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Kedves Olvasók!
Az Atomerőmű magazin márciusi száma az információáramlás kérdéskörének egy szeletét járja körül.
A kommunikáció, az információáramlás igen sokféle
lehet. A fizikusok, a természettudósok azt a folyamatot
látják ebben, amikor az adatok valamilyen úton helyet
cserélnek – függetlenül attól, hogy ez optikai kábelen,
mikrohullámon, fény- vagy hanghullámon keresztül
történik.
Mi, kommunikációs szakemberek a szó ennél „ezoterikusabb” magyarázatát használjuk. Úgy véljük, az információnak valóban áramolnia kell, folyton változva,
de mégis ugyanúgy: fontos, hogy mindenki megértse,
amit mondunk, mindenki ugyanazt értse, és mindenkitől jöjjön visszajelzés valamilyen formában. A mindennapi munkánk során, a vállalaton belüli kommunikációban talán nem kell magyarázni, miért olyan lényeges
ez – a nemzetközi szervezetek, amelyek rendszeresen
vizsgálják az atomerőművet, kiemelten foglalkoznak a
belső kommunikációval, mert úgy látják, hogy ennek
hatékony működése a biztonság egyik meghatározó
tényezője.
A kommunikáció gyakran csak érzésekkel sáfárkodik:
eladunk egy életérzést, és vele egy kis kólát is. A nukleáris kommunikációban ez azonban kevés. A mi felelősségünk abban áll, hogy a kommunikáció egyben

információáramlást is jelentsen, a puszta tények megismerését is. A kólavásárlás lehet pillanatnyi hangulat
kérdése, de Magyarország nukleáris stratégiája, az
ország áramellátásának helyzete, jövőbeni stabilitása
ennél mélyebb, racionálisabb átgondolást igényel.
Nem lehet mindenki atomfizikus, de mégis célul kell
kitűznünk, hogy az átlagember minél többet megtudjon erről a területről.
A Paksi Atomerőmű ezt többféle módon teszi. Vannak,
akik eljönnek hozzánk, hogy személyesen ismerjenek
meg minket – az Atomenergetikai Múzeumnak és a Tájékoztató és Látogatóközpontnak tavaly több mint
ezer látogatója volt. Vannak, akikhez mi megyünk el –
interneten vagy a sajtón keresztül, vagy akár az Atomerőmű magazinnal. Azon dolgozunk, hogy megismerjenek minket, hogy amikor az észérvek ijesztgetéssel,
légből kapott információkkal, manipulációval találják
szembe magukat, akkor is erősebbnek bizonyuljanak.
Márciusi lapszámunkban megkértük amvas Istvánt,
az MVM Paksi Atomerőmű rt. vezérigazgatóját, hogy
ossza meg velünk a fent említett „puszta tényeket”:
értékelje a tavalyi évet, az árampiac helyzetét. Megnézzük továbbá, milyen eszközök révén, hogyan áramlik az információ az atomenergetika körül, mit jelent ez
a tudomány szempontjából és mit a mindennapokban.
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„Rendkívüli évet zártunk”
Torma Dóra | Fotó: Bodajki Ákos

evés olyan sszetett zem létezik a vilá on mint e y atomerőmű. A oz o y áramot termeljen
o y a számtalan a r részlet ől valami kiemelkedő sz lessen az informá i k feladatok és a tudás
áramlásának is jelen kell lennie mé edi szi or rend en. 0
an ez az áramlás lát at an műk
d tt iszen az atomerőmű i en k l nle es évet zárt mé edi j értelem en. amvas stván vezér
i az at val az éves eredmények me jelenését k vetően arr l eszél ett nk o yan értékeli az elm lt
évet és mik lesznek az idei le na yo
feladatok.
– Hogyan értékelné az erőmű, a
munkatársak teljes tményét
ban? Milyen évünk volt?
– Rendkívülinek tartom a 2016os évet sok szempontból. Egyrészt az eredményeket tekintve
mindenképpen, hiszen ismét rekordot csináltunk, soha korábban
nem termeltünk még egyetlen
év alatt 16 053,9 GWh-t. Fontos
hozzátenni, hogy ezt nem szerencsével vagy véletlenül értük el,
hanem a terveink, a stratégiánk
végrehajtásával. 2016-tal lezárult
egy hároméves stratégiai ciklus,
aminek teljesítésével eljutottunk
oda, hogy minden, általunk mért
paraméterben folytatódott a javulás – a teljesítménykihasználás
vagy a termelési érték ezeken belül csak két olyan tényező, amely a
javuló trend mentén újabb rekordot hozott.
Másrészt rendkívüli volt ez az év
abból a szempontból is, hogy különleges dolgokat vihettünk végbe, melyekre nem minden évben
adódik lehetőség. A piaci kihívásokat újragondolva kidolgoztuk
például az új stratégiát az elkövetkezendő négy évre, amely látszólag apróságokban tér el a koráb-

bitól, mégis mélyebb tartalmában
komoly változásokat fogalmaz
meg. A biztonsági, termelési és
működési kiválóságokra alapozva
stratégiai célokat, ezek eléréséhez
pedig akciókat határoztunk meg.
Fontos közös munka volt ez tavaly,
amely sokaknak jelentett extra feladatot a normál üzemeltetés, karbantartás mellett.
Rendkívüli évünk volt azért is,
mert először ért véget az új üzemanyagciklus a 2. blokkon, ami így
15 hónapot üzemelt problémamentesen. Ezt a fejlesztést megalapoztuk, hittünk benne, hogy jó
az, amit csináltunk, a hatóságnak
benyújtottuk, aki egyetértett a
számításainkkal, és megadta az
engedélyt, és ez az első ciklus kellett hozzá, hogy lássuk, összességében minden valóban úgy zajlik,
ahogy elképzeltük.
20 volt ezen kívül az első olyan
év a Paksi Atomerőmű történetében (az üzembehelyezési időszakot leszámítva), amikor csak három tervezett karbantartást kellett
végrehajtani, mivel a 15 hónapos
üzemanyagciklusból adódóan a 3.
blokkon tavaly nem volt főjavítás.
Ez megnövelte az üzemeltetési
időt, ami szerepet játszik a terme-

lési rekord létrejöttében. Ebből
következik az is, hogy a 3. blokk az
év minden pillanatában üzemelt,
így teljesítménymutatója 100%-os
lett, ami egyedülálló a VVER 440es atomerőművek között.
A hosszabb üzemanyagciklus bevezetéséhez számos egyéb rekord
is társult. A rendelkezésre állási mutató a négy blokkra vetítve
91,38% lett, ami még sose volt
ennyire magas az erőmű történetében. A kevesebb főjavítás miatt
kevesebb időt kellett az embereknek a primer körben tölteni,
kevesebb karbantartási munkát
végeztünk, ennek következtében
rekordalacsony lett a kollektív dózis, és az egyéni maximális dózis is
rekordmélységbe csökkent.
A 20 -os év eredményeiről szólva
ide tartozik még egy munka, ami
szintén a stratégiai tervek egyik
eleme volt, és ugyancsak nem a
normál üzemmenethez tartozik.
Hatékonyságjavító intézkedésként
a 2. blokki főjavítás során – amely
részben emiatt a tervezettnél
hosszabb lett – végrehajtottunk
egy teljesítménynövelő átalakítást
a nagynyomású turbinán.
Az sem mindennapos esemény
– az erőmű történetében éppen
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harmadszorra esett meg –, hogy
üzemidő-hosszabbításra kaptunk
engedélyt, sorrendben a harmadik blokkra. Ugyanígy fontos
eredménye volt az évnek, hogy
az elmúlt évekhez hasonlóan műszakilag megalapoztuk azt, hogy
a 4. blokk is húsz évvel tovább
üzemelhessen. Ennek dokumentumait elkészítettük, és év végén
benyújtottuk a hatósághoz, az Országos Atomenergia
ivatalhoz
a . blokkra vonatkozó üzemidőhosszabbítási kérelmet.
Ezt a felsorolást áttekintve elmondhatjuk, hogy valóban rendkívüli év volt 2016. Fontos hangsúlyozni egyúttal azt is, hogy
mindent biztonságosan kell csinálnunk, és a stratégiánk szerint
tovább kell fejlesztenünk a bizton-

ság színvonalát is. Mi ezt megtettük, és biztonsági mutatóink 79
paramétere továbbra is azt igazolja, hogy az elmúlt tíz év javuló
tendenciája a biztonság területén
is folytatódik.
A 20 -os év rendkívüli eredményeit tehát úgy értük el, hogy közben az atomerőmű biztonságosan
üzemelt, és a biztonság színvonala
folyamatosan javult – amit egyébként tavaly két nemzetközi vizsgálat, az Atomerőmű zemeltetők Világszövetségének (WAN )
vizsgálata és a Nemzetközi Atomenergia
gynökség
A Tutóvizsgálata is igazolt.
– avaly ugyanekkor arról beszél
gettünk, hogy a
ös év nehéz
ségekkel indult, és hogy a média
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h rekkel keltett feszültség hogyan
hatott a belső hangulatra.
mi
lyen volt ebből a jóval kevésbé
számszerűs thető szempontból?
– A tavalyi év tulajdonosi szinten egy miniszteri látogatással
kezdődött, ami megnyugtató lezárása volt a korábbi feszültséggel teli időszaknak. Jó csapaton
nem kell változtatni – ezt eszták
Miklós nemzetfejlesztési miniszter mondta akkor, és jelezte, hogy
az atomerőműnek továbbra is
ugyanígy, ugyanilyen irányítás
alatt kell működnie. Ennek is köszönhetően 20 -ra az volt a jellemző, hogy minden tekintetben
– a menedzsment, a külvilág, az
üzemeltetésben, karbantartásban
érdekelt munkatársak szempont-
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jából – adottak voltak a feltételek
ahhoz, hogy jól dolgozzunk. A három főjavításból kettő időre elkészült – az egyik egészen pontosan
a tervezett időre. A másik főjavítás pedig néhány nap csúszással
fejeződött be, ami az üzleti terv
termelési célkitűzését tekintve tolerálható. A harmadik, a . blokki
főjavítás úgy indult, hogy a terven
belül leszünk, bár ennek során
nagy beruházási munkákat hajtottunk végre – egyebek mellett
a már említett teljesítménynövelő
átalakításon túl a szabályozási és
biztonságvédelmi rendszer teljes
cseréjét. Végül a visszaindulás fázisában jelentkeztek olyan problémák, amelyeket kezeltünk, ez
időbe telt, azonban a termelési rekordot még ezzel együtt is tudtuk
hozni.
– Milyen nagyobb feladatok áll
nak az idei évben az erőmű és a
munkatársak előtt?
– Az első és legfontosabb az
alapfeladatunk, az, hogy a terveknek megfelelően üzemeltessük a

blokkokat, és biztosítsuk ehhez a
háttértámogatást.
– zám thatunk rekordra
ben is?
– A szám szerinti tervek alapján
nem, valamivel kevesebbet tervezünk, mint a 2016-os tényadat.
Fontos hangsúlyozni, hogy nem
a rekord elérése a cél. Azt, hogy
együttesen minden jól menjen,
és évről évre rekordot csináljunk,
csak és kizárólag úgy lehet elérni, ha az átgondolt stratégiában
megfogalmazott lépéseket fokozatosan hajtjuk végre. Ha megfontoltak vagyunk, tudatosan lépünk
mindig előre, akkor kiküszöböljük
a véletlent, ami egy atomerőmű
esetében nagyon fontos. Nem
gondolom, hogy 2017-ben rekordot érünk el, de ez nincs kizárva.
Hangsúlyozom, hogyha hozzuk
a terveket, vagy akár a tavalyi év
mutatóit, akkor már teljesítettük a
küldetésünket.
2017-re vonatkozóan az a dolgunk,
hogy végrehajtsuk az új stratégiai
ciklusra érvényes feladatokat. Eb-

ből a legelső és legfontosabb az,
hogy a biztonság színvonalát továbbra is tartsuk, illetve fejlesszük.
Ezen túl pedig úgy termeljünk,
úgy üzemeltessük a blokkjainkat,
ahogy eddig, vagy még jobban.
A termelés szempontjából lényeges, hogy a tervezett állási időket
reálisan használjuk ki, az üzemidő
alatt pedig a háttérben a karbantartásokat úgy készítsük elő, hogy
a főjavítás a lehető legjobb feltételekkel, jó minőségben, a tervezett időre elkészüljön.
zeretnénk folytatni idén a turbinák teljesítménynövelését. Lényeges feladatunk az időszakos
biztonsági felülvizsgálat végrehajtása, az erről szóló jelentés elkészítése és a hatóságnak történő
benyújtása az üzemelésünk feltétele. Bízunk benne, hogy megkapjuk a . blokk üzemidő-hosszabbításához az engedélyt, amely
valószínűleg ugyanúgy tartalmaz
majd feltételeket, mint a korábbiak – ezeket mind teljesítenünk
kell. A célzott biztonsági felülvizsgálatból eredő feladatokat is időarányosan meg kell csinálnunk, hiszen közeleg 2018, ezek teljesítési
határideje. Mindezek mellett folytatnunk kell a tavaly megkezdett
irányítástechnikai rekonstrukciót.
– okszor szóba kerül az erőmű,
az atomenergia pia i poz iója,
annak megtartása házon belül is,
de ha sak egy ki sit kitekintünk,
aks ., a meg julók, a német
energiapolitika kap sán szinte ki
zárólag e körül forog a vita. Milyen
az a pia i poz ió, amit tartani aka
runk? Hogyan hatnak erre a külső
tényezők?
– A hazai villamosenergia-rendszerben a tavaly megtermelt több
mint 16 ezer gigawattórával az
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áram 51,3%-át mi adjuk. Ezeket
az adatokat tekintve úgy tűnhet,
hogy piaci pozíciónk rendben
van, de valójában nem ez a helyzet. Régen elmondhattuk, hogy
mi vagyunk Magyarországon a
legolcsóbbak, és nagyon sokkal
olcsóbbak vagyunk a piaci árnál.
Még mindig mi vagyunk a legolcsóbbak – de az óriási árelőny
eltűnt. Még tudunk hasznot hozni, de csökkentenünk kell az önköltségünket, hogy az árunk is
csökkenhessen. Több fórumon is
elmondtam már, hogy erre szük-

ség lesz, az önköltségcsökkentés
lépései is szerepelnek stratégiánkban.
A zsinóráram piaci ára elképesztő
mértékben lecsökkent az utóbbi
időben, melyről meggyőződésem, hogy nem egy klasszikus piaci folyamat eredménye. Komoly
hatása van erre a megújuló energiahordozókon alapuló villamosenergia-termelésre
vonatkozó
német állami támogatásnak. Ez
ugyanis Németországban növeli
a megújuló technológiákba történő beruházási kedvet, ami kínálati

7

oldalon többletet eredményez.
Ennek természetesen ára van,
amit most alapvetően a német
fogyasztók fizetnek meg, de piactorzító hatása miatt vitathatatlan
a hatása a régióban üzemelő villamosenergia-termelőkre, többek
között ránk is. Végső soron ez teszi
számunkra nélkülözhetetlenné az
önköltségünk csökkentését: csak
így tudunk a nemzetközi és hazai
piacon a németek által államilag
támogatott, megújuló alapú áram
árával mi támogatás nélkül is versenyben maradni.
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Közönség-kapcsolat
Tóth Márton | Fotó: internet

Hogyan érjem el azokat, akiket
szeretnék? – ez az információáramlás egyik kardinális kérdése
az élet minden területén, akkor
is, ha apróhirdetésben akarom
eladni a ré i űtőmet és akkor
is a az atomerőműről az atomenergiáról szóló ismereteket
szeretném terjeszteni. Száz éve
kevés olyan csatorna létezett,
amely sok embert elért: a 20.
század három „klasszikus” médiuma, a nyomtatott újság, a rádió
és a tévé viszont az új évezreden visszaszorulni látszik. Az informá i áramlás sűrűjé en dolgozó szakemberek egyik nagy
feladata ezért az, hogy megtalálják az j sőt folyamatosan
megújuló eszközöket, különösen
az interneten.

Instagram
A Paksi Atomerőmű hivatalos
Instagram-oldala 20
októberében indult, és kizárólag képekkel
illusztrálva nyújt betekintést az

erőmű világába és környezetébe.
Az Instagram segít a nehezen elérhető vagy nehezen meggyőzhető célcsoportok megszólításában.
A napi 2- posztnak köszönhetően
követőinek száma közelít a 0-hez.
Az Instagram olyan internetes közösségi hálózat, amely rövid videók
és fényképek okostelefonon történő megosztásán alapul. A regisztrált felhasználók ezeket különböző
effektekkel alakíthatják és oszthatják meg az oldalukon.
Az Instagram 20 0 októberében
debütált az online térben, egy évvel
később már
millió felhasználója
volt, ami a Facebook-vezér, Mark
uckerberg figyelmét is felkeltette, és megvásárolta az alkalmazást
milliárd dollárért. Mára már jóval
meghaladja az 00 milliót a regisztráltak száma.

Facebook
A Paksi Atomerőmű 20 2 óta van
jelen a Facebookon, követőinek
számát folyamatosan növelve mára
meghaladja az
00 felhasználót,
amely kiemelkedő az iparági szektoron belül. A profilon az atomerőművel, a nukleáris energetikával
kapcsolatos hírek, érdekességek
mellett a követőket is aktivitásra
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buzdítja az oldal. A „Ti fotóitok” pályázatra évről évre egyre több kép
érkezik Energikus, Emberi, illetve
Természet kategóriákban.
A 200 -ben megalakult Facebook
jelenleg a legnépszerűbb közösségi
oldal a világon, a Föld lakóinak negyede használja, ebből több mint
másfél milliárdan mobilon is, egymilliárdan pedig kizárólag így vannak
jelen. Ez azt is jelenti, hogy 20 bejövő dollárból
az okostelefonok
kijelzőjéről érkezik. Többségük egy
nap alatt tizennégyszer nézi meg az
adatlapját. Percenként nagyjából
, millió felhasználó kattint a like
gombra (amit eredetileg awesomenak tök jó akartak elnevezni) egy
poszt (amiből több mint
trillió
– 000 000 000 000 000 000 – van
az oldalon) alatt. lyan sok képet, videót és egyebet töltenek
fel a felhasználók, hogy az összes
internetfeltöltési forgalom 2 -át
teszik ki.

Honlap
A mai korban egy vállalat számára
elengedhetetlen a világhálón való
részvétel, ez alól természetesen
a Paksi Atomerőmű sem kivétel.
A www.atomeromu.hu-n a társaságról szinte minden információt
megtalál az oldalra kattintó érdeklődő, hiszen a történetétől kezdve
a technikai információkon át a napi
események is fent vannak a honlapon.

