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Köszöntő
Hamvas István
vezérigazgató
Fotó: Bodajki Ákos

Tisztelt Olvasók!
Amikor negyvenkét éve lerakták a Paksi Atomerőmű
alapkövét, majd a következő évtizedben elindítottuk
a blokkokat, tudtuk, hogy a jövőt építjük, hiszen országunk legnagyobb tudományos, mérnöki teljesítményén dolgoztunk. Mindezt annak tudatában tettük,
hogy a jövő atomenergetika nélkül nehezen képzel
hető el.
A 20. század óriási technikai fejlődése minden szempontból átalakította életünket, környezetünket. A jövő
nagy leckéje az lesz, hogy meg kell tanulnunk olyan
technológiákat alkalmazni, melyek megóvják a környezetet és hosszú távon is fenntarthatók. A következő időszakban az egyik ilyen biztosan az atomenergia
energetikai célú hasznosítása lesz. Az atomerőmű
nem bocsát ki szén-dioxidot, kíméli a környezetet, olcsón, nagy mennyiségben termeli az áramot.
Persze változik az atomerőmű is, és pontosan ellentétesen, mint ahogyan azt sokan gondolnák: az évtizedek múlásával egyre fejlettebbnek, jobbnak mondható, mint eredetileg volt. Fejlesztéseink eredménye,

hogy mind a négy blokkunk rendelkezik a tervezett
üzemidőn túli +20 éves üzemeltetési engedéllyel, teljesíti a nemzetközi gyakorlatban elfogadott biztonsági
előírásokat. Kiváló szakembereinknek, a gondos és fegyelmezett üzemvitelnek és karbantartásnak köszönhető, hogy évről évre nő a termelésünk. A főjavítások
terv szerinti kivitelezésével, a 15 hónapos üzemelési
ciklusra történt átállás és a turbinák átalakítása révén
tavaly újabb termelési rekordot értünk el. Blokkjaink
2017-ben 16 097,6 GWh villamos energiát termeltek.
Amitől azonban a Paksi Atomerőmű jellemzői más vállalatétól nagyon eltérőek, az az igazán csak számunkra
megfogható biztonságtudatosság. Természetes számunkra az atomerőmű üzemeltetésének másra át nem
hárítható nukleáris engedélyesi felelőssége is. A biztonság a társadalom jogos igénye minden nukleáris
létesítménnyel szemben, és mi megfelelünk ennek az
elvárásnak. Mindezek tudatában és szellemében 2018ban is tiszta és olcsó energiatermeléssel, biztonságos
üzemeltetéssel szolgáljuk Magyarország jövőjét.

4

A JÖVŐ ENERGIÁJA

Múlt és jövő határán a Paksi Atomerőmű
Prancz Zoltán | Fotó: Bodajki Ákos
Különös módon hordja magán az idő lenyomatát első és ez idáig egyetlen atomerőművünk. Üzemeltetése egyrészt jelentős múltra tekint vissza, hiszen több mint harminc éve közel a felét biztosítja a hazai
villamosenergia-termelésnek. Másrészt az előtte álló jövő is jelentőségteljes, hiszen élettartamának
meghosszabbítása révén még legalább két évtizedig meghatározó szereplője lesz a magyar energetikának. Az atomerőmű folyamatosan azoknak a követelményeknek az erőterében működik, amelyek
egyaránt fakadnak a múltban elért eredményekből és a jövő támasztotta kihívásokból. Ez a mindenkori
magas szintű nukleáris és termelési biztonság állandósága mellett folyamatos változást, fejlődést követel. E fejlesztések, rekonstrukciók tehát bizonyos értelemben kézzel foghatóvá teszik az időt: megjelenítik az atomerőmű történetét és előrevetítik a jövőjét. Az alábbiakban három, az erőmű történetében,
illetve jövője szempontjából alapvető fontosságú fejlesztést tekintünk át.
A négy reaktorblokk eredetileg
engedélyezett üzemideje 30 év,
amely 2012-től kezdődően járt
volna le. A nevezetes dátum közeledtével is egyre sürgetőbb
kérdésként merült fel az üzemidő-hosszabbítás.

„Az engedélyezett üzemidő elteltével a blokkokat csak akkor lehet
üzemben tartani, ha műszaki-biztonsági állapotuk lehetővé teszi.
Ezt jogszabályok szerint lefolytatott eljárásban kellett igazolnia az
atomerőműnek, ami sokrétű, rend-

kívül komplex feladatot takart” –
foglalja össze az elvégzett munkát
Kovács Ferenc, az üzemidő-hos�szabbítási projekt vezetője. Lényegi része mindennek a biztonsági
funkciót ellátó, illetve befolyásoló
rendszerek, rendszerelemek öre-
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gedési folyamatainak feltárása és
kézben tartása.
Az öregedéskezelési terjedelembe blokkonként mintegy 25 ezer
rendszerelem tartozik. Ezek esetében kell hatékony öregedéskezelési programokkal rendelkezni.
Ez egyesével nem megvalósítható,
így differenciált, fokozatos megközelítést alkalmaztak az adott
szerkezet vagy rendszerelem biztonsági jelentősége, valamint az
adott öregedési folyamatnak az
erőmű élettartamát korlátozó jellege, jelentősége szerint. Ennek
megfelelően a rendszerelmeket
két kategóriába osztották fel.
Meghatározták egyrészt a nukleáris biztonság szempontjából
kiemelt fontosságú rendszerelemeket, másrészt az olyan halmazokat, amelyekben a rendszerelemek
vagy építési szerkezetek hasonló
konstrukciójúak és anyagúak, azonos közegben működnek, emiatt

hasonló módon öregszenek, és
így elegendő közös programmal
kezelni őket. A kiemelt fontosságú rendszerelemekre egyedi öregedéskezelési programokat dolgoztak ki, míg a másik csoportnál
öregedéskezelési csoportokat képeztek.
Az üzemidő-hosszabbítás megalapozásának másik fontos része
annak igazolása, hogy a rendszerelemek állapota lehetővé teszi a
továbbüzemelést.
Az atomerőmű rendszerei és építési szerkezetei állapotának ellenőrzése már az üzembe helyezéstől
kezdve folyik. Az évek során a vizsgálatok műszaki színvonala folyamatosan fejlődött, az eszközök és
az eljárások tekintetében is.
A rutinszerű és az atomerőművi
gyakorlatnak megfelelő állapotellenőrzés mellett az Országos
Atomenergia Hivatallal (OAH)
egyeztetett terjedelemben és
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módszerrel külön vizsgálatokra is
sor került az összes kiemelten fontos rendszerelem és építési szerkezet állapotának értékelése céljából.
E vizsgálatokat mintavételezéses és
mikroroncsolásos technikák alkalmazásával végezték el annak igazolására, hogy a beépített szerkezeti
anyagok mechanikai tulajdonságainak (például folyáshatár, szakítószilárdság, törési szívósság) jelenlegi
értékei a tervek szerinti megkövetelt értékeket meghaladják még a
tervezett
üzemidő-hosszabbítás
időszakában is. A vizsgálati eredmények alapján megállapítható
volt, hogy az atomerőmű építési
szerkezetei és berendezései a továbbüzemeltetésre alkalmas állapotban vannak, hibamentesek, az
anyagjellemzők értékei meghaladják a megkövetelt értékeket.
Az üzemidő-hosszabbítás megalapozásának további fontos lépése
azoknak a rendszerelemeknek és
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öregedési folyamatoknak a felülvizsgálata, amelyek esetében az
atomerőmű biztonságát a meghosszabbított üzemidőre az öregedési folyamatok hatásainak számításos elemzésével kell, illetve
lehet igazolni. Az egyes öregedési
folyamatok elemzését a tervező végezte el, és a tervezett üzemidőre
igazolta, hogy a tervezett üzemidő
alatt megmarad a rendszerelem integritása, funkciója. Ilyenek az eróziós korrózióra, a fáradásra vagy a
neutronbesugárzás által kiváltott
ridegedésre irányuló elemzések.
Az elemzésekből megállapított
élettartamkorlátok
érvényüket
vesztik, illetve veszíthetik, ha az
üzemidőt a tervezetten túl meg-

hosszabbítják, vagy a körülmények
jellemzői és a terhelési ciklusok
gyakorisága megváltozik. Ezért az

üzemidő-hosszabbítás megalapozása keretében el kellett végezni
ezeknek az elemzéseknek a felül-
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A blokkoknak nemcsak az üzemidejét vagy az egyes üzemelési ciklusainak hosszát, hanem a hatásfokát is lehetséges növelni. Erre irányul a
nagynyomású turbina hétfokozatúvá alakítása.
A turbina a villamosenergia-termelés egyik központi berendezése. A reaktorban zajló nukleáris reakciók során keletkezett hő segítségével felhevített gőz energiáját (entalpiáját) alakítja forgási energiává, egyszersmind
meghajtja a generátort (ami viszont már a forgási energiát alakítja villamos
energiává). A Paksi Atomerőmű négy blokkjában nyolc turbina üzemel.
A nagynyomású turbinák jelenleg hatfokozatúak, ami azt jelenti, hogy tengelyeiken hat sor lapátozás található. „A turbina nagynyomású házának
első és második fokozata közötti térben, ahol jelenleg a gőzterelő csatorna funkcionál, egy új turbinafokozat kialakítása valósítható meg, vagyis
egy hetedik lapátsor építhető be” – vázolja fel a jelenlegi újítás alapötletét
Jakab Albert, a Rendszertechnikai Osztály Üzemellenőrzési Csoportjának
vezetője. Ezeket a turbinákat eredetileg vegyes szabályozásra tervezték,
ami elsősorban egy menetrendtartó – más szóval a napi fogyasztásingadozástól függően termelő – erőmű üzemét teszi gazdaságosabbá. Azonban az atomerőmű gyakorlatilag alaperőműként – azaz a napi fogyasztásingadozástól függetlenül, lényegében állandó teljesítményen – üzemel,
így a paksi turbináknál a működésében egyszerűbb, tisztán fojtásos szabályozást alkalmazzák. Mindez azt eredményezte, hogy a nagynyomású
ház első fokozata utáni térrész elvesztette az eredeti, nyomáskiegyenlítési funkcióját, és a turbina üzeme szempontjából csak veszteséget jelent.
A veszteség csökkentése érdekében ebbe a térrészbe a turbinaátalakítások idején egy terelőgyűrűt építettek be. Néhány éve született meg az a
gondolat, hogy a turbina belső átalakításával ebbe a térrészbe egy pluszfokozatot építsenek be, amivel az egész turbinának javul az energetikai hatásfoka. Az új fokozat beépítése tehát a turbinák műszaki-gazdaságossági
mutatói növelésének komplex megoldása.
Hasonló átalakítást a lovisai erőműben is terveztek, de ott más alapokon
és más beszállítóval kötöttek szerződést, így a Pakson tervezett átalakítás
teljesen egyedi a VVER-440-es blokkok között.
A tervezés alapvető – és a kivitelezést jelentősen egyszerűbbé tevő – kiinduló szempontja volt, hogy az innováció ne igényelje a gőz kezdeti (a
turbinákba belépő) paramétereinek, a turbina, a gépalap és a segédberendezések konstrukciós sémájának, valamint a turbina és a hőcserélő berendezések strukturális sémájának a megváltoztatását. Ugyancsak fontos
szempont, hogy a végrehajtandó átalakítás nem változtatja meg a turbinák manőverezési tulajdonságait, emellett a turbinákhoz kapcsolódó generátorok is alkalmasak maradnak (továbbfejlesztés nélkül is) a többletteljesítmény megtermelésére. Az említett szempontok teljesülését – ahol ez
lehetséges volt – megalapozó mérésekkel is alátámasztották. A fejlesztés
gazdaságosságát előzetes megtérülési számítással igazolták.
A kivitelezés az 1. és 2. blokkon már megvalósult az elmúlt évek főjavításain. A 3. és a 4. blokk turbináira idén, illetve a következő évben kerül sor.
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vizsgálatát, és ha lehet, érvényességük kiterjesztését, azaz igazolni
kellett, hogy azok megállapításai,
következtetései érvényesek maradnak a meghosszabbított üzemidőre is.
„2008-ban elkészítettük az 1-4.
blokkra a tervezett üzemidőt húsz
évvel meghaladó üzemeltethetőség feltételeinek megteremtésére
irányuló programot. Ezt az OAH
2009-ben, határozatban rögzített
feltételekkel elfogadta, így megkezdődött a programban előirányzott feladatok végrehajtása.
Az egyes blokkok tervezett üzemidőn túli üzemeltetéséről az OAH
a blokkonként benyújtandó engedélykérelmek alapján döntött.
Az 1-3. blokk esetében már korábban, a 4. blokkra a közelmúltban
kaptuk meg az üzemidő meghos�szabbításának engedélyét” – ös�szegzi az eredményeket Kovács
Ferenc.
Az erőmű működésének modernizációjára irányuló stratégiai
törekvés egy másik központi
eleme a 15 hónapos üzemeltetési ciklus bevezetése.
A kazetta- vagy fűtőelem-átrakás a
blokki rendszerek szétszerelésével
jár. Bár az elsődleges cél a friss kazetták berakása, valamint a kiégett
üzemanyag kirakása a reaktorból,
ilyenkor nyílik lehetőség az ellenőrző vizsgálatok végrehajtására és
a berendezések karbantartására
is. A korábbi üzemelés 12 hónapos
ciklusokban zajlott, azaz nagyjából
11 hónapnyi üzem után szétszerelték a reaktort és a berendezések
egy részét. Megtörténtek a karbantartások, az időszakos ellenőrzések, a fűtőelem-átrakás, majd
visszaindult a blokk. A 15 hónapos
ciklus bevezetésével a reaktor szét-
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szerelése 14 hónapnyi üzem után
történik az eddigi 11 hónap helyett. Az üzemelési ciklusok tehát
három hónappal hosszabbodtak.
„A hosszabb kampányoknak és a
ritkább karbantartási időszakoknak
három fő területen is pozitív hatásuk van – veszi számba az előnyöket Czibula Mihály, a C15-projekt
vezetője. Ez a három terület a biztonság – azaz a sugár- és munkavédelem, illetve a nukleáris biztonság
–, a radioaktív hulladékok mennyiségének csökkenése és a termelésmaximálás.”
A 15 hónapos üzemeltetési ciklus
bevezetésének meghatározó feltétele volt a 4,7%-os átlagdúsítású
gadolíniumtartalmú üzemanyagkazetta kifejlesztése, ami dr. Nemes Imre nevéhez, illetve az általa
vezetett Reaktorfizikai Osztályhoz
fűződik. A gadolíniumos üzemanyag-kazettákra történő áttérést

már egy korábbi innováció, a blokkok teljesítménynövelése kapcsán
megvalósították. A 15 hónapos
üzemeltetési ciklus bevezetéséhez
ezeknek az üzemanyag-kazettáknak kellett megnövelni a dúsítását
átlagosan 4,7%-ra.
Ehhez 2011-ben véglegesítették és
az orosz szállítóval egyeztették az
üzemanyag tervét. 2012 elején már
megkezdődtek a biztonsági elemzések a hazai és az orosz intézményeknél, a megkötött szerződések
értelmében. Az engedélyeztetés
a környezetvédelmi kérdések miatt több lépcsőben valósult meg.
A fejlesztést a kazetták tesztüzeme zárta. Elindult viszont az üzemanyag-fejlesztés következő fázisa,
amely során geometriát módosítanak, gazdaságosabbá téve az
üzemanyag-felhasználást és csökkentve a kiégett fűtőelemek men�nyiségét.

A 15 hónapos üzemeltetési ciklus bevezetése – illetve azon
belül külön az új típusú üzemanyag-kazetták
kifejlesztése
is – számos rangos díjat kapott
már. A legutóbbi elismerés a
Finnország államelnöke által a
finn minőségügyi partnerszervezet kezdeményezése alapján
útjára indított „Minőség – Innováció” nemzetközi pályázathoz
kötődik. A múlt évi több mint
500 pályaművet a tagországok
első körben nemzeti szinten bírálták el. A 15 hónapos üzemeltetési ciklus bevezetése innováció nagyvállalati kategóriában
Nemzeti Díjnyertes lett, lehetőséget kapva ezzel a nemzetközi megmérettetésre. A nemzeti
díjkiosztó ünnepséget november 7-én, a Földművelésügyi
Minisztériumban tartották.
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Optimalizált üzemanyag
Ma a Paksi Atomerőmű a világ egyetlen olyan VVER440 típusú blokkokkal üzemelő atomerőműve, amely
megnövelt, 15 hónapos üzemanyagciklussal működik. Az C15-projekt sikerét követően elindult az üzemanyag-fejlesztés következő fázisa, amely szintén jelentős előnyökkel kecsegtet. Dr. Nemes Imre, az innováció
ötletgazdája és koordinátora kérdésünkre a következőképpen foglalta össze a fejlesztés és az annak nyomán
várható előnyök lényegét:
„A C15-projekt megvalósítása a számos gazdasági és
egyéb előny mellett az üzemanyagköltségek 2-3%-os
növekedésével járt. Ez általában véve a hosszabb üzemelési ciklus velejárója, és tisztában is voltunk vele, ahogy
azzal is, hogy az átállás előnyei ezzel együtt is jelentősek. Mindazonáltal az üzemanyag-felhasználás további javítására már hosszabb ideje voltak elképzeléseink.
A múlt évben lefolytatott egyeztetés eredményeként az
idei évtől orosz–magyar–finn együttműködés keretében
új fejlesztés indul. A fejlesztés tartalma az üzemanyag
víz-urán viszonyának optimalizálása az üzemanyagpálca
és az urán-dioxid pellet jellemzőinek kisebb módosítása révén. A módosítást a Paksi Atomerőmű kezdeményezte, a finn FORTUM csatlakozott hozzá, a TVEL orosz
üzemanyag-szállító pedig már a szokásos rugalmasságával támogatja a tervet, és háttérszervezetei révén biztosítja annak megalapozását. A megalapozó mérések
és elemzések két évet vesznek igénybe, az optimalizált
üzemanyag első alkalmazására – először tesztprogram
keretében – a tervek szerint 2020-ban kerül sor. A fejlesztéstől az alkalmazott frisskazetta-darabszám 6%-os,
a frissüzemanyag-költségek 4%-os megtakarítása és néhány egyéb járulékos előny, például a reaktortartály sugárterhelésének további csökkenése várható.”
A szóban forgó újabb innováció kapcsán érdemes még
felidézni Natalja Nyikipelova, a TVEL elnök asszonyának
alábbi nyilatkozatát is, amit az NRGreport számára adott:
„A Paksi Atomerőművel folytatott együttműködésünk
sajátossága, hogy a magyar fél aktívan vizsgálja az
üzemanyag-hatékonyság növelésének lehetőségét, és
közvetlenül is részt vesz ennek a projektnek a műszaki
megvalósításában. A TVEL üzemanyaggyártó vállalata számára prioritást jelent a tudományos fejlesztés és
az innováció, aminek eredményeként a vállalat új típusú
üzemanyagokat ajánl megrendelőinek, folyamatosan javítva azok műszaki és gazdaságossági jellemzőit.”
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A jelen és a jövő az atomenergiáé
Hárfás Zsolt | Fotó: Bodajki Ákos
Az atomenergia hazai és nemzetközi ellenzői folyamatosan azt próbálják elhitetni az emberekkel, hogy
a fejlett országok lemondanak az atomenergiáról, hiszen a megújuló energiaforrások egyre növekvő
arányú alkalmazása teljes mértékben képes biztosítani a világ jövőbeli villamosenergia-szükségletét.
Nézzük meg, hogyan is látja ezt a kérdést a mértékadó nemzetközi szakmai szervezet.
A Nemzetközi Energiaügynökség
2017. november 14-én publikálta a
szakemberek „bibliáját”, a globális
energiaipari előrejelzéseit tartalmazó World Energy Outlook 2017
című kiadványát, amely a 2040-ig
tartó időszakra részletes, mindenre kiterjedő elemzéseket tartalmaz
a globális energetika jövőbeli kihívásairól és trendjeiről, valamint a
párizsi klímaegyezményben foglalt
célok elérése érdekében feltétlenül szükséges teendőkről is.
A kiadvány első alkalommal ismertet egy úgynevezett Fenntartható
Fejlődés Szcenáriót, amely egy

integrált utat mutat a fenntartható
gazdasági fejlődéshez szükséges
kulcsfontosságú
energiafüggő
célok elérése érdekében: az éghajlat stabilizálása, a tisztább levegő és az egyetemes hozzáférés
a korszerű energiákhoz, valamint
az energiabiztonsági kockázatok
csökkentése. Így e forgatókönyv
azt mutatja be, hogy a kívánt
eredmények elérése érdekében
milyen intézkedések szükségesek.
Természetesen a középpontban a
párizsi klímavédelmi egyezményben foglalt klímavédelmi célok elérése áll.

