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Köszöntő

Dr. Bentzik Réka, kommunikációs és
külügyi kapcsolatok igazgató, MVM Zrt.
Fotó: MVM
Az MVM Csoport meghatározó gazdasági szerepe mellett társadalmilag is fontos szereplő. A vállalatcsoport komolyan veszi a környezetvédelmet, a
kiemelkedő tehetségek és teljesítmények támogatását, a hátrányos helyzetűek segítését, társadalmi
felelősségvállalási tevékenységével hozzájárul az értékteremtéshez és a valódi értékek megőrzéséhez.
A fenntarthatóság mellett az MVM Csoport kiemelt
figyelmet fordít a tehetséggondozásra, mind a tudomány, a kultúra és a sport területein.
Az MVM régóta elkötelezett támogatója a magyar és
nemzetközi zeneművészetnek, illetve képzőművészetnek. A komolyzene mellett egyre több könnyűzenei
programot támogat a cégcsoport, a szépművészet
mellett pedig egyre hangsúlyosabb szerepet kapnak
a kortárs művészeti programok.
Mi az MVM Csoportban fontosnak érezzük a beteg
vagy hátrányos helyzetű gyermekek támogatását.
Társadalmi felelősségvállalásunkban kiemelt jelentőséget kapnak a jótékonysági programok. Több rendezvényünk kedvezményezettje volt már az Ökumenikus Segélyszervezet, a Református Szeretetszolgálat
és az UNICEF is. Az MVM Élménynapon évente közel
1000 rászoruló gyermeknek szerzünk örömet, illetve
ennek keretében évente több mint 100 millió Ft-tal
támogatjuk a hátrányos helyzetben lévő gyermekekkel foglalkozó szervezeteket. Jó látni, hogy egy jó ügy
mellé az egész társaságcsoport egyszerre oda tud állni. Minden évben egy nap pirosba öltözünk, és gyűjtést szervezünk a Szemem Fénye Alapítvány javára.
A társaságok külön-külön is rendszeresen szerveznek
kisebb-nagyobb jótékonysági akciókat. A paksi kollégák ezen a téren is kimondottan aktívak.
Az MVM Csoportban dolgozó kollégák rendszeresen tesznek a környezetért. A közös szemétszedési
akcióinkon túl szelektíven gyűjtjük a szemetet, nem
nyomtatunk ki felesleges oldalakat, illetve mindennapi munkánkat igyekszünk energetikai szempontból is
hatékonyan végezni.
Fontos, hogy ebben a felgyorsult világban az innováció minden szervezet, vállalkozás stratégiájába épüljön be. Mi is erre törekszünk itt, az MVM Csoportnál.
Ennek értelmében a jövőben támogatási politikánkat

szeretnénk az innováció előmozdításának szolgálatába állítani. Az MVM, mint társadalmilag felelős,
komplex portfólióval rendelkező energetikai vállalat,
vezető szerepet kíván betölteni az innovációban, az
energiahatékonyságban és az energiával kapcsolatos
technológiákban, valamint vezető pozícióra törekszik
a megújuló energia bővítésében. Célunk, hogy az
MVM Csoporton belüli vállalatok megtalálják azokat
az innovatív kezdeményezéseket, amelyek illeszkednek tevékenységeikhez, üzleti terveikhez. Elindítottuk
az MVM Edison programot, amellyel egy új, hatékony
startup ökoszisztémát szeretnénk létrehozni Magyarországon. Azon dolgozunk, hogy a legjobb kreatív,
eredeti gondolatokból innovatív, piacképes szolgáltatások, termékek legyenek.
Örömmel látom, hogy a Paksi Atomerőmű élen jár a
társadalmi felelősségvállalás több területén is. Igazi
hagyománya van az innováció támogatásának, illetve
a különböző környezetvédelmi programoknak.
Szeretném megragadni az alkalmat, hogy megszólítsam az MVM Csoport összes munkavállalóját. Fontos,
hogy felelősséget érezzünk a társadalmilag fontos
ügyek iránt, különös tekintettel arra, hogy egy ilyen
eredményes nagyvállalatnál, Magyarország 4. legnagyobb cégcsoportjánál dolgozunk.
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Tiszta áram
Hárfás Zsolt | Fotó: internet
Az atomerőműben dolgozók számára a felelősség olyan, mint a lélegzetvétel – olyannak is kell lennie, hiszen a biztonságos üzemeltetés csak akkor képzelhető el, ha az itt dolgozók folyamatosan észben
tartják, átérzik munkájuk fontosságát. A biztonságos üzemeltetés
felelőssége azonban csak az egyik – bár a legfontosabb – felelősség,
ami az üzemeltetőkre hárul. Létezik egy ennél jóval szélesebb körű
is: az atomerőmű felel azért, hogy az ország lakossága folyamatosan
hozzájusson az elektromos áramhoz, ne legyenek kényszerű vagy
váratlan áramszünetek, ne kerüljön az áram csillagászati összegekbe, és ami még fontosabb: hogy ennek árát ne környezetrombolással, légszennyezéssel fizessük meg.
A Nemzetközi Energiaügynökség
2016 végén publikált World Energy Outlook 2016 című kiadványa is
egyértelműen rámutat arra, hogy
a globális klímavédelmi célok eléréséhez mindenképpen szükség
van a szén-dioxid kibocsátásától
mentes atomenergia és a megújuló energiaforrások részarányának

a növelésére, valamint a fosszilis
alapú energiatermelés csökkentésére is. A kiadvány vázol egy zöldforgatókönyvet, ez a 450 Scenario,
amely szerint az atomenergia 2014.
évi 398 GW globális villamos teljesítménye 2040-ig 820 GW-ra emelkedhet, így az atomerőművek által
2014-ben termelt évi 2535 TWh

villamos energia mennyisége 6101
TWh-ra nőhet, amely a globális villamosenergia-termelésben 18 százalékos részarányt jelent.
2040-ig az Európai Unióban a
fent említett forgatókönyv a nukleáris alapú villamosenergia-termelés kismértékű növekedésével
számol, ami azt jelenti, hogy Európában pótolják az elöregedő
atomerőművek kieső kapacitását.
Az  Európai Unió tekintetében ez a
forgatókönyv azt eredményezheti,
hogy az áramtermeléshez köthető
2014. évi 1130 millió tonna szén-dioxid-kibocsátás 2040-re 213 millió
tonnára csökkenhet. Ezt a jövőképet alátámasztják a Nukleáris
Világszövetség aktuális adatai is,
amelyek szerint globálisan jelenleg 59 új blokk épül. A közeli és a
távolabbi jövőben pedig további,
közel 500 új blokk is megépülhet.
Tehát nem az atomkorszak leáldozásáról, hanem inkább nukleáris
reneszánszról beszélhetünk.
Magyarország a két új paksi blokk
megépítésével szintén a nukleáris kapacitását kívánja fenntartani, azaz szorosan együtt és nem
szembe kíván menni a világgal.
A Paks II. projekt 6 uniós zöld
lámpája egyértelműen azt jelenti, hogy Magyarország döntése a
két új orosz blokk megépítésével
kapcsolatban szakmailag helyes
és indokolt, valamint az európai
jognak és jövőképnek is megfelelő
döntés volt. Hazánkban és uniós
szinten is javítani fogja az ellátásbiztonságot, elősegíti majd az uniós klímavédelmi célkitűzések teljesítését, valamint a fogyasztóknak
megfizethető energiaárakat fog
biztosítani.
Nagyon úgy tűnik, hogy Németországban az erőltetett megújulós fejlesztéseknek már komoly
negatív következményei vannak.
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Az egyre több nap- és szélerőművi
kapacitások ellenére növekszik
a német szén-dioxid-kibocsátás,
hiszen az időjárásfüggő megújulók mögé szinte ugyanannyi szén-,
gáz- vagy atomerőművi kapacitást
szükséges tenni. Tavaly például
a németországi villamosenergiatermelés 66 százalékát továbbra
is atom-, szén- és gázerőművek
biztosították. Az idei hideg – szélcsendes, nem túl napos – tél az
időjárásfüggő megújulókra is nagy
hatással volt, hiszen januárban
voltak olyan időszakok, amikor a
nap- és szélerőművek 90 000 MW
beépített kapacitása még a déli
órákban is csak 2-3000 MW értékelhető teljesítményt tudott jelenteni. Mindez azt eredményezte,
hogy a német „zöldforradalom”
ellenére ezen időszakokban a termelés 80-90 százalékát továbbra

Mennyi telepített erőművi
kapacitás képes fedezni
2400 MW-os alaperőművi
kapacitást?
Ennek mekkora
a beruházási költsége?
(milliárd forint)

is a szén-, atom- és gázerőművek
biztosították. Ez jó példa arra,
hogy a villamosenergia-rendszer
stabil üzemeltetése érdekében a
megújuló energiaforrások mellett
elengedhetetlen a stabil áramtermelést biztosító atom-, szén- és
gázerőművek rendelkezésre ál
lása.
Az atomenergia szükségességére
egy nagyon jó példa az atompárti
Franciaország és az atomellenes
Németország
villamosenergiatermeléshez kötődő kibocsátási
adatai. 2017. április 20-án este 20
óra körül a francia villamosenergia-termelés 74 százaléka atomenergiából származott, és ennek
eredményeként a francia szén-
dioxid-kibocsátási érték csak 72 g/
kWh volt. Ezzel szemben ugyanebben az időszakban a német villamosenergia-termelés 60 száza-

lékát a szén-, gáz- és olajtüzelésű
erőművek biztosították. Németországban 1 kWh áram megtermelése 510 g szén-dioxid-kibocsátással
járt. Hétszer annyival többe, mint
Franciaországban.
Magyarország alapvető nemzeti
és energetikai érdeke az, hogy a
jövőbeli fogyasztás kielégítéséhez
szükséges villamosenergia-men�nyiség döntő részét a versenyképességi, ellátásbiztonsági és a
klímavédelmi célkitűzéseket is teljesítve hazai erőművek termeljék
meg. Ezen célok elérése érdekében feltétlenül szükséges a Paksi
Atomerőmű kapacitásfenntartása.
Ugyanakkor 2031-ig a hazai ellátásbiztonság garantálása és az
importfüggőségünk csökkentése
érdekében további 6-7000 MW
erőművi kapacitás (megújuló, gáz
stb.) megépítése szükséges.

2400 MW

9 300 MW

16 705 MW

3750

3920

8185

744 km2

Mekkora területet igényel?

Hány év a tervezett
élettartama?
* Paks I. és II. együttesen

6 km2 *

60 év

167 km2

15–20 év

5

15–20 év
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Felelős válaszok az atomenergiáról
Szerbin Pável
A z atomerőmű-beruházás
1. drága.
Válasz: Az állítás igaz. Az atomerőmű egy tőkeigényes beruházás,
érzékeny a mindenkori pénzpiaci
kamatlábra. A magas beruházási költséghez azonban viszonylag
alacsony működési és üzemanyagköltség járul. A Paks II. felépítésére aláírt orosz–magyar szerződés
Magyarországnak előnyös, mert
az orosz fél kedvezményes kamatozású hitelt nyújt az építkezéshez,
további előnye, hogy a szerződés
kötött áras, tehát a beruházási
költségvetés esetleges megszaladása csak az orosz felet terheli.
2.

 z atomerőműben termelt
A
áram drága.

Válasz: Az állítás hamis. Vezető
nemzetközi energetikai elemző intézetek szerint az atomerőműben
termelt áram versenyképes, sőt
alacsony kamatláb mellett a legolcsóbbak közé tartozik, az atomerőművek üzemidő-hosszabbítása
pedig a legköltséghatékonyabb
kapacitásnövelő energetikai beruházás.
Az atomerőmű nem illeszthető egy rendszerbe
3. a megújulókkal, rugalmatlan, és elveszi a fejlődési
teret a megújulóktól.
Válasz: Az állítás hamis. Az atomenergia és a megújulók kiválóan kiegészíthetik egymást egy
rendszerben működve, ahol az
atom szolgáltatja az alaperőművi

(baseload) üzemmódot, a megújulók pedig fedezik a csúcsigényeket.
Magyarországon az elöregedő kapacitások kiváltására és a növekvő
áramigények fedezésére 2030-ig
8600 MW új erőművi kapacitás
létesítése szükséges, tehát az új,
2400 MW kapacitású atomerőmű
mellett bőven lesz tér a megújulók
fejlődésének.
A jövő rugalmas hálóza4. taiban nem lesz szükség
atomerőművekre.
Válasz: Az állítás hamis. A legnagyobb nemzetközi energetikai
stratégiai tervező- és tanácsadó
intézetek
szerint
(OECD-IEA,
OECD-NEA, WEC, Lloyd’s Register, Lazard) az atomenergia
komplementerszerepet
játszik
majd a megújulók mellett mint
megfizethető
és
megbízható
baseload energiaforrás… „A megújulók intermittása (változékonysága) továbbra is megválaszolandó
kihívás…”
Az atomenergia növeli az
ország importfüggőségét,
5. kiszolgáltatja
az oroszoknak.
Válasz: Az állítás hamis. A jelenleg működő orosz tervezésű és
építésű Paksi Atomerőmű 30 éves
működése során semmiféle orosz
függőséget nem okozott, magyar
tulajdonú cég, karbantartását
hazai cégek végzik, és ha sikerül
felváltani egy korszerűbbel és ru-

galmasabbal, akkor még sokáig
támaszkodhatunk erre a kiváló ellátásbiztonságot jelentő forrásra.
Az orosz gyártmányú fűtőelemek
kiváló minőségűek, de szükség
esetén a világpiacon számos alternatív szállítótól is beszerezhető fűtőanyag, politikailag stabil régiókból. A jelenlegi hazai szabályozás
szerint a Paksi Atomerőmű 2 évre
elegendő üzemanyagot köteles
raktározni a telephelyén, ez garanciája az energiaellátás biztonságának.
A Paks II.-be szánt orosz
technológia elavult,
6. az atomenergia a tegnap
technológiája.
Válasz: Az állítás hamis. A jelenleg
működő orosz tervezésű és építésű Paksi Atomerőmű biztonságos,
gazdaságos és klímabarát működése bizonyítja, hogy az orosz
technológia megbízható. A Paks
II.-be tervezett orosz gyártmányú
nyomottvizes reaktor (PWR) egyike
a létező legfejlettebb, 3+ generációs technológiáknak.
Az EU-ban jelenleg 129 atomreaktor működik 120 000 MW beépített kapacitással az EU villanytermelésének 27%-át szolgáltatva.
Jelenleg 3 atomerőmű építése zajlik Finnországban, Franciaországban és Szlovákiában, az Egyesült
Királyságban a kormány jóváhagyta egy új atomerőmű építését. Látható az atomenergia részesedése
a villanytermelésben az egyes országokban.

felelősség az energiatermelésben

7

Franciaország
Szlovákia
Magyarország
Szlovénia
Belgium
Svédország
Finnország
Csehország
Bulgária
Spanyolország
Egyesült Királyság
Románia
Németo.
Hollandia

Az atomerőművekben
termelt radioaktív hulladék kezelése és a kiégett
fűtőelemek végleges
7. elhelyezése megoldatlan,
a hulladékkezelés és a
leszerelés költsége nem
biztosított.
Válasz: Az állítás hamis. A radioaktív hulladék kezelésére és végleges elhelyezésére kidolgozott és a
gyakorlatban kipróbált módszereket alkalmaznak mindazon országok, amelyek nukleáris programmal rendelkeznek.
Magyarországon a radioaktív
hulladék kezelésére létrehozott
szervezet a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. A kis és közepes
aktivitású radioaktív hulladék kezelése és végleges elhelyezése
a püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tárolóban
(RHFT) és a bátaapáti Nemzeti
Radioak tívhulladék-tárolóban
(NRHT) történik. A kiégett paksi
fűtőelemek átmeneti elhelyezése
Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójában (KKÁT) valósul meg.
Finnországban már épül egy kiégett fűtőelem-kazetták végleges
elhelyezésére alkalmas mélységi
geológiai tároló, tehát rendelkezésre áll a technológia a kiégett
fűtőelemek problémájának megnyugtató megoldására. Magyar-

országon a Központi Nukleáris
Pénzügyi Alap (KNPA) szolgál a
radioaktív hulladék végleges elhelyezésével, a kiégett üzemanyag
átmeneti tárolásával, továbbá a
nukleáris létesítmények leszerelésével összefüggő feladatok finanszírozására.
Az atomerőmű
környezetszennyező és
8. egészségügyi kockázata
elfogadhatatlanul magas.
Válasz: Az állítás hamis. Hasonlóan
a megújulókhoz az atomenergia
is kis kibocsátású energiaforrás,
működése közben nincs közvetlen
szén-dioxid-kibocsátás. Életciklusanalízis eredményeként kimutatták, hogy a teljes nukleáris ciklus
szén-dioxid-kibocsátása nagyságrendileg azonos a megújuló energiaforrások kibocsátásaival.
A Paks II. projekt
9. óriási korrupciós
kockázatokkal jár.
Válasz: A Rosatom egy komoly
nemzetközi
referenciákkal
és
pénzügyi háttérrel rendelkező
óriáscég, megjelenése nálunk
nemhogy csökkentené, hanem inkább növelné az átláthatóságot.
Tovább csökkenti a kockázatot az
Európai Unió különböző szerveze-

teinek eddig is létező fokozott figyelme. Előzetes tervek szerint az
erőmű konvencionális (nem nukleáris) egységének főberendezéseit
nemzetközi tendereken kívánják
beszerezni, ezeknek a közbeszerzéseknek komoly, ellenőrizhető
feltételrendszere és monitoringja
van, ez szintén hozzájárul majd a
jobb átláthatósághoz.
Paks I. és Paks II.
10. párhuzamos működése
károkat okoz.
Válasz: Az állítás hamis. A tervezett
új 5. és 6. blokkok a 2032-től folyamatosan leálló jelenlegi atomerőmű kiváltása céljából épülnek meg.
Az új atomerőmű határidőre történő átadása esetén a két erőmű
rövid ideig (3-7 évig) párhuzamosan működik majd, ez az előrejelzések szerint azonban nem jelent
problémát, mert áramfogyasztásunk 30%-át (időszakonként akár
40%-át is) jelenleg is importból
fedezzük, és várhatóan a régióban működő régi környezetszen�nyező fosszilis erőművek bezárása
miatt a térségben szükség esetén
elhelyezhető lesz az áramfelesleg.
A párhuzamos működés időtartama jelentéktelen az új atomerőmű
tervezett üzemidejéhez képest
(60 év).
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Biztos energia
Váczi Gergő | Fotó: Bodajki Ákos

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. néhány hete hatalmas elismerésben részesült. Megkapta a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium 2016. évi Fejlesztési Innovációs Díját a 15 hónapos üzemeltetési ciklus bevezetéséért. Csak néhány adat, hogy ez pontosan mit is jelent. Több villamosenergia-termelés, mintegy
3 milliárd forinttal nagyobb haszon évente, kevesebb radioaktív hulladék, de ami a legfontosabb, hogy
az erőműben dolgozók kevesebb dózist kapnak. A projekten több százan dolgoztak éveken át. Az Atomerőmű magazinnak a program két vezetője, dr. Nemes Imre és Czibula Mihály nyilatkozott, akik – természetesen – örültek az elismerésnek, de a legnagyobb eredménynek az előbb felsoroltakat tartják.
–– Először is szívből gratulálok
az Innovációs Díjhoz. Mit jelent
Önöknek ez az elismerés?
–– Dr. N. I.: Tudja, én már nem vagyok mai gyerek a szakmában, már
több mint 35 éve dolgozom a vállalatnál. Már sok mindent megértem, megcsináltam, végigvittem.