3

film

Az perc hosszúságú, a honlapon
is elérhető infografikus film nagyon
jól szemlélteti a Paksi Atomerőmű
működésének
mechanizmusát,
egyszerűen, de mégis alaposan
mutatja be hazánk egyetlen atomerőművét.
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Áramló tapasztalat
i

erő

Susán Janka | Fotó: Bodajki Ákos
Az Atomerőművet zemeltetők ilá sz vetsé ét orld Asso iation
of u lear
erators
A
a serno ili aleset után
en ozták létre a nukleáris zemeltetők azért o y az zemelte
tési ta asztalatok me osztásával a ro lémák k z s feltárásával
nemzetk zi ké zések szervezésével előse ítsék az atomerőművek
iztonsá os zemeltetését ezáltal elker ljék asonl események
ek vetkezését.
A aksi Atomerőmű már a me alakulás évé en satlakozott a
A
oz és a vilá szervezet életé en az első vizs álatot ak
son tartották
fe ruárjá an. ársasá unk szakem erei k z l
sokan rendszeresen részt vesznek artneri vizs álatokon támo at
misszi kon a ol más orszá ok erőműveinek műk désének elemzé
sé en se ítenek és e y en más erőművek yakorlati műk dését
ismer etik me . Az aktív ta asztalat sere része a le fontosa
ese
mények ta asztalatainak me osztása a rendszeresen felmer lő kér
dések me válaszolása. A A
u yanakkor akar és ké es tová
fejlődni.

adnagy Lajos 20
októberétől
a WANO Moszkvai Központ paksi képviselője, miután két évet a
regionális Moszkvai özpontban,
majd három évet a központi Londoni Irodában dolgozott. Jelenleg
a WAN helyi képviselőjeként dolgozik Pakson.
„Négy regionális központtal működik a világszervezet: Atlanta,
Moszkva, Párizs és Tokió, amelyek
irányítását a Londoni Irodában koordinálják. Az új blokkok vizsgálatával külön iroda foglalkozik ongkongban.
A szervezet célja, hogy elősegítse
az atomerőművek – így a nukleáris
szakemberek közötti – nyílt tapasztalatcserét, együttműködést, megkönnyítse a szakmai kapcsolatok
kiépítését, a hatékony kommunikációt a nukleáris biztonság és a megbízhatóság növelése érdekében” –
mutatta be a szervezetet.
A fukushimai balesetet követően
több ponton döntött úgy a WAN ,
hogy megújítja programjait. 20
végétől az új vezérigazgató, Peter
Prozesky kezdeményezésére a szervezet eredményességét, az atomerőművek biztonságát javító kezdeményezések születtek.
A megújított WAN -programok
mellett nagy hangsúlyt kapott a
baleset-elhárítás, valamint az új
blokkok támogatása. A vezérigazgató és a londoni stratégiai igazgató irányításával rögzítik újra a
ompass nevű hosszú távú WAN stratégia elemeit.
A korábban üzemviteli tapasztalatoknak hívott program napjainkra
kiszélesedett. Ennek során az erőművek megküldik a működésük során bekövetkezett eseményeket a
meghatározott kísérő információval
együtt a Londoni özpontnak, amelyeket a szervezet a zárt honlapján
elérhetővé tesz a tagok számára.
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le tri o er
esear
nstit te
novemberében az
A
északkeleti területein 0 millió
ember maradt villamos áram
nélkül. Megállt a föld alatti
közlekedés, az ipari termelés,
leálltak hűtőházak, kórházi berendezések, liftek. Az esemény

következményei
bizonyítékul
szolgáltak arra, hogy a növekvő
villamosenergia-függőség
milyen sebezhetőséget jelent a
modern társadalmak számára.
Az esemény megrengette a politikát, tovagyűrűző hatásai, az
állami és politikai ellenőrzések,
felelősségre vonások évekig elhúzódtak.
Az egységes villamosenergiairányítási rendszer működésének támogatása érdekében a
kongresszusi vizsgálóbizottságot vezető dr. hauncey tarr
javaslatára
2-ben elnöki felhatalmazással létrehoztak egy
nonprofit önálló kutatási és fejlesztési tevékenységet végző
szervezetet, az Electric Power
esearch Institute-ot (EP I).
A szervezet mára a világ egyik
vezető energetikai kutatóintézetévé vált, ami saját és társult
intézetek és egyetemek erőforrásaival gazdálkodik, tagjai az
A villamosenergia-ipari szereplőinek 0 -a, valamint több
mint 0 ország világszerte.
A villamosenergia-ipar napjainkban dinamikusan változik. j
megújuló technológiák jelen-

nek meg, a termelés lokalizálódik, smart grid hálózatok épülnek. A villamos energia árának
csökkenő tendenciája korlátozza az üzleti alapon megvalósuló új beruházásokat, kihívást
jelent a meglévő erőművek felé,
létkérdéssé válik a költséghatékony működés. Az innovációs
lehetőségek és kihívások sokkal
változatosabbak, mint valaha,
ezért folyamatosan nő az igény
a technológiai innovációra és a
műszaki szakértelemre. Az EP I
tudásmegosztáson alapuló filozófiája lehetőséget biztosít
a tagok számára a felgyorsult
fejlődéssel való lépéstartásra, a
nemzetközi jó gyakorlatok megismerésére, a meglévő létesítményeik versenyképességének,
biztonságának és környezeti
fenntarthatóságának fejlesztésére.
Az MVM soport 20 -ben írta
alá az EP I tagsági szerződést,
aminek keretében a Paksi Atomerőműnek lehetősége van a kutatóintézetben meglévő tudás
felhasználására, bekapcsolódhat a folyamatban lévő kutatási
programokba,
alkalmazhatja
az EP I által fejlesztett szoftvereket, és támogatást kap az
esetlegesen felmerülő műszaki
problémák megoldásához.
Az
0 j nius
.k
z tt uda esten fo ja tartani
az
A n kív li k z yűlését
és a rendezvény ideje alatt
aksra az atomerőmű e is el
láto atnak a résztvevők.
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Az új elemzési program szakemberei ma már mélyebb elemzést készítenek a fontosabb eseményekről.
„Ehhez a munkához kapcsolódnak
a WAN -mutatók, amelyek felsőbb
szintű jelzői az erőművek biztonságos működésének, és kiindulópontot jelentenek a mélyebb elemzésekhez. Azt mondhatjuk, hogy a
Paksi Atomerőmű elég alapos és
igen aktív a külső események feldolgozásában, a feltett kérdések
megválaszolásában” – mondta a
WAN helyi képviselője.
A WAN
partneri vizsgálatok
során egy nemzetközi szakértői
csoport több területen feltárja a
vizsgált erőmű működésében a
gyenge pontokat megfigyeléseken, interjúkon, a műszaki dokumentáció ellenőrzésén keresztül,
összehasonlítva azokat a vizsgálati
kritériumokkal és a legjobb nemzetközi gyakorlattal. Egy ilyen vizsgálat általában két és fél hétig tart,
amelyet követően írásos jelentésben foglalják össze a kidolgozott
erősségeket és fejlesztendő területeket. A fukushimai balesetet követően csökkentették a vizsgálati ciklust hat évről négy évre, bevezették
a vizsgálati eredmények komple
értékelését, elindították az üzemeltető vállalatok vizsgálatát, és szigorították az új blokkok indítása előtti
vizsgálatokat.
A műszaki támogató program keretében konkrét problémák megoldásában igyekszik segíteni a
WAN . A támogató missziók során
egy kisebb szakértői csoport egy
hét alatt dolgoz ki célirányos javaslatokat, ajánlásokat. A megújulást
itt a missziók hatékonyságának mérése és javítása jelenti. Ez egy öszszetett program, amelyet a tagok
ma már új erőművi blokk tervezése,
építése alatt is igényelhetnek. Ehhez tartozik az alapelvek, útmuta-
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tók, jó gyakorlatok kidolgozása és
terjesztése is.
A szakmai fejlesztés program keretében történik a munkaértekezletek, szemináriumok, konferenciák,
képzések szervezése. Egyik fontos
központi területe a WAN képzéseinek támogatása. Az utóbbi időben nagy hangsúlyt kapott a nukleáris biztonsági kultúra fejlesztése,
a vizsgálati csoportvezetői képzés,
valamint a vezetésfejlesztés. Mindez a záloga annak, hogy egy atomerőmű biztonságosan és megbízhatóan működjön és folyamatosan
fejlődjön.
A kommunikáció néhány éve már
önálló program. A WAN szervezetén belül lényeges, hogy eredményesen, átláthatóan működjön a
szakmai tapasztalatcsere, és a nyilvánosságot is pontos, szakmailag
megfelelő ismeretekkel lássák el.
A siker érdekében további cél a belső kommunikáció fejlesztése. Ennek

volt egy kezdő állomása a londoni
kommunikációs csoport paksi látogatása múlt decemberben, amikor
a paksi szakmai területek képviselői osztották meg véleményüket a
WAN működéséről.

Legutóbb Pakson 20
februárjában partneri vizsgálat keretében
értékelték az erőmű biztonságos
működését. Az erőmű munkatársai az MVM rt. novemberi vállalati utóvizsgálatában is részt vettek.
zintén novemberben egy WAN
műszaki támogató misszió keretében az erőmű működési folyamatait
elemezték a hatékonyabb kulcsmutatók kialakítása céljából. 20

januárjában udapesten a módosított üzemanyagciklus tapasztalatait
beszélték meg szakemberek, márciusban Pakson a pihentetőmedence
hűtőrendszerével kapcsolatos tapasztalatokat érintő szemináriumra
kerül sor.
„ elyi WAN -képviselőként feladatom a Moszkvai özponttal
történő információcsere és együttműködés erősítése, a Paksi Atomerőmű biztonságos működése
számára hasznos tapasztalatok
felkutatása, a paksi eredmények,
információk megosztása, a szakmai tapasztalatcserék elősegítése.
Egyik kiemelt terület az ifjú nukleáris szakemberek támogatása
és bevonása a WAN munkájába. A nálunk E névre keresztelt
WAN -kezdeményezés
záloga
lehet a szervezet további megújulásának, és a paksi nukleáris biztonsági kultúra további fejlődésének
is” – hangsúlyozta adnagy Lajos.

INFORMÁCIÓ ÉS ENERGIA

A n kleáris komm niká i
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elelőssége

MNT | MNT
riási felelőssé ter eli azokat akik a nukleáris teljesítmények kommuniká i já an részt vesznek a
témár l u likál jsá ír k szakértők laikus szerzők sokszor talán nem is érzik ezt át teljes mérték en.
A modern kor an sok olyan ter lete van az élet nknek amelyet
y asználunk o y műk désével
nem va yunk teljesen tisztá an. Az atomener ia is ilyen.
jektív ismeretek iányá an viszont olykor
az érzelmek ítélnek me e y e y témát az értelem elyett azok edi j val yakra an le etnek ma
ni ulá i
s sztatás tévedés áldozatai. A a yar ukleáris ársasá szakértői irtoká an vannak az
o jektív tényeknek j l ismerik az atomerőművek műk dését. Az alá i info rafiká an ezekre ala ozva
mutatják e o yan torzul olykor az informá i a médiá an.

Hogyan és miért torzul el gyakran a médiában
az atomenergetikai információ?

CsA

MNT infografika

1
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miről eszél n

egy atomerőmű blokk végletesen leegyszerűsítve

A nyomottvizes atomerőmű típus három fő vízkörből áll:
• primer kör - nukleáris rész a reaktorral, gőzfejlesztővel csak itt van radioaktivitás ,
• szekunder kör - szokványos hőerőgépek, gőzturbinával, kondenzátorral,
• h ő z r - kondenzátor hűtése folyó, tenger vizével vagy hűtőtoronnyal.
A generátor illam s áram fejleszt, ami a transzformátor után a távvezetékre jut.
reaktor

gőzfejlesztő

turbina
kondenzátor

illam s rész

a
a merőm e y l

ez az egész az

transzformátor
távvezeték
generátor
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sugárárnyékoló fal
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folyó, tenger vagy hűtőtorony
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Egy atomerőmű rendszerint több blokkból áll.

Szóhasználati gondok, torzulások háttere

2

atomerőmű
blokk
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•
•
•
•

Az atomerőmű, blokk, reaktor egymásnak nem szinonimái.
reaktor
Nem helyettesíthetik információ torzulás nélkül a másikat.
Az ok: tudatlanság vagy előítéletes rossz szándék.
Sajnos még viszonylag korrekt cikk elé is kerülhet egyszerűsítés, figyelemfelhívás
szándékával félrevezető, félelemkeltő cím.

3

Közelmúlt példák

„osztogattak vagy fosztogattak?”

3 A Közelmúlt
létesülő Asztravec-1
példákblokk

reaktortartálya mozgatáskor részben
A
létesülő az
Asztravec-1
blokk
kicsúszott
emelő hevederből.
reaktortartálya mozgatáskor részben
kicsúszott az emelő hevederből.

A prototípus
Novovoronyezs
II-1
„osztogattak
vagy fosztogattak?”
blokk több hónapig nem termelt a
A
prototípus
Novovoronyezs
II-1
generátor
állórész
zárlata miatt.
blokk több hónapig nem termelt a
generátor állórész zárlata miatt.

RU

BY

Sajtó: Leejtették, összetört

BY

Sajtó: Leejtették, összetört
Paks-1 tervezetten 1 turbinás
üzemmódba váltott transzformátor
Paks-1
tervezetten
1 turbinás
vizsgálat
miatt.
üzemmódba váltott transzformátor
vizsgálat miatt.

Sajtó: Leállt a blokk
Sajtó: Leállt a blokk

4

H
H

Sajtó: Reaktor konstrukciós hiba,
RU
elsumákolták
Sajtó: Reaktor konstrukciós hiba,
elsumákolták
Ventilátor
elektromos tüze a
Flamanville-1 gépházában,
Ventilátor
elektromos tüze a
füstmérgezések.
Flamanville-1 gépházában,
füstmérgezések.

Sajtó: Atomerőmű robbanás
Sajtó: Atomerőmű robbanás

F
F

A sajtóban ezek a megjelent hírek nem a valós tényeket tükrözték.
Egy eset részletesebben
Novovoronyezs II-1 (másképp 6.) blokk

Fontosabb üzemi események és tudósítások időrendben:
első
beton

reaktor
indítás

kiadott villany

100%
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4

A sajtóban ezek a megjelent hírek nem a valós tényeket tükrözték.
Egy eset részletesebben
Novovoronyezs II-1 (másképp 6.) blokk

Fontosabb üzemi események és tudósítások időrendben:
első
beton
építés
2008
06

kiadott villany

reaktor
indítás
év
hó

100%

próbák

2016
05

06

50%
07

lépcsőzetes
javítás

felterhelés
08

blokk a
hálózaton

09

10
100%

11

12

generátor
zárlatos

2017
01

02

újra
100%

• Egy próbaüzemet futó prototípus blokknál előfordulhatnak tervezési, szerelési és
berendezés hibák, éppen ezek felderítése a próbaüzem rendeltetése.
• Nem-nukleáris hibákról nincs azonnali tájékoztatási kötelezettség.
• Generátor zárlatból a reaktor súlyos konstrukciós hibájára következtetni súlyos
dilettantizmus, vagy szándékos félreinformálási kísérlet.
• A paksi bővítés előkészítésekor összehasonlító elemzések készültek az egyes típusok
korszerűségéről is. A VVER-1200 típus nem marad el a mezőnyben.
• Ezekben a vizsgálatokban a MNT több tíz tagja részt vett, az anyagok publikusak.
5

Néhány médiaszereplőről
• Norvég környezetvédő szervezet, alapítva 1986-ban.
• Ismertség oka: feldolgozta a szovjet északi flotta kiöregedett atomtengeralattjáróinak környezetterhelését a Kola félszigeten.
• Szélsőségesen antinukleáris és oroszellenes.
• Atomerőmű technológiákban mélyebb ismeretei nincsenek.
• Gazdasági, közéleti hetilap on-line változata, a HVG alapítva 1979-ben.
• Évtizedes tekintélyt vívott ki gazdaságpolitikai téren.
• Utóbbi időben fokozatosan túlsúlyban antinukleáris tudósításai,
melyek szakmaisága, színvonala alulmúlja a kiadvány átlagát.

6

A tudósítások

ezek a QR kódok okos
telefonnal felismerve
elvezetnek hozzájuk

Ez úton is felajánljuk a támogatást a médiának szakmai kérdésekben.
Magyar Nukleáris Társaság, 2017. február
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Zöldár

Az információáramlás buktatói
Hárfás Zsolt | Fotó: internet

A globális klímavédelmi célkitűzések elérése érdekében az energiapolitikában technológiasemleges
megközelítésre van szükség, azaz
a klímavédelmi és a versenyképességi célok elérése érdekében
az atomenergiára és a megújuló
energiaforrásra közösen kell támaszkodnunk.
gyanakkor tudnunk kell reálisan,
szakmai alapokon értékelni az
egyes energiatermelési lehetőségeket. Éppen ezért különösen
fontos, hogy az energetikával,
atomenergetikával
kapcsolatos
kommunikáció az állampolgár számára közérthető és hiteles legyen.
gyanakkor a hazai atomellenes
szervezetek folyamatosan a megújulókat „favorizálják”, és ezzel
párhuzamosan az atomenergiával kapcsolatban fogalmaznak
meg aggályokat és kételyeket,
de a megújulókkal kapcsolatos
negatív gazdasági, műszaki és
klímavédelmi hatásokról valamilyen okból kifolyólag nem ejtenek
szót. Természetesen arról sem,
hogy atomerőművek nélkül súlyos
ellátásbiztonsági, versenyképességi és klímavédelmi kérdések
merülhetnének fel. Ez pedig azt
eredményezi, hogy az emberek
egy része a valós szakmai ismeretek hiánya vagy elégtelensége
miatt azt gondolja, hogy a meg-

Az eredményhez még azt is
fontosnak tartották hozzátenni, hogy „Magyarország érdekében az állna, ha minél hamarabb elkezdenénk kiépíteni a
megújulóenergia-rendszereket,
ezért nem maradnánk ki a világszerte már zajló megújulóenergiaforradalomból.”

Az első ránézésre is manipulatív
és félrevezető kérdésre adott válaszok alapján messzemenő következtetést levonni nem érdemes.
Vajon, ha a kérdést kicsit másként
tesszük fel, például így: ajlandó
lenne n a jelenleginél sokkal többet fizetni a villamos energiáért, ha
azt kizárólag megújuló energiaforrásokkal állítanák elő, szemben az
atomenergiával? zeretné-e, hogy
Magyarország
villamosenergiaimportjának függősége tovább
növekedjen, ellátás- és nemzetbiztonsági kockázatok merüljenek
fel? Elfogadja-e azt, hogy villamosenergia-korlátozások is bevezethetőek abban az esetben, ha nem
lehetséges megfelelő mennyiségű
villamos energiát importálni és/
vagy az éjszaka beállta miatt sem
a napelemek, a szélcsendes időjárás miatt pedig a szélerőművek
sem termelnek villamos energiát?
íváncsi lennék arra, hogy vajon
hányan lennének, akik e kérdések
ismeretében a megújulókra szavaznának?

e lássuk csak, hogyan is hangzott a reenpeace kérdése: „ a
n dönthetne arról, hogy elsősorban milyen energiát használjon Magyarország, akkor az alábbi
energiaforrások közül melyiket választaná? Az ún. megújuló energiaforrásokat? Az ún. fosszilis energiaforrásokat? Az atomenergiát?”

e térjünk rá a megújulókra!
A zöldek nem beszélnek arról,
hogy a megújuló energiaforrások
létéhez elengedhetetlen átvételi,
beruházási és egyéb állami közvetett és közvetlen támogatásokra van szükség, miközben Paks
II. piaci alapon is megtérül. Arról
sem szabad elfeledkeznünk, hogy

