks egyedül a hazai termelés több mint 50 százalékát adja. Mi történne akkor, ha le kellene állítani az atomerőművi blokkokat, vagy
valamilyen oknál fogva nem működnének? Mi lenne, ha az olcsó villamos energia hiányában kénytelenek lennénk importra kényszerülni?
Nem tudhatjuk ugyanis, hogy ez az import meddig és milyen áron
áll rendelkezésre. Az időjárásfüggő megújuló energiaforrások pedig
fizikai korlátaik miatt nem alkalmasak alaperőműnek. Ott van még
persze a klímaváltozás kérdése is. A mai civilizációban minden területen használnak valamilyen formában elektromos áramot. Vajon
milyen hatással lenne a meglévő infrastruktúrára az energia hiánya,
illetve korlátozása? Katasztrofális, az biztos. Eltűnne a telekommunikáció, ami szintén nagyszerű adománya az emberi elmének. Leállna
az olajkitermelés, a szénbányászat. Üzemanyag híján leállna a közlekedés, a nagyüzemi mezőgazdaság. Végiggondoltad már? Mi lenne?
Most éppen forró nyári meleg van,
a klímák ezerrel ontják a hűvös levegőt. Csörögnek a mobiltelefonok, működnek a munkahelyeken az
elektromos kéziszerszámok, a számítógépek és minden, amihez villamos áram szükségeltetik. Egyszerű
és mindenkinek természetes, egy-

értelmű szituáció. Az idei évben az
időjárás január közepén tartósan és
elviselhetetlenül ködös, hideg volt,
ónos szitálással és hószállingózással
tarkítva. Néha azt gondoltuk, örökre
itt marad, és mindez csupán öt hónappal ezelőtt történt. Ezzel nem
volna baj, túléltük. Hanem…

Szóval, aznap is nagyon hideg volt,
amikor ez az eset történt. Vacogtam,
mire hazaértem a munkából, mindenem átfagyott. Otthon gyorsan átöltöztem, gondoltam, melegítek magamnak valami meleg ételt, készítek
egy forró teát, attól is átmelegedek.
Bekapcsoltam a tévét, kortyolgattam a forró italom, megnéztem a
híreket, hátha megtudom, hogy
meddig tart még ez a makacs hideg.
Mindezek mellett persze a közösségi oldalakra is kíváncsi vagyok, hogy
kinél mi a helyzet, történt-e valami
különös dolog. Persze fel kellene
töltenem az okoskütyüimet, mert
lemerülőfélben vannak. Ahhoz talán
még elég lesz egy kis szufla, hogy
átfussam a közösségi oldalakat. Természetesen mindezek mellett a fűtőtestekből áradt a kellemes forróság.
Kint sötét volt, de idebent a lámpák
kellemes hangulatot árasztottak.
Kezdtem épp „bevackolni” magam,
amikor huss, teljes sötétség lett úrrá
az otthonomban. Kitapogatózva nehezen kijutottam a villanyszekrényhez, gondoltam, valami leverte a biztosítékot. Nyúlok a zseblámpámért,
persze lemerült, már régen benne
az elem, csak halogattam mindig,
hogy kicseréljem benne. Olyan szőkenősen megállapítom, hogy mindegyik kapcsoló a helyén van. Mi a…
szösz?! Még sincs az egész házban
áram. Megnyúlt az arcom a meglepetéstől, a tehetetlenségtől. Csapdában éreztem magam, a hálózat
csapdájában. Egyből a villanyszerelőt szidtam, biztos, hogy valamit
nem vett észre, és most beütött a
krach. Nyúltam a mobilomért, hogy
megmondjam neki jól a magamét,
de rájöttem, hogy lemerült a telóm.
Na, most megúszta! – gondoltam.
Bent leültem, és próbáltam összeszedni a gondolataimat. Kinéztem az
utcára, a többi szomszéd is a villanyszekrényében matatott. Talán még-
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sem nálam a hiba. Fülsiketítő volt
a csend, ami körülvett. A szemem
nehezen szokta meg a sötétséget.
Gondoltam, amíg történik valami,
addig megiszom a forró teám. Nincs
mivel ételt készítenem. Mi a…?! Ismét nyúltam a mobilomért, persze
fölöslegesen. A szomszédok összeszaladtak az utcán, találgatnak, hogy
mi lehet az áramkimaradás oka.
Megnyugodtam valamilyen szinten,
mert biztos voltam benne, hogy
történni fog valami pozitív fordulat,
bíztam a szomszédjaimban. Ös�szekoccantak a fogaim, remegtek a
lábaim. Akkor jutott el a tudatomig,
hogy már fáztam, és a ház folyamatosan kezdett kihűlni. Kint −20 °C
fokot mutatott a hőmérő. Áram nélkül a gázkazán sem indult el. Szerencsére a cserépkályhámba mindig be
van készítve egy adag fa, és gyufát is
találtam még. Hamar lángra kapott
a száraz fa, és kellemes meleggel,
hangulatos fényekkel töltötte meg a
házat. A falon táncoltak a tűz árnyai,
elmosolyodtam, már sokkal jobban
éreztem magam. Lekuporodtam a
kályha elé, ahogy néztem a tüzet, elméláztam…
Valószínűnek tartom, hogy most sok
ember szemére nem jön még álom.
Ha nem lesz áram holnap sem, utána sem, nem lesz élelmiszer-ellátás,
a boltokból kifogynak az ásványvizes palackok. Kézzel számolják
majd össze a pénztárnál a fizetnivalót. Nem lesz iskola, de legalább a
játszóterek zsúfoltak lesznek, mert
a gyerekek csak játéknak fogják fel
az egész szituációt. De legalább a
szomszéd gyerekek végre együtt
játszanak. Nincs se számítógép, se
játékkonzol. Azért még egy-két nap
áram nélkül, nem a világ. Lehet,
hogy holnap reggelre vissza is jön.
Vissza kell, hogy jöjjön. Tulajdonképpen amikor már a tévé, rádió vagy a
mobil sem kommunikál, mert nincs
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kivel, és nincs min keresztül, az már
elég nagy probléma. Gyertyák gyulladnak az otthonokban. Tulajdonképpen hangulatos is lehetne, de
most ebben az esetben nem találtam annak. Egyre hidegebb van. Vajon az, akinél nincs lehetőség fával
befűteni, most mit tehet?
Mi lenne akkor, ha ez az esemény
mégis hosszabb időre valósággá
válna?
New York történetében eddig három nagy áramszünet volt 1965-ben,
1977-ben és 2003-ban. Az Egyesült
Államok hét északkeleti államában
30 millió ember töltötte gyertyafény
mellett az estét. Ennek alkalmából a
legnagyobb amerikai áramkimaradások történetét találhatjuk meg és

tett meg a történet: például, hogy
az emberiségtől elveszik az egyik
legnagyobb találmányt, az elektromosságot. A földön káosz uralkodik.
Folyik a harc a hatalomért a kialakult
helyzetben. Csak néhány ember ismeri a megoldáshoz vezető utat.
Egy napon, minden előzmény nélkül
hirtelen elmegy az áram az egész
földön. Tényleg, mihez kezdenénk
áram nélkül? Még mindig ezen
agyalok, ahogy nézem a tüzet. Ám
ebben a pillanatban fény és világosság árasztja el az otthonom. Viszonylag gyorsan helyreállt a rend.
Gyorsan töltőre teszem a mobilom,
bekapcsolom a tévét, hallanom kell
a híreket. Felébredtem az álmodozásaimból, és örültem, hogy nincs

tekinthetjük át a világhálón. A „Nagy
New York-i” áramszünet, így emlegetik a történteket. Mindenkinek
ajánlom figyelmébe. New Yorkban
és a többi városban emberek százezrei árasztották el az utcákat, teljesen
megbénult a metróközlekedés, a jelzőlámpák leállása miatt óriási káosz
keletkezett a közúti közlekedésben,
a felhőkarcolókban elakadtak a liftek, és megbénultak a repülőterek
is. A médiában is gyakran hallunk
különféle
világvége-elméleteket.
Számos filmrendezőt és írót ihle-

veszve semmi, áram lesz, és talán a
közeljövőben is. Micsoda megkön�nyebbülés, milyen jó érzés, a tudat,
hogy van áram. Borzongás fut végig
rajtam, pedig csak pár óráról volt
szó. Felkapcsolom az összes villanyt,
háttérben szól a tévé, nyomkodom
a mobilom. Felhívok mindenkit, aki
nekem számít, mert a kapcsolatokra,
a hálózatra szükség van, kell és nélkülözhetetlen.
A fejemben azért még mindig ez
visszhangzik: de mi lenne, ha…? Ha
nem lenne az olcsó, tiszta energia?
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Közösségi behálózás
Váczi Gergő, Torma Dóra | Fotó: saját archívum, internet
Az ember legalapvetőbb és egyik legemberibb tulajdonsága a kíváncsiság. Kíváncsiak vagyunk egymásra, mások életére, termékekre, szolgáltatásokra, információkra, hírekre. Szinte mindenre. Ezt az
igényt képesek kiszolgálni a közösségi oldalak, így nem meglepő, hogy a Facebookot és a cégcsoportba tartozó platformokat közel hárommilliárd ember használja. És ebben még mindig van növekedési
potenciál. Hogy mindez hova vezet, hogy milyen hatása van és milyen hatása lesz a világra, és talán a
legfontosabb kérdés, hogy milyen hatást gyakorol mindez ránk, emberekre nézve? Ezekről is kérdeztem
Lévai Richárdot, aki online-marketing-tanácsadó és közösségimarketing-specialistaként természetesen
pozitív véleménnyel van minderről. Azt azonban a szakember kiemelte, hogy józanul kell viszonyulnunk
a közösségi oldalakhoz, mert könnyen, nagyon könnyen függőkké válhatunk.
–– Mi a Facebook sikerének titka?
–– Fogós kérdés. Tevékenységeket, érzéseket, vágyakat teljesít,
amelyek amúgy is ott vannak bennünk. Hiszen úgy tud rengeteg
időt lekötni, hogy egyrészt épít
a nosztalgiára, épít a kíváncsiságra, épít arra, hogy kíváncsiak

vagyunk, mi történik a barátainkkal. Mindenre kíváncsiak vagyunk.
De fontos tudni, hogy a Facebook
használ olyan addiktív elemeket,
amik segítségével eléri azt, hogy
egyre több időt töltsünk ott, és
egyre nehezebb legyen kiszabadulni.

–– Ezt azt jelenti, hogy függőséget tud kialakítani? Ezek szerint
egy Facebook-felhasználó függőnek nevezhető?
–– Egy átlagos felhasználó olyan
szempontból nevezhető függőnek, mint amennyire mondjuk
egy TV-től vagy egy más ilyen
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hírcsatornától való függőséget értelmezzük. Tehát nem gondolom,
hogy az lenne. De az biztos, hogy
ha most hirtelen lekapcsolnánk a
Facebookot, akkor az sok embernek fájna. Aztán pár nap, pár hét
után az emberek döntő többsége
túllépne rajta, és megtalálná az
utat a hírekhez, a barátokhoz.
–– Lehet definiálni, hogy mi az
egészséges Facebookon töltött
idő? Órában vagy percekben kifejezve? És mi az, ami már mondjuk
károsnak nevezhető?
–– Nem hiszem, hogy ezt órákban vagy percekben lehetne értelmezni. Azt látjuk, hogy nagyon
sok időt töltenek el az emberek a
Facebookon. A lényeg azonban
az, hogy ez elvesz az egyéb cselekedeteiktől, vagy inkább kiegészíti azt. Ha én ezt a való életem
kiegészítésére és a világgal való
kapcsolattartásnak egy sokadik
egyszerűbb csatornájaként használom, akkor nem hiszem, hogy
gond lehet az ott eltöltött idővel.
–– Sokat hallani, hogy különböző
személyiségtorzulásokat okozhat a
Facebookon eltöltött sok idő. Erre
vonatkozóan vannak vizsgálatok?
–– Sok kutatás van ebbe a témában. Van, amelyik azt mondja,
hogy igen, nagyon komoly veszélyt hordozhat magában. Van,
amelyik azt mondja, hogy ez elsősorban azokra nézve jelent kockázatot, akiknek amúgy is van ilyen
problémájuk. Az azonban biztos,
hogy mindenkire hatással van.
Legtöbb embert befolyásolja,
ha ismerősei több lájkot kapnak,
mint ő. Mindenkiben benne van,
hogy valahogy össze szeretnék
hasonlítani magukat másokkal.
Az más kérdés hogy ez a fajta ös�szehasonlítás jóra vezet-e, vagy
nem. Attól függ, hogy tényleg
mennyire van rendben az ember

21

Képes
celebek
Kik a celebek? Hírességek, színészek, sportolók, tévésztárok, akiknek
magánéletét újságok teszik közzé? Nos, a 21. században nem feltétlenül.
A Facebook fotómegosztó oldala, az Instagram az elmúlt néhány évben
átformálta ezt az „iparágat”: az angolul Instagram influencer néven emlegetett, sokszor a semmiből előbukkanó, milliók által követett hírességek olykor valóban annyit tesznek le az asztalra, hogy magukat, életüket
(ételüket) fotózzák, majd megfelelő filterrel ellátva feltöltik. A 900 ezer
magyar Insta-profil népszerűségi listáin a 20. századi értelemben vett
celebritások keverednek az új világ képviselőivel. A legnépszerűbb magyar az Instagramon évek óta töretlenül Palvin Barbara modell, bár ő a
nemzetközi színtér versenyzője is – angol posztjait 4,5 millióan követik
naponta. A szintén élmezőnyben lévő Dzsudzsák Balázs vagy Hosszú
Katinka viszont már olyan nevekkel kerül itt egy szintre, akiket kizárólag
Instagram-profiljuk emelt a magasba.
Ahol több százezer vagy akár millió ember lát naponta egy-egy képet, ott
természetesen a reklámozók sem maradhatnak le. A különböző márkák
elkezdték közösségépítésre használni az Instagramot és annak sztárjait, a
semmiből feltűnő influencer-eket. A hashtagmarketing – amikor a népes
követőtáborral rendelkező Instagram- vagy akár Facebook-profil egy #
jellel közli, hogy a nála/rajta lévő termék melyik márkáé – komoly üzletággá fejlődött, amellyel szépen lehet keresni, luxusmárkák küzdenek azért,
hogy egy-egy ismertebb profil tulajdonosa az ő terméküket használja. Ez
a fajta hirdetés annyira új, hogy itthon csupán az utóbbi időben figyelt
fel rá a szabályozásért felelős Gazdasági Versenyhivatal. Facebook- és
Instagram-celebek bevonásával most azon dolgoznak, hogy ne bújtatott
reklámként jelenjenek meg ezek, hanem egyértelmű legyen, ha szponzorált tartalomról van szó.

lelkileg. Ha rendben van, akkor
lehet pozitív vagy negatív a vis�szacsatolás, különösebben nagy
befolyása nem lesz.
–– Beszéljünk egy picit a marketingről. Mennyire hódította meg a
marketingpiacot a Facebook megjelenése. Forradalmi változást hozott ezen a területen?