Úgy gondolom, hogy az embernek
ennyi tapasztalattal a háta mögött
tudnia kell, hogy mit ér, meg azt is,
hogy mit nem ér. Persze egy ilyen
díj mindig megtiszteltetés, nekem
személy szerint, meg a cégnek is,
de igazából nekünk magunknak
kell tudnunk, hogy megérdemel-

tük vagy nem, nagyobbat érdemeltünk volna, vagy kisebbet.
–– És megfogalmazta magában,
hogy kisebbet vagy nagyobbat érdemeltek volna?
–– Dr. N. I.: Én megfogalmaztam.
Természetesen nagyobbat érdemeltünk volna. Nem a nagydíjat

felelősség az energiatermelésben
kaptuk meg, hanem a Fejlesztési
Innovációs Díjat.
–– Cz. M.: Nekem az igazi eredmény az, hogy több villamos
energiát tudunk termelni olcsóbban, kevesebb dózist kapnak a
kollegák, és kevesebb hulladék
képződik. Ez a legnagyobb eredmény. Ez természetesen nem az
én érdemem, hanem azé a több
száz emberé, aki ezt véghezvitte
– csapatmunka volt. Amit szintén
nagyon fontosnak tartok elmondani, hogy eszméletlenül gyorsan
és pontosan hajtottuk végre ezt
a projektet, az ütemterv csúszása
nélkül. Ha késtünk volna egy napot
a véghatáridőhöz képest, akkor a
3. és 4. blokkok üzemidő-hosszabbításának magasabb prioritása
miatt 2 évvel arrébb kellett volna
tolni mindent. Minden olyan előny,
ami realizálódott a projektben,
akkor 2 évvel később realizálódik.
Hogy ezt forintban is kifejezzem:
ez a projekt 3,2 milliárd forintot
hozott a cégnek nagyjából évente.
A 2 évnyi csúszás, 2 évnyi elmaradt
haszon csúszását jelentette volna.
Tulajdonképpen az én szerepem
itt nyilvánul meg legjobban, hiszen
az időpontok és az ütemterv pontos betartása a projektmenedzsment feladata.
–– Kérem, néhány mondatban legyenek kedvesek elmondani, hogy
pontosan mi is ez az innováció?
–– Dr. N. I.: Az ötlet az volt, hogy
a korábban az erőműben követett
12 hónapos üzemeltetési ciklust
15 hónapra kell növelni. 2010 vége
felé fogalmazódott meg bennünk,
hogy ezt valamilyen módon meg
lehet valósítani. Tulajdonképpen
szűk öt évbe telt, míg ez a fejlesztés ténylegesen létre is jött. 2016
már az eredmény éve volt, 2015
végére minden készen volt, ami az
innovációhoz szükséges volt. Én és

a kollégáim az üzemanyaggal kapcsolatos dolgokért vagyunk felelősek, és a tervezgetéseink közben
merült fel az a dolog, hogy a jelenlegi üzemanyag bizonyos feltételek mellett – némi módosításokkal – alkalmas lehet arra, hogy egy
hosszabb ciklust megvalósítsunk.
Ezek után mi pontosan definiáltuk,
hogy milyen legyen az üzemanyag,
amit mi alkalmazni kívánunk.
–– Cz. M.: Még azt szeretném
hozzátenni, hogy az üzemanyagtervezés 2010-ben kezdődött el,
2012-re jutottunk el oda, hogy
biztosak lehettünk a megvalósí-

„A Paksi Atomerőműnek
nagyon komoly
erénye és előnye,
hogy támogatja
az ilyen innovatív
tevékenységeket.”
tásban, hiszen VVER-440 típusú
atomerőmű sehol a világon nem
csinált még ilyet. 2012-ben döntött
a cégvezetés a projekt indításáról.
Nagyon komplex feladathalmazból több mint 700 olyan összeadott elemet azonosítottunk, aminek eredményeképpen több mint
30 000 oldalnyi írott anyag született. Ez képezte az engedélyezési dokumentációját az üzemeltetési ciklus hosszabbításának.
Azért ilyen nagy ez a szám, mert
az erőmű teljes tevékenységére
vonatkoztatottan változást jelent.
Hogy egy egyszerű példával éljek. Az atomerőművet időszakonként fel kell tölteni üzemanyaggal
úgy, mint egy autót. Ez az atomerőmű esetében nukleáris fűtőelem. Ez a fűtőelem egy idő után
kimerül. Az üzemanyag-ciklust az
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határozza meg, hogy mennyi idő
után merül ki ez az elem. Tehát
azért szedtük szét az atomerőművet évenként, mert egyszerűen
kifogyott az üzemanyag. Ahhoz,
hogy meg tudjuk hosszabbítani az
atomerőmű üzemeltetési ciklusát
– aminek előre számíthatóan rengeteg pozitív hatása van –, fontos
volt, hogy legyen egy olyan üzemanyagunk, ami 15 hónapig képes
energiát adni a reaktorban. Ez volt
az üzemanyagrész. Amikor elkészült ez az üzemanyagterv, ezzel
párhuzamosan engedélyeznünk
kellett azt, hogy minden olyan
tevékenységet, ami a szétszereléssel összefügg – állapotvizsgálatok, anyagvizsgálatok, tesztek,
próbák –, azokat ritkábban hajtsuk
végre.
–– Az üzemanyaggal kapcsolatos
elképzeléseket az orosz gyártóval
is egyeztetni kellett?
–– Dr. N. I.: Természetesen, először hazai intézményekkel egyeztettünk, utána az orosz gyártóval,
és amikor az elvi egyezség megszületett, akkor fogtunk bele az
egész projektbe. De akkor még a
részleteket ki kellett dolgozni az
üzemanyag tekintetében is.
–– Cz. M.: Azt tudni kell, hogy kizárólag az orosz TVEL cég gyárt
VVER-440 típusú üzemanyagot,
ezért a bevonásuk szükségszerű.
Ezen túl feladatunk volt, hogy oldjuk meg azt, hogy az engedélyünk
meglegyen arra, hogy ritkábban
szereljük szét a berendezéseinket,
ritkábban tartsuk karban, ritkábban legyen anyagvizsgálat úgy,
hogy igazoljuk is azt, hogy a ritkább végrehajtás biztonsága legalább akkora, mint az eddigi, vagy
nagyobb. Tehát itt minden egyes
tételre igazolnunk kellett, hogy
annak ellenére, hogy ritkábban
hajtjuk végre, a teljes üzemidőre
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vonatkozóan az atomerőmű biztonsága nem csökken.
–– Nekem laikusként kicsit ellentmondásos az, hogy kevesebb karbantartással ugyanannyira vagy
talán még biztonságosabb lesz a
technológia. Rosszul gondolom?
–– Cz. M.: Engedje meg, hogy
egy egyszerű példával elmagyarázzam. Biztosan van otthon egy
hűtőszekrénye, ami viszonylag egy
komplex rendszer. Mégsem szedi
szét évente csavarokra, és rakja
össze, mert nő a meghibásodás
valószínűsége.
–– Értem, tehát kisebb a hiba lehetősége, hogyha kevesebbszer
nyúlnak hozzá.
–– Cz. M.: Nagyon leegyszerűsítve a választ: igen. És van még valami. Mikor karbantartunk, akkor le
kell állítani, majd újraindítani a reaktorokat. A reaktor elindítása és
leállítása egy nagyon komplex művelet. Nagyobb a valószínűsége,
hogy ott történik valami, mint amikor az szépen, egyenletesen dolgozik. A hosszabb ciklusok miatt
a teljes üzemidőre vonatkozó indulások és leállások száma kisebb.
És bizony anyagilag sem mindegy
a vállalatnak, hogy mennyit állnak
a reaktorok.
–– Dr. N. I.: Nem szabad elfelejtenünk: azzal, hogy ritkábbak a leállások, ugyanaz a blokk többet tud
termelni. Tehát kapásból az éves
termelésünk 2% körüli értékkel
megnőtt. Ezenkívül költségcsökkenés is jelentkezik, mivel ritkábbak a leállásaink és kevesebb a
karbantartás időszak.
–– Azzal egyébként, hogy bevezették a 15 hónapos üzemeltetési
ciklust, a fűtőanyagok élettartama
is megnőtt?
–– Dr. N. I.: Ezt az tette lehetővé, hogy ma már lehet magasabb
urán-235 dúsítással rendelkező

üzemanyagot is használni, hos�szabb ideig, nagyobb kiégésig.
Tehát igazából az üzemanyagot
nem rövidebb, hanem hosszabb
ideig lehet alkalmazni, mint korábban.
–– Cz. M.: Még egy gondolat
erejéig hadd térjek vissza a reaktorleállással kapcsolatos pozitív
hatásokra. Ha le kell állítani egy
reaktort, az napi kb. 140 millió forint bevételkiesést okoz a cégnek.
Az erőmű körülbelül még 30 évig
fog működni. Azzal, hogy meghosszabbítottuk az üzemeltetési
ciklust, a visszaindulásoknak meg
a leállásoknak a száma mintegy
25%-kal lecsökken. De ott van az
egésznek a fűtőelemoldala. A kiégett fűtőelem mennyisége 3%kal lesz kevesebb. Ez a legdurvábban radioaktív anyag, amit itt
csinálunk. Ez az atomerőművekkel szemben az egyik fő kritika,
és a projektnek köszönhetően ez
is kevesebb lesz. Aztán ott van
még a közepes és alacsony aktivitású radioaktív hulladék. Ezek
javításnál képződnek. Mivel azonban kevesebb a főjavítás, így ez is
drasztikusan csökken. De meg kell
említenem a kollektív dózist is.
Ez az, amikor az emberek sugárterhelést kapnak, amikor különböző tevékenységet végeznek radioaktív anyag közelében. Ennek
a tevékenységnek a mennyisége
is drasztikusan csökken, ezért a
sugárterhelés is csökken. Tavalyi
évben, és ez tény, 25%-kal volt
kevesebb a dolgozókat érő sugárterhelés, mint az eddigi rekord.
De a termelési rekordot, valamint
a rendelkezésre állást is megdöntöttük.
–– Akkor a gyakorlatban is igazolást nyert az, amit előtte az elméletben leírtak.
–– Cz. M.: Így van.

–– Önök egy hatalmas innovatív
megoldást tudtak realizálni. Általában az innovációnak mekkora
jelentősége van a Paksi Atomerőműben, és milyen jellegű innovatív
megoldások rajzolódhatnak ki a
jövőben?
–– Dr. N. I.: A Paksi Atomerőműnek nagyon komoly erénye és
előnye, hogy támogatja az ilyen
innovatív tevékenységeket. Ennek
a támogatásnak nagyon sok eleme van. Többi között megemlíthető, hogy van egy Műszaki Alkotói
Pályázat, ami már nagyon régóta,
25-30 éve él. Minden évben az innovációval kapcsolatos témákat
értékelik, díjazzák. A megvalósult
innovációk közül kiemelkedett a
teljesítménynövelés, amikor is a
blokkok névleges teljesítményét
8 %-kal emeltük, de rengeteg innovatív megoldás kell a blokkok
élettartamának hosszabbításához
is, ami szintén jó úton halad, és
több blokkra megkaptuk az erre
vonatkozó engedélyt ötven év
üzemideig.
–– Az Önök által kidolgozott módszert a nemzetközi atomenergetikai életben, erőművekben átvették?
–– Dr. N. I.: A hasonló típusú
blokkok azok, amik igazán érdekesek lehetnek ebből a szempontból. Van komoly érdeklődő.
Tavaly év végén a mochovcei
(Mohi) szlovák erőműből járt itt
nálunk egy delegáció. Éppen a
napokban értesültem róla, hogy
ők adtak egy megbízást a helyi
tudományos intézetüknek arra,
hogy végezzenek el elemzéseket, számításokat a részükre.
Ugyancsak a csehektől van némi
érdeklődés. Egy kicsit mindenhol
mások a körülmények, más a villamos rendszer, más a blokkoknak a száma, de összességében
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komoly érdeklődés van hasonló
típusú erőművek részéről.
–– Egyébként az egész ötlet és innováció az Ön és Önök tulajdonát
képezi, vagy a Paksi Atomerőmű
tulajdona? Lehet ezt értékesíteni,
vagy mindenki számára ingyenesen hozzáférhető ez a tudás?
–– Dr. N. I.: Igazából nincs ennek
semmiféle eleme szabadalmaztatva, tehát felhasználható más erőművek számára is szabadon. De a
mi szakmánkat egyébként is a nyílt
együttműködés jellemzi. A hasonló típusú erőművek szakemberei
folyamatosan figyelemmel követik
egymás munkáját. Már mi is nagyon sok hasznos gondolatot és
ötletet átvettünk ebből a bizonyos
közös kalapból.
–– Hogy látják, van még az Önök
által menedzselt projektben fejlő-

dési potenciál? Látják-e azt, hogy
a jelenlegi 15 hónapos ciklus
mondjuk 20 hónapra lesz növelhető?
–– Dr. N. I.: Igen, ez a kérdés jogos. Pillanatnyilag úgy gondoljuk,
hogy ezt a leállási időtartamot
nem lenne célszerű módosítani,
de más tekintetben máris igyekszünk továbblépni. Egy olyan geometriai módosítást szeretnénk
megvalósítani az üzemanyagon,
ami viszont az üzemanyag-költségeket csökkentené. Ez most egy
kisebb projekt, ami kialakulóban
van. Egyezettünk már az orosz
üzemanyag-szállítóval, és pozitívan állnak hozzá, és minden valószínűség szerint még az idén ez az
új fejlesztés is beindul.
–– Az elmúlt 4 éve Önnek is erről
a munkáról szólt. Vannak új felada-
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tok? Van most olyan projekt, amiről esetleg lehet beszélni?
–– Cz. M.: A jól elvégzett munka jutalma a lehetőség egy újabb
feladat megoldására. Ma az atomerőműben közel 3000 kolléga
dolgozik. Munkaköreink jó része
többéves atomerőművi tapasztalatot igényel, ami kizárólag a Paksi
Atomerőműben megszerezhető.
A feladataink az új blokkok építésével megnőnek, miközben a
munkaköreink jelentős részében
nagy a túlterhelés, és közel 500
tapasztalt szakemberünk megy
nyugdíjba a következő 5 évben.
Hatékonyabban kell működtessük
a folyamatainkat, fel kell készülnünk az újonnan érkezők gyors
beilleszthetőségére. Ennek előkészítésén dolgozom.
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A profittól a közérdekig
Torma Dóra, Tóth Márton | Fotó: Vincze Bálint
Mi mozgatja a nagyvállalatokat? A profit, vágja rá tíz emberből kilenc, és alapjaiban igazuk van. Az elmúlt 60 évben azonban apránként változásnak indultak az ipari forradalom idején bevésődött reflexek,
és részben társadalmi nyomásra, részben saját indíttatásból a profit utáni hajsza mellett fejlődni kezdett
valami, ami új alapokra helyezte a vállalatok és környezetük kapcsolatát. A társadalmi felelősségvállalás
fogalma az Egyesült Államokban az ötvenes években, Európában a kilencvenes, Magyarországon a két
ezres években követelt helyet magának – és tette kicsit jobbá a világot.

A kezdetek Amerikában: a gonosz multik jó útra térnek
Mondhatnánk, hogy az ötvenes
évek Amerikájában a nagyvállalatok megvilágosodtak, és bármilyen hihetetlen, de tényleg ez
történt. Kialakult egy fajta vállalati
filantrópia: a cégek akartak tenni azért, hogy a tevékenységüket
egészen szorosan nem érintő területeken megoldódjanak a társa-

dalmi problémák – ehhez azonban
szükség volt arra, hogy a Legfelsőbb Bíróság felszámolja az ennek
útját álló jogi tiltásokat, korlátozásokat. A hatvanas években aztán
a belső késztetés mellett megjelent egy jelentős külső nyomás is:
a hippikorszak virággyermekei a
korábbi generációknál jóval kriti-

kusabban nézték a világot, megoldást akartak a problémákra, a
vietnámi háborúra, a faji diszkriminációra – és hittek abban, hogy ez
mindenki felelőssége.
Az Egyesült Államokban a hetvenes-nyolcvanas években hívták
először ténylegesen CSR-nak – társadalmi felelősségvállalásnak – azt
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a vállalati viselkedést, ami tekintettel volt a közösség érdekeire, értékeire. Ez a felelősségvállalás olyan
területeket ölelt fel, amelyeket ma
már – különösen Európában – evidenciának érzünk: a fogyasztóvédelem, a munkahelyi biztonság,
a méltányos bérezés például, de
ugyanekkor, ebből az indíttatásból merült fel a környezetvédelem
fogalma is.
Mielőtt azonban a nagyvállalatokat egységesen szentté avatta volna bárki, a kritikus szemek
a problémákat is felfedezték. A
nagyvállalatok vezetőivel szemben
folyamatosan erősödött egy bizalmi válság, ami azt sugallta, hogy
ezeket az intézkedéseket a nagy-
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CSR – Társadalmi felelősségvállalás
A társadalmi felelősségvállalás vagy vállalati felelősségvállalás (angolul corporate social responsibility, röviden CSR) azt az elkötelezettséget jelenti, amelynek során a vállalat a közösség jólétének érdekében folytat önkéntesen, szabadon választott üzleti gyakorlatot,
amit erőforrásaival is támogat. (Philip Kotler: A vállalatok társadalmi
felelősségvállalása, 2005)

közönség nem tartja hitelesnek.
Beláttak a függöny mögé: a vállalatok sokszor puszta marketingeszközzé silányították saját CSRtevékenységüket, annak egyedüli
célja az lett, hogy jótékonyságuk
nyilvánosságot kapjon. A bizalmi válságra alighanem az Exxon-

Valdez tankhajó balesete tette fel
a koronát 1989-ben: minden idők
egyik legnagyobb környezeti katasztrófája megmutatta, mennyire
ártalmas az, ha a felelősségvállalás
csupán egy külső tényező, nem
pedig az ott dolgozók által átélt
közös értékrend.

Boldog kilencvenes évek: a környezettudatosság ébredése
A kilencvenes években a fenntarthatóság és a környezetvédelem
ügye utat tört a közbeszédben, a
mindennapi életben. Ehhez szorosan kapcsolódva – és az előző
évtizedből tanulva – az amerikai
vállalatok szemléletet váltottak.
Stratégiai elem lett a felelősségvállalás, már nem arra törekedtek,
hogy mindenkinek segítsenek,
hogy minden szembe jövő ügyet
támogassanak, hanem magukból
– az ott dolgozó emberekből, a
saját tevékenységükből – indultak
ki, és olyan ügyeket választottak,
amelyekhez közük volt, amelyek
a helyi közösségek, ügyfelek, alkalmazottak számára is fontosak
voltak.
Európában, Magyarországot is
beleértve, ez az az évtized, amikor a társadalmi felelősségvállalás fogalma megjelenik. A háború
után, pláne a szocializmusban a
nagyvállalatok másként jöttek létre és másként működtek, mint a

tengerentúlon – az a társadalmi
nyomás, ami ott a cégeket terelgette, itt nem feszítette őket. A
késlekedésért cserébe azonban az
Európai Unió megspórolta a tanulóéveket. 1995-ben megszületett
a CSR Europe nonprofit szervezet
jogelődje, 1998-ban megalakult a
CSR első európai online forrásközpontja, a Lisszaboni Stratégia pe-

dig már határozottan felszólította
a vállalatokat, hogy vállaljanak
felelősséget a társadalmi kohézió
és az esélyegyenlőség erősítése
érdekében. Ezt követte az EU Zöld
Könyve, majd 2007-ben az Európai
Parlament állásfoglalása a CSR-ről,
amely kimondta, hogy az állam feladata a vállalati felelősségvállalás
segítése.
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CSR Magyarországon:
időeltolódás
A rendszerváltás után, a nyugati vállalatok hazai
letelepedésével a társadalmi felelősségvállalás
fogalma hozzánk is eljutott – az európai irányelvek átvételének ellenére azonban bő egy évtized
kellett ahhoz, hogy legalább nagyvállalati szinten
megkerülhetetlen legyen. A Paksi Atomerőmű
például 1990 óta végez társadalmi felelősségvállaláshoz kapcsolódó tevékenységet – koordináltan, stratégiába ágyazottan viszont 2009 óta működik ez.
Idő kellett ahhoz is, hogy a hazai közvélemény kezelni tudjon, elfogadjon bizonyos CSR-eszközöket.
2001-ben az egyik joghurtgyártó elsőként állt elő
egy olyan akcióval, ami mára teljesen megszokottá és elfogadottá vált (sőt alig éri el az ingerküszöbünket): minden joghurt árából egy forintot
jótékony célra, daganatos gyermekek segítésére
fordítottak. Az ötlet kiverte a biztosítékot: százak
támadták a céget, mondván beteg gyerekeken
nyerészkedik. A népharag végül elcsitult, és a
program hosszú éveken át sikerrel futott.
Az új fogalommal kapcsolatban egyéb kérdések
is igen gyorsan napirendre kerültek. 2005-ben
például a hatóság megbírságolta az RTL Klubot,
amiért a híradóban a Hégető Honorka Alapítvány
pályázatáról úgy számolt be, hogy megemlítette,
az alapítvány fő szponzora az egyik telefontársaság, és ezzel megsértette a burkolt reklámozás
tilalmáról szóló törvényt. A médiatörvény azóta
sokat változott, a társadalmi felelősségvállalás fogalma, eszközei, módszerei, lényege egyre közismertebbek, de a sajtó és a publikum számára a
határvonal reklám és CSR között még mindig nem
pontosan tisztázott. A vállalatok többsége ebben
azért előrébb jár, és tudja: a társadalmi felelősségvállalás, a jótékonykodás, a fontos ügyek felkarolása és támogatása nem a reklám miatt fontos.
(Forrás: Meixner Boglárka: A CSR helyzete és
perspektívája Magyarországon, 2011, Nicoleta
Farcane, Eusebiu Bureana: History of Corporate
Social Responsibility Concept, 2015)

Szabályozott felelősségvállalás
A Paksi Atomerőmű gazdasági súlyának megfelelő
mértékben szerepet vállal a társadalmi felelősségvállalás területén, ám állami leányvállalatként komoly
protokoll szerint kell eljárni minden egyes beérkező
kérvénnyel kapcsolatban.
A Paksi Atomerőmű szponzorációs és támogatási,
társadalmi felelősségvállalási tevékenységét teljes
egészében a kommunikációs szervezet fogja össze,
ám döntési jogosultsága csak a Nemzeti Kommunikációs Hivatalnak (NKOH) van.
A Magyar Kormány célja, hogy az irányítása vagy
felügyelete alá tartozó költségvetési szervek, illetve
azon állami tulajdonú gazdasági társaságok, amelyek
felett az állam többségi befolyást gyakorol, olyan
kommunikációs tevékenységet végezzenek, amely
összhangban áll a kormányzati kommunikációs célokkal. Ennek érdekében hozta létre 2014 októberében a
Nemzeti Kommunikációs Hivatalt. Az állami tulajdonú
MVM Csoport tagvállalataként az atomerőmű szponzorációs, támogatási és társadalmi felelősségvállalási
tevékenysége is az NKOH hatálya alá tartozik, e szerint kell eljárnia.
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Társadalmi felelősségvállalás
az MVM Csoportnál
Az MVM meghatározó gazdasági szerepe mellett társadalmilag is fontos szereplő. A vállalatcsoport komolyan veszi a kiemelkedő tehetségek és teljesítmények támogatását, illetve társadalmi felelősségvállalási
tevékenységével hozzájárul az értékteremtéshez és a valódi értékek megőrzéséhez.
A társaságcsoport társadalmi felelősségvállalási tevékenysége elsősorban a szponzoráció, támogatás és
adományozás öt kiemelt területének egyikére vagy azok kombinációjára koncentrál:
•

kultúra (pl. könnyűzenei koncertek, együttműködés a Szépművészeti Múzeummal, Junior Príma díj magyar zeneművészeknek)

•

tudomány, oktatás és ismeretterjesztés, különös tekintettel az MVM Csoport tevékenységéhez kapcsolódó iparág, azon belül is kiemelten a nukleáris alapú villamosenergia-termelés hosszú távú fenntartása és biztonságos üzemeltetése

•

sport (például Miklósi Edit alpesi síző)

•

karitatív tevékenység (pl. Élménynap, Öltözz pirosba! Mellrák elleni küzdelem világnapja)

•

környezetvédelem és fenntarthatóság területe (MVM Energia Futam, szolárparabolák adományozása)
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A Tolnai út 17.-be várnak minden
adományt. Bármilyen ruhaneműt, lábbelit, konyhai eszközt,
étkészletet, edényt, bútort, szórakoztató elektronikai eszközt,
valamint pénzbeli adományt.
Önkénteseket is várnak, náluk
mindig sok a munka, mert a rengeteg ott lévő holmit állandóan
pakolgatni kell, számon tartani,
hogy mi hol van. Hiszen ha jön
valaki, és elmondja, mire lenne
szüksége, nekik tudni kell, hol
keressék.