újulókkal akár ki lehet váltani az
atomenergiát is.
A zöldekféle manipulatív kommunikációra egy nagyon jó példa a
reenpeace Magyarország által
20 . február 2-án a közösségi médiában publikált, általuk megrendelt közvélemény-kutatás eredménye is.
llításuk szerint „a magyarok
százaléka a megújuló energiaforrásokat támogatja, az atomenergia támogatottsága ehhez képest
ellenkező irányba változott: a
20 -ös százalékról százalékra
esett vissza.”
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hazánkban éves szinten közel 0
százalékos a villamosenergia-import, növekszik a fogyasztás, a
hazai erőművek kapacitása pedig
folyamatosan csökken. Emiatt
20 -ig mintegy 0 000 MW új kapacitásra is szükség lesz, amelyből
a Paks II. keretében megépülő két
új orosz blokk csak 2 00 MW teljesítményt fog képviselni és a többit
más források, köztük megújulók
segítségével lehet és szükséges
biztosítani.
Arról is mélyen hallgatnak, hogy
január közepére a decemberi
szárazság miatti vízerőművi villamosenergia-termelés
csökkenése, a nagy hideg és néhány
francia atomerőmű kiesése azt
eredményezte, hogy az egekbe
szökött a francia áram ára, amelyért megawattóránként
0- 2
eurót is elkértek a spotpiacon. Ennek hatása pedig begyűrűzött a

svájci és a német piacra is, amelynek hatására duplájára, háromszorosára növekedtek az árak.
Németországban pedig a beépített hatalmas megújulós kapacitások ellenére évek óta növekszik a
szén-dio id-kibocsátás miközben
20 -ban a németországi villamosenergia-termelés
százalékát továbbra is a szén- és gázerőművek,
illetve a bezárásra ítélt atomerőművek biztosították. Ma ánia után
Németországban a legdrágább a
háztartási villamos energia, amelynek ára 20 -ben elérheti a 0,
eurócentet (mintegy
Ft/kWh)
is. Az idei éves támogatás összege
pedig 2 , milliárd euróra (közel
200 milliárd forint) rúghat. Tavaly
például közel 0 százalékkal növekedett a gázerőművi villamosenergia-termelés, ennek pedig az lett
az eredménye, hogy növekedett a
német gázimportfüggőség is.
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Egyébként a hivatkozott közvélemény-kutatás hiteltelenségének
illusztrálására még egy adat: a
hivatkozott eredményeket a szervezet Facebook-oldalán aznap negyed egykor osztotta meg.
A MAVI adatszolgáltatása szerint
a hazai rendszerbe beépített mintegy
0 MW szélerőművi teljesítményből a megosztás időpontjában az értékelhető teljesítmény 0,
azaz nulla MW volt! Ez pedig már
nem az első ilyen eset. Tavaly például a reenpeace egy látványosnak szánt akciót tartott a ősök
terén, amelynek keretében napelemes lámpákból egy atomjelet
raktak ki, amely fokozatosan alakult át jelképes szélkerékké.
A reenpeace-akció közben azonban a hazai szélerőművek értékelhető teljesítménye szintén 0, azaz
nulla MW volt.
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Az in ormá i áramlás ziká a
Krizsán Árpád | Fotó: internet
Az információ és a kommunikáció
nagyon szoros kapcsolatban áll
egymással. Nehéz is szétválasztani a két fogalmat egymástól,
de kicsit tekintsünk be az információ modern felfogásába!
Manapság nagyon sok esetben gépek segítik az információ áramlását.
Ha egy kis történetet tekintünk,
akkor természetesen az emberi
kommunikációval és az emberek
közötti információáramlással kezdhetjük. Az első információk hang
útján, esetleg testrészeket alkalmazva, jelzésekkel történtek. Az a
közös a két információs lehetőség
között, hogy szükséges valamilyen
közeg, ami az információt – mint

jelet – közvetíti, így az információ
áramlásához már sebességet is
tudunk társítani. Alapvetően a közeg a levegő, és az információ valamilyen hullám formájában terjed
(hang- vagy fényhullám). A hullám
terjedési sebessége határozza meg
az információ sebességét. Az ilyen
jellegű információáramlás nagy előnye, hogy nincs korlátja a küldött információ mennyiségének. Hátránya
viszont az, hogy időben nem lehet
késleltetni, gyakorlatilag egy időben történik az információ közlése
és az észlelése.
Természetesen minden információáramlási folyamatban figyelembe
kell vennünk az emberi testet és az
információ érzékelése, illetve meg-

értése közti folyamatot, hiszen hozzátartozik az információáramláshoz.
Az emberi test érzékeli a jelet akár
látás, hallás, esetleg tapintás útján.
Ahhoz hogy az ember megértse, mi
történik, a szerzett jelnek megfelelő
idegi összeköttetések során el kell
jutnia az agyba, ahol megtörténik
a jel értelmezése, megértése. Természetesen ezt a folyamatot és az
információáramlás sebességét már
sok biológus vizsgálta, és mára jól
meghatározták a testen belüli folyamatokat.
Az „írott” információ már időben
elkülönítette az észlelést a közléstől. özegre már más értelemben
volt szükség, hiszen az információt
valamilyen felületen kell elhelyezni,
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ami hosszabb ideig is megmarad.
Éppen ez a jellemző tette alkalmassá az írásbeli kommunikáció
terjedését és a mai napig hivatalos
formában történő alkalmazását.
Az írásos információ sebessége
sokkal nagyobb tartományban változik a hang és a fény útján terjedő
információhoz képest. Ha itt is a
történetiséget szeretnénk egy kicsit
megnézni, akkor az információ postagalambbal, majd a postai szolgáltatás megjelenésével és a logisztika
fejlődésével egyre gyorsabban juthatott a forrástól a nyelő felé.
A fenti séma minden korábbi információáramlás esetén igaz, de akkor
válik igazán érdekessé, amikor az
elektromos jelek veszik át az információ továbbításának szerepét.
A távíró megjelenése és a telefon
feltalálása már a vezetéken történő
adattovábbítást jelentette. A megváltozott közegben már másfajta
jelet, elektromos jelet kellett továbbítani, ehhez komolyabb műszaki
megoldásokra volt szükség, és természetesen a jeltovábbítás sebessége is változott.
A kábelen történő információáramlás valamilyen elektromos jel
formájában, töltések mozgásával

történik. Természetesen innentől
érdekesebb a kódolás lehetősége
és a kódolás, dekódolás. Az informatikai rendszerek fejlődésével az
adatok továbbítása és tárolása is
fontossá vált. Az információáramlás
sebességét már a vezetékek, kapcsolódási pontok száma, illetve az
információ mennyisége is jelentős
mértékben befolyásolja.
Manapság leginkább a számítógépek
segítségével
történő információtovábbítás során
foglalkozunk a sebességgel. Gondoljunk a régi ADSL- és korábbi
internetelérhetőségekre,
amikor
meglehetősen hosszú ideig tartott
egy-egy weblap betöltése, nem beszélve a letöltés sebességéről. Manapság gyakorlatilag azt érzékeljük a hálózatok fejlődése kapcsán,
hogy a weblap a kattintás utáni
másodpercben megjelenik, sokkal
nagyobb adatforgalmat bonyolítva.
Természetesen az eszközök fejlődése mellett a fájlok mérete és az
adatcsomagok mérete is változott.
Összességében az információáramlás egy viszonylag egyszerű séma
szerint működik. Fizikai értelemben
viszont az áramlás tulajdonságait
hordozza magán. Vannak korlátai,

Jó tudni
Az emberi testben az
idegeken az „információ”
70-120 m/s (252-432 km/h)
sebességgel áramlik.
A vezeték nélküli adattovábbítás elektromágneses
hullám formájában történik, gyakorlatilag fénysebességgel. A műholdas
kommunikációban is ezt
használják.
Optikai szálat használnak
a telekommunikációban
szinte minden gerinchálózat építésekor.
Az információt fényimpulzusok alkotják, amelyek
teljes visszaverődések
sorozatával jutnak a kábel
egyik végéről a másikra,
közben nagyon kevés
veszteséggel.

vannak veszteségek, és természetesen van sebessége. Az egyes átalakítási folyamatok energiaigényesek,
akár az emberi test, akár egy gép
végzi a kódolást és a dekódolást.

Az információáramlás sémája a következő:

Forrás

jel kialakítása
adó
adatszolgáltatás

ódolás

forgalmazott
jel (digitális,
analóg)
jelátalakítók
modemek

Csatorna Dekódolás

átviteli közeg
(levegő, kábel)
jel (hullám,
elektromos jel,
elektromágneses hullám)
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jel visszaalakítása (digitális,
analóg)
jelátalakítók
modemek

Nyelő

jel értelmezése
jel tárolása
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Virtuális valóság
Bodnár Róbert | Fotó: internet

A legújabb generációkat képviselő fiatalok számára már oly természetes digitális világ a közelmúltban ismét felpezsdült, köszönhető
a V -eszközök és -alkalmazások
egyre szélesebb körben történő
elterjedésének. ár még korántsem beszélhetünk arról, hogy ezen
eszközök és technológiák a mindennapjaink,
tevékenységeink
szerves részévé váltak, mégis ígéretes az a jövő, mely e tekintetben
ránk vár. A fejlődés útját nagyban
elősegítette a technológia folyamatos fejlesztése, az eszközök,
szoftverek előállítási költségeinek
drasztikus csökkenése, no és a
mérhetetlen kíváncsiság, ami valahol minden emberben ott lapul.

Ma már nem telhet el úgy egy-egy napja az embernek, hogy a világháló ne tudósítson újabb és újabb informatikai eszköz, technológia,
szoftver va y akár mo ila liká i me jelenéséről. A di italizá i
jkori t rténeté en immár le etővé vált o y virtuális k rnyezeten
te y nk utazást sőt az adott illanat an enn nket k r lvevő mikrok rnyezet nket kie észíts k virtuális elemekkel A .

No de mi is az a sokat emlegetett
V , valamint A ? A V angol mozaikszó „virtual reality-t”, vagyis
virtuális valóságot jelent. Maga
a kifejezés nem is olyan új keletű,
hiszen alkalmazásának már több
évtizedes hagyománya van. A virtuális valóság egy olyan, informatikai eszközzel generált világ,
amelyet nehéz megkülönböztetni
a valóságtól. Ilyenkor a felhasználó
egy speciális szemüvegen, sisakon
szemlél egy kijelzőt, amelyen egy
olyan elektronikusan előállított
képi világot lát, amely térbe önmagát behelyezve 0 -ban képes a
technika segítségével körbenézni,
„létezni”. A kapcsolat a valósággal
az érzékszerveinken keresztül történik.
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A tökéletes V -élményhez nem
elég a szemünket és ezáltal az
agyunkat átverni, elengedhetetlen a hallószerv bevonása. Ez egy
olyan precíz
-hangzás, amellyel
gond nélkül meg tudjuk mondani
a V -ben, hogy milyen irányból
jött az adott hang, csakúgy, mint
az életben.
A V -technológia nyújtotta előnyökre először a szórakoztatóipar figyelt fel – a hőskorban a
Facebook, a ony, a Microsoft, a
Wii, a oogle –, de mára követte őket az orvostudomány és az
oktatás is. r. avid . Patterson
( niversity of Washington chool
of Medicine) és munkatársai kutatásaik során vizsgálták, hogy a súlyos égési sérüléseket szenvedett
betegek esetében csökkenthető-e
a sebkezelés során jelentkező,
szinte elviselhetetlen fájdalomérzet. Elképzelésük alapját az a tény
adta, hogy a fájdalom nagyságának érzékelésében alapvető szerepet játszik, hogy a beteg figyelmét
milyen folyamatok jellemzik. Attól
függően, hogy koncentrációja
mire irányul, ugyanazt a fájdalomingert gyengébbnek vagy akár
erősebbnek is érezheti. Megállapították, hogy virtuális valóságban
eltöltött idő alatt a betegek észlelési folyamatainak befolyásolásával manipulálható a fájdalomérzet
nagysága, a pszichológiai faktorok az agykéregbe jutó fájdalomingerek konkrét mennyiségét is
képesek csökkenteni vagy növelni. A virtuális valóság szimulációs
technológiájának alkalmazása a
terápiában nemcsak a fájdalomcsillapításban, hanem a fóbiák
kezelésében vagy akár a poszttraumás stresszbetegség tüneteinek
enyhítésében is hatékonynak bizonyult. azai sikerként könyvelhe-

tők el a emmelweis Egyetem és
a Pannon Egyetem V -technikán
alapuló pszichoterápiás kezeléseinek eredményei csakúgy, mint a
VirMed ft. munkacsoportja által
végzett kutatások eredményei a
különféle fóbiák újfajta kezelési
módjait illetően.
Az oktatásban pedig említhetnénk
a econd Life alkalmazást, amely a
Linden Lab, a legújabb, AN A
néven futó V szociális tapasztalatokat is magába integráló új platformja.
Az oktatás területén talán még a
V -nél is nagyobb lehetőségeket
rejt az A . Az A angol mozaikszó „augmented reality-t”, vagyis kiterjesztett valóságot jelent.
Egyszerűen arról van szó, hogy
egy képre ránézve egy tablet,
okostelefon kamerájával, a valós
világ képe kiegészül egy virtuális
képpel. Például egy szabad szemmel síkban ábrázolt csontváz az
okostelefon kijelzőjén már
-ben
jelenik meg a biológiaórán, míg
földrajzon a hegység háromdimenziós valójában fog „tündökölni”. A technika segítségével a valóság és a számítógépes világ egy
speciális keveredéséről beszélhetünk. Egy hívóképhez (trigger kép)
mely lehet bármilyen fotó, ábra
további rétegeket rendelhetünk
(pl. csontvázak, hegyek
-s mo-
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delljét). e nemcsak a közoktatásban, hanem vállalati képzéseknél is
kiváló segítség lehet az A , hiszen
az írott tanfolyami jegyzet további
digitális tartalommal egészíthető
ki. Például amennyiben a technológiai rendszerelem helyszíni
bemutatása, az ott végrehajtandó műveletek begyakoroltatása
veszéllyel (magas sugárzási szint,
to ikus anyag jelenléte stb.) járna,
az A segítségével tantermi környezetbe „varázsolható” az adott
üzemrész, „valós” térben végrehajthatók az üzemeltetési műveletek, kiiktatva a környezeti veszélyt.
Az A vállalati alkalmazásának minőségi szintjét akkor érhetjük majd
el, ha a virtuális környezetben
megfogott eszköz súlyát is érzékeltetni tudjuk az A -technológia
felhasználójával.
ogy mit hoz a jövő, azt nehéz
megjósolni.
e azzal, hogy a
oogle
ardboard platformja mellé megérkezett a oogle
aydream, a amsung ear V , az
culus ift, a Play tation V és a
teamV , továbbá hogy 20 -ben
záporoztak az új V -platformok,
valamint a V -headset eladásainak száma ( 0 millió) csúcsokat
döntött – a amsung ear V értékesítésével a bevételek
százalékát gyűjtötte be –, egy biztos,
hogy új korszak kezdődött a V - és
az A -technológia területén.

Az atomerőmű oktatási szervezete fokozottan nyomon követi az
oktatásban megjelenő új módszertani és technikai újításokat. A minősített oktatók szakmai továbbképzésének tavalyi programjában
szerepelt a V - és A -technológia, illetve annak alkalmazási lehetőségeinek a megismerése. ármilyen futurisztikusnak tűnhet is, óriási
lehetőségeket rejthet ez a technológia: naprakész szimulációkkal tanulhatják, gyakorolhatják majd akár az erőműben dolgozók az üzemeltetést és a karbantartási feladatokat.
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Élj a jelenben
Váczi Gergely | Fotó: internet

Folyton rohanunk. Apróságokon idegesítjük magunkat. Úgy
érezz k nin s t relm nk sem időnk semmire. itkák a ékés
nyugalmas percek… A „klasszikus” 21. századi tünetek hoszszan sorol at k. z nem ne éz me j solni fesz ltsé ez
és izony k nnyen fizikai t netek ez ete sé ez vezet et.
A me oldás azon an sok eset en vé telen l e yszerű. em
a m lttal és a j vővel anem a jelennel kell fo lalkozni. editálva tudatosan me élve a illanatot amely en va yunk.
A Mindfulness módszer akár otthon egy kis tanulással és gyakorlással elsajátítható. A manapság
mind gyakrabban emlegetett
technikáról Makai Gábor klinikai
szakpszichológust kérdeztem, aki
híve az ilyesfajta meditációnak, hiszen jókor, jól használva, akár „életet” menthet…
– Gyakran vagy egyre gyakrabban hallani a Mindfulness technikáról. Adja magát a kérdés. Mi a
Mindfulness?
– Ez egy angol kifejezés. Ha le
akarjuk fordítani, akkor azt jelenti, hogy tudatos jelen-lét. Tehát,
hogy tudatosan vagyunk a jelenben. Az ember hajlamos arra, hogy
aggódik, stresszel, a jövőben van,
és azt tervezgeti, ez pedig sok
esetben negativisztikus lehet. De
múltbéli dolgokon töprengeni, rágódni, bűntudatban élni is rossz,
az is negatív érzéseket kelthet
bennünk. Ez egyértelműen szétzilál minket, és nem tudunk tudatosan a jelenben lenni.
– Röviden meg lehet akkor fogalmazni, hogy mi is ennek a technikának a lényege?
– A lényege, hogy az elmémet
megtanítom, hogy a pozitív dolgokra figyeljen és a negatív be-

rögződés törjön meg. a tegyük
fel, van egy halál, egy szakítás, egy
csalódás, akkor általában az ember ösztönösen elkezdi elfojtani
ezeket. Így próbálom megvédeni
a tudatomat. De ennek van egy
hátulütője, hogy ez engem tulajdonképpen megmérgez.
A Mindfulness pedig azt mondja,
hogy nekünk ezeket a negatív érzéseket is tudatosítanunk kell. Tehát szembe kell nézni a boldogtalansággal is.
– De amennyire tudom, az Ön
által elmondottak az egész pszichológia alapját képezik. Beszéljük
ki a problémáinkat, a negatív dolgokkal is szembe kell nézni. Akkor
mitől más a Mindfulness?
– Mert ebben nincs verbalizáció,
nem beszéljük ki a problémákat.
Ebben különbözik magától a pszichoterápiától. A Mindfulness egy
meditációs technika. Talán ellentmondásosnak hangzik, hogy egy
„éber figyelmet” igénylő meditációról van szó, hiszen általában a
meditációval kapcsolatban az jut
eszünkbe, hogy abban egy gondolatnélküliségi állapotra kell törekedni, és az lenne a cél, hogy kapcsoljuk ki az agyunkat, lazuljunk el.
– Akkor tehát ennél nem az a cél?

– Nem. A cél az, hogy a technika közben nem lecsendesítem a
gondolatokat, hanem az elme feladata az, hogy ébren őrködjön.
A gondolatok ne ragadjanak meg
bennünk, szabadon tudjanak áramolni. A gyakorlat célja, hogy forduljunk magunk felé, tudatosítsuk
a technika alatt az érzelmeinket,
a gondolatainkat. Csak akkor tudunk valamiből kilépni, hogy ha
tudatába kerülünk az érzéseinknek, legyenek azok jók vagy roszszak.
– Gyakran említette az érzések
és érzelmek megélésének fontosságát. Ez akkor feltételezi azt, hogy
nagyfokú érzelmi intelligencia kell
ahhoz, hogy ezt a módszert alkalmazni tudjuk?
– Nem. Erre egyáltalán nincs
szükség. Ezt bárki el tudja sajátítani.
– Akár egy tanfolyam keretén belül?
– Ehhez még tanfolyam sem kell.
Ezt önmagam is akár az internet
segítségével megtanulhatom. Különböző csatornákon nagyon jó
videók vannak, amelyből ez elsajátítható. Ha van motiváció, hogy
megtanuljam, és ezt gyakorlom,
akkor gyorsan eredményt lehet
elérni.
– Akkor, ha jól értem szakember
sem kell ahhoz, hogy ezt a meditációs folyamatot levezesse?
– Pont ez a lényege. Nincs
szükség sem pszichológusra,
pszichoterapeutára vagy éppen
pszichiáterre. Én úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy ez egy
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eszköz az embernek a kezében,
amit ha rendszeresen alkalmazok,
és tudatosan ezt teszem, elsajátítom a technikát, akkor képes vagyok a testi működésemre hatni.
Tényként szögezhetjük le, hogy a
szorongásos, depresszív tünetek
csökkentésében nagy szerepet
tud játszani ez a technika. És az is
nagyon pozitív benne, hogy megismerem a tudatomat, a testem
működését, amit az élet minden
területén jól tudok hasznosítani.
– Meg lehet határozni, hogy a
Mindfulness technika mikor és milyen problémáknál alkalmazható,
és mikor kell mindenképpen szakemberhez fordulni?
– Ha a jelen életünket egy múltbéli esemény meghatározza, lebénítja, és kihat a munkára, a párkapcsolatra, és ezzel egyszerűen nem
tud mit kezdeni, akkor mindenképpen szakemberhez kell fordulni.
De abban az esetben, ha én úgy
érzem, hogy tudom menedzselni
az életem, helyemen vagyok, és
nincsenek az életemet alapjában
meghatározó negatív események,
akkor ez a technika tökéletes.