E forgatókönyv szerint a globális villamosenergia-termelés 2016.
évi 24 765 TWh értéke 2040-re
35 981 TWh értékre emelkedhet,
amely közel másfélszeres növekedést jelent. Ez egy óriási növekedés, amely azt jelenti, hogy a
fejlett és a fejlődő országoknak is
egyre több villamos energiára van
szüksége. A klímavédelmi, ellátásbiztonsági és gazdaságossági célokat is szem előtt tartva mindez
pedig csak és kizárólag úgy érhető
el, hogy 2040-re a 2016. évi adatokhoz viszonyítva az atomerőművek által termelt villamos energia
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mennyiségét több mint kétszeresére, a megújulók által termeltét
pedig közel négyszeresére szükséges növelni úgy, hogy közben
a fosszilis erőművek (szén, gáz és
olaj) által megtermelt áram men�nyiségét összességében közel felére kell csökkenteni.
Ez egyértelműen azt jelenti, hogy
villamosenergia-termelésben
a
gázerőművek 24 százalékos részarányát 16 százalékra, a szénerőművek esetében pedig radikálisan,
37-ről 6 százalékra kell csökkenteni. A radikális csökkentés által
érhető csak el, hogy az energetikához köthető CO2-kibocsátást a
2016. évi közel 32 Gt (100%) men�nyiséghez képest 2040-re mintegy
18,3 Gt (57%) mennyiségre lehessen csökkenteni.
3500

szén

olaj

érdekében a megújulók által termelt villamos energia mennyiségének a jelentős mértékű növelésére is szükség van.
A számok nyelvén mindez azt
jelenti, hogy az európai atomerőművek által termelt villamos
energia 2016. évi 952 TWh men�nyisége 2040-re 1048 TWh men�nyiségre növekedhet. Emellett a
megújulók általi áramtermelés a
tavalyi értékről közel kétszeresére
növekedhet, miközben a szén- és
a gázerőművek termelése a jelenlegi termelésük 30 százalékára eshet vissza. Az utóbbi fosszilis
alapú termelés nagymértékű vis�szaszorítása révén érhető el azon
klímavédelem
szempontjából
fontos cél, hogy az európai tavalyi
évi 3903 millió tonna szén-dioxidgáz

atom

Az Európai Unióban az
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mint másutt a világon, sok ország fordul majd az atomenergiához annak érdekében, hogy
villamosenergia-szükségletének
egy részét kielégítse. A bizottság
becslése szerint 2050-ig az atomenergia várhatóan fontos része
marad az EU energiarendszerének, amely a meglévő blokkok
üzemidő-hosszabbításával, valamint új atomerőművek létesítésével valósulhat meg.
A kiadvány zöldforgatókönyve ismételten rámutat arra, hogy ha
felelősen állunk a jövőnkhöz, akkor a klímavédelmi célok elérése érdekében az atomenergiára
és a megújuló energiaforrásokra
egyaránt szükséges támaszkodni. Magyarország is ezt az utat választotta, hiszen a világ többi, az

megújuló
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Zöldül az Európai Unió
Az atomenergia jövőbeli európai létjogosultságával kapcsolatban nagyon fontos azt is kiemelni, hogy a kiadvány Fenntartható
Fejlődés forgatókönyve szerint
2040-ig az Európai Unió nukleáris
alapú villamosenergia-termelése
egyértelműen növekvő tendenciát mutat, azaz vitathatatlanul
a nukleáris kapacitások fenntartása, kisebb mértékű növekedése vetíthető előre. Természetesen a klímavédelmi célok elérése

Fenntartható

Fejlődés

Szcenárió szerint (TWh)
Forrásadat: WEO 2017

4
2040

kibocsátás 2040-re 1606 millió
tonnára tudjon csökkenni.
A globális és az Európai Unióra
vonatkozó jövőkép teljes mértékben egybevág az Európai Bizottság által a nukleáris indikatív programról májusban kiadott
közleményében foglaltakkal. A
bizottság szerint szem előtt kell
tartani, hogy az uniós tagállamok
felében az atomenergia az energiamix egyik fontos részeként szavatolja az energiaellátás biztonságát, valamint az elkövetkezendő
évtizedek során úgy Európában,

atomenergiának az energiamixben betöltött jövőbeni szerepét
helyesen felismerő, racionálisan
döntő országgal együtt kíván haladni a versenyképességi, klímavédelmi és ellátásbiztonsági célok elérése érdekében.
Paks a jövőben is hazánk energiaszíve fog maradni, és kiváló példát fog mutatni más városoknak
és országoknak is, hiszen a nukleáris kapacitásfenntartás mellett hamarosan naperőműpark is
épülni fog a városban.
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Pakson ők írják a jövőt
Orbán Ottilia | Fotó: Juhász Luca

Ha utánpótlás-nevelésről beszélünk, legtöbb embernél a sport jut
eszébe, de leginkább a foci. Természetes, hiszen a médiában és a
csapból is ez folyik. Beégett szinte
a tudatunkba.
Pedig a téma sokkal tágabb körű
és fontosabb, mint gondolnánk.
A téma az utánpótlás-nevelés, illetve a szakember-utánpótlás.
Mi a helyzet ezen a téren paksi viszonylatban, hiszen itt ez egy
kulcskérdés. Lesz-e megfelelő létszámú és tudású munkaerő a Paksi
Atomerőműben, ha üzembe lép a
paksi ötödik és hatodik blokk is?
A jelenlegi helyzetben az erőműben magasan képzett, átfogó és
specifikus tudással rendelkező, a
biztonság iránt elkötelezett szakemberek dolgoznak, és kézenfekvő, hogy Paks I. gondoskodjon a
humánerőforrás megalapozásáról
Paks II. számára is.
Az atomerőműben ahhoz, hogy
valaki munkát vállaljon, helyben

szervezett, speciális tanfolyamokon kell részt vennie, és a jelenlegi oktatási rendszerben szerzett
végzettség nem elegendő. Ahhoz,
hogy kulcsfontosságú beosztásban, például reaktoroperátorként
dolgozzon valaki, minimum öt év
tanulás és gyakorlat kell a felsőfokú végzettségen túl.
Így a szakember-utánpótlás biztosítása érdekében kézenfekvő,
hogy szükség van a paksi Energetikai Szakgimnázium és Kollégiumra (ESZI).
Az ESZI 1986-ban nyitotta meg kapuit az ország első vállalati iskolája
a Paksi Atomerőmű Vállalat, majd
a Paksi Atomerőmű Rt. részeként.
2001-től a középiskola alapítványi
fenntartással működik, az átlagosnál jelentősen jobb feltételeket
biztosítva az itt tanulók számára.
Képzési struktúrája elsősorban az
atomerőmű és a villamosenergiaipar igényeire épül, de a gazdaság más területein is piacképes

szakmákat biztosít az itt végzőknek.
Az energetikai ipar igényeire épített
képzés egyben az iparágban történő munkavállalást, illetve alkalmazást is elősegíti, valamint elsősorban a szakirányú továbbtanuláshoz
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is magas szintű ismereteket nyújt.
Intézményükben az oktatás középés emelt szinten folyik. Első lépcsőben érettségit, második lépcsőben
pedig szakirányú végzettséget
szerezhetnek tanulóik. Képzést
folytatnak műszaki és gazdasági
szakterületen, elsősorban az energetikához, a villamos iparhoz kötődő szakirányokban, ezen belül
informatika, elektronika-elektrotechnika, energetikai gépész, környezetvédelmi és vízgazdálkodási
szakmacsoportokban, de szüksége
van az iparágnak közgazdasági és
ügyviteli „utánpótlásra” is. A szakmai tantárgyakat és gyakorlatokat
részben az atomerőmű szakemberei, mérnökei, vegyészei, informatikusai tanítják. Az iskolában kiemelt
óraszámban folyik az idegen nyelv
oktatása: német vagy angol, a gazdasági és ügyviteli irányultságú
osztályban mindkettő. Az oktatást
korszerűen felszerelt laboratóriumok (hő- és áramlástechnikai, erősés gyengeáramú, fizikai, kémiai,
CNC-forgácsoló, irányítástechnikai), számítógéptermek, szaktantermek, oktatótermek, továbbá az
erőmű műhelyei segítik. (Forrás:
www.eszi.hu)
A 2017-es évben megjelent a legjobb hazai középiskolák listáját
tartalmazó iskolaválasztó különszám. Az elért pontszámok alapján
az ESZI az első helyen szerepel az
alapítványi és középfokú magániskolák rangsorában. A felmérés
során elért 84,9 ponttal 515 állami, 110 egyházi, 118 alapítványi és
egy települési szakgimnáziumot
előzött meg az iskola, vagyis az
ország 744 szakgimnáziuma közül
bizonyult a legjobb intézménynek.
A kiadványt a középiskolák képzésének minősége alapján állították össze, hogy segítsék a pályaválasztás előtt álló nyolcadikosok

sikeres iskolaválasztását. A felmérés során figyelembe vették a kompetenciamérések, a középszintű
érettségi vizsgák eredményeit, a
sikeres felsőoktatási intézményi
felvételiket és az OKJ-s képesítést
szerzett tanulók számát. A Nők
Lapja iskolaválasztó különszámán
kívül a HVG által összeállított, a
legjobb hazai középiskolákat bemutató listán is jelen van az intézmény, méghozzá az előkelő kilencedik helyen. Ezenkívül az iskolák
speciális szegmenseit is vizsgáló
részrangsorok egyikében is szerepel: a környezetvédelem ágazat
ötödik a szakmai rangsor listáján
(a részrangsorokat az országos
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szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyi versenyeken elért eredmények alapján határozták meg).
Az intézmény szeretné kiszolgálni
nemcsak a Paksi Atomerőmű, hanem a Paks II. Atomerőmű Zrt. humánerőforrás-igényeit is. Ennek
érdekében folyamatosan egyeztetnek az atomerőműves cégek
vezetőivel. Jövő szeptemberben
villamos ipar és energetika, gépészet, környezetvédelem, ügyvitel
és közgazdaság területén várják a
diákokat, míg a következőben már
szeretnének mechatronikai technikusi és erősáramú elektrotechnikusi képzést is indítani.

„Mi a pálya? Ne parázz! Velünk tuti,
hogy megtalálod a neked való pályát!
Hiába füstölögsz, a jövődet Neked
kell elkezdeni felépíteni! Vedd kezedbe az irányítást!”

tudtam magamban határolni, hogy mit

Hat helyszínen (Budapest, Miskolc, Pécs,

tok és a felkészült fizikatanárok. A leg-

Debrecen, Szeged, Győr) szervezték

több munkáltatói és iskolai standon a

meg 2017 őszén a „Mi a pálya?” Műsza-

kiállítók nagyon humorosak is voltak, és

ki pályaválasztó fesztivált, amelynek el-

bemutatóikkal vonzották a résztvevő-

sődleges célja, hogy élményalapú elven

ket” – számoltak be élményeikről a fia-

felszínre hozza a műszaki érdeklődést

talok.

annak érdekében, hogy a továbbtanu-

„Az atomenergetika ezer szállal kötődik

lás és a pályaválasztás tudatos döntés

a fizikához, ezért nagyon örültünk annak,

legyen. Fiatalok ezrei ismerkedhettek

hogy ilyen kiemelkedő érdeklődés kíséri

meg különböző technikai vívmányokkal,

a Mi a pálya? Műszaki pályaválasztó fesz-

és kaphattak betekintést az iskolák és a

tivált” – mondta Csapó János, az ESZI

cégek által nyújtott lehetőségekbe, és

oktatástechnikusa a Paksi Atomerőmű

persze kérhettek segítséget a pályavá-

kiállításán.

lasztási tanácsadóktól. A rendezvényen

Az intézmény, amely a legjobb és legsi-

az Energetikai Szakgimnázium és Kollé-

keresebb hazai iskolák legjobbika, nem

gium (ESZI) is részt vett, ahol különféle

titkolt célja volt, hogy az erőműbe csá-

kísérletek mellett az atomerőmű műkö-

bítsák azokat a pályaválasztás előtt álló

désével kapcsolatos ismereti teszt és

fiatalokat, akik érdeklődnek a műszaki

számos hasznos ismertető kiadvány vár-

pálya és az atomenergetika iránt. Az ESZI

ta a nagyszámú érdeklődőt.

látványos kísérleteivel a fizika, valamint

„Sok olyan dolgot tudtam meg, amit to-

a Paksi Atomerőmű életében betöltött

vábbtanulás szempontjából figyelembe

szerepét kívánta bemutatni. A náluk vég-

kell majd vennem. A kérdéseimre ka-

zett diákoknak több mint 60%-a nyert

pott információkkal sokkal jobban be

felvételt felsőfokú intézményekbe.

kell ahhoz tanulnom, hogy végül elérjem
a kitűzött szakmát. Teljesen meg voltam
elégedve a rendezvénnyel.”
„Nagyon tetszettek az interaktív felada-
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A várható jövő
Városfejlesztés Pakson
Lehmann Katalin | Fotó: Juhász Luca

Nem létezik statisztikai adat arra, hogy mely magyar település az,
amelynek a neve az utóbbi időben a leggyakrabban hallható, olvasható a médiumokban, de talán nem túlzás azt mondani, hogy Paks
az élmezőnyben szerepel, mivel a település most ismét történelmi
léptékű feladatok előtt áll, amelyek hosszú évtizedekre meghatározzák a városlakók és a környéken élők mindennapjait. Az újabb
atomerőművi blokkok építése jelentős városfejlesztési feladatok elé
állítja a városvezetést, amelynek részleteiről Szabó Péter polgármesterrel és Horváth Andrással, a város főépítészével beszélgettem.
,,A városnak az a törekvése,
hogy a beruházás miatt megnövekedő teherforgalmat minél
teljesebben mértékben leválas�sza a település közlekedéséről.”

Mint helyi és környékbeli lakosok
mindannyian telis-tele vagyunk a
város jövőbeli élhetőségével kapcsolatos kérdésekkel. Hányan és
kik jönnek majd az építkezésre, hol

fognak majd lakni, vásárolni, hozzák-e majd a gyermekeiket, és ha
igen, ők hol tanulhatnak, szórakozhatnak, sportolhatnak majd?
Nemcsak a helyi, de a környező
települések lakosságát is érintő
létszámgyarapodással és egyéb
infrastruktúrával kapcsolatos kérdéseimre a város főépítésze, Horváth András válaszolt.
– A létszám folyamatosan változik
majd; először emelkedik, aztán
csökken. Az érkezők száma csúcsidőben várhatóan nyolc-tízezer fő
lesz.
Az építkezések javarésze a városközpontban valamint a Pollack
Mihály utcától északra eső területeken zajlik majd. Ezen területek fejlesztésével városfejlesztési
tanulmányterv foglalkozik, és építészeti-városfejlesztési ötletpályázatot is hirdetett az önkormányzat.
Ezek alapján készült el a telepítési
tanulmányterv, amely már tartalmazza az utcák nyomvonalát és a
lakótömbök kialakítását. Ez alapján módosítja az önkormányzat
A városban sétálva különböző korok építészeti nyomait láthatjuk
visszaköszönni. Paks méltán lehet büszke a 19. századi kúriáira;
a Daróczy-, Kornis-, Szeniczey-,
Cseh-Vigyázó-, és a Kurcz-kúria
egyaránt a város nevezetességei, csakúgy, mint templomai,
köztük a Makovecz-templommal.
A lakótelep névvel jelzett ,,új városrész” egyértelműen az egykori
atomerőmű-építkezéshez
szükségszerűen kapcsolódó településfejlesztési feladatok része
volt. Ezzel egy időben művelődési ház, sportcsarnok, iskola, bölcsődék és óvodák is létesültek a
városrészben, és bővült a város
teljes infrastruktúrája.
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,,A város épített környezetének eredményeit a ,,külvilág” is elismeri. Több
jelentős középület szerepelt az országos építészeti magazinokban, építészek járnak gyakran a városban szakmai tanulmányúton. 2010-ben Pakson
és a szomszédos Györkönyben rendezték meg a XV. Országos Főépítész
Konferenciát. Ybl-díjat kapott Klenk Csaba, a gyógyászati központ egyik
tervezője, de számos kitüntetést kaptak például az Erzsébet Szálló megújítását tervező építészek is. Legutóbb ICOMOS díjat kapott a Városi Múzeumnak és Klíma Múzeumnak helyet adó Deák-ház példamutató helyreállítása.” (Paks, A város jövője – a jövő városa kiadvány)

Paks Város Helyi Építési Szabály- forgalmát csökkentheti. A közatát. Az építési telkeket vagy az zösségi közlekedésben pedig az
állam alakítja ki ez alapján (a vá- elektromos járművek megjelenérosközpontnál az önkormányzat), se hoz pozitív változásokat hamavagy ha erre nem kerül sor, akkor rosan.
a befektetők.
Vannak tanulmánytervek az inf,,A beruházás lezárása után a település lakosságszáma mintegy
rastruktúra fejlesztésére is. Ezek
másfél-kétezer fővel növekedközül a készülő tehermentesítő
út lesz a legnagyobb horderejű,
het.”
amely állami beruházásként fog – A népességi mutatók alakulása mindvégig bonyolult folyamegvalósulni.
A városnak az a törekvése, hogy mat lesz – mondta el a főépítész.
a beruházás miatt megnövekedő A csúcsidőre prognosztizált nyolcteherforgalmat minél teljesebben tízezer fő egy része ingázó lesz,
mértékben leválassza a település szállása a környező településeken
közlekedéséről. Az üzemi területet jelenik meg – a készülő híd révén
közvetlenül is el lehet majd érni az a Duna túlsó oldalán fekvő teleautópályáról. Javítani fogja a hely- püléseket is ide értve. A termézetet a készülő tehermentesítő út szetes demográfiai csökkenés és
is, mely a jelenleg túlterhelt főutca a korábbi blokkoknál felszabaduló
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munkaerő nem okoz kimutatható
népességcsökkenést, mert bőven
ellensúlyozza majd a beruházás
miatt érkezők létszáma.
A beruházás lezárása után a település lakosságszáma mintegy
másfél-kétezer fővel növekedhet.
A város célja, hogy a település
fejlesztésében lehetőség szerint
olyan szintet érjen el, amely az
építkezés befejezése után is aktuális. Az e fölötti igényeket ideiglenes megoldásokkal kell kielégíteni.
Nagyon nagy különbség, míg az
atomerőmű első blokkjainak létesítséhez – állami beruházásként –
hozzátartozott a paksi lakótelep
teljes infrastruktúrával történő kialakítása, addig most a városfejlesztés elválik a bővítés munkálataitól.
,,…Lesznek olyan munkavállalók,
akik – akár családdal is – huzamosabb ideig fognak majd itt
tartózkodni…”
Paks egy általában véve nyugodt,
békésnek mondható kisváros, így
joggal merülhet fel az itt élőkben a
kérdés, kell-e tartani attól, hogy a
népességnövekedéssel megváltozik majd a város, illetve a környező
települések közbiztonsága, amely,
bizonyos értelembe véve összefügg a szabadidő eltöltésével is.
Szabó Péter polgármester ennek
kapcsán elmondta:
– Természetesen készülünk az ideérkező munkavállalók tömegére,
ezzel kapcsolatban egy hosszabb
tanulmány is készült, amely tartalmazza, hogy mennyiben változtathatja majd meg ez a közbiztonságot. Lesznek olyan munkavállalók,
akik – akár családdal is – huzamosabb ideig fognak majd itt tartózkodni (pl. a mérnökgárda). Elképzelhető az is, hogy a későbbiekben
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munkavállalók szükségleteinek is
megfeleljen. Szeretnénk biztosítani számukra is a szabadidő hasznos eltöltését.
Valószínűleg új vendéglátó egységek is létesülnek majd városszerte,
de ezt a városvezetés nyilván nem
tudja befolyásolni.

lakó ideiglenes munkavállalóknak.
Ez természetesen nem jelenti azt,
hogy nem fognak bejönni a városba, mert ez elengedhetetlen. Erre
úgy készül a város, hogy olyan
lehetőségeket kíván biztosítani
számukra is, amely a szabadidő
hasznos eltöltését teszi lehetővé.
Új sportcsarnokot, új uszodát szeretnénk építeni a meglévő strand
majd ők is fogják üzemeltetni az új melletti területre, illetve az intézblokkokat.
ményeinket – mint például a szinEzenkívül van egy olyan munka- tén szabadidős igényeket szolgáló
vállalói réteg, akik rövidebb idő- Csengey Dénes Kulturális Központ
re érkeznek, ők lesznek nagy va- – szeretnénk felújítani, tehát igyeklószínűséggel a fizikai dolgozók. szünk előretekinteni a városveAz ő elhelyezésük a tervek szerint zetéssel, hogy az az ideérkező
mobilházakban lesz, ez azt jelenti, hogy nem a városban, de minél
közelebb kell, hogy legyenek az
Az egészségügyi, oktatási és infépítési területhez. Hogy pontosan
rastrukturális önkormányzati fejhol lesznek ezek a mobilházak, ez
lesztések feladatait egy Paks váaz orosz féllel való egyeztetésen
rosa és Magyarország kormánya
fog eldőlni.
közötti külön megállapodás tarA mobilházak környezetében majd
talmazza majd. A 2018-as évektől
olyan szolgáltatási formákat fog
a források megérkezésével városszerte elkezdődnek a fejlesztelepíteni az azt létrehozó befektető cég, hogy ne kelljen olyan
tések.
sokat mozogni a mobilházakban
A város területéből és beépítettségéből eredően nem lehet mindenütt parkolókat építeni, így
már megvannak azok a lehetséges helyek, ahol mélygarázsok,
esetleg parkolóházak fognak
épülni, akár a belvárosban is.