Ítélkezés nélkül
Susán Janka | Fotó: Juhász Luca
Molnár Imrénét Pakson mindenki Ancikaként ismeri, az ő kezdeményezéséből fejlődött ki a most is működő alapítvány, és már 2009
óta a Segítők Háza. Az alapítvány kuratóriumában rajta kívül Hosszú
Ilona és Kiss Józsefné Évike dolgozik. Évente négy nagy rendezvényt
szerveznek, és minden héten két délelőtt élelmiszert, meleg ételt,
ruhaneműt és egyebeket adnak az elesetteknek a Segítők Házában.
Nehezen találnak munkájukhoz segítőtársakat, önkénteseket, mert
kevés azoknak a száma, akik nem tudnak belenyugodni abba, hogy
az igazán segítségre szorulók élethelyzetén nem tudnak változtatni,
és kevesen vannak olyanok is, akik egyszerűen el tudják fogadni a
rászorulókat. Elfogadni és segíteni őket, ítélkezés nélkül.
Ancika 2000-től 2009-ig egyedül
segített a szegényeken. Az otthonában és kis masszőrüzletében is
gyűjtötte az adományokat. A tűzoltóktól kapott kölcsön egy sátrat,
amiben a nagy ünnepek előtt kirakodta az összegyűjtött dolgokat,
amire hamarosan már számítottak
is a rászorulók, és nemsokára már
ezeken kívül is keresték. A családja
(egy fia és egy lánya van, és három
unokája) is elfogadta, hogy a nagy
ünnepek előtt édesanyjuk min-

dennapjai a másokon való segítésről szólnak.
Négy nagy rendezvényt tartanak
minden évben. Az első a húsvét
előtt „zöldcsütörtökként” ismert,
ahová idén Dunaszentbenedekről
és a Nagycsaládosok Paksi Egyesületéből láttak vendégül közel
negyven gyermeket. Az atomerőmű biztosítja ezekhez a rendezvényekhez a sátrat (amit fel is
állítanak és le is bontanak), ahol a
programokat tartják, ami nagyon

nagy segítség számukra, mondja
Ancika, mert az alapítványnál dolgozók már közel hetvenévesek.
Bohóc várta és végig szórakoztatta
a mostani húsvét előtti jótékonysági napra érkező kis látogatókat,
pizzával és teával vendégelték
meg őket, majd a nyuszitortát is
felszeletelték. Vidám játékba vonta be a gyerekeket a bohóc, majd
megkezdődött a tojáskeresés és a
már elmaradhatatlan tojásfestés.
Idén májusban a város napján halászlét főznek, és vendégül látják a
hátrányos helyzetűeket. Az iskolakezdés a következő nehéz időszak
a kis jövedelmű családok számára,
ezért szervezik az augusztusi rendezvényüket. Ekkorra igyekeznek
sok iskolatáskát, sportcipőt, melegítőt, tornazsákot összegyűjteni, ha sikerül támogatást kapni,
esetleg újakat vásárolni, és persze
ruhaneműt gyűjteni. December
23-án tartják legnagyobb rendezvényüket, a karácsonyit, ahol az
előre elkészített 200 ajándékcsomag nem biztos, hogy elegendő.
Az Önzetlenül Segítők Paks Nonprofit Alapítvány a Tolnai út 17.
alatt működik. Barta József bizto-
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sította az épületet 2009-ben, amit
most már Segítők Házaként emlegetnek a városban. Az épület felújításra szorulna, időnként beázik,
a fűtése sem megfelelő. Kályhában próbálnak meg télen fűteni,
hogy a vízvezeték ne fagyjon el.
Nagy vágyuk válna valóra, ha egy
jobb állapotú és kicsit nagyobb
épületbe tudnának költözni.
A házat kedden és csütörtökön
tartják nyitva 7-től 12 óráig, ekkor
jöhetnek a segítségre szorulók,
hogy ingyen kapjanak egy kis élelmiszert, ruhaneműt, háztartási és
technikai eszközöket, bútorokat.
Keddenként előteremtenek egy
kis meleg ételt is, amit éthordóban
vihetnek el. „Az adag akkora, hogy
akár két napra is eloszthatják, és ez
egy hónapban már nyolc napon jelent meleg ételt” – meséli Ancika,
és mosolyog a szeme, miközben
ezt mondja.
A nyári időszakban végig befőznek
annyit, hogy egész évben tudjanak
majd adni belőle, amihez közel
négyszáz üveggel kell készíteni.
Sok tököt, zöldbabot termelnek
otthon, hogy tudjanak belőle lefagyasztani. „A lekvár és a befőtt

nagyon jó dolog, vitamin is van
benne, és édesség is” – mondja.
Ancika szerint Pakson a lakosok
harminc százaléka az, aki szociálisan rászoruló. A legrosszabb a
hajléktalanok helyzete. Vannak
olyanok, akiknek van még fedél a
fejük fölött, de már nem tudnak
változtatni a helyzetükön. Saját lakásuk esetleg már nincs is, beköltöznek valahová, vagy néhányan
összeköltöznek. Ezek az emberek
lelki sérültek, olyan krízisen mentek át, amelytől mindenki próbálja
magát távol tartani. Elmeséli, hogy
az egyik korábbi rendezvényükön
a háttérből figyelték egy pszichológussal, hogyan viselkednek
az ilyen helyzetben lévő szülők a
gyerekeikkel, és az látszott, hogy
a szülők betegebbek, mint a gyerekek. Ezek a szülők nem tudnak
megfelelő mintát adni a gyerekeiknek, így ők is sérültekké válnak.
A következő réteg a kisnyugdíjasok, akiket nem tud a családjuk segíteni, és persze a munkanélküliek.
Volt néhány kezdeményezésük,
amelyek egy ideig elindultak,
de mára abbamaradtak. Indítottak egy felzárkóztató programot,
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amelyben szerették volna alapvető életvezetési, gazdálkodási dolgokra megtanítani a rászorulókat.
Sorolja mire is: hogyan osszák be a
pénzt, milyen alapvető élelmiszerekre költsenek, hogyan tudnak
gazdaságosan főzni, előző napi
ételből másnap új fogást készíteni.
Szerették volna őket megtanítani lekvárt főzni, befőttet készíteni, ami nekik is nagy segítség lett
volna a nyári időszakban. Sajnos
elmaradtak a megszólítottak. Jó
pár évig munkanélküli pedagógusokkal korrepetáltak gyerekeket,
de aztán ők elköltöztek Paksról.
Az alapítvány honlapját elkészítették, de a karbantartása nem megoldott, jó ideje nem kerülnek fel
friss hírek.

Civilek a város napján
2017. május 20.

Idén először rendezik meg ezt
a nagyszabású rendezvényt,
amelynek programjain mintegy
hatvan civil szervezet, intézmény
és művészeti csoport vesz részt
valamilyen formában. 9 órakor
indul a Szent István térről a felvonulás a Táncsics parkig, van,
aki zenélve fog vonulni, mások
lovakkal, kerékpárral, motorral
vagy csak gyalogosan.
A színpadi programok 10 órától
kezdődnek, és váltakozni fognak
a zenei, sport-, néptánc-, moderntánc-előadások, amelyeket
este nyolckor a Peet Project koncertje zár majd.
Napközben lesz térzene, ügyes
ségi verseny, lovas- és motoros
bemutató, ügyességi feladatok
bicikliseknek, ételkóstolások és
egészségügyi tanácsadás és még
sok minden más.
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Felelősségre nevelés

Közösségi szolgálat
Susán Janka | Fotó: Juhász Luca, internet
Először a közösségi szolgálat során ismerkedik meg a legtöbb diák egy igazi munkahellyel, ahol a rájuk
bízott feladatokat felelősségteljesen kell elvégezniük. Ezeket az élményeket talán soha nem fogják elfelejteni, és olyan tapasztalatokat szerezhetnek, amelyek befolyásolják a pályaválasztásukat, valamint
újabb ismeretségeket is köthetnek. 2016 óta már csak az a középiskolás kezdheti meg az érettségi vizsgát, aki teljesítette a négy év alatt az ötven óra közösségi szolgálatot, amely nem jelent túlzó elvárást,
ám rendszeresen foglalkozni kell vele. A legszerencsésebb, ha az első három év alatt teljesítik, így a
negyedik évfolyamban már csak az érettségire, felvételire tudnak összpontosítani. A diákok számára
tehát kötelező feladatot jelent, ám ők dönthetik el, hogy milyen területen szeretnének munkát végezni.
A választást megkönnyíti, hogy a paksi középiskolák már sok intézménnyel kötöttek megállapodást,
igen különböző területekről. Az Energetikai Szakgimnázium és Kollégiumban Csajági Sándor közismereti igazgatóhelyettessel, a Vak Bottyán Gimnáziumban Binder Klára igazgatóhelyettessel és két kisdiákkal beszélgettem.
Az ötven óra közösségi szolgálatot a kilencedik évfolyamtól a tizenkettedik évfolyam végéig kell a diákoknak
teljesíteni, csak az kezdheti meg az érettségi vizsgát, aki
megfelelően dokumentálva, igazolva teljesítette. Erről
a kötelezettségről a szülőket is tájékoztatják, és az osz-

tályfőnökök a diákok számára is tartanak egy kis érzékenyítést a program elején, amely során elbeszélgetnek
arról, miért is fontos ez a számukra, milyen lehetőségek
állnak a gyerekek előtt, és mit profitálhatnak belőle,
meséli Csajági Sándor, az ESZI igazgatóhelyettese.
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Jelenleg több mint kétszáz szervezettel van már az
iskolának együttműködési szerződése, mert csak
olyan helyen dolgozhatnak a gyerekek, amellyel az iskola előzetesen szerződést kötött. Az iskola harminc
kilométeres körzetében kell lennie ezeknek a szervezeteknek, vagy mivel náluk vannak kollégisták is, a
lakhelyük harminc kilométeres körzetében. A szülők
sokszor segítenek új kapcsolatok kialakításában, így
folyamatosan bővülnek a lehetőségek.
Az iskola pedagógiai programjához nem kapcsolódó
iskolai rendezvényeken is végezhetnek a gyerekek
közösségi szolgálati munkát. Ilyen például, amikor a
szóbeli felvételi elbeszélgetésben vagy az iskola nyílt
napján segítenek. Ezekre mindig sokszoros a túljelentkezés, szívesen vesznek rajta részt. De ilyenek a
külső cégek rendezvényei vagy a gólyatábor, amelyek
szintén népszerűek a gyerekek között, mert a munka
mellett még szórakozást is jelent számukra.
Az évek során naplóban dokumentálják, mikor és hol
végeztek munkát, amit az osztályfőnökök folyamatosan ellenőriznek, szignóznak. Oda kell figyelniük,
mert hétköznap nem teljesíthető három óránál, hétvégi napokon pedig öt óránál több. A teljesített ötven óra után, a projekt zárásáról egy kis összefoglalót
készítenek. Az osztálytársak előtt pedig beszámolnak
az élményeikről, tapasztalataikról. Ezzel együtt kerül a
napló az iskola irattárába.
A gimnáziumban Binder Klára koordinálja a közösségi
szolgálat teljesítéséhez kapcsolódó feladatokat. A szülők vagy gyerekek neki jelzik, hogy milyen szervezettel
szeretnének esetleg együttműködési szerződést kötni,
a már meglévőkön kívül. Az iskola honlapján megtalálható az aktuális lista, amelyből elsőként válogathatnak.
Az egyik legfontosabb kitétel, hogy olyan szervezetek
javára végezhetnek munkát, amelyek nem folytatnak
üzleti tevékenységet. A diákok a munkájukkal segítik az
ott dolgozókat, de nem helyettük végzik el a feladatot.
Kulturális és szociális területen vannak kapcsolataik, az
önkormányzatokkal, óvodákkal, a katasztrófavédelemmel, a rendőrséggel, sorol fel néhányat az igazgatóhelyettes. Az iskolában is számos lehetőség adódik az iskolai programok lebonyolításakor közösségi szolgálati
órák gyűjtésére. De akár a tananyagban lemaradt társaik korrepetálásával, vagy a most már rendszeresen az
iskolába érkező cserediákok magyar nyelvre tanításával
is. Jelenleg egy japán kisdiák tölt egy évet náluk, említi
meg Klári. Domonkos Dominika és Nikl Kamilla Maya
tizedikes tanulók azt mesélik, nem érte őket meglepe-
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tésként, hogy a gimnáziumban közösségi szolgálatot
is kell majd végezniük. Ők már a kilencedik évfolyam
óta gyakran szánnak erre időt, és ez a néhány óra nem
jelent nagy megterhelést számukra. Dolgoztak már
a Csengey Dénes Kulturális Központ több rendezvényén, amelyek közül a gyereknapot emelték ki. Nyáron

a Kishegyi úti óvodában az éves nagytakarításban segédkeztek. A gimiben is sokszor vannak olyan programok, amelyekhez jelentkezhetnek segítőnek. A kutatók napját említik meg, ahol párhuzamosan rengeteg
program közül választhatnak az odalátogatók, így a
lebonyolításába sok diáknak be kell kapcsolódnia,
ők is ebben vettek részt. Dominika a Tűzvirág Táncegyüttesben táncol, és ott is szerveztek már többször
népszokásokhoz, ünnepekhez köthető gyermekprogramokat. Ezeken a programok előkészítésében, majd
a lebonyolításában és az azt követő elpakolásban segített. Maya időnként műsorvezetőként dolgozik iskolai
rendezvényeken, legutóbb az iskola jótékonysági bálján konferált, legközelebb pedig a színháztörténeti vetélkedőt fogja vezetni. Az, hogy kötelező ezt az ötven
órát letölteni, nem jelent negatívumot számukra, mert
megtalálhatják az érdeklődésüknek megfelelő feladatokat, és az eddigi tapasztalatok tükrében már látják,
hogy mindig tanulnak valami nagyon hasznosat is, ami
már életszagú. Bepillantást nyerhetnek egy munkahely
mindennapjaiba, és az ottani emberi kapcsolatokba,
egyúttal újabb ismeretségekre tesznek szert. Tetszik
nekik az is, hogy kipróbálhatják, milyen az, amikor felelősek egy feladat elvégzéséért.
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Pirosban a szívünk
Sipos-Szabó Csilla | Fotó: Juhász Luca
Az MVM Csoport dolgozóiként több éve részt veszünk az „Öltözz pirosba!” jótékonysági kampányban,
amellyel a Szemem Fénye Alapítványnak nyújtunk anyagi támogatást. Pirosba öltöztetjük magunkat, a
szívünket, adományozunk – mind tudjuk, hogy a Dóri Háznak, de valójában nem ismerjük pontosan, mivel
is foglalkoznak ott. A Dóri Ház Pécsen kapott otthont. Mentesítő szolgáltatást nyújt a gyógyíthatatlan
betegségben szenvedő gyerekeknek és azok családjainak oly módon, hogy egy időre térítésmentesen
átvállalja a beteg gyermek teljes ellátását, gondozását. Általában nem fogadnak látogatókat, de most
velünk kivételt tettek, hogy az erőműben és annak környékén dolgozó, élő támogatóik is közelebbről
megismerhessék őket.

Egy áprilisi, havas-esős napon látogattunk el fotós kolleganőmmel
Pécsre, amelynek szélsőséges időjárását egy ideig emlegetni fogjuk. Szokatlan volt, hogy a hosszú,
fagyos tél után, a napsütést szinte
már megszokva, egyszer csak vis�-

szaköszöntött a barátságtalan, komor idő, amely teljesen kizökkentett komfortérzetünkből. Az ilyen
napokról legszívesebben nem
vennénk tudomást, átaludnánk, és
csak akkor kelnénk fel, amikor már
visszatért a napsütés, a fény…

Valami hasonlót éreztünk a Dóri
Ház látogatása kapcsán is, hiszen
általában nem tartozik a megszokott kényelmes kis életünkhöz,
hogy visszafordíthatatlan, szívet
szorító, szomorú sorsokkal találkozzunk. Ha a tévében találkozunk
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hasonlóval, talán elkapcsolunk, ha
hallunk róla, bár sajnálkozunk, de
gyorsan töröljük az agyunkból, és
vidámabb témára váltunk.
Kissé megilletődve kopogtunk a
ház ajtaján, egyszerre volt bennünk kíváncsiság és egy kis félelem, hogy mivel, kivel is fogunk találkozni. Egy kedves hölgy nyitott
ajtót, és irányított minket a szomszéd épületbe, ahol az alapítványi
irodák kaptak helyet. Dallos Edit
állt rendelkezésünkre, aki nagyon
barátságosan fogadott minket, és
minden kérdésünkre tabuk nélkül,
őszintén válaszolt.
Az alapítványt Gyura Barbara alapította, aki kisgyermeke elvesztése után döntött úgy, hogy szeretne
tenni a hasonló helyzetű gyermekekért, családokért. Kezdetben
gyermekbeteg-szállítást végeztek,
amely a mai napig működik. Két
mentő és egy betegszállító autó áll
rendelkezésre, amelyekkel közel 60
ezer főért tartoznak felelősséggel.
Ez a tevékenység nőtte ki magát,
és közel 16 000 hazánkban élő család segítségére megalakult Magyarország első gyermekhospice-

háza, amely 2011-ben fogadta első
lakóját, Várdai Dórát. Tőle ered az
elnevezés.
Egy évben 21 nap segítséget vehetnek igénybe a családok, akik
dönthetnek arról, hogy ezzel egyhuzamban vagy több részletben
kívánnak élni. Ez időre beadhatják
a gyermeket, de arra is van lehetőség, ha a család úgy kívánja,
hogy a szülők és az egészséges
testvér(ek) együtt költözzenek a
barátságos kétszintes családi házba. Ekkor a szülők kicsit fellélegezhetnek, több minőségi időt tölthetnek egészséges gyermekükkel.
Kikapcsolódhatnak, olyan programokat szervezhetnek, amelyekre a
mindennapokban nincs lehetőségük. Beszélgetésünk során többnyire autó- vagy egyéb balesetet
szenvedett, daganatos, valamint
veleszületett rendellenességben
szenvedő gyerekekről, fiatalokról
esett szó. Amikor rákérdeztem,
hogy pozitív példáról, javulásról,
esetleg gyógyulásról is be tudnak-e számolni, Edit halkan, de határozottan válaszolt: „Nem… ez a
történet nem erről szól.”
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Ez a mondat úgy hatott rám, akár
egy nagy pofon. Egész más választ vártam… Nyilván ismerem a
gyógyíthatatlan szó jelentését, de
az emberi agy nagyon nehezen
fogadja be a halálközeli információkat. Innentől kezdve az udvarias csevegés komoly, mély beszélgetéssé alakult. Ekkor éreztük át
igazán, hogy a „Szemem Fénye
Alapítvány” mentesítő szolgálata
milyen szeretetteljes testi és lelki
gondoskodást ölel fel.
„Vannak családok, akik az utolsó
napokra hozzák be a gyermeket
azért, hogy méltóságteljesen búcsúzhassanak el az élettől, a család pedig tőlük. Ezzel többnyire a
kórházi méltatlan körülményektől
kímélik meg az egész családot, de
vannak olyanok is, akik nem szeretnének otthonukban elválni.”
Átsétáltunk a házba, ahol a dolgozók 12 órás műszakban váltják
egymást. Munkakörük igen széles,
hiszen a beteggondozás és speciális ellátásnyújtás mellett komplett háztartást vezetnek, amely jól
érzékelhető, ahogy belépünk. Az
ebéd a tűzhelyen, a ruhák a fürdőszobában száradnak, a tisztaság
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pedig szembetűnő, ami szükséges
is, hiszen a legyengült immunrendszerre különös tekintettel kell lenni
ezen a területen is. Az étkezőasztalon húsvéti dekorációt látunk,
majd megpillantunk a nappali kanapéján, pokrócba burkolózva egy
kislányt, aki különös kedvességgel
mosolyog ránk. Ő Dórika, akinek
neve véletlen egybeesés. Mint
kiderült, nem is olyan kislány. 15
éves, izomsorvadásban szenved,
ezáltal több szervi elégtelenséggel is küzd egyre gyengébb, törékeny kis teste. Ennek ellenére
kezében kötelező olvasmány, körülötte tankönyvek, hiszen nemsokára érkezik a tanár néni. Az oktatás
ugyan nem tartozik a ház szolgáltatásai közé, de ez is azt igazolja,
hogy mindent megtesznek annak
érdekében, hogy a gyermekek
egészséges társaikhoz hasonló,

normális életet élhessenek. Így ha
épp pedagógusra van szükség, az
sem jelent akadályt.
Beszélgetek kicsit Dórival, nehéz
eldönteni, hogy ki van jobban
megszeppenve, ő vagy én. Szerényen, udvariasan válaszol, amikor a tanulásról, olvasásról kérdezem, közben végig mosolygunk
egymásra. A mosoly mögött jól
érzékelhetőek a ki nem mondott
szavak, mind az ő, mind az én részemről. Pontosan tudja, miért
vagyok itt, és ezt megfelelő intelligenciával kezeli. És ami engem
illet… mit is mondhatnék egy szép
arcú kamasz lánynak, aki teljes
mértékben tisztában van azzal,
hogy haldoklik? Meglátom az asztalon a laptopot, így arról kezdek
beszélgetni, majd elmeséli, hogy
nagyon szeret internetezni, ez a
hobbija. Amit az egészséges gyer-

mekek megtehetnek – kirándulás,
fára mászás –, bár sajnos egyre
inkább hanyagolnak, az Dórinak
nem opció.
Megengedte, hogy bemenjünk a
hálószobájába, belépve alvóhelyét
látjuk, egy rácsos kiságyat, körülötte tolószék és különféle egészségügyi eszközök.
Továbbhaladva a fürdőszobában
Edit elmeséli, hogy adományként
kaptak egy fürdetőtolószéket,
amely az egyik visszatérő gyermek
nagy öröme, hiszen évek óta leghőbb vágya egy kiadós zuhanyzás, ami kizárólag ezzel a speciális
székkel kivitelezhető.
Az emeleten hálószobák ajtófélfái
névvel ellátottak. „ Márk szoba”,
„Nadin szoba”. Nem kellett sok
fantázia, hogy rájöjjünk, honnan
ered az elnevezés. „Ránéztem
Editre, és csak annyit kérdeztem:
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„Azért?” Ő pedig helyeselve bólogatott, „Igen, azért. Ők innen
mentek el”.
A játszószobába érve a szekrények
zsúfoltságig tele társasjátékokkal,
babákkal, autókkal és mindennel,
amivel játszani lehet. Rengeteg
tárgyi adományt kapnak, bútorokat, ruhákat, s ezáltal szóba kerülnek a piszkos anyagiak. Nagyon
hálásak minden említett ajándékért, de a legnagyobb segítség az
anyagi támogatás. Nincs fix bevételi forrásuk, a dolgozók többnyire
késve kapják a fizetésüket, ezért a
felmondás benyújtása nem ritka
példa. A bérek mellett a családi
ház fenntartása, a rezsiköltségek,
az autók karbantartása és tankolása, valamint az alapvető mindennapi élettel járó költségeket
éppenhogy vagy egyáltalán nem
tudják kigazdálkodni. Csodákkal
is találkoznak a hétköznapokban.
„Egy ismeretlen férfi bekopogott,
hogy szeretné befizetni a havi
rezsiköltségeket, aztán egy másik példa: egy kedves idős hölgy
megvásárolt egy 800 000 Ft-os
lélegeztetőberendezést”.

