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Köszöntő
Dr. Kovács Antal
kommunikációs igazgató
Fotó: Bodajki Ákos

Kedves Olvasók!
„A dolgok nem kívül kezdődnek, hanem belül (…),
nem a láthatóban, hanem a láthatatlanban” – írja
Hamvas Béla. A tudomány fejlődése során az ember
apránként jutott el odáig, hogy ne önmaga legyen a
mérték, hogy kiszélesítse a megismerés határait, és
felfedezze azt is, ami annyira apró vagy óriási, hogy
számára láthatatlan – és ami mégis a dolgok kezdete.
Az „atom” szó szép példája ennek, hiszen egészen a
19. század végéig úgy hitték, az atomok megfelelnek
a szó jelentésének: oszthatatlanok. Ahhoz, hogy az
atomenergia, az atomerőmű létrejöhessen, a mikrovilág mélyebb szintjeire is el kellett jutnia a fizikusoknak.
Júliusi lapszámunkban ezt a körülöttünk létező, életünkre ható mikrovilágot fedezzük fel. Írunk azokról
az innovatív technológiákról, amelyek az atomipart

„kicsinyítik”, törpereaktorokról és nukleáris akkumulátorokról. Megnézzük, hogy hogyan kapcsolódik a
kvantumelméletben fizika és filozófia, hogyan hatott
egymásra ez a kettő, de bepillanthatunk a méhek titkos életébe és a mindenütt jelen lévő mikroorganizmusok univerzumába is.
A mostani lapszámban teszünk egy kitérőt egy olyan
téma irányába, amely a mikrovilághoz csak annyiban
kapcsolódik, hogy apró lépésekben, fizikailag kevésbé láthatóan, de igen jelentős változásokat hoz a
Paksi Atomerőmű életében. Gondos előkészítést követően idén nyártól bevezetjük a Sztenderd Nukleáris
Működési Modellt, azt a nemzetközi kutatóintézetek
által fejlesztett működési rendszert, amely szerint már
a világ atomerőműveinek nagy része működik.
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REND A LELKE

Működő rend
Torma Dóra | Fotó: Bodajki Ákos, Juhász Luca
„Ez egy működési-fejlesztési projekt, amellyel az erőmű egy magasabb szintre akar lépni” – összegzi
Czibula Mihály projektvezető azt az új fejlesztést, amely a jelentős műszaki átalakítások – például az
üzemidő-hosszabbítás vagy a C15-projekt – lezárása után, idén júliusban startol a gyakorlatban is a Paksi
Atomerőműben. A Termelési Alrendszer Működésfejlesztés Kiemelt Projekt (TAMF) során az erőmű a
műszaki területekhez kapcsolódó munkafolyamatait a világ legtöbb atomerőművében húsz éve használt
Sztenderd Nukleáris Működési Modell szerint alakítja át.

REND A LELKE
Felszabaduló energia

„Az elhatározás igazából mindig is
megvolt a cégben, folyamatosan
voltak törekvések, hogy javítsuk a
működésünket, de most jutottunk
el egy olyan életszakaszba, hogy
ezt komplexen meg is tudjuk valósítani” – mondja Czibula Mihály.
Az atomerőműnek meg kellett
várnia, hogy lezáruljanak az ennél
fontosabb, magasabb prioritású
fejlesztései – elsősorban az üzem
idő-hosszabbítás, ami az elmúlt tizenhét évben a legnagyobb feladata volt a fejlesztéseken gondolkodó
mérnököknek, valamint a 2015-16ban hatósági engedélyt kapott
C15-projekt, amelynek révén az
erőmű blokkjai 15 hónapos ciklusokban működhetnek a korábbi 12
helyett. „Felszabadult egy olyan
alkotó közösség, akiket egy újabb
feladatra mozgósíthatunk” – teszi
hozzá a projektvezető. „A szerve-

évtizedes tapasztalattal bíró, sok
esetben a kezdetek óta itt dolgozó
szakemberek, akiket pótolni önmagában is hatalmas feladat. A helyükre érkező fiatalok dolgát, beilleszkedését, tanulását jelentősen
megkönnyítheti, ha apró lépésekre
lebontott feladatok, könnyen áttekinthető rendszer fogadja őket.