– Beszéltünk arról, hogy mikor
kell szakemberhez fordulni. De a
kettő kizárja egymást? ehát, aki
pszichoterápián vesz részt, az „kezelheti” magát Mindfulness módszerrel, vagy ez ártalmas lehet?
– Nem, semmiképpen sem lehet
ártalmas. Egyedül az nem működik, ha egyszerre két terapeuta
foglalkozik egy pácienssel. Viszont
egy ilyen típusú, magunk által
megtanult technika, ami a mindennapjainkban tud akut módon segíteni, elképesztően hasznos lehet.
Ha például van egy stresszhelyzet,
akkor ez a módszer oldhatja a bennünk lévő feszültséget. A gond akkor van, ha vége van ennek a meditációs szakasznak, és utána kis
idővel azt érzem, hogy újra elhatalmasodnak rajtam a negatív érzések, megbénít, tompít, akadályoz
dolgokban. Akkor nem elég akut
módon, ideiglenesen csökkenteni
a bennem lévő feszültséget. Ilyenkor hosszabb és mélyebb pszichoterápia segíthet.
– Nekem igazoltan fehérköpenyszindrómám van, ami azt jelenti,
hogy ha orvoshoz kell mennem,
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akkor extrém stresszes állapotba
kerülök, és magas lesz a vérnyomásom. Otthon minden tökéletes,
de az orvosnál magas. Ebben a
helyzetben is segíthet ez a módszer?
– Igen, ebben a helyzetben tökéletes lehet. Képes lehet az ember
akár a vegetatív funkciókra – mint
például a vérnyomás – hatással
lenni. Tehát abban a helyzetben
lehet csökkenteni.
– Ezt akkor mindenképpen kipróbálom majd. Egy utolsó kérdést
engedjen meg, mielőtt elkezdem
a saját képzésem. Preventív jelleggel alkalmazható a Mindfulness
technika?
– Igen. Mindenképpen ajánlom
megelőző jelleggel, tehát nem
csak akkor, amikor megélem a
stresszt, a negatív érzelmeket. Ezzel a módszerrel fel is tudom tölteni magam.
Csak az tudom javasolni, hogy
mindenki próbálja ki, és ne azon
görcsöljön, hogy a teljesítmény
szintjén profi vagy nem profi, hanem azt kell megnézni, hogy neki
segít-e.
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lz snö elő s sm s
Orbán Ottilia | Fotó: internet
Az úgy történt, hogy ülök a fodrászomnál. Minden hónapban nagyon várom ezt a napot, igazi felüdülést jelent nekem. Aztán huss,
minden nyugalom és illúzió, ami
ezzel eddig kapcsolatos volt… elszáll. Egy újabb vendég érkezik, lehuppan mellém. Egy locsi-fecsi, be
nem áll a szája. 15 perc alatt sikerült lefejtenem magamról bárgyú
mosolyom, majd a hölgy rákezdi: Hallottad már? Képzeld csak!
Már rosszul kezdődik. meg csak

mondja-mondja a magáét. Kiráz a
hideg. Utálom a pletykát, nagyon
izgalmas dolgot kell mondania,
hogy odafigyeljek. e ekkor már a
gondolataim teljesen máshol járnak, nem is hallom, hogy mit mond
a vendég. Agyalok, hogy honnan
is ered a pletyka, van egyáltalán
pozitív hatása, és van-e hatásos
ellenszere? Úton-útfélen belebotlunk, ha akarjuk, ha nem.
A titokzatosan elsuttogott „Hallottad már ?”– beszélgetésektől
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állítólag szaporább lesz a szívverés, megváltozik a légzés, és izgalmunkban nem ritkán még előre
is hajolunk. Mintha nem akarnánk
hallani a füleinknek. Közelebb hajolunk, hogy jobban halljunk. A titok bűvölete leng körül. Ami még
érdekesebb, a titok leleplezésével járó érzelmi löket a kutatók
szerint jelentősen megnöveli az
adrenalinszintet. Ennek hatására
pedig a szervezetben termelődni
kezdenek az endorfin nevű hormonok, és szinte azonnal boldogságérzetet váltanak ki. Na, gondoltam, ezt így ebben a formában
mégsem akarom. Kutakodtam tovább. A legkedveltebb téma azon
spekulálni, vajon ki kivel, miért és
hogyan van együtt. A kommunikációs szakemberek véleménye
szerint a pletyka a társas kapcsolatok egyik legfőbb mozgatórugója:
információcsere kellemes beszélgetésnek álcázva. Ez az! A folyosói
pletyka. Itt aztán mindenről szó
eshet.
Még egy fontos dolog: nemrég
arra a következtetésre jutottak
egy egyetem kutatói, hogy a nőkhöz hasonlóan a férfiak is szívesen
tárgyalják ki a másik nemet, főleg
ha egy szaftos történetről van szó.
A férfiak többnyire azt beszélik
ki, hogy az ismert kolléganő még
szingli-e, vagy sem, és vajon milyen esélyük van nála, illetve hogyan végződött egyik vagy másik
hódításuk. A nőtársaim állítólag
előszeretettel susmutolnak, csámcsognak a konkurenciáról, és élvezettel tölti el őket, ha olykor vetélytársukon köszörülhetik a nyelvüket.
A pletyka értékes része a munkahelyi életnek is. Tapasztalatok
szerint a bennfentes információkat
ismerő munkatársak sikeresebbek
és elkötelezettebbek. Állítólag a
jól értesültség azt az érzést kelti,

hogy egy csapat része vagy, ennek
köszönhetően még a teherbíró képességed is megnő.
Közben a frizurám kész, indulok haza, locsi-fecsi még mindig bírja. Aha, az endorfin és az
adrenalinszint – állapítom meg
magamban. Igazán érdekes, azért
még most is csaponganak a gondolataim. Értsem ez alatt azt, hogy

hány ismerősöm ezt művelni. Félre
a tréfát, a téma hazai és elismert
képviselője dr. zvetelszky suzsa
pletykakutató, szociálpszichológus a szervezetek és települések
informális networkjeinek kutatásával, a hálózatban transzformálódva terjedő információk, hiedelmek és történetek dinamikájával
és elemzésével foglalkozik. Egy

„Hallottad már?
Botrány!”
Mi történt?
„Na ne!
Ez most
komoly?”

a pletyka egy szükséges rossz?
Lehet. e egyáltalán védekezhetünk-e ellene? Talán az egyetlen
hatásos ellenszere az elhallgatás.
Ha az, akit vagy akiket érint, egyáltalán nem próbálják magyarázni, cáfolni, megerősíteni, és akkor
megszűnik, elhalványul. Ezt a „no
comment” taktikát érdemes fontolóra venni, ezért fullad ki a legtöbb pletyka anélkül, hogy kiderülne, mi is történt valójában.
tthon elővettem kisokosomat,
furdalt a kíváncsiság, rákerestem
hát mélyebben is a pletyka hátterére. öbbenten tapasztaltam,
hogy a pletykának tudománya és
művészete is van. Megjegyzem,
ezt tényleg tapasztaltam, művészien és kifinomultan képes né-

egész könyvet írt a jelenségről.
A pletykát egyenesen társadalomés kultúraformáló tevékenységnek
írja le, sőt az egyik legősibb viselkedésformának, mintegy a társas
lény alapvetően közösségformáló
ösztönének, biológiai funkciónak
tételezi.
icséret illeti a kutatót, aki ráirányította figyelmünket a pletykára,
ami nem más, mint „a kommunikáció közlegénye: az ismeretlen
katona”. Egyik interjújában így nyilatkozott: „A pletyka nem tévesztendő össze a rágalommal, ami
mindig valaki vagy valami ellen
megy, ami rombol. A pletyka ezzel ellentétben fenntartja a közösséget. zóval a pletyka jó dolog,
ideje rehabilitálni.”
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Üzenet egy jelben
Lehmann Katalin | Fotó: övi

ergő

A . század an sőt már a me előző 0. an is a kommuniká i s
áramlás an riási szere et ka ott a minél yorsa
minél átfo
informá i átadás. A reklám lakátok és e yé vizuális te nikát al
kalmaz írek és irdetések me alkotása e yszerű jelekkel jelrend
szerekkel t rténik amelyeket k nnyen yorsan dek dol a efo ad
né a talán t l k nnyen t l yorsan is. nnek a yors informá i
serének az e yik eszk ze a lo . A k zelm lt an aks városa á
lyázaton kereste a ma á oz le jo an illőt. A városlo
a tele lés
ar a irdetőtá lája. é et ad annak le fő
je yeiről sajátossá
air l j l me tervezett re izitással e yszerű jelek alkalmazásával
t
e yedi elyi jellemvonást ordoz ma á an.
Paks város önkormányzata még
a tavalyi év októberében írta ki
városlogó-pályázatát, amelynek
eredményhirdetésére január 12én került sor. A bírálóbizottság
elé összesen ötvenegy pályázó
hetvenhét alkotása került. Az értékelést követően arádi Nikoletta
munkáját ítélték a legjobbnak, az
ő alkotását választották ki Paks cégérének.
– öttél, láttál, győztél. agy ennél azért nehezebben jött a siker?
Miért indultál a paksi logókereső
pályázaton? Honnan kaptad az informá iót, hogy aks logót keres?

– Az egyetemen a tanáraink fontosnak tarják azt, hogy minél több
pályázaton vegyünk részt. Megkaptuk egyik feladatnak, hogy tervezzünk logót Paksnak, így értesültünk csoporttársaimmal erről a
lehetőségről. gy gondolom, sok
jó megoldás született.
– Mi volt az első gondolatod a logóval kap solatban? oltak ismereteid aks jelképeiről vagy sokat
kutattál? l. hárslevél stb.
– A tervezést megelőzte egy
alapos kutatás, mivel nem sok ismeretem volt a városról, mint a
legtöbb embernek, nekem is az

A logó (ábrás vagy kombinált
védjegy) egy egyedi és jól felismerhető el
él
hogy megl n ztesse
c szere lő t
ész tése során ezért tervezőszt lon oly n olgo r s gyelmet ell or t n m nt st l s
sz nv lág és orm
vel ontos
st l zált meg elenés
cél z
hogy a logó könnyen felismerhető és meg egyezhető ormá t
eleme et t rt lm zzon
K l tás
l án
eszélhet n sz veges on s z egy
legelter e te
t
s és vegyes
logóról A logó z n e ezés
egy ormá

erőmű jutott eszembe. Ekkor olvastam a város történelméről, az
alapításának körülményeiről, a látványosságairól, a kikapcsolódási
lehetőségekről.
– Mennyi időt igényelt a logó elkész tése? rák napok hetek? Hogyan dolgozik egy grafikus?
– A kutatás aránylag sok időt
emésztett fel, a lehető legtöbb
információt szerettem volna megszerezni. Ezután kezdődhetett
csak el az ötletelés. Több verzió is
megfogalmazódott bennem, végül a legjobbnak gondolt ötletet
kezdtem el kidolgozni, megszerkeszteni.
– ehet egy logó idővel idejétm lt? an ,,logótervező órátok?
– Mindig vannak aktuális trendek, amik előbb-utóbb idejétmúlttá válnak. Fontosnak tartom, hogy
találjuk meg az arany középutat,
és olyat tervezzünk, ami nemcsak
az adott évet, időszakot szolgálja
ki, hanem akár több éven, évtizeden keresztül jó szolgálatot tehet.
ifejezetten „logótervező” óránk
nincsen, olyan kurzusaink vannak,
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arádi Nikoletta a Medgyessy Ferenc imnázium
és Művészeti zakközépiskola képzőművészeti szakán végzett, ahol tervező
grafikusi végzettséget szerzett. Jelenleg harmadéves
hallgató a Magyar épzőművészeti Egyetem grafikusművész-tervezőgrafika
szakirányán.
A győztes pályázó a város
szimbólumrend s zerének
felhasználásával
alkotta
meg a város logóját. Alap
jelképnek a stilizált hársfalevelet választotta, amely
az ősi átót nemzetséget
szimbolizálja, de a logónak
több jelentése is van. A logóban kirajzolódik a szív,
alakot ölt egy angyal, amely
a
Makovecz-templomra
enged következtetni, de
felfedezhető az atom jelképe és egy virág sziluettje
is – különlegessége, hogy
egyetlen vonallal meg lehet
rajzolni, ami az összetartozásra, együttműködésre és
az időtállóságra utal.

ahol komplettebb feladatokat kell
megoldanunk, itt rendszerint találkozunk logótervezéssel is.
–
tanulmányaid alapján feltételezem, hogy tudatosan készültél
készülsz a grafikusi pályára. zek
szerint mindig is szerettél rajzolni?
–
yermekkorom óta szeretek
rajzolni, viszont ma már nem olyan
meghatározó számomra, mint régebben. Vázlatok készítésekor, illusztrálásnál előnyt jelent a rajztudás, de például arculattervezésnél
ez már nem olyan fontos, inkább a
formák, kontrasztok használatára,
a tipográfiára érdemes figyelni.
–
in s grafikus ismerősöm, gy
egy igazi szakmabelit kell megkérdeznem. Milyen órákat kell felvennie egy grafikushallgatónak?
– Vannak elméleti tárgyaink, mint
a művészettörténet, esztétika, építészet. Minden hétköznap délelőtt
műtermi gyakorlaton kell részt
vennünk, ahol grafikai feladatokat
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kell megoldanunk. A gyakorlati
óráink közé tartozik az is, hogy a
régebbi, hagyományos grafikai eljárásokat is elsajátítsuk (litográfia,
rézkarc, szitanyomás stb).
– Hogyan tovább? Milyen terveid
vannak a jövőre nézve? Milyen lehetőségei vannak egy grafikusnak?
– Óriási sikernek érzem, hogy az
én munkám került ki győztesként.
A jövőben szeretném befejezni az
egyetemet, jelenleg pont a felénél
tartok, hátra van még 2 és fél év.
Az egyetem végeztével néhány
osztálytársammal nagyszerű lenne
együtt dolgozni egy saját, közös
stúdión belül.
– ártál már akson a d játadót
megelőzően is?
– A pályázatomat több csoporttársaméval együtt személyesen
adtuk le, mivel még nem jártunk
azelőtt Pakson, ezt egy jó alkalomnak gondoltuk arra, hogy ellátogassunk oda.
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„Ugye tudod még, mi a valóság?
Ami nem múlik el egy áramszünettel.”
Susán Janka | Fotó: saját archívum, internet

Az internet teljesen megváltoztatta a mindennapjainkat. Úgy érzem, olyan változások vannak folyamatban, mint legutóbb az ipari forradalom korában, amely teljesen átszabta az addigi életmódot. Ezek
kimenetelét azonban még nem látjuk pontosan. Megjelent az online világ, amely persze kapcsolódik a
val s vilá oz de ol van a kettő atára
o yan ka sol dik a kettő e ymás oz
i o yan tudunk a
kettő k z tt navi álni A ma élő at enerá i ka solata az online vilá al jellemzően k l n ző és
a két utolsó már ebben cseperedett. Tari Annamáriával, aki nemrégiben az Erzsébet Nagy Szállodában
adott elő a témá an ezekről a enerá i kr l le inká
a yerekekről eszél ett nk.
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–
mai világban a szülők nagy
része próbál mintaszülő lenni. rtem ezalatt azt, hogy megpróbálja
fejleszteni a gyermeke képességeit minden oldalról, ezért eszméletlen hajtásban vannak a gyerekek.
z a tempó sak gy tartható, ha a
szülő mindent előkész t a gyereknek, akinek sak részt kell vennie ezeken, majd készülnie a másnapi iskolára és persze az egyéb
feladatokra. mellett a mai világ
veszélyes is, ezért is sorbul a gyerekek önállósága. in sen idejük
arra, hogy nyugalomban legyenek.
Hova vezet ez, ha hossz távon
gondolkodunk?
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ni, hogy ne menjen a másodikra,
mert le fog esni. anem bátran
hagyja, hogy a gyerek kísérletezzen. A
I. században egyre több
ilyen képességre van szükségünk,
mert nincsen kivattázva a körülöttünk lévő világ. Nem gondolnánk,
de valójában az a szülő, aki örökösen „körbeszorongja” a gyerekét,
az valójában a saját nárcisztikus
érdekeivel is törődik, nem csak a
gyerekével. A legnagyobb szülői
vívmány az, ha egy szülő kibírja,

sokszor kudarckerülők. A kudarckerülés kialakulása kisgyermekkorban kezdődik, ha egy gyerek nem
tud elég tapasztalatot szerezni a
balsikerek kezeléséről, akkor ezek
hiányában félni fog tőlük.

hogy nem nyúl át minden alkalommal a gyereke térfelére, hanem megtanítja, és utána hagyja
a megtanultak szerint önállóan tevékenykedni. Amikor megérdemli,
akkor pedig dicséri – nem mindig
minden apróságért, hanem amikor
tényleg megérdemli.

sajnos soha nincs nyugalomban,
és ez nagyon nem tesz jót. Az ábrándozás, a bambulás, amikor csak
úgy vagyunk, az agynak a restaurációs leállása, amikor pihenni tud,
és amire minden életkorban nagy
szükség van. Ma az online tér azt
hozta el, hogy se csend nincs, se
önmagunkban nem tudnunk lenni.
Mindig mindenki online kapcsolatban van. send és egyedül levés
az akkor van, amikor az illető alszik,
ami ma már szintén nem teljes
nyugalom, mert a kütyük mindig
ott vannak körülöttünk, és a folyamatos fényhatás rontja az alvás minőségét. A legnagyobb probléma,
hogy az ingerelárasztottság olyan
fokú, hogy szabályos telítődéshez

– Ha egy felső tagozatos gyerek
ma hazaér az iskolából, akkor vagy
előveszi a telefonját, vagy leül a
szám tógép elé, ahol folyamatos
impulzusok érik.
– Az a baj, hogy egy mai gyerek

– A szülők minden korban próbálnak jók lenni, úgy nevelni a
gyerekeket, hogy sikeresek és boldogok legyenek. Ma azonban a
legfontosabb képességek egyikétől foszthatunk meg egy gyereket,
ha nem készítjük fel arra, hogy nehéz világban kell majd megtalálnia
a saját helyét, és kialakítania azokat a társas kapcsolatait, amelyekben valóban bízhat.
Egy ma divatos kifejezéssel élve
„helikopterszülőről” beszélhetünk
akkor, ha állandóan ott „köröz”
a gyereke felett, mindig gondoskodik róla, még akkor is, amikor a „gyerek” már felnőtt korú.
Az örökké támogatott gyerek nehezen szerez önálló tapasztalatokat, kevés a lehetősége arra, hogy
kísérletezzen. okszor látjuk, hogy
tétovák a mai fiatalok, mintha kevesebb személyközi ismeretük
lenne.
Azt szoktam mondani, hogy az
igazán jó szülő, amikor még kicsi
a gyereke, akkor a játszótéren nyugodtan felengedi a mászókára, és
nem fog már az első foknál sikíta-

Ma egy gyerek legfontosabb képessége az lehet, hogy nem fél
hibázni, megélni azt, hogy történik
ilyen is, és nincsen ebből semmi
baj. Meg kell tanulnia kezelni ezeket a helyzeteket is. A mai online
világban az Alfa- és generációk
a kifényesített profiljaikkal úgy
tűnnek, mintha sikerorientáltak
lennének, a valóságban azonban
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vezet, amely ingerlékenységben
jelentkezik. Ez egy fáradt állapot,
valójában jelzés arról, hogy kimerült állapotban van az illető érzelmi
apparátusa, amit azonban ma általában figyelmen kívül hagy mindenki, mert az online tér csoportnormáinak akar megfelelni. Még a
legkisebbek is.

nek gyerekek lenni, nem feltétlenül arra gondolnak amit átéltek,
hanem arra, amiről nem is tudják,
hogy milyen: tényleg gyereknek
lenni minden felelősség nélkül.

–
yerekként mindig szerettem
volna már felnőtt lenni. mai gyerekek, tinédzserek pedig jól érzik
magukat gyerekként. gy gondolom, hogy az a burok, amiben
megpróbáljuk őket nevelni, az tetszik nekik. gy van ez?