–– Igen, A Facebook és más közösségi médiumok elég komolyan
átalakították a piacot. Például régebben egy márka évente négy-öt
TV-reklámot gyártott. Ez elég volt
arra, hogy az évre lefedje a piacot.
Most az adott márka hozzávetőlegesen negyven filmet kénytelen
gyártani.
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–– Mi a legfontosabb visszajelzés
egy adott cég számára? A like-ok
száma vagy az oldal követőinek
száma, „milyensége”?
–– Ez attól függ, hogy milyen területen van az adott cég. Vannak
olyan vállalatok, ahol a like lehet
egyfajta mutatószám, és üzletileg is lehet értelmezni. De vannak
azok a cégek, akik meg olyanok,
hogy gyakorlatilag egy életben
csak egyszer tudnak nekem eladni,
mint egy autósiskola vagy mondjuk valamilyen 3D-ultrahang a kismamáknak. Tehát, ha ritkán veszik
igénybe a cég szolgáltatását, ott

„Ha most hirtelen
lekapcsolnánk
a Facebookot, akkor
az sok embernek
fájna”
teljesen fölösleges üzleti szempontból rajongókat gyűjteni. Elérés szempontjából szerintem az
az érdekes, hogy egyrészt, ha én
sok emberhez akarok eljutni, akkor
erre korábban egy országos TV-,

rádiókampány vagy mondjuk egy
óriási plakátkampány kellett. Most
ugyanezt az elérést sokkal olcsóbban meg tudjuk szerezni, többi
között a Facebookon, Google-on,
Youtube-on. Plusz, amitől ez még
nagyon hatékonyan működik, sokkal személyre szabottabb tud lenni
a dolog.
–– Akkor ez azt jelenti, hogy a reklámszakembereknek is idomulniuk
kell a Facebookhoz? Tehát teljesen
más jellegű kampányokban kell
gondolkodni akkor, ha televíziós,
rádiós, vagy ha mondjuk Facebookkampányt akarnak indítani.
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–– Mindenképpen másban kell
gondolkodni. Nyilván az alapelvek, a célok nem feltétlenül különböznek. De másfajta szerkesztési
logika kell adott esetben.
–– Egy kicsit bulváros kérdést
hadd tegyek fel. Nem olyan régen lehetett olvasni Kasza Tibi
kapcsán, hogy beárazták az ő
Facebook-profilját, amit egymilliárd forintra értékeltek. Be lehet
árazni egy oldalt? És ha igen, akkor
milyen szempontok alapján?
–– Erről mi is sokat beszélgettünk itt a szakmában, hogy vajon
reális vagy nem reális. Kívülről ezt
azért nehéz megmondani. Egyrészt nincs egy konkrét számítási
módszer ennek megállapítására.
Másrészt pedig ahhoz, hogy meg
tudjuk mondani egy Facebookoldalnak az értékét, sok belső információra van szükség. Fontos
kérdés, hogy neki mennyi bevételt
hoz konkrétan az oldal, és mik ennek a tendenciái. Valamint, hogy
mennyi pénzt tudna ebből kivenni
az a potenciális vevő. De ez esetben az a kérdés, hogy Kasza Tibi
nélkül működne-e vagy sem az
oldal. És vélhetőleg jelen pillanatban nem lehetne Tibi nélkül
ugyanazokat a bevételeket elérni.
Összességében én azt gondolom,
hogy most nem reális ez az ár, de
akár pár év múlva talán még reális
is lehet.
–– Mitől tud ennyire értékessé válni egy Facebook-oldal?
–– Az ő esetében a személyes márkája és a jelenléte. Összegyűjtött
közel egymillió embert, és azzal a
kommunikációval, amit ő folytat,
rendszeresen el tudja érni. Azok a
termékek, szolgáltatások, amelyek
a profilján megjelennek, rengeteg
emberhez jutnak el. Ebbe van potenciál, de ebbe az ő személyisége
nagyon erősen benne van.

–– Egy kérdés a jövővel kapcsolatban. Lehet most látni, hogy merre
halad a Facebook? Szoktatok erről beszélgetni a kollégáiddal?
–– Folyamatosan csak arról beszélgetünk.
–– És mit vizionáltok?
–– Ketté kell választani. Facebook
mint platform, mint ez a kék
gomb, az ikon a telefonunkon
meg a számítógépünkön és a
Facebook mint cég. Nagy különbség, mert a Facebook különböző platformok sokaságával tud
felvonultatni. Instagram, Messenger, Whatsapp. Ezeket több
milliárd ember használja. És ott
vannak még az egyéb technológiák, amelyek a virtuális valóság
irányába mozdultak el, és virtuális
valóságplatformot fejlesztenek.
Véleményem szerint, ha az összes
facebookos céget érintjük, akkor
a fő technológiák azok a virtuális
valóság és a mesterséges intelligencia. Ha meg kifejezetten a
Facebookról beszélünk, akkor
meg ez egy olyan új internet akar
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lenni, ahol mindent meg tudunk
valósítani. Ha mondjuk meglátok
egy könyvet, és meg szeretném
venni, akkor „kimegyek” egy
weboldalra, és ott majd megvásárolom. Erre hamarosan nem lesz
szükség, mert a Facebookon belül
a fizetési folyamatig meg fogjuk
tudni ezt valósítani. A Facebook
tulajdonképpen a weboldalaktól,
a mobilalkalmazásoktól akarja elszívni a felhasználókat, hogy ne
is kelljen kimennem az oldalról,
és így még több reklámot tudnak
nekem megjeleníteni.
–– Ezek ismeretében felmerül
bennem, hogy tulajdonképpen a
Facebook és az ezzel kapcsolatos
szolgáltatások a társadalom hasznára válnak, váltak, vagy ellenkezőleg?
–– A válaszom nem lesz meglepő.
Én azt gondolom, hogy egyértelműen hasznos, de tudni kell, hogyan használjuk. De egyébként a
Facebook kérdést vet fel. Felmerült mostanában, hogy ez egyre
inkább egyfajta infrastruktúraként
létezik, mint egy ilyen közszolgáltatás, mint a víz meg a villany. Csak
ugye ez egy társadalmi alapszolgáltatásként kéne, hogy működjön. Viszont magánkézben van. Bizonyos szempontból egyszerűbb
lenne, ha a vezetőiket és az irányt
a társadalom választaná meg. De
hát ugye magáncég, tehát ez nem
nagyon jöhet szóba. De az adózás
kérdése sem rendezett megnyugtatóan. De hát ez egy annyira új
viszony a nagy cégek és a különböző államok között, hogy ki kell
dolgozni a megfelelő megoldást.
Dánia egyébként felismerte ezt
a helyzetet. Ott néhány hete neveztek ki egy nagykövetet, akinek
az lesz a feladata, hogy ezekkel a
nagy nemzetközi cégekkel tartsa
a kapcsolatot.
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A szerelem hálójában
Lehmann Katalin | Fotó: internet, Juhász Luca
Ha már kimondtuk az első igent, akkor érdemes összeszedni a gondolatainkat, hogy hol és mikor vagy mikor és hol szeretnénk tartani az életre szóló, és várhatóan egyszeri és megismételhetetlen
esküvőt és lakodalmat. Persze nem rohanhatjuk le mindjárt a leendő
férjet, aki az imént még a lánykéréstől izgatottan rebegett valami,
„hozzám jönnél-e feleségül?”-t fél térden, de ha már mindketten
felocsúdtunk, és kisírtuk magunkat, akkor már jó időben érdemes
nekiállni a közös gondolkodásnak. Öveket becsatolni, az első közös
nagy megmérettetés (a közös lakásba költözés után és az első gyermekszületés előtt), az esküvőszervezési pánikvonat elindult! Némi
egészséges izgalom megengedett, végül is a szülői fészket elhagyva
ilyenkor jön létre életünkben a legfontosabb emberi kapcsolati háló,
a család.
Valljuk be, ilyenkor mindenki a legnagyobb jó szándékkal közeledik
a menyasszony és vőlegény felé,
akiknek a mindennapjait felőröl-

heti a segítő kezek tolakodásba
fajuló figyelmessége, ha ugyan ezt
figyelmességnek hívhatjuk. Az esküvőszervezés ideje alatt hamar

kialakulhat egyfajta pánikhangulat
vagy mégsem, ha körültekintően, az esküvőszervezésben jártas
(nem, nem a többszörösen elvált
és ,,férjhez menős” barátnőkre és
kolléganőkre gondolok) szakemberekre bízzuk magunkat.
Mindenekelőtt fontos lefektetni
olyan alaptételeket, amelyre bátran gondolhatunk, ha azt érezzük,
most aztán tényleg megőrülünk!
Az egyik ilyen alaptézis lehet,
hogy:
– Minden helyzetben szeretjük az
anyósunkat, hiszen ő csak legjobbat akarja nekünk! (Emlékezzünk
erre, ha leendő férjünk édesanyja mindenáron azt a csodaszép
kis fülbevalót tenné a fülünkbe,
minket pedig kiráz a hideg az ékszernek még csak a gondolatától
is. Nem ez a legfontosabb dolog
most, koncentráljunk például a fotósra és a zenekarra.)
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– Szeretjük leendő férjünket, ő is
szeret minket! (És ezt ismételgessük magunkban minél többször,
főleg ha szegény fiú azt gondolja,
hogy neki is van beleszólása a színek és a menü kiválasztásába.)
Talán egy jó tanács lehet ilyenkor
leendő férjeknek az, ha tudatosítják magunkban – bármilyen
szörnyű is a felismerés –, hogy az
esküvőt már ovis korunk óta tervezzük, és roppant komoly haditervünk van, minden eshetőségre.
Persze a férj személye állandóan
változott, ahogy tudjuk, a kisfiúk
is minden útjukba érkező kislány
és óvó néni kezét megkérték már,
de a menyasszonyi ruha képe ott
lebeg a szemünk előtt, amit a
meghívott vendégek listája és a
díszlet követ.
Kedves leendő férj, anyósok,
apósok vagy mindazok, akik bele
kívánnak szólni a régóta álmodott álomba: bízzatok a menyasszonyba, de segítsétek is őt,
mert előfordulhat, hogy félúton
megtorpan, és elbizonytalanodik
a szervezés lebonyolításában a
lelkes ara, és sírások, valamint végeláthatatlan vádaskodások sora
követi az addig rózsaszín mindennapokat.
Szakember segítségét kérni nem
szégyen (nem, nem a pszichológusra gondoltam). Az esküvőszervezésben és vendéglátásban,
valamint a dizájnban és díszlet
kialakításában jártas embereket
ma már nem olyan nehéz találni.
A legegyszerűbb és legkézenfekvőbb választás lehet, ha adott hotelnél-étteremnél megérdeklődjük, hogy van-e erre személyzetük,
van-e profi esküvőszervezőjük.
A legtöbb helyen valószínűsíthetjük – főleg a mindenki által ismert,
felkapott helyeken –, hogy rendelkeznek profi személyzettel,

akik segítenek a díszlet és a menü
kialakításában.
A fenti témával kapcsolatosan
beszélgettem
Ignits
Márta
szálloda- és Hegedűs László étteremvezetővel az Erzsébet Nagy
Szállodában, akik hosszasan meséltek a hat év alatt megszerzett
lakodalomszervezési és lebonyolítási tapasztalatokról.

– Egy lakodalom manapság már
nem egy estéről szól, a fiatal pár
megérkezik péntek este, majd
a szállodai szobában elkezdődik a készülődés… Megérkezik
a fodrász, a kozmetikus, a fényképész… A folytatásban ugyanezen helyszínen van a vendégváró fogadás, a polgári szertartás,
majd a pár hintóval vagy gyalog
átmegy a közeli templomok egyikébe. A vacsorával, illetve a hajnalig tartó tánccal sem ér végett
a rendezvény, hisz a vendégek jó
része még másnap egy késői reggelire/ebédre, majd egy relaxációt biztosító wellnessélményre is
hivatott – kezdte a beszélgetést a
szálloda vezetője.
Kérdésemre, az étterem vezetője
Hegedűs László elmondta, hogy
évek óta jó munkakapcsolatot
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tartanak fent a lakodalmak tökéletességét biztosító szolgáltatókkal,
azaz csak olyan szolgáltatót ajánlanak, akivel évek óta együtt dolgoznak, és akik ugyanúgy magas
minőséget képviselnek.
A beszélgetésünk során kiderült az is, hogy a szállodai csapat
számára nem igazán van lehetetlen, még különleges esetekben
sem. Persze menyasszonyt és
vőlegényt még ők sem tudnak
varázsolni – igen, erről magunknak kell gondoskodnunk –, de
minden másban készséggel állnak a pár rendelkezésére, legyen
szó esküvői wellnessfotózásról,
kültéri, az udvarban levezényelt
esküvőről, amit eső esetén egy
szállodai konferenciateremben is
meg tudnak tartani.
A zenekar kiválasztása egy nagyon lényeges és az elsők között
elintézendő feladatok egyike.
Az Erzsébet Nagy Szállodában
a hagyományos lakodalmas zenéken kívül volt már dj-s, illetve
amerikai jellegű esküvő is, de a
szállodai dolgozók tapasztalatból
mondják, hogy igazán hangulatos
lakodalmakat (amelyen a külföldi vendégek is örömmel ropják
a táncot), az a magyar lakodalmi
zene volt. A másik ilyen aduász
még a töltött káposzta, legyen
szó bármilyen tengerentúli vendégről. Volt már arra példa a szálloda életében, hogy az esküvői
vacsorán megmaradtak a különféle halkülönlegességek, amíg a
hagyományos magyar lakodalmi
ételek pedig gyorsan elfogytak.
Túl a kapkodáson és idegeskedésen, a csodaszép esküvőn és
vidám lakodalmon túl pedig nincs
is más dolga az ifjú párnak (és a
többi családtagnak is), csak boldogan élni és aztán már csak ásó,
kapa, nagyharang.
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Riport a színpad mögött
Lehmann Katalin | Fotó: internet
Gyulai István paksi zenész, ,,egy gitáros” dalszerzeményeiből először 2011-ben jelent meg lemez, amely a Gondolatstoppos címet
viselte. Az akkor még vendég zenészek közreműködésével összeállított korongot idén egy újabb követte, amely immáron új tagokkal,
újragondolt zenei stílusban, rockosabban robbant be a zenei életbe.
Ők a PistiEst, és a közösen megalkotott korongjuk az Útkereső nevet kapta. Ahogy jöttek-mentek a társak, úgy alakította és finomította saját zenei stílusát, és alakult ki a zenekar mai arculata.
A PistiEst zenekar az utolsó dalokat tépte a gitárokon, ütötte a
dobokon és billentyűkön, illetve
vokálozta a színpadon, amikor a
koncertre megérkeztünk. Lelkes
rajongók a színpad környékén táncolva adták az együttes tudtára,
hogy jó az, amit és ahogyan csinálnak. Fantasztikus – gondoltam, itt
autogram-osztogatás is lesz, majd
jóslatom beigazolódni látszott a
visszataps után. Tehát egykön�-

nyen nem jutok a srácok közelébe,
pedig már ki is néztem kezdésnek
a dobost, de elfoglaltsága miatt
első beszélgetőpartnerem mégis
a billentyűs lett. Nem baj, nagyon
kedves, mosolygós fiatalember, és
hát, ha így kellett történnie, kezdésként kifaggatom őt.
Reflektorfényben, vagyis diktafon
közelben Csapó András, a PistiEst
zenekar madocsai billentyűse, aki
nem mellesleg a szintén madocsai

kötődésű partizenét játszó Traktoros Band egyik zenésze is.
– Látásból ismertem Pistit, újságból, koncertről – kezdi az eredetmesét Csapó András. Ahogy azt a
billentyűstől megtudtam, a zenekarba a PistiEst formáció frontembere Gyulai István (későbbiekben
Pisti) hívta, amire András azonnal
igent is mondott, mert ahogy ő
idézte, örült egy ilyen zenekar
felkérésének. Arra a kérdésemre,
hogy nehéz volt-e meghoznia a
döntést, egy tömör és sokatmondó ,,nem” volt a válasz.
András valamelyest dobolni is tud,
tehát Feil Gábor dobos sem lehet
teljesen nyugodt, hiszen a konkurencia ott mosolyog a szintetizátor
felett.
András a zongora alapismereteit a
paksi Pro Artis Alapfokú Művészeti
Iskola zongoratanárától, Hollósi
Olgától szerezte.
Nyolcévesen gitározni, tizennyolc
évesen már dobolni tanult a zenekar jelenlegi dobosa, Feil Gábor,
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és mondhatni, hogy egy véletlennek köszönhetően vált dobossá,
mivel iskolás évei alatt egy cserediákprogramban, Németországban ismerkedett meg az ütős
hangszerrel. Első zenekara a Böllér
Blues Band volt, ahol a szintén
paksi kötődési Ulbert Ferenccel és
Hesz Ádámmal zenéltek egy bandában. A formációnak a továbbtanulás vetett véget; a fiúk Budapestre, amíg Gábor Veszprémbe
ment egyetemi tanulmányokat
folyatatni. Viccesen új jellemezte
ezt az időszakot, hogy zenélési tekintetben hoppon maradt. Ez idő
alatt természetesen nem pihentek
a hangszerek, de a PistiEst zenekarhoz való csatlakozást megelőzően kért egy kis gyakorlási időt,
aminek aztán meg is lett a gyümölcse.
Kis kulisszatitkot is sikerült megtudnom; a koncert előtt Pisti gitárját a dobos állította be, lévén
gitározni is tud.
A fiúk hangszerismeretben tehát
sok lábon állnak, de ne feledkezzünk meg a PistiEst egyetlen női
tagjáról, a vokálozó Feil Dóráról
sem. Nem véletlen a megegyező
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vezetéknév, Dóri és Gábor testvérek. A zene szeretete mindkettejüknél egész kisgyermekkora
vezethető vissza, azokra az időkre,
amikor szülői, rokoni bíztatásra a
családi eseményeken, ünnepeken
együtt énekelt és játszott hangszeren a két testvér. Mindkettejük
gyengén látó, amely egy genetikai hibára vezethető vissza, de elmondták, ezzel kiskoruktól fogva
megtanultak együtt élni, tanulmányaikat ez nem különösebben
akadályozta. Gábor például folyékonyan beszél angolul és németül,