Ezek a közhelynek hangzó, de valóban hétköznapi hősök tartják
életben a házat, ezáltal az áldozatkész, elkötelezett dolgozók pedig
a gyerekeket, segítve őket lehetőségeikhez mérten mindenben.
A betegség ellenére vagy annak
„köszönhetően” az élet apró örömeit ezek a gyerekek tudják igazán
értékelni. Ők egészen másfajta
szeretetet és hálát közvetítenek,
mi pedig tekintetükből megtapasztalhatjuk, hogy a kis dolgok
is milyen csodálatosak. Testük,
lelkük, törékenységük ellenére
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emberfeletti erővel, kimondott
szavaik pedig nagy jelentőséggel
bírnak. Így volt ez akkor is, amikor
elköszöntünk. Én sziát köszöntem,
és további szép napot kívántam
tudva, hogy neki minden nap ajándék, tőle pedig ez hangzott: „Viszontlátásra”. Kétségtelenül nagy
súlya volt ennek az agyonhasznált
szónak. Számomra biztosan, mert
én határozottan hiszek a viszontlátásban…
…és amíg nekünk a nehézkesen
bár, de garantáltan visszatérő tavasz, nekik a Dóri Ház jelenti a
napsütést, a fényt.
Erről szól tehát az erőműben is
minden évben meghirdetett „Öltözz pirosba!”, amelyet az irodaépület aulájában minden évben
egy csoportképpel örökítünk
meg. Ez van a kampány mögött, és
felemelő a tudat, hogy az adományok különösen jó helyre kerülnek,
valakinek igazán sokat jelentenek.
Talán egy gyermek utolsó heteit,
napjait vagy az utolsó óráit könnyítik, szépítik meg.
Aki segíteni szeretné munkájukat,
az a www.szememfenye.hu oldalon az alapítvány és a Dóri Ház bemutatkozása mellett megtalálja a
bankszámlaszámukat is.
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A rámolás öröme
Orbán Ottilia | Fotó: internet

Imádom a tavaszt. A legszebb évszak, amikor a hideg szürkeségből
kiszabadul az ember, a friss, zöld
illatot beszippantva. Persze mindezek járuléka a kert rendbetétele, a
tavaszi nagytakarítás. Ja, és persze
a legeslegfontosabb, a ruhásszekrényeink átrámolása. A téli holmik
átválogatása, elcsomagolása és
a lengébb, színesebb, vidámabb
holmik rendbetétele, előkészítése
a „bevetésre”. Imádom!
Ahogy elnézem a szekrényem, jól
jönne a néhány meglévő táskám
mellé még egy kiszemelt, idén
trendi színárnyalat, ami még nincs
a készletben. Hiszen az idei év színei nem passzolnak a tavalyiakhoz.
Mindezekhez persze újabb fazonú
és színű cipők illenek.
Töprengek, hogy mire kell költenem még. Kipróbálnám a reklámban hirdetett szupersampont,
amitől a hajam olyan csillogó és
lágy lesz. Az antigravitációs technológiával készült szemspirált is.
(Ezek nem vesznek komolyan, így
akarnak eladni valamit!) Természetesen megveszem az akciós
csomagolást, így majdnem egy
évre elegendő samponom van,
amitől lelkifurdalásom van. Bánatomban új cipővel vigasztalom
magam. Vásárlás közben elcsábít a
kirakatban látott, kívánatosan csomagolt süticsoda. Vásárlás nélkül
nincs élet, bárhogy küzdünk, behálóztak minket a csillogó plázák,
elvarázsol bennünket a reklámok
álomvilága. Rengeteg olyan holmit

megveszünk, amire nincs igazán
szükségünk. Ebből a pazarlásból
lesz a hulladék. Magyarországon
minden egyes ember évente több
kilóval járul hozzá a környezetszennyezéshez, és ez a szám minden évben nő. Lassan már nem
tudjuk, hogyan kell növényeket
termeszteni, állatokat tartani, varrni, javítani, ellátni magunkat. Rá
vagyunk utalva a boltokra, többnyire a multikra.
Nagyszerű ötletnek tartom és
ajánlom a „DIY – Csináld magad!”
mozgalmat, amely számomra még
mindig tud újat és egyedit mutatni. Megtanította számomra,
hogy az egyedi adottságaimat,
lehetőségeimet figyelembe véve
lehet alkotni egyedi és hasznos
dolgokat. Legyen szó szekrényürítésből származó ruhaneműről,
cipőről, táskáról, illetve elhasználódott régi bútordarabokról. Ha
nem túl jó a kézügyességed, nem
kell egyszerre bonyolult dolgokba
belevágni. Igen, a cipőimet is javíttatom. A paksi piactéri cipőjavító fiatalember nagyon gyors és
ügyes. Még ő kért elnézést, hogy
nem tudja azonnal megsarkalni a
cipőm, csak egy pár óra múlva lesz
kész. Nagyon szépen és tisztán
dolgozott, elégedett voltam. Nézzünk körbe, mert nagyszerű mester- és szakembereket is találunk,
például ruhajavítókat, szabászokat
és bőrkabátjavítót: Jancsi bácsit,
aki táskákat, deréköveket is javít.
(Valaha ő is az atomerőműben dol-

gozott.) Igazi mesterművet ad ki a
kezei közül. Vegyük észre őket, hiszen rengeteget spórolhatunk, és
tettünk valamit a környezetünkért.
Ezzel támogatjuk a helyi vállalkozókat, kisiparosokat is.
A megvásárolt árut szatyorba rakom. A reklámszatyrok nagyon
hasznosak lehetnek, mert a nagybevásárlás során beszerzett árut
valahogyan haza kell cipelni. Textilből készíthetünk egyedi bevásárlótáskákat, amit könnyen tisztán tarthatunk.
A fényhez áram kell, az áram pedig pénzbe kerül, nem is kevésbe.
Lehet, hogy régimódi megoldás
a gyertyák használata. Mégis a
saját kezűleg készített vagy díszített gyertyatartók jól mutatnak a
szobában; ha az illatosított verziót
választod, a légfrissítőt is megspórolhatod, ráadásul sokkal hangulatosabb a gyertyafény, mint a
lámpáké. (Valljuk be őszintén, még
romantikus is.)
Ez csak néhány apró dolog. Egyszer mindenkinél eljön az a pillanat, amikor teljes felelősséget kell
vállalnia a saját életéért, illetve a
környezetért, amiben él. Segíthetsz a környezettudatos életmóddal, energiatakarékossággal,
víztakarékossággal,
hulladékok
mennyiségének csökkentésével,
szelektív hulladékgyűjtéssel, tudatos vásárlási és fogyasztási szokások megvalósításával. Igen, mert
azért mégiscsak felelősséggel tartozol.
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Kapszulagardrób

avagy az út a minimalista ruhatárig
Lehmann Katalin | Fotó: Juhász Luca, internet
Emlékszem, minden tavasszal és ősszel a családi program részét képezte a nagy ruhaselejtezési nap, amikor az elhasználódott, megunt,
sosem használt ruhadarabokat gondosan bezsákoltuk, és a padlásra vagy miután a padlás kapacitása nem tette lehetővé, az ún. nyári
konyhába hordtuk. Hatalmas élmény volt! Mindenfelé blúzok, ingek,
nadrágok és szoknyák hevertek. Volt amitől nehezebben, volt amitől
igazán könnyedén megváltunk, de előfordult az is, hogy kisebb-nagyobb küzdelmes szócsatát követően anyukám visszatette azt a ,,csinos kis csipkés blúzt” a szekrényembe. Nem volt rongyrázás, akarom
mondani pénzszórás.
Susogós nadrágok, csajos flanelingek, hasvillantós Baby Sisters, boldog 90-es évek! A ruhásszekrény-tisztogatás örökérvényű dolog, ahol
nem árt az észszerűség, de gondolkodjunk inkább előre! Ne vásároljunk feleslegesen, alkalmazzuk inkább a kombinatorikát! Ki hallott már
a kapszulagardrób-elméletről? Kudor Katalin, az MVMI Zrt. titkársági
koordinátora már igen, és a módszert jó szívvel ajánlja nekünk is.

–– Az ember, legyen nő vagy férfi,
hajlamos lehet a ruhavásárlási túlkapásokra; rengeteg cipőt, blúzt,
inget, nadrágot stb. halmoz fel, de
amikor szükség lenne egy tuti ös�szeállításra, egyszerűen nem tud
dönteni – az óra pedig ketyeg, indulni kellene a megbeszélt találkozóra. Az örökös frusztráció mellett
még el is késhetünk. Úgy tudom,
erre a napi szintű problémára –
amely bárkivel megtörténhet –
neked egy remek (a világhálón
egyébként bárki által elérhető) recepted van, amelynek fő célja többek között a költséghatékonyság
és a ruhatár átláthatóbbá tétele.
Hol hallottál először a ,,kapszulagardrób-elméletről”?
–– Soha nem voltam egy hosszan
tükör előtt készülődős emberke,
és manapság ezt 3 gyerek mellett
meg pláne nem tudnám teljesíteni.
Az indíttatást tehát egy kicsit más
irányból közelíteném meg. Az élet
egyre inkább olyan könyveket és
blogokat sodort elém, amelyek
azzal foglalkoznak, hogy egy minimális és fenntartható háztartás
kialakításával időt, pénzt spórolsz,
és a környezetedet is véded. Ezen
könyvek és blogok nagy része
foglalkozik a gardrób minimalizá
lásával.
–– A döntés, hogy változtass a ruhatáradon, nehéz volt?
–– Már régen érett bennem, hogy
rendbe teszem a gardróbomat,
mert a ruhahalmok jobbra-balra dőlnek, csak akkor még nem
tudtam, hogy ez azt fogja jelenteni, hogy teljesen lecsupaszítom
a szekrényemet. Aztán a blogok
olvasása után egyik este „bekattant” valami, megragadtam a
legnagyobb ruháskosaramat, és
elkezdtem pakolni, pár perc múlva
kellett még egy kosár, és a végére még húsz óriás zsák. Szerintem
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nem túlzok, ha azt mondom, hogy
ha egy évig kellett volna úgy öltözködnöm, hogy nem veszem fel
kétszer ugyanazt a ruhát, nem okozott volna nehézséget.
–– Melyek az első lépések, melyek
az alapelvek? Hogyan válhatok saját magam tudatos stílustanácsadójává?
–– Az első és legfontosabb, hogy
komoly legyen az elhatározás. Nagyon fontos, hogy felejtsük el a

darab, kiegészítő és cipő is beletartozik.
Nagyban segítette az elhatározást,
hogy hétéves Luca lányom az óriás pakolásom közepette közölte,
hogy szívesen kijárna az osztálytársaival a paksi bolhapiacra, hogy a
ruháimat árulja, és az így a befolyt
összeget az iskolájának, a paksi
Aranyhal Waldorf iskolának adná.
–– Ha megvan az elhatározás (külső-belső segítséggel egyaránt), a
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–– Véleményem szerint egyre többen vagyunk. Azt figyeltem meg,
hogy azok az emberek álltak be
elsőként a sorba, akik a környezetvédelem miatt cselekedtek. Rengeteg cikk foglalkozik most már
Magyarországon is a divatcégek
környezetre mért káros hatásával,
és azzal, hogy az előállított ruhadarabok milyen munkakörülmények közepette jönnek létre. Így
az ember nem vásárol, minimalizál

Logikusság és észszerűség. Lényegében így határozhatnánk meg a
kapszulagardrób fogalmát, amely különféle blogokon keresztül olyan
saját ruhakollekció összeállításában ad hasznos tanácsokat, amellyel
átláthatóbbá tehetjük a szekrényünket és nem mellesleg költséghatékony is, tehát a pénztárcánk jó barátja. Fontos a színek harmóniája,
és hogy csak azt viseljük, amiben igazán jól érezzük magunkat, hiszen
egy kis önismerettel bárki ráeszmélhet arra, hogy mi az, ami neki igazán jól áll, és mi az, ami kevésbé.

„majd belefogyok” ruhadarabokat, próbáljunk elszakadni érzelmileg is az adott daraboktól „jaj, ezt
ekkor és akkor vettem, páromtól
kaptam ajándékba” stb. Nekem
segített az elején, hogy a bezsákolt ruhákat a közelemben tartottam, hogy ha esetleg tényleg kell
valami, ki tudjam venni. (Természetesen nem került rá sor.)
Elkezdtem pakolni, és közben
megvilágosodtam, hogy mik azok,
amiket szeretek és nap mint nap
szívesen viselek. Véleményem szerint a gyakori mosások miatt mindenki a feltornyosult ruhák „tetején” lévő darabokat hordja csak.
Nagy valószínűséggel ezek alkotják az ember ruhatárának alapját.
Mindenki úgy alakítja a kapszulát, ahogy kedve tartja, én a négy
évszakra hagyatkozom, nekem ez
tűnt észszerűnek, de ez bármikor
variálható, változtatható, csak az
egyéntől függ. Van olyan, aki 33
ruhadarabban határozza meg a
kapszuláját, amibe az összes ruha-

lényeg már csak a kombinatorika,
de nem elhanyagolhatók a színek
sem, ugye?
–– Szerencsére az informatikán
öltözhetünk lazább farmer-póló
kombinációban, így én abszolút a
saját kedvenceimre hagyatkoztam,
és én ezt javasolnám mindenkinek.
Sok útmutató és ötlet található az
interneten, de az nem a saját ruhatáradra alapoz. Amikor ott álltam
a kiválasztott kb. 50 db ruhaneműmmel, rájöttem, hogy a fekete, fehér, szürke és barna színeket
hordtam már évek óta. Teljesen
felesleges volt bármilyen más színt
megvennem, nem éreztem jól magam bennük. Én a kiegészítőkkel
zsonglőrködöm, bár őszintén szólva az ember ráébred arra, hogy a
kutya sem veszi észre, ha mindennap ugyanabban a pólóban vagy,
ahogy azt sem, ha mindennap
mást viselsz.
–– Tudomásod szerint hány követője akad ennek a költség- és
időhatékony gardróbépítésnek?

és turiba jár. A másik része az embereknek szeretné, ha a rohanó világban az életük legalább otthon
egyszerűsödne. Nálam a háztartás
van most soron, ami szintén izgalmas kihívás, és legalább annyira
felszabadító érzés, mint a kapszulagardrób kialakítása volt.
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–– Azon gondolkodom, hogy a
farmer egy örök darab. Egyszerre
vagány és csajosan csinos.
–– Beletrafáltál ezzel a kérdéssel.
Régen én is így gondolkoztam, és
vagy 40-50 farmerom volt, fanatikusan gyűjtöttem. Ez mostanra
5 db‑ra redukálódott a kapszulámban. Rá kellett jönnöm, hogy a farmer mosás után első használatnál
már nyúlik, tágul, húzogatni kell,
így pamut- és chinonadrágokra
cseréltem. Azt tudtad, hogy egy
darab farmer-póló szetted előállításához 11 000 liter vizet használnak el a gyártók? Megdöbbentő,
igaz?
–– Ez tényleg döbbenetes! Most
készültem venni egy új farmernadrágot, de a chinóval mondtál
valamit, hiszen az nyáron sem sül
ránk. A nyár közeledtével egyéb-

ként milyen alapdarab beszerzését
javasolnád?
–– Ezt mindenkinek magának kell
eldöntenie. Fontos alapszabály,
hogy nem veszünk semmit a kapszulába, első körben csak az adott
ruháinkból gazdálkodunk. Amikor
ez megvan, utána az ember észreveszi, hogy mi az, amit tényleg be
kell szereznie, és utána csak azt veszi meg, nem költ feleslegesen. Én
hoztam még egy szabályt (igazából ezt Marie Kondótól nyúltam).
Ha veszek pl. egy pólót, akkor
az otthoni pólóim közül egy darabnak mennie kell. A gyerekeim
Waldorf-intézménybe járnak, így
mondhatom, hogy az átlagnál többet vagyunk szabad levegőn, ezért
nekem a négy évszak minden kapszulájában alapdarabot képeznek
a vízhatlan dzsekik és lábbelik.

Kidobott élelmiszer = kidobott pénz
Mindannyian felelősek vagyunk azért, hogy évtizedek óta rengeteg élelmiszer landol a kukákban,
a megsemmisítőkben és a szeméttelepeken. Ami
szépíthet az amúgy siralmas helyzeten, ha a megmaradt, megpenészesedett ételt nem a szemetesbe, hanem a komposztba dobjuk. Hogy miért válik
a kukák martalékává a sok esetben egyébként még
fogyasztható állapotban kidobált élelmiszer, az

több rossz döntés eredménye. Felelős az előállító
(ha selejtes terméket állít elő), a kereskedő (aki nem
méri fel megfelelően a vásárlói igényeket) és felelősek vagyunk mi vásárlók és fogyasztók is, akik a
kelleténél több élelmiszert vásárolunk, valamint halmozunk fel, és megvárjuk, hogy a zöldség és gyümölcs megrohadjon, a kenyér megpenészesedjen
vagy kiszáradjon teljesen.
A pazarlásnak súlyos pénzügyi vesztesei vagyunk,
mivel a kidobott élelmiszer egyet jelent a feleslegesen kidobott pénzzel. Vásárlás előtt érdemes listát
készíteni, és tartsuk szem előtt azt is, hogy a romlandó élelmiszerből ne spájzoljunk be, hanem próbáljunk meg arra törekedni, hogy lehetőleg frissen
jussunk hozzá a zöldséghez és gyümölcshöz. Felesleges őket felhalmozni otthon, de egy kis konyhakertet bármikor készíthetünk, ahol friss zöldség- és
gyümölcsfélék, illetve fűszerek teremnek.
Régi bölcsesség pedig, hogy éhesen ne menjünk
vásárolni, mert ilyen esetben olyan dolgokat is képesek vagyunk megvenni, amire egyébként nincs is
szükségünk.
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Túlcsorduló energia
Bármit csinálunk, energiát fogyasztunk. Gondolattá alakítja az energiát az agyunk, mozgássá a testünk. Bárhová nézünk, jövünk-megyünk, energiát használunk. A kazán, a konvektor, a kályha a melegét szintén energiából nyeri. A mindennapi munkánkhoz szükséges számítógépünk, a mobiltelefonunk sem működik energia nélkül. Üzemanyag kell a
közlekedéshez, áram a világításhoz. A használati tárgyaink és az élelmünk előállításához is energiára van szükség.
Hatalmas a felelősség rajtunk, mivel
jelenleg az életünk minden területén
rengeteg energiára van szükségünk
a működéshez, jelentősen függünk
a villany- és gázvezetékektől, más
energiahordozóinktól, amelyek pedig nem állnak korlátlan mennyiségben a rendelkezésünkre.
De mit tehetünk, mi hétköznapi
emberek annak érdekében, hogy
észszerűen gazdálkodjunk az energiafelhasználás területén? Néhány ötlet:
• Minden évben, a fűtési szezon kezdete előtt (augusztus-szeptember)
nézessük meg szakemberrel a gázfogyasztó készülékeket. A kitakarított, jól beállított berendezésekkel
nemcsak a biztonságos működéshez
járulunk hozzá, hanem a készülékek
gazdaságos működéséhez is.
• Fűtési időszakban életvitelünknek
megfelelően változtassunk a nap folyamán a lakás hőmérsékletén. Ébredéskor, illetve az otthon töltött délutáni órákban javasolt a magasabb

hőmérséklet beállítása. Napközben
és éjszaka az alacsonyabb hőmérséklet is elegendő.
• A lakóépületből kiszökő hő útjának
elzárásával is csökkenthetjük gázszámlánkat. Ennek eszköze lehet az
épület hőszigetelése, megfelelő szigetelésű nyílászárók beszerzése.
• Főzés során kis odafigyeléssel takarékoskodhatunk az energiával: használjunk fedőt, ezzel gyorsabban felforr a víz, a leves, és a főzés vége előtt
pár perccel zárjuk el a gázt, ezután a
fedő alatt tovább puhul, fő az étel.
• Ne fürödjünk, hanem zuhanyozzunk. Ezzel is csökkenthető a felmelegítendő víz mennyisége.
• Zuhanyozás, illetve fogmosás közben, mikor nincs szükség vízre, állítsuk el a csapot. Mikor újra szükség
van rá, nyissuk ki újból.
• A fény nélkülözhetetlen az élethez.
A fényigényes feladatokat érdemes
nappalra időzíteni, így kevesebbet
kell lámpát égetni.

• Olvasáshoz irányítható fényű olvasólámpát érdemes használni.
• A lakás berendezésénél, ha az íróasztal és az olvasófotel az ablak közelébe kerül, kevesebbet kell majd
világítani. A világos színű falak a szobákban fényesebbnek tűnnek, tükrökkel pedig a sötétebb szobába is
be lehet vezetni a napsütést.
• A családi vacsihoz, beszélgetéshez
gyertyát gyújtani? Hangulatos, ugye?
• Ha tévét nézünk, számítógépezünk,
más kütyükkel foglalatoskodunk.
• Próbálj ki egy-egy délutánt vagy
hétvégét tévé, mobiltelefon, internet
nélkül.
• Energiavámpír üzemmód a „stand
by”, vagyis készenléti üzemmódban
is fogyasztanak a készülékek. Áramtalanítani kell a készülékeket, ha nincs
rájuk szükség.
• Az elektromos játékok, készülékek
zabálják az elemeket, használjunk
helyette feltölthető akkumuláto
rokat.

Gondolta volna, hogy…?
…a kidobott élelmiszer a nem megfelelő hulladékkezelés következtében veszélyes gázokká alakul, így
aktívan hozzájárulnak az üvegházhatású gázok men�nyiségének növekedéséhez és a vízszennyezéshez?

…az ukrán történelem egyik legszörnyűbb lapja az
1932–33 közötti nagy éhínség, amelyben tizenhét
hónap alatt megközelítőleg emberek milliói haltak
éhen Ukrajnában?

…Európában már sok helyen virágzik a luxuskukázás
elnevezésű mozgalom, amelynek már Magyarországon is vannak követői?

…évről évre egyre több gyermeket fenyeget az alultápláltság és a legkülönfélébb betegségek halálos
veszélye Szomáliában, amíg a világ más pontjain
több millió köbméter élelem megy veszendőbe?