– Az akkor lesz fontos, ha azt
a szülő fontossá tudja tenni. a
meg tudja mutatni, hogy az élet
egyébként az offline térben zajlik, és ez egy jó dolog. e ma
rengeteg tinédzser van saját magára hagyva, az online életben is
egyedül bolyonganak, és a valósban is – mármint felnőtt nélkül.
Pedig nagyon fontos lenne, hogy
a gyerekek tudják azt, hogy különbözik az online képük a valóditól, és az online térben átéltek
is a valóditól. Ma sokszor minden
összemosódik náluk, ami mutatja,
hogy időnként nem tiszta, hogy
melyik a fontos. Nehéz is megérteni, főleg gyerekként, hiszen
az online térben átélteket is offline érzelmekkel reagáljuk le. e
nem szabad eljutni oda – ahogy
herry Turkle is mondja –, hogy
egy tinédzsertől a következőt kelljen kérdezni: gye tudod még mi

– Nem. Ez abból fakad, hogy
valójában nincsen gyerekkoruk.
A mai és Alfa-generációnak hiányzik egy olyan helyzet, hogy
amikor mondjuk iskola után hazamennek, nyugodtan magukban
legyenek. A neten, a közösségi
oldalakon mindenki ott van, nem
tudják egymást kikerülni, a nap 2
órájában együtt vannak. Ez nem
felhőtlen gyerekkor, ebben semmi
szabadság nincs. okszor inkább
szorongás és az állandó megfelelés az online csoportnormának
van jelen az életükben. Amikor
azt mondják, hogy annyira szeret-

– Mennyire különül el számukra
az online világ a valóstól? Mennyire fontos nekik a valós világ?

a valóság? Ami nem múlik el egy
áramszünettel.
– Miért vonzó nekünk a közösségi
oldalak használata? Miért vágyunk
arra, hogy megosszunk valamit?
– Az e hibíció jóval nagyobb
az
emberekben,
mint
azt
korábban gondoltuk.
a nem
így lenne, senki nem használná
a közösségi oldalakat. Látnivaló,
hogy az emberek ki akarták
egészíteni az életüket azokkal
a
kis
boldogságcseppekkel,
amit egy-egy megosztás után
kapnak
esetleg.
Ezek
kb.
kis 20 másodperces pozitív
megerősítések. A mai hajszolt
életben egyre több ilyen kis
boldogságcsepp kell. Még akkor
is, ha ezek gyakran félrevezetőek,
és nem állnak mögöttük valós
kapcsolatok. okan jobban tennék,
ha időnként gátat szabnának a
közlésvágyuknak, mert teljesen
transzparenssé válnak.
– Nem
hiába
használják
munkáltatók is állásinterjúk előtt a
közösségi oldalakat, a profilokról
olykor
szinte
teljes
online
személyiségképet kaphatnak, ami
aztán már meghatározóvá válik a
valódi életben, holott lehet, hogy
csak a megosztás vágya miatt
olyan az a profil, amilyen...
– Mit jelent az egészséges arány
a gyerekeknél? Mennyi időt töltsenek az online világban?
– 2 éves kor alatt a négyes szorzót ajánlom. a eltölt egy órát az
online világban, utána óra offline legyen. évesen a hármast,
évesen a kettest. tána már egy
szülő nyilván nem tud beleszólni
semmibe. 0 éves kor alatt egyál-
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talán nem. övetendő példa lehet
egy korábban a New ork Timesban megjelent cikk a zilíciumvölgyben élőkről, amelyben ottani
IT-cégek igazgatóit, középvezetőit
kérdezték a gyereknevelésükről.
Az ő gyerekeik a helyi Waldorf-iskolába járnak, és nem kapnak a kezükbe IT-eszközt, telefont
éves
kor alatt. Ezzel szöges ellentétet
mutat az a két évvel ezelőtt szintén
az
A-ban elvégzett felmérés,
amelyből az derült ki, hogy a 0évig terjedő korosztály 0 százaléka tabletfelhasználó.
Fogyasztói társadalomban élünk,
ez az iparág minél több eszközt
akar eladni, és sokszor a szülők
örömmel adják oda a tabletet a
0 hónaposnak vagy a kétévesnek, mert az játszi könnyedséggel
kezelni kezdi. e higgyünk inkább
az IT-szülőknek, akik szerint nem
marad le semmiről a gyerek,
évesen ugyanolyan könnyen meg
fogja tanulni a használatukat, addig pedig igazi nyugodt gyerekkora lehet.

Tari Annamária
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ine
Dicsérdi Liza | Fotó: internet
Közösségi oldalak, applikációk, blogok, híroldalak. Ezek a dolgok a
korosztályom körében napi 8, de akár 10 vagy annál több órát is elve etnek az időnk ől. z sszeszámolva k r l el l eti
avi
és évi
rát tesz ki. a e y ki sit utánaszámolunk a dol oknak
kider l o y az év 3
na já l majdnem 0 et t lt nk az idővonalak és rofilok frissít etésével.

ezzel megakadályozva, hogy idő
előtt kihűljön )
e lehetséges
lenne egyáltalán a világháló nélküli élet ma, amikor a népszerűséget
a fényképekre kapott like-ok és az
ismerősök számában mérik?

Nem vagyok telefonfüggő, de olykor-olykor (inkább elég sokszor)
magába tud szippantani a virtuális
világ. Azt hiszem, nem én vagyok
az egyetlen fiatal, aki ezzel a problémával küzd.

gy éreztem, ha erre a kérdésre
meg akarom kapni a választ, a saját bőrömön kell tapasztalatokat
szereznem. Fogtam a telefonom,
és az internetkapcsolat ikonra rákoppintva, elszakítottam magam a
virtuális valóságtól.

A velem közel egykorúaknak bizonyára ismerősek azok a „bezzeg
az én időmben” kezdetű sztorik,
amiben az idősebb generáció a
net nélküli világról mesél nekünk.

Ezekre a „horrorisztikus” történetekre általában mind ugyanazokat
a kérdéseket tesszük fel: ogyan
kommunikáltak? Mit csináltak a
rengeteg szabadidejükkel? – és
egy kicsit ritkább kérdés: Internet
nélkül hogyan tudták meg az ismerősei, hogy mit csinált aznap?
(Na, igen. Egy olyan világban én
is szívesen éltem volna, amiben
nyugodtan megehetem az ebédemet anélkül, hogy lefotózom,

Az első reggelen automatikusan
a telefonom felé nyúltam, hogy
szokásos rutinomat betartva megnézzem, történt-e valami az elmúlt

DIÁKSZEM
nyolc órában, amíg aludtam. Időközben sajnos rájöttem, a három
napból még három vissza van, így
szomorúan visszatettem a készüléket az asztalra. A nap többi részében sem sokat javult a helyzet.
Folyamatosan a kijelzőre pillantgatva vártam, hogy mikor kezdenek el jönni az újabbnál újabb értesítések.
Az iskolában még úgy, ahogy
elvoltam, így a legnagyobb dilemmát a délután okozta. evés
tanulnivaló és sok szabadidő.
natkoztam. Egy pár órára sikerült
lefoglalni magam olvasással, sportolással, majd mivel már tényleg
nem tudtam mit csinálni, mint a jó
gyerekek nekiálltam aludni. zóval
a mindennapok tényleg ilyen unalmasak lennének?
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Az Atomerőmű magazin márciusi számában mutatkoznak be első alkalommal junior szerkesztőink. Az erőmű bázisiskolája, az Energetikai
zakgimnázium és ollégium diákjait, köztük az E I AT című diáklap munkatársait arra kértük, hogy töltsék fel ők tartalommal ezeket
az oldalakat, mutassák meg, hogy a magazin adott havi témájához az
ő korosztályuk hogyan kapcsolódik, és osszák meg a magazin több
tízezres olvasóközönségével véleményüket, ötleteiket, élményeiket.

e mi a helyzet a többi korosztálylyal? k meg tudnák tenni ugyanezt? Nézzük, mondjuk az egyetemisták életét. Az előbbieknél
sokkal lényegesebb dolgokról,
mint például a tárgyfelvételről,
vizsgaeredményekről és esetleg
munkalehetőségekről is lemaradnának. asonló a helyzet a felnőt-

idősebb korosztály nem igen hagyatkozik az efféle dolgokra.

tekkel is, akik a szolgáltatást csak a
legszükségesebb dolgokra használják, mint például munka, levelezés, információszerzés és társai. Nekik valószínűleg nagyobb
problémát jelentene, ha az internet nélkülözésére kényszerülnének. Azt hiszem, itt ki is merültek
a fő felhasználók, ugyanis az ennél

kérdésre, hogy lehetséges-e napjainkban e nélkül élni, a válaszom:
igen, de nem érdemes. ohamosan fejlődő világunkban rákényszerülünk a web használatára, hisz
emellett a technika mellett lehetetlen kikerülni, hogy ne legyünk
tájékozottak.
aladnunk kell a
korral.

zerencsére az internet elsősorban nem az időpazarlásra és az
unaloműzésre lett kitalálva. Tudatos használata nagyban megkönynyítheti életünket, és segítséget
nyújthat a mindennapokban. És a

A második napon, kicsit már javult a helyzet. A telefon nálam
volt ugyan, de nem került a kezem
ügyébe.
elyette beszélgettem
az osztálytársaimmal, elmentem
sétálni, bevásároltam, és összepakoltam a szekrényemben (furcsa,
hogy a telefonmegvonás ilyen
dolgokat hoz ki a gyerekből).
Az utolsó nap péntekre esett, így
az estét kénytelen voltam a családommal tölteni. „Az asztal körül
ülve rá kellett jönnöm, hogy egész
kedves embereknek tűnnek.”
A harmadik nap leteltével első dolgom volt a wifi visszakapcsolása.
Most kiderül miről is maradtam le
az elmúlt 2 órában. özel 0 értesítés, 20 kép és videó, több mint
00 poszt és 0 válasz nélkül maradt üzenet. Mint látszik, nem sok
minden történt azon kívül, hogy
megmaradt a mobilnetem és az
akkumulátor töltöttségi szintje.
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New Horizons

„E.T. hazatelefonál”
Váczi Gergő | Fotó: Magellán, internet
. . azatelefonál. teven
iel er
en emutatott kultikus filmje az . . e yik kul smondata
sokat sejtet.
azatelefonál . A o yanr l ne is elmélkedj nk de arr l i en o y kinek. iszen a
elindítja a eszél etést akkor él et nk a yan val o y a vonal másik vé én is találunk majd valakit.
z edi sok a mai na i feszítő kérdést fesze et. an élet a f ld n kív l el tudjuk venni vel k a
ka solatot vala o yan A s i fi után inká
térj nk vissza a val sá a

MAGELLÁN – FEDEZD FEL A VILÁGOT!
Mindig kommunikálunk. Azaz,
szinte mindig. Verbálisan és nonverbálisan. Szavakkal, gesztusokkal, mimikával, személyesen vagy
éppen technikai kütyük segítségével. A kommunikációnak már
semmi sem szabhat határt. A telefonok, a számítógépek, az internet
teljes mértékben feloldotta a kommunikációs határokat. Mindenhol ott lehetünk akár egy pillanat
alatt, és az információ átadásának
sebessége is villámgyors lett. Ez a
gyorsaság azonban földünk légköréből kilépve már nem annyira
sebes. Legalábbis nekünk, embereknek nem az. De ez persze nem
gátol bennünket abban, hogy üzenetünket a világűrbe is elküldjük,
hogy talán egyszer bizonyíthatóan
is idegen civilizációval kommunikálhassunk.
A Magellán a téma egyik legnagyobb szakértőjével találkozott.
Az amerikai Jon Lomberg űrkutató, tudományos szakíró, vagy
ahogy önmagát gyakran nevezi,
űrművész.
Az űrkommunikátor nem kis vállalkozásba vágta a fejszéjét. Egy
videóblogban kéri a Földön élő
embereket, küldjenek üzenet ötleteket arra, hogy hogyan mondjuk el
az idegen lényeknek vagy jövőbeni
önmagunknak, kik is vagyunk mi itt
a Földön. A legjobb ötletet aztán
2020-ban rádióhullámokkal fellövik majd a New orizons űrszonda
memóriájába, ami addigra valahol Naprendszerünk határán jár
majd. Ez egyébként – mármint az
üzenet tartalmát megalkotni – korántsem egyszerű. „A trükk, hogy
hogyan mondjuk el a legtöbbet
magunkról, a lehető legkevesebb
információval. Ennek ötletelésére
kértük meg a Földön élő embereket, hogy ki áll elő a legokosabb
ötlettel, ami a legtöbbet mondja,
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Jon Lomberg

miközben a legkevesebb memóriahelyet használja fel.” Jon egyébként kifejezetten kedvel minket,
magyarokat. „Amikor az Amerikai
rhivatalhoz, a NA A-hoz ezt az
üzenetes tervemet benyújtottam,
kellett tízezer aláírás. És az amerikaiak után, Önök, magyarok küldték a legtöbb támogatást.”
A New orizons űrszonda egyébként az emberiség legújabb szondája az öt közül, ami most a világűrt járja. atalmas népszerűségre
tett szert, mert eddig sosem látott,
jó minőségű felvételeket küldött a
Plútóról, naprendszerünk legtávolabbi bolygójáról. Hamarosan pedig a Föld új üzenetét is hordozza
majd.

Aranylemez

i az a on om er
Jon Lomberg fiatal kora óta dolgozik különféle kozmikus üzenetküldéseken. Tagja volt annak a
csapatnak, akik a hetvenes évek
elején mindössze néhány hét alatt
elkészítették a Voyager űrszondák
világhírű aranylemezét, rajta földünk üzenetével. Emellett jó barátja volt Carl Sagannak, az azóta már
meghalt világhírű csillagásznak,
akinek könyvéből, a apcsolatból
hollywoodi film is készült. Ebben
a földünk vesz egy értelmes üzenetet a világűrből, ami egy eddig
sosem látott űrhajó elkészítésének
tervét tartalmazza. Jon egyébként
szintén dolgozott a filmen.
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éln nk kell az ide enektől
Sokan, sokféleképpen vélekednek a kapcsolatfelvételről, vagy
legalábbis annak kísérletéről. Jon
Lomberg szerint – talán kicsit ridegnek tűnik – emiatt nekünk nem
kell aggódni. „ i tudja eldönteni van-e, és ha igen, mi a rizikója
egy ilyen üzenetküldésnek? Ha
közel fénysebességgel küldünk
magunkról egy üzenetet, vannak
tudósok, akik szerint erre válaszul
akár éveken belül szörnyű idegen
lények csapata is megszállhatja a
Földet. Senki nem tudja mi az igazság. Most akkor küldjünk-e vagy
ne? A mi üzenetünk egy lassú üzenet lesz, ami egy űrszondában járja majd a világűrt. Ez akár 0 ezer
évig is utazhat anélkül, hogy bárki
rátalálna. Szóval szerintem nekünk
emiatt nem kell aggódnunk.”

ok j zenet
kis elyen is elfér
A New orizons űrszondára szánt
üzenet egyébként nem az első lenne, amely információt közvetít rólunk az ismeretlenbe. Pacher Tibor
magyar elméleti fizikus részletesen
ki is fejti, melyek ezek. „Több olyan
űrszonda van, amelyik elhagyja a
Naprendszert. Ilyenek például a
két Pioneer, amik ’72-ben, ’73-ban
indultak, és a két Voyager, amik
a nagybolygókra, a nagy túrákra
mentek.” Pacher Tibor egyébként
nem csak elméletben szakértő.
a Pulinak, a magyar holdjáró
tervezőcsapatának vezetője, és
nem mellesleg benne van a Jon
Lomberg-féle Egy Föld Üzenetének döntőbizottságában is. Azt
mondja, sok nehézségen kell túljutni azon túl – ha sikerül leszűkíteni az üzenet formáját –, hogy az

feljusson az űrszondára. Az üzenet
helye az űrszondán nagyon kicsi,
körülbelül annyi, mintha tizenöt
zeneszámot töltenénk fel MP3-as
formátumban. „Egészen, ha jól
emlékszem négy gigabájtig mehetnénk, de első körben 0 megabájt, amit szeretnénk felvenni,
ezt úgy odarakni. A másik, hogy
ez a szonda már nagyon meszsze van, tíz óráig tart, amíg ezt a
jelet felküldjük. És a sávszélesség, tehát az a mennyiség, amit
fel tudunk küldeni, nagyon kicsi.
Nincs megabites internet a Plútó
környékén, tehát nagyon sokáig
tart ezt felküldeni, és persze ennek van egy költsége is, hiszen a
NA A mélyűri hálózatát kell ehhez
használnunk.”

álinkát az űr e
A Puli csapata egyébként előreláthatólag még 2020 előtt feljuttatja magyar holdjáróját a
Holdra. Azt tervezik, hasonlóan
Jon Lomberg üzenetküldős ötletéhez, hogy megkérik országunk
lakóit, szavazzanak, szerintük mit

KFT zenekar

vigyen a holdjáró egy maximum
egykilós csomagban üzenetként
a Holdra, rólunk, magyarokról.
„Egy olyan projektet szeretnénk
futtatni, hogy megkérdezünk csapatokat, akár iskolai csoportokat,
bárkit, hogy szerintük mi az, ami
a magyarságot legjobban jellemzi. Egyébként Jon mondott egy jó
ötletet, hogy a pálinkát vagy téliszalámit lehetne küldeni. De ez
persze elméleti. Jelenlegi tudásunk szerint nem megvalósítható.
Adatokban lehet és kell egyelőre
gondolkodni.”

árdu

oroszlán

orilla

A gasztronómia mellett szerencsére más hazai jellegzetesség is
van, amivel kifejezhetjük magunkat, magyarságunkat. Ilyen a zene.
Ebben is, mint minden másban,
eltérőek az ízlések. Abban azonban egyetérthetünk, hogy a FT
zenekar munkássága elismerésre
méltó. Ez és persze Márton András elhivatottsága is kellett ahhoz,
hogy a kultikus banda több nótája
felkerüljön egy egyedi válogatás-

MAGELLÁN – FEDEZD FEL A VILÁGOT!
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ra, amely már évek óta szeli a misztikus űrhabokat.
A FT dobosa él-hal a kozmikus
üzenetekért. Az előbb említett
zenei válogatás megalkotása óta
már több mint tíz fényévnyire jár
Földünktől. A történet 200 -ban
kezdődött egy osmic all nevű
amerikai–orosz programmal, ami
szintén elküldte a világűrbe Földünk üzeneteit. „ iválasztottak
nyolc multimédia-üzenetet is,
ami zene, illetve videó lehetett,
ezekben volt többi között David
Bowie-tól a Starman.” És ebbe a

különleges üzenetcsomagba került be a FT néhány dala és egy
üzenete is, amiben egy hangsort
mutattak be az együttes tagjai a
földi kommunikáció különböző
módjain. „Jevpatorijában, krajnában egy 0 méter átmérőjű rádióantennával jeleket sugároztak,
és ebbe belekódolták a zenét, illetve a videót. Ezeknek a célja öt
galaxis, amelyek körülbelül 30-40
fényévre vannak a földtől, úgyhogy most ha jól számolom,
fényévnyire utazunk együtt David
Bowie-val.”

yetértés
A pesszimisták azt mondják, minek küldözgetünk mi idegeneknek
üzenetet a világűrbe, mikor először inkább azon kellene dolgoznunk, hogy itt a Földön megértsük
egymást.
Van benne igazság. Az optimisták
azonban erre azt mondják, hogy
ezek az üzenetküldő kezdeményezések pont azt a célt is szolgálják, hogy mi emberek valamiben
egyetértsünk. És nem máshol, hanem itt a Földön.
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Információáramlás oda-vissza
Beregnyei Miklós | Fotó: AEM

Az atomerőmű építését nagy társadalmi érdeklődés kísérte, sok
új információt kellett átadni nemcsak a téma iránt érdeklődőknek,
hanem azoknak is, akiket ez a
téma nem érdekelt, viszont tájékozatlanságuk kedvezőtlen hatással lehetett másokra. Ez a helyzet
alapvetően kétirányú információáramlást igényel, a kedvezőbb
irány az érdeklődők tábora, a
kedvezőtlen pedig a közömbösek vagy ellenségesen viselkedők
csoportjai.
Ezeknek az elvárásoknak kellett
megfelelni az atomerőmű építkezését irányítóknak már a beruházás korai fázisában is.
Miután
novemberében megnyílt a ishegyen a Munkásművelődési özpont, az építkezés
iránt érdeklődőket akiket a TIT
és az I
szervezett Paksra a
művelődési központban fogadták
az erőműves szakemberek, filmet
vetítettek, kérdésekre válaszoltak,
majd buszra szállva megtekintették az építkezést.
Ezt a közvetlen információáramlást segítette elő bővült lehetőséggel az
-ben megnyílt Tájékoztató és Látogatóközpont, ahol
alapvető ismeretekhez jutnak a
látogatók. Az új ismeretek birtokában vehetnek részt az üzemlátogatáson, majd az Atomenergetikai
Múzeum megtekintésével zárul a
bővített ismeretátadási program.