,,… a rendőrkapitányság személyi állománya is növekedni fog,
illetve a katasztrófavédelmet
és a mentőszolgálatot is érintik
majd a fejlesztések….”
– A helyi rendőrkapitányság vezetőjével, Kuti István rendőrkapitán�nyal folyamatos kapcsolatot tartunk, és már azt is elmondhatjuk,
hogy a rendőrkapitányság személyi állománya is növekedni fog, illetve a katasztrófavédelmet és a
mentőszolgálatot is érintik majd
a fejlesztések. Ez természetesen a
belügyminisztériumhoz tartozik, a
város abban érintett, hogy a velük
való egyeztetés nagyon fontos.
Hogy egy aktuális témát mondjak, a 2018-as év első felében fog
megvalósulni a meglévő kamerarendszer cseréje és bővítése.
A bevezető utaknál most is található rendszert a legmodernebb
eszközöket alkalmazva lecseréljük,
amely már nemcsak arra lesz képes, hogy kiszűrje az esetleges
rablótámadásokban részt vevő autókat, személyeket, és hogy lássa
a forgalmat, hanem arra is, hogy a
lejárt műszaki vizsgájú autókat is
szűrje.
A biztonságra és arra kívánunk törekedni, hogy ha már lecseréljük
és bővítjük a kamerarendszert, akkor a legmodernebb technikát alkalmazzuk.
Összegezve a biztonsággal kapcsolatos kérdéseket; készülünk, a
paksiak egy része átélt egy hasonló folyamatot, tehát rendelkezünk
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A paksi rendőrség is készül az
atomerőmű bővítésére. A létszámgyarapítás mellett a rendőröknek
minimális orosz nyelvtudás elsajátítására is lehetőségük lesz, mivel
számtalan közterületi, közlekedési
és bűnügy érintheti őket. Egyelőre többnyire a vezetői állomány
tagjai, a bűnügyi-, az igazgatásrendészeti munkatársak, összesen
mintegy harminc ember vesz részt
az oktatásban. A járőrök képzése
a jövő évtől kezdődik el, ahol az
alapvető szakmai kifejezések elsajátítása a cél. Számonkérés és
vizsga nem lesz, de a munka elvégzéséhez fontos a nyelvi alapok
megszerzése.

tapasztalatokkal és úgy gondolom, a városnak, Szabó Péter elmondta:
ha stratégiailag is felkészülünk, ak- – Már készülnek a tervek a meglékor nem lesz olyan gond vagy ki- vő gyógyászati központ harmadik
rívó probléma, amivel bekerülnénk ütemű fejlesztéséhez. Az alap- és
a sajtóba. Úgy fogunk működni, szakellátás is bővülni fog, és sürmint egy nagyváros. Nyilván nem gősségi ellátás is lesz a városban.
ezt a megszokott, nyugalmasnak Ezzel a fejlesztéssel a helyi egészmondható életmódot folytatjuk ségügy maximálisan ki tudja majd
majd, ez meg fog szűnni, de min- szolgálni az itt élők és az ide érkedenképpen a város javát fogja zők igényeit. Tisztában vagyunk
majd szolgálni és felpezsdül majd azzal, hogy a már meglévő is bőaz élet.
vítésre szorul, tehát ezek az intézmények összhangba lesznek majd
Új gyógyászati központ Pakson
hozva egymással, és egy olyan
Az egészségügyi alapellátás és
rendelőintézet-bővítés lesz, ahol
szakellátás is fontos a város szá- az alap- és szakellátás is bővülni
mára. Hogy ezzel kapcsolatban fog, és sürgősségi ellátás is lesz a
milyen elképzelései, tervei vannak városban.

Bölcsődék, óvodák, iskolák
A felmérések az mutatják, hogy új
bölcsődét és óvodát is kell építenie a városnak, a meglévőknek pedig a felújítása, illetve lehetőség
szerint a bővítése van napirenden.
Előreláthatólag a Kápolna utcai
bölcsőde lesz újjáépítve, illetve a
már meglévő bölcsőde 40-50 fővel történő bővítésére lehet számítani.
Az óvodák esetében alapvetően
a Benedek Elek Óvoda két tagóvodája, a Mesevár Tagóvoda és
a Kishegyi úti Tagóvoda bővíthető
területileg.
Szabó Péter polgármestertől megtudhattuk, hogy a paksi általános
iskolák mindegyike, köztük különösen a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola befogadóképessége
alkalmas arra, hogy az ideérkező
diákokat befogadja.
Természetesen a bővítés nyomán
előálló pontos demográfiai helyzetet még nem láthatja a városvezetés, de szükség esetén bővíteni
fogják az iskolai infrastruktúrát is.
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Pazarló felesleg
Susán Janka | Fotó: internet
A Pakson és környékén lakók számára már természetes a szelektív hulladékgyűjtés. A gyerekek óvodáskortól játékosan tanulják meg az alapokat, amit a városban kialakított rendszer is támogat. Külön
gyűjtjük a papír-, műanyag és fémhulladékot, az üveget pedig a kihelyezett gyűjtőhelyekre vihetjük.
A zöldhulladékot rendszeresen elszállítják, valamint komposztálóládát is igényelhetünk. Ezzel megtettünk mindent?
Azért elég messze vagyunk a régi
paraszti gazdaságok okos takarékosságától, önfenntartó, önszabályozó jellegétől. Ott pontosan
meghatározottak voltak az arányok, a mezőgazdaságot és az
állattartást tekintve. Annyi állatot
tartottak, amennyinek meg tudták
termelni a takarmányát. Az alap az
volt, hogy a család szükségleteit

ki tudják elégíteni, esetleg még
egy kicsivel többet termeltek,
amit értékesítettek. A csomagolással nem voltak problémáik, hiszen minimálisan jelentkezett, és
ehhez is természetes anyagokat
használtak. Egy disznóvágás során az állat minden porcikáját felhasználták. A boltba szinte csak
petróleumért és sóért mentek, és

nem romlott meg semmi, amit ki
kellett volna dobni. Az étkezésük
az évszakoknak megfelelő volt, télen nem ettek epret vagy banánt,
hanem a nyáron eltett lekvárt,
kompótot esetleg aszalt gyümölcsöket.
Hogyan kezdjünk hozzá a felesleges fogyasztás és hulladék csökkentéséhez?
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Az biztos, hogy a vásárlás megtervezésével kell kezdeni, mert a
megelőzés mindig a leghatékonyabb. A megelőzés ebben az
esetben a felesleges vásárlás csökkentését jelenti. Ehhez tudatosan
kell elmenni a boltba vagy inkább
a helyi piacra. Bár ezt Pakson nehezíti a régi hagyomány, a piaci
napok keddi és pénteki időpontja.
Emiatt én – aki ötnapos munkarendben dolgozom – például szinte sohasem jutok el a piacra. Pedig olcsóbban lehet beszerezni az
áruházláncok árainál, és helyi vagy
környékbeli termelők termékeit is
meg lehet vásárolni – persze ehhez
ajánlott néhány szót beszélgetni is
az árussal, tényleg ő termelte? Érdemes megtervezni előre egy hétre, hogy mit szeretnénk főzni és
enni egy héten. Leírni szépen, mit
eszünk majd reggelire, ebédre és
vacsorára, és mit csomagolunk a
gyerekeknek tízóraira. Ha van egy
ilyen listánk, akkor szépen össze
tudjuk már állítani a bevásárlandókat, amiben így valószínűleg nem
lesznek felesleges tételek, amik
esetleg a kukában végzik, mert
megromlanak.
Az ugyebár alap, hogy a vásárlás végén nem egyszer használatos műanyag zacskókat veszünk
a pénztárnál, hanem szatyrokkal
felszerelkezve érkezünk. Ehhez
persze az kell, hogy visszategyük
az autóba őket, ami apróságnak
tűnik, de ez is csökkentheti a felhasznált zacskók számát. Ezt fokozhatjuk azzal, hogy mosóhálókat
rendszeresítünk a zöldségek, gyümölcsök csomagolására, amiket
időnként ki kell majd ugyan mosni,
de elég strapabíróak, és a mosást
is jól bírják eredeti funkciójuknak
megfelelően. Ha van hat-nyolc
mosózacskónk, akkor már elég jól
elboldogulunk velük.
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Én is jártam már úgy, hogy sikerült
olyan eszközt, háztartási kisgépet
vásárolnom, amiről kiderült, hogy
tulajdonképpen felesleges. Ilyen
volt például a morzsaporszívó,
amire nagyon vágytam, de miután
megvettük, nemigen használtam.
Kiderült, hogy nincsen megfelelő
hely a tartójának a felszerelésére, valamint a töltése sem annyira
praktikus. Teljesen jól megteszi
helyette egy kis morzsaseprű, ami
nem igényel energiát, és sokkal olcsóbb is, mint egy morzsaporszívó. Szóval tényleg érdemes feltenni magunknak a kérdést, valóban

Szívesen vásárolnék utántölthető
termékeket, de ezek száma minimális. Szeretem a szép csomagolásokat, de sokszor úgy érzem, a
csomagolásra is szinte annyit költök, mint magára a termékre, és
ezt óriási pocsékolásnak érzem.
A szállított áru térfogatát is megnöveli, és persze a termék árát is,
de az biztos, hogy a termelőpiacot
erősíti, azonban a vásárlókat gyengíti, legalábbis a pénztárcájukat.
Külföldön vannak olyan áruházak
– talán néhány Magyarországon
is –, ahol a felvágottakat, hústermékeket,
cukrászsüteményeket

szükségem van erre? Hogyan, mihez fogom használni? Hova tudom
elrakni? Valóban szükségünk van
rá, vagy esetleg csak a reklámoknak dőlünk be, és az ott közvetített érzést próbáljuk megszerezni
a termék megvásárlásával? Mert a
marketingesek nagyon be tudnak
csapni minket. Vigyázzunk a nyereményjátékokkal, a gyűjtőakciókkal,
amelyek szintén a felesleges vásárlás irányába terelhetnek.

stb. a vásárló által vitt többször
használható dobozba, edénybe
rakják, ezzel is csökkentve a hulladékot. Remélem, hamarosan nálunk is jobban elterjednek.
Kerüljük az alumíniumdobozos
italok vásárlását, mert ezek gyártásakor veszélyes anyag a melléktermék – vörös iszap –, amely
nagymértékben terheli a környezetet, valamint elég drága az előállítása.

20

ÉLET A JÖVŐBEN

A gyerekek tízóraiját dobozba a
teszem, mert így csak egy papírszalvétába kell becsomagolnom a
szendvicset, megspórolom a folpackot vagy a műanyag zacskót.
Alufóliába sohasem csomagoltam,

beszereztünk egy komposztálóládát, vagy ástunk egy nagyobb
gödröt a kert végében. Beletehetjük a zöldség- és gyümölcshulladékokat, a tojáshéjat, kávé- és
teazaccot, a hervadt virágokat, a

gyümölcsöket, faforgácsot. Ha tudatosan komposztálunk, a háztartási hulladékot 30%-kal csökkenthetjük, ami jelentős mennyiség.
Egy kicsit messzebb vezet a következő gondolat, de azon is érde-

mert az alumínium egészségtelen,
és nem szeretném, ha az ételre kerülve megennék. Van olyan ötlet is,
hogy anyagszalvétába csomagoljunk, amit ki is lehet mosni. Sokan
használnak kulacsokat, ami nekünk
nem igazán jött be, de a műanyag
palackokat igyekszünk jó párszor
újratölteni.
A komposztálás szabályaival is
érdemes tisztában lenni, miután

szobanövények elszáradt leveleit,
virágföldet, fahamut a megengedett mértékben, növényevő kisállatok ürülékét a forgácsalommal
együtt. Kis mennyiségben jól felaprítva tollat, szőrt, selyempapírt,
tojásdobozt, gyapjú-, pamut- és
lenvásznat. A kertből levágott füvet, kerti gyomokat a virágzás
előtt, falevelet, szalmát, összeaprított ágakat, gallyakat, lehullott

mes elgondolkozni, hogy mennyi
időt töltünk a vásárlással. Minél
nagyobb üzletbe megyünk, annál
több időt fogunk ott tölteni, hiszen már csak eljutni mondjuk a
szappanoktól a sütéshez szükséges termékekig, ötperces sétába
telik. Arról már nem is beszélve, ha
esetleg elfelejtünk valamit, és vis�sza kell mennünk. Ha valamit pedig meg szeretnénk kérdezni egy
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eladótól, hát nehezen fogunk találni, mert nagyon kevesen vannak.
Azt is érdemes átgondolni, hogy
az akciós termékeken kívül a többi
termék milyen áron kapható, mert
lehet, hogy a néhány akciós terméken kívül a többi sokkal drágább,
mint máshol az átlagár.
Eldobható terméket csak a legritkább esetben vásároljunk, mert
ezek biztosan a kukában fognak
kikötni. Ha valami elromlik, próbáljuk először megjavíttatni, hogy
tovább tudjuk használni. Tudom,
a javítható termékek száma egyre
kevesebb sajnos.
A készételek vásárlásával is jelentősen növelhetjük a hulladékot.
Például ha összehasonlítjuk, men�nyi hulladék keletkezik, amikor veszünk néhány fagyasztott pizzát
vagy rendelünk a pizzériából azzal,
amikor mi otthon készítjük el.
Aki használt ruhát is vásárol, az
nem csak pénzt spórol, de a környezetért is tesz, mert növeli egy
termék felhasználási idejét. A garázsvásár lassan kezd Pakson is

elterjedni, amit nagyon jó ötletnek tartok, bár nem tudom, men�nyire tudnak ezek sikeresek lenni.
Én is gondolkodtam már rajta, de
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még nem volt bátorságom megpróbálkozni vele. A piac területén
viszont egész népszerű a használtruha-nap, amit úgy tudom, havonta tartanak. Aki árulni szeretne, az
az asztalfoglalási díj kifizetése után
teheti meg.
Amit ebben az évben szeretnék
mindenképpen megcsinálni – ez
lehet az újévi fogadalmam –, hogy
szeretnék megszabadulni a sok felesleges holmitól, ami összegyűlt.
Tisztában vagyok a határaimmal,
ami azt jelenti, hogy sok tárgyat,
amit a gyerekek készítettek, nem
fogok tudni kidobni, de a ruhás
szekrény tartalmát biztosan megkurtítom, és a felesleget elviszem
Molnár Imréné Ancika néniékhez,
az Önzetlenül Segítők Paks Nonprofit Alapítványhoz. A felesleges
edényekkel, gépekkel is ugyanezt
fogom tenni, hátha valakinek pont
ezekre lesz szüksége. Talán valaki
örülne egy morzsaporszívónak is?
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Drónok harca
Schäffer András (műszaki igazgató, Rotors & Cams Kft.) | Fotó: Schäffer András, internet
Manapság, ha kinyitjuk az újságot, bekapcsoljuk a tévét vagy megnyitjuk kedvenc hírportálunk kezdő
oldalát, akkor szinte biztosak lehetünk benne, hogy találunk olyan hírt vagy cikket, ami a „drónokkal”
kapcsolatos. Úgy tűnik, mindennapjaink részévé válnak, és az élet szinte minden területén találnak feladatokat ezeknek kis (néha nagy) zümmögő, repülő gépeknek. De mik is azok a „drónok”, és hogyan
fejlődtek idáig?

ÉLET A JÖVŐBEN
Azzal kell kezdenem, hogy a drón megnevezés meglehetősen pongyola, és bár a köznyelvben egyre inkább helyet követel magának ez a szó, valójában a
helyes kifejezés az UAV (Unmanned Aerial Vehicle)
vagy pilóta nélküli légi jármű. Az érthetőség kedvéért
azonban maradok a drón elnevezésnél.
Akármennyire is hihetetlennek tűnik, a drónok nem
friss találmányok, az első sorozatban gyártott távirányítású célrepülő az 1935-ben, Angliában készült
DH82B Queen Bee (méhkirálynő) volt. Sokak szerint
ennek a gépnek a nevéből származik a drón elnevezés
is. (Angolul drónnak nevezik a dolgozó méheket is.)
A repülő célokon túllépve az amerikai hadsereg már
a II. világháborúban is használt távirányítású repülőgépeket bombák célba juttatásához. Az ezt követő
évtizedekben a drónokat szinte kizárólag harcászati
célokra fejlesztették és használták, mivel a szükséges
technikai eszközök ára sokáig a megfizethetetlen kategóriába tartozott.
Aztán a mikroelektronika fejlődése, a GPS-rendszerek elterjedése a kétezres évek elejére már lehetővé
tette, hogy a drónok megjelenjenek a civil életben is,

DH82B Queen Bee, az első rádió-távirányítású célrepülőgép
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Építkezés 3D-rekonstrukciója drónfelvételekből

elsősorban a légi fényképezés és a térképészet területén. Az utóbbi pár évben pedig megjelentek az eleinte még borsos árú, otthoni, szabadidős felhasználásra
szánt eszközök is, hogy aztán gyorsan eljussunk a hipermarketek polcairól kosarunkba tehető, pár tízezer
forintba kerülő mindenféle trükkre, videofelvételre is
alkalmas kis repülő szerkezetekig.
Sajnos a drónok széles körű elérhetősége magával
hozta azt a problémát, hogy szinte mindenhol megjelentek az önjelölt „drónpilóták”. Azok a lelkes amatőrök, akik játék kategóriájú eszközökkel próbálnak
ipari vagy más professzionális eszközöket igénylő feladatokat elvégezni. Megveszik a nem olcsó, de alapvetően szórakozásra tervezett gépeket (DJI Mavic,
Phantom stb.), majd pár órás repkedés után rögtön
drónpilótának, légi videósnak, földmérőnek és biztonságtechnikai szakértőnek képzelik magukat. Az a
tény nem zavarja őket, hogy a biztonságos repüléshez
és a megfelelő minőségű munkához rengeteg tanulás
és gyakorlás szükséges.
Az az igazság, hogy ezek a gépek, a borsos áruk ellenére, nem többek játéknál. Megbízhatóságuk, pontosságuk, időjárás-állóságuk és más paramétereik nagyon messze esnek attól, hogy professzionális vagy
ipari felhasználásra szóba jöhessenek. Ott van még
a biztonság kérdése is. Talán nem véletlen, hogy az
amerikai hadsereg és nemrég az ausztrál hadsereg is
kifejezetten megtiltotta minden DJI-gyártású UAVeszköz használatát, mivel kiderült, hogy a gépek minden repülésről részletes adatokat küldenek el a nagy
falon túlra.
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Morfológia

A drón elnevezés sokféle formájú és repülési módú eszközt takarhat:
• Multirotoros/forgószárnyas drónok

Idetartoznak azok az eszközök, amelyeknek a levegőben maradását egy vagy több, függőlegesen elhelyezett légcsavar emelőereje biztosítja. Amikor a médiában vagy a közbeszédben drónokról van szó, akkor
szinte kivétel nélkül a négy- vagy többmotoros (multirotoros) gépekre gondolnak. Ilyenek a helikopterek, illetve a motorok száma alapján quad-(négy) hexa-(hat)
vagy octo-(nyolc) kopterek. A legfontosabb tulajdonságuk ezeknek a gépeknek, hogy képesek helyből fel- és
leszállásra, valamint az egy helyben lebegésre. Haladási sebességük és hatótávolságuk viszont korlátozott.