…az angol hatóságok már több évvel ezelőtt olyan
nagyszabású akcióba kezdtek, mint a Love food,
hate waste (Szeresd az ételt, utáld a pazarlást)?
…a teljes élelmiszerláncban az élelmiszerek közel
fele veszendőbe megy?

…a legfrissebb hírek szerint Dél-Szudánban százezrek állnak az éhhalál küszöbén, és életben maradásuk érdekében vízililiomot és gyökereket esznek?
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Vekerdy Tamás:

„Öröm és élmény nélkül
nincs hatékony tanulás”

Szívvel tanulni
Váczi Gergő | Fotó: Agócs Róbert, saját archívum

Folyamatosan tanulunk. Szüleinktől, környezetünktől, tanárainktól. A tanulás egész életünkben körbevesz bennünket, és meghatározza, hogy kik leszünk. Vekerdy Tamás, az ország egyik legismertebb és
legelismertebb pszichológusának szavai szerint „senkiből nem lehet többet kihozni, mint ami benne
van, de sokszor fordul elő, hogy kevesebb bontakozik ki, mint amennyi lehetséges lenne.” Hogy a lehetőségekhez képest mindent kihozzunk a tanulóból, elengedhetetlen a megfelelő iskola. Ki a hagyományos, ki az alternatív módszerre esküszik. Vekerdy Tamás az utóbbi elkötelezett híve és képviselője.
A Waldorf-iskola egyik hazai megszervezője a tanintézmények szerepéről és persze az alternatív oktatás fontosságáról beszélt az Atomerőmű magazinnak.
–– Meg lehet fogalmazni, hogy
általánosságban véve mi az iskola
célja jelen társadalmunkban?
–– Kétféle módon lehet ezt megfogalmazni. Két alapvető paradigma van. Az egyik alapelv, hogy
legyél, aki vagy, én ehhez foglak
téged hozzásegíteni. Mindenkinek más az ujjlenyomata és a
DNS-e. Miért gondoljuk, hogy az a
valami, ami belülről meghatározza
ezeket, az nem más. Tehát ennek
megfelelően kell vagy kellene az
oktatáshoz is viszonyulni. A másik

paradigma, hogy legyél, akivé én
akarlak tenni. Ez az örök lázadások
keserűsége, vagy ami még sokkal
rosszabb, a megtöretés. Minden
demokrácia próbál az első alapelv
szerint eljárni, minden autoriter
rendszer azt mondja, hogy legyél
az, akivé én akarlak tenni. A modern pedagógia egyik alapszava a
differenciálás. Ha harminc gyerek
ül az osztályban, akkor az harmincféle megközelítést igényel.
–– De egy tanárnak van lehetősége, ideje, energiája és tudása

ahhoz, hogy a harmincféle gyerekhez harmincféle módon közelítsen?
–– Igen, ehhez lehet alkalmazkodni, csak azt meg kell tanulni. De
engedje meg, hogy kicsit még az
előző gondolathoz visszatérjek.
Azt legalább negyven éve tudjuk,
hogy legalább nyolcféle intelligencia van. A mai magyar iskolarendszer egyetlen intelligenciát
ismer, az úgynevezett értelmi intelligenciát. Holott az élet a többit
is igényli bizonyos helyzetekben.
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Egyáltalán nem törvényszerű,
hogy a jó tanuló lesz az igazán sikeres, boldog ember. Ez nem így
van, és ez már bizonyított tény.
A pontszámok, az ilyen teljesítménykényszerek és egyéb őrületek, tiszta téboly.
–– Említette, hogy legalább nyolcféle intelligencia létezik, amelyből
mi a mai hagyományos iskolarendszerben egyet használunk. Az iskola dolga lenne a többi készség
fejlesztése?
–– Igen. határozottan állíthatjuk.
Azért is, mert vannak ilyen iskolák,
iskolarendszerek, mint például a
Waldorf-módszert használó intézmények. Az úgynevezett alternatív, reformpedagógiai, gyerekközpontú iskolák, azok mind-mind

már több mint száz éve látják azt,
hogy a gyerekeket körbe kellene
rakni lehetőségekkel, tudással,
művészettel, praktikummal. Meg
fogja találni azokat, amelyekből a
legjobban tud építkezni. De akkor
hadd beszéljek konkrétan a Waldorfról. Nálunk három egyenlő
értékű sáv van. „A fej, a szív és a
kéz egységes iskolája.” A fej: közismeret, intellektus, tudomány.
Szív: érzelmi nevelés, szociális
nevelés, művészetek. Nincs jobb
nevelés, mint a zenekar, a színház,
az énekkar. A kéz pedig a praktikus-cselekvéses nevelés, kézi
munkától a kézművességen át az
ipari munkáig, a mezőgazdaságig
és a szociális munkáig. Ezek mind
jelen vannak a korszerű alternatív
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iskolákban és a Waldorfban már
1919 óta.
–– Többször említette, hogy a
Waldorf önálló személyiségekként
közelíti meg a diákokat. Az osztályközösség milyen szerepet tölt
be egy ilyen speciális közegben?
–– A modern pedagógia differenciál, vagyis individuumokat kezel
ez igaz, de ugyanakkor az osztályt
is egy egységnek tekinti. Tehát a
gyerekekkel mint közösséggel foglalkozik. A két dolog egyszerre van
jelen. Ahhoz, hogy a személyiség
ki tudjon bontakozni, szükség van
a másik emberre. Egy öreg Waldorf-tanár egyszer azt mondta nekem, hogy ha iskolát építesz, akkor
először a színháztermet építsd fel,
mert az az iskola szíve. Nem baj,
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ha nincsenek osztálytermek, majd
leválasztasz egyet lepedővel. De
a színházterem, ahol együttműködünk érzelmileg megragadott állapotban, az a rendkívül lényeges.
–– Az alternatív módszerben tanuló diákok mennyire tudnak kön�nyen alkalmazkodni a hagyományos iskolákban lévő rendszerhez,
ha felsőoktatási intézményben
folytatják tanulmányaikat?
–– A Waldorf-iskola tizenkét évfolyamos egységes iskola, érettségit
ad. A hetvenes években nagyon
meglepte az akkori nyugat-német
közvéleményt az a felmérés, amely
arra irányult, hogy mely iskola tanulói hogyan maturáltak. Kiderült,
hogy a Waldorf-gyerekek érettségiznek a legjobban az állami érettségi tananyagból. Tehát abszolút
beilleszkednek.
–– És ugyanez a hazai tapasztalat
is?

ugyanúgy vannak, a volt Waldorfgyerekek között, mint nemzetközi
hírű karmesterek vagy szorgalmas
bölcsészek, politológusok… De
hogy ne csak haza beszéljek, ez
egyébként valamennyi alternatív
iskolára igaz.
–– Mi a titka az alternatív iskoláknak, már ha lehet egyáltalán ilyenről beszélni.
–– Engedje meg, hogy erre a kérdésre Freund Tamás jeles magyar
agykutató szavaival válaszoljak.
„Az agypszichológia szerint öröm
nélkül nincs hatékony tanulás.”
Igen, öröm, érzelmi élmény nélkül
nincs hatékony tanulás. Ezt az alternatív és reformiskolák rég tudják. A magyar iskola gyakran nem
örömöt, hanem szorongást, nem
élményt, hanem unalmat ad.
–– Az elmondottak alapján kijelenthetjük, hogy a Waldorf-módszer szerint tanító pedagógusok-

–– Igen. Itthon is felnőtt egy generáció, akik úgynevezett Waldorf-gyerekek. A tapasztalatunk,
hogy nagyon jól vizsgáztak, és lényegében mindenki oda ment és
megy továbbtanulni, ahova akar.
Ma már, hogy keresett pályákat
mondjak, orvosok vagy építészek

nak más jellegű készségeket kell
használniuk a tanítás során, mint a
hagyományos oktatásnál. Ezt hogyan és hol sajátítják el?
–– Elsőként arra szeretném felhívni
a figyelmet, hogy az úgynevezett
McKenzie-jelentés, amely a világ
huszonöt legjobban működő isko-

larendszerét vizsgálja, azt mondja, hogy a tanár a döntő minden
iskolában, és a tanár képzettsége
arra irányul, hogy a gyerekekkel
jól tudjon együttműködni, hogy
a gyerekek szeressenek oda járni.
Azt azért el kell mondani, hogy
míg ezekben az országokban nagy
presztízsű, jól megfizetett hivatásnak számít a tanári szakma, és
a legjobb öt százalékot veszik fel
egyetemekre, addig itthon ezekre
a helyekre a legkönnyebb bekerülni (és még így sincs elég tanár).
De – hogy konkrétan a kérdésére
válaszoljak – Waldorf-tanár mindenki lehet, akinek erre képessége van. És hogy van-e képessége,
az a Waldorf-tanárképzésen derül
ki. Remélhetőleg nem engedünk ki
az életbe olyan pedagógust, akiről
kiderül, hogy nem tud helytállni a
gyerekek között.
–– Említette, hogy öröm nélkül
nincs hatékony tanulás. Ezt az
örömöt az iskolában kell átélnie a
gyereknek a tanulás alatt, mellett,
vagy általában kell, hogy örömteli
életet éljen, ami a szülő felelőssége is.

közösség és felelősség
–– Az iskolában kell, hogy ezt átélje. Akkor, amikor szembekerül
a világ, az ember – hogy Goethe
szavát idézzem – „nyilvánvaló titkaival”. Ezeknek a nyugodt, elmélyült szemlélete szükséges. Nem
kell végigrohanni egy tananyagon. Annak semmi értelme nincs,
azt a felejtés számára tanítjuk. Kiemelünk egy jelenséget, és abban
ráérősen elmélyedünk. Csak így
lehet megszerettetni a tanulást,
egyébként unalmassá és haszontalanná válik az iskolában töltött
idő. Sokszor eszembe jut atyamesterem, a pszichológia egykori
nagy öregje, Mérei Ferenc, aki a
környezete és a tanítványai legnagyobb rosszallására is mindig
ismételgette azt, hogy „ahol untatnak, onnan menekülj”. Mert az
élet, a világ nem unalmas, az ember nem unalmas, ha neked úgy
beszélnek róla, hogy unod, akkor
rosszul mondják, vagy te nem vagy
elég érett rá. Mind a két esetben
hiába ülsz ott. Sajnos a mai iskolákban sokszor untatják a gyerekeket. Az alternatív iskolákban mi
nem a gyerek fejébe akarjuk tömni az előírt tananyagot, függetlenül attól, hogy ő kicsoda és kivé
kellene lennie, hanem előbb meg
akarjuk ismerni a gyerekeket, ami
alapvető ahhoz, hogy az életkorának és a személyiségének megfelelően tanítsuk.
–– Lehet, hogy butának tűnik a
kérdés, de bármelyik gyermek alkalmas arra, hogy Waldorf-módszert szerint tanuljon? És még egy
kérdés ehhez. Fontos, hogy hasonló érdeklődésű és képességű
gyerekek kerüljenek egy osztályba? Ez a „siker” kulcsa?
–– Alapelvszerűen a Waldorf-iskola mindenki iskolája. Alapelvszerűen a Waldorf-iskola ugyanúgy, mint a többi alternatív iskola,

a heterogén osztályok híve. Nem
a homogén osztály a jó. Ellenkezőleg. Az a jó, ha az egyik gyerek
mondjuk zseniális matematikából,
de úgy mozog, hogy rossz nézni, a
másik gyerek pedig remekül mozog, de tök hülye matematikából,
az a jó, ha ezek a gyerekek együtt
vannak, és egymáson tapasztalják, hogy különbözőek vagyunk,
és megtanulják egymást nagyra
becsülni. Ez azért fontos, mert
az életben is heterogén közösségben kell élni. Továbbá az sem
igaz, hogy ez visszafogná a jobb
képességű gyerekeket. Pont fordítva. A jobb tanulók is jobban
fejlődnek egy heterogén közegben!
–– Beszélgetésünk végén szeretném tudni, hogy mi a jövőképe?
Milyen lesz a hazai oktatás évek
vagy évtizedek múlva? A Waldorf-
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módszernek be kellene épülnie a
hagyományos oktatási rendszerbe?
–– Isten őrizz! Ennek a módszernek is pont az a lényege, hogy a
szellemi életnek totális szabadság
kell. Sokszínű iskolarendszer kell,
amely sokféle módon működik.
Akár úgy, hogy nagyon egyéniek
a tanárok, akár úgy, hogy sokféle
alternatíva van jelen. Amikor megindult a finn iskola jelentős átformálódása konszenzussal, akkor
minden párt, irányzat, szakértő
addig gyötörte magát és egymást, amíg egyetértettek a nemzet érdekében. Kimondták, hogy
minden alternatívát támogatni
kell. Jöjjön a Waldorf, a Montessori, a Freinet és minden egyéb,
mert ezek színesítik és megtermékenyítik a teljes oktatási palettát.
Erre van egyértelműen szükség.
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Diákszem
kánál, mint az embernél? Mi köze
van ennek a felelősségez? Nem
sokkal később megértettem, pontosan azután, hogy a fiú eleget tett
a róka könyörgésének.

„Felelős lettél azért,
amit megszelídítettél”
Felelősség. Annyiszor dobálózunk ezzel a kis ártatlan szóval, annyiszor vonjuk vele kérdőre embertársainkat, oktatjuk vele a fiatalabb
generációt. De mit is jelent ez valójában? Diákszerzőink elgondolkodtak a témán.

Dicsérdi Liza
A felelősség egyesek szerint a szabadsággal, míg mások szerint az
önállósággal egyenlő. Az ember
azt hinné, hogy ez a kettő egy és
ugyanaz. Mielőtt nekiálltam volna
a cikknek, megkérdeztem anyukámat, hogy ő mit gondol erről. Egy
kis gondolkodás után egy rövid,
mégis sokatmondó választ kaptam
tőle. „Kis herceg.”

Bár már régen olvastam, mégis
egyből tudtam, hogy Antoine de
Saint-Exupéry könyvére gondol.
Rögtön rákerestem a neten, és
beleolvastam a témához kapcsolódó részbe. A sorok között gyakran akaratlanul is a már ismerős
kérdéseket tettem fel, leginkább
magamnak. Miért akarja a róka,
hogy megszelídítsék? Egyáltalán a
„szelídség” ugyanazt jelenti a ró-

„De ha megszelídítesz, szükségünk lesz egymásra. Egyetlen leszel számomra a világon. És én is
egyetlen leszek a te számodra...”
Tehát innentől kezdve felelősséggel tartoznak egymásért, mondhatjuk barátok lettek. De egyedül csak a barátainkért tartozunk
felelősséggel? És mi a helyzet az
ismeretlen emberekkel? Semmi
közünk hozzájuk? Nem feltétlenül.
Az orvosok, a rendőrök, a tűzoltók,
a pedagógusok és bárki, aki munkája során emberi kapcsolatokat
létesít, egész életét arra teszi fel,
hogy vigyázzon ránk, segítsen rajtunk/nekünk. Nekik igenis sok közük van akár egy idegen emberhez
is. Mindezek mellet gondoljunk
csak bele pusztán a hétköznapi
dolgokba. Gondoljunk a házunkra,
a településre, ahol élünk, az utcára,
amin mindennap végigmegyünk,
a virágokkal teli parkra, amit talán
nap mint nap meglátogatunk és
az épületre, ahova reggelenként
dolgozni indulunk. Ez mind a mi
környezetünk, amit óvni kell, tisztán, épen és egészségesen kell
tartani. Bármilyen furcsa ez is egyfajta felelősség. Milyen jó is lenne,
ha minden ember ezt figyelembe
tudná venni, és felelősségteljes
életet tudna élni. Jó, persze próbáljunk meg így élni, és segítsünk
másokon. De nekünk ez miért jó?
Aki felelősségteljes, az sok más
tulajdonsággal is gazdagodhat.
Előfordulhat, hogy később majd a
korrekt, lelkiismeretes, szavahihető, becsületes, tisztességes, rendes, jóravaló és legfőképp meg-

Diákszem
bízható jelzőkkel illetik. Talán ezért
van az, hogy mi tinik olyan nagy
örömmel fogadjuk, ha a felnőttek
azt mondják: „Ez innentől kezdve
már a te felelősséged!” Ez azt jelenti, mi sem vagyunk már többé
kisgyerekek, képesek vagyunk az
önálló életre, képesek vagyunk
(igaz, sokszor elhamarkodott) döntéseket hozni, és ránk tudnak bízni
bármilyen feladatot úgy, hogy nem
kételkednek annak teljesítésében.
Bár a hatalmas áldás mellett ez
sajnos átok is. Hisz felelősséggel
tartozunk a tetteinkért, minden kimondott szóért, és vállalnunk kell
ezek következményét a jövőre nézve, legyen az jó vagy rossz.

Kocsis Márk
Nem tudom, kinek mi jut eszébe
a felelősség szó hallatán, de számomra ez sokat, nagyon sokat
mond. Mondja, hogy felelős vagyok tárgyi és személyi környezetemért, mondja, hogy felelős
vagyok a magam és környezetem
jelenéért, jövőjéért és a múlt ápolásáért is. Azért is felelős vagyok,
amit megteszek, és azért is, amit
nem, egyszóval mindenért... Gondolok itt egy nagyon kézzelfogható példára. Tegyük fel, hogy van
egy házibuli, ahol mindenki jól érzi
magát egy darabig, aztán valaki
Júliának gondolja magát, aki nem
akar a földön járni, és többet iszik
a kelleténél. Ha tudja magát kontrollálni, akkor ezzel nincs is baj, de
ha nem, akkor ki, ha nem a barátai,
ismerősei kell visszarántsák a csillagokból? Az még egy optimális
eset, ha nem készül róla kép, és
nem kerül ki sehova, de ha igen,
és ez az ő tudta nélkül kerül ki a
netre, az a további életét megha-

tározhatja (például egy állásinterjúnál előkerül egy ilyen részeges,
különböző pozitúrákban lévő figura, akkor az egy komoly munkahely
esetén nem biztos, hogy a legjobb
fényt fogja vetni az illetőre). Figyelnünk kell tehát az ilyen incidensek
elkerülésére. Aztán ki felelős még
rajtunk, „gyerekeken” és önmagunkon kívül értünk? Felelős értünk a szülő, a tanár, a különböző
gyermekvédelmi programok stb.
Itt jegyezném meg, hogy olykor
egy igazán jó tanár egy kicsit szülője is a diáknak, a szülő pedig a
legnagyobb tanító lehet, csak jól
kell kihasználni a felmerülő lehetőségeket!
Pakson is működik egy ún. D.A.D.A
program, amely minket szolgál
azért, hogy ne keveredjünk drogügyekbe, és ne rontsuk el tizenévesen az életünket. És engedjék
meg nekem, hogy itt kihangsúlyozzam a szülői szerepvállalás
fontosságát, mert szerintem az
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kegyetlenül meghatározó egy tini
életében, amit otthonról kap, és
azt viszi tovább. Ha ez nem jó táptalaj, akkor az előbb-utóbb nagy
problémákhoz vezethet. Illetve itt
kell visszakanyarodjak egy gondolat erejéig a gyerek-gyerek felelősségre. Igenis tudunk nyomást gyakorolni a haverokra, barátokra, ha
nem állunk melléjük akkor, amikor
a rossznak készülnek nekimenni,
hanem szembemegyünk vele, és
elmondjuk, hogy „hát igen, ezt talán nem kéne erőltetni, mert nem
biztos, hogy ez jó lesz neked”,
vagy a kreativitásunkat elengedve bármit mondhatunk, mert bármennyire is érezzük azt, hogy ha
egy felnőtt mondja (bármekkora
elánnal és meggyőződéssel), szerintem gyerek a gyerektől jobban
meghallja. Tehát merjünk odaállni
és megmondani, ha valaki nem jót
tesz vagy nem jó irányba halad,
mert ha probléma lesz belőle, a
felelősség a mi vállunkat is nyomni
fogja.
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Csak okosan
Váczi Gergő | Fotó: Magellán, internet
Okosméhkaptár, különleges okosgyűrű, vagy éppen vakoknak készült tárgyfelismerő applikáció. És még
hosszan sorolható. Szerencsére. Rengeteg olyan tárgy, szolgáltatás, innovatív ötlet, kreatív elgondolás
lát napvilágot, amelyekkel emberek millióinak vagy akár egész társadalmaknak az életét lehet, lehetne
megváltoztatni. És ez tényleg nem túlzás. A mai modern, információs társadalomban már nem feltétlenül a pénz a legnagyobb hatalom, sokkal inkább az ötlet, hiszen a különleges megoldások viszik előre
az emberiséget. Azt az emberiséget, amelyik egyre nagyobb és egyre nehezebben megoldható problémákkal küzd, a túlnépesedés, a társadalmi konfliktusok és az energiaforrások korlátai miatt. Egy jó ötlet
hatalmat jelenthet, és ma már komoly lehetőségeik vannak azoknak a fiataloknak, akik kreativitásukkal
globális problémákat szeretnének megoldani. Itthon és külföldön egyaránt.

Egyedi, kivételes, szinguláris
Az Egyesült Államokban, azon belül is a legendás Szilícium-völgyben vagyunk. Egy olyan egyetemre látogattunk, ahol tehetséges
fiatalok elméleti ötleteiből készül

valóság. Tehát már az sem lehet
akadály, ha valaki „csak” elméletben alkot nagyot. A Singularity
University hallgatói és oktató tanárai olyan fontos projektekkel
foglalkoznak, hogy még itt, Magyarországon is van képviseletük.

Ez az egyetem ugyanis tényleg a
világ minden tájáról fogad diákokat. Veres Rita, az egyetem hazai
nagykövete rögtön el is kápráztat
minket azzal, hogy kiknek, mely
cégeknek köszönhetjük a nagy ötletek megvalósítását. „Olyan nagy

Magellán
cégek alapították, mint a NASA, a
Genentech, a Google és más szilícium-völgyi cégek. A célja az, hogy
a jövőt térképezze fel, hogy milyen
lesz az emberiség jövője, és hogy
az exponenciális technikák hogyan fogják átalakítani életünket.”
Ilyen exponenciális technika például az internet vagy a már szinte
mindenki kezébe ragadt, népszerű okoseszközök. Ezek fejlődése
példátlan az emberiség történetében. Így nem meglepő, hogy a
különleges ötleteket megvalósító
egyetem a szingularitás nevet viseli, ami egy olyan előrejelzett pont
a civilizáció fejlődésében, amelynél a technológiai fejlődés annyira
felgyorsul, hogy az emberek nem
képesek azt teljesen megérteni
és megjósolni. És ez a bizonyos
pont nincs is olyan messze. „Vannak erre olyan jóslatok, hogy ha
15-20 év múlva a robotizáció miatt
a munkánknak a fele feleslegessé

válik, akkor hogyan tudjuk erre felkészíteni az embereket.”