A múzeum szerepe többrétegű,
mert a gyűjtött tárgyak bemutatásán túl, még kutatja a múltban
alkalmazott
tömegtájékoztatási
módszereket is. Jó példa erre az
a kutatási program, amelyet a múzeum néhány munkatársa folytat

már több mint egy éve. A program
munkacíme: Tömegtájékoztatás
az atomkor hajnalán.
Mi az érdekes ebben a témában?
Mire kíváncsiak a kutatás résztvevői? Arra keresik a választ, mi tette
lehetővé, hogy az
-ben elindult hazai izotóphasználati programot követően, alig tíz év elteltével,
már a hazai atomerőmű építéséről
tájékoztatják a lakosságot. Egy teljesen új technika-technológia sza-

vait, fogalmait kellett megismerni
és megismertetni – súlyosbítva
irosima árnyékával –, amely feladat komoly tömegtájékoztatási
eszközöket igényelt, az információ
áramlása több szinten történt. Tudósoknak, mérnököknek és más
szakembereknek kellett felkészülniük az elsajátított új ismeretek
többszintű átadására.
A téma feldolgozásához hatalmas
mennyiségű korabeli könyvet,
újságot, szaklapot, diát és aprónyomtatványt kell áttekinteni, majd
a hatalmas anyagból egy könyvre
való mennyiséget szelektálni.
ellő távolságból visszatekintve,
például az ófalui eseményekre,
képet alkothatunk azokról a nyílt
és informális csatornákról, amelyek alkalmazása döntött ebben
a kérdésben. Elgondolkodhatunk
azon, milyen információs csatornákat kell alkalmaznunk, kiket és mikor kell elsőként tájékoztatni egy
olyan ügyben, amely egy egész
társadalmat érint.
Az Atomenergetikai Múzeum az
atomenergetikával
kapcsolatos
információ átadására a különböző
korosztályok számára szervezett
programjaival is felkészült: éves korig minden korosztályt a
megfelelő információs szinten ér
el. Az atomenergia hosszú távú
felhasználása kapcsán elengedhetetlen a lakosság minél szélesebb
körű, közérthető tájékoztatása.

ATOMENERGETIKAI MÚZEUM

Leonardo-kiállítás
Enyedi Bernadett | Fotó: AEM

Leonardo tudományos és művészeti
tanulmányaiból fennmaradt vázlatok, tanulmányok alapján készültek
azok a modellek, amelyek az Atomenergetikai Múzeum időszaki kiállításán láthatók: járművek, repülők,
hidak, harcászati és munkagépek
makettjei.
A reneszánsz mester elővigyázatosan gondoskodott arról, hogy tanulmányai ne legyenek másolhatók.
Terveiből fontos részleteket hagyott
ki, szándékosan hibát követett el
készítésüknél, vagy éppen ötleteit,
elképzeléseit tükörírással jegyezte
a lapokra. Mindezekkel a művész
hosszú időn át megoldhatatlan rejtélyt hagyott az utókorra.
A művész-zseni nem csupán azt kutatta, hogy hogyan működik valami,
hanem azt is tudni akarta, hogy miért
éppen úgy történik, és nem másként.
ajzaival az ábrázolt dolgok belsejébe enged bepillantást, kíváncsiságot
ébresztve ezzel a szemlélőben.
A modellek készítője a magyar származású Antal Lajos, Michele Lombardi, a „Leonardo da Vinci: enius
of the machines” című könyv egyik
szerzőjének felfedezettje, több mint
tíz esztendeje készít modelleket
Lombardi professzor felkérésére.
A zseniális olasz művész-tudós harci
szekere, repülő szerkezetei, nyomdagépe, kerékpárja, mechanikus
elemei – összesen több mint húsz fából készített modell – 20 . március
2 -től július 2 -ig tekinthetők meg
az Atomenergetikai Múzeumban.
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Tudás és technika a föld alatt
RHK Kft. | Fotó: RHK Kft.
Az Erzsébet híd egymás mögött tizennégyszer férne el a föld alatt a bátaapáti Nemzeti Radioaktívulladék tárol
sszessé é en t
mint és fél kilométer ossz
vá atrendszeré en. Az
itt tárolt radioaktív ulladék soma ok s lya a soma olásul szol ál
etonkonténert is eszámítva
e yenként tizen at dara
uzuki aut éval e yenlő.
Ilyen és ehhez hasonló érdekességekkel találkozhat az, aki felkeresi Bátaapátiban a Radioaktív
ulladékokat ezelő (
) ft.
kis és közepes aktivitású radioaktívhulladék-tárolójának látogatóközpontját. A társaságnál, amely
többek között ezt a létesítményt
is üzemelteti, tudják: a nukleáris
témákkal kapcsolatosan különösen fontos, hogy az információk
átadása minél közérthetőbb nyelven, minél inkább a hétköznapok

felől megközelítve történjen. sak
így érhető el, hogy a cég országos
fontosságú tevékenységét a társadalom elfogadja.
Az érintett lakosság, a laikus és a
szakmai közvélemény tájékoztatása az RHK Kft.-nek nemcsak törvényi kötelezettsége, de kezdetektől
a vállalat működésének szerves
része. gyanis a vezetők a munkatársakkal együtt meg vannak győződve arról, hogy a telephelyeken
folyó nyugodt szakmai munkához

létfontosságú a támogatás, amit a
környezetükben élőktől kapnak –
ez pedig a kölcsönös bizalmon és
a korrekt tájékoztatáson alapul.
Az információáramlás, a társadalmi kommunikáció sokféle csatornán zajlik, és igen fontos szerep jut
ebben a három telephely, illetve
a nyugat-mecseki kutatás térségében alakult önkormányzati társulásoknak. A Paksi Atomerőmű
szomszédságában lévő
iégett
Kazetták Átmeneti Tárolójának

A
(
T) vonzáskörzetében működik
a Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulás,
a már említett bátaapáti tároló körül élőket a Társadalmi Ellenőrző
Tájékoztató Társulás képviseli. Az
intézményi eredetű hulladékokat
kezelő adioaktív ulladék Feldolgozó és Tároló ( FT) által érintett
településeket az Izotóp Tájékoztató Ellenőrző Társulás, míg a kutatási térséget a Nyugat-mecseki Társadalmi Információs Ellenőrzési és
Településfejlesztési Önkormányzati Társulás képviseli. k mindannyian fontos partnerei az RHK
Kft. tájékoztató munkájának. A társulási elnökök, az önkormányzati
vezetők rendszeresen, közvetlenül
a rendezvényeken, illetve kötetlen
beszélgetések alkalmával adják tovább mindazt a szakmai ismeretet,
amit az
ft. vezetőitől, szakembereitől megtudnak. gyanakkor a társulások népszerű újságja,
videóhírlevele és internetes portálja is folyamatosan közzétesz információkat a radioaktívhulladékkezelés aktualitásairól.
Természetesen az RHK Kft. törekszik a közvetlen kommunikációra
is. Rendszeresen képviselteti magát a települések lakossági fórumain, egyéb rendezvényein, a
telephelyeken pedig a látogatók
saját szemükkel győződhetnek
meg az ott folyó munka magas
színvonaláról, biztonságosságáról.
A vállalat időről időre kiadványokat is megjelentet programjairól,
mind a lakosság, mind a fiatalabb
korosztályok, mind pedig a szakmai érdeklődők számára. onlapján a radioaktívhulladék-kezeléssel
kapcsolatos általános információk
mellett a társaság működéséhez
kapcsolódó feladatok, tevékenységek részletekbe menő ismertetése is megtalálható. Ezen kívül

A T

A

sok egyéb hírt, témát is olvashat
itt az érdeklődő, és fellapozhatja
virtuálisan a cég valamennyi kiadványát, jószerével mindet, amit
1998-as megalakulása óta megjelentetett. Végül, de nem utolsó
sorban a projektekkel kapcsolatos
filmek is mind megtekinthetők a
honlapon.
Az információk átadásaképpen az
ft. szívesen fogad érdeklődőket létesítményeiben, a tárolók bemutatása mellett részletes
tájékoztatást is nyújt az ott folyó
munkálatokról. A látogatók kíséretét végző szakemberek nem kis
büszkeséggel könyvelik el a hozzáértő bel- és külföldi szakemberek
elismerését, amelyet a korszerű,
egyformán biztonságosan üzemelő
FT, N T vagy
T megismerése vált ki.
Az információáramlás kétoldalú
folyamat. Ez igaz akkor is, amikor
a lakossági tájékoztatásról van szó,
hiszen minden felelősen gondolkodó vállalat számára fontosak a
tevékenységével kapcsolatos viszszajelzések. Ezért kezeli kiemelten
az RHK Kft. a térségi társulásokkal folyó folyamatos párbeszédet.
Ugyanakkor a társaság vallja azt a
filozófiát is, hogy bár feladatait
nemzetközileg is elismert színvonalon, biztonságosan végzi
a
világban lévő sokfajta jó gyakorlat megismerése, szakmai tapasztalatok szerzése új, hatékonyabb
megoldásokhoz vezethet. Ugyanis
a radioaktív hulladék kezelésével
és tárolásával foglalkozó szakembereknek évtizedekre, sőt akár
évezredekre előre kell gondolkodniuk, modellezve a sugárzó anyagok viselkedését és a biztonságos
elhelyezés körülményeit
emiatt
fontos számukra a naprakész tudás
megszerzése, ha úgy tetszik, az információk befelé áramoltatása is.
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Vagyis a cég szívesen fogad külföldi szakembereket, és a munkatársai révén minden fontos nemzetközi fórumon képviselteti magát.
Szólni kell még az RHK Kft. bemutatótermeiről is, amelyek a tájékoztatás egy komplex formáját
jelentik: az élőszó, a társaság tevékenységét ismertető filmek, az
interaktív eszközök mind a tudás
átadását szolgálják. A paksi telephelyen lévő látogatóközpont
felújítása e komplexitás jegyében
történik. A munkálatok március
végére fejeződnek be, így a tavaly
megújult terepasztal méltó környezetben fogadhatja majd az érdeklődőket.
átaapátiban, az atomerőművi
eredetű kis és közepes aktivitású
radioaktív hulladék végleges elhelyezésére szolgáló létesítményben
2015-ben nyílt meg a felszíni, mármár futurisztikus interaktív látogatóközpont. Itt az NRHT-ról szóló
látványos film vetítését követően
érintőképernyős monitorokon kiki önállóan böngészve válogathat
az információk tömegéből. Ehhez
az élmény- és tudásanyaghoz járul hozzá a föld alatti vágat belsőépítészeti átalakításával létrehozott felszín alatti bemutatótér,
ahol digitális poszterek szolgálják
a tájékoztatást. Az úgynevezett
demonstrációs kamrában pedig
azt mutatják be a látogatóknak,
micsoda hatalmas munka volt a
kemény kőzetben bányászati módszerekkel kialakítani azt a járat- és
kamrarendszert, amely a paksi kis
és közepes aktivitású radioaktív
hulladék végleges elhelyezésére
szolgál. A látogatóközpont maga is
érzékelteti: a tárolólétesítményben
a technológiai felkészültség, a precizitás, a hulladéktárolás biztonságossága 21. századi szinten valósul
meg.
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zerkesztőség

Fotó: Bodajki Ákos, Juhász Luca

Torma Dóra

őszer esztő

Negyvenedik évfolyamában jár az Atomerőmű újság, és ahogy egy igazi negyveneshez illik, a lap nemrégiben kívül-belül
megújult – tudományos-szórakoztató
havilapként a jövőben az atomerőmű és
a környék információáramlásának egyik
lelke kíván lenni. Ez a lélek a tárgy mögött akkor látszik az olvasó számára is vi-

lágosan, ha az újság tartalmán dolgozók
hozzáteszik a személyiségük, saját maguk
egy kis darabját. Azért, hogy nök, olvasók is megismerhessék őket, arra kértem
a lap szerkesztőit, állandó munkatársait,
hogy az alábbiakban egy rendhagyó osztálytablóban mutatkozzanak be személyesen is nöknek.

Susán Janka szer esztőség t g
zeretem a szépet, alapvetően szeretek
alkotni, és számomra a cikkek írása is kreatív tevékenység, amely kicsit kimozdít
a mindennapok rutinjából, amikor izgalmas, értékes emberekkel beszélgethetek az interjúk során, érdekes témákat
dolgozhatok fel. Az újságírásba szakmai
oldalról csöppentem bele. A munkám

során információbiztonsággal foglalkozom, és ezzel kapcsolatban készítettem
eleinte tájékoztató jellegű cikkeket, aztán
kirándultam más területekre is. zeretem
az írás folyamatát is, ahogy egy beszélgetésből, a gondolatokból kialakul a cikk
végső tartalma és formája.

Enyedi Bernadett szer esztőség t g
Az ezredforduló óta szerkesztőségi tag vagyok, az atomerőmű biztonsági, karbantartási, humán, valamint kommunikációs
területeit végigjárva mindig az aktuális
események, kiemelkedő munkák, jelentős
kihívások szavakba öntése volt a feladatom. A kommunikációs szakma fejlődése,

új eszközök és irányok megjelenése mindig új színt hoznak: számomra ez teszi izgalmassá az írást. Mostanság a múzeumi
témák kitekintő jellegű feldolgozása kerül
előtérbe. A munkát követően pedig jöhet
minden, ami család, utazás, lakberendezés, gasztró, kreativitás, új élmény

Czibuláné Mayer Szilvia szer esztőség m n
ol kutya, bárány, teknős, rét van, ibolyaillatú házikóban,
Ahol patak csörgedez, s a három eb körbevesz,
yerekzsivaj, pirkadat, napfény, eső, bádogtető,
tt van az én otthonom, ha tehetem a többit hanyagolom.

társ
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Gyöngyösiné Nyul Petra szer esztőség t g
A eszerzési sztályon dolgozom 200
óta, a szállítói értékelések koordinálásával foglalkozom. A szerkesztőséghez
200 -ban csatlakoztam. Többnyire erőműves kollégákkal készítek interjúkat, és
rendezvényekről tudósítok több céges
kiadvány szerkesztésében is részt vettem. zeretem a kedves, vidám embere-

ket, fontosnak tartom a csapatmunkát.
zámomra az írás felszabadító alkotói
munka ha tollat ragadok, arra törekszem, hogy stílusom kedvelhető legyen.
20 -ben Atomtoll-díj kitüntetésben részesültem. üszke vagyok arra, hogy a
Paksi Atomerőműben dolgozom.

Gyulai János

szer esztőség t g

A török hódoltság után, kalandos
úton ombáról az Alföldre áttelepült
evangélikusok által alapított
rosházán születtem
-ben – nehogy már
„gyüttmentnek” számítsak Tolna megyében.
Vasútgépész-technikumban
érettségiztem, a
ME-n szereztem
áramlástechnikai gépészmérnök diplomát. Egy rövid ideig zentesen, a motorszínben, majd zegeden, a M V igazgatóságán dolgoztam, a kibernetikai
csoportban. Néhány évig munka mellett alkalmazott matematikát tanultam
a JATE-n. rosházán az üveggyári huták
felújítási hálóterveit készítettem számí-

tógéppel, onnan jöttem át
0-ban az
erőműhöz, a arbantartási Igazgatóságra, később az informatikára.
Tagja vagyok a Magyar Nukleáris Társaságnak, titkára a Neumann János zámítógép-tudományi Társaság Paks városi szervezetének. Mindig szerettem a
műszaki újdonságokat, amikkel először
kiállításokon, konferenciákon lehet találkozni, de oda mindig nehéz volt eljutni.
zerencsére nyugdíjazásom után sem
töröltek a névsorból, így rendre meghívnak. Mivel legritkább esetben találkozom ismerősökkel, igyekszem megírni
az ott látottakat.

Patyi Orsolya korrektor
Az egyetem után kezdtem dolgozni a
látogatóközpontban eregnyei Miklós
üzemtörténész mellett, aki egyben az újság főszerkesztője is volt. gy szinte „észrevétlenül” lettem korrektor.
Ma már a magazin mellett az erőmű több
kiadványa is hozzám kerül megjelenés
előtt. orábban nehéz volt a régen helytelenül rögzült helyesírási szokások fel-

számolása, de szerencsére egyre többen
felismerik, hogy az erőműről kialakuló
képet befolyásolja az általa megjelentetett írásos anyagok stílusa és minősége,
és támogatnak munkámban, vagy ha úgy
adódik, a segítségemet kérik.
Az olvasás szeretetét igyekszem átadni
kislányomnak és kisfiamnak is, úgy tűnik,
sikerrel.
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Orbán Ottilia szer esztőség t g
Ajkán nőttem fel, mindig is a természetközeli életmódot éreztem közel magamhoz. A könyv és az írás szeretete, a kreativitás az egész családomra jellemző.
Több mint harminc éve dolgozom az erőműben, jelenleg a vegyészeten. ealisztikusan szemlélem az életet, írásaimban
szeretem az átlagos, hétköznapi ember
szemével látni, láttatni a világot, legyen

az a műszaki és természettudományok, illetve a nukleáris energia békés célú alkalmazása. iszem, hogy az atomenergiának
nincs más alternatívája. üszke vagyok
arra, hogy 20 -ben elsőként nyertem el
az Atomtoll olvasói díjat. ét felnőtt gyermekem van: tília gazdaságinformatikus,
és udapesten él a párjával, András forgógép-karbantartó az erőműben.

Lehmann Katalin szer esztőség t g
Mindig is újságíró szerettem volna lenni, nagyszüleim nagy bánatára, hogy az
nem lánynak való szakma.
Természetesen most ők képezik a legfőbb olvasótáboromat, és számon kérik
rajtam, ha úgy alakul, hogy nem írok a
magazinba.
A Paksi Atomerőműben 20
óta dolgozom mint műszaki ügyintéző. zerkesztőségi tag 20
januárja óta va-

gyok, de az erőműves újságban már
20 -től jelennek meg írásaim. zakmai
elismerés volt számomra, akik szerint az
olvasóközönség (nem csak a nagyszüleim) szavazatai alapján 20 márciusában
átvehettem az Atomtoll díjat. A portré,
az interjú és a riport tartozik a legkedveltebb műfajaim közé, de szívesen írok
más műfajban is. zeretek az emberekről, a természetről írni.

Dr. Prancz Zoltán szer esztőség t g
Az atomerőműben a reaktormérések,
illetve -szabályozás előkészítő mérnökeként kezdtem a pályát. ésőbb minőségbiztosítási mérnök munkakörben dolgoztam. Jelenleg mérnök-közgazdászként
auditor vagyok a első Ellenőrzési sztályon. zabadidőmben sokat lapátolok:
kertben, kenuban és sárkányhajóban
egyaránt. aját érdeklődéstől hajtva teológiát és filozófiát tanultam. Egy ideje

már tanítom is ezeket, illetve publikálok
is szakmai fórumokon. Az Atomerőmű
magazin szerkesztőségének közel tíz éve
vagyok tagja. Elsősorban műszaki, szervezeti-működési, valamint az élet bármely területét érintő meditatív írásokkal
jelentkezem. Maga az írás számomra a
legspirituálisabb tevékenység: egyszerre
felfedezés, alkotás, szellemi kapcsolatteremtés, de valamelyest titok és csoda is.
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Juhász Luca fotós
A fényképész szakmát Pécsen szereztem
meg, ezután főleg a fotográfia művészeti
ágaival foglalkoztam. A műtermi portré
és az emberábrázolás áll közel hozzám.
20
decemberétől dolgozom a múzeumban, és fotózok az újságnak. Eddig na-

gyon kis mértékben foglalkoztam riportés sajtófotózással, de sok lehetőséget
látok benne. Tetszenek az újságírók mellett végighallgatott interjúk, történetek,
és az, hogy sok embert ismerek meg, sok
új helyzettel találkozom.