DJI Phantom 4 professional – ha valaminek a nevében benne van a professzionális szó, attól még nem lesz az
• Merev szárnyas drónok

Ezek az eszközök az igazi értelemben vett repülőgépek.
Levegőben maradásukat a szárnyukon keletkező felhajtóerő biztosítja. Az indításukhoz általában speciális
berendezések (pl. katapult) szükségesek, a leszálláshoz
pedig viszonylag nagy terület. Haladási sebességük és
hatótávolságuk azonban nagyságrendekkel nagyobb,
mint a multirotoros eszközöknek, és azokkal ellentétben
a meghajtásuk nemcsak elektromos lehet, hanem akár
robbanómotoros vagy gázturbinás is.
• VTOL / helyből felszálló merev szárnyas eszközök

Ezen típusú gépek csak nemrég kezdetek elterjedni a
nem katonai felhasználási területeken. Ötvözik a multirotoros és a merev szárnyas eszközök előnyeit, megtalálhatóak rajtuk a függőlegesen elhelyezett emelő
légcsavarok, a szárnyak és a vízszintes előrehajtó légcsavar is. Fel- és leszálláskor az emelő légcsavarokat
használják, majd a levegőben átváltanak merev szárnyú
üzemmódra. Nagy hatótávolságú modellek esetén csak
az emelőmotorok elektromosak, az előrehajtást általában robbanómotor biztosítja. Azt gondolnánk, hogy
a kétféle meghajtás kombinációja kevésbé hatékony,
mint egy hagyományos repülőgép, hiszen az emelőmotorok előrehaladáskor csak pluszsúlyt és légellenállást
jelentenek. Valójában azonban egy VTOL-eszköz felszálló tömege sokkal nagyobb lehet, mint egy hagyományos repülőgép estében. Ahhoz, hogy egy repülőgép a levegőben maradjon, szüksége van egy minimális sebességre, amit
felszálláskor el kell érnie. (Ezért is kell a katapult). VTOL-gép esetében az indulás már a levegőben történik, így sokkal
több ideje és magassága van a gépnek a minimális sebesség elérésére, azaz sokkal nagyobb lehet a teljes tömege is,
több akkumulátort vagy üzemanyagot vihet magával.
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A professzionális drónok felhasználási területei
Légi filmezés és fotózás
Az első és talán legismertebb terület a légi filmezés
és fotózás. Gyakorlatilag minden olyan gép, amely
képes megbízhatóan és megismételhető módon a
levegőbe emelni egy kamerát, alkalmas lehet erre a
feladatra. A kamerák fejlődésének köszönhetően ma
már egy 1-2 kg tömegű kamera is képes helyettesíteni a régebben használt több tíz kilós kamerákat. Az
elektromos motorokkal megoldott stabilizáló szerkezetek pedig kiváltották a nagy és nehéz mechanikus
steadycam rendszereket. Az ezen a területen használt
drónok tipikus paraméterei: ~30 perc repülési idő,
legalább 5 kg hasznos teher felemelése. (A hasznos
teher az, amit a drón a saját tömegén kívül fel tud
emelni.)
Itt kell megjegyeznem, hogy a játékkategóriás drónokat is felszerelik ugyan kamerával, ami akár HD- vagy
4K-felbontással is kecsegtet. Azonban az elkészült felvételek minősége nem összemérhető egy valódi kameráéval (és akkor az optikákról még nem is beszéltünk).

FR3 térképészeti és felmérési feladatokra alkalmas merev
szárnyú drón

Légi térképészet
A légi filmezéssel és fotózással kapcsolatos a következő terület is, amely a földmérés, térképészet és fotogrammetria hármasát foglalja magában. Légi térképészet azóta létezik, amióta a repülés. A pilóta nélküli
gépek megjelenése annyiban változtatta csak meg,
hogy a költséges repülőgépről vagy helikopterről
végzett felmérések helyett ma már a legtöbb esetben
drónok viszik fel a levegőbe a fényképezőgépeket és
lézeres szkennereket, olcsóbbá és gyorsabbá téve a
felmérést. A fejlett térképészeti szoftverek már nemcsak a térképeket helyettesítő ortofotók elkészítését
gyorsítják fel (több hétről pár napra csökkentve a feldolgozási időt), hanem lehetővé teszik a több irányból készített légi felvételek háromdimenziós modellé
történő összefűzését. A 3D-modellek alapján kiszámolható egy bányában a kifejtett anyag mennyisége,
vagy egy építkezésnél a felhalmozott sitt térfogata is.
A földmérésre használt drónok, a felmérendő terület
és a feladat speciális igényeihez igazítható eszközök.
A szükséges repülési időtől függően alkalmaznak merev szárnyú vagy multirotoros gépeket, de a repülési
idő még ez utóbbiak esetében is meghaladja a harminc percet. Fontos kiegészítő a nagy pontosságú
(<1 cm) fedélzeti GPS-vevő is, amivel az elkészített felvételek pozícióját rögzítik.
Precíziós mezőgazdaság
Erről a területről kevesebbet hallani, pedig talán az
egyik legdinamikusabban fejlődő ága a drónok felhasználásának. Többféle alkalmazást is idesorolhatunk. A legelterjedtebb a mezőgazdasági kultúrák
állapotfelmérése. A speciális (multispektrális, a látható fény mellett más hullámhosszokra is érzékeny)
kamerákkal történő felvételek alapján pontosan meghatározható egy-egy területen a növényzet egészsége, kiszűrhetők a fertőzések, öntözési hiányosságok
vagy éppen a vetési technika hiányosságaiból adódó
problémák. A felmérés adatai alapján lehetőség van a
növényvédő szerek célzott kijuttatására, szintén UAVeszközök segítségével. Mindezt akár automatikusan,
emberi beavatkozás nélkül is, csökkentve ezzel a felhasznált növényvédő szer mennyiségét és a környezeti terhelést.
A vadkár felmérésben is egyre nagyobb szerepet kapnak a drónok, segítségükkel gyorsan és
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költséghatékonyan lehet felmérni az okozott kárt.
Egyetlen kis méretű, merev szárnyú drónnal egy óra
alatt átlagban 1200 hektárnyi területről lehet a vadkár felmérésére alkalmas felvételeket készíteni. A legújabb lézeres szkennertechnikával pedig a növényzet
magasságáról is kapunk információt, tovább pontosítva ezzel a felmérést.
Légi szállítás
Ez az a terület, aminek talán a legjobb a marketingje
és legkevesebb a haszna. Valóban jól mutatnak a híradóban a különböző cégek logóival ellátott drónok,
amint kis dobozokat cipelnek. Azonban, ha jobban
belegondolunk, városi környezetben vagy úgy általában lakott területek felett nem sok értelme van a
csomagok ekként történő szállításának. Ahol lenne
létjogosultsága a csomagszállító drónoknak, a nagy
kiterjedésű, lakatlan területekkel elválasztott vagy nehezen megközelíthető célpontokra történő szállítás,
itt azonban jelenleg még komoly problémát okoz a
rövid repülési idő és a korlátozott hatótáv.
Ipari felhasználások
Napjainkban a legszélesebb körben az ipar területén használják a drónokat. Mindennapos az épületek, berendezések kültéri és beltéri felmérése hőkamerával, UV-kamerával vagy éppen lézerszkennerrel.
A naperőművek celláinak hőkamerás vizsgálata segít
felderíteni a meghibásodásokat. A szélerőművek lapátjainak vizsgálata napok helyett pár óra alatt elvégezhető.
Építkezéseknél, autópálya-építéseknél ma már drónokkal követik a munka előrehaladását, folyamatosan
összevetve azt a tervekkel.
A villamosiparban elsősorban a távvezetékekkel kapcsolatos feladatok során kapnak egyre nagyobb szerepet a drónok. A már említett hő-, UV- és normál
kamerás inspekció mellett, a kiépítés során a behúzókábel eljuttatása az egyik oszloptól a másikig, vagy
a jegesedést gátló szilikonbevonat utólagos feljuttatása, mind a drónnal költséghatékonyan elvégezhető
feladatok közé tartoznak.
Katasztrófavédelem
Fontos szerep jut az UAV-eszközöknek egy baleset
vagy természeti katasztrófa során az épületekben,
ipari létesítményekben keletkezett kár felmérésekor.
Az esetleg kibocsátott mérgező anyag vagy sugárzás
felmérése, terjedési irányának meghatározása pedig

emberek veszélyeztetése nélkül nagy pontossággal
történhet.
Előszeretettel emelik ki a drónok szerepét az eltűnt
emberek keresésében is, azonban ez csak annyiban
állja meg a helyét, hogy a magasból belátható, nem
erdős területen valóban könnyebb megtalálni valakit,
ha fentről keressük. Egy erdős területen azonban már
csődöt mond a drónos keresés.

SecopX8 általános célú ipari UAV

Új felhasználási terület viszont az ideiglenes infrastruktúra biztosítása. Speciális földi táplálású eszközök segítségével egy mobil cellaállomás vagy rádióátjátszó
gyorsan feljuttatható akár 80-100 m magasságba is,
és a földi táplálásnak köszönhetően tetszőlegesen
hosszú ideig ott tartható, ezzel biztosítva a mobil lefedettséget vagy rádiókapcsolatot.
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a használt eszközök általában automatikusan végzik
el az előre beprogramozott útvonalon a repülést, és
csak akkor igényelnek külső kezelői beavatkozást, ha
valamilyen rendellenességet észlelnek. Szintén jellemző az itt használt eszközökre, hogy teljesen integrálódnak a már meglévő biztonsági rendszerekkel.
Azaz a kezelő nem kint áll a drón mellett, kezében a
távirányítóval, hanem a megfigyelőszobában látja a
továbbított képet a monitorfalon a többi biztonsági
kamera képével együtt, és az asztalán lévő pultról irányítja a repülést.
A földi táplálású drónok ezen a területen is fontos szerepet játszanak, pl. egy rendezvény, koncert biztosítására sokkal költséghatékonyabb egy ilyen eszköz, mit
egy darura telepített kamera.

Földi táplálású megfigyelődrón

Biztonságtechnika
Az drónok biztonságtechnikai alkalmazása elsősorban
területvédelmi feladatokra és a járőrözés kiváltására
történik. Egy kiterjedt területet sokkal egyszerűbb
a levegőből ellenőrizni. A nagy felbontású hőkamerák segítségével pedig a jelenleg használt infravörös
megvilágítás is kiváltható. Ezeknél az alkalmazásoknál

MV03 katonai multirotoros felderítő UAV

Katonai alkalmazások
Végül pedig, de nem utolsó sorban pár szó a katonai alkalmazásokról. A drónok a katonaság berkeiben
születtek, és a mai napig a legnagyobb felhasználójuk a hadsereg. Oldalakon keresztül lehetne sorolni a
különböző feladatokat és eszközöket. Azonban most
csak a hazánkban használt katonai drónokról ejtenék
pár szót. A Magyar Honvédség két területen alkalmaz
UAV-eszközöket, a légvédelmi célrepülésekhez „cél
drónokat” és felderítési feladatokra. Az utóbbi célra egyrészt Skylark típusú izraeli gyártmányú merev
szárnyas gépeket, és amire igazán büszkék vagyunk,
az MV03 típusú multirotoros felderítő UAV-t, amely
teljes egészében hazai fejlesztés, és jelenleg is több
darab teljesít szolgálatot a déli határ mentén.
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„220-szal”…, avagy hajts árammal
Váczi Gergő | Fotó: Magellán
Scrooser, airwheel, elektromos
roller, vízihajtány és ugróláb.
Ez csak néhány találmány azok
közül, amelyek gáz nélkül gázolnak át a városon vagy akár a
tavakon, és a környezetvédelem
mellett teszik le a pedáljukat.
Ezek az agyszülemények a földön, a vízen és a levegőben is
kiutat keresnek az autóáradatból. A benzingőz ugyanis káros,
a dugók bosszúságot okoznak,
és hát autóval a parkolás sem
mindig zökkentőmentes. Jöjjön
egy kis „termékbemutató” természetesen a teljesség igénye
nélkül azon járművekből, amelyek az előbb felsorolt előnyökkel rendelkeznek.

Goszonyi Bence, egy környezetbarát járműveket forgalmazó cég
vezetője hatásosan érzékelteti a
földünkön lévő károsanyagot kibocsájtó járművek sokaságát. „Az
egy köztudott tény, hogy amen�nyiben a világon található gépjárműveket sorba pakolnánk, az gyakorlatilag a Holdig elérne, vagy
akár az Egyenlítőt tudná háromszor körbeérni.” Bence az elektromos biciklik és más alternatív
közlekedési eszközök specialistája.
Szerinte ezekkel a találmányokkal
sokkal praktikusabb közlekedni,
mert olcsóbbak, könnyen szállíthatók, környezetbarátok, és haladni is gyorsabban lehet velük, mint
egy autóval a dugóban. Hogy ez

tényleg így van-e, azt hamarosan
megtudhatjuk, ugyanis egy versenyt is szerveztünk. De mielőtt
ennek a versengésnek az eredményét megosztom Önökkel, nézzük
meg, hogy miben is rejlik ezeknek
a találmányoknak a titka.

Csak állni kell…
„Kiegyensúlyozza a gép magát,
gyakorlatilag kézrátétel nélkül is
stabilan tudok rajta állni. Amikor
a testsúlyomat előre helyezem,
a gép elindul előre, illetve amikor hátra, a gépünk hátrafele működik. Jobb irányba mozdítom
a karomat, a giroszkóp érzékeli,
jobbra fordul, balra, ez esetben
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természetesen
balra
fordul.
A használata egyszerű.” Székely
Csongor, Bence egyik kollégája. Játszi könnyedséggel „vezeti”
az úgynevezett airwheelt. Ez egy
olyan elektromos járgány, ami 15
km/h-val képes menni, egyetlen
töltéssel pedig az egész város bejárható vele. Előre egy táskát lehet
rá csatolni, és egy külön távirányító is tartozik hozzá, ugyanis több
extrája is van a szerkezetnek, például a felvillanó LED-fény. „Városnézés közben élvezhetjük a saját
zenéinket is. Telefonunkkal, bluetooth-os kapcsolatot tudunk létesíteni az eszközzel, így városnézés
közben zenéinket hallgatva mehetünk körbe.”

A városi cirkáló
„Nagyon könnyű vele menni, nagyon könnyű vele fordulni.” Ez pedig már a scrooser. Ebben ugyanolyan akkumulátor van, amilyen a
telefonokban is. Ennek nagy tudora Szaló László, aki szerint ezt is,
mint általában az elektromos meghajtású járműveket, nagyon egyszerű működésbe hozni. „Egészen
egyszerű használni, van itt rajta
egy kicsike gombocska, amivel bekapcsoljuk, illetve egy ilyen mágnes csipettel kell ide az ülés érzékelőjéhez érinteni.” A használata
tényleg mindössze tíz perc alatt
megtanulható, és még jogosítvány
vagy bukósisak sem kell hozzá. Öt
funkciója van, és 25 km/h-s sebességre tud felgyorsulni. Vagyis a
forgalmi dugókon percek alatt át
lehet száguldani vele. És László
tényleg nem csak a levegőbe beszél, amikor ezt a járgányt kínálja.
Ő ugyanis tényleges felhasználója
a scroosernek. „Én lecseréltem az
autómat erre a járgányra, ugyanis
olcsóbb.”
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„Ez itt a gázkarunk, amelyet az
első lépés után, miután a lábunkkal megtoltuk, működésbe tudunk
hozni, illetve bal oldalt található a
fékkar, ami a hátsó kerekünket fékezi. A gép ugyancsak elektromos,
a töltőt itt tudjuk rácsatlakoztatni,
ennél a nyílásnál.” Székely Csongor marketingvezető az elektromos roller használatát mutatja. Ez
az eszköz teljesen stabil és biztonságos, ezért akár gyerekek is használhatják. A kijelzőjén lehet látni a
töltöttségi szintet. A tárolása sem
jelent gondot, akár a buszra is felszállhatunk vele. „Megnyomtuk,
ez szépen kiakad, lecsatoltuk, és a
rollerünket máris összecsuktuk, és
itt becsatlakoztattuk, tehát a gép
egyszerűen tárolható, illetve hordozható.”

KerékpÁRAM
Elektromos bicikliről talán már
mindenki hallott. A paletta

azonban nagyon széles. A hagyományosak 25 kilométeres sebességgel képesek menni, a gyorsakkal azonban akár 45 km/h-val
is haladhatunk. Goszonyi Bence
elmondta, hogy mindössze négy
óra alatt feltöltődik, egy töltés
mindössze 15 forintba kerül, és
akár 60-70 kilométert is megtehetünk vele, mielőtt újra töltjük.
„Az éves bekerülési költsége nem

több 15-20 ezer forintnál. Csak
összehasonlításképpen, ugye egy
autónak, mint tudjuk, a fenntartási
költsége havonta olyan 50-60 ezer
forinttól indul.”

A vízen is…
Az aszfaltról most azonban stílusosan evezzünk egy kicsit más vizekre. Alsóörsön vagyunk, ahol

MAGELLÁN
Lőrincze Tamás egy elektromos
hajót mutat nekünk. „Ha belépünk
a hajóba, akkor rögtön a hátsó kabint látjuk, ahol két ember plusz
még egy gyerek kényelmesen el
tud férni. Mellettünk van egy viszonylag tágas zuhanyzó.” De van
egy felszerelt konyhája és egy belső nappalija is, ami ággyá alakítható. Olyan tágas, hogy hat ember
is aludhat benne, nappal pedig
10-en is elférnek rajta. Vezetés
közben pedig a kormánypulton
lehet követni az akkumulátor töltöttségét. A hajó különlegessége, hogy nincs benne belső égésű
motor. Tamás szerint ennek a hajónak az üzemeltetése, hasonlóan
az aszfaltszaggató elektromos járművekhez, szintén költséghatékonyabb, mint benzinfaló társai. „Ha
megérkezünk valahova, ezt a hármat rádugjuk a hajóra, körülbelül
3-600 forint költség után 6-8 óra
múlva már használhatjuk a hajót,
minthogyha új lenne.” De a szakember szerint az elektromos hajó
azért is jobb, mint a hagyományos,
mert halkabb, nincs szaga és különösebb karbantartást sem igényel. Ráadásul, ahogyan az előbb
erre utalást tettünk, az üzemeltetése is olcsóbb.
És akkor miután átfogó képet adtunk az elektromos járművek sokaságáról, nézzük, hogy a riport
elején beharangozott kis versenyünk hogyan is alakul. Lássuk,
hogy melyik jármű bizonyul a leghasznosabbnak a dugók ellen. Egy
elektromos bicikli, egy scrooser
és egy autó fog versenyezni egymással. A feladat pedig az lesz,
Budapesten, a Március 15-e tértől
eljussanak egészen a Bartók Béla
útig. Ez nagyjából 2,5 kilométeres
távolság. A megmérettetésre kora
délután került sor, amikor is a város
tele van dugókkal.