Okos méhnek, okoskaptár
De jöjjünk vissza Magyarországra.
Európa egyik legnagyobb fesztiválja a Szigeten, nem csak a monumentalitása és a zenei felhozatala
miatt népszerű. A rendezvény keretein belül igyekeznek minél több
információt adni, érdekességeket
bemutatni az odalátogatóknak, főleg akkor, ha ezek akár a jövő vagy
már a jelen társadalom életére is
hatással lehet. Európa egyik legnépszerűbb fesztiválja nem csak
a bulizásról szól. Ott találkoztunk
Sergey Petrov orosz repülőmérnökkel. Ő azonban nem egy, a
repülés forradalmasítására vonatkozó ötlettel állt elő. A méheket
vette górcső alá, egészen pontosan a kaptárjukat. „Az általam
megalkotott méhkaptár nem hét-
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köznapi. Ez a panel elemzi a levegő összetételét, és ha szükséges,
egy speciális rezgés segítségével
visszahívja lakóit, azaz a méheket
a biztonságos kaptárba, hogy ott
vészeljék át a veszélyes időszakot.”
A méhekre pedig tényleg vigyázni
kell. A környezetváltozás – és különösen a klímaváltozás – komolyan
fenyegeti a növények és a rovarok
között kialakult igen kényes szimbiózis fennmaradását. A méhek
eddig képesek voltak alkalmazkodni a tavasz egyre korábbi érkezéséhez, de lassan közelítünk
ahhoz a ponthoz, amikor már képtelenek lesznek tartani a lépést.
Albert Einstein fogalmazott így:
„Ha a méhek eltűnnek a Föld színéről, az emberi faj csupán négy
évvel éli túl.” Nos Sergey komoly
erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy ezek a csodálatos és
az ökoszisztéma fenntartása érdekében nélkülözhetetlen rovarok
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a legideálisabb körülmények között éljenek. Ötletét egyébként az
előbb már megismert Singularity
Universityn valósították meg. „Itt
nem csak a kivitelezés volt fontos,
hiszen el kellett jutni ahhoz a körhöz, akiknek fontos egy ilyen kaptár. Büszkén mondhatom, hogy
már vannak olyan méhészetek,
ahol az én ötletem segítségével
biztonságosan élhetnek a méhek.”

kényelmesebbé és egyszerűbbé
válhat. Ez az applikáció ugyanis
felismeri a tárgyakat. Segít a vásárlásban, az étkezésben vagy akár a
közlekedésben. Használója „hangos” változatban kapja mindazt,
amit mi látó emberek a szemünkkel érzékelünk.

Tudom, hogy hogy vagy…

A méhek után szálljunk le a földre,
és ismerjünk meg egy olyan alkalmazást – vagy mai trendi nevén
applikációt –, ami ha nem is társadalmakat, de emberek millióinak
életét teheti könnyebbé.
Az Egészségügyi Világszervezet
szerint ma a földön mintegy 39 millióra tehető a vakok és 246 millióra
a gyengén látók száma. Magyarországon közel 33 ezer vak ember él,

Okosgyűrűről már korábban is lehetett hallani, olvasni vagy akár
tesztelni. 2015-ben érintőképernyővel és LED-kijelzővel láttak el
egy okosgyűrűt, amely a telefonhívások, üzenetek, e-mailek és
a közösségi oldalak értesítéseit
fogadja. A felhasználó egy apró
rezgést érez a gyűrűsujján, ha értesítés érkezik. Elég csak a tenyerünkre pillantani, az elgondolás
szerint diszkréten, az ujj belső felén jelenik meg a kijelzőn egy ikon,
amelyből tudjuk, milyen értesítés

a látássérültek száma pedig meghaladja a 218 ezret. A Földön minden ötödik percben megvakul egy
felnőtt és minden percben egy
gyermek. Ha ez a tendencia ilyen
ütemben folytatódik, akkor a vakok száma 2020-ban elérheti a 75
milliót. Egy okos App segítségével azonban az életük lényegesen

is érkezett. Ha finoman rányomunk
a gyűrűre, meg is jeleníti a szöveget. De van már olyan okosgyűrű
is, amelynek más jellegű „tulajdonsága” van. Nem fogad telefonhívást, tud viszont valami egyedülállót. Elemzi annak a verejtékét,
akivel tulajdonosa kezet fog. Így,
bármennyire is indiszkrét, de olyan

Mindent látni

fontos információkat gyűjt be az új
ismerősről, mint például az, hogy
milyen fertőző betegségben szenved. Hogy ez mikor lesz elérhető,
még nincsenek információk, de a
terv már megvan.

Mit nekünk Szilikon-völgy…
Hogy mennyire fontos a szingularitás, azt itt, Budapesten is megtapasztalhatjuk. Nem kell feltétlenül
az Egyesült Államokba vagy más
fejlett országba sietnünk, ha van
egy jó ötletünk. Bertalan Zsolt egy
fiatal cég, a Smart Future Lab vezetője, akik olyan innovatív, sikergyanús projekteket karolnak fel,
amelyek kifejezetten az energetika megoldásaira koncentrálnak.
Így nem csoda, hogy a háztartások energiatakarékossága nagyon
fontos kérdés. „A smarthome fogalma, a smartmegoldások egyre
inkább előretörnek Magyarországon is.” Az vitán felül áll, hogy az
elektromosság az egyik legfontosabb erőforrás a földön. Mindenütt ott van. A világítás, a gépek
üzemeltetése, életmentő berendezések energiaellátása, és még
sorolhatnánk, mi mindenhez elengedhetetlen az elektromos áram.
Így nem meglepő, hogy az energetikai szektor fejlődéséhez na-
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gyon fontosak az innovatív ötletek.
„Az emberek a hétköznapokban
nem szembesülnek azokkal a kihívásokkal, amikkel az energetikai
szektor most jelenleg küzd. Ezért
egyfajta edukáció, egyfajta stimuláció is szükséges ahhoz, hogy valaki elkezdjen gondolkodni azon,
szembesüljön azzal, hogy itt is nagyon komoly kihívások vannak.”

és felkarolása volt a cél, amelyek
jelentős társadalmi és gazdasági
hatás kiváltására képesek. A pályázat inkubációs program keretein belül nyújt majd segítséget a

Edison is örülne
A Start Upok, a különböző megvalósítás előtt álló és már kézzelfogható ötletek száma végtelen.
Mi magyarok – és ez tényleg nem
nagyzás – elképesztően kreatívak,
innovatívak és ötletesek vagyunk.
Ezt egyébként az MVM Magyar
Villamos Művek Zrt. is észrevette, és ezért idén meghirdetette a
MVM Edison Light Up! innovációs
pályázatot és startupversenyt. A
pályázat keretében olyan energetikai, energiatudatossági, kreatív
innovációk terveinek felkutatása

projektek megvalósításához. A pályázat végén pedig több ötlet sok
tízmillió forintos támogatást kap
azért, hogy a tervek valósággá váljanak. Az idei verseny elképesztő-
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en sikeres volt. A teljesség igénye
nélkül, díjazott lett többi között
egy napenergia-termelést elszámoló és előrejelző rendszer, vagy
éppen egy olyan számítógépes
irányító referenciarendszer, amely
passzív növényházak üzemeltetésére és felügyeletére hivatott
figyelni, de elektromos robogót
megosztó szolgáltatás vagy éppen elektromos kerékpárok flottakezelési szolgáltatása is megjelent. De, hogy még egy innovatív
ötletet mondjunk, találkozhattunk
alternatív energiát termelő járólappal is…
Egyszóval az orosz repülőmérnök
méhcsaládokat megmentő ötlete,
az okosgyűrű, a tárgyakat felismerő alkalmazás vagy éppen az előbb
felsorolt sok-sok ötlet mind egy cél
érdekében jött és remélhetőleg
jön majd létre. Azért, hogy mi emberek még sokáig használhassuk a
Földet úgy, hogy az minden egyes
lakójának egyaránt az igazi otthont
jelentse.

40

atomenergetikai múzeum

Gyűjtés és felelősség
Beregnyei Miklós | Fotó: AEM

Ahhoz, hogy a múzeum műtárgyai
gyarapodjanak, jól átgondolt és
felelősségteljes
gyűjtőmunkára
van szükség. A gyűjtés felelőssége megoszlik a gyűjtést végző és
a tárgyat átadó személy között.
Ugyanis a múzeumba szánt tárgyakat elsősorban technikatörténeti szempontból kell megítélni,
miszerint az adott technikai eszköz
mennyire tükrözi a tárgy fejlődéstörténeti állomásait.
Ezen elvek megvalósulásához egyrészt jó szemű és képzett múzeumi
szakemberre van szükség, másrészt pedig az adott technikai eszközt üzemeltető, használó személy
felelősségére, szakmaszeretetére,
aki a jelenben használt eszközök
elődjeit is ismeri. Ez a szempont
annál is inkább fontos, mert a múzeumi raktár befogadókapacitása
nem végtelen.
Az Atomenergetikai Múzeum jelenlegi legnagyobb gondja – a majda-

ni áthelyezésen túl – a raktározási
lehetőségek hiánya. Az üzemidőhosszabbítás egyik következménye, hogy egyre több olyan technikai eszközt cserélnek le, amely az
1982-es indulás óta üzemben volt.
Ezek a műszerek technikatörténeti szempontból fontosak lennének
a múzeum számára, ám helyhiány
miatt nem tudjuk átvenni. Ma már
ott tartunk, ha felajánlanak egy
technikai eszközt a múzeumnak, az
első „szakszerű” kérdésünk a tárgy
méretére vonatkozik. Friss példa: a
sugárkapuk cseréje következtében
az üzemből kivett kaput meg kell
őriznünk, majd az utódoknak bemutatnunk, azzal a másik két típussal együtt, amely már a múzeum kiállítóterében látható. A múzeumba
látogatók már három generációs
sugárkaput láthatnak majd, érzékeltetve azt a technikai fejlődést,
amely ezen a területen bekövetkezett. Ám ezt a harmadik sugárka-

put csak úgy tudjuk fogadni, hogy
a már zsúfolt raktárunkban még
összébb rakjuk a tárolt anyagot,
mondván, nincs olyan megrakott
szénásszekér, amelyre még ne férne rá egy villányi széna.
A szakszerűség megköveteli, hogy
a ritka és különösen fontos műszereket, eszközöket megőrizzük,
ezeknek a majdani műtárgyaknak
helyet kell biztosítani. Ehhez viszont szükséges azok felelősségérzete is, akik megoldhatják a raktározási gondjainkat.
Az elmúlt öt évben egyre több
területről jelentkeznek a kollégák,
hogy selejteznek, felújítanak, és
mielőtt megsemmisítésre ítélnék
az adott tárgyat, felhívják a múzeumot, és megkérdik, szükségünk
van-e a felajánlott tárgyakra. Ez a
mentalitás már jelzi a múltunk
tárgyi emlékeinek megőrzésére
irányuló felelősségérzetünk jelenlétét.

atomenergetikai múzeum
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Az ismeretterjesztés felelőssége
Enyedi Bernadett | Fotó: AEM
Néhány nappal ezelőtt a londoni
British Museum falai között a hieroglifák és szarkofágok mellett
elsétálva ért ismét az a felismerés, hogy a történelem relikviáinak, a múlt megőrzésének milyen
felbecsülhetetlen a jelentősége.
A felnövekvő nemzedékek számára „testközelbe” hozni több ezer
évvel ezelőtti emlékeket, egyedülálló és mással nem helyettesíthető
élményt, egyben tudást biztosít.
Az Atomenergetikai Múzeum létrejöttét, valamint elmúlt 5 éves
működését is áthatja az a felelősségteljes gondolkodás, amellyel a
hazai atomenergetika történetét
tárja a látogatók elé. A nukleáris
energetika múltjának és jelenének
megőrzése, tárgyainak szakszerű bemutatása, és az ehhez kapcsolható rendezvények, családi
és edukációs programok mind
hozzájárulnak a kételyek eloszlatásához, a bizalom növeléséhez, az
atomenergia elfogadtatásához.
Van kihívás az atomenergetikával
összefüggő ismeretterjesztésben,
hiszen a téma kellően megosztó:
meghatározza az emberek álláspontját az előzetesen – sok esetben felületesen – szerzett tudás,
főleg, ha az a zöldszervezeteken
és/vagy a tömegtájékoztatási eszközökön keresztül történik.
Többek között ezért is nagy a felelőssége mindenkinek, aki az atomenergetika témájában és az atomerőmű kapcsán megnyilvánul,
kommunikál. Közvélemény-kutatások is igazolják, hogy a magasabb
ismeretszint a nukleáris energetika magasabb szintű elfogadásával

párosul. A személyes tapasztalatszerzés ereje, a megtapintható,
közelről megvizsgálható tárgyak
a múzeumban mind nagy hatással
vannak a látogatókra. Emellett a
tudományos ismeretterjesztésnek
az a műfaja, amely közérthetően,
sőt mi több, szórakoztatóan mutatja be a jelenségeket vagy akár
a működés egyes mozzanatait,
nagyságrendekkel hatékonyabb,

mint a legtöbb tájékoztatási eszköz. A felelősség az ismeret átadása szempontjából is lényeges – de
legalább ennyire fontos, hogy az
ismeretekkel felvértezve az emberek felelősen gondolkodjanak,
ha szükséges, hozzanak döntést
olyan kérdésekben, amelyek a
környezetbarát, kibocsátásmentes, fenntartható energiatermelést
illetik.
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Radioaktív hulladékokat kezelő kft.

Ami a falakon belül van
RHK Kft. | Fotó: RHK Kft.

Radioaktívhulladék-kezelés biztonságosan
Ahogy otthonunk jól tükrözi személyiségünket, úgy egy ipari létesítménynél sincs ez másként.
Mind külsejében, mind belsőépítészetében reflektálja az ott folyó
munka tulajdonságait. Mint például a Nemzeti Radioaktívhulladéktároló (NRHT) föld alatti kamrája,
ami nemcsak impozáns méreteivel
nyűgözi le az oda látogatót (a felszín alatti térben kényelmesen elférne a világ legnagyobb utasszál-

lító repülőgépe), hanem azzal is,
amit csak sejtetni enged: a hatalmas, évekig tartó, tervszerű munkát, ami a kialakításához kellett.
Egy olyan felelősségteljes tevékenységet végző vállalat esetében, mint a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft., minden egyes
projekt megvalósulásához már az
előkészítésre is sokszor évek kellenek. A komoly szakmai munka
eredményeként az RHK Kft. tevé-

kenységét és telephelyeinek működését a hazai mellett nagy nemzetközi elismertség is övezi. Ebben
a cikkben azt kíséreljük meg felvázolni, mi történik a létesítmények
falain belül.
A Paksi Atomerőmű blokkjainak
szomszédságában szinte eltörpül
a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának (KKÁT) tíz emelet magas,
fehér tetős, sárga színű épületegyüttese. A KKÁT vezetője, Tóth

Radioaktív hulladékokat kezelő kft.
Róbert az itt folyó munkáról szólva
azt hangsúlyozta, hogy idén is a kiégett fűtőelemek problémamentes betárolása és a már ott lévő
több mint 8700 kazetta biztonsága a legfontosabb. (Mint arról az
Atomerőmű magazin is beszámolt,
az atomerőmű elhasznált üzemanyag-kazettáinak 50 éves átmeneti tárolására tavaly fejeződött be
a legújabb kamramodul építése.
A KKÁT jelenleg 24 kamrából áll, a
végső kiépítésekor 33 tagból álló
építmény elegendő lesz az atomerőmű teljes üzemideje alatt keletkező kiégett fűtőelemeknek.)
– 2017-ben 300 darab elhasznált
üzemanyag-kazetta átszállítását
és elhelyezését tervezzük. A biztonságos üzemeléshez idén is
elvégezzük a gépészeti, villamos
és irányítástechnikai, illetve mérési rendszerek karbantartását.
Ugyancsak a biztonság szempontjából fontos feladat lesz az
emelőberendezések
karbantartása és a teherpróba, amire
több ízben is sor kerül majd, illetve az elhasznált fűtőelemek
tárolócsöveinek korróziós vizsgálatát is többször elvégezzük. Munkánkat a hazai és külföldi szakhatóságok idén is folyamatosan
ellenőrzik majd.
A társaság nemzetközi hírű fióktelephelye, az NRHT, Bátaapátiban,
az atomerőmű kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékának
végleges elhelyezésére szolgál.
A 2012-ben megnyitott első föld
alatti kamrába vasbeton konténerekben szállítják le a hulladékot, az
utolsót ebbe a kamrába várhatóan májusban. A második kamra a
tervek szerint 2018-ban kezdi meg
a működését. Bertalan Csaba, az
NRHT fióktelep-vezetője arról be-
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szélt, hogy a munkálatok az előre
meghatározott menetrend szerint
folynak.

idén elindul a rekonstrukciós munkák miatt szünetelő hulladékkezelés is.

– Az idei év legfontosabb feladata
az első kamra feltöltése, majd lezárása, illetve a második kamra teljes
kiépítése. Május közepéig ötven
darab monolitblokkot szállítunk le
a föld alatti tárolóba, ami így 537
konténerrel tele lesz. A második
felszín alatti tárolókamra már egy
másfajta hulladékcsomag fogadására készül – ezt a munkát júliusra
szeretnénk befejezni. Az új tárolási elképzelések szerint a kompakt
hulladékcsomagok elhelyezésekor
a tárolókamrában kialakított vasbeton medence biztosítja majd
az árnyékolást. Ide kerülnek majd
fémkonténerekben azok a hulladékos hordók, amelyek között a
szabad teret folyékony hulladékkal
kevert cementpép tölti ki. Ezzel
megnő a kamrák helykihasználtsága, így gazdaságosabb lesz a
tárolás. Vagyis az egész hulladékkezelés és -tárolás más lesz, természetesen a megszokott magas
szintű biztonság fenntartásával.
Hátra van még az üzemeltetési engedély – a kérelmet már beadtuk.
Ezenkívül új eszközöket (például új
szállítókonténert) kell beszerezni,
illetve a daru és a föld alatti szállító
jármű átalakítását is el kell végeznünk. Az intézményi eredetű (mezőgazdasági, ipari, orvosi és oktatási területről származó) radioaktív
hulladékokat Püspökszilágy és Kisnémedi határában, az Radioaktív
Hulladék Feldolgozó és Tárolóban
kezelik és tárolják.
A létesítmény épületegyüttesének átalakítása-felújítása az elmúlt
években zajlott le, a berendezések
rekonstrukcióját pedig idén fejezik be. Hák Viktor telephelyvezető
arról számolt be lapunknak, hogy

– Az üzemi épület légtechnikai
rendszerének teljes felújítását
most tavasszal fejezzük be, és az
elöregedett villamos rendszer rekonstrukcióját is folytatnunk kell.
Beszereztünk egy új, nagyobb
teherbírású targoncát, tartalék
sugárzásmérő műszereket, illetve egy környezeti sugárzásmérő
állomást is. Megújult a telephely
telefonhálózata, és új készülékekkel bővült a belső rádiórendszer
is. Mindezeket a fejlesztéseket a
hamarosan induló biztonságnövelő program előkészítésére végeztük. Bár a rekonstrukciós munkák
alatt a hulladékkezelési tevékenység szünetelt, a radioaktív hulladékok beszállítása, átmeneti tárolása
folyamatos volt. 2017 áprilisától, a
légtechnikai rekonstrukció befejezését követően, újraindul a hulladékkezelés, a felügyelő hatósággal egyeztetett ütemterv alapján.
A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. negyedik projektjének
nincsenek „falai”, ugyanis a Nyugat-Mecsekben egyelőre földtani
kutatások folynak. A vizsgálatok
célja, hogy az RHK Kft. megállapítsa, alkalmas-e a terület egy
olyan mélységi geológiai tároló
befogadására, amelyben a kiégett
fűtőelemek és a nagy aktivitású radioaktív hulladékok biztonságosan
elhelyezhetőek. Az eddig lezárult
vizsgálati szakasz, az előzetes értékelések azt igazolták, hogy ez a
kőzet, kiváló vízzáró tulajdonságai
mellett, igen stabil is. Az úgynevezett kutatóárok falainak rétegei
azt mutatták, hogy az elmúlt több
ezer év alatt ez a terület nyugalomban volt.
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Oroszország nukleáris energetikája

válaszok a XXI. század műszaki kihívásaira – 18. rész
Kimpián Aladár ny. főmérnök | Fotó: internet

Tisztelt Olvasók! Akik velem tartanak ebben a cikksorozatban, felidézhetik vagy megismerhetik az
atomenergetika 80 éves történetét Oroszországban, a világ legnagyobb területű országában, és képet
kaphatnak arról, hogy milyen válaszokat terveznek a XXI. század műszaki kihívásaira.
A harmadik generációs atomjégtörőkhöz a nyizsnyij-novgorodi
„Afrikantov” Gépészeti Kísérleti Tervezőiroda
új, korszerű
nyomottvizes reaktort, az RITM-200
típusút tervezett. Ennek fő jellegzetessége, hogy a 12 db gőzfejlesztő a reaktortartályon belül, az
aktív zóna fölött helyezkedik el, és
a primer köri főberendezések közül
csak a 4 db fő keringetőszivattyú
van a reaktortartályon kívül, de
ezek is külön csőszakasz nélkül,
„csonkról csonkra” csatlakoznak a
reaktortartályhoz.
Az RITM-200 reaktor fő műszaki jellemzői [1]:
»» Hőteljesítmény: 175 MWt
»» Primer köri jellemzők: nyomás:
15,7 MPa (157 bar), bemenő/ki-

menő hőmérséklet: 277/313 °C,
hűtőközeg-tömegáram: 3250 t/h
»» Szekunder köri jellemzők: gőznyomás: 3,83 MPa (38,3 bar),
frissgőz-/tápvízhőmérséklet:
295/105 °C, gőztermelés: 248 t/h
»» A teljesítményváltoztatás tartománya/megengedett darabszáma: 10–100%/600  000 (40 éves
folyamatos üzemet feltételezve,
ez kb. 41 db/nap)
»» A gőztermelés normál/megengedett legnagyobb (forszírozott)
változtatási sebessége: 0,1–
1,0%/sec
»» A fő keringetőszivattyúk teljesítménye: 4 × 97 kW
»» A reaktor élettartama 40 év, nem
cserélendő főberendezéseinek
megengedett
üzemóraszáma