Bodajki Ákos fotós
200 óta dolgozom a látogatóközpontban. Elsősorban az erőmű eseményeinek fotózása, illetve a múzeum gyűjteményének a kezelése a feladatom, de az
Atomenergetikai Múzeum megnyitása
óta tárlatvezetést is tartok látogatócsoportoknak. A munkám során mindig azt
élvezem, hogy különleges helyekre jutha-

tok el. zeretek beszélgetni az ott dolgozó emberekkel, hallgatni a történeteiket a
munkájukkal kapcsolatban.
Minden egyes érdekes sztori által tanulok valami újat az erőművel kapcsolatban,
amit később már érdekességként és hétköznapi nyelven tudok továbbadni az idelátogatóknak.

Krausz Attila szer esztőség t g
2-ben születtem
unaújvárosban,
Pakson nőttem fel. Az érettségit követően a Pécsi Tudományegyetemen tanultam tovább, itt szereztem humán szervező végzettséget. 200 -ben nyertem
felvételt a Paksi Atomerőmű Jóléti sztályára. 20 2 óta társaságunk umánpolitikai Főosztályán dolgozom humánpoli-

tikai munkatársként. Az elmúlt években
folytattam tanulmányaimat, előbb emberierőforrás-tanácsadó, majd kommunikáció- és médiaszakértő végzettséget
szereztem Pécsett. Jelenleg Tolnán élek
párommal, szabadidőmben szeretek
sportolni, moziba járni, barátokkal közös
programokat szervezni.

Tóth Márton szer esztőség t g
udai kenus voltam évvel ezelőttig, májustól pedig dunakömlődi apuka leszek.
Persze a budai is megmaradt, lévén a
családom ott él, és a kenus is, hiszen ebben a sportágban a sok meghívottból kevesen lesznek kiválasztottak, és akit egy-

szer már kiválasztottak, miért is távozna.
Egyébként nyitott vagyok minden újra,
legyen az utazás, kultúra, étel, sport
vagy apaszerep. abár az utóbbiban
még nincs tapasztalatom, de kíváncsian
várom!
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omdá an az Atomerőm magazin
Lehmann Katalin | Fotó: Juhász Luca
e yvenedik éve se íti az erőműv n el li és a k rnyék eli informá i áramlást az Atomerőmű jsá .
A 33 ezer éldány an me jelenő e yik le na yo
vidéki avila tavaly jelentősen me jult és az ta
Atomerőmű ma azinként él tová . yomdai előállítását az Atomi
ft. yomda zeme vé zi. A számtalan első munka l. ros ektusok tájékoztat f zetek levél a írok nindi s t m k tájékoztat k
készítése st . mellett olyan me rendeléseknek is ele et tesz mint a eti írlevél az
aksi Atomerőmű rt. évk nyvei és az éves k rnyezetvédelmi jelentések illetve itt vé zik a aksi
k r a erjeni írek és a addi írek nyomdai munkáit is. Az Atomerőmű jsá ma azinosodása a nyomda zem
vezetésének és dol oz inak is sok j feladatot adott. o y me tudjam o yan kész l a la szakmai
vezetéssel kirándulást tettem a nyomda zem áza táján.
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Az atomerőmű területén működő
nyomdaüzem
. november 2 án kezdte meg sokszorosító munkáját, akkor még a PAV Igazgatási
és Jogi sztály irányítása alatt. A
nyomdaüzem vezetője az azóta
nyugdíjba vonult lonczki István
lett. Az üzem fennállásának és működésének 2 . évfordulóját 20 ben ünnepelték. Az eltelt évek alatt
a géppark folyamatos korszerűsítése, a szükséges beruházások elengedhetetlenek voltak a nyomdaüzem számára. A kezdeti igények,
amelyek a szervezeti egységek
rajz- és dokumentációmásolási igényeit jelentették, az idő folyamán
kibővülni látszottak.
Eleinte omayor típusú ofszet nyomógépet és egy film- és lemezhívó
berendezést használtak, amellyel
akkor még megfelelően ki tudták
elégíteni a nyomtatási igényeket. A nyomdaüzem működése
még gyermekkorát élte, amikor
0-ben már igény volt néhány
új gyorsmásoló gép beszerzésére.
Néhány évvel később,
-ban a
zolgáltatási sztályhoz került át
a nyomda. A géppark bővítése és
korszerűsítése
-ban tovább
folytatódott. j, nagy teljesítményű
másoló-/nyomtatógépeket,
számítógép-vezérlésű Wohlenberg
vágógépet, új T típusú ofszet
nyomógépet, spirálozógépet szereztek be, de az igazi áttörést egy
200 decemberében megszületett
döntés hozta, amely az Atomerőmű
újság nyomtatásának érdekében a
nyomda korszerűsítését írta elő.
A géppark bővítésével egyidejűleg
a nyomdai dolgozók is bővítették
ismereteiket képzéseken, továbbképzéseken, workshopokon vettek
és vesznek részt ma is, amelynek
egyik kiemelkedő példája volt,
hogy a tavalyi évben három fő részt
vehetett a üsseldorfban megren-
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dezett
PA Nemzetközi nyomdaipari kiállítás és szakvásáron.
A különféle nyomdai munkafolyamatokat jól képzett szakemberek
végzik, mondhatni, az utcáról nem
lehet beállni a gépek mögé. Működtetésük szakmai felkészültséget
és jelentős előismeretet igényel.
önyvkötők, nyomdai gépmesterek, nyomdai előkészítő operátorok

aka Józsefnek, a műszaki szolgáltatási szakág vezetőjének tájékoztatását. aka Józseftől azt is megtudtam, hogy 20 . június -jével
került át az egész nyomdaüzem az
Atomi ft.-hez, amelyet azóta is ők
üzemeltetnek.
jságunk magazinosodása sok új
feladat elé állította a vezetőket és
a nyomdai dolgozókat egyaránt.

és nyomdai gépkezelők dolgoznak
az üzemben, összesen fővel.
A munkavédelem, mint más területeken is, itt is rendkívül fontos.
A dolgozók rendszeresen járnak
munka- és balesetvédelmi oktatásra. Ezek a gépek korszerű technikával működnek, így – például a
vágógép esetében – nem is lehet
egyetlen kézzel dolgozni, és ha közel is hajolna valaki a késhez, a gép
érzékelőinek köszönhetően a vágási folyamat leáll. Ami engem illett,
a tárlatvezetés során leeresztett
kézzel, ügyelve, hogy ne érjek semmihez, hallgattam ergely Judit
Etel nyomdai csoportvezetőnek és

Nem ritka az sem, hogy a magazin
nyomtatása alatt folyamatos műszakban dolgoznak az üzemben.
A munkák megszervezése komoly
feladat, de a jól összeszokott csapat számára nem igazán van lehetetlen.
„Jelentős változás a magazin megjelenésében a fényképek minőségének javulása, amely a papíralapanyag váltásának is köszönhető”
– mesélte aka József. Az új formátumra való áttérés, a lapméret
csökkenése szükségessé tette,
hogy a PA rt. a meglévő kötészeti
összehordó géphez egy új kiegészítő tornyot szerezzen be.
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Az Atomerőmű magazin hónapról
hónapra történő nyomdai előállítását hihetetlenül nagy munka és kiváló nyomdai csapatjáték jellemzi.
„A Paksi Atomerőmű feladta a leckét, amikor a magazin 0 oldalassá
vált. Az újság a Paksi Atomerőmű,
a Tájékoztató és Látogatóközpont,
a szerkesztőség és a Nyomdaüzem
jó kapcsolatának és együttműködésének gyümölcse” – értékelte a
közös munkát a nyomdai csoportvezető.
Az Atomerőmű magazin számokban
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Új telephely létesült

20 . március . fordulópontot jelentett az üzem életében, mivel az Atomi
ft. a
paksi piactéren egy második telephelyet hozott létre,
amely a városban lévő sokszorosítási és tervrajzmásolási igényeket hivatott kielégíteni, és amellyel a nyomda
a paksi vállalkozókat célozza
meg. A tervek szerint a két telephely szorosan együttműködik majd egymással.
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Horváth Miklós

„Ágyra járó lettem!”
Vadai Zsuzsa | Fotó: saját archívum

A háború kitörése előtt apám udapesten dolgozott, és én ott
születtem. Amikor kitört a háború,
apám hadifogolytáborba került, és
az édesanyámmal, a testvérével és
annak a férjével menekültünk. Mikor már elcsendesültek a harcok,
akkor hazafelé, Paksra indultunk.
A család vagyona egy ló és egy kocsi volt, de unaföldvárnál az oroszok elvették a lovunkat, és adtak
egy szerencsétlen gebét, aminek
hátsó combját eltalálta egy akna.
Amikor beértünk Paksra, a templom előtt az a szerencsétlen pára
összeesett és kimúlt.
Nagypapám pont a templomba
tartott a misére, és nem akart hinni a szemének, amikor meglátott

bennünket a kocsival és a szerencsétlen lóval.
Amikor apám kiszabadult a fogságból, jobb lett az életünk. Négyen voltunk testvérek, én éltem a
gyerekek gondtalan életét. Az általános iskola után inasnak álltam
ztálinvárosban, a vasműben. Mikor fölszabadultam, úgy éreztem,
hogy nekem kicsi ez a város, itt
nincs „élet”, így elmentem udapestre, a csepeli vasműbe dolgozni, és a megálmodott pezsgő
életet is megtaláltam. e ennek a
szabad életnek megvolt az árnyoldala is, hiszen nekem kellett gondoskodnom a tiszta ruháról, az
étkezésről, a szállásról, ami a legnehezebb volt. Félre ne értsd, de

ágyra járó lettem, ami azt jelenti,
hogy egy ágyon ketten osztoztunk
az egyik munkatársammal, váltóműszakban dolgoztunk, és akkor
aludtunk, amikor a másik dolgozott. Nagyon belefáradtam ebbe
a helyzetbe, amikor hazautaztam,
megismerkedtem a feleségemmel,
összeházasodtunk, ő a konzervgyárban helyezkedett el, én kerestem a helyemet, dolgoztam raktárosként, karbantartóként.
özben elvégeztem a szakközépiskolát, ekkor már a hetvenes évek
elején jártunk, és egyre többet
beszéltek az épülő atomerőműről.
A biztos jövő, a fejlődés, a kihívás
vezetett az atomerőmű vállalathoz
-ben. A arbantartási Igazgatóságra kerültem, és nekünk kellett az üresen tátongó karbantartó
műhelyt berendezni. A legmodernebb gépeket, berendezéseket
szereztünk be, szakmailag kinyílott
a világ előttem. Fiatalok voltunk,
jól képzett, kiváló szakembergárda
alkotta a csapatot. Amikor elkezdődtek az erőmű felújítási munkái,
akkor szembesültünk azzal, hogy a
javításokat a beszerzett célgépekkel nem lehet elvégezni.
Ekkor a műhelyben összedugtuk
a fejünket, és megterveztük a célszerszámot, a műszaki rajzot elkészítettük, és a karbantartó műhelyben legyártottuk. iker koronázta
a fáradozásunkat, és az élet visszaigazolta, hogy a munkákat gyorsan,
pontosan lehet végezni. A munka
mellett folyamatosan képeztük
magunkat, megszereztem a N
felsőfokú szakképesítést. A főnököm megkeresett, és megkérdezte, hogy nincs-e kedvem egy
fejlesztőműhelyt létrehozni, és ott
dolgozni a továbbiakban. aptam
az alkalmon elvállaltam a feladatot,
felállítottuk a fejlesztői gárdát, és
megindult a munka. Nagyon sok
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újításunk volt, bebizonyosodott,
hogy nem volt elhibázott gondolat a fejlesztőműhely létrehozása.
Finnországban voltunk cserefőjavításon a saját készítésű berendezésünkkel, amelyet az évente
szerkesztett brosúrájukban is bemutattak. üldtek nekünk is ebből
a kiadványból, amelyben büszkén
láttam magamat, ahogyan dolgozom a saját tervezésű és megvalósítású szerszámgépünkkel.
Az idén májusban töltöm a
.
évem, és 2 éve boldog nyugdíjasként élem a napjaimat. Van egy
műhelyem, ahol szeretek dolgozni, ha megkeresnek az emberek a
problémájukkal, mindig megtalál-

Neszebárban, amiről csak jót tudok mondani, minden igényt kielégítő volt az ellátásunk. Tervezzük,
hogy az idén is visszatérünk e csodás helyre. Itthon rendszeresen járunk termálvizű fürdőkbe, yopárosfürdő az egyik kedvenc helyünk.
Amikor beköszönt a nyár, bele a
csónakba, és irány unaszentbenedek, ahol van egy mobilházam
a una-parton, és a nyári napokat ott töltöm. Több kisház is van
mellettem, kialakult egy összetartó csapat, és élvezzük a „szabad
életet”. A falu kialakította az infrastruktúrát, büfé üzemel, a napi
szükségletekhez minden adott.
Természetesen a una vízmagas-
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bennünket körül. Az idén leszünk
éves házasok, két fiunk van, Miklós és Tamás, mindkettőt „megfertőztem az erőművel”. Miklós villamosmérnök, feleségével Pakson
élnek, két fiuk van, ence és a Tamás. ence Angliában él, fizikusmatematikus diplomával tanít, és
most csinálja a doktoriját. Tamás
unokám műszaki egyetemen harmadéves, és villamosmérnöknek
tanul. Tamás fiunk gyártástechnológusként dolgozik az erőműben,
a feleségével és két lányukkal,
Eszterrel és sófival Pakson élnek.
oldog embernek mondhatom
magam, hiszen csodálatos családom van!

Nyugdíjba vonult
kollégáink
2017. március

Orosz Ferenc
primer köri gépész ÜVIG ÜVFO RO
Süliné Goda Edit Elvira
önálló mérnök ÜVIG KIO
Oldal Gyula
anyagvizsgáló BIG MINFO AVO

juk a megoldás kulcsát. Elmondhatom, hogy ha az ember szakmája a hobbija is, akkor a szellemi
fejlődése folyamatos, mindig van
cél, amit meg kell valósítani. A mai
napig szeretem az új, egyedi kihívásokat, igaz, olyan szerkezeteket
készítek, amelyek az otthoni munkákat segítik.
Feleségem imád repülővel utazni, amikor csak tehetjük, világot
látunk. ok országban jártunk,
nagyon tetszett Thaiföld, a anári-szigetek, Észak-Afrika, Anglia,
Finnország. Voltunk ulgáriában,

ságának a változásait figyelembe
kellet venni, és a házat úgy kellett
építeni, hogy a magasságát lehessen állítani. A tervezésnél komoly
számítások, évtizedes dunai vízállások figyelembevételével határoztam meg a mobil funkcióját
a háznak. a magas a víz, még 2
méterrel tudom megemelni a házat, ami , m-es vizet jelent. a
jön az ár, felemelem, majd visszaengedem.
A feleségemmel örülünk a gyerekeinknek, az unokáinknak és
annak, hogy szeretett család vesz

Széles Tibor
nukleáris karbantartó lakatos
KAIG KAFO RKO
Szabó Miklós
nukleáris karbantartó lakatos
KAIG KAFO FKO
Lengyel Ignác
vezető hegesztő KAIG SZFO
GSZO
Sztupa Ferenc
ács-állványozó KAIG SZFO ÉSZO
Ludányi Miklós
műszerész KAIG ÜFFO BRO
Fülöp István
műszerész KAIG ÜFFO BRO
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Akik a kezdetektől itt dolgoznak
Orbán Ottilia | Fotó: Bodajki Ákos
Amikor az első reaktor lokk ár uzamos ka solása volt
. de em er
án é en én voltam az
éjszakás műszakos la oráns. Akkor
nya zsef elvtárs akkor mé ez volt a me sz lítás vezéri az a
t a sikeres esemény után oda ívott mindenkit a vezénylő e e y ezs ős ko intásra és mindenkinek
me k sz nte a munkáját. eled etetlen élmény volt a számomra.
ovatunkban az atomerőmű kezdeti időszakától fogva itt dolgozó
Virág Ildikó munkatársamat mutatom be, olyan momentumokat
elevenítve fel, amelyre már nem
sokan emlékeznek. olléganőm
izotóplaboránsként dolgozik a
személyi dozimetriai laborban.
Ildikó Pakson végzett, a gimnáziumban
0-ban. Ezt követően
egy sikertelen főiskolai felvételit követően zekszárdon vállalt
munkát egy csecsemőotthonba.
gy gondolta, hogy a következő évben majd újra próbálkozik.
Mindeközben egy ismerőse megkereste, hogy lenne egy állás az
erőműben, ami tetszene neki.
Pipáné Emike volt akkor a felvételiztető, aki mindjárt fel is vette.
2. július 22-én lépett be hivatalosan a vállalathoz, és műszakos
laboránsként helyezkedett el.
– Hogyan jellemeznéd ezt a
kezdeti időszakot? Mit jelentett
számodra itt dolgozni ebben az
időben?
–
int voltunk a gépházban, egy
nagyon kezdetleges, ideiglenes
laborunk volt. Ahogy végigmentünk a laborban, a padló annyira
mozgott, hogy a pipetták állandóan összecsörrentek. Amikor kezdtem, akkor még Vámos ábor és
ergely József volt az ügyeletes mérnök abban a műszakban,
ahol dolgoztam. k szintén még
nagyon fiatalok voltak, mint jó-

magam. Emike, a laborvezetőm,
a szárnyai alá vett, koordinált engem. Nagyon kedveltük egymást.
árom műszakban dolgoztam,
majd később ebből hat műszakos
munkarend lett. Időközben elkészült az e presszlabor, és minden
műszakba egy-egy ember került, ahol gyakorlatilag mindenki önállóan végezte a feladatát.
Legnagyobb élményem az első
reaktorblokk párhuzamos kapcsolása volt
2. december 2 án, éppen én voltam az éjszakás
műszakos laboráns. Akkor Pónya
József elvtárs (akkor még ez volt
a megszólítás), vezérigazgató a
sikeres esemény után odahívott
mindenkit a vezénylőbe egy pezsgős koccintásra, és mindenkinek
megköszönte a munkáját. Feledhetetlen élmény volt a számomra.
A következő évek már a családalapításról szóltak, következett a
gyeses időszak. sodálatos évek
voltak, de
-ben Emike szólt,
hogy lenne egy egy műszakos
állás, vissza kellene jönnöm dolgozni, ezt el is fogadtam. Mivel a
férjem három műszakban dolgozott, számomra a műszakozás már
szóba sem jöhetett. gy a gyermekem megkezdte a bölcsit, én pedig az állandó délelőttös munkát.
eregnyei Miklósné kolléganővel
cseréltem helyet: ő a ugárvédelmi
sztályról, a dozimetriai
laborból átjött a vegyészetre, én

pedig a helyére. Tíz évet dolgoztam a laborban, kilenc évet ujtás Tibornál. Azóta dolgozom itt
a sugárvédelmen. emekül beilleszkedtem, és az új feladat is
nagyon tetszett. Először orvát
Ervin, majd orváth Etelka volt a
laborvezetőnk.
májusában
érdekes feladatot kaptam: izotóplaboránsként folytathattam a
munkámat, amit teljes mértékben
önállóan végzek. Az I. sz orvosi
rendelő épültében kapott helyet
az ellenőrző labor, a mérőműszerek, a méréshez szükséges eszközök. A lehető legjobb választás
volt a részemről, azóta is nagyon
szeretek itt lenni.
– ulajdonképpen mit sinál egy
izotóplaboráns?
–
első sugárterhelést mérek,
ennek ugye több összetevője is
van. Vannak olyan csoportok, akik
havonta járnak ide, illetve olyanok,
akik konkrétan bent, az ellenőrzött
zónában dolgoznak. Igaz, egy kis
átalakulás történt azóta a rendszerben. Ezelőtt évente kétszer
volt mérés, ami tavaly szeptemberben megszűnt. Az újdonság
most az, hogy aki legalább tízszer
vagy többször összerendeli (használja) a doziméterét, vagy az operatív dózisa meghaladja az előírt
határértéket, felkerül egy listára,
amit a dozimetrikus kollégák kísérnek figyelemmel. Akik a listán
vannak, azokat behívom mérésre,
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ellenőrzésre. A mérés azzal kezdődik, hogy beállítok mindenkit
egy speciális gépbe, ami (a standard mérés) öt percig tart. Egyéb
esetben következik egy tízperces
szkennelés, rögzítem a dózisadatokat, amit átküldök kiértékelésre.
A feladatom még az új belépőknél
egy nullszintmérés, illetve a cégtől
leszámoló, nyugdíjba vonuló kollégáknál pedig egy ún. záró mérés is.
– Hogyan kap solódsz ki, pihensz, ha van szabadidőd? edven elfoglaltságod, hobbid?
– Vannak lovaim (szám szerint
négy), sámpán vagy egy családi
házam, öt kutyám, tehát elfoglaltság az van bőven. Időnként járok
futni maratonit, félmaratonit, most
legújabban a partan a kedvenc
sportom. Főleg a fiammal szoktam
sportolni. Ez is egy nagyon jó dolog, elfoglaltság.
– ó választás volt annak idején
ez a munkahely, kedvezően alakult
az életed és a pályád. sodálatosan felfedezted a számodra megfelelő időtöltést, hobbit. antaszti-

kus terveid vannak a jövőt illetően.
ár mondatban összefoglalnád,
hogy mi a legfontosabb dolog az
életedben?
– Nyilván a gyermekeim, a munkám és a kutyáim, lovaim. Van két
kutyám, akik mentett kutyák, akik
befogadottak. Egyiküket a M -os
út mellett találtam. El volt törve a
lába, hónapokig kezeltettem állatorvossal. A kisebbiket Pécsről
hoztuk, ő szintén nagyon rossz
állapotban volt. A másik kettő
egy németjuhász és egy csehszlovák farkas. Imádom őket.
éve
foglalkozom már lovakkal, amik
a természet csodái, fantasztikus
állatok. Már gyermekkoromban is
lovagoltam istápén, ahol felnőttem. Télen a legfőbb közlekedési
eszközünk akkor csak a lovas szán
volt. oztam magammal ennek az
életnek a szeretetét, lovak iránti
csodálatomat. Mindkét gyermekemnek volt saját lova, amikor kicsik voltak. Most pedig van már
egy gyönyörű csikóm is, ő már
nálam született. llatokkal való tö-
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rődés, a gondoskodás, a lovaglás
számomra kikapcsolódást és feltöltődést nyújt.
„A lovaglás egyfajta magatartásforma is, hiszen a ló megtanítja az
embert viselkedni.” (Dallos Gyula)