Berki Richárd szólógitáros úgy emlékszik vissza a kezdetekre, hogy a
lelkesedés volt az, ami legelőször
és leginkább megfogta őt a bandában. – Hagytak kibontakozni,
nem akarták megváltoztatni a saját
stílusomat.
A lemezfelvételi munkálatokat is
nagyon kellemes élményként élte
meg – ahogy a többiek is –, ahol
a komoly munka mellett jókat beszélgettek, a hangulat kellemes,
baráti volt.
A Gyulai István megalkotta versek
és dalszövegek mostanra jól hang-

míg Dóri imád táncolni. A riport
során komolyan figyelnem kellett
arra, hogy én maradjak a kérdező
szerepben, mert olyan fesztelenné
vált a beszélgetés, hogy előfordult, hogy már ők kérdeztek tőlem.
Dóri elmondta, hogy kislánykorában mindig arról álmodott, hogy
vokalista lesz egy zenekarban.
Gyermekkori álma vált valóra, amikor Pisti megkereste a dalaival,
majd a fiúk ezt követően többször
is meghallgatták leendő társukat.
A bemutatkozás jól sikerült, mivel
később Dóri vált a zenekar vokalistájává.

szerelt zenei köntöst kaptak, ahol
a tagok szívvel-lélekkel adják bele
a megszerzett tapasztalataikat remélve, hogy a közönség számára is
legalább akkora élményt, ha nem
többet jelent a közös éneklés és
zenélés.
A PistiEst zenekar következő (lap
zártánk utáni) fellépése június 30án volt Solton, ahol a a P. Mobil
együttes előzenekaraként szerepeltek. Ezt követően fellépnek július 6-án a 25. Nemzetközi
Gastroblues Fesztiválon, valamint
július 21-én a paksi strandon, a
Pool Festivalon is.
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Az internet sztárjai –
milliárdos vloggerek
Váczi Gergő | Fotó: Magellán
Meghökkentő szerkezetek. Hasznos szépségtippek vagy éppen értelmetlen, de látványos videók.
Havonta akár több mint 1 milliárdan kattintanak az ilyen tartamú hasonló videókra a legnagyobb
internetes videómegosztó oldalon, a Youtube-on, ahol világszerte több százmillió órányi videót néznek meg naponta. Ez óriási lehetőség arra, hogy bárki megmutassa a tehetségét a virtuális színpadon. És pénzkeresési lehetőségnek sem utolsó. A világ legjobbjai milliárdokat keresnek és kerestek
vlogolással.

Blog, vlog
és ami mögötte van…

Rekordgyorsasággal születnek az
internetsztárok. Vannak, akiket
milliók követnek, és a népszerűség
mellett dollármilliókat is keresnek
videóikkal. Persze ők inkább az
amerikai vagy a távolkeleti, nagy
népességű országokban tudnak
ilyen nagy nézőszámot elérni. De
azért mi magyarok is ott „lihegünk” a nagyok mögött. Bár per-

sze kisebb nézőszámmal, de már
itthon is egyre többen élnek a házi
videokészítésből.
Mielőtt egy-két hazai és nemzetközi sztárvloggert megismernek, tisztázzuk magát a fogalmat.
A vlog a videoblog rövidítése.
Ennek az új médiumnak a lényege az, hogy bárki részese lehet,
bárki elkészítheti, nem kell hozzá
más, mint egy kamera, internet és
persze jó kommunikációs készség.

Ennek a műfajnak a sikere és különlegessége abban rejlik, hogy
bárki elindíthatja saját csatornáját. Az előbb említetteken kívül
tényleg nem kell hozzá semmi
más. Amatőr felvételek, tanácsok
és tippek, vélemények és kritikák
a nagyvilágról. Átlagos emberek – főleg fiatalok – osztják meg
gondolataikat, és ha jól csinálják,
sok-sok követőre és nem mellesleg sok-sok pénzre tehetnek szert.
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De erről bővebben is „beszélünk”
majd.
A műfaj egyre népszerűbb, szinte óránként jelennek meg új
vloggerek – vlogot készítő személyek. Mivel az online felületen mindenki elfér, így nincs konkurenciaharc. Legalábbis ezt állítják a műfaj
képviselői. De a nézettségért sok
mindent megtesznek. Kevesen
válnak híressé, pedig általában ez
az, ami a videoblogolni vágyókat
vonzza. A könnyen szerzett hírnév.
Ami annyira nem is könnyen szerzett, hisz rengeteg energiát igényel ez a munka is.

Sirius, a szupersztár…
Az egyik legismertebb magyar
Youtube-sztár, Sirius. Szeretne inkognitóban maradni, így az igazi
nevét nem árulja el. Az ő rajongótábora itthoni viszonylatban
már tetemesnek számít: közel 250
ezren követik. Gimnazista korában találta ki, hogy a hobbijáról,
a videojátékozásról készít néhány
felvételt. „A gimnázium nem kötött le. Nem voltam rossz tanuló,
hanem nem kellett túl sok időt beleölnöm, hogy 4-es, 5-ös jegyeket
kapjak. Nagyon sok videót néztem akkoriban. Magyarországon
ez nem volt annyira erős, angolul
néztem ezeket, az angol érettségire, nyelvvizsgára készültem, és
gondoltam, hogy én is kipróbálom
magamat.” A próba pedig elég jól
sikerült. Olyannyira, hogy ma már
fő állásban készíti videóit. Gyakorlatilag semmi mást nem csinál,
mint a játékokkal játszik, és közben
kommentálja, mi történik. A felvételek pedig nem egy méregdrága
stúdióban, hanem a saját nappalijában készülnek. „Itt a nappalim,
ami a családi élet központja, de
amikor forgatok, akkor átszerelem

az egészet, és stúdióvá alakul.”
Sirius pillanatok alatt berendezi
a saját stúdióját, aztán már kezdi is a „munkát”. „Gyakorlatilag a
videokészítéshez bőven elegendő
csak leülni, elindítani a felvételt, és
játszani.”
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Élj a hobbidból…
A fiatalember egyébként elég
hamar meglátta az üzleti lehetőséget a netes videózásban. Több
százezres nézettség esetén már
a videomegosztótól is kap pénzt,
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mivel a videói előtt látható reklámok bevételt hoznak a szolgáltatónak. Őt egyébként a cégek is keresik, és fizetnek neki azért, hogy
a legújabb játékukat vagy terméküket mutassa be a videóiban.
Emellett pedig rendezvényekre
is hívják. Szerinte a legjobbak az
átlagbér többszörösét is meg
tudják keresni ma már Magyarországon is. „Stabilan összehozható mindennel együtt, legalább
300 ezer forint. De tudok olyan
vloggerekről is, akik havonta 450500 ezer forint körül keresnek.”
A világ legjobbjai azonban egészen más magasságokban járnak.
Mesés vagyonokat keresnek. 12
millió dollárt, azaz majdnem 3 és
fél milliárd forintot játszott össze
például a PewDiePie nevű svéd
youtube-ozó. Ő a világ legtöbbet
kereső Youtube-videósa. 40 millió
ember követi és nézi videóit rendszeresen. Ezekben rendszerint
semmi más nem történik, minthogy videojátékokkal játszik, és
kommentálja.

Maris, Te csodás…
Persze nem csak az erősebb nem
képviselői uralják az online teret.
A videós boszorkánykonyhájában
készíti legújabb felvételét Maris,
akinek már közel 100 ezer követője van a Youtube-on. A 24 éves
lány oktatóvideókat készít, és sokszor humoros internetes naplóban
meséli el, éppen mi történt vele.
A lány 2011-ben kezdte a netes
videózást. „Nagyon sok magyar
videóst néztem, és feltűnt, hogy
nincsenek lányok. Csak fiúk voltak,
a nézők is csak fiúk voltak, maximum két lány lehetett, és ők is
csak beautyvideókat csináltak. Ezután tört elő belőlem a bizonyítási
vágy.” A bájos lányra pedig egyre

többen lettek kíváncsiak. Ma már
rengeteg rajongó vár tőle tanácsokat. Nem számított rá, hogy
ennyire népszerű lesz, azt mondja sokszor felismerik, fotózkodnak
vele. Ma már ő is azon vloggerek
egyike, aki pénzt is keres a videói
val, sőt saját márkát is készített,
bögréket, pólókat, és őt is keresik
különböző cégek, amiket a videóiban reklámoz. „Az elején arról volt
szó, hogy a tárgyat kaptuk meg,
és akkor nagyon örültünk neki, de

most már nagyon örülünk, mert
pénz is jön mellé.”
De nézzük meg, hogy a hazai piacon kik is a legtöbbet nézett csatornák tulajdonosai. A magyarok
közül Dancsó Péter videománia
csatornája a legnézettebb. Neki
több mint félmillió követője van.
Sajátos humoros mozifilmelemzéseivel ő abszolút a topkategóriába
tartozik. Olyannyira ragaszkodik
internetes közönségéhez, hogy televíziós interjút például sosem ad.

magellán
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Éllovas youtube-osok
vagyunk
A magyarországi Youtube-nézők
körében az IIBR kutatása alapján
a 15 évnél idősebb internethasználók köréből 75% nézi a mozifilmek ajánlóit, 66% oktatóvideókat, 32% keres útmutatást, hogy
hogyan kell készíteni vagy megjavítani valamit, 28% edz, 26%
néz ételek és italok elkészítéséről
videókat, míg 15% sminkes tanácsok után kutat.
A régióban (Csehország, Lengyelország, Magyarország, Románia, Szlovákia) a Google-tól
kapott információink alapján Magyarországon mondták a legtöbben – az internetezők 74%-a –,
hogy néz videókat a Youtubeon. Közel minden harmadik magyarországi internetező pedig
legalább egy csatornára feliratkozott már.

Hirdess vlogban
Ahogy korábban írtuk, itthon a
legjobbak több százezer forintot
tudnak keresni videózással ha-

vonta. Hernádi Gábor szerint Magyarországon ennyi pénzt kereshetnek meg a „topyoutuberek”
jelenleg. Ő egy marketing cég
ügyvezetője, ami 130 youtube-os
videókészítőnek segít sikeressé
válni. Azt mondja, Amerikában

a megtekintések után körülbelül ötször több pénzt kapnak a
felhasználók, mint itthon. Szerinte az utóbbi egy évben már
Magyarországon is egyre több

cég fedezi fel a youtubereket,
és reklámoz a videóikban, ezért
egyre többen válnak fő állású
youtube-ozókká. „Egyre jobban feltör az ilyen márkákkal
való együttműködés, termékelhelyezés. Már tavaly nagyon jó
példák voltak erre, idén pedig
már látszik, hogy sokkal nyitottabbak a márkák, ugyanis egy
olyan réteget érnek el vele, akit
tévén keresztül sokkal nehezebben tudnak megszólítani, illetve
párhuzamosan használják ezt a
felületet, így sokkal nagyobb a
reklámhatékonyságuk.”
A Youtube-videózás tehát rekordsebességgel fejlődik, főleg
a fiatalok körében. A legfiatalabb magyar sikeres youtuber
egy 11 éves kislány, az ő videóit is
több százezren nézik rendszeresen. Valószínűleg rövidesen eljutunk oda, hogy a youtuberkedés
egy teljesen hétköznapi szakma
lesz, a videóbloggerek népszerűsége pedig vetekszik majd a
tévésztárokéval.
Forrás: HVG.hu
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Patajikum – Dunapataj értékei
Susán Janka | Fotó: Juhász Luca
Dunapataj igazi alföldi település, ahol a megélhetés a mezőgazdasághoz kötődött egészen mostanáig. Jelenleg is sokan foglalkoznak
növénytermeléssel, paprika-, búza-, kukorica-, napraforgó-, repceföldek vannak a környékén, de a kétkezi munka visszaszorulóban
van. Jó néhányan ingáznak a nagyobb városokba: Kecskemétre vagy
Dunaújvárosba. Ha az új Duna-híd megépül Kalocsánál, még több
lehetőség közül választhatnak. Az itteni emberek számára már az
ezerhétszázas években is fontos volt az írás-olvasás, a legtöbb háztartásban ott lógott a falon a téka, amelyen a biblián és a zsoltároskönyveken kívül a kalendárium és a köznépi irodalom művei is
megtalálhatóak voltak. A településen már a 15. századtól jelentős
vásárokat tartottak, és az ezernyolcszázas évek közepétől fellendülő dunai hajózáshoz is csatlakoztak Patajról hajósnak. Talán ezzel is
magyarázható, hogy egyéni népművészete nem alakult ki a településnek, hiszen a vásárok alkalmával távolabbi települések termékeit
is meg tudták vásárolni. Sokan csak átutazunk a településen, amikor
a Szelidi-tóra megyünk strandolni, azonban a strandoláshoz érdemes hozzákapcsolni a múzeum és a tájház megtekintését, mert igazi kuriózumokat is láthatunk bennük. Rövid látogatásom alatt én is
ezeket néztem meg Schill Tamás néprajzkutató, a múzeum vezetője
kalauzolásával.