320 000 h, aktív zónájának átrakási ciklusideje 7 év, középjavításainak száma az élettartam alatt
1, megszakítás nélküli üzemének
időtartama 26 000 óra (~3 év).
A reaktortartály anyaga az orosz
atomenergetikában
általánosan
használt 15Х2НМФА típusjelű,
ún. „évszázados” nagy szilárdságú
acél, melyben intenzív radioaktív
sugárzás hatására sem lépnek fel
a képlékenységet jelentősen csökkentő diffúz folyamatok, így garantálható a 100 éves élettartam.
A típusjel magyarázata: 15 – széntartalom max. 0,15%, X2 – 2,5%
króm, H – 1,0-1,3% nikkel, M – 1%
molibdén, Ф – 0,35% vanádium,
A – szennyező anyagoktól mentes.
Ennek az erősen ötvözött acélnak
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a szakítószilárdsága 350 °C-on 539
MPa (53,9 daN/mm2). [2]
A nyomottvizes reaktorok tartályait vastag falú hengergyűrűszakaszokból hegesztik össze.
A harmadik generációs atomjégtörők RITM-200 nyomottvizes reaktorának tartályát alkotó hengergyűrűszakaszok gyártási technológiája
– hasonlóan a nagyerőművi 1000–
1200 MW-os reaktorok tartályainak
szakaszaiéhoz – a következő lépésekből áll [3, 4]:
1. A 15Х2НМФА acélból 250 – 320
– 420 t tömegű, 4-6 m hosszú, 2-3 m
átmérőjű, mindkét végén hengeres
vagy kúpos nyúlványú öntecset öntenek. A nyúlványok az öntecs kovácsolás közbeni megfogására és
forgatására szolgálnak. [3, 4]
2. Megszilárdulása és az öntőformából való kibontása után az
öntecset gázfűtésű kemencében
narancsizzásig
(1000-1100  °C-ig)
hevítik. [3]

3. A bal oldalán függesztve alátámasztott, a jobb oldalán forgathatóan
megfogott
öntecs
durvaalakító és kristályszerkezethomogenizáló kovácsolása 10 00015 000 t nyomóerejű hidraulikus
préskovácsgépen történik. [3]
4. Az öntecs hengeres vagy kúpos
nyúlványú végeit levágják, a 90 fokkal elforgatott középső hengeres
darab átmérőnövelő-magasságcsökkentő préskovácsolása 15 000
t-ás préskovácsgépen történik. [3]
5. A még képlékeny hengeres darab középső részét kiszúrják, majd
az így kapott hengergyűrű falvastagság-csökkentő és magasságnö-
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velő alakítása külső kovácsolással
és belső hengerléssel zajlik. [3]
6. A reaktortartálynak annál
a szakaszánál, ahol a 4 db fő
keringetőszivattyú csatlakozik, a
csőcsonkot a hengergyűrű falának
süllyesztékben történő, belülről kifelé irányuló kiszúrásával alakítják
ki úgy, hogy a belső görbület optimális áramlási képet, a külső kialakítás pedig optimális hegesztési
körülményeket biztosítson.
A kellő képlékenység érdekében
a hengergyűrűt narancsizzásig újra
felhevítik. A préskovácsgép hídjának aljára szerelt tüske szúrja ki a
nyílást. [4]

Források:
[1] www.ibrae.ac.ru/docs/3(15)/086_091_ ARKTIKA_3(15)_09_2014.pdf
[2] steelcast.ru/steel_for_atomic_reactors
[3] https://www.youtube.com/watch?v=aiOzQr67PBw
[4] https://www.youtube.com/watch?v=QYefFEVDP3g
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Dr. Pós István
vezető fizikus

Gyerekkora a Bélkő lábánál fekvő
kis faluban, Mikófalván telt felhőtlen boldogságban. Tanulmányait
Egerben, majd debreceni Kossuth
Lajos Tudományegyetemen végezte. Friss diplomás fizikusként
1985. július 1-jén helyezkedett el
a Paksi Atomerőmű Reaktorfizikai
Osztályán. Hamarosan, 1988-ban,
a Budapesti Műszaki Egyetem
Nukleáris Technikai Intézetében
reaktortechnika-szakmérnöki képesítést szerzett, majd 1994-ben
ugyanitt egyetemi doktori fokozatot is.
A Pakson eltöltött évek mind szakmai, mind a magánélet szempontjából borzasztóan izgalmasan és
mozgalmasan teltek. Szerencsésnek érzi magát, mert a Reaktorfizikai Osztályon emberi és szakmai
szempontból is kiváló közegben

dolgozhatott. Rengeteg szakmai
feladatot sikerült megoldaniuk,
amelyek amellett hogy gazdagították tapasztalatait a reaktorfizika
területén, jelentős hasznot hoztak
az erőműnek. Büszkeséggel tölti
el, ha arra gondol, hogy kollégáival részt vehetett olyan nagy feladatok megvalósításában, mint
az ÁGNES projekt, a zónaüzemeltetési korlátozás és a töltetelrendezés modernizálása, az új üzemanyagkazetta-típusok bevezetése,
a teljesítménynövelés és legújabban a C15.
Időközben a családja is szépen
gyarapodott. Krisztina lánya után
megszülettek az ikrek, Kornélia és
Dominik. 2002-ben családi házba
költöztek, amelyet azóta is folyamatosan szépítgetnek. Felesége,
Nelli szintén az atomerőműben, az

Üzemirányítási Osztályon dolgozik. Istvánék szeretnek otthon lenni, a ház körül tenni-venni. A közös
nyaralásokon kívül főleg Eger környékét keresik fel gyakran, hiszen
a rokonságuk nagy része ott él,
és finomak a vörösborok is – teszi
hozzá.
A jövőt illetően bizakodó: „Szurkolok, hogy az új blokkok felépüljenek, mert szükségesnek tartom
a jelenlegi blokkok termelésének
kiváltását, amikor azok üzemideje
véglegesen letelik. Fontos feladatomnak tekintem, hogy a reaktorfizika szakterületén megszerzett
tudást, tapasztalatot, valamint a
töltettervezés és zónamonitorozás végzésére kifejlesztett hazai
eszközöket a jövő generációi is
eredményesen alkalmazhassák az
új reaktorok üzemeltetése során.”
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Torma Béla
csoportvezető
Debrecenben született 1953. január 15-én. Nyírbátorban nőtt fel, itt
járt általános és középiskolába, és
itt is érettségizett. 1978-ban matematika–fizika szakos középiskolai
tanári diplomát szerzett a Debreceni Egyetem Természettudományi
és Technológiai Karán. Tanulmányai
befejezése után nyolc évet tanított
a kazincbarcikai gimnáziumban,
majd ezt követően 1986. július 15tel felvételt nyert a Paksi Atomerőmű Vállalathoz.
A vállalathoz családi kötelékeken
kívül az Energetikai Szakgimnázium
és Kollégium (ESZI) beindításával
kapcsolatos különleges feladatok
miatt érkezett. Az ESZI-ben eltöltött hét izgalmas év után 1993-ban
lehetőséget kapott, hogy munkáját
az erőműben, a Reaktorfizikai Osztályon (RFO) folytassa. Körülbelül

kétéves betanulás után, vezetésével
megalakult a Nukleáris Üzemanyag
Csoport. Feladatuk lett a nukleáris
üzemanyag adatbázisának létrehozása, azok élettörténeti és üzemeltetési adatainak nyilvántartása,
az éves üzemanyag-mozgatások
tervezése és ütemezése, valamint
a nukleáris üzemanyaggal kapcsolatos adatszolgáltatások teljesítése
hazai és nemzetközi szervezetek
felé. 2002-ben abban a megtiszteltetésben részesült, hogy felkérték
az osztályvezető-helyettesi teendők ellátására. Munkája elismeréseként 2010-ben Céggyűrű kitüntetésben részesült.
Béla az erőműnél eltöltött több
mint 30 év alatt az ESZI-ben a kissé
rendhagyó matematika- és fizikaoktatás bevezetésére és az RFO-n a
FANNI nukleárisüzemanyag-adat-

bázis és programrendszer létrehozására a legbüszkébb. A jövőre nézve – mivel már nyugdíjas korú – már
nincs különösebb terve, szeretne
még pár évet dolgozni, a munkáját hibátlanul végezni és a FANNIprogramot a felhasználók igényeinek megfelelően fejleszteni.
Szereti a szabadidejét változatosan
eltölteni. Ebbe belefér a ház körüli
teendők elvégzése, unokázás, kirándulás, színház, koncert, olvasás
és minden, ami új információt és
élményt ad.
Béla feleségével Pakson egy kertes családi házban él, a gyerekei és
unokái pedig Budapesten. A felesége az ESZI szakképzési igazgatóhelyettese, lányuk, Zita (33) pszichológus, fiuk, Béla (37) hangtechnikus.
Levente három és fél, Róbert unokájuk pedig másfél éves.
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Horváth Márton
reaktorfizikus

Kiskunhalason született 1990-ben,
nagykorúságáig egy Siófokhoz közeli településen, Siójuton élt. Általános és középiskolába Siófokra
járt. A helyi Perczel Mór Gimnázium reálszaka megfelelő ugródeszkát jelentett számára a Budapesti
Műszaki Egyetem Természettudományi Karának fizikus alapképzéséhez (BSc).
A fizikus mesterképzés diplomamunka-készítésének másfél éve
alatt került először kapcsolatba a
Paksi Atomerőművel, s ezen belül
a Reaktorfizikai Osztály dolgozóival. Már ekkor sikerült jó munkakapcsolatot kiépítenie leendő kol-

légáival. Ugyanitt töltötte szakmai
gyakorlatát is. Miután lehetősége
adódott egy állás betöltésére,
rögtön benyújtotta pályázatát az
osztályra. Márton tehát jelenlegi,
első munkahelyén, 2014. december 31. óta reaktorfizikus munkakörben erősíti a reaktorfizikai mérések csoportot.
Főbb feladatai közé tartozik blokkindításkor a primer köri hőmérők
izoterm kalibrációjában, valamint
az 50 és 100%-os teljesítményen
a zónaaszimmetria-ellenőrzésben
való részvétel.
Egyéb esetekben főleg reaktorfizikai programok fejlesztésével,

reaktorfizikai szimulációk futtatásával foglalkozik. A napi munkán
kívül időnként az Oktatási Osztály
kérésére – alaptanfolyami keretek
között – reaktorfizika kurzust tart,
valamint a nemzetközi AER (Atom
Energetic Research) meetingeken
képviseli a Paksi Atomerőművet.
Márton tartós párkapcsolatban él.
Több hobbija is van, mint például
a wing-tsun kungfu, a vitorlázás,
az úszás, a futás és a kerékpározás. Hozzáteszi, majdnem minden
sportot szívesen űz. Fennmaradó
szabadidejében olvasni szokott,
és kedveli a számítógépes játékokat is.
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Bóna Gábor
reaktorfizikus
Friss diplomásként 2002. szeptember 1-jén kezdett dolgozni az
atomerőműben. A tanfolyamok
elvégzése kiváló lehetőséget adott
arra, hogy betekintést nyerjen az
erőmű működésének folyamataiba.
A Reaktorfizikai Osztály reaktorfizikai mérések csoportjában
kamatoztatta tudását, majd pár éve
pedig a töltettervezési csoportban.
Feladata többek között elemzések
készítése, részvétel a blokkindítási mérésekben és azok kiértékelésében, speciális szakterülete az
üzemanyag-viselkedési
számításokhoz kapcsolódik, ez a terület
egyre fontosabb szerepet kap az
egyre újabb üzemanyagok vagy
éppen a 15 hónapos kampányok
bevezetése miatt. Érdekes, egyedi
és nagyon felelősségteljes feladatnak tartja a munkáját. Örömére

szolgált, hogy nagy projektekben
vehetett részt, mint például a 2.
blokki üzemzavar felszámolása
vagy éppen a 15 hónapos kampányok bevezetése. Mindig nagy
öröm számára az üzemviteli oldallal való kapcsolattartás, amire leggyakrabban a különböző oktatások
során van lehetősége. A kollégáival
együttesen benyújtott munkájukat
többször díjazták a Műszaki Alkotói
Pályázaton.
Gábor felesége, Éva szintén az
erőműben, a Műszaki Főosztályon
dolgozik. Szabadidejét családja:
felesége és három gyönyörű kislánya körében szereti eltölteni, ami
számára tulajdonképpen hobbinak
is mondható.
Baráti körükben sok a hasonló korú
gyereket nevelő család, általában
velük együtt szeretnek utazni, nyá-

ron általában víz mellé. A Szigetköz,
a Balaton, illetve Horvátország legtöbbször az úti cél. A téli időszakban pedig főleg Ausztriában a téli
sportról szól a kikapcsolódás, mivel
fontosnak tartják a szabadtéri mozgást és a tiszta, friss levegőt. Kikapcsolódásként nagy kedvenc még a
stand up, így szívesen meghallgatnak egy-egy Bödöcs- vagy Kőhalmi-estet, vagy megnéznek egy jó
mozifilmet vagy színdarabot.
A jövőt tekintve fontosnak tartja a
lányai támogatását minden téren.
A jövőben is szeretne szakmájában maradni és dolgozni, mivel úgy
tűnik az elkövetkező 25 évben is
lesz munka Pakson.
Ha arra kérdésre kell válaszolnia,
hogy mi a legfontosabb dolog az
életében, akkor az csak egyetlen
szó lehet: a család.
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nyugdíjasaink

Nyugdíjasként így is lehet élni!
Vadai Zsuzsa | Fotó: saját archívum

Bánki Ede
Iskoláimat Dombóváron végeztem,
majd Dunaújvárosban üzemgépész
üzemmérnöki diplomát szereztem.
A főiskola után a Láng Gépgyárban
hegesztő technológusként dolgoztam, majd a Gyár- és Gépszerelő
Vállalatnál (GYGV) helyezkedtem el,
ahonnan többször Németországba
mentünk dolgozni. Az anyagvizsgáló szakma alapjait itt sajátítottam el, és szereztem meg a szakképesítéseket. Közben elindult az
atomerőmű építése, és a GYGV
laborvezetőjeként 1977-től 1984-ig
tevékenykedtem az építkezésen.
Az PAV-hoz 1985-ben vettek fel a
reaktordiagnosztikai csoporthoz,
ahol anyagvizsgáló mérnökként
dolgoztam 1999. december 31-ig, a
nyugdíjba vonulásomig.
A saját cég létrehozása régóta foglalkoztatott, az anyagvizsgálat tudományának a megismerése és a
legfejlettebb technikai vívmányok
alkalmazása indított el az utamon,
és megalapítottam az AGMÜSZK
2000 Kft.-t a nyugdíjba vonulásom
után. Nem gondoltam, hogy több
évtized elteltével egy németországi
kiállításon találkozom a Helling cég
képviselőivel, akik régi ismerősként
üdvözöltek, majd tárgyalások után
megkötöttem a vállalkozásom első
szerződését. Innen kezdődött a
cégem önálló élete, a nemzetközi képviseletekkel – tárgyalások,
szerződéskötések,
konferenciák,
előadások, a világszínvonalú műszaki berendezések megismerése
–, és akkor éreztem, hogy megnyílt

előttem a világ (Amerika, Kanada,
Dél-Amerika, Európában Párizs,
Hamburg, Liege, Prága...). A fázisvezérelt ultrahangvizsgálatot én
vezettem be Magyarországon, jelenleg a Starmans Electronics Ltd.
cég berendezésének a kizárólagos
hazai forgalmazója és szervizelője
vagyok. Nagyon korszerű, vizsgáló- és felhasználóbarát készüléket készítettek 1 kg-os kivitelben,
amelynek az egyszerű kezelhetősége a hazai piacon sikeresen helyt
áll, kedvelik a felhasználók. Nagy
örömömre szolgál a fiatalok szakmai oktatása. Országos szinten teljes körű anyagvizsgáló-képzéseket
tartunk a szekszárdi oktatóbázisunkon – penetráció, mágneses, vizuális, ultrahang, tömörségvizsgáló,
röntgenképzés –, ahol a Magyar
Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesülés az elméleti és a
gyakorlati vizsgáztatást is végzi.

Mi volt a legérdekesebb munkám?
Hamburgi hajógyárban acélszerkezetet vizsgáltunk, amit kivisznek az
olajfúró tornyokba, ráhelyezik, és
ennek a tetejére száll le a helikopter. Köteleken, 12 méter magasan
tornászva, ultrahangos készülékkel
a kézben kellett vizsgálni a varratokat, és alattunk a méteres hullámok nyaldosták a talpunkat. A másik nagy élményem volt, amikor az
ASTOR nevű hajót kicsinek találták
a németek, és szó szerint a felénél
elvágták, majd betoldottak egy 6
méteres darabot, és annak az ös�szes varratát mi vizsgáltuk. Egyik
legnagyobb projektem volt a Szebényi völgyhíd és a Sió-híd anyagvizsgálata, a Strabag és a Colas
cég megbízásából a szupervizori
teendőket láttam el nagy megelégedésre.
Ebben a szakmában folyamatosan
kell tanulni és a megszerzett képe-

nyugdíjasaink
sítéseket meghatározott időnként
megújítani. Nukleáris anyagvizsgáló és minőségbiztosítási szakértői
képesítéssel, valamint a legmagasabb  magyar és nemzetközi anyagvizsgáló tanúsítványokkal
rendelkezem, amelynek célja, hogy
szakmailag a legjobbak legyünk.
Mára elértük, hogy világviszonylatban a legmodernebb műszaki háttérrel rendelkezünk. Kicsi, korszerű,
de ütős a cég!
Ebben az évben nagy megtiszteltetés volt számomra, amikor a Tolna
Megyei Mérnöki Kamarától Alkotói
Díj kitüntetést vehettem át, az elmúlt évtizedekben az anyagvizsgálatok terén kifejtett kiemelkedő tevékenységemért. Kiemelték, hogy
a nevemhez fűződik a legkorszerűbb fázisvezérelt vizsgálati technika hazai bevezetése, betanítása.
A másik nagy büszkeségem a családom. A feleségemmel 1976-ban
házasodtunk össze, mindketten
nyugdíjasok vagyunk, Szekszárdon élünk. Az idősebb fiam, Ede,
a PA Zrt.-nél gyártástechnológus,
az idén kapja meg az informatikus
mérnöki diplomáját. Feleségével,
Dávid (11) és Lilien (11) nevű gyermekeivel Szekszárdon, a szomszédságunkban élnek. Nagyon
büszke vagyok Dávid unokámra,
aki 3 éve taekwondózik, a hazai és
a nemzetközi versenyeken a dobogóra felállhatott, legutóbb egy
nemzetközi versenyen Magyarország képviseletében az aranyérmet vehette át. Lilien szintén
taekwondózik, és mindketten a
Bartinában táncolnak.
Attila fiam informatikus gépész, és
oktató mérnöki diplomával, valamint magas anyagvizsgálói és szakértői végzettséggel rendelkezik,
a Paks II.-nél műszaki elemzési főszakértőként dolgozik, gyermekeivel – Jázmin (9) és Áron (7) – Szek-

szárdon élnek. A cég alapításakor
vittem magammal (Amerikába,
Montrealba) különféle képzésekre,
sokat besegített a kezdeti időkben.
Jázmin a Bartina néptáncegyüttesben táncol, Áron a szivacslabdajátékot kedveli. Jázminnal rendszeresen gyakoroljuk a német nyelvet,
boldog vagyok, amikor mosolygó
arccal mondja, hogy ötöst kapott.
Amikor a három unokám egyszerre
táncol az aprók csoportban színpadon, elmondhatatlan örömöt
érzek.
A családunk itt él a városban, és
az unokák közelsége boldoggá
tesz bennünket a feleségemmel.
Igény szerint segítjük őket, szinte
nem múlik el nap, hogy valamelyik
ne toppanna be hozzánk, vagy mi
kerekedünk fel, és besegítünk a logisztikájukban.
Ünnepek alkalmával nálunk vagyunk, és én vagyok a SÉF (a húsoknál), steaket sütök, grillezek
(Lilike unokám papahusinak hívja),
halászlét vagy valami bográcsos
ételt készítek. A feleségem a leveseket, köreteket, salátákat és a
süteményeket készíti. Minden évben együtt utazunk a családunk
minden tagjával síelni és nyaralni.
Domboriban a nyaralónk is benépesül a nyári szünetekben, akkor ott van a családi támaszpont.
A bonyhádi Szecska-tónál van
egy kis vízparti területem, ahová
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imádunk kijárni az unokákkal, de
nemcsak horgászunk, hanem grillezünk, szalonnát sütünk és kirándulunk. A vasút modellezés az idő
hiánya miatt háttérbe szorul, a karácsonyt kivéve, mert akkor mindig
megépítem a fenyőfa körül a robogó vasútmodellt.
Az erőműves régi kollégáimmal a
mai napig nagyon jó a kapcsolatom. Pár éve már nem kergetem a
bőrt az öregfiúkkal, de felejthetetlen emlékek maradtak a foci utáni
pincebulikról.
Most javarészt újdonságokat, világszabadalmakat dolgozok ki,
főként a fázisvezérelt ultrahang
témában, folyamatosan újabb felkéréseket kapok. Nekem az alkotómunka ad erőt, van, amikor késő
estig a telephelyen vagyok, és belemerülök egy fejlesztési dologba, sokszor a feleségem telefonál,
hogy minden rendben? Még mindig az újdonságokon jár az agyam.
Nyugdíjasként közel a 70-hez így is
lehet jól és boldogan élni, szinte az
egész világot bejártam, és szerető
család vesz körül.

Nyugdíjba vonult
kollégáink
2017. május

Matlag György
primer köri szolgálatvezető MVIGH
ÜVIG ÜVFO RO
Bihari István blokkügyeletes
MVIGH ÜVIG ÜIFO ÜIO
Etessy János vezető szerelő
MVIGH KAIG KAFO FKO
Gyuricza Zoltán dozimetrikus BIG
SKVFO DO
Brezovszki János anyagvizsgáló
VIG BIG MINFO AVO
Soponyai György fegyveres biztonsági őr BIG RENDO
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Régi motorosok

Akik a kezdetektől itt dolgoznak
Orbán Ottilia | Fotó: Bodajki Ákos

Rovatunkban azokat a munkatársainkat mutatjuk be, akik az atomerőmű kezdeti időszakától itt dolgoznak, és olyan momentumokat elevenítenek fel és tesznek közkinccsé az erőmű hőskoráról, amelyek már
csak az ő emlékezetükben élnek.
Orbán Mihály, a Metrológiai Üzem
önálló üzemvezetője így emlékszik
vissza.
Békés megyében született, fizika
tagozatos gimnáziumban végezte
középfokú tanulmányait. Kecskemétre került műszaki főiskolára,
ahol 1978-ban végzett. Később a

BME-n villamosmérnöki oklevelet
szerzett.
A főiskola aulájában voltak kirakva
a hirdetések, ott lehetett vadászni
az állásokat is. A kecskeméti repülőbázis keresett fedélzeti mérnököt. Mivel előtte járt repülni
vitorlázórepülőn, tetszett neki ez

a lehetőség, jó fizetést és lakást is
ajánlottak, de ő Paksot választotta.
Az atomerőműben ekkor sugárvédelmi szolgálatvezetőket kerestek.
Úgy gondolja, jó döntés volt. Többen is érkeztek az akkori évfolyamról, köztük Varjú Béla is, aki szintén
itt dolgozik.