Felkészülni, vigyázz, rajt!
Nos, így papírra vetve talán nem
lesz annyira izgalmas a verseny, de
azt elhihetik, hogy minden résztvevő maximális odaadással és a
versenyszellemtől duzzadva vágott neki a nem túl hosszú útnak.

Alig néhány perc elteltével pedig
az első résztvevő már meg is érkezett. Elsőként az elektromos bicikli ér be, aminek „kormányosa”
Bence volt. „5.40! Plusz levesszük
belőle azt a pár másodpercet,
amit még itt szórakoztam a megállítással, jóindulattal mondva 5.33
alatt itt voltam!” Közel 1 perc múlva, 6.28-as idővel érkezik a scrooser Csongorral. „Jee! Szia Bence!
Hát lenyomtál egy kicsit! Mennyire
kicsit? Én úgy éreztem, hogy nagyon!” Az utolsó pedig én magam
lettem. 6 perc 50 másodperc alatt
értem célba egy hagyományos
meghajtású benzines autóval.
Hogy kinek, melyik furcsa találmány nyerte el tetszését, azt
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mindenki döntse el maga. De egy
biztos: ezek a járművek az autókat
meghazudtoló módon üzennek
hadat a csigatempónak. Ráadásul
az üzemeltetésük is olcsóbb, és
persze, ami még nagyon fontos,
hogy energiatakarékosabbak.
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Madocsa meséi
Susán Janka | Fotó: Juhász Luca, Susán Janka
Pakshoz az egyik legközelebbi kistelepülés, jelenleg csupán néhány fővel lakják többen, mint ezerkilencszázan. Az atomerőműből autóval húsz perc alatt oda lehet érni, ahogy azt le is mértem, amikor a riportkészítés végett utaztam, és már késében voltam. A 6-os útról letérve az út már igencsak felújításra szorulna. Egy új burkolat talán többeknek meghozná a kedvét, hogy akár Madocsán telepedjenek le, hiszen
a faluban mindig van eladó ház. Biciklizésre alkalmas időben Paksról a töltésen haladva sokaknak egyik
kedvenc úti célja a település, esetleg a Duna partján található Viza bisztró, ahonnan egy hűsítő után
lehet folytatni a kerekezést. A faluban óvoda és iskola is működik, biztosított az orvosi ellátás, sportcsarnok, könyvtár, faluház, művelődési ház üzemel. Az általános iskola új fenntartója 2017 szeptembere
óta a Madocsai Református Egyházközség, és az első tapasztalatok az együttműködésben rendkívül
jók. Jelenleg száztizenhárom iskolás tanul a 2011-ben épített, akadálymentesített, szaktantermekkel
felszerelt tágas épületben. A látogatás során Agócs Mihálynéval beszélgettem, az iskola igazgatónőjével, telefonon kérdeztem Böde Dánielt, a falu országszerte ismert focistáját a Madocsához ma is fűződő
kapcsolatairól, és kolléganőm, Baksa-Galó Éva mesélt a falu mindennapjairól, jelentősebb programjairól. Évi itt él gyerekkora óta, és innen jár dolgozni az atomerőműbe nap mint nap.
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Madocsai Református
Általános Iskola

Egy kisközség életében a település jövője is múlhat azon, hogy működik-e iskola? Ez mutatja, hogy a
fiatalok el tudják-e képzelni ott az
életüket családalapítás után is,
biztosított-e gyermekeik számára a helyben tanulás, legalább az
alapképzésben. Agócs Mihályné
2003 óta vezeti az iskolát, és azóta már az ötödik fenntartóval
dolgozik együtt. A gyereklétszám
az évek alatt fokozatosan csökkent a mostani szintre, és az előző fenntartónál már szóba került
a csoportösszevonások lehetőségének megvizsgálása. Miután
erről a szülőket is tájékoztatták,
megkezdődött velük a párbeszéd,
amely során az derült ki, hogy nem
szeretnének összevonásokat semmilyen tanórán, így más utat kellett keresniük. Tapasztalatcserére
látogattak el Gerjenbe és más nagyobb intézménybe is, ahol szintén a Református Egyház az iskola
fenntartója. Madocsa esetében az
iskola fenntartója a Madocsai Református Egyházközség lett, melyhez nélkülözhetetlen volt Nagy
János lelkipásztor és a gyülekezet
közreműködése. Az előkészítésben szorosan együttműködtek a
polgármesteri hivatallal, rengeteget segített nekik a polgármester
asszony és a jegyző. Hihetetlenül
sok egyeztetés, munka van abban,
hogy szeptembertől elkezdődhetett az új keretek között az iskolában a tanítás, amelyhez szükség
volt nemcsak a tantestület támogatására, hanem a szülőkére is.
A szülők szinte egyhangúlag támogatták a kezdeményezést, hiszen
kilencvenhét százalékuk szavazott
az új működési forma mellett. Ez
valószínűleg annak is köszönhető,

hogy a faluban nagyon aktív a református közösség.
Belépve az iskolába egy közösségi térbe érkezünk, amely kisebb
közös programok rendezésére is

alkalmas. Büszkén mondja az igazgatónő, hogy a gyerekek vigyáznak a szép épületre, még a festés
is bírja a megnyitás óta. Az iskolában tizennégy pedagógus dolgo-
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zik, néhányan Paksról járnak át ide
tanítani. Az iskola szemben van a
sportcsarnokkal, így a testnevelés
órák is megfelelő körülmények között zajlanak. Elsétálunk a kémia-
szaktanterembe, amely a legkorszerűbb felszereléssel rendelkezik,
a kísérletek biztonságosan végezhetők a beépített elszívónak köszönhetően. Az informatikaterem
és a nyelvi labor is megfelel a kor
követelményeinek. Az épület szép
világos, az ebédlő és a konyha
szintén az épületben található.
A zeneoktatást a paksi Pro Artis
Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusai biztosítják.
– Mennyiben változtak az iskolai mindennapok? – kérdeztem
az igazgatónőt. – A legfontosabb
egyházi ünnepeket közösen ünnepeljük, az egyházzal közösen
családi programokat tervezünk és
tartunk – kezdi el. A hétfőket mindig nyugodt körülmények között
indítjuk közös áhítattal a tanítás
előtt, ami egyfajta lelki felkészülést jelent az elkövetkezendő feladatokra. Minden iskolai szünet

Református templom
A templom helyén állt a Szent
Miklós
tiszteletére
szentelt
háromhajós, páros tornyú templom, amelyet a bencés szerzetesek építettek a 12. században.
E templom köveiből emelték a
18. század végén Bölcske római
katolikus templomát. A megmaradt romok egyik megmagasított tornyához építették a jelenlegi templomot 1803–1806-ig.
Ezt követően a múlt század második felében többször is felújították.

Madocsa rövid története
Valószínű, hogy már a honfoglaláskor is éltek itt. A Duna szabályozása előtt
a falu környékét rendszeresen elöntötte az árvíz, de a település központját
a templommal sohasem, mert ezeket a terület legmagasabb részére építették, szigetszerűen emelkedtek ki az árvizes időszakokban. Ekkoriban még
főleg lápok, nádasok voltak a környéken. Az itt élők földműveléssel, állattartással, halászattal foglalkoztak, még vizát is fogtak a halászok, a folyó óriás
termetű halát, és átkelőhely is tartozott a faluhoz. A település nevének „csa”
végződése utalhat a falut körülvevő vizes területre, talán a tócsa szavunkkal
hozható kapcsolatba. A 17. századra lecsökkent a falu lakossága, a török
uralom után főleg a közeli református falvakból érkeztek betelepülők, és a
reformátushívők a mai napig többségben vannak.

előtti utolsó tanítási napon úgynevezett csendes napot tartunk. Ekkor nincsenek tanítási órák, hanem
az egész iskola átmegy a sportcsarnokba, ahol egyházi témákkal
kapcsolatos beszélgetések folynak
kötetlenebb hangulatban, játékos
feladatokkal kiegészítve. Meghívott vendégek színesítik a programokat. Az egész iskola együtt van,
közös és csoportos élményeket
szerezve a játékos feladatok közben. Az már a rövid három hónapos működés után is látszik – emeli ki –, hogy a református közösségi

életnek köszönhetően szorosabb
együttműködést tudunk kialakítani a szülőkkel, ami egyértelműen
pozitív hatása a változásoknak.

Böde Dániel – mindenki
„Bödedani”-ja

Telefonon tudtam beszélgetni
Böde Dániellel, aki ma Magyarországon az egyik legismertebb,
legkedveltebb focista. A pályafutása Madocsáról indult, és most is
rengeteg szállal kötődik a faluhoz.
Tizenegy évesen hívták el Paksra
focizni, ahol a Paksi SE utánpótlásában nevelkedett. Első osztályú
mérkőzésen 2006. szeptember 16án lépett pályára először. Többszörös magyar utánpótlás-válogatott. 2015 októberében a Feröer
ellen szerepelt a válogatottban,
ahol csereként beállva a második
félidőben szerzett duplájával megfordította a mérkőzést, fontos pontokhoz juttatva Magyarországot
a 2016-os EB-selejtezőiben. Tagja
volt a 2016-os labdarúgó-Európa-
bajnokságra utazó keretnek is, és
pályára lépett Izland ellen a csoportkörben, majd Belgium ellen a
nyolcaddöntőben. Jelenleg a Ferencvárosban focizik, és 2017. március 11-én a Haladás elleni góljával
a 213. mérkőzésén a 100. gólját
szerezte a Ferencvárosban.
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Madocsa az otthona, itt építkezett,
itt él családjával, feleségével és
két fiával. Aktívan vesz részt a falu
sportéletében, a felnőttfocicsapat
jelenlegi edzője. A hét közbeni
edzéseken nem mindig tud részt
venni, de a vasárnapi meccseken
mindig ott van, irányítja csapatát.

délelőtt mindig van főzőverseny,
gyerekprogramok, és meghívott
előadók lépnek fel. A szüreti felvonulás sem maradhat el ősszel.
A műsort mindig színesíti a helyi
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hiányozhat az ételek közül a madocsai pacalpörkölt. Ez annyiban
különbözik a máshol készültektől,
hogy fokhagymás rántással sűrítik
be, és emiatt egy kicsit sűrűbb, ragadósabb.
Családi eseményekre régi hagyomány a cukortorták készítése. Az
esküvőnkön párom édesanyja lepett meg minket egy bölcső formájúval, ezenkívül volt még egy
templomot formázó is. A falura
régen jellemző volt az „ö”-zés,
manapság főként az idősebbek
beszélnek így, de a fiatal generációnál is észrevehető. A környéken
sehol máshol nem beszélnek így,
csupán néhány délre eső sárközi
településen (pl. Őcsény), illetve a
Duna túlpartján.”

Baksa-Galó Éva

„Itt nőttem fel, az egyetem után
is ide jöttem vissza, a férjem is innen való, el sem tudnánk képzelni máshol az életünket. Kötődünk
a családhoz, a faluhoz és a református közösséghez is. Olyan kis
település ez, ahol mindig történik valami. Pünkösd után két héttel tartjuk a búcsút. A Madocsai
Betyárnapok egy viszonylag új
rendezvény, ahova a lovassportok
iránt érdeklődők szoktak érkezni.
Augusztus huszadika környékén
rendezik meg a falunapot, amikor

néptánccsoport, a madocsai táncok országos hírnévre tettek szert.
Híresek a lakodalmak, amiken nem

A madocsai százéves szlavón tölgyes
Egy félnapos kirándulásra tökéletes célpont, szép természeti látnivaló.
Paks közvetlen környékén ritkának mondhatóak a tölgyesek. A Duna vonalát követő árvízvédelmi gát mellett található, mintegy hathektáros természetvédelmet élvező régi erdő. 2007-ben kapta meg a védetté nyilvánítást,
amelynek fő célja a kocsányos tölgy balkáni változata génállományának
megőrzése volt. Az erdő fajokban gazdag flórának és faunának is élőhelyet biztosít, a Dél-mezőföldi Tájvédelmi Körzet része.

A cikkem tulajdonképpen befejezetlen marad, hiszen sok mindenről nem írtam még. A falu
múltjában és jelenében is fontos
szerepet játszott és játszik a Duna,
a halászat, amit nem jártam körbe. Méltán híres a falu hetven éve
alakult néptánccsoportja, ahol kisiskolás kortól kezdve ismerkedhetnek a hagyományokkal a gyerekek
és a felnőttek. Hiányérzetem van
emiatt, de így legalább lesz miért
egyszer visszamenni.
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Jövőkép
Dicsérdi Liza | Fotó: internet
Ma reggel felkeltem, és izgatottan,
reményekkel telten kezdtem bele
egy új napba. Tegnap is ezt csináltam, valószínűleg a jövőben is így
szeretnék tenni. De hogyan? Én úgy
képzelem el, hogy pár évtized múlva
nem a telefonom ébresztőjére kelek.
Robot hozza ágyba a reggelimet, és
mire sikerül kikászálódnom, a kávéfőzőm elkészíti a napi koffeintartalmat
biztosító tejeskávém, lehetőleg egy
cukorral és sok tejjel. Amíg elkészülődök, a lámpa a reggeli fényviszonyokhoz igazodva kapcsol fel, a függönyök maguktól elhúzódnak, és az
ablak kinyitódik egy kis friss levegőt
beengedve. Az okosszekrényem a divat szerint összeállítja az aznapi ruhaszettemet, ezzel jóval lecsökkentve a
készülődési időmet. Az ujjlenyomatolvasó rendszerrel kilépek az ajtón,
majd beszállok az elektromos energiával működő, teljesen környezetbarát kocsimba. (A szomszédnak már
van repülő autója, de én szeretem a
retró dolgokat). Beszéddel közlöm
az úti célt és a zeneszámokat, amiket hallgatni szeretnék. A városban
nincs nagy forgalom, hiszen a járművek mennyisége megoszlik az ég
és a föld között. Egy dolog hiányzik
igazán. A felhők és a napfelkelte látványa. Helyettük az ismerőseim integetnek vissza, ha a magasba tekintek. Elintézem a napi feladataimat.
Kezdjük a bevásárlással. Leparkolok
a bolt előtt. Mielőtt bemennék, a
telefonomra letöltött alkalmazással
leellenőrzöm, hogy az otthoniakkal
minden rendben-e. Beteszem a kosárba a szükséges dolgokat, majd a

csuklómat a pénztárost helyettesítő
leolvasóhoz tartom, kiválasztom a fizetés pénznemeként a bitcoint, majd
kifizetem a termékeket. Ja, igen.
Természetesen nem lesz nálam sem
készpénz, sem bankkártya. A fizetés egy beépített chip segítségével
történik majd. Az előbb említettem,
hogy bitcoin fogja helyettesíteni a
zsebemben található pénzt. Nem, ez
nem játékpénz, hanem nagy valószínűséggel a jövőnk. Nem kell aggódni, hogy a pénztárcánk nem fér bele a
táskánkba, hisz digitális fizetőeszközünket egy pénztárcafájlban mobiltelefonon és adathordozókon tárolhatjuk.
Az információ tízszer gyorsabban
áramlik majd, és a világ még ennél is
jobban fel fog pörögni. Az emberek
nyugodtak lesznek, hisz a mindennapi teendőket a számítógépek végzik
majd el. Habár... ez biztos, hogy nyugalmat eredményez?
Vajon lesz-e még helye a művészetnek? Képesek leszünk-e várni
a dolgokra? Vagy egyszerűen csak
megelégszünk egy gombnyomással? Vajon a technika nem öli ki az
emberi kreativitást és gondolkodásmódot? Könnyű, gyors, megbízható.
Ezt mondjuk, mielőtt megnyomjuk a
gombot. Csak várjuk a további fejlődést. De mi lesz, ha ez a fejlődés nem
folytatódik? Ha ennyi volt, és innentől
kezdve a technika csak stagnál? Vagy
mondok egy talán kicsit ijesztő dolgot. Mi lesz, ha megszűnik? Kezdetben, biztosan káosz. És ennek nem az
az oka, hogy egy elkényelmesedett
világban nőttünk fel. Semmi köze a

tehetetlenséghez, lustasághoz. Sőt,
ezek a dolgok szinte mind csak a
hasznunkat szolgálják, és úgy, ahogy
néhány évtizeddel ezelőtt nem tudtak volna velük élni, mi most nem tudunk nélkülük.
Gyakran teszik fel nekünk a kérdést:
hogyan látod magad a jövőben? Erre
kevesen tudnak pontos választ adni.
Őszintén, még én sem tudom. De
először is felkelek. Nem robotokkal
és nem önműködő kávéfőzővel. Mert
még nem évtizedekkel később, hanem a jelenben vagyok.
És hogy mi lesz a jövőben, azt a találgatásokon kívül nem látjuk, és talán nem is akarjuk. Hiába hiszünk az
időjósoknak, a horoszkópnak, a szerencsesütiknek, a lelkünk mélyén ott
bujkál egyfajta bizonytalanság.
Ezekből kifolyólag három fajta ember létezik. Aki nem tudja elengedni
a múltat, aki a „Carpe diem” elvnek
eleget téve él a mának, és aki csak
a céljait, a jövőt látja maga előtt.
A kérdés az, hogy ki csinálja jól. A
múltban élő nem tervez, nem érdeklik a mindennapok. Ő csak azt látja,
mi múlt el, mit rontott el, vagy mi az,
amit újra és újra átélne. Aki csakis a
jelennek él, halmozza az élvezeteket.
Új dolgokat próbál ki, és türelmetlen,
ha valamit nem kap meg azonnal. És
mi a helyzet azzal, aki napi 24 órában
az álmait kergeti? Ő a jövőért képes
feladni a jelent, olyan dolgokról lemaradva, amit a későbbiekben még
megbánhat. Én egyiket sem tartom
a helyes útnak. Fontos a múlt, hogy
lássuk, mit tudunk jobban csinálni a
jövőben. Fontos a jelen, hisz benne
tudjuk előkészíteni a jövőt, és fontos
a jövő, mert később az lesz a múltunk. Ennek ellenére ne féljünk attól,
mit hoz a bizonytalanság, mit rontunk
el, ami majd később befolyásolhatja
az életünket. Koncentráljunk mindig
a következő napra, és apró lépésekkel haladjunk a biztos felé.

DIÁKSZEM
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Épülő jövő
Paks II. Zrt. | Fotó: Paks II. Zrt.
A Paks II.-projekt fontos éve
lesz 2018: az év eleje a felvonulási terület első épületeinek kivitelezéséről szól, az esztendő
második felében pedig indul a
létesítési engedélyezés folyamata. A beruházást koordináló
cég új névvel és arculattal lépett a megvalósítás szakaszába.
Mindezekről Lenkei Istvánnal, a
Paks II. Zrt. vezérigazgatójával
beszélgettünk.
–– Süli János miniszter úr 2017 júniusában nevezte ki önt a Paks II.projektcég élére. Mi volt az első
intézkedése?

–– Süli János, aki 31 évet töltött a
Paksi Atomerőműnél, és komoly
tapasztalatokkal rendelkező szakember, 2017 májusa óta miniszterként koordinálja a projektet.
Miniszter úr 2017 nyarán új menedzsmentet és igazgatóságot nevezett ki a cég élére. Az új vezetés
első intézkedései egyikeként Paksközpontúvá tette a beruházást, így
a társaság nemcsak Paksra van bejegyezve, hanem ténylegesen is itt
van a központja, itt zajlanak a munkaértekezletek és a tárgyalások.
Ezt az igényt egyébként az orosz
fél is megfogalmazta és fontosságát a miniszter úr is megerősítette.