Barangoló
A Dunapataji Múzeum főépülete egykor unitárius templom volt,
miután az eredetileg magtárnak
épített kétszintes épületet megvásárolták a hívők, és néhány hónap alatt átépítették templommá.
Ez 1937-ben történt, akkor vált ki
egy csoport a dunapataji reformátusok közül, és mintegy harminc
évig gyakorolták az unitárius hitet.
A csoport tagjai ezután kiöregedtek, kihaltak, a templom üresen
maradt. A hatvanas években már
létezett a település múzeuma, és
az alapítója, Pastyik István vetette fel a gondolatot, hogy a templomot meg kellene vásárolni, és
átalakítani múzeummá. Az elképzelését meg is valósították, 1982ben avatták fel, és azóta a község
üzemelteti a múzeumot. Ahogy
belépünk, a szemünket a kazettás
mennyezete ragadja magával, és
rácsodálkozunk az élénk színekre. A templomot erdélyi stílusban
építették, és ottani népi művészek készítették a berendezését,
a mennyezeti kazettákat torockói
bútormotívumokkal
díszítették
kettő kivételével. Az egykori karzat
székely kaput stilizál. Olyan szerencsésen teltek az évek, hogy az
eredeti berendezést sokszor még
az első festéssel csodálhatjuk meg.
A kis templom épülete szemmel
láthatóan nagyon jó karban van –
köszönhetően az utóbbi évek gondos külső és belső felújításnak. De
ez jellemzi az önkormányzat többi
épületét is, mivel a Dusnoki Csaba
polgármester által vezetett képviselő-testület nagy figyelmet és
energiát fordított ezeknek az épületeknek a felújítására is.
Dunapatajon egykoron szokás volt,
hogy a módosabb gazdák famíliaszéket készíttessenek maguknak.
Ez akkoriban státuszszimbólum
volt, a családfő helye az asztal kö-
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rül. Nem is készíttethetett magának akárki, mert azt, aki az ehhez
elvárt egzisztenciával nem rendelkezett, és mégis famíliaszéket
csináltatott, azt megszólták. Igazi
kuriózumként mutatja Tamás az
1825-ből való famíliaszéket, valamint a félig elkészült példányokat
1944-ből.
A múzeumhoz jelentős könyvgyűjtemény is tartozik, az úgynevezett
Patajikum, amelynek gyűjtését
még Tamás elődje kezdte el, és
azóta is folytatják. Itt minden olyan
könyvet gyűjtenek, amelyben akár
csak megemlítik a község nevét,
vagy pataji vonatkozású dolog
található benne. Minden egyes
könyvben be van jelölve az a rész,
ahol pontosan a településsel foglalkoznak.

ki vannak állítva a Magyar Nemzeti Múzeumban. A leletek hajdani viselője valószínűleg egy szkír
fejedelemasszony volt, és nagy
valószínűséggel még Attilával is
találkozott, mert a férje Edika, feltehetőleg Attila személyi testőreként szolgált. Az emlékmű mellett
található az 1989. október 23-án,
a Magyar Köztársaság kikiáltásának napján állított egyszerű fejfa,
amellyel az 1956-os áldozatoknak
állítottak emléket.
A tájházhoz érkezve két portát tekinthetünk meg. Egy kovács műhelyét, valamint egy paraszti portát.
Patajra régen az volt a jellemző,
hogy kis porták voltak a faluban, ez
a két porta is ezt igazolja. A települést szálláskertek vették körbe, ahol
a lábasjószágot (nagyobb testű ha-

Az udvarán három érdekes emlékművet találunk. A középső
Magyarország első régészeti emlékműve 1865-ből. Patajtól délre
Bödd pusztán igen meghatározó
hun kori tárgyakat találtak, és ezt
jelölték meg ezzel az emlékművel.
Az akkor talált leletek a mai napig

szonállatok) tartották, és a mezőgazdasági termelés központja volt.
A háznál lévő portát jobbára az as�szonyok gondozták, a külső területeket pedig a férfiak. A több lábon
állás jellemezte az akkori embereket: egy gyümölcsöskert a Dunán,
egy kis kaszáló amott a jószágnak,
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a biblia, a zsoltáros könyvek és az
akkori köznépi irodalom, például
a kalendárium, tárolására szolgált.
Pataj lakóira már a 18. századtól
jellemző volt az írás-olvasás képessége, a könyvek szeretete, és ez a
mai napig így van. A településre fejlesztően hatott az ezernyolcszázas
évek közepétől fejlődésnek induló dunai hajózás. Sok hajós került
ki innen, akik visszatérve messzi

egy kis föld egy kicsit másutt, hogy
ha egy termés nem sikerült, akkor
is legyen miből megélniük.
A tájház egy hagyományos, átlagos alföldi kisparaszti házat és
enteriőrt mutat be. A házba lépve
a konyhába jutunk, és abból nyílik
balra a lakószoba, jobbra pedig a
kamra. Tamás azt is elmeséli, hogy
a feltárás során érdekes nyílásra akadtak, amely azt bizonyítja,
hogy volt olyan időszak, amikor
két család is lakott az épületben,
és emiatt a kamrában is volt egy
kemence, mert a főzést külön padkán végezték az asszonyok (már
akkor is tudták, hogy mi kell a békességhez). Az itt található famíliaszék 250 éves, és ehhez hasonló
Dunapatajról származó található
a Néprajzi Múzeumban is. Másik
kuriózum a téka a könyvek tárolására, amelyet máshol is lehet látni,
de Patajon majdnem minden házban megtalálható volt. Elsősorban

vidékek újdonságairól számoltak
be, ezzel is elősegítve a településen élők széleslátókörűségét. Erős
Kossuth-kultusz volt, amit az is bizonyít, hogy Kossuth halála után
a világon itt állítottak másodikként szobrot az emlékére, amelynek avatásán fia, Kossuth Ferenc
is részt vett. A tájházban is ezért
látható egy korabeli Kossuth-kép.
Még egy érdekesség az itt
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található komáromi láda, amelynek 2000. évi tisztítása során a ládafiában (egy kis titkos rekeszben)
1851-ből való Kossuth-bankókat
találtak, amelyeket személyesen
Tamás emelt ki. Felemelő pillanat
volt, mondja.
Kodály Zoltán háromszor járt a
településen. Először 1940-ben,
amikor az általános iskolában dolgozó tanítványa kórusprodukcióját
tekintette meg. Utána 1962-ben,
amikor a művelődési ház alapkövét
tette le, majd 1966-ben felavatta
az épületet. A megnyitón mondott
beszéde zenetörténeti eseménynek tekinthető, mert itt mondta
el a szellemi végrendeletét halála
előtt csupán néhány hónappal, az
utolsó nyilvános szereplésén.
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Diákszem

Mi lett volna ha…
Dicsérdi Liza | Fotó: internet

Éppen a szobámat takarítottam,
amikor észrevettem, hogy nem vagyok egyedül. Nyolclábú társam
sebesen száguldott a falamon, át
a posztereimen, majd pár másodperc múlva megállt a sarokban
lévő hálójában. Szeretem az állatokat, de ahogy sokan mások, a pókoktól rendszerint irtózok, így a jelenlétüket sem tűröm meg sokáig.
Mivel a takarítás nem mondható
a kedvenc tevékenységemnek,
elég gyakran elkalandozok. Most
például tekintetem a pókhálón állapodott meg. Vajon mennyi idő
alatt készülhetett el? Elég volt rá
egy éjszaka, amíg aludtam? Végül
is elég ritkán nézelődök felfele,
így valószínűleg ez nem egy friss
gyártmány. Ha most lebontom,
hol fog lakni a pók? Megharagszik
rám, és elmegy, vagy újra munkába áll?
Az egyik volt osztálytársammal
gyakran beszélgettünk arról, hogy
mi lett volna, ha nem ugyanabba
az iskolába járnánk, vagy ha nem
ismertük volna meg egymást. És
igen, ez egy elég furcsa téma, de
rájöttünk, hogy minden mindennel összefügg. Így van ez a természetben is. Ha nincs víz, nincsenek
növények, ha nincsenek növények,

nincs oxigén, ha nincs oxigén,
nincs élet. Hasonlóan épül fel a
tápláléklánc is. Ezekből az egyszerű példákból kiderül, hogy ez az
egész olyan, mint egy hálózat, ami
annyira stabil, hogy ha bármelyik
tényezőjét kivesszük vagy megváltoztatjuk, akkor teljesen tönkremegy.
Szerencsére világunkban a természet mindent megold. Tehát csak
úgy semmi sem boríthatja fel ezt
a rendet. Pár milliárd évig ez tökéletesen működött. Csak aztán
megjelent az ember. Kezdetben
egyáltalán nem használt természetidegen anyagokat, de ahogy
a hosszú idők során fejlődött a tudomány, a technika, egyre jobban
próbált különválni környezetétől.
Autók, repülők, gyárak, szuperszámítógépek, és hadd ne soroljam,
még mennyi eszköz van, ami ma
mindennapi és elengedhetetlen
számunkra.
Kiirtottuk az erdőket, építkeztünk,
és szabályoztunk mindent, amit
csak lehet. Ez nem feltétlenül jó.
Még is gyönyörködünk a fennmaradt építményekben, mondván az
emberi kéz valami csodásat alkotott. De abba nem sokszor gondolunk bele, hogy az ötletek puszta

megfigyelésből jöttek létre. Mégpedig mivel más nem volt, így a
természet jelenségeiből. Például,
kevesen hinnék el, hogy a konzervnyitót egy kis csirke csőréről
mintázták. Vagy ki gondolta volna, hogy az ausztráliai talpastyúk
használt először keltetőgépet? Az
állatok nélkül nem fejlődött volna az orvostudomány, égitestek
nélkül sehol sem járnánk a csillagászatban és az építészetben. Ha
Galileo Galilei nem állt volna ki Kopernikusz mellett, talán még mindig nem hinnénk el, hogy a Föld
gömb alakú. Ha Newton nem látja
meg a fáról leeső almát (vagy nem
esik a fejére), nem lennénk tisztában azzal, hogy mi az a gravitáció.
Igaz, az ember sok mindenbe belerondított. De próbálja lelkiismeretesen rendbe tenni a dolgokat.
Védi az állatokat, a növényeket, és
bár az időt nem tudja visszapörgetni, próbálja azt a kicsit is megóvni, ami maradt.
Tehát az élet olyan, mint egy pókháló. Ha egy szála is elszakad, már
nem ugyanolyan többé. És minden
cselekedetünk, tűnjön bármilyen
jelentéktelennek, meghatározza a
jövőt. A kérdés az, hogy ez a változás jó vagy rossz irányba történik.

Diákszem
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Radioaktív hulladékokat kezelő kft.

Húszéves társulás Bátaapátiban

Akik tettek és tesznek is a jövőért
RHK Kft. | Fotó: RHK Kft., Juhász Luca
A szakemberek hosszú ideje tisztában vannak vele, hogy a nukleáris energia használata – és az ezzel
szorosan összefüggő radioaktívhulladék-kezelés – csak az érintett lakosság bevonásával valósulhat meg
sikeresen. A rendszeres, nyílt információcsere, az éppen zajló tevékenységek egyeztetése már akkor
fontos szempont volt, amikor a Paksi Atomerőmű kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékainak Bátaapátiban felépített végleges tárolójához még csak a kutatások folytak. A szakemberek és a térségben
élők közötti közvetítő szerepet épp húsz évvel ezelőtt vállalta fel, hét környező település részvételével,
az önkormányzati társulás, a TETT (Társadalmi Ellenőrző és Tájékoztató Társulás), amely a tájékoztató
tevékenység mellett a helyiek érdekképviseletét is ellátja.
A részben Tolna megyei, részben
baranyai települések kapcsolati
hálója egy nagyobb, kicsit lazább
hálózathoz is köthető. Ugyanis a
radioaktív hulladékok kezelésével, elhelyezésével összefüggésben még három ilyen szervezet
működik az országban, ezek közül
az egyik épp a Paksi Atomerőmű

és a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója vonzáskörzetében a
Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulás (TEIT). A TETT, miként a
többi társulás, sokféle módon
igyekszik tájékoztatni a helybelieket, ezzel segítve a radioaktív
hulladékokért felelős társaság,

az Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.
(RHK Kft.) tevékenységét, annak
1998-as megalakulásától kezdve.
A személyes kapcsolatokon túl
többek között kiadványok, honlap, rendezvények, a vállalattal
közösen folytatott nyílt és következetes információátadás mára

Radioaktív hulladékokat kezelő kft.
megteremtette a lakosság támogató-befogadó hozzáállását, ami
biztosítja a nyugodt környezetet
a radioaktívhulladék-kezeléssel
foglalkozó szakemberek számára.
Mindennek anyagi hátterét a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból
nyújtott támogatás biztosítja.
A Társadalmi Ellenőrző Tájékoztató Társulás ténykedése a kezdeti időkben nem mindig volt
népszerű. Ám a települések polgármesterei és a vezetésükre bízott lakosok akkor is kitartottak,
amikor időnként durva politikai
támadások érték őket. A negatív
reakciókra az egyik legcsattanósabb választ 2005-ben Bátaapáti lakossága adta meg, amikor a
választópolgárok 75 százaléka
elment szavazni, és több mint 90
százalékuk igennel szavazott a kis
és közepes aktivitású radioaktív
hulladék végleges tárolójának
megépítésére. Az idő őket igazolta, hiszen a Paksi Atomerőmű kis
és közepes aktivitású radioaktív
hulladékainak végleges tárolására épült Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) világszínvonalú létesítmény lett, amelynek
működése külföldi szakemberek
szerint is követendő példa más
országok számára.
A kölcsönös bizalom, a nyitottság
és az objektív tájékoztatás eredményeként a térségben élők közül ma már jószerével mindenki
tudja, milyen tevékenység zajlik
a környezetükben, tudja, hogy a
kutatások nyomán épített-épülő
tároló egy nemzeti érdek megvalósítását szolgálja, nem is akármilyen színvonalon. Az RHK Kft.
és az önkormányzati társulások
között kialakult együttműködés
eredményeit pedig nemzetközi
szakértők, illetve szakmai szervezetek ugyancsak elismerik.
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TETT-re Kész Nap
tizenhetedszer
Májusban az utolsó konténer is végleges helyére került a bátaapáti
NRHT első kamrájában, és hamarosan a második kamra is kész
arra, hogy a Paksi Atomerőmű kis és közepes aktivitású radioaktív
hulladékának végleges elhelyezését biztosítsa – hangzott el június
13-án, a Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló vonzáskörzetében működő Társadalmi Ellenőrző Tájékoztató Társulás legfontosabb éves
eseményén, a TETT-re Kész Napon. Az új, hatékonyabb térkihasználást megvalósító elképzelések szerint készülő új kamrában – és
az ugyanígy épülő továbbiakban is – lényegesen több hulladék
fér majd el, azonos biztonsági feltételek között, mint az elsőben.
A rendezvényen lezajlott ismeretterjesztő tanácskozáson minderről
részletes előadást hallhattak a jelenlévők, akik közt szép számmal
képviseltette magát a helyi lakosság.
A TETT-re Kész Nap tájékoztató programjában az NRHT mindennapjainak, az elért eredményeknek a bemutatásakor az is elhangzott, hogy az első föld alatti kamrában – üzemeltetése közel 4 és fél
éve alatt – semmiféle, a biztonságot kedvezőtlenül érintő esemény
nem történt, és a tárolóban dolgozók kiemelkedő szakértelme,
céltudatos munkája, az alkalmazott technológia továbbra is garantálja a létesítmény magas szintű biztonságát. Természetesen ezen
eseményen szót kellett ejteni a társulás és az RHK Kft. társadalmi
kapcsolatairól is. Honti Gabriella, a vállalat kommunikációs osztályvezetője büszkén számolt be arról, hogy a tároló működését a lakosság elfogadja, támogatja, és kiemelkedően magas ismeretekkel
rendelkezik a társaság itteni tevékenységéről is. Mindezt megemlítette köszöntőjében Darabos Józsefné, Bátaapáti polgármestere, a
TETT elnöke is.
Dr. Kereki Ferenc, az RHK Kft. ügyvezető igazgatója hangsúlyozta:
fontosak az ilyen események, amikor a lakosságot közvetlenebb formában lehet tájékoztatni az elvégzett feladatokról, a tervekről.
A TETT-re Kész Napnak hagyományosan vendég előadója is van,
aki ezúttal Franciaországból érkezett. Patrice Torres a francia hulladékkezelés törvényi hátteréről, napi gyakorlatáról és a társadalmi
kapcsolatok fontosságáról beszélt.
A tanácskozás végén zajlott le a Gránit díj átadása. Ezzel az elismeréssel fejezi ki minden évben a köszönetét a társulás azoknak,
akik kiemelkedő tevékenységükkel hozzájárulnak a szervezet sikeres működéséhez.
Mindeközben a jövő generációjára is gondoltak: Mórágyon a tagtelepülések iskolásai – harmincketten, négyfős csapatokban – játékos
vetélkedő formájában ismerkedtek a radioaktívhulladék-kezelés
alapjaival, illetve egymás településeinek életével.

40

atomenergetikai múzeum

Műszaki múzeumok Magyarországon
Dr. Bencze Géza | Fotó: AEM
Történeti múltunkkal, annak is elsősorban tárgyi emlékeivel kapcsolatos gyűjtési, megőrzési, kutatási
és bemutatási feladatokat a múzeumi, a közgyűjteményi hálózat látja el, az országos múzeumoktól egészen a közérdekű muzeális gyűjteményekig, a kiállítóhelyekig. A műszaki és technikatörténeti múzeumok és gyűjtemények ugyancsak e hármas feladatkörnek tesznek eleget, a maguk speciális területén.
Feladatuk az ipartörténet és a műszaki-technikai örökség körébe tartozó emlékek gyűjtése, megőrzése
és bemutatása. A gyűjtés elsődleges célja az ipari, műszaki, technikai és műszaki-tudományos fejlődés
minden olyan tárgyi és dokumentációs anyagának összegyűjtése, műszaki-történeti feldolgozása és bemutatása, amelyek a hazai ipari és az általános történet számára maradandó értékkel bírnak.