Régi motorosok
–– Hogyan jellemeznéd ezt a kezdeti időszakot? Mit jelentett számodra itt dolgozni ebben az időben?
–– Budapestre, az akkori Nehézipari Minisztériumba mentünk
felvételizni, ahol Bakáts István, az
akkori sugárvédelmi osztályvezető fogadott bennünket. Megfeleltünk, így 1978 augusztusában felvételt nyertem a Paksi Atomerőmű
Vállalathoz. Ez az építkezés kezdeti
időszaka volt, az s. blokk még alig
„nőtt ki a földből”. Ebben az időben nagyon sok külföldi szakember dolgozott itt, főleg lengyelek.
Nagy kihívás volt atomerőműben
dolgozni, és mi nagyon büszkék
voltunk rá. Rögtön „bedobtak a
mély vízbe”, ahogy beléptünk a vállalathoz. 1978 végén már az akkori
Szovjetunióban, a Novovoronyezsi
atomerőműben voltunk, ahol megismertük a VVER-440-es atomerőmű technológiáját és a sugárvédelem alapjait. Természetesen a
különböző speciális vizsgákat is le
kellett ott tennünk. Ezt követték
itthon a szokásos atomerőművi
tanfolyamok, majd speciális sugárvédelmi képzések Budapesten, a
Műegyetem tanreaktorába, és a
Sugárbiológiai Kutatóintézetben.
Ekkor már Rósa Géza volt az osztályvezetőnk, Rónaky József pedig
az üzemvezetőnk. Sok nagy tudású
szovjet szakértő volt itt ebben az
időben, akik hosszú időn keresztül
támogatták az itteni munkát és a
betanulást.
1980-ban a katonaságot is itt kezdtük a paksi műszaki alakulatnál,
építettük az erőművet, kezdetben
a 22-es Állami Építőipari Vállalatnál kevertem a maltert mint segédmunkás, majd sikerült átkerülni az ERBE helyszíni organizációs
csoportjába határidő-tervezőnek.

Az 1. blokk 1982-es indulása előtt
megüresedett a Sugárfizikai Labor
vezetői pozíciója. Ekkor kerültem
ebbe a munkakörbe, és itt dolgoztam 17 évig. Ez egy föld alatti laboratórium az Eü. Laborépületben,
ahol gamma- és neutron-sugárágyúkkal végezzük a műszerek hitelesítését. Érdekesség, hogy már
a blokkok indulása előtt fél évvel
sugárveszélyes terület volt.
Ahogy üzembe helyezték az új
blokkokat, úgy nőtt a dolgozók
létszáma is. Később a feladatunk

„Még van bennem
lendület, vannak
még lehetőségek,
kihívások rövid és
hosszú távon is...”
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Misi az évek során olyan szakmai
és gyakorlati tapasztalatokra tett
szert, hogy felkérték óraadónak
az ESZI-ben, a környezettechnikus
szakon, ahol öt éven keresztül oktatott. Jegyzeteket készített, berendezett egy izotóplabor, az erőmű használaton kívüli műszereiből.
Volt tanítványai közül is sokan választották az erőművet. Mai napig
több tanulmánya és újítása segíti
a Metrológiai Üzem mindennapi
munkáját.
Az utolsó kérdésemre, hogy mi a
legfontosabb dolog számára, röviden és határozottan válaszolt: a
család, a gyerekek, az egészsége
és a munkája, úgy érzi, hogy van
benne még lendület, és vannak
még lehetőségek, kihívások rövid
és hosszú távon is.

Törzsgárdatagsági
elismerések
2017. április

kibővült a hagyományos atomerőművek mérőeszközeinek hitelesítésével és kalibrálásával. Ezt
a munkát a nagyon jól felszerelt
méréstechnikai laboratóriumunk
végzi, büszke vagyok arra, hogy a
folyamatos fejlesztés eredményeként egy európai szintű etalonparkkal rendelkező rendszert sikerült itt felépíteni. A sugárágyúink a
közelmúltban lettek felújítva, alkalmassá téve az üzemidő-hosszabbítás alatti feladatok végzésére.
A neutronbesugárzónk egyedüli
Magyarországon, és ezzel a berendezéssel bármelyik hazai intézmény számára végezhetünk mérőeszköz-hitelesítést.

10 éves
Géringer Jánosné MVIGH ÜVIG
ÜIFO ÜIO
Széles András GIG LOGFO
RAKO

20 éves
Matvijan Vlagyimir MVIGH
ÜVIG ÜVFO KTO
Hanuszka Zsolt BIG RENDO

30 éves
Balogh László MVIGH MIG
RTFO ÉPO
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anyagiak, hiszen minél sikeresebb,
gyorsabb, ügyesebb, kitartóbb
valaki, annál jövedelmezőbb neki
az a pár év, esetleg évtized, amíg
aktívan tudja űzni a sportágát. Egy
bajnokot ez is motiválhat, ám arra
nem adhat okot, hogy tiltott szerekhez nyúljon.
A dopping egy olyan fekélye a
sporttársadalomnak, ami ellen
küzdeni kell. Sokszor hallani, hogy
a doppinglaborok előbbre járnak
a doppingellenes ügynökségek
módszereinél, ám van egy olyan
szabály, amely szerint a levett
mintákat tíz évig kell tárolni, és ha
szükséges, újravizsgálni. Tiszeker
Ágnes, a Magyar Antidopping
Csoport vezetője szerint meghallgathatjuk a győztesnek szóló himnuszt, de pezsgőt bontva ünnepelni csak tíz év múlva szabad.

Tiszta játék
Tóth Márton | Fotó: internet

Vétkes váltó
A sport tisztességre nevel. Aki
nem tisztességgel játszik, az a
sport elvei ellen vét. Felelőssége van a társadalom irányába, a
sportolóknak mint példaképeknek pedig ennek tudatában kell
élniük, versenyezniük.
A szülőknek abban van felelőssége, hogy a gyerekükből életrevaló,
egészséges embert neveljenek,
ehhez pedig nagyban hozzájárul
a sport. Az edzőknek abban, hogy
a rájuk bízott gyerekekből hozzák
ki ugyanezt, kitartásra, céltudatosságra tanítsanak, és beleültessék a
fiatalokba a mozgás iránti igényt,
amely egy életen át elkíséri őket,
és meggyőződésem szerint teljesebb életet biztosít. A sportolók
felelőssége pedig a példamutatás
a társadalom, ezáltal a fiatalok számára. Az ismert sportolók karrierje

ösztönzőleg hat mind a szülőknek,
mind a gyerekeknek, hisz megadja
a reményt, hogy belőlük is lehet
ünnepelt bajnok.
A sportolóknak ezzel együtt felelősségük van a tiszta, tiltott szerek
nélküli versenyzésben. A sport
eszményét sokszor megfertőzik az

Az atlétika a sportok királynője, és
mint ilyen, kiemelt figyelem övezi,
és óriási teljesítmények kellenek a
dobogó eléréséhez. A Pekingben
győztes jamaikai váltó fölött 8 év
után kezdtek gyülekezni a felhők,
két évvel a pezsgőbontás előtt.
2016-ban, Rio de Janeiróban Usain
Bolt, a jamaikaiak sztársprintere, a

sport
100 (9,58 mp) és a 200 (19,19 mp)
méteres futás világcsúcstartója
harmadik olimpiáján triplázott, a
két egyéni szám mellett a klas�szikus váltószám, a 4 × 100 métert
futó kvartettnek is tagja volt. Ám
ekkor már sejteni lehetett, hogy
nem biztos, hogy a 3 × 3 kilenc
lesz, hiszen a 2008-as, Pekingben
győztes váltóban vágtázó Nesta
Carter Kínában adott, tavaly újraelemzett mintájából a B próba is

A lovakat belövik, ugye?

pozitív lett, a stimulánsok közé tartozó metilhexaneamint mutattak ki
a szervezetében.
A doppingolás hivatalossá válása
után az aranyérmet vissza kellett
küldenie a csapatnak (Asafa Powell
és Michael Frater volt még tagja),
így Trinidad és Tobago váltója lépett az első helyre Japán és Brazília négyese előtt. Nesta Carter
doppingolásával nem csupán magára és hazájára hozott szégyent,
hanem a vele egy stafétában futó
társaira is, arról már nem is beszélve, hogy a csúcsokat hajhászó, óriási médiafigyelemmel kísért atlétika imázsa is megszenved minden
ilyen esetet.

rájuk is vonatkoznak a doppingszabályok. Mondjuk azt nehezen tudom elképzelni, hogy egy
négylábú beveszi/magára keni
önszántából a teljesítményfokozó
készítményt, mindenesetre ha őt
rajtakapják, természetesen a lovasát is rántja magával. Speciális
kérdés, hiszen a ló élőlény, nem
csupán sporteszköz. Az 1972-es
müncheni olimpián vezették be a
szabályokat a gyógyszerekkel történt nagyszámú visszaélés miatt,
jelenleg is szigorú szabályok vonatkoznak a lóatlétáknak adható
gyógyszerekről.
Míg a doppingot használó emberi
lény a lehetséges veszélyeket át-

A lovasszakág, a díjugratás, a
lovastusa, a díjlovaglás, valamint
az öttusa lovastusája az olimpián
szereplő sportágak közül olyan,
ahol állatok is szerepelnek. Mit
szerepelnek, főszereplői a versenyeknek!
A lovasversenyeken az állatokat
éppolyan sportolónak tekintik,
mint az embereket, éppen ezért
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Mi az a biológiai útlevél?
A sportoló biológiai útlevelének
(ABP – Athlete Biological Passport) fő alapelve, hogy olyan kiválasztott változó adatokat, úgynevezett doppingbiomarkereket
kövessen nyomon egy bizonyos
időtartam alatt, amelyek doppingszerek hatását árulják el. Ez
pontosabb képet ad a hagyományos doppingellenőrzésnél,
hiszen ha egy sportoló váltakozóan és/vagy alacsony dózisban
használ tiltott szert, akkor az
ABP-vel szemben az analitikus
mérési módszerek hatástalanok
maradnak. A biológiai útlevél
programja kiegészíti a hagyományos doppingellenőrzést, a
kettő együtt még hatékonyabban fel tud lépni a csalókkal
szemben.
A biológiai útlevél jelenleg két
modulból áll. A 2009-ben bevezetett hematológiai modul
feladata (vérmintából kimutatva) felismerni az oxigénszállítás fokozódását, míg a 2014
óta alkalmazott szteroidmodul
célja, azonosítani a nem az emberi test termelte szteroidok,
illetve egyéb anabolikus hatóanyagok használatát. Az ABP
továbbfejlesztésére a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) egy endokrinmodul
létrehozásán dolgozik, amely a
növekedési faktorokkal történő
visszaéléseket (pl. növekedési hormon) lesz hivatott kimutatni. A hosszú távú célkitűzés
a doppingbiomarkerek széles
skálájának kidolgozása, hogy a
bármely típusú tiltott szert használók se érezhessék magukat
biztonságban.
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gondolva, aktívan közreműködik
a csalásban, az állat viszont nem
dönthet erről, csupán elszenvedője a doppingnak.
2004-ben, Athénban két eset is
borzolta a kedélyeket: a díjugratás
egyéni versenyében első helyezett
ír Cian O’Connort lova doppingolása miatt utólag megfosztották
aranyérmétől, miként a díjugratás
csapatversenyében győztes német Ludger Beerbaumot is, hasonló okból. A német versenyzővel az
eredménye is kiesett, így a csapat
a harmadik helyre szorult vissza.

Leesett lánc
2006-ban robbant a bomba a bicikliseknél, májusban a „hágó
hadművelet” keretében számos
doppingkészítményt és több mint
kétszáz, vért tartalmazó tasakot
foglalt le a spanyol csendőrség
Madrid több lakásában. Megismerte a világ a doppingdoktorként elhíresült Eufemiano Fuentes

nevét, akit egy kávézóban ülve,
teljesítményfokozókkal a táskájában, egy bicikliscsapat vezetőjével
tárgyalva fogtak el.

A nőgyógyászatról sportorvoslásra váltó Fuentesen kívül még
három embert fogtak perbe, ám
csak a doppingdoktor kapott
büntetést 2013-ban, nevetséges,
egy év felfüggesztett börtönt és
négy év eltiltást a szakmától. Csak
a közegészségügyi szabályok
megsértésével, illetve a páciensek
egészségének veszélyeztetésével
tudták megvádolni, mivel 2006ban Spanyolországban még nem
voltak hatályban olyan törvények,
amelyek a doppingra vonatkoztak
volna. A bíró jelezte, nem tesz eleget a Nemzetközi Doppingellenes
Ügynökség (WADA) kérésének,
nevezetesen nem engedélyezi a
megtalált, vért tartalmazó tasakok
kivizsgálását a WADA-nak.
58 kerékpárosról állapította meg
a bíróság, hogy kapcsolatban álltak Fuentessel, szinte a teljes élmezőny érintett volt Ivan Bassótól
a későbbi Tour-győztes Alberto
Contadorig, azonban csak kevesen kaptak eltiltást. Az orvos
elmondása szerint nem csupán
kerékpárosok voltak az ügyfelei
között, labdarúgókkal, teniszezőkkel, atlétákkal és bokszolókkal is
kapcsolatban állt, több száz sportolóról lehetett hallani.
Az egyértelmű bizonyítékokra
adott magyarázatai azért elgondolkoztatóak, hogy tényleg en�nyire hülyének lehet nézni az
embereket? Az ítélet arra enged
következtetni, hogy igen.
Azt állította, hogy nem doppingolta, hanem a jó egészségi állapot fenntartása miatt adott a
versenyzőknek vérátömlesztést.
„Ha egy sportolónak nagyon
viszkózus volt a vére, akkor vért
vettünk tőle, hogy csökkentsük
a veszélyt. És előfordul, hogy a
levett vért lefagyasztottuk. Ha
később ugyanez a sportoló ala-

csony hematokritértékkel vagy
vérszegénységben szenvedve tért
vissza, akkor visszaadtuk neki a
vérét.”
A hotelszobákban végzett vérátömlesztések szerinte a sportolók
– akiket nem ő keresett fel – kérése volt, hogy védjék a magánéletüket. A teljes nevek helyett
álnevek (pl. kutyanevek), kódok.
Állítása szerint, azért kellettek,
mert ezeket könnyebb megjegyezni. És egyébként is, az ő tanácsai, kezelései, tesztjei csak az
edzéstervek összeállításához voltak szükségesek. A nála talált 8
SIM-kártya és a sportolók beszámolói nem feltétlenül egy legális,
nyílt lapokkal játszó ember képét
mutatják.
Az ítélethozatal évében, 2013-ban
vallotta be Oprah Winfrey műsorában Lance Armstrong, hogy a
2012-ben kimondott doppingvádak (függetlenül Fuentestől),
amelyek megfosztották összes
Tour-győzelmétől, igazak, és a
tiszta sportba vetett hitnek adtak egy olyan mélyütést, amely
miatt azóta is nyolcas van a kere
kekben…

Babahírek
Nevem: Horváth Réka
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Nevem: Feil Zsejke

Születésem helye, ideje: Pécs,

Kincső

2017. január 25.

Születésem helye, ideje:

Születéskori súlyom: 1260 g

Szekszárd,

Hosszúságom: 40 cm

2017. március 21.

Ikertestvérem: Horváth Fanni

Születéskori súlyom:

Anyukám: Haas Judit, Paksi

3270 g

Polgármesteri Hivatal

Hosszúságom: 55 cm

Apukám: Horváth József, Atomix

Testvéreim: Csanád Torda 8 éves, Boglárka Illangó 6 éves

Kft. Tűzoltási és Kárelhárítási

Anyukám: Sebestyén Rózsa, pályázati referens a Paksi

Szakágazat

Polgármesteri Hivatalnál
Apukám: Feil Roland, az Irányítástechnikai Műszaki
Nevem: Horváth Fanni

Osztályon berendezésmérnök

Születésem helye, ideje: Pécs,
2017. január 25.

Nevem: Szalai Csongor

Születéskori súlyom: 1190

Születésem helye, ideje:

Hosszúságom: 40 cm

Szekszárd, 2017. március 22.

Ikertestvérem: Horváth Réka

Születéskori súlyom: 4450 g

Anyukám: Haas Judit, Paksi

Hosszúságom: 59 cm

Polgármesteri Hivatal

Testvérem: Botond, 3 éves

Apukám: Horváth József,

Anyukám: Gáspár Szilvia,

Atomix Kft. Tűzoltási és

a Pénzügyi és Számviteli

Kárelhárítási Szakágazat

Osztályon csoportvezető
Apukám: Szalai Tamás

Nevem: Zubik Emese Kitti
Születésem helye, ideje:
Szekszárd, 2017. február 23.

Nevem: Róth Natália

Születéskori súlyom: 3400 g

Születésem helye, ideje:

Hosszúságom: 55 cm

Szekszárd, 2017. március 22.

Első gyermek vagyok a

Születéskori súlyom: 3920 g

családban.

Hosszúságom: 58 cm

Anyukám: Kiefer Kitti,

Testvérem: Andrea, 2 éves

háztartásbeli

Anyukám: Maráczi Ildikó, tanár

Apukám: Zubik Roland, a

Apukám: Róth István, az Atomix

Gépész Műszaki Osztályon

Kft. Tűzoltási és Kárelhárítási

berendezéstechnikus

Szakágazatnál tűzoltó
Nevem: Papp Olívia

Nevem: Papp Nola

Születésem helye, ideje:

Születésem helye,

Szekszárd, 2017. március 1.

ideje: Szekszárd,

Születéskori súlyom: 3800 g

2017. március 26.

Hosszúságom: 54 cm

Születéskori súlyom:

Testvérem: Olivér, 4 éves

2810 g

Anya: Hosnyánszki Zsuzsanna

Hosszúságom: 54 cm

Zsuzsanna

Izabella

Apa: Papp Kornél, a

Testvérem: Olivér Etele, 5 éves

Biztonsági Rendszer

Anyukám: Papp-Müller Adrienn, az Atomix Kft. Erőmű

Osztályon technológus

étteremben cukrász

mérnök

Apukám: Papp Etele vállalkozóként épületgépész-technikus
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Motiváció
Orbán Ottilia | Fotó: saját archívum

Mi motiválja a jövő fiataljait?
Számos munkapszichológiai kutatás kimutatta, hogy az elégedett, sőt
munkájuk iránt motivált munkatársak hatékonyabbak, és teljesítményük
is sokkal fejlődőképesebb elégedetlen társaikkal szemben.
Kollégáink mindent megtettek azért, hogy fiataljaink kellően motiváltak
és lelkesek legyenek, és ezek nem kerülnek sem pénzbe, sem túl sok
időbe.
Mert felelősséggel tartozunk az utánunk következő generációért.
(Illusztráció: Atomerőmű építői – 1979. május)

GONDOLATOK
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Az ember, aki képes ígérni
Prancz Zoltán | Fotó: Frigyer Tamás, „A Ti Fotóitok” fotópályázat, www.facebook.com/paksiatomeromu

Senki sem olyan szegény, hogy ne tudjon ígérni – hangzik a közismert mondás. Ám a felelős ígéretre való képesség valójában az egyik, ha nem a legbecsesebb emberi
jellemző, amely ilyen módon egyáltalán nem magától értetődő. Sokunk gyakorlati tapasztalatát egy olyan súlyú
gondolkodó meglátásai támasztják alá, mint Friedrich
Nietzsche, a modernitás különc – és sokszor félreértett
– zsenije. „Adalék a morál genealógiájához” című ös�szegző művében nem kisebb jelentőséget tulajdonít a
felelősségvállalás, avagy az ígérettétel képességének,
mint a társadalmi együttélés és működés alapfeltételét.
Fejtegetései során egyebek mellett arra is rámutat,
hogy az ígérés egyszerűnek tűnő aktusa valójában
rendkívül elvont gondolati műveletet takar. „Ám ez mi
mindent nem feltételez! – írja. Mennyit kellett vesződnie
az embernek előzőleg a szükségszerű és a véletlen szétválasztásával, az oksági gondolkodással, mennyit kellett
kínlódnia azzal, hogy a távolit jelenvalónak lássa, vagyis
a jövőt előrehozza, hogy biztonságosan tudja, mi a cél,
és mi a hozzá való eszköz, egyáltalán, tudjon számolni,
eseményeket kiszámítani, ha meg akarta tanulni, miképp rendelkezzék előre a jövővel – magának az embernek előbb mennyire kiszámíthatónak, szabályszerűnek

és szükségszerűnek kellett lennie, és mennyire tudnia
kellett mindezt önmagáról, hogy végül, mint az ígéret
embere, megfelelhessen tulajdon jövőképének.”
Külön is figyelemre méltó az idézett gondolatból a felelősség, illetve az ígéret idődimenziójának megvilágítása: aki ígér, az mintegy „előrehozza a jövőt”, „előre
rendelkezik a jövővel”, azaz olyasvalami iránt kötelezi el
magát és vállal felelősséget, ami csak a későbbiekben
válik valóra.
Még érdekesebb viszont, hogy – a folytatásban olvasható, már-már himnikus röptű sorok szerint – az ígérni
képes ember mindezzel nem gúzsba köti magát, hanem éppen ezáltal bontakozik ki igazi szabadsága és
méltósága: „Ez a felszabadult ember, aki valóban képes ígérni, a szabad akaratnak ez az ura, ez a független
ember – hogyan is ne tudná, mekkora fölényben van
mindazokkal szemben, akik nem tudnak ígérni, és akik
nem képesek felelősséget vállalni önmagukért, mennyi
bizalmat, félelmet és tiszteletet ébreszt – mindhármat
»megérdemli« –, és hogy az önmaga fölött gyakorolt
uralommal szükségképpen a kezébe került a körülmények, a természet és valamennyi akarat nélküli és fejletlen lény fölötti uralom is.”

Olcsó áram, tiszta levegő