Törzsgárdatagsági
elismerések
0 . fe ruár
0 éves
Magyar István MVIGH ÜVIG
VEFO RHKO, Kepli Imre MVIGH
ÜVIG VEFO RHKO, Farkas Zsolt
MVIGH KAIG KAFO RKO, Etessy
János MVIGH KAIG KAFO AKO
30 éves
Povisel István MVIGH ÜVIG KIO,
Papp Zoltán MVIGH ÜVIG ÜVFO
NFÜ, Krémer Ernő MVIGH ÜVIG
ÜVFO NFÜ, Kern László HUIG
OKFO TEOO
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Feketén, fehéren
Tóth Márton | Fotó: Juhász Luca
Gosztola István már több mint
30 éve irányítja az Atomerőmű
Sportegyesület sakkszakosztályát, az eredmények bizonyítják, hogy magas színvonalon.
A keresztrejtvények és a sudoku
mellett természetesen a sakk az,
ami frissen és fiatalosan tartja.
– Hogy kell elképzelni a hazai
sakkbajnokságot?
– A tízcsapatos NB I.-et körmérkőzéses formában rendezik mi az
elmúlt
évben mindig dobogón
végeztünk, legtöbbször ezüstérmesként zártunk. A csapatok öszszeállítása a bajnokság kezdetekor
leadott erősorrend alapján történik, tehát ki lehet következtetni,
hogy kivel fog az adott játékos játszani. 2 tábla van hat fehér és
hat sötét színnel , ami csapatonként 2 játékost jelent, akik között
kötelezően egy női és egy ifjúsági
játékosnak is kell szerepelnie, és
ma imum három külföldi játékos
lehet. Az N I/ egyfajta előszobája az élvonalnak, mi is azért
játszunk itt, hogy a feltörekvő fiataloknak fejlődési lehetőséget biztosítsunk.
– A sakk egy nagyon komplex,
sok figyelmet és ötletességet
igénylő sportág. Hogyan készül fel
egy játékos?
– Egy sakkozónak pszichológusnak is kell lennie, hiszen nagyon
sok múlik azon, hogy milyen megnyitást választ, mennyire tudja az
ellenfélnek a gyengéit kitapogatni. Manapság személyre szóló felkészülések vannak, aminek elengedhetetlen kelléke a számítógép

nagy adatbázisok állnak rendelkezésre, amiből minden játékosnak
ki lehet gyűjteni a játszmáit, és
fel lehet készülni belőle. Persze a
stratégia függ attól is, hogy világossal vagy sötéttel kezd a játékos. A világos a kezdeményező,
így meg tudja határozni az irányt,
de persze ez menet közben sokat
változhat. lyan játékot erőltethet
rá az ellenfélre, ami a másiknak a
gyengéje. tatisztikákat lehet készíteni az adatbázisokból, például
egy-egy kezdéskombináció után
mennyi nyert, vesztett vagy remi-

vel végződött partija van az adott
játékosnak.
– Mennyi idősen érdemes asztalhoz ülnie egy fiatalnak?
– A sakkozást - éves korban
lehet elkezdeni, amikor már van
egy kis türelme, van egy kis kitartása a gyerekeknek. A sakkozóknak dokumentálni kell a játszmát,
írni a lépéseket (pl. d
huszár
a d -es mezőre lép). Persze ez a
gyerekeknél még nincs így, játékosan vezetjük be őket a sakkba,
nyulazással, francia sakkal, a lépé-
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sek megismertetésével, sok játékos feladvánnyal, rejtvénnyel, nem
egyből az elméletet sulykolva.
éves korukban az igazi menők már
nagymesterek, és 20 évesen érnek
be, például az aktuális világbajnok,
Magnus arlsen vagy akár apport ichárd, akit Magyarország
legtehetségesebb sakkozójának
tartanak most, bár a teljesítménye
kissé rapszodikus.
– Mikor jön be az elmélet a felkészülésbe?
– A lépések megtanulása után
egymás elleni játék következhet,
ahol már matt a cél. Fokozatosan
megismerkednek a stratégiákkal,
nyitásokkal. A kezdőlépés meghatározza a játék stílusát. Vannak
stratégiák, amiket meg lehet tanulni, ezek a megnyitásból következnek. A középjátékban kell kihozni azokat az előnyöket, amiket
a megnyitási stratégiában elért a
játékos. Vannak taktikai megoldások is, ezek mind kombinációk, az
adott helyzet hozza magával. Nagyon fontos, hogy az ember tudjon
az ellenfél fejével is gondolkodni.
– Hol van a fordulópont, amikor
valakiből nagybetűs sakkozó lesz?
– Egy bizonyos szintre el kell jutni, ehhez pedig különleges képesség kell. Vannak nálunk is egyetemisták, akikből valószínűleg
nagymesterek lesznek, de ebben
az időszakban megáll az a meredek fejlődés, ami még középiskolában megvolt. Aki
éves koráig
eléri a nagymesteri címet, abból
lehet főállású sakkozó. Manapság
a sakk már csak főállásban űzhető
nagymesterek esetében, egy teljes embert kíván. Nagyon jó időbeosztást igényel, hiszen sok időt
kell fordítani az elmélet tanulmányozására és a versenyzésre.

– Hogy néz ki egy nagymester
naptára?
– A sakkozói év felkészülésből,
edzőtáborból, versenyekből áll.
Az ideális, ha másfél-két havonta
egy jó erős versenyen részt vesz a
játékos. Ezt követően természetesen nem maradhat el a játszmák
feldolgozása, elemzése, a hibákból
tanulás sem. A legfőbb verseny a
sakkolimpia, amit a páros években
rendeznek meg, ilyenkor e köré
épül a felkészülés. Egy nagymester
nagyjából kéthavonta megy meghívásos, pénzdíjas versenyekre. A magyar válogatott nagymesterünk,
erkes Feri például nemrég egy iráni versenyt nyert meg, a napokban
pedig Moszkvában sakkozik.
– Hogyan kell elképzelni egy ilyen
tornát?
– A moszkvai verseny svájci rendszerű, ami annyit jelent, hogy a
körülbelül 00 játékos nem körmérkőzéseket vív, hanem az elején
az erősebbeket összesorsolják a
gyengébbekkel. Ezt követően az
azonos pontszámúak egymás ellen
játszanak újabb pontokért, majd a
kilenc forduló kihozza a nyertest.
Ezek a leggyakoribb versenyek, de

a csúcsnagymestereknek körmérkőzéses versenyeket is szerveznek.
Nem szabad rágódni a játékosnak
egy-egy elvesztett parti után, hanem meg kell próbálni minél gyorsabban regenerálódni, túllépni
rajta, és cél a következő mérkőzés
megnyerése. Mindennap van mérkőzés, nem lehet hosszú ideig nyalogatni a sebeket, hanem előre kell
nézni. Ez nagyon fontos tulajdonsága egy sakkozónak.
– Milyen a sakkhelyzet az ASEban?
– Folynak a csapatbajnokságok,
arra készülünk. Nagyon jó edzőkollektívánk van a csoportos és az
egyéni edzések megtartására. Vezetünk egy regionális sakkiskolát
is, Tolna, Fejér és omogy megyét
összefogva, innen is próbálunk
meríteni. Illetve zékesfehérváron
saját nevelésű nagymesterünk,
zabó risztián is segít egy ottani
sakkiskolával, ahonnan a tehetségeket felkaroljuk. A fiatalok, akik
igazán komolyan gondolják, és jól
tanulnak, sokszor magántanulók
lesznek, ekkor ugrásszerű a fejlődésük. Persze azért a kortársakkal
való együttlét nekik is fontos.
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RETRO

Változó
célcsoportok
Torma Dóra | Fotó: saját archívum

18

Ahhoz, hogy az információ áramoljon, nem
mindegy, kinek mondjuk, amit mondani
akarunk – ismerjük meg a célcsoportunkat,
mondja erre a marketingtudomány. Tudták
ezt az Atomerőmű újság elődjénél is: az
Atomerőmű Építői lapszámról lapszámra
jelentős hangsúlyt helyezett arra, hogy a
kedves olvasók figyelmét megragadja és
fenntartsa.
Most, a negyvenedik évfolyamon hasonló
tartalommal már nem készülünk, és nemcsak azért, mert nem szeretnénk kirakni az
újságra a -as karikát – azért sem, mert olvasókörünk a korábbinál jóval bővebb, sokszínűbb, és alighanem ennek megfelelően
bővebb és sokszínűbb információra vágyik.
A jövőben azért a etro rovatban szeretnénk
megmutatni néhány vicces, furcsa vagy akár
szívmelengető dolgot az Atomerőmű újság
elmúlt négy évtizedéből – ügyelve persze,
hogy ez senki érzékenységét ne sértse (lásd
kitakarás).

BABAHÍREK

Nevem: Buncsek Zénó

Nevem: Kocsis Krisztián Ármin

Nevem: Fülöp Zsombor Ákos

Születésem helye, ideje: Szekszárd,

Születésem helye, ideje:

Születésem helye, ideje:

2017. január 15.

Veszprém, 2016. december 24.

Szekszárd, 2016. december 25.

Születéskori súlyom: 3250 g

Születéskori súlyom: 2900 g

Születéskori súlyom: 3600 g

Hosszúságom: 54 cm

Hosszúságom: 49 cm

Hosszúságom: 57 cm

Testvérem: Zorka, 2 éves

Első gyermek vagyok a családban.

Testvérem: Levi, 5 éves

Anyukám: Kuglics Krisztina, a

Anyukám: Monos gnes virágkötő,

Anyukám: Fülöp-Németh Renáta

Beszerzési Osztályon logisztikai

bolti eladó

Apukám: Fülöp Attila primer köri

szakértő

Apukám: Kocsis Csaba, a Balatonfüredi

gépész a Reaktor Osztályon

Apukám: uncsek Attila, szakágvezető

Rekreációs Központban karbantartó,

az Atomix Kft.-nél

portás

Nevem: Mérges Maja

Nevem: Tóth Zóra Norina

Születésem helye, ideje: Pécs, 2016. december 20.

Születésem helye, ideje: Pécs, 2017. január 9.

zületéskori súlyom:

0g

osszúságom: 2 cm

zületéskori súlyom:

0g
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osszúságom: 2 cm

Első gyermek vagyok a családban

Testvéreim: Csanád 15 éves, Botond 8 éves,

Anyukám: Mérges Mariann, a Dunaújvárosi Egyetem

Holda 3 éves

Tanulmányi Hivatalában dolgozik

Anyukám: Hanuszka Adrienn, tanácsadó a Budapest

Apukám: Mérges György, a Reaktor Osztályon primer köri

Banknál

főgépész

Apukám: Tóth

saba András, főgépész a ülső

Technológiai Osztályon

58

MUNKATÁRSAINK

Gyászközlemények
Tüdő István (1950–2017)

2017. január 15-én, 66 éves korában elhunyt Tüdő István, az
MVM Paksi Atomerőmű rt.
nyugdíjasa. 1950. július 13án született erjenben.
.
szeptember -én vették fel a
Paksi Atomerőmű Vállalathoz.
200 . augusztus -jén történő
öregségi nyugdíjazásáig a Vegyészeti Technológiai sztályon
dolgozott víztisztító műszakvezetőként.
Temetése 20 . január 2 -én, a tolnai temetőben volt, ahol
családja, barátok, ismerősök, volt munkatársak vettek tőle
végső búcsút.

Szentes Jánosné (1949–2017)

20 . február -án, életének .
évében elhunyt zentes Jánosné, az MVM Paksi Atomerőmű
rt. nyugdíjasa.
. július 2 én született Pécsen.
. november -jén vették fel a Paksi
Atomerőmű Vállalathoz. 200 .
február -jén történő nyugdíjazásáig a eaktor- és észülékkarbantartó sztályon dolgozott titkárnő munkakörben.
Temetése 20 . február 2 -án,
a pécsi köztemetőben volt, ahol családja, barátok, ismerősök, volt munkatársak vettek tőle végső búcsút.

Böcz Ferenc (1944–2017)

20 . február -én, életének
2. évében elhunyt öcz Ferenc, az MVM Paksi Atomerőmű rt. nyugdíjasa.
.
március -án született unaszentgyörgyön.
. május
2 -án vették fel a Paksi Atomerőmű Vállalathoz.
. május
-jén történő nyugdíjazásáig
az Építészeti
sztályon ácsállványozó munkakörben dolgozott.
Temetése 20 . február 2 -án, a dunaszentgyörgyi temetőben volt, ahol családja, barátok, ismerősök, volt munkatársak vettek tőle végső búcsút.

Tóth András (1956–2017)

20 . február
-én, 0 éves
korában elhunyt Tóth András,
az MVM Paksi Atomerőmű rt.
nyugdíjasa.
. augusztus
2 -én született Veszprémben.
2. április 2 -án vették fel a
Paksi Atomerőmű Vállalathoz.
200 . december -én történő
nyugdíjazásáig a arbantartásirányítási sztályon karbantartás-irányító munkakörben dolgozott.
Temetése 20 . február 2 -én, Pakson, a Fehérvári úti temetőben volt, ahol családja, barátok, ismerősök, volt munkatársak vettek tőle végső búcsút.

Az atomerőmű dolgozói megőrzik elhunyt munkatársaik emlékét.
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„Mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van”
Prancz Zoltán | Fotó: Lencsés János, „A Ti Fotóitok” fotópályázat, www.facebook.com/paksiatomeromu
Túlzásnak tűnhet a Példabeszédek
könyvének aforizmája – de nem az!
Ellenkezőleg, évezredek óta figyelmeztet a kommunikáció alapeszközéül szolgáló nyelv igazi jelentőségére – a kommunikáció pedig soha
nem került még annyira előtérbe és
értékelődött fel, mint éppen a mi
napjainkban.
Nem mindegy, mit mondunk, és az
sem, hogyan mondjuk. A nyelv élethalál hatalma már abban megmutatkozik, hogy valakivel közlik-e a
számára életbevágó információkat,
más szóval birtokába kerül-e a tartalmi igazságnak valamely fontos
kérdésben. A legegyszerűbb példaként gondoljunk csupán a csúszásveszélyre figyelmeztető felirat
kihelyezésére a lépcsősor tetején.
Az emberi kapcsolatokban azonban – s minél személyesebb kapcsolatról van szó, annál inkább
elmondható ez – nem merül ki a
nyelv hatalma az igazság közlésében vagy elhallgatásában, illetve a
közlés igazságtartalmában. Itt kerül reflektorfénybe a közlés módja,
vagyis az, hogyan mondjuk, amit
mondunk. „Van olyan, aki beszél
hasonlókat a tőrszúrásokhoz, de
a bölcseknek nyelve orvosság”
– idézhetjük ennek kapcsán a Példabeszédek könyve egy másik kijelentését. Nem elég tehát igazat
mondani, hanem hasonlóképpen
fontos, hogy milyen nyelvi formába öntjük az igazságot. Igazat
egyaránt lehet mondani úgy, hogy
szavaink sebezzenek, és úgy, hogy
építsenek. Még a makacs és baljós
tények kifutása is jó irányba befolyásolható a helyesen megválasz-

tott, a másik emberre figyelemmel
levő szavakkal.
És ez még mindig nem minden
a nyelv hatalmát illetően. A nyelv
ugyanis nemcsak a kommunikáció
eszköze, hanem a gondolkodásé
is (és itt persze a nyelvet már végképp nem mint testrészt értjük).
Egyszerűen szólva a nyelv nemcsak arra szolgál, hogy közöljük
másokkal, amit előzőleg a fejünkben „összeraktunk”, hanem már
ez a belső konstruálás is a nyelv
által történik. Mindez pedig akkor
is felbecsülhetetlen jelentőséget
kölcsönöz a nyelvnek, ha egyetlen
szót sem szólunk. Tömören így világított rá erre Wittgenstein, a nagy
hatású 20. századi gondolkodó:
„Nyelvem határai világom határait jelentik.” Érzékletes példa erre,
hogy az eszkimók nyelvében, míg

az összes fafajta jelölésére csupán
egy szó szolgál, addig a hó színárnyalatait állítólag harminckét szóval
is meg tudják különböztetni. A fákról tehát sokkal elnagyoltabban, a
hóról viszont sokkal kifinomultabban képesek gondolkodni, mint a
tőlük délebbre élők. Fogalmaink,
nyelvi kategóriáink és struktúráink minősége – gazdagsága vagy
sekélyessége – tehát jószerével
meghatározza a gondolkodásunkat, vagyis azt, hogy mit és hogyan tudunk megragadni létünk
jelenségeiből, összefüggéseiből.
Ilyen módon döntéseink – köztük a
legsúlyosabb kérdésekben hozott
döntéseink is – jelentős mértékben
függnek a nyelvünktől.
Túlzás-e tehát, hogy „mind a halál,
mind az élet a nyelv hatalmában
van”?

Tervezte

Leonardo da Vinci

ingyenesen látogatható

2017. március 29. - július 25.

Különleges kiállítással vár a paksi Atomenergetikai Múzeum, ahol az itáliai
polihisztor tervei alapján készült szerkezetek,modellek és tárgyak születnek újjá.