A műszaki és technikatörténeti
múzeumok, gyűjtemények és kiállítások fontosságát és mind múltbeli, mind a jelenkori értékét jelzi,
hogy a világon szinte mindenütt
jelen vannak, sőt sok országban
a sikermúzeumok közé tartoznak.
Népszerűségük és látogatottságuk az elmúlt évtizedekben folyamatosan növekedett, s az irányt
jelzi, hogy még a szomszédos
országokban is nyílnak újak, vagy
bővülnek, megújulnak a már meglévők.
Hogyan jött létre a hazai műszaki
múzeumi hálózat?
A minden magyar múzeum ősének tekintett és 1802-ben alapított
Magyar Nemzeti Múzeumban is
létrehoztak egy ún. technológiai
gyűjteményt a hazai iparfejlődés
eredményeinek és termékeinek a
bemutatására. A gyorsan gyarapodó gyűjtemény idővel átkerült a
Műegyetemhez és az ekkortájt, az
1883-ban alapított nem túl hosszú
életű Technológiai Iparmúzeumhoz.
A hazai múzeumügy egyik legnevezetesebb eseménye és éve volt
az ország ezeréves fennállása alkalmából rendezett városligeti millenniumi kiállítás 1896-ban. Az itteni ideiglenes kiállításokból kettő

A Postamúzeum országjáró vándorkiállítási kamionja

máig is fennmaradt; a Közlekedési
Múzeum és a Vajdahunyadvárban
lévő Mezőgazdasági Múzeum.
Létrehozataluk után is napirenden
maradt egy magyar műszaki múzeum alapítása, már csak ezért is,
mert ekkor a már Európa-szerte
nevezetes német Deutsches Museum elsőként mutatott be magyar technikai értéket múzeumi
tárgyként: többek között Mechwart András első hengerszékét,
Bánki Donát motorját, Bláthy Ottó
és Zipernowsky Károly első transzformátorát.

Egy országos műszaki múzeum
alapítására, illetve hosszabb távú
fenntartására azonban évtizedekig csak sikertelen kísérletek történtek. A műszaki értékek megőrzése azonban napirenden maradt,
s a hazai technikatörténet és a
műszaki haladás, s nem utolsósorban az egyes iparágak, a meghatározó nagyüzemek, a nagy múltú
cégek emlékeinek a gyűjtése is
megtörtént. az egységes nemzeti műszaki-technikatörténeti múzeum hiánya nem hogy gátolta,
sőt egyenesen elősegítette a kü-

atomenergetikai múzeum
lönböző szakmúzeumok, szakági
gyűjtemények létrehozását.
A sajátos hazai műszaki-múzeumi alapításokból következően
így magas volt azoknak a szakmúzeumoknak a száma, amelyek
lényegében iparvállalati gyűjteményként egy-egy ipari, iparági
nagyvállalat, tröszt – esetenként –
bőkezű támogatásából működtek.
Az Országos Műszaki Múzeum
1973-ban történt megalapítását is
követően, az 1980-as évek derekán
már 15 olyan szakmúzeum létezett,
amely országos gyűjtőkörrel gyűjtötte és mutatta be szakterületét,
annak történetét. A velük együtt
közel száz, múzeumi működési
engedéllyel rendelkező kisebbnagyobb ipari, üzemi és technikatörténeti gyűjtemény a hazai ipar
egészét nagyjából le is fedte.
Az 1990-es évek végére fenntartók hiányában az iparági szakmúzeumok száma már csökkent. Az
országos gyűjtőkörű ipar- és technikatörténeti szakmúzeumi hálózat
az ezredforduló táján a következő
volt:
• Érc- és Ásványbányászati
Múzeum, Rudabánya
• Központi Bányászati Múzeum,
Sopron
• Magyar Alumíniumipari
Múzeum, Székesfehérvár
• Magyar Elektrotechnikai
Múzeum, Budapest
• Magyar Építőipari Múzeum,
Veszprém
• Magyar Olajipari Múzeum,
Zalaegerszeg
• Magyar vegyészeti Múzeum,
Várpalota
• Textil- és textilruházati
Ipartörténeti Múzeum,
Budapest és Pápa
Mellettük számos olyan műszaki
és technikatörténeti gyűjtőkörű

közérdekű muzeális gyűjtemény
és közérdekű muzeális kiállítóhely működött, amely az eredeti
célkitűzésének megfelelően valamilyen szinten a hazai műszaki, technikai és ipari fejlődést
kívánta reprezentálni. Megemlítve néhányat a teljesség igénye
nélkül: Gázmúzeum, Bp.; Közúti
Szakgyűjtemény, Kiskörös; Kner
Nyomdaipari Múzeum, Gyomaendrőd; DUNAFERR Rt. Gyártörténeti Gyűjteménye, Dunaújváros;
Oroszlányi Bányászati Múzeum;
Városi Tömegközlekedési Múzeum, Szentendre; Porcelánművészeti Múzeum, Herend; Földalatti
Bányászati Múzeum, Salgótarján;
vagy éppen az Erdészeti, faipari és
Földméréstörténeti Gyűjtemény
Sopronban.
2000 év táján közel nyolcvan műszaki és technikatörténeti gyűjtemény rendelkezett múzeumi működési engedéllyel, de számos,
jelentős értéket képviselő gyűjtemény volt pl. alapítványi vagy éppen magántulajdonban (rádió- és
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magnógyűjtemények,
motorkerékpár- és autógyűjtemények, mezőgazdasági gépgyűjtemények,
irodai és számítástechnikai gyűjtemények, de vegyes profilúak is).
Az 1980-as évek közepétől a gazdaságban kezdődött átrendeződés, a rendszerváltás, a privatizáció stb. nem kedvezett a sajátos
múzeumi konglomerátumnak, s
fenntartó hiányában sorra szűntek meg értékes gyűjtemények,
de még muzeális intézmények is.
Az 1973-ban alapított Országos
Műszaki Múzeum – amely önálló állandó kiállítással soha nem is
rendelkezett – nem tudta ezt ellensúlyozni, s lényegében maga is
beleolvadt 2009-ben a Közlekedési Múzeumba (Magyar Műszaki és
Közlekedési Múzeum).
A szakmúzeumoknak ma már
mindössze a felét tekinthetjük műszaki és technikatörténeti szakmúzeumnak (1., 3., 4., 7., 9. és 12.), bár
mindegyikük őriz és gondoz múltunkból származó több-kevesebb
műszaki emléket.

A múzeumi törvény szerint, ma a rangsorban első 12 országos múzeumot 14 országos szakmúzeum követi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Atomenergetikai Múzeum, Paks
Bélyegmúzeum, Budapest
Katasztrófavédelmi Múzeum, Budapest
Központi Bányászati Múzeum, Sopron
Magyar Fotográfiai Múzeum, Kecskemét
Magyar Földrajzi Múzeum, Érd
Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum, Zalaegerszeg
Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum, Budapest
Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum, Esztergom
Országos Mentőmúzeum, Budapest
Országos Színháztörténeti Múzeum, Budapest
Posta- és Távközlési Múzeum, Budapest
Szórakaténusz Játékmúzeum, Kecskemét
Testnevelési és Sportmúzeum, Budapest
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Nemzetközi hírek

Nukleáris hírek
a világból
Dr. Szerbin Pável

Az energiaszektor kibocsátásai
3 éve stagnálnak

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA)
adatai szerint az energiaipar globális
szén-dioxid-kibocsátása a világgazdaság bővülése ellenére 2014 óta nem nőtt.

Az ügynökség becslései szerint az energiaipar – mint
a legnagyobb CO2-kibocsátó – 2016-ban 32,1 Mrd
tonna szén-dioxidot juttatott az atmoszférába, ami
ugyanannyi, mint az előző két évben volt. A villanytermelés növekedésének felét a negújuló energiák szolgáltatták, az atomenergia-kapacitások növekedése
1993 óta tavaly volt a legnagyobb. Az IEA ugyanakkor
figyelmeztetett, hogy a kibocsátások stagnálása nem
elegendő a globális éghajlatváltozás 2 °C-on belül
tartásához, ehhez további kibocsátáscsökkentés kell.

Az EB engedélyezte a belga
nukleáris ipar állami támogatását

Az Európai Bizottság úgy találta, hogy a
belga Engie-Electrabel és az EDF Belgium tervezett kompenzációja három atomreaktor hosszú távú üzemeltetésével kapcsolatos kockázatok mérséklésére összhangban van az
EU állami támogatások szabályozásával.

2014-ben és 2015-ben a belga állam szerződést kötött
a Doel 1, Doel 2 és a Tihange 1 atomreaktorokat üzemeltető cégekkel a blokkok üzemidejének meghos�szabbítására 2025-ig. Cserébe a cégek vállalták, hogy
1,3 Mrd €-t fektetnek be a reaktorok üzemidő-hos�szabbításába. Az üzemeltetők kompenzációt kapnak,
ha Belgium az erőművek korai bezárása mellett dönt,
megnöveli a jelenleg az üzemeltetők által fizetett nukleáris adó mértékét, vagy egyoldalúan megváltoztatja
az egyezmény feltételeit. Az EB szerint a tervezett intézkedések hozzájárulnak ahhoz, hogy ne alakuljanak
ki torzulások a belga energiapiacon.

Az atomerőművek bezárása
miatt Németországban nőhetnek
az áramárak

A német fogyasztók már jelenleg is az
EU második legmagasabb áramárát
„élvezik”, de a Bloomberg gazdasági elemző cég szerint
a még működő reaktorok bezárása után az árak tovább
nőhetnek.

Németország 2022-ben leállítja utolsó atomerőművét
is, a szükségleteket fosszilis erőművekkel, a megújulók fejlesztésével kívánják fedezni, és hálózatstabilitási
intézkedésekkel akarják elkerülni az áramkimaradásokat. Németország még működő nyolc atomreaktora az ország áramtermelésének 13%-át szolgáltatja.
A német gazdaságért és energiáért felelős minisztérium meg van győződve arról, hogy a kiesést 2022-re
szél- és napenergiával, valamint energiahatékonysági
intézkedésekkel képesek lesznek pótolni. Emellett
szükség esetén rendelkezésre áll 4 GW tartalék lignittüzelésű erőmű-kapacitás is.

A fosszilis energiában
érdekelt cégek kesztyűt dobtak
az atomenergiának
A fosszilis energiacégeket tömörítő Amerikai Petróleum Intézet (API) sürgette
Ohio állam törvényhozását, hogy ne fogadják el az atomerőműveket állami támogatásban részesítő törvényt.

Az API atomenergia-ellenes kampányt indított, felhívásában kijelentette, hogy meg kell állítani azt a
folymatot, amelynek során a fogyasztóknak hamis
információkat juttatnak el az atomerőművek bezárásának káros gazdasági és környezeti következményeiről. Mint ismeretes, az USA-ban több atomerőmű nehéz helyzetbe került az alacsony gázárak
és az államilag támogatott megújulók piaci térnyerése miatt, ezek közül néhány egyblokkos és egy
kétblokkos erőmű korai bezárásáról már döntés
született. Ohio állam szenátusa törvényt terjesztett
elő, melynek keretében elismerve az atomenergia
kibocsátásmentességét, lehetőség nyílna állami támogatásokkal megmenteni a bezárástól a Perry és
Davis-Besse atomerőműveket, amelyek az állam vil-

Nemzetközi hírek
lanyszükségletének 14%-át fedezik – a szénerőművek
részesedése 59%, a gázerőműveké 23%, míg a megújulóké mindösssze 4%. Úgy tűnik, az atomenergetika az USA-ban kétfrontos küzdelembe keveredett:
a megújulók mellé szövetségesként felsorakoztak a
fosszilis energiatermelők.

A francia energiapolitika
ellentmondásai

A Francia Tudományos Akadémia szerint az ország nem képes párhuzamosan
csökkenteni az üvegházgázok kibocsátását az atomenergia részarányának zsugorításával az energiamixben. A Francia
Nukleáris Társaság kijelentette, hogy az országnak
fenn kell tartania atomerőmű-kapacitását ahhoz, hogy
a megújulók részarányának növelésével ne szabaduljanak el az áramárak.

A Francia Nemzetgyűlés 2016-ban határozatot hozott az üvegházgáz-kibocsátás 75%-kal való csökkentéséről 2050-re és az atomenergia részarányának
csökkentéséről a jelenlegi 75%-ról 50%-ra 2025-re.
Az akadémia szerint a megújulók változékonysága
miatt szükség van más energiaforrások használatára.
„Azt hihetnénk, hogy az európai hálózatok közötti
energiacsere megoldhatja a problémát, azonban az
éjszakák egyforma hosszúak az egész kontinensen, és
az anticiklonok gyakran kiterjednek szomszédainkra
is” – áll az akadémia közleményében. Az áram nagy
mennyiségben való tárolásának megoldatlansága
miatt a megújulók fejlesztése mellett szükség lesz a
hő- és atomerőművek széles körrű alkalmazására is –
szögezi le az akadémia.
A nukleáris társaság nemrég publikált fehér könyvében kijelenti, hogy a francia energiaátmenet célja a
fosszilis energia használatának csökkentése. „A francia villanytermelés 94%-a jelenleg is karbonmentes
az atomenergiának és a megújulóknak – főként vízerőműveknek – köszönhetően […], az atomenergia
felváltása megújulókkal semmi haszonnal nem jár
a kibocsátások csökkentése terén” – állítja a közlemény.
Macron, az újonnan megválasztott francia elnök korábban kijelentette, hogy folytatni kívánja elődje,
Hollande energiapolitikáját, amelynek egyik célja az
atomenergia részarányának csökkentése.

43

A belarusz atomerőmű kapja a balti
atomerőműnek szánt reaktortartályt
Tavaly augusztusban az orosz Atomstroy
export által épített ostrovetsi atomerőmű
1. blokkjánál a reaktortartály emelése közben emberi
mulasztás miatt a reaktortartály rögzítése kilazult, és a
tartály talajt ért.

Bár a tartály nem sérült meg, de Oroszország vállalta,
hogy visszaszállítják azt Oroszországba. Az ostrovetsi
1. blokk így az erőmű 2-es blokkjába szánt és időközben Oroszországban már elkészült reaktortartályt
kapta meg, melyet idén április 1-jén a helyére is emeltek. Belarusz és Oroszország megegyezett, hogy az
ostrovetsi 2. blokkba pedig az eredetileg Kalinyingrádban épülő balti atomerőműbe szánt reaktortartály kerül. Mindkét atomerőmű ugyanazokkal a VVER1200 reaktorblokkokkal üzemel majd, tehát a cserének
technológiai akadálya nincs. A Rosatom szerint bár az
eredeti reaktortartály minden szempontból alkalmas
volt a beépítésre, a belarus partnerrel közösen azért
döntöttek a cseréről, hogy eloszlassák a lakossági
aggodalmakat. A cseréért az orosz fél nem számít fel
járulékos költséget. Az ostrovetsi lesz Belarus első
atomerőműve; két blokkot tartalmaz majd 2340 MWe
összteljesítménnyel, a tervek szerint az első reaktorblokk 2018-2019-ben indul.

A Siemens nyomtatott egy alkatrészt
a krškói atomerőműnek

A világon elsőként a Siemens alkalmazott
3D-nyomtatással készült alkatrészt egy
atomerőműben.