–– Ősztől új névvel és arculattal
folytatja munkáját a projekttársaság. Mi ennek az oka?
–– Az Európai Bizottság vizsgálatainak lezárulta után, 2017-ben új
szakaszba léphetett a Paks II.-beruházás. A bizottság döntése értelmében ugyanakkor Paks II.-nek
funkcionálisan és jogilag is függetlennek kell lennie a Paksi Atomerőmű üzemeltetőjétől. Bár az
MVM Csoportból történő kiválással ez korábban már megvalósult,
fontos, hogy ez a cég nevében is
tükröződjön. Az új név – Paks II.
Atomerőmű Zrt., röviden Paks II.
Zrt. – azt is jelzi, hogy a társaság-
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nak az új blokkok megépítése után
feladata lesz azok működtetése is.
Az erre való felkészülést már most
el kell kezdeni: a közeljövőben indul azoknak az instruktoroknak a
képzése, akik a majdani üzemeltető személyzet betanítását végzik.
Az instruktorok Magyarországon
és Oroszországban is tanulnak
majd, hazatérve pedig itthon végzik a leendő üzemeltetők képzését
az új Képzési Központban és a Szimulátorközpontban.
–– Mik lesznek 2018 főbb mérföldkövei a projekt számára?
–– Az év elejének kiemelt feladata a csaknem hetven épületből
– összeszerelő műhelyekből, betonüzemekből, irodaépületekből
– álló felvonulási terület kialakításának megkezdése. Alekszej Lihacsov, a Roszatom vezérigazgatója
2017. őszi paksi látogatásán arról
beszélt, hogy ebben az időszakban a magyar beszállítók aránya
előreláthatóan jelentősen meghaladja majd az államközi szerződésben kitűzött 40 százalékot.
A felvonulási terület munkálataival párhuzamosan 2018 második
felében nyújtja be a projektcég a
létesítési engedély iránti kérelmet
az Országos Atomenergia Hivatalhoz. Ez a legnagyobb, legbonyolultabb és talán legfontosabb
engedély az egész folyamatban,
ennek kedvező elbírálása esetén
pedig 2020-ban elindul az ötös
blokk építése. A két új egység várható átadása 2026-ban és 2027ben lesz. Jól működő, minden
tekintetben megbízható, biztonságos atomerőművet akarunk felépíteni és üzemeltetni.
Fontos megemlíteni azt is, hogy a
beruházás élvezi a társadalom bizalmát: a közvélemény-kutatások
szerint a magyar lakosság többsége támogatja az új paksi blokkok
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építését. A válaszadók szerint az
atomenergia biztosítja ma leginkább az ország biztonságos és
folyamatos áramellátását, kétharmaduk pedig úgy látja, hogy az
új blokkok megépítése csökkenti
Magyarország
energiafüggőségét.
–– Sokan vélekednek úgy, hogy a
megújuló energiaforrások egyre
olcsóbbak. Továbbra is gazdaságosnak számít az atomenergia?
–– Ami a költségeket illeti, egy új
atomerőmű megépítése egyszeri

átszámítva mintegy 94 forint. Ezzel együtt a megújuló energiában
nagy lehetőség van, fokozni kell
a felhasználását, ám tudni kell: a
nap- és szélerőművek nem képesek alaperőműként funkcionálni,
mivel működésük időjárásfüggő,
a villamos energia ipari mértékű
tárolása pedig nem megoldott.
Egyetértek azokkal, akik szerint
nem kell döntenünk a két modern
technológia, az atomerőmű és a
megújuló energiatermelés között,
hiszen választhatjuk mindkettőt,

nagy beruházást igényel, ugyanakkor üzemeltetése jóval olcsóbb,
mint más alaperőműveké, így a
szén- vagy gáztüzelésű egységeké. Érdemes megvizsgálni, hol
mennyibe kerül az áram Európában: azokban az országokban,
ahol meghatározó az atomenergia
részaránya, olcsó, megfizethető
árú villamos energia áll rendelkezésre. Magyarországon például,
ahol a villamosenergia-felhasználás harmadát biztosítja a Paksi
Atomerőmű, mintegy 35 forintot
fizetünk kilowattóránként az áramért. Ezzel szemben az atomenergiát elutasító Németországban,
illetve a több mint 30%-os arányban megújuló energiát használó
Dániában éppen az időjárásfüggő
termelőknek biztosított támogatási rendszer eredményeként az ár

okosan kombinálva előnyös tulajdonságaikat. Ezzel biztonságossá,
olcsóvá és klímabaráttá tehető hazánk villamosenergia-ellátása.
Fontos tény ugyanakkor az is,
hogy az üzemidejük végéhez közeledő magyarországi erőművek
pótlására 2030-ig mintegy 7000
megawatt teljesítményű új hazai
termelőkapacitás létesítésére lesz
szükség. A 2000 MW-os teljesítményű jelenlegi négy paksi blokk
az üzemidő-hosszabbítást követően 2032 és 2037 között leáll,
ezek helyébe lép majd be a 2400
MW-os teljesítményű két új paksi
egység. Tehát nem az a kérdés,
hogy szükség van-e Paks II.-re,
hanem az, hogy milyen további,
más energiahordozókra támaszkodó erőművek épüljenek az országban.
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Körkép
RHK Kft. | Fotó: RHK Kft.
A jövő a múltban gyökerezik,
mondják. Ezért onnan nézve az
sem mindegy, mi történik most.
Múlt, jelen és jövő a Radioaktív
Hulladékokat Kezelő Kft. (RHK
Kft.) tevékenységénél is összemosódik, hisz generációkon keresztül, akár több százezer évre
terveznek a szakemberek.
Öt éve történt, hogy Bátaapátiban
megnyílt a Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT). Ami szinte megoldhatatlan problémának
tetszett, mára úgy vált valósággá,
hogy a bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló a távoli jövő
kihívásainak is megfelel, mégpedig világszínvonalon. Ezt a létesítményt ugyanis úgy tervezték, építették, hogy akár több száz évig

is biztonságos tárolást nyújtson.
A jövőre gondoltak a szakemberek
akkor is, amikor az újfajta tárolási
elképzeléseket kidolgozták. Az új,
kompakt hulladékcsomagok 2018tól készülnek majd. Négy-négy
hordó kerül acélkonténerekbe,
és az üres térrészekbe is hulladék
kerül, hiszen a hordók közötti teret aktív cementpéppel töltik ki,
még az atomerőműben, amit az
amúgy is szilárdítást igénylő folyékony hulladékkal kevernek ki.
A térkihasználás hatékonyságának
növelésével kevesebb föld alatti
kamrára van szükség, a biztonság
változatlan magas szintjének megtartásával.
A Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (RHFT), az intézményi
kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékainak tárolója 2017ben volt negyvenéves, és ahhoz,
hogy a kor – meg a jövő – követelményeinek megfeleljen, mind
a hulladékkezelés technológiáját,
mind a technikai felszereltséget
folyamatosan fejleszti az RHK Kft.

tevékenységének kezdete óta.
Hulladékkezelő berendezéseket
korszerűsített, épületeket újított,
mérőeszközöket cserélt a társaság, és ugyanilyen fontos feladatának tartja, hogy azokat a hulladékcsomagokat, amelyek még
megalakulása (1998) előtt kerültek
a tárolóba, fokozatosan átvizsgálják, majd válogatás, tömörítés
után újracsomagolják. Ez a most
indult program ugyancsak a hos�szú távú biztonságot szolgálja.
Az előkészítés szakaszában egy
könnyűszerkezetes épületet húznak fel a medencék fölé.
Tudjuk, a Magyarországon felhasznált villamos energiának csaknem
a felét a Paksi Atomerőmű négy
blokkja állítja elő. Közben kiégett
nukleáris üzemanyag keletkezik a
kis és közepes aktivitású radioaktív hulladék mellett. Az elhasznált
üzemanyag tárolására jelenleg a
világban – beleértve hazánkat –
még mindenütt csak átmeneti
megoldás létezik. A kiégett kazetták három-öt év pihentetés után
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kerülnek ide az erőműből. Bár már
energiatermelésre nem alkalmasak, az átmeneti tárolás fél évszázada alatt csökken a sugárzásuk és
hőtermelésük olyan szintre, hogy
végleges, mélygeológiai tárolóban elhelyezhetők lesznek. A Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója
(KKÁT) moduláris, kamrás típusú
földfelszíni épületeiben az elhasznált fűtőanyag-kazetták egyenként helyezkednek el a vastag falú,
hermetikusan zárt acélcsövekben.
A tárolócsövek csaknem két méter
vastagságú betonfalakkal körülvett kamrákban sorakoznak, függőleges helyzetben. A kazettákat
a csövekben semleges (nitrogén-)
gáz veszi körül, az állandó hűtést
pedig a folyamatos levegőáramlás segíti. Vagyis a termelődő hő a
természetes huzathatás révén távozik.
A nagy kihívás világszerte az, hogy
az elhasznált fűtőelemek végleges elhelyezését biztonságosan
megoldják. Ugyanis az erre szolgáló létesítményeknek hosszú

évszázadokig, évezredekig kell
majd megóvni az emberi egészséget és a természeti környezetet az
ionizáló sugárzástól.
A szakemberek világszerte megegyeznek abban, hogy a tárolókat
mélyen a föld alatt, arra alkalmas
kőzetben kell megépíteni, hogy a
hulladékelhelyezési rendszerben
alkalmazott mesterséges mérnöki
gátak sokszorosan erősítsék a kőzet, vagyis a természetes gát hatékonyságát. Hogy mindez nem
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lehetetlen, a természet maga bizonyította – és a szakemberek a
meglévő terveket a természeti
analógiákra alapozták.
Bár a nagy aktivitású hulladékoknak és a kiégett fűtőelemeknek
egyelőre végleges tárolója sehol a
világon nem épült még, mindenütt
nagy erőkkel dolgoznak a szakemberek a megoldáson. A nemzetközi közmegegyezés szerint itt is
a többszörös mérnöki gátrendszer
jelenthet hosszú távú biztonságot,
mélyen a föld alá épített létesítményekben. A feladat nagy, hiszen
a biztonságot ebben az esetben
több mint százezer évre kell garantálni. Ezért is elsődleges egy
olyan befogadó kőzet kiválasztása,
amely minden szempontból alkalmas erre. Hazánkban a NyugatMecsekben folynak hosszú ideje
ilyen irányú kutatások, és a kiváló
vízzáró tulajdonságú bodai agyagkő a legutóbbi vizsgálatok alapján
kellően stabilnak is mutatkozott.
Ám még hosszú évek újabb kutatásai révén kell megerősíteni ezt
a megfelelőséget. Hogy milyen
mérnöki gátrendszernek kell majd
kiépülnie, erre a természet nyújtotta analógiák alapján megalapozott tervei vannak már a magyar
szakembereknek is.
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A múltat visszük a jövőbe
Patyi Orsolya
A jövő a digitális-virtuális világé.
Hogy ez (inkább) jó vagy (inkább)
rossz? Majd meglátjuk. A technika
fejlődik – ezt tapasztalhatjuk is, ha
végigsétálunk a múzeumban kiállított műtárgyak között –, és ez így
van rendjén.
Bár kétségkívül a látogatóknak az
jelenti az igazi élményt, ha testközelből látják a hatalmas berendezéseket, esetleg ki is próbálhatják
őket, a tárlatvezetők segítségével
pedig betekintést nyernek az erőmű múltjába, ma már mégsem elég
az a lehetőség, hogy személyesen
bejönnek a múzeumba.
Ezt az igényt szem előtt tartva az
Atomenergetikai Múzeum (AEM) a
világhálón is megjelent, elindította
honlapját – muzeum.atomeromu.hu.
A főbb menüpontok a fontosabb
információkat ölelik fel, úgymint a
múzeum története és a gyűjtemény
(állandó, valamint időszaki kiállítások), a múzeumpedagógiai progra-

mok (óvodapedagógia, fizikaórák,
múzeumi tábor, Teller Ede vetélkedő), rendezvények (Múzeumok Majálisa, Éjszakája és Őszi Fesztiválja), kapcsolatfelvételi lehetőségek,
sajtóközlemények, valamint a látogatáshoz szükséges információk.
A legfontosabb hírek a főoldalon
szerepelnek, de az oldal felépítésének köszönhetően könnyű a böngészés a többi anyag között is.
Kezdetektől nagy érdeklődés övezi az óvodásoknak szóló foglalkozásainkat, és mostantól az ovisokról – és egyéb rendezvényeinkről
– készült képek is megtekinthetők
a honlapon.
Az oldalon megtalálhatók a múzeum kiadványai, melyek közül a
Gyűjteményi Szemlébe és az Emlékező Füzetekbe lehetőség van
beleolvasni. A naptárban folyamatosan nyomon követhetők a
közeljövő programjai, illetve az
archívumokban visszakereshetők

a régebbi események és az ott készült fotók. Érdekességként a Hónap műtárgya című rovatban különleges műtárgyakkal ismertetjük
meg az olvasókat.
Januártól az érdeklődőknek a honlapon keresztül lehetőségük lesz
online regisztrációra, ahol több
programcsomag közül választhatnak, és megjelölhetik, hogy milyen
időpontban szeretnék meglátogatni – többek között – a múzeumot.
Az AEM-et évente 20 000 vendég
keresi fel; remélhetőleg mostantól
a honlap segítségével még több
emberhez eljuthatunk.
A látogatók hiteles tájékoztatása
mellett a múzeumi szakemberek
kiemelt feladata, hogy dokumentálják a fejlődést, és a múltat láthatóvá, elérhetővé – és esetünkben
a múzeum interaktivitásánál fogva
tapinthatóvá – tegyék a jövő számára.
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A jövő múzeuma
Enyedi Bernadett
A jelenlegi életvitelünk és a klímaváltozás okán újragondolt
világot fest Dubai egyik sok
mondanivalót hordozó nevezetessége, a Museum of the future, azaz a Jövő Múzeuma.
Abból kiindulva, hogy ha a széndioxid-kibocsátást azonnal megszüntetné az emberiség, az eddig
okozott következményekkel mindenképp számolni kell a jövőben:
a klímaváltozás a jelen emberének
életében is megtapasztalható.
A múzeum gondolata egy egyedülálló kezdeményezés a tudomány, a technológia és az innováció jövőjéről.

A kiállítás a három legnagyobb
kihívást tekinti át a klímaváltozás
szemszögéből: hogyan teremtünk
elő elegendő ivóvizet, élelmiszert,
és hogyan építjük fel/újjá városainkat – lehetőséget teremtve egy
erősebb globális gazdaságra.
A látogató a jövőbeli világba lépve
megismerheti az önellátás új szintjeit, számtalan erőforrást, valamint
azokat a lehetőségeket, amelyekkel a technológia és biológia izgalmas felhasználása jelentősen javíthatja életszínvonalunkat. Ebben az
új világban azon túl, hogy utat törhetünk a klímaváltozás hatásainak
túlélésére, kijelölhetjük az irányt
egy önfenntartó világ felé.

IVÓVÍZ – 2030-ra az emberiség
ivóvízigénye 40%-kal lesz nagyobb, mint a rendelkezésre álló
mennyiség.
ÉLELEM – 2050-re a teljes népesség élelmezésére 70%-kal több
kalóriát kell majd előállítani. Az
extrém időjárási körülmények és a
lecsökkent erőforrások az élelmiszer-ellátást fenntarthatatlanná teszik, ezért gyökeresen át kell gondolni a termelés kérdését.
OTTHONOK – A tengerszintemelkedés, az olvadó sarki jég
és az elsivatagosodás 375 millió
ember lakhatásának megoldását
igényli majd, ha az átlaghőmérséklet 2 °C-kal növekszik.
Forrás: http://museumofthefuture.ae/
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A jövő előszobájában
Beregnyei Miklós | Fotó: Juhász Luca
Néhány évtizeddel ezelőtt, ha erdőben jártunk, gyakran találkoztunk a fák kérgébe vésett nevekkel, monogramokkal, évszámokkal.
Ma már fárasztó az erdőjárás, divatosabb és egyszerűbb a hidak
korlátjára vagy kerítésekre lakatot
aggatni. Ezek a jelek üzenetek a
jövőben arra járóknak, hogy ők is
jártak itt, emlékezzünk rájuk. A fiatalságnak ez a természetes vágya
nem tűnik el az évek-évtizedek
múlásával.

Az egyéni „jelet hagyni” akaráson túl működnek a társadalmi
elvárások is, amelyeknek számtalan megnyilvánulási formája van.
Egyszerűen szólva: örök kérdés,
mit hagyunk az utódokra, amely
hagyaték nagyban meghatározza,
illetve befolyásolja a jövőt is.
A mai, tévesen rohanónak nevezett világunkban, amely csak látszatrohanás, mesterségesen és
fölöslegesen felpörgetett, a semmittevésnél valamivel azért több,

„…valami jelet hagyni,
valahogy megmaradni;
akármi áron
kifogni a halálon!”
(Pákolitz István)
de a múltat nem vagy csak kevésbé felülmúló mentalitás, életvitel.
Mert ugye azt nem gondolhatjuk
komolyan, hogy Kínában a mobiltelefonozók számára megépített
mozgójárdán haladni és mobilozni
nagyon fontos tevékenység. Brazíliában, Rio De Janeiro egyik bazilikájában lévő csodatevő szent
képe előtt szintén mozgójárdát
építettek, hogy minél többen elhaladhassanak a szent képe előtt,
a torlódás elkerülése érdekében.
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Vagyis lássák a szentet, de ne mélyüljenek el gondolataikban, igyekezzenek, menjenek tovább.
Egyik példa sem létszükséglet, az
egyénen kívül a társadalom számára nem értéket termelő, jövőbe
mutató alkotás, csak látvány. Az
említett példák lennének a mai
rohanó kor követelményei? Nem,
hiszen ezek a tevékenységek csak
látszatkultúrát hordoznak, a jövő
számára történő megőrzésük nélkülözhető.
Jelen pillanatban ebbe a kategóriába sorolom a mai digitális világot,
amely csak a mának és legfeljebb
a holnapnak szól, mert egyelőre
megoldatlan a hosszú távú megőrzésük. Igaz, jelentős tömegüket
nem is érdemes megőrizni, de az
arra érdemesek megőrzése eléggé kétséges.
Jó példa erre a digitális fényképezés elterjedése, majd flopyra,
CD-re és DVD-re írása és tárolása,

amely messze nem tökéletes megoldás, bár bízom benne, hogy néhány évtizeden belül tökéletesedni fog. Jelenleg nagy probléma a
lemezekre írt adatok megőrzése
és előhívhatósága.
Az Atomenergetikai Múzeum több
tízezres fotóarchívuma lemezre
van írva, ám az 1990-es évek elején lemezre írt fotók hozzáférhetetlenek, a lemezt nem lehet megnyitni. Mit tehetünk? Szerencsére
megőriztük az eredeti negatívokat,
azokat most újraszkenneltetjük.
Kérdés, milyen időközönként kell
ezt megismételni, amely mozzanat
idő- és pénzigényes. Addig, amíg
1990-ben egy kocka szkennelése
1,50-be került, ma 150 forint, az
időtartamról jobb nem is beszélni,
mert minimum 2 MB-os felbontású képet érdemes készíteni.
Még rosszabbul jártunk a flopykkal, mert ma a környékünkön nincs
olyan számítógép, amely kompa-
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tibilis lenne, és megnyitná a lemezeket. Hasonló a helyzet az orsós magnetofonnal szalagra vett
hanganyagokkal. Kováts Balázstól
két tekercs hanganyagot kaptunk,
amelyet 1983-ban vettek fel, ám
lehallgatni, esetleg digitalizálni
nem tudjuk, már nincs hozzávaló
technika.
Hiszek abban, hogy a technikai
fejlődés nem áll meg, a felvetett
problémákra lesz hosszú távú
megoldás, legalább olyan, mint a
Petőfi-dagerrotípia további tökéletesítése esetében. Közismert, hogy
Petőfi Sándorról 1844/45-ben készített fotót (dagerrotípiát) színész
barátja, Egressy Gábor. Ezt a felvételt a technika többszöri tökéletesítése után még ma is használhatjuk.
Abban bízom, hogy a mai digitális
technika is hasonló fejlődésen, tökéletesítésen megy majd keresztül,
és több száz évig megőrzi a mai
kor eseményeit a jövő számára.
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Humángazdálkodást Támogató Csoport
Orbán Ottilia | Fotó: Bodajki Ákos