Az alkatrész egy szivattyú 108 mm átmérőjű impellere,
amely folyamatosan működött az erőmű 1981-es
üzembe helyezése óta. A gyártó cég azonban időközben megszűnt, ezért a cég szlovéniai szakemberei előállították az impeller digitális ikertestvérét. Ennek alapján az alkatrészt 3D-nyomtatással a Siemens
finspångi, svédországi üzemében készítették el.
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Radioaktívhulladék-kezelési Osztály
Gyöngyösiné Nyul Petra, Orbán Ottilia | Fotó: Bodajki Ákos

Kácsor Zsolt

folyékony radioaktívhulladék-kezelő
műszakvezető

Szekszárdon született 1981-ben,
jelenleg Pakson él. A pécsi Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskolában szerzett gépésztechnikusi végzettséget. A Paksi
Atomerőműben 1998 óta dolgozik, első itteni munkaadójánál,
a Csőszer Kft.-nél vízvezeték- és
készülékszerelő
munkakörben
helyezkedett el. Öt év elteltével,
2003-ban pályázott meg egy állást az ATOMIX Kft.-nél, így került
a folyékony radioaktívhulladékfeldolgozó művezetői egységhez
mint gépész. Újabb öt év múlva,
2008-ban kinevezték az A műszak
vezetőjének. Feladatuk a Paksi
Atomerőműben keletkező bepárlási maradékok feldolgozása és az
inaktív vizek kibocsátása (a Reaktor Osztállyal együttműködésben),

valamint a technológiai bórsavoldatok tisztítása. Több térfogatcsökkentő technológiát üzemeltetnek; a 60CO eltávolító - komplex
bontó, a folyékonyhulladék-feldolgozó technológia, valamint az üzemi ultraszűrő is a felügyeletük alá
tartozik.
Zsolt a műszakjában lévő kollégák
munkáját szervezi-irányítja, ebbe
beletartozik a napi operatív munkákhoz kapcsolódó dokumentálási tevékenység, a technológia
felügyelete, valamint a szükséges
mintavételezések és mérések elvégzése, a munkaterületek előkészítése és a társszervezetekkel való
kapcsolattartás is.
Februárban kezdte a vegyészeti
szolgálatvezetői betanulást. Úgy
érzi, ez egy nagyon érdekes és

izgalmas feladat számára. A betanulás és az alapvető munkaköri
feladatok mellett jelenleg a gőzturbina- és szekunder köri rendszerek üzemeltetése képzésen
vesz részt.
Felesége, Marietta műkörmösként
dolgozik, első gyermekük érkezését várják. Édesanyja varrónő,
édesapja kőműves, húga Németországban él és dolgozik.
Zsolt hobbija a horgászat, a főzés és a kettlebell (ami egy orosz
edzésmódszer). Szabadidejét leginkább felesége társaságában
szereti eltölteni: sokat utaznak országszerte, szeretnek mozgásban
lenni – teszi hozzá. A sportolásra
is kiemelt figyelmet fordít, heti három alkalommal kettlebellezik, és
igyekszik egészségesen élni.
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Sitkei Gábor
üzemeltetésvezető

Dunaújvárosban született 1986ban, a gyermekkora egy részét
Madocsán töltötte, 11 évesen
költöztek Paksra. Középiskolai tanulmányait az akkori Energetikai
Szakközépiskola és Kollégiumban
végezte. Érettségi után maradt a
technikusi évre is, mivel fontos volt
számára egy szakma megszerzése. Így a sikeres vizsgát követően
a környezetvédelmi nukleáris ipari
technikus végzettséget szerezte
meg. 2006. december 15-én sikeres felvételt nyert a Radioaktívhulladék-kezelési Osztályra (RKHO)
folyékony radioaktívhulladék-kezelő gépész beosztásba. Fontos számára a folyamatos tanulás, továbbképzés, így 2008-ban felvételizett

az Óbudai Egyetem környezetmérnöki szakára, majd 2011-ben sikeres államvizsgát követően környezetmérnök végzettséget szerzett.
Tanulmányait jelenleg a Veszprémi
Egyetemen folytatja környezetmérnök mesterképzés keretein belül.
Az osztályon kezdetben folyékony
radioaktívhulladék-kezelő gépészként dolgozott, majd 2014. november 11. óta üzemeltetésvezető
munkakörben dolgozik. Számára
vezetőként nagyon fontos a kollégáival való jó kapcsolat, a példamutatás és a folyamatos jelenlét a
primer körben, munkavégzés közben. Munkája elismeréseként 2013ban Atomerőmű Kiváló Üzemeltetője díjban részesült.

Számos hobbija van, ami kitölti szabadideje nagy részét. Ilyenek a kosárlabda, kerékpár. Nagy szerelme
a fotózás. Fotós szenvedélyét több
díjjal jutalmazták: az „Én Paksom”
fotópályázaton 3. helyezett, „A
Ti Fotóitok” pályázaton többször
volt fotója a hónap képe, az „Energikus” kategóriában pedig 2. helyezett (2016). Képei rendszeresen
megjelennek az Atomerőmű magazinban és az erőmű belső újságjában, a Heti Hírlevélben is.
Fennmaradó szabadidejében sok
időt szeret a barátnőjével és családjával tölteni, mindezek mellett
természetesen az aktív pihenés
híve.
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Strasszer Zsolt
művezető

Pakson született 1972. július 12-én,
jelenleg is itt él. 1989-ben a középiskolai tanulmányai elvégzését követően egy külsős cégen keresztül
került a Paksi Atomerőműbe. Egy
év kihagyással azóta is itt dolgozik. Ez idő alatt gépésztechnikusi,
majd gépészeti szakirányú főiskolai, valamint egyetemi végzettséget szerzett.
A jelenlegi munkahelyén 2003tól gépészként, majd 2006-tól – a
Vegyészeti Technológiai Osztály
radioaktívhulladék-kezelési üzemének önálló osztállyá alakulása

óta – a folyékony radioaktívhulladék-kezelő üzem művezetőjeként
dolgozik. Fő feladata a tizenöt fős,
folyamatos váltóműszakban dolgozó hulladékkezelő gépész és
a 2 fő, állandó délelőttös kolléga
tevékenységének
koordinálása.
Mindezek mellett az erőműben
keletkező folyékony hulladékok
tisztítását, feldolgozását végző
technológiák
üzemeltetésének
irányítása, ellenőrzése, a társszervezettekkel való kapcsolattartás is
kiemelt feladata. Munkája része a
technológiai, fejlesztési és beru-

házási feladatokban való közreműködés is.
A munkája elismeréseként és a
helyreállítási munkákban történő
részvételért emlékplakettben, a
kobalteltávolító-komplexbontó
technológia üzembe helyezéséért
2009-ben vezérigazgatói dicséretben részesült.
1998-ban nősült, felesége, Judit,
tanárként dolgozik a Balogh Antal
Katolikus Általános Iskolában. Lánya, Adrienn, gimnáziumi tanuló.
Szabadidejét leginkább a családjával és a barátaival szereti tölteni.
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Tamás Péter
üzemtechnikus

Győrben született 1973-ban, ott
járt általános iskolába, majd középiskolába is. A 400. Sz. Ipari
Szakmunkásképző Intézet gépi forgácsoló szakán kezdte meg tanulmányait, majd Paksra került mint
a Paksi Sportegyesület ökölvívószakosztályának igazolt versenyzője. A második- harmadik évben
már a szekszárdi 505. Sz. Ipari Szakmunkásképzőbe járt és szerzett
szakképesítést. Péter 1997-ben úgy
döntött, hogy a kesztyűket szögre
akasztja, és a sportolói pályát elhagyja. A Partner Kft.-nél helyezkedett el, így került a Paksi Atomerőműbe mint armatúra-karbantartó.

Munka mellett járt gimnáziumba,
majd technikusi képzésre is. Hat év
elteltével, 2003 októberében vették át az ATOMIX Kft. állományába,
a Vegyészeti Technológiai Osztály
újonnan alakult folyékony radioaktívhulladék-kezelő szakterületére.
Jelenleg üzemtechnikusként végzi
tevékenységét a Radioaktívhulladék-kezelési Osztályon. Feladatai
közé tartozik a nagy aktivitású hulladék kutak nyilvántartása és ezek
társszervezetek
rendelkezésére
bocsátása, adatok szolgáltatása a
tárolt hulladékokat érintő negyedéves jelentésekhez; emellett a szervezeti egységük tevékenységéhez

kapcsolódó technológiák és munkaprogramok írása, azok kezelése,
valamint az üzemi technológiák fejlesztése, karbantartásának ütemezése és a javítások felügyelete.
Péter házas, felesége az MVM OVIT
Zrt.-nél dolgozik a telefonközpontban. Pakson élnek. 22 éves lányuk
Budapesten dolgozik egy ügyvédi
irodában, Rozália jelenleg (munka mellett) is tanul, a Szent István
Egyetem elsőéves hallgatója.
Péterék szeretnek utazni, szabadidejüket szívesen töltik a Dunán,
igaz – teszi hozzá – az egyéb elfoglaltságok miatt mostanában ez
kicsit háttérbe szorult.

48

nyugdíjasaink

Csillagtúrák vízen és földön
Vadai Zsuzsa | Fotó: saját archívum

Pálfalvi Gyula

Érdekes párhuzam az életemben az édesapámmal,
hogy ő Esztergomban született és élt a Duna mellett,
és a villamos iparágban dolgozott; a sors keze, hogy az
én életpályám ugyanez a történet, csak Pakson. A tanulmányaim befejezése után 1972-ben az oroszlányi
hőerőműben helyezkedtem el, a katonai éveket a határőrségen teljesítettem. A sógorom már két éve Pakson volt, és az invitálására, 1984-ben mi is útra keltünk
a feleségemmel és a két fiammal. A Turbina Osztályra
vettek fel tízéves erőműves múlttal, majd végigjártam
a ranglétrát: turbinagépész, turbinaoperátor, turbinafőgépész, majd szolgálatvezető voltam 2007-ig, a
nyugdíjba vonulásomig. A betanulási időszak, a folyamatos három műszak és a sok tanulás miatt az otthoni
teendők és a gyerekek ellátása a feleségemre hárult.
A 35 évet folyamatos üzemben dolgoztam, de mindezt
csak a feleségem és a családom támogatásával tudtam megvalósítani.
Az idén ünnepeltük a 40 éves házassági évfordulónkat, nyugdíjasok vagyunk mind a ketten. Idősebb fiam,
Viktor Dunaszentgyörgyön épített családi házat, az
erőműben dolgozik villamos területen, és itt él Viktor

(10) unokámmal, sajnos a feleségét elveszítették. Közel lakunk egymáshoz, és az unoka szinte naponta jön
hozzánk. Másik fiam, Gábor is vett egy telket, amire
nem épített, így, hogy ne legyen gazban a telek, az én
„játszóterem” lett a veteményeskert. Kaptunk egy pár
napos bárányt, amit felneveltünk, és kiköltöztettük a
játszóterünkre, ahol kedvére lakmározhatta a lucernát.
Gábor fiam a nyomdokaimba lépett, és turbinafőgépészként dolgozik. Pakson él a feleségével, és Adina
(2,5) kislányával, és most várják a második babájukat.
A nyugdíjas éveinket igyekszünk aktívan, színesen,
programokkal megtűzdelve élni. Szeptemberben indult Pakson a Harmadik Kor Egyeteme, a témától függően egyetemi és helyi előadókkal. Mind nyugdíjasok
vagyunk, a szemeszter végén emléklapot kaptunk,
amit a polgármester úr adott át.
A hajóssportokkal 1992 óta vagyok kapcsolatban.
A gyerekeink kajakoztak, így velük együtt megszerettük mi is a vízi életet. A baráti körünk a vízitúrákon
verbuválódott, és évtizedek óta rendszeresen járunk
velük kirándulni. A kajak-kenu versenybírói tanfolyamot elvégeztem, és több mint tíz évig bíráskodtam,
és bejártam az ország vizeshelyeit: Velence, Szeged,
Szolnok, Fadd-Dombori és a tolnai Holt-Duna ág. Ebben az időszakban kezdtem ismerkedni a vitorlázással.
Minden évben megszervezik a bográcstúrát, aminek
az elnevezése az „ősidőkre” tehető vissza. A lényeg,
hogy az újoncok, akik elméletből levizsgáztak, a gyakorlati vizsgát is megszerezzék. Képzett hajósokkal
vízre szállnak, és megismerik a kikötőket, a széljárást
és magát a Balatont, ahol kikötnek, ott bográcsban
főznek. Általában egyhetesek ezek a túrák, de ha az
idő elromlik, akkor csillagtúrákat szerveznek, ami azt
jelenti, hogy elmennek az „anyakikötőből”, Balatonfüredről a balatoni kikötőkbe, de minden este a kiindulási pontra térnek vissza. Mindezek után az újoncoknak
az élő vízen kell bizonyítani a vitorlázásról tanultakat,
és csak a gyakorlat megszerzése után kaphatnak önállóan hajót. Szezononként 2-3 alkalommal segítek a
versenyek lebonyolításában. Évente, a nyílt vízi sportnapok keretében a vitorlásszakcsoport, 14-15 hajóval
szeli a habokat a vitorlázni vágyó erőműves dolgozók-

nyugdíjasaink
kal. Mára csendesebb vizekre siklottam, a családi és
a baráti vitorlázásokat kedvelem, olyankor átmegyünk
Tihanyba, Balatonföldvárra, Siófokra, és a kikötőkbe alszunk. Szeretünk utazni, a legjobb barátom Gyulán él,
és velük sokat járunk kirándulni.

A nyugdíjas éveim kezdetén került felújításra a
dunaszentgyörgyi házunk, de mindig akad tennivaló
a ház körül. Kedvenc időtöltésem a barkácsolás, most
egy hajót építek PET-palackokból. A nyugdíjasklubba
negyedévente részt veszünk a névnapok megünneplésén. Most indult egy nagy sikerű előadás-sorozat
„Kalandozásaink” címmel, amelyen a klub tagjai élménybeszámolót tarthatnak az utazásaikról. A színházba rendszeresen járunk, a téli időszakban a helyi
gyógyfürdőbe bérletet szoktunk váltani. Évtizedek
óta a „kenus” baráti körünkkel elmegyünk kirándulni,
az utóbbi években jártunk Ukrajnában, az Al-Dunán, a
Vaskapu fölötti részen, Passautól Budapestig egy hajóúton. A legutóbb egy csillagtúra keretében bejártuk
Békéscsabát, Szarvast, majd elmentünk Nagyszalontára, ahol tiszteletünket tettük a kétszáz éve született
Arany János szülőházában.
A vízitúrákon felejthetetlen élményeket élünk meg.
Az egyik túrán Tiszakeszinél kikötöttünk, és a parton
találtunk egy jó kis kocsmát. Mindenki elfáradt, egész
nap a vízen voltunk, és teljesen kiszáradtunk, így nagyon jól esett a hideg sör. Kedves emberek fogadtak
bennünket, és beszédbe elegyedtünk velük, egy idő
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után a katonai évek élményeit is felidéztük. Egyszer
csak látom, hogy a kocsmáros igen elkezdett nézegetni, méregetni, majd megszólalt: A betyár mindenit! Te,
Pálfalvi, nem ismersz meg! Hát honnan ismernélek?
Erre ő: Jurák! Nem emlékszel?! –, és akkor leesett,
hogy az egyik legkedvesebb bajtársam kocsmájába
tévedtünk be. Átöleltük egymást, majd ezek után lett
is nagy vigadalom. A bográcsban rögtön feltették főni
a birkapörköltet, és gondoskodtak róla, hogy mindenki
pótolja az elvesztett folyadék mennyiségét. Ezek után
elkezdtük keresni a többi katonatársunkat, akik az ország minden területéről voltak. Mára már a volt őrparancsnokunkkal együtt, közel tízen találkozunk.
Ősztől tavaszig vasárnap délutánonként elmegyünk a
csónakházba szaunázni a barátainkkal, jókat beszélgetünk. Nagyon szeretek horgászni, jól érzem magam a
csendes vízparton, igazi kikapcsolódás és pihenés számomra. Az unokámat tanítom a horgászás rejtelmeire,
mert minden vágya, hogy a legnagyobb halat kifogja.
Most már gyakorlott nyugdíjasként éljük az életünket,
és az a jó, hogy a gyerekek önállóak, szép családjuk
és munkahelyük van. Harmonikusan telnek a napjaink,
naponta főzünk, szeretjük a jó zenéket, olvasunk, Marika szívesen varr és kézimunkázik. De a legfontosabb
számunkra az unokákkal való foglalkozás.