Juhász Nóra Edit
csoportvezető
Miskolcon nőtt fel, ott is érettségizett. A tanulás mindig is fontos
volt számára, ugyanígy a tudás is,
amelyre szerinte az embernek élete végéig szüksége van. Először
tanítói, majd pénzügy szakos közgazdász végzettséget szerzett,
jelenleg pedig emberierőforrástanácsadó képzésen vesz részt.
Sok érdekes és korszerű módszert,
technikát ismert meg tanulmányai
során. Átfogó és speciális összefüggéseket, amelyek birtokában
még szélesebb körű ismereteket
sajátított el. Úgy gondolta, hogy
szakmai tudását itt, az atomerőműnél szeretné kamatoztatni.
1998-tól él Pakson és 2002-ben
kezdett el dolgozni az Általános
Oktatási Osztályon oktatásszer-

vezőként, atomixes állományban.
Felnőttképzés, tanulmányi ügyek
és a vizsgáztatás szervezése is a
munkájához tartozott. Később,
2008-ban vették fel a Paksi Atomerőműhöz. A Humánigazgatóság
Humángazdálkodást Támogató
csoportjához került, ahol HR-kontrollerként, majd 2014-től kisebb
megszakítással csoportvezetőként
dolgozik, irányítja a csoport munkáját. Csoportjukhoz tartozik az
emberierőforrás-gazdálkodással
és -fejlesztéssel kapcsolatos adatok tervezése, elemzése, értékelése.
2016–2017 között tagja volt az
MVM V2020 karrierprogramjának.
A program kiváló lehetőséget
adott arra, hogy még több tudás-

anyaggal gazdagodjon és továbbfejlessze vezetői képességeit, készségeit. Mindezt persze a családja
támogató segítségével. Úgy gondolja, hogy a teljesítmény, a pénzkeresés, a karrier és az önmegvalósítás mellett fontos szerepet kell
kapjon a család is. Nóra férje a Tájékoztató és Látogatóközpont csoportvezetője. Három gyermekük
van, a lányuk húszéves, és a BME
nemzetközi gazdálkodás szakának
másodéves hallgatója. Kisfiaik ikrek, hétévesek, most kezdték az
általános iskolát és a kosárlabdát.
Hobbija a gasztronómia, az olvasás és a népzene. Szabadidejét a
családdal szereti eltölteni, főleg a
Balaton-felvidéken, de a Tapolcaimedence is nagy kedvencük.
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Szánóczkiné
Bujna Éva
HR-kontroller

Egy Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kis falucskában, Csokva
ományban nőtt fel, mai napig sok
szép emlék fűzi ehhez a helyhez.
Ózdon, a József Attila Gimnáziumban érettségizett. Egyetemre Gödöllőre járt, a diplomáját a
Szent István Egyetem Gazdaságés Társadalomtudományi Karán,
gazdasági agrármérnök szakon,
pénzügy-számvitel
szakirányon
szerezte, ahol emellett a mérnöktanárképzésen is részt vett.
Az egyetem elvégzése után a férje munkája miatt költöztek Paksra.
Pályakezdőként az ATOMIX Kft.
volt az első munkahelye, így került
2003 júliusában az atomerőműbe,
a Humángazdálkodást Támogató csoportba. Az akkori közvetlen
munkatársai nagyon segítőkészek
és befogadóak voltak, sokat tanult
tőlük. Majd 2005 novemberében
vették fel a Paksi Atomerőmű Zrt.
állományába, és azóta is HR-kont-

rollerként dolgozik a csoportban,
bár már új kollégák között.
A csoportban baráti légkörben,
együttműködő kolléganők körében végzi a sokrétű és igen szerteágazó munkáját. Feladatai közé
tartozik a Humánigazgatóság
költségeinek tervezése, terv-tény
költségek összehasonlítása, vizsgálata, elemzése. Részt vesz a
humánfeladatokkal
kapcsolatos
funkcionális tervezési feladatokban. Feladata még a munkavállalói
állományi jellemzők vizsgálata, létszámmal, munkaidőadatokkal, bér
és egyéb személyi jellegű ráfordításokkal kapcsolatos adatszolgáltatások, statisztikák készítése.
Szakmai ismeretei bővítése céljából jelenleg a Pécsi Tudományegyetem
Kultúratudományi,
Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karára, emberierőforrás-tanácsadó mesterképzésre jár, ahol
jövő júniusban fog államvizsgázni

és egy újabb diplomát szerezni.
Ezenkívül a jövőben tervezi még
az angol nyelvtudása fejlesztését.
Férje a Konkoly és Kis Mérnöki Iroda Kft. paksi telephelyén dolgozik mint villamosmérnök tervező.
Lányuk, Dóra 11 éves, ő Pakson, a
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában 5. osztályba jár, emellett a
Destiny’s Dancers Táncegyesület
csapatában táncol, ha teheti, minden fellépésére elkíséri.
Nagyon szereti a zenét, iskoláskorában 10 évig tanult hegedülni, bár
ma már csak ritkán, a lánya kedvéért játszik, vagy inkább csak hallgatja. Ha ideje engedi, szívesen jár
pilates tornára. Szabadideje nagy
részét a családjával tölti, szeretnek
együtt kirándulni, biciklizni, utazni,
felfedezni Magyarország gyönyörű tájait, valamint gyakran meglátogatják a távolban élő családtagjaikat is.
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„Munkámra igényes,
a magyarságomra büszke vagyok”
Vadai Zsuzsa | Fotó: Juhász Luca

Aranyos Sándor
–– A Fejér megyei Alapon népes
családban nőttem fel, kilencen voltunk testvérek és mindannyian fiúk.
A szüleinket magáztuk, nagy tisztelettel voltunk irántuk. Szerettem
tanulni, a legkedvesebb elfoglaltságom a sakkozás volt, 12 évesen Fe
jér megye sakkbajnoka voltam. Az
egyik falunapra meghívtak egy nemzetközi sakkmestert, aki szimultánt
játszott 70 táblán, és én legyőztem.
A szüleimhez eljött, és kérte őket,
hogy engedjenek el Budapestre,
mert nagy jövőt lát bennem, segít
taníttatni, de én a nyolc testvéremtől

és a szüleimtől nem akartam elszakadni. 1970-ig az I. osztályba sakkoztam, majd megnősültem, és fontosabb dolgaim adódtak.
–– Hol kezdtél dolgozni?
–– Az Ikarus-gyárban kezdtem el
tanulni mint karosszérialakatos.
A „Szakma kiváló tanulója” versenyen ezüst fokozatú eredményt értem el. A Dunai Vasműben hosszú
ideig dolgoztam, ott minden elfogadott újítás után „Újítási bizonyítványt” adtak, volt olyan év, amikor
kilencet gyűjtöttem be. A kapott

pénzt egyenlő arányban szétosztottam a velem dolgozó munkatársaim között. Külsős munkavállalóként dolgoztunk az erőműben, és
a gőzfejlesztők vasszerkezetének a
lemezburkolatát készítettük. Leálláskor az elszakadt gyűrűk és a lógó
burkolat látványa fogadott bennünket. Átláttam a hiba okát, és tudtam
a megoldást. Partnereket kerestem
és találtam az elképzelésem megvalósításához. Sosem jelentett gondot
kiszámítani egy vasszerkezet terhelhetőségét vagy a gőzfejlesztő hőtágulását.
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De jött a bökkenő, hogy a cégemnek sokkal jövedelmezőbb volt,
ha minden évben új burkolatot
készítünk, mint egy végleges újraszerelhetőt. Kiálltam az újításom
hasznossága mellett, de falakba
ütköztem. Behívattak a központba, és a mérnök úr számítógépen
megmutatta a lineáris hőtágulás
kiszámítását – ami 43 mm-rel eltért
az én általam számoltaktól –, de
rögtön észrevettem, hogy a gőzfejlesztő anyagvastagságát figyelmen kívül hagyták, és ez okozta az
eltérést. Ezt szóvá tettem, és válaszként azt kaptam, hogy nehogy
már egy lakatos őt kioktassa. Ezek
után felmondtam, és 1989-ben felvettek a PAV Építészeti Osztályára.
A technikai megoldásom már ismert volt ezen a területen, bíztattak
és támogattak, hogy adjam be az
újításomat, amit elfogadtak. Na-

annyit mondott, hogy elmés! Kezet
nyújtott, és mosolyogva elköszönt.
Amire a legbüszkébb vagyok, az a
víztisztító csúszópanelos szigetelése. Ezen újításom eredményeként
a 8-10 ember többnapi munkája

gyon meglepődtem, amikor Pónya
József vezérigazgató úr megkeresett a műhelyben, és kérte, hogy
mutassam be a dilatációs gyűrű
működési elvét és azt, hogy miként
lesz alkalmas minden gőzfejlesztőre. Együtt raktuk össze a tenyérnyi
gyűrű részeit, és magyaráztam a
működési elvét. Bólintott, és csak

helyett 5-6 ember 5 órai munkájával lehetett végrehajtani a karbantartási munkát. A víztisztító
makettjét is elkészítettem, hogy az
ott dolgozók betanulhassák a szerelés folyamatát. Az életem során
folyamatosan tanultam, képeztem
magam, nyugdíjazásomig kilenc
vasipari szakmát szereztem. Ez idő
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alatt közel ötven újításom, találmányom volt.
–– Kérlek, mesélj a családodról!
–– A feleségemmel, Verával 46
éves házasok voltunk a nyáron. Dunaújvárosban éltünk, de nyugdíjba
vonulásom után Baracson vettünk
egy takaros kis házat, ahol nagyon
szeretünk élni. Mindent megtermelünk magunknak, semmit nem
veszünk, biogazdálkodást folytatunk. Azt olvastam, ha valaki 4-5
évig nem permetezi a fákat, akkor
utána saját maguk védelmet alakítanak ki, nálunk ez a módszer igazolta magát.
Három gyerekünk van, két lány és
egy fiú. Veronika Székesfehérváron
él a családjával, két fiuk van, Soma
(22) most végzett grafikusként, Botond (15) elsős a gimnáziumban.
Sanyi fiunknak autószerelő műhelye van, élettársával Dunaújvárosban élnek. Kati lányunk Dunaújvárosban lakik a családjával, most
gyesen van, két fiú boldog édesanyja, Máté (11), amikor hazajönnek, az első útja a műhelybe vezet,
és fúr, farag, kalapál, alig tudjuk
behívni a házba, Zétény (1,5) amilyen apróka, annál nagyobb erővel
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képes feldobni, majd belerúgni a
labdába, pici Messinek becézzük.
–– A kézművesség szeretete mikor
kezdődött?
–– A honvédségnél pályázni lehetett kézműves alkotásokkal, és
én nyertem meg a versenyt. Az
Igaz Szó újságban leírták, hogy
egy jó kezű lakatos lett a pályázat
nyertese. Látogatóba jött a laktanyába egy orosz tábornok, és
az ezredesünk kitalálta, hogy egy
Osztyapenkó-szobrot kellene egy
lemezre kalapálni. Elkészítettem a
domborművet, az ezredesnek nagyon tetszett, 5 nap szabadságot
ígért, de nekem kellett átadnom a
tábornok elvtársnak. Eljött a nap,
az átadás pillanata, az apró termetű emberen annyi kitüntetés fityegett, mintha páncélmellénye lett
volna. Átadtam az alkotásom, és
azon melegében elkezdte méregetni magát, hogy hová tudja kitűzni. Átvillant az agyamon, hogy
ez ki akarja tűzni a zubbonyára, a
nevetés kitört belőlem, aminek az
eredménye 5 nap fogda lett.
Mindig vonzódtam a művészetekhez. Az egész hobbinak indult,
mint nyugdíjas kezdeni kellett

valamit magammal. Elkezdtem faragni, vésni fémet, fát, csontot,
egyre szebb dolgok kerekedtek ki
belőle. Tőröket, alabárdokat készítettem faragott nyéllel, a fokosokat
vésésekkel díszítettem.
Ami a specialitásom, az a tőrös
bot. Készítek belőle járóbotot, sétabotot, túrabotot. Ennek a 400500 éves mesterségnek az utolsó
képviselője vagyok Európában.
A saját találmányom, hogy a botjaim illesztett pengével, csakis kézi
munkával és egyedileg készülnek.
Egyik újságíró barátom azt írta a
cikkében, hogy aki kap egy ilyen
botot Sanyi bácsitól, az olyan, mint
a „Kossuth-díj”. Találkoztunk a cikk
megjelenése után, mondtam neki,
hogy még ennyire nem dicsérték
meg a munkámat, és soha ennyire
nem szólták le a „Kossuth-díjat” –
nagyot nevettünk. Készítettem is
neki egy tőrös botot, méghozzá a
túrabot változatát, így lett János
barátom is „Kossuth-díjas”!
A környezetemben mindenkinek
nagyon tetszett, és 2003-ban neveztem a X. Kortárs Ki Mit Tud? művészeti vetélkedőre. Az iparművész
kategóriában az I. helyezést megnyertem. Munkáimat beválogatták

a Magyar Kézművesség 2003 pályázat alkotásai közé, melyeket
az Iparművészeti Múzeumban
állítottak ki. Részt vettem 2013ban Dunaújvárosban a Művészetek
Háza régiós kiállításán, amelyen
elnyertem az iparművészet egyik
fődíját, a „Fegyverkovács” címet!
A hozzá tartozó oklevél rendkívül
értékes, a Pentelei Kézműves céh
mesterlevele (1842), régi, ún. merített papírra nyomva. Ez lett a tizedik szakmám, amelyet nyugdíjasként szereztem, és amire nagyon
büszke vagyok. Kiállítást szerveztek az Intercisa Múzeumban, profi
művészek között állítottam ki az alkotásaimat, és elnyertem a fődíjat.
A díjkiosztó után odajött hozzám
az egyik művész, gratulált, és azt
mondta: Tudod, Sándor, mi ezt tanultuk, te meg így születtél!
Meghívást kaptam a magyarok világtalálkozójára, az iparművészeti remekművek bemutatójára és
Münchenbe is, de nem éltem a lehetőséggel. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy az alkotásaimat nem
árulom, ebből jövedelmem nincs,
de járok bemutatókra, kiállításokra, ahová mindig kiírom, hogy az
alkotások nem eladók. Az állandó
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kiállításom a házamban van, ami
olyan, mint egy múzeum. Voltak
vendégeim Kanadából, Dániából,
a nyáron amerikai kisdiákok jöttek
el hozzám. Természetesen csak
azokat engedem a házamba, akiket
jó ismerőseim, barátaim ajánlanak.
–– A házatokat csodás régi eszközök, kardok, szerszámok díszítik,
mióta van a gyűjtési szenvedélyed?
–– A régiségek gyűjtése egy szenvedély, és amikor újabb darabokat
sikerül megszereznem, mindig egy
kicsi történelmet hozok be a házba.
Nagyon sok lexikonom és történelmi könyvem van, amiket rendszeres
olvasok, és igyekszem a régiségeimnek megismerni az „életútját”,
hogy a gyerekeimnek és az unokáimnak tovább tudjam adni.
Édesapám és a nagyapám is
vadásztak, megszerettem a fegyvereket, de nem a funkciójukért,
hanem a rendkívül precíz, míves
díszítéseikért.
A ház egyik falát az édesapámtól
örökölt vadászemlékek díszítik, címeres vadásztáska, kulacs, pipa és
trófeák, alatta Diana a csodaszarvassal, ami gyönyörű munka.
A ház melletti melléképületeket
régi szerszámok, használati eszközök díszítik. A legalább 500 éves
pallós tőke kézzel van kivésve, aki
csinálta, anatómiai ismeretei voltak. Szívesen restaurálok régi dolgokat, a Mamám tintatartójába
kalapáltam egy lovast, amely épp
ugorja át az akadályt, a ló patkójába a magyar címert kalapáltam.
Kaptam egy több száz éves faliórát, kosárban hozták, és már ott
díszeleg a szobában, és mutatja a
pontos időt.
–– A tarsolyodban milyen terveid
vannak a jövőt illetően?
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–– A faluban van egy emlékpark,
és a polgármester úr megemlítette, hogy szeretnének egy Szent
István-emlékhelyet
létrehozni.
Gondoltam, akkor hozzájárulok azzal, hogy kikalapálok egy réz domborművet, ami Szent Istvánt ábrázolja. Nekiálltam, és két hónapig
dolgoztam rajta. A terveim szerint
egy nagy oszlopra készítek egy
országalmát kettős kereszttel, magába az országalmába az Árpád-

oldalán meghirdettük a jótékonysági árverést, a bot 410 000 Ft-ért
kelt el. Az adományozáshoz az
önkormányzat is hozzájárult azzal, hogy nyitott egy bankszámlát,
hogy azok is tudjanak segíteni, akik
nem licitálnak.
Mesterember vagyok, és ahol
megjelentem az alkotásaimmal,
mindenhol elismerték és méltatták
a munkáim iparművészeti értékét.
Minden értéket teremtő magyar

házi címert rézből kikalapálom, az
oszlop oldalába egy rézlemezt teszek, és abba helyezem el a Szent
István-domborművet.

emberre büszke vagyok! Sajnos
a mai világban minden a pénzről
szól, és nem érzem jól magam ebben az anyagias, pénzközpontú világban.
Azért vagyok boldog ember, mert
bennem se irigység, se kapzsiság
nincs.

–– Hallottam, hogy jótékony célra
árverést kezdeményeztél egy család megsegítésére?
–– Településünkön él egy nagyon
rendes család, és egy véletlen folytán jutott tudomásomra, hogy a
családfő nagyon beteg. Mivel nem
adok el a termékeimből, gondoltam, hogy az egyik túrabotomat
felajánlom árverésre, és a befolyt
összeget a család megsegítésére
adom. Baracs község internetes

Nyugdíjba vonult
kollégáink
2017. december
Csarnai József turbinagépész
MVIGH ÜVIG ÜVFO TO
Lóczi János villamos művezető
VIG MVIGH ÜVIG ÜVFO VÜO
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RÉGI MOTOROSOK

Nehéz, de boldog pillanatok
Orbán Ottilia | Fotó: Bodajki Ákos

Ha eddig valaki azt hitte, hogy az üzemanyag beszerzésének folyamata száraz és unalmas, akkor nagyot téved. Munkája, „küldetése”
egyedi és különleges, már-már futurisztikus egy kicsit számomra.
Bizton állíthatom, hogy az országban szinte egyedülálló foglalkozása van. Felelősségteljes munkát végez, amihez többéves tapasztalat
és szakértelem is párosul. Szélné Bajor Ágnes üzemanyag-beszerzési főszakértő eleveníti fel emlékeit.

–– Foglalkozásod elég egyedi és
speciális. Valószínű, hogy nem
úgy kezdted a pályafutásod, hogy
üzemanyag-beszerzési főszakértő
szeretnél lenni, ha törik, ha szakad.
Hogyan kezdődött, mióta dolgozol
atomerőműben?