Nyugdíjba vonult kollégáink
2017. július

Lenkei István vezérigazgatói tanácsadó VIG
Wolf József
külső technológiai gépész MVIGH ÜVIG ÜVFO KTO
Varga János
berendezéstechnikus MVIGH MIG MFO GMO
Bognárné Kiszli Mária
berendezésmérnök MVIGH MIG MFO IMO
Göttli József műszaki főszakértő MVIGH MIG RTFO
Tantos György
karbantartási műszaki ellenőr MVIGH KAIG KAFO FKO
Práger Antal
nukleáris műszakvezető MVIGH KAIG KAFO FKO
Gergely József osztályvezető BIG BIFO ÜTO
Takácsné Tóth Márta
közbeszerzési szakértő GIG LOGFO BSZO
Dömötörné Völgyesi Éva ügyintéző HUIG PADOSZ
Dr. Szinger Zsuzsanna jogtanácsos HUIG OKFO ÁOKO
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Régi motorosok
„Mindenki egy kicsit magáénak
érezte ezt a művet, és mindent
megtett, hogy a körülményekhez
képest a lehető legjobbat tudjuk
kihozni belőle. Sokszor éjszakákat is bent töltöttünk egy idegengőzös indítás vagy a turbinaforgatási próbák idején…”

Akik a kezdetektől
itt dolgoznak
Orbán Ottilia | Fotó: Bodajki Ákos
Rovatunkban olyan régi kollégákat szólaltatok meg, akik már az erőműves korszak kezdetén részesei voltak az eseményeknek, amik már
csak az ő emlékezetükben élnek. Sok emlékezetes pillanatot, történetet hallhatunk tőlük. Mindezek mellett egy kicsit még a magánéletükbe is bepillanthatunk. Beszélgetőpartnerem Aranyi László, a
Méréstechnikai Laboratórium laborvezetője.
− Hol és hogyan kezdődött a pályafutásod? Mióta vagy erőműves,
„atomos”?
– Ha valaki gyerek- vagy középiskolás koromban azt mondja nekem,
hogy egyszer majd atomerőműben
fogok dolgozni, valószínűleg nem
hittem volna neki. Részben mert
akkor ez nem szerepelt a terveimben, részben mert abban az időben
még nem nagyon voltak információk egy hazai atomerőmű építéséről.
Az élet mégis azt hozta, hogy ide
kerültem, és életem javarészét Pakson töltöttem.

Mezőberényben születtem, ott töltöttem a gyerekkoromat és fiatalkorom egy jelentős részét, és ott
végeztem az általános és középiskolai tanulmányaimat is. Már akkor
is műszaki beállítottságú voltam, és
a későbbiek folyamán is ez a terület
vezette a pályafutásomat. Érettségi után szakmát szereztem, és két
évig kereskedelmi hűtőgépeket és
más vendéglátóipari gépeket javítottam. Ekkor úgy éreztem, hogy
többre van szükségem, és a Kandó
Kálmán Villamos Ipari Műszaki Főiskolán folytattam a tanulmányaimat,

ahol a folyamatszabályozás ágazaton villamos üzemmérnöki diplomát szereztem.
1981-ben kerültem Paksra, a
VERTESZ tervező és kivitelező cégnél sikerült elhelyezkednem műszaki előkészítő munkakörben. Akkoriban ott egy fiatal, frissen végzett
mérnökcsapat dolgozott, és nagyon
jó légkörben és hangulatban tudtunk együttműködni és egymásnak
konstruktívan segíteni. Különös tekintettel az idősebb és tapasztaltabb kollégákra, akiktől nagyon sok
hasznos információt tudtunk átvenni és megtanulni. Akkor még az 1.
blokki szerelési munkák is folytak,
és rengeteget jártunk ki az építési
területre, hogy helyismeretet szerezzünk, és a gyakorlatban is lássuk,
mit is tartalmaznak a kiviteli tervek.
Voltak olyan problémák, amiket nem
lehetett az íróasztal mellől megoldani, csak a szerelési helyszíneken.
1983-ban munkahelyet váltottam,
és átigazoltam a PAV-hoz üzembe helyező mérnök munkakörbe.
Az Üzembehelyezési Főosztályra
kerültem, ahol az irányítástechnikai
és a dozimetriai rendszer üzembe
helyezésével foglalkoztunk. Erre az
időszakra emlékszem vissza a legszívesebben, nagyon jó munkahelyi
közösség alakult ki, szinte egy emberként tudtunk dolgozni, mindenki látta még a másik gondolatát is.
Akkor rengeteg munkánk volt már

Régi motorosok
a 2. blokkon is, sokszor a hétvégéken is dolgoztunk. Mindenki egy
kicsit magáénak érezte ezt a művet,
és mindent megtett, hogy a körülményekhez képest a lehető legjobbat tudjuk kihozni belőle. Sokszor
éjszakákat is bent töltöttünk egy
idegengőzös indítás vagy a turbinaforgatási próbák idején, a csapágyrezgések mérésére és kiértékelésére
rendszerint provizorregisztrálásokat
kellett kiépíteni az egész program
időtartamára, hogy a megfelelő következtetéseket le lehessen
vonni. Mindenki nagy odaadással dolgozott, mert tudta, hogy a
„nagy műnek forognia kell”, és erre
kevés a hivatalos munkaidő. Itt is
rengeteget lehetett tanulni, rendszereket megismerni és üzembe
helyezni. Az üzembehelyezői munka mindig érdekes, sohasem megy
simán, problémamentesen, sokat
lehet belőle profitálni, és tulajdonképpen az eredmény jelentős sikerélményt ad.
– Hogyan alakult a pályád a későbbiekben?
– Később, mikor a beruházás irányítását átvette a PAV, az átszervezések
folyamán én is beruházó lettem, és
műszaki ellenőrként dolgoztam az
analitikai mérések szakterületen.
Ez egy új dolog volt az életemben,
de az üzembehelyezői múltam sok
mindenben segített.
Innentől kezdve nem látszott igazi
perspektíva a beruházás területén,
ezért új irányt kellet venni. Így kerültem 1990-ben a Méréstechnikai
Laborba hitelesítő mérnöknek. A labor akkoriban főleg a technológiai mérőeszközök (nyomástávadók,
nyomáskapcsolók,
hőmérsékletérzékelők) hitelesítést helyettesítő
minősítését végezte az OMH által
kiadott utasítások alapján.
– Történt-e valami változás, valami
más a munkádban a kezdetekhez

képes? Hozott-e valamit a „változások szele”?
– A munka tárgya azóta nem változott, de a formája és terjedelme jelentősen. Már az EU-hoz való
csatlakozás előtt megkezdődött az
európai szabványok átvétele, ami
teljesen más megközelítésbe helyezte az elméleti metrológiát (mé
réstant). A mérőeszközök pontosságának meghatározása a régi hibaszámításokból áthelyeződött sta
tisztikai valószínűségszámítási alapokra, ebből keletkezett a sokak
által „mumus”-nak vélt mérési bizonytalanság. Megváltozott a tevékenység definíciója, hitelesítésből
kalibrálás lett, és a kalibráló laborok
működési rendje is más lett. Ez tette
szükségessé egy új minőségirányítási rendszer kidolgozását. Ez a munka
számomra is teljesen új volt, én az
iskolában még mást tanultam, ezért
elő kellet venni az új szakirodalmat,
és rászánni az időt az elsajátítására.
Rengeteg szakértői konzultációt kellett tartani, hogy ez az elmélet teljesen világossá váljon. A munkát végül
siker koronázta, 2003-ban a Nemzeti
Akkreditációs Testület által akkreditált kalibrálólaborrá váltunk, amelyet a testület rendszeresen ellenőriz
éves auditok formájában. Hogy a tevékenységünk vállalt színvonala bizonyított legyen, megkövetelik tőlünk,
hogy más kalibrálólaborok részvételével úgynevezett összehasonlító
kalibrálásokat szervezzünk, vagy
ezeken részt vegyünk. Már többször
szerveztünk ilyen megmérettetést
más külső kalibrálólaborok részvételével, és ennek kiértékelését független szakértőkre bíztuk. Az események igen színvonalas metrológiai
fórumot képviselnek, és a mi eredményünk többször is dicséretes lett.
– Család, hobbi, szabadidő?
– 1981-ben kerültem Paksra. Mint
ahogy mások is – akik az ország más
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részeiről kerültek ide –, sok, számomra új emberrel ismerkedtem meg,
amiből még ma is él néhány kapcsolat. A feleségem is paksi származású,
jelenleg az OVIT-nál dolgozik, 1983
óta vagyunk házasok. Szabadidőmet
baráti társaságban, a természetben
vagy valamilyen sporttevékenység
gyakorlásában szeretem tölteni,
kerékpározni, úszni vagy ritkábban
szörfözni, ha valamilyen nagyobb víz
mellett nyaralunk. Szeretem a Balatont és a tengerpartot is, bár ezek kicsit háttérbe szorulnak, mióta megtanultam síelni. Ma már szívesebben
töltöm a szabadságomat az Alpok
lejtőin, mint a víz mellett sütkérezve.
A téli alpesi táj szépsége és az aktív mozgással járó pihenés tökéletes
kikapcsolódást jelent számomra, és
mivel lassan nyugdíjba készülök, átadva a munkát és a helyet az ifjabb
nemzedéknek, remélem, még sokszor és minél gyakrabban hódolhatok ennek a szenvedélyemnek.

Törzsgárdatagsági
elismerések
2017. június
20 éves

Bodnár Róbert
HUIG OKFO ÁOKO

30 éves

Gyökös István Lajos
MVIGH ÜVIG ÜIFO ÜIO
Hódy Ferenc Gyula
MVIGH ÜVIG ÜVFO IÜO
Zilizi Péter
MVIGH ÜVIG ÜVFO IÜO
Szucsán Marina
MVIGH MIG NUFO NÜO
Rompf Nándor
MVIGH KAIG ÜFFO HTO
Szuhai László BIG SKVFO DO
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Újragondolva
Tóth Márton | Fotó: Molnár Gyula, saját archívum
A csehországi Zlinben született Jan Pavlik profi kosaraskarrierje után Pakson maradt, ahol tavaly óta az
alapvonal másik oldaláról irányítja a sportágat. Az Atomerőmű Sportegyesület kosárlabda-szakosztályának vezetője kulisszatitkokról, tervekről, feladatokról és a spanyol szálról is beszélt.

–– Hogy kell elképzelni az átigazolási időszakot? Minden játékosnak van ügynöke, akit megkeres a
klub?
–– Először is mit is jelent az átigazolási időszak – hivatalosan az átigazolási időszaknak február utolsó napján (+/– pár nap) van vége,
onnantól kezdve a szezon végéig
nem lehet új játékost igazolni, akár
hazait, akár külföldit. Természete-

sen lehet a szituációt térképezni,
ügynököktől nyáron igazolható
játékosok listáját kérni, esetleges
lehetőségekről beszélni. Magyar
játékos igazolása szempontjából
nagyon fontos április, május, mert
tény és való, hogy kevés a minőségi magyar játékos, így soha nem
rossz, ha egy „nagy halat” sikerül
kifogni. Természetesen tisztelni
kell, ha a kiszemelt játékos egy

másik klubban még játszik, ilyenkor meg kell várni, amíg befejezi a
szezonját. A külföldi játékosok kiválasztása a magyar mag igazolása
után jöhet. Szinte minden játékosnak van ügynöke, főleg a légiósoknak, kb. májustól szokott szinte
minden nap egy-két ajánlat jönni.
A magyar játékosok esetében az
a véleményem, hogy nem mindig
szükséges az ügynök, de tisztelem

sport
a munkájukat, amely a kosárlabda
„bizniszéhez” tartozik, így abszolút
nincs problémám bárkivel bárkiről
beszélni. Igazából sokáig lehetne
ezt a témát fejtegetni.
–– A játékosnak mekkora szava
van az átigazolásnál? A klubérdek
felülírja az egyéni ambíciókat?
–– Azt szeretném hinni, hogy az
utolsó szava mindig a kiszemelt játékosnak van az átigazolásban, de
nem vagyok naiv, és tudom, hogy
nagyon sokszor az ügynök próbálja a játékos véleményét befolyásolni, nem minden csapatnak ajánlja
ugyanazt a játékost ugyanazon az
áron stb. A klubnak van egy elképzelése, stratégiája, és ez alapján
próbál a játékosokkal/ügynökökkel tárgyalni, illetve a fiatal tehetségeket a csapatba beépíteni.
A klub szempontjából természetesen a klub érdeke a legfontosabb.
–– Idén nem sikerült rájátszásba
jutnia az ASE-nak. A játékosállományon túl miben változik a csapat?
–– Sajnos így van, nagyon sok
negatív tényező beleszólt a munkánkba, akár némi nyári instabilitás (nem tudtunk minőségi magyar
játékosokkal szerződéseket kötni),
akár sérülések és más problémák.
Természetesen én vagyok elsősorban felelős a csapatért, így én is
szeretnék saját magamon pár változást végrehajtani, leginkább abban, hogy minden kollégámtól (legyen az játékos, edző, masszőr...)
elsősorban maximális, csapatteljesítmény felé irányuló felelősséget
fogok követelni. Szeretném, hogy
mindenki minden másodpercben
érezze, hogy felelős a csapatért.
A szezon végéhez képest a szokásosnál nagyobb mértékben változik a csapat a játékosállomány
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Születési idő: 1978. 04. 27
Testsúly: 89 kg
Magasság: 186 cm
Legemlékezetesebb mérkőzés: 2004/2005 utolsó bajnoki
mérkőzése, amikor 1 perc volt
vissza, és már biztos volt, hogy
bajnokok leszünk!
Hobbi: család, kosárlabda
Kedvenc étel: sült kacsa, lila
káposzta, knedlík, sör
Kedvenc könyv: Dan Brown
összes könyve
Kedvenc film: Pulp fiction
(A ponyvaregény)
Családi állapot: nős, felesége
Regina, 3 fia: Botond, Benjamín,
Dominik

tekintetében, a szakmai stáb változások nélkül marad.
–– Még nem zárult le az átigazolási időszak, így lehetnek még mozgások, de ki az, aki már biztosan
jön Paksra, róluk mit lehet tudni?
–– A magyar maggal készen vagyunk, ott már lesz változás. Szinte az egyetlen tapasztalt játékos,
aki a tavalyi keretből marad Medve Máté, a csapatkapitányunk,
aki sokszor mutatta, hogy a saját
érdekei előtt fontosabbnak tartja
a klubot, és mindent az asztalra
képes tenni ennek érdekében.
A közönség kedvence, Eilingsfeld
János visszatér hozzánk Szolnokról, személyében egy olyan játékost kapunk, aki saját elmondása
szerint „csinálja a dolgát”, és bármilyen körülmények között mindig
a maximumot hozza ki magából.
Sikerült egy másik felnőtt válogatott játékost is igazolni Ruják
András személyében, akivel az

edzőnk, Teo Cizmic már több éve
szeretne együtt dolgozni. Utolsó
igazolásunk pedig Garamvölgyi
Ákos volt, aki kosárlabdastílusban
Eilingsfeld Johnyhoz hasonló játékos, ugyanígy képes a csapat érdekében minden másodpercben
minden tudását nyújtani. Örülünk
neki, hogy két fiatal UP-válogatott
játékos hosszú távú szerződést
írt alá, konkrétan Gulyás Milán és
Kalmár Viktor. Milánnak nagy szerepet szánunk, minden adottsága
megvan ahhoz, hogy pár szezonon belül meghatározó játékossá
váljon, jelenleg 19 éves. A még
nála is két évvel fiatalabb Kalmár
Viktor hazai szinten nagy tehetség centerposzton, de előtte van
még nagyon sok munka. Néhány
saját nevelésű fiatal játékos is a
felnőttkerethez fog csatlakozni,
Plézer Gábor, Szalai Milán és Pupp
Bence. Nekik viszont elsősorban a
saját korosztályukban való szereplés lesz a feladatuk.
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–– Mennyire formázható egy idősebb játékos játéka? Ha jön egy
karakter, akkor hozzá igazítják a
játékot?
–– Én azt gondolom, hogy 25 éves
kor után már nem nagyon lehet a
játékost formázni, természetesen
a játékstílusról beszélek. Utána
természetesen lehet technikai és
taktikai dolgokon változtatni, de
maga a stílus már be van rögzülve,
és hosszú távra nehéz bármilyen
változásokat eszközölni. Ha jönne
egy karakter, aki nem fekszik bele
a csapat stílusába, akkor az olyan
karakter inkább ne jöjjön, mert
egy játékoshoz igazítani a csapatstílust nem lehet.
–– Szakvezetőként milyen feladataid vannak? Mennyire szólsz bele
a játékba, a játékosállomány összetételébe?
–– Nekem az a feladatom, de inkább célom, hogy egy sikeres,
hosszabb távú koncepcióval rendelkező csapatot építsek. Nagyon
sok minden beletartozik, figyelni
kell arra, hogy pillanatnyilag sikeres legyen a csapat, és arra is,
hogy a fiatalok is fejlődjenek. Min-

denképpen szeretném, hogy pár
saját nevelésű fiatal mindig legyen
az „A” csapat tagja, viszont tőlük is
szeretnék megfelelő munkát kérni
cserébe. Nagy hangsúlyt fektetek
az utánpótlásra is, a fiataloknak
próbálunk minél jobb feltételeket
biztosítani, nemzetközi versenyekre vinni őket. Annak ellenére, hogy
több mint 18 szezont profi játékosként játszottam, nem szeretek
beleszólni a játékba, ez az edző
munkája, max. olyan szinten, hogy
megmondom a véleményemet, ha
valaki megkérdezi. Nem vagyok
ott a fiúkkal minden edzésen, nem
ismerek minden aktuális taktikát.
A játékosállományról természetesen az edzővel kommunikálunk, itt
sokkal „aktívabb” vagyok, mint a
mindennapi kosárlabdakérdésekben.
–– Mit gondolsz a hazai bajnokságról? Mi kell ahhoz, hogy bajnok
legyen egy csapat? Nemzetközi viszonylatban milyen erőt képvisel a
magyar élvonal?
–– A hazai bajnokság minden évben fejlődik, látszik, hogy sok csapat megfelelő feltételekkel rendel-

kezik és minőségi játékosokat tud
hozni. Hogy mi kell ahhoz, hogy
bajnok legyen egy csapat? Több
dolog – háttérstabilitás, precíz
szakmai munka (játékosok, edzők,
vezetők egyaránt), felelősség,
győztes mentalitás, szerencse. Az
utolsó kérdésre röviden így válaszolok: a magyar bajnokságot európai szinten picivel jobb helyre
tenném, mint európai szinten a
magyar felnőttválogatottat.
–– Pakson élsz, itt iskolások a gyerekeid. Mit gondolsz a városról?
–– Feleségemnek köszönhetően
Paks a második otthonom, és mivel
már 3 fiam van, nagyon értékelem,
hogy egy biztonságos, nyugodt
városról van szó. Azt gondolom,
hogy egyelőre nem látszik, hogy
mennyire nagyok a lehetőségek
itt Pakson minden téren, és tény
és való, hogy a Paksi Atomerőmű
nagy szerepet játszik a város mindennapi életében. Családommal
hosszú távra tervezünk maradni,
eddig összesen 13-szor költöztünk, és ebből elég volt. Esetleg,
ha Barcelonából hívnak kosárcsapathoz dolgozni…

sport

Így kerek a labda
A kosárlabdázás az Amerikai Egyesült Államokban vert gyökeret,
1891-ben a springfieldi YMCA
(Fiatal Keresztények Egyesülése) Training Schoolban dr. James
Naismith
testnevelőtanár
egy
olyan játékot talált ki, amely a fizikai erővel szemben az ügyességre
épít. Az általa felállított 13 szabály
közül 9, némi módosítással, ma
is él. Az első ligák helyi érdekeltségűek voltak, és főleg a keleti
part nagyvárosai körül alakultak.
Az első profi meccset, amelyen
pénzért játszottak, 1896-ban tartották. Néhány csapat a ligákon
kívül, függetlenként járta az országot, és pénzért játszotta mérkőzéseit. Az egyik leghíresebb és ma
is játszó ilyen együttes a Harlem
Globetrotters.

1893-ban jutott el az öreg kontinensre a játék, az első bemutatkozó
meccs két YMCA-csapathoz köthető, ám az első regisztrált nemzetközi mérkőzésre 1919-ig kellett várni.
Az első Európa-bajnokságot, amely
a berlini olimpia tesztversenye volt,
1935-ben, csak férfiaknak tartották,
majd 3 évvel később a nők is összemérhették erejüket, pontosabban
ügyességüket.
Hazánkban az 1920-as években
alakultak meg az első szakosztályok (BSE, FTC, BEAC, MTK), majd
1946-ban Paksra is elért a játék, a
kereskedelmi középiskola tanulói
pattogtatták először a labdát, majd
két év múlva a versenysportba is
bekapcsolódtak.
Az Atomerőmű Sportegyesület
1979-es alapításakor a kosárlabdaszakosztály is beindult, amely játékosállományát kezdetben a Paksi
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Atomerőmű dolgozói adták, egészen a 80-as évek második feléig,
ekkor ugyanis az élsport vette át a
szerepet, Csűrös Dénes vezetésével.
A 90-es években dinamikus fejlődésen ment át a szakosztály, ám a
kétezres éveket egy váltással kezdte a klub. Csűröst Tóth János követte a szakosztály élén, aki nemcsak
az irányítás és gazdálkodás terén,
hanem a csapat összetételében is
nagy változásokat hozott. A következő években összesen négy bajnoki elsőség (2002, 2005, 2006,
2009) és ugyanennyi Magyar Kupasiker (2001, 2003, 2005, 2008) tette
fel a hazai kosarastérkép központi
helyére Paksot.
Jan Pavlik profi sportkarrier után
sportvezetőként keresi az újabb kihívásokat, 2016-tól ő vezeti az ASE
kosárlabda-szakosztályát.

56

Retro

Hírháló
Fotó: saját archívum
Hol a határ pletyka és hírközlés között? Az Atomerőmű magazin elődje kereste ezt…
(Forrás: Atomerőmű építői, 1980. május)

Babahírek
SZERKESZTŐSÉGI
BABAHÍR
Úgy döntöttem 2017.
május 3-án, hogy kibújok a
komfortzónámból. Először
sírtam, de nem az 54
centiméternyi magasságom
vagy a 3620 g súlyom miatt, hanem mert így szokás.
Hathetesen már forgok a tengelyem körül, és szépen
gyarapodok, ami büszkeséggel tölti el anyukámat,
Homoki Évát és apukámat, Tóth Mártont is.
Nevem: Tóth Réka
Nevem: Riczkó Lili Mályva
Születésem helye, ideje: Pécs, 2017.
március 23.
Születéskori súlyom: 3870 g
Hosszúságom: 53 cm
Testvérem: Hanna Andrea, 5 éves
Anyukám: Riczkó-Szabó Helga
gyógytornász. Apukám: Riczkó Gábor, az Irányítástechnikai Üzemvi
teli Osztályon üzemviteli technológiavezető
Nevem: Horváth Viktor Ferenc
Születésem helye, ideje: Szekszárd, 2017. március 31.
Születéskori súlyom: 3090 g
Hosszúságom: 54 cm
Anyukám: Karaszi Frida
Apukám: Horváth Ferenc, a Turbina Osztályon turbinafőgépész
Nevem: Mesterházy Sára
Születésem helye, ideje: Szekszárd, 2017. április 10.
Születéskori súlyom: 3750 g
Hosszúságom: 54 cm
Nővérem Anna, június 7-én
volt kétéves
Anyukám: Mesterházyné Bertalan Zsanett, a KLM légitársaság könyvelője
Apukám: Dr. Mesterházy Dávid, a Nukleáris Felügyeleti
Csoport biztosítéki felügyelője
Nevem: Ricsovics Zalán
Születésem helye, ideje: Szekszárd,
2017. május 1.
Születéskori súlyom: 3820 g
Hosszúságom: 56 cm.
Testvéreim: Hanna, 7 éves, Bella, 3
éves
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Anyukám: Ricsovicsné dr. Páli Éva gyógyszerész
Apukám: Ricsovics Tamás, logisztikai szakértő a Logisztikai Főosztályon
Nevem: Pesztericz Timót
Születésem helye, ideje:
Pécs, 2017. május 2.
Születéskori súlyom: 3610 g
Hosszúságom: 52 cm
Első (várva várt) gyermek vagyok a
családban.
Anyukám: Bartha Eszter Rita, a
NÜSZ Zrt.-nél könyvelési osztályvezető
Apukám: Pesztericz Rajmund, az Atomix Kft. Tűzoltási és
Kárelhárítási Szakágazatnál minőségbiztosítási szakértő
(Atomerőmű Tűzoltóság)
Nevem: Rafaisz Zsófia
Születésem helye, ideje: Dunaújváros, 2017. május 17.
Születéskori súlyom: 4400 g
Hosszúságom: 54 cm
Testvérem: Zalán 2 és fél éves
Anyukám: Rafaisz-Bokor Krisztina
virágkötő
Apukám: Rafaisz Zsolt, a Rendészeti Osztályon fegyveres biztonsági
őr
Nevem: Halász-Nagyvári Márton
Születésem helye, ideje: Szekszárd,
2017. május 25.
Születéskori súlyom: 3110 g
Hosszúságom: 55 cm
Testvéreim: Loretta, 11 éves, Míra,
3 éves.
Anyukám: Halász-Nagyvári Laura
bolti eladó
Apukám: Halász Gyula, a Reaktor
Osztályon reaktoroperátor
Nevem: Bíró Boglárka
Születésem helye, ideje: Szekszárd, 2017. június 14.
Születéskori súlyom: 3000 g
Hosszúságom: 54 cm.
Első gyermek és első unoka
vagyok a családban.
Anyukám: Kerekes Mária fodrász. Apukám: Bíró István, a Radioaktívhulladék-kezelési
Osztályon folyékony radioaktívhulladék-kezelő
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Munkatársaink

Gyászközlemények
Lojek Józsefné (1949–2017)

Kanász Lajosné (1932–2017)

2017. május 31-én, 68 éves korában elhunyt Lojek Józsefné,
az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
volt munkavállalója. 1949. március 13-án született Pakson.
1982. április 15-én vették fel a
Paksi Atomerőmű Vállalathoz.
2007. február 1-jén történő
nyugdíjazásáig a Munka- és
Személyügyi Osztályon dolgozott humánpolitikai ügyintéző
munkakörben.
Temetése 2017. június 16-án, Pakson az evangélikus temetőben volt, ahol családja, barátok, ismerősök, volt munkatársak vettek tőle végső búcsút.

2017. május 31-én, életének 85.
évében elhunyt Kanász Lajosné,
az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
volt munkavállalója. 1932. június 7-én született Szekszárdon.
1980. január 30-án vették fel a
Paksi Atomerőmű Vállalathoz.
1987. június 30-án történő korengedményes nyugdíjazásáig a
karbantartás területén takarítónőként dolgozott.
Temetése 2017. június 10-én, a
dunaszentgyörgyi temetőben volt, ahol családja, barátok,
ismerősök, volt munkatársak vettek tőle végső búcsút.

Géró János (1938–2017)
2017. június 2-án, életének 78.
évében elhunyt Géró János,
az MVM Paksi Atomerőmű
Zrt. volt munkavállalója. 1938.
december 9-én született Kispesten. 1986. január 1-jén
vették fel a Paksi Atomerőmű
Vállalathoz. 1991. december
24-én történő nyugdíjazásáig
a közgazdasági vezérigazgató-helyettes
állományában
nyilvántartó
munkakörben
dolgozott.
Temetése 2017. június 19-én, Pakson a Fehérvári úti temetőben volt, ahol családja, barátok, ismerősök, volt munkatársak vettek tőle végső búcsút.

Az atomerőmű dolgozói megőrzik elhunyt munkatársaik emlékét.

Gondolatok
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Életünk része, a hálózat
Prancz Zoltán | Fotó: Lencsés János
„A Ti Fotóitok” fotópályázat
A „hálózat” szóról erőműközelben talán a villamos hálózat jut először az ember eszébe,
esetleg más közműszolgáltatók hálózatai – víz-,
gáz- és szennyvízhálózat – vagy akár a világháló. Aligha vitatható, hogy ezek a hálózatok életünk részét képezik, még ha nem is feltétlenül
nélkülözhetetlen részét, de hiányukban sokkal
kényelmetlenebbül telnének a napjaink. Mindezek mellett azonban számos további hálózattal is kapcsolatba kerülünk, amelyek bár elvontabbak az imént említetteknél, de nem kevésbé
valóságosak, egyszersmind hatalmas tudományos lehetőségeket rejtenek. Mi sem jelzi ezt
világosabban, mint hogy a hálózatkutatás mára
lényegében új tudományággá nőtte ki magát.
„A hálózatkutatás hatásos eszközt
ad például a korrupcióval, a terrorizmussal és a járványokkal szembeni
harchoz is” – állítja egy interjúban az
új tudományág úttörőjének számító
Barabási Albert-László. A világhírű
kutató nyilatkozataiból, illetve „Behálózva” című, pillanatok alatt bestsellerré vált könyvéből többek között a következőket érthetjük meg:
hálózatként lehet kezelni számos
olyan jelenséget, amelyet első ránézésre nem tartanánk annak. Így akár
még egy autót is: több ezer alkatrész kapcsolódik benne egymáshoz,
amelyeket négy fő csomóponton –
a kormányon, a gázpedálon, a féken
és a sebességváltón – keresztül felügyelünk, illetve vezérlünk.
A fő csomópontok említése egyben
rávilágít arra az alapvető felismerésre is, ami új szintre emelte napjaink hálózatkutatását. A tudósok
korábban úgy gondolták, hogy a
hálózatok véletlenszerűen rendeződnek el, így a véletlentől függ,
hogy az egyes csomópontok kapcsolódnak-e egymáshoz. A közel-

múltban felfedezték viszont, hogy a
hálózatok többsége – így például a
társadalomban, az élővilágban vagy
épp a gazdasági szférában képződő
hálózatok – nemcsak véletlenszerű
jelleget mutat, hanem determinisztikus matematikai összefüggések
is érvényesülnek bennük. Persze ez
akkor igazán érdekes, ha – Barabási
hasonlatával élve – pók nélküli hálózatokról van szó, azaz olyan rendszerekről, amelyeket nem egy központi
„agy” (például egy vállalatvezető)
szervez meg, hanem spontán módon szerveződnek (ilyen például
egy ismerősi hálózat: az ismerőseink
ismerősei, azok ismerősei, és így tovább). Kimutatták, hogy ezekben a
hálózatokban is több, kiugróan sok
kapcsolattal rendelkező, úgynevezett erősen kapcsolt csomópont
van. Ezek a hálózatok stabilak maradnak, ha néhány elem véletlenszerűen eltűnik belőlük. Jelentősen
meggyengülnek viszont, sőt, akár
össze is omolhatnak, ha célzottan
távolítjuk el az erősen kapcsolt csomópontokat.

Mindezzel visszaérkezünk a bevezetőben említett, a korrupció, a
terrorizmus és a járványok elleni
küzdelemhez, hiszen az ilyen jellegű problémák megoldása felfogható spontán szerveződő hálózatok
szétrombolásaként is. A járványok
esetében ez azt jelenti, hogy hálózatelemzéssel azonosíthatók azok
a célcsoportok, amelyeket a legsürgősebben kell gyógykezelni a
fertőzés terjedésének megállítása
érdekében.
Persze a hálózatkutatás nem csupán hálózatrombolásban hasznosul. Egy telefonszolgáltató például
abból a szempontból elemeztette
a felhasználói struktúráját, hogy egy
reklámakció keretében kiknek adja
ingyen az új termékét, akik azután
mint meghatározó „csomópontok”,
eredményesen buzdítanak másokat
a termék megvásárlására.
Életünknek valóban szerves részét
képezik tehát a hálózatok, bár a fentiekbe belegondolva akár meg is
fordíthatnánk a kérdést: életünk a
hálózatok része?