RÉGI MOTOROSOK
–– Diplomaszerzés után még nem
tudtam pontosan, hogyan folytatom az életem, ezért kerestem egy
olyan munkahelyet, amely nem Budapesten van, használhatom valamelyik tanult nyelvet. Cél volt az is,
hogy nyugis legyen, mert tervben
volt egy második diploma is (amit
sikerült is 1987-ben megszereznem). Ezt a helyet itt, Pakson találtam meg, 1982 szeptemberében az
ERBE-nél tolmácsként kezdtem. A
Paksi Atomerőmű Vállalatnál, vagyis az atomerőműben 1985. január
21-én, Ágnes-napon kezdtem el
dolgozni.
–– Hogyan jellemeznéd ezt a kezdeti időszakot? Mit jelentett számodra itt dolgozni ebben az időben?
–– Akkor azt gondoltam, hogy életem legjobb döntését hoztam. A
Paksi Atomerőműhöz úgy kerültem
át az ERBE-től, hogy Bilecz Ferenc,
az akkori Külkereskedelmi Osztály
vezetője keresett meg, lenne-e
kedvem náluk dolgozni. Nagyon
megtisztelve éreztem magam, hiszen annyira kezdő voltam, hogy a
szakmában sem dolgoztam még.
Örömmel fogadtam el a felkérést,
azért is, mert épp gondolkodtam a
váltáson, hogy végre azzal foglalkozhassak, ami mindig is vonzott, a
külkereskedelemmel.
Egyszerre tanulta az atomerőmű és
a Külkereskedelmi Osztály, velem
együtt a nyugati külkereskedelmet.
Első beszerzésem az – azóta már
használatból kivont – Alnor filmdoziméterek voltak. Nagyon szerettem a munkámat, a mai divatos
szóval több szempontból is kihívás
volt számomra. A külkereskedő feladata volt nemcsak a szerződés
megkötése, de az egész külkereskedelmi ügylet teljes lebonyolítása,
kezdve a piackutatástól, a szállítá-

si, jogi és pénzügyi feladatokon át,
egészen a megvásárolt termék elvámolásáig. Szó szerint élveztem a
munkámat, szinte sajnáltam, hogy
vége a munkaidőnek, mert úgy
megírtam volna még egy faxot.
–– Hogyan alakult a pályád a későbbiekben?
–– 2000. január 1-jétől nagyot változott a világ az atomerőműben, a
cég racionalizálta, egységesítette
a kereskedelmi tevékenységet, és
ennek érdekében új szervezeteket
hozott létre. Számomra egy újabb
kihívás kezdődött, feladatommá
vált a friss nukleáris üzemanyag beszerzése, ahol csak részben tudtam
kapásból használni az eddigi tudásomat, szinte teljesen át kellett rendeznem felfogásomat a külkereskedelemről. Elmondhatom, hogy
szerencsés vagyok, mert mind a
műszaki, mind pedig a kereskedelmi és költséggel foglalkozó „elődeim” kedvesen fogadtak a nukleáris
üzemanyag világában, segítettek,
hogy minél előbb megtanuljam a
specifikus vonásokat. A cél érdekében 2002 januárjától a Nukleáris
Üzemanyag Osztályon dolgoztam
2006. december 31-ig. Megint egy
szép időszak az atomerőműnél eltöltött éveimből. Itt már nemcsak
a kereskedelmi tudásomra volt
szükség, de az osztályvezető-helyetteseként több, eddig ismeretlen feladatot is meg kellett oldani.
A munkám révén kapcsolatba léptem több nemzetközi szervezettel
és atomerőművel is, 2004 és 2009
között az Euratom Supply Agency,
az EU-tagállamok nukleáris energiával kapcsolatos tevékenységeit
harmonizáló szervezet munkájában
is részt vettem.
–– Fantasztikus pályafutás, mindez nőként. Minden elismerésem.
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De mi a helyzet a „másik” oldalon?
A családra gondolok, és persze a
hobbira, szabadidőre.
–– A férjem, Szél István is az
atomerőműben dolgozik, pár évvel később váltott munkahelyet,
csatlakozott hozzánk, illetve az
atomerőműhöz. Jelenleg ő is a beszerzésen dolgozik. Két csodálatos fiam van, a nagyobbik évek óta
dolgozik, BMGE-n megszerezve az
MSC-képesítést, és most kezdte el
az önálló családi életet is, a múlt hónapban volt az esküvője. A kisebbik
fiam terve szerint a jövő év elején
végez a Corvinus Egyetemen.
Mindig is szerettem a sportot,
több-kevesebb intenzitással vettem részt az olimpiai ötpróbákon,
illetve mintegy tizenöt éve triatlonozom. Szeretem a képzőművészeteket, a zenét, ínyenc vagyok
gasztronómiában, 2007-ben megszereztem a Londoni WSET nemzetközi borszakértő diplomát is.
–– Ez még mind nem volt elég? Hiszen akkor te nemcsak üzemanyagszakértő, hanem borszakértő is
vagy. Érdekes és furcsa szakértői
párosítás. Ezek után meg merjem
kérdezni, hogy vannak-e még további terveid a jövőre nézve?
–– Ahogy beszélgettünk az atomerőműben eltöltött 35 évemről,
felvillant sok-sok nehéz, de boldog
pillanat. Mindig éreztem, hogy fontos vagyok, elismerik a tudásomat,
számítanak a munkámra és rám. Ezt
szeretném fenntartani, és kész vagyok újabb, előrevivő feladatokat is
vállalni.
Szeretném a triatlonban elért eredményeimet is javítani, és a jelenlegi
sprint mellett hosszabb távokon is
kipróbálnám magam.
Most úgy tűnik, az utóbbi lesz a nagyobb kihívás.
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SPORT

Ujjmozdulat
Tóth Márton | Fotó: internet
Új év, új élet. Majd most elkezdem, formába hozom magam.
Elmegyek futni, lejárok heti háromszor úszni, biciklivel járok
munkába, spinning, TRX-edzéseket fogok látogatni. Vagy
esetleg letöltöm a League of
Legends-et vagy a Starcraftot…
Egyes kutatások szerint a mai gyerekek többsége, 65%-a egy ma
még nem létező munkahelyen fog
egy ma még nem létező munkát
végezni, és egyre rugalmasabbnak kell lennie, egyre többször kell
új területeken rátermettségét bizonyítania. Az automatizálódás, a
technikai fejlődés, a digitális világ
előretörése annyira felgyorsult az
utóbbi években, hogy egyre nehezebb a „régi” világ dolgait megtartani.
Az e-sport, amelynek egyik zászlóshajója a League of Legends és

a Starcraft, a XXI. század egyik legdinamikusabban növekvő sportágazatát jelenti.
De sport-e az e-sport?

Mi az az e-sport?

Kutakodva a szakirodalomban, érdekes dolgokat lehet olvasni erről
a szórakoztató ágazatról, amit előszeretettel neveznek e-sportnak.
Ülnek az emberek, főként fiatalok
egy-egy számítógép előtt, és csapatban játszanak egymás ellen, exponenciálisan növekvő nézőszám
mellett. Ez a játékkal való versenyzés tudatosan fejlődik és veszi figyelembe a rajongók igényeit.
Dióhéjban ezt nevezik e-sportnak.

Az eredet

A 90-es évekre vezethető vis�sza a név, ebben az időben alakult az Online Gamers Association, és elindították az első offline

rendezvényt. A digitális technika
előretörése törvényszerűen hozta magával ennek az iparágnak a
fejlődését, amely egyes országokban, például a bölcsőjének számító Dél-Koreában kultuszszámba
megy. Alapvetően más ütemben
alakult ki az e-sport keleten és
nyugaton. A korai 90-es években
gyorsan fejlődött az internet sebessége Koreában, persze csak a
félsziget déli részén, és ez hozta
magával a multiplayer játékok térhódítását. A dél-koreai televízió is
olyan mértékben fejlődött, hogy
sokkal látványosabbá tudta tenni
ezen játékok közvetítését, ami persze a játékosokat is arra ösztönözte, hogy ne csak magukat, hanem
a nézőket is szórakoztassák. Nyugaton, főleg Észak-Amerikában és
Európában internetes oldalakon
lehetett követni a versenyeket,
ezért az elterjedése is lassabb volt.

SPORT
Akkor sportoljunk!

A neve alapján sport, de valóban
nevezhetjük a fürge ujjmozdulatokat sportnak? Persze ez csak
leegyszerűsített megközelítés részemről, hiszen nekem a sport szorosan összefügg a test aktív mozgásával. Mondhatjuk, hogy akkor
mi van a sakkal, ami szintén sport,
ám szellemi. Ha az e-sportot kellene kategorizálnom, akkor ezt is a
szellemi kategóriába tenném, az
azt űzőket pedig játékosnak, nem
sportolónak nevezném.
Azért sorolnám be ebbe a kategóriába, mert az ezt magas szinten
művelők feltehetően kivételes intelligenciával rendelkeznek, amely
a bonyolult, több képességre,
azok összehangolására építő stratégia profi végrehajtását lehetővé teszi. Villámgyors reflexek kellenek, egy játékos több mint 300
akcióra képes percenként, ami a
sokoldalúságot tükrözi. Kutatások
kimutatták, hogy a reflexek és a
mentális ügyessége egy e-sportolónak sokkal jobb az átlagnál.
De mégis, egy számítógép előtt
ülnek a játékosok nem ritkán 14-16
órákat. Ennyi időt egy fizikai sportnál nem lehetne bírni, és meggyőződésem, hogy az e-sportolók
gép előtt ülésének is jelentkeznek
majd a negatív következményei.
A League of Legends egyik ásza,
a 22 éves Steven „Snoopeh” Ellis
nem bírta az 5 év megállás nélküli
játékot, kiégett és visszavonult.

Business is business

Felmerül a kérdés, hogy mi az,
hogy visszavonult, ez nem csak
egy szórakozás, amit az játszik, akinek kedve van hozzá?
A hőskorban még így volt, és tulajdonképpen napjainkban is, ám
ma már kőkemény üzlet is vegyül
az elegybe. Vannak olyan profi

játékosok, akiknek mindennapjait
a játék teszi ki, ezzel keresik – az
egyébként nem elhanyagolható –
pénzüket. Minél többet gyakorol
valaki, annál jobb lesz, pont mint
egy hagyományos sportban, és
akkor már komoly összegeket lehet zsebre tenni, egy profi e-sportolónál futballsztárokkal vetekedő
pénzek mozognak. Őket segítik az
edzők, stratégák, pszichológusok,
menedzserek.
Kontroll
A napokban jelent meg az Egészségügyi Világszervezet (WHO)
International Classification of
Diseases nevű ajánlásának 2018ra érvényes, 11. kiadása, amely a
videojáték-függőséget a mentális zavarok között sorolja fel. Az
ajánlás nem tesz különbséget az
online és offline játékok között,
három jellemzőjét írja le a függőségnek:
• a beteg elveszíti a kontrollt a
játék felett;
• a játéknak egyre nagyobb
prioritást ad az életében az
egyéb tevékenységek kárára;
• annak ellenére folytatja a
játékot, hogy annak negatív
következményei vannak az
életére.
Az ajánlás hangsúlyozza, hogy
nem minősül automatikusan betegnek az, aki sokat foglalkozik
videojátékokkal, a diagnózis feltétele, hogy a játék kontrollálja
az illető életét, és ne fordítva.

Evolúciós folyamat figyelhető
meg itt is, ha valaki sokat játszik,
jobb lesz, felkarolja egy csapat
vagy szervezet, még többet játszik és még jobb lesz. A nézőszám emelkedése – több tízezres
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standionokat töltenek meg egyegy verseny alkalmával – vonzza a
befektetőket, szponzorokat, akik
fizetést adnak a csapatuknak, játékosuknak. Online a livestream tartalmak miatt a Twitch nevű platformon lehet követni a versenyeket,
míg a youtubera a válogatott tartalmakat keresők mennek, évente
százmilliós nagyságrendben. Az
érdeklődők több mint háromnegyede az Y generáció tagja (19802000-es években születettek), ami
még vonzóbbá teszi a cégeknek
ezt a, mondhatjuk így, gazdasági
szegmenst.
A Superdata statisztikáiból kiolvasható, hogy 2017-re már másfél
milliárd dollárosra duzzadt a piac,
amelynek fele a sportszervezetektől és brandektől folyt be, és folyamatos bővülést prognosztizálnak, 2022-re elérheti a 2,3 milliárd
dollárt. A közösségi finanszírozás
sikere az e-sport, ám az igazán komoly pénzek a szponzorálásban,
termékeladásban, franchise-díjakban vannak. Olyan óriások, mint a
Coca-Cola, az Intel, a Red Bull, a
Samsung vagy akár a Nissan is látja a fantáziát a versenyekben, játékosokban, és ez a sor a következő
években csak fokozódni fog.
Vátozik a világ, egyre többet vagyunk online, a ma születő, felnövő gyerekeknek pedig ez a
természetes. A környezetemben
is tapasztalom, hogy a gyerekek
egyre többet gépeznek, magától értetődő, hogy van telefonjuk,
sőt azon internet is. Ám azt gondolom, hogy annak is magától értetődőnek kellene lennie, hogy
mozogjanak, kifejlesszék azokat a
koordinációs képességeiket, amelyekkel egy sokkal minőségibb
élet élhető. Mert amit már régóta
tud az emberiség: ép test ép lelket
feltételez.
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RETRÓ

Már az ufók is lopják
a villamos energiát
Orbán Ottilia

Mindenki tisztában van azzal, hogy
a jövő a zöldenergetikáé. A nap, a
szél, a víz és az atom kiegészítik
és erősítik egymást, olyan négyszöget alkotnak, amely a globális
szénmentes energiatermelés alapjává válik. Már az ufók is érdeklődnek utána.
Olcsó áram, tiszta levegő, életünk
része.
(Atomerőmű c. lap 1991. decemberi száma)

BABAHÍREK
Nevem: Szél Zsófia Luca
Születésem helye, ideje: Pécs, 2017. október 14.
Születéskori súlyom: 3600 g
Hosszúságom: 52 cm
Testvérem: Zsombor, 2,5 éves
Anyukám: Szél-Sipos Andrea, testnevelő tanár
a Paksi Deák Ferenc Általános Iskolában
Apukám: Szél Benjámin, turbinaoperátor a Turbina Osztályon

Nevem: Pálfalvi Elena
Születésem helye, ideje: Pécs, 2017. november 6.
Születéskori súlyom: 3480 g
Hosszúságom: 48 cm
Testvérem: Adina, 3 éves
Anyukám: Pálfalvi-Berkics Bojána, WALKenergie- és fittnessedző,
hobbi designer
Apukám: Pálfalvi Gábor, a Turbina Osztályon turbinafőgépész

Nevem: Szabó Nándor

Születésem helye, ideje: Mohács, 2017. november 22.
Születéskori súlyom: 3300 g
Hosszúságom: 50 cm
Testvérem: Dániel, 3 éves
Anyukám: Szabó-Horváth Edit, banki tanácsadó
Apukám: Szabó Tamás, az Atomix Kft.-nél tűzoltó

Nevem: Dénes Attila
Születésem helye, ideje: Mohács, 2017. november 24.
Születéskori súlyom: 2850 g
Hosszúságom: 53 cm
Első gyermek vagyok a családban.
Anya: Dénes-Dömötör Nóra, a Tolna Megyei
Balassa János Kórházban ápolónő
Apa: Dénes Attila, az Atomix Kft.-nél tűzoltó
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MUNKATÁRSAINK

Gyászközlemények
Az atomerőmű dolgozói megőrzik elhunyt munkatársaik emlékét.

Szakonyi Ferenc (1929–2017)

Berek Mihály (1932–2017)

2017. november 19-én, 88 éves korában elhunyt Szakonyi
Ferenc, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa. 1929.
június 8-án született Nagypécselyen. 1984. július 9-én
vették fel a Paksi Atomerőmű Vállalathoz. 1989. augusztus
1-jén történő nyugdíjazásáig a Balatonfüredi Rehabilitációs
Központban dolgozott kertészként.
Temetése 2017. november 24-én, a balatonfüredi
köztemetőben volt, ahol családja, barátok, ismerősök, volt
munkatársak vettek tőle végső búcsút.

2017. november 22-én, életének 86. évében elhunyt Berek
Mihály, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa. 1932.
február 24-én született Bölcskén. 1979. április 5-én vették fel
a Paksi Atomerőmű Vállalathoz. 1992. február 25-én történő
nyugdíjazásáig a Vegyészeti Osztályon vízlágyító-kezelőként
dolgozott.
Temetése 2017. november 29-én, a bölcskei katolikus
temetőben volt, ahol családja, barátok, ismerősök, volt
munkatársak vettek tőle végső búcsút.
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A jövő félelme és a horoszkópok kora
Prancz Zoltán | Fotó: Juhász Luca
Az emberi civilizáció határtalan fejlődésébe vetett
hitnek a múlt század utolsó évtizedeiben bekövetkezett megrendülése óta az egyik legnyomasztóbb
általános félelem a jövőtől való félelem. Valóban
ijesztő globális krízisekkel kell szembenéznünk. Nem
múlik el nap, hogy ne hallanánk ökológiai, túlnépesedési, egészségügyi vagy gazdasági válságról (hogy
a mostanában legzajosabb migrációs válságot ne is
említsük). Az emberiség jövőjével kapcsolatos, annak
kézben tarthatóságát hirdető össznépi optimizmus –
amely a felvilágosodás koráig nyúlik vissza, és annak
tudományosságában gyökeredzik – szertefoszlóban
van. Nem meglepő hát, hogy a történelem nagy ingája, amely nemrég a „megváltó tudomány” szélsőpontjáig lengett ki, most a másik végpont irányába
kezd visszalendülni: a jövő bizonytalanságát átérző
emberek sokasága válogatás nélkül fordul a transzcendencia, a misztikum valamely fajtája felé.
A kínálat bőséges. A jövőtől való félelem aprópénzre
váltásának – értsük ezt a szellemi színvonal viszonylatában vagy akár szó szerint – egyik tipikus esete a
horoszkóp. Jószerével nincs az a magára valamit adó
sajtótermék, amely ne közölne legalább egy rövid
horoszkóprovatot. És persze a kártyavetés, a tenyérjóslás vagy a régi jó kristálygömb reneszánszának is
tanúi vagyunk.
E rövid áttekintésnek semmiképpen sem célja a jövő
bizonytalanságából fakadó félelem bagatellizálása
vagy a természetfelettire irányuló megoldáskeresés
elutasítása. Határozott célja viszont az utóbbi kapcsán a megfontoltság és a gondolati igényesség ajánlása. Ugyanis a természetfelettivel kecsegtető alternatívák esetében is igaz a mondás: nem mind arany,
ami f énylik.
Az önmagát általában a ráció szféráján túlra pozícionáló transzcendencia kapcsán sem kell lemondanunk
a józan ész használatáról. Erre nézve álljon előttünk
Nabu-kudurri-uszur király példája (a király neve magyaros átírásban így található meg a forrásokban:
Nabukodonozor vagy Nabukadneccár). Az i. e. 7-6.
században működő Újbabiloni Birodalom legjelentősebb uralkodója egy ízben felzaklató álmot látott. Rettenetes tekintetű szoborkolosszus jelent meg előtte,
amelynek feje aranyból, melle és karjai ezüstből, hasa
és oldalai rézből, lábszárai vasból, lábfejei pedig rész-

ben vasból, részben agyagból készültek. (Megjegyezhetjük itt: innét ered az „agyaglábakon áll” szólásunk.)
Az álom folytatásában egy hirtelen alázuhanó kőszikla
ledöntötte agyaglábairól, és szétzúzta a kolosszust,
míg maga a kőszikla heggyé növekedett, és betöltötte a Földet. A király, akit szintén gyötrően foglalkoztatott a jövő, azaz birodalma jövője, isteni üzenetet
sejtett az álomban, de nem értette azt. Hívatta hát
a tudósait, illetve varázslóit – e két foglalkozás ez idő

tájt nagyjából egyet jelentett –, hogy a segítségüket
kérje az álom megfejtésében. És itt jön a józan ész
használatának példaértékű mozzanata: nem egyszerűen az álom megfejtését kérte a varázslóktól, hanem
azt is, hogy mondják el neki először magát az álmot.
A rendhagyó felvetés abszolút észszerű volt: ha valaki
istennel vagy szellemekkel érintkezik – miként ezt az
egykori varázslók állították magukról (s állítják a maiak
is) –, nem jelenthet számára problémát egy ilyen apró
többletkívánság teljesítése. A király megteremtette
ezáltal a misztikus „szolgáltatás” hitelességének ellenőrzési lehetőségét. Talán mondani sem kell, hogy
a varázslók csúnyán elhasaltak a próbán.
Ám a történet nem ér itt véget. Volt ugyanis valaki a
birodalomban, aki mind az álmot, mind annak jelentését el tudta mondani a jövő miatt aggódó uralkodónak. A fogolyként Babilóniába hurcolt héber Dániel
egész világtörténelmet átfogó magyarázata máig elolvasható az általa írt könyvben, az ószövetségi iratok
között.