A modell

A nyár folyamán elkezdett működésfejlesztési változtatás nem
helyi találmány, hanem jelentős
nemzetközi tapasztalatokon alapul. „Egy ilyen fejlesztést célszerű
egy egységes koncepció mentén
végrehajtani, ezt pedig nem kellett
feltalálnunk, húsz éve létezik, úgy
hívják, hogy Sztenderd Nukleáris
Működési Modell” – mondja Czibula Mihály. A modellt 1998-ban
vezették be, amerikai kutatóintézetek dolgozták ki. A világ atom-

tolják az üzemeltetői tapasztalatokat, a műszaki-tudományos élet növekvő tudásanyagát, és pár évente
finomhangolják az ajánlásokat.
A modellt középszinten egy az egyben átvettük, nem módosítottunk
rajta, nem igazítottuk a saját gyakorlatunkhoz. Hiszünk abban, hogy
ha a világban ennyire jól működik
egy ilyen kiforrott modell, akkor
ahhoz nem szabad hozzányúlnunk.
Az eljárások és a folyamatok szintjén természetesen figyelembe kell
venni a régió műszaki kultúráját, a
konfigurációt, ennek a dizájnnak a
jellegzetességeit, de a középszintű
folyamatoktól nem térünk el.”
A Sztenderd Nukleáris Működési
Modell – történetileg annak folyományaként, hogy az amerikai
atomerőművek nem az állam tulajdonában vannak, hanem befektetőkében, a cégeket tőzsdén jegyzik
– a nukleáris biztonság szempontja mellett egy másikkal is számol,
mégpedig az üzleti szempontokkal.
„Ez a rendszer összhangot teremt
a versenyképesség, a nukleáris biztonsági rendszer és a környezeti
terhelés szempontjai között” – állítja Czibula.

A változás

zeti működésünk átalakítása rengeteg erőforrást, energiát, sok ember
részvételét igényli, és ez csak mostantól áll rendelkezésünkre.”
„Egyszerű, könnyen átlátható, kön�nyen megtanulható rendszer a cél”
– ezt már Kovács Ferenc, a Munkairányítási Főosztály vezetője mondja. A végletekig történő egyszerűsítést külső szempont is indokolja: a
következő 5 évben 500 ember megy
nyugdíjba a Paksi Atomerőműből –

erőműveinek 80 százaléka ez alapján működik – az Egyesült Államok
valamennyi erőműve, az EDF óriáskonszern blokkjai, beleértve az 54
atomerőművi blokk mellett a fos�szilis és vízerőműveket is, közelebbi
példákat említve a cseh és szlovák
a paksi blokktípussal megegyező
VVER-440-eseit is.
„Ez egy élő sztenderd” – teszi hozzá Kovács Ferenc. – „Folyamatosan
önmagát javító rendszer, visszacsa-
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A projekt öt területen alakítja át az
erőmű üzemeltetésének munkafolyamatait, öt fő termelési alrendszert
hozva létre: ezek a munkairányítás, a
berendezésmegbízhatóság, a konfiguráció-menedzsment, az ellátási
lánc és az erőmű-üzemeltetés. Mivel
az üzleti folyamatokat informatikai
rendszerek, programok támogatják,
a folyamatfejlesztéshez szorosan
kapcsolódik az IT-infrastruktúra újragondolása is, ami a lassan 10 éves
rendszer upgrade-jén keresztül valósul meg.
Lényeges eleme lesz a változásoknak, hogy apránként, kis lépések-
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ben több évre lebontva történnek
majd. „A nemzetközi ajánlás óva
int minket attól, hogy egy nagy ›big
bang‹ keretében, egyszerre vezessük be a modellt” – indokolja Kovács Ferenc. „Inkább az javasolják,
hogy kis lépésekre, részváltozásokra bontva dolgozzunk, és mi ezt az
utat követjük. Meg kell találnunk a
változásoknak azokat a kis szeleteit, amelyekkel egyszerre elbírunk.
A hatóságnak az engedélyeztetés

során – ezt a változtatást ugyanúgy
engedélyeztetni kell, mint a műszaki átalakításokat – be kell nyújtanunk a teljes tervet egészben,
de egyúttal azt is jeleznünk kell,
hogyan, milyen részterületekkel
haladunk előre.” Az új működési
modell bevezetésekor, különösen
az elején a tervek szerint gyakori
lesz a párhuzamosság – ezt a változásmenedzsment kezeli. Eleinte
biztosan többletmunka lesz a résztvevőknek” – mondja Kovács. „Egyrészt a duplikáció miatt, másrészt
pedig azért, mert a rutinnal végzett
munka általában kevesebb energiát
igényel. Az átállás a Sztenderd Működési Modellre a munkaerő létszámát nem érinti, semelyik szakaszában: magyarán úgy látjuk, hogy a

meglévő embereinkkel meg tudjuk
oldani azt az időszakot is, amikor a
bevezetés idején némi pluszmunka lesz vele, azt követően pedig
ugyanannyi ember kell majd a működtetéséhez, mint a mostani rendszerhez – az erőforrás-megtakarítás
amúgy sem célja a változásnak.”
A munkairányítás a modell központi eleme, ezt vezetik be elsőként.
Alapvetően egy folyamatba veszi
a munkalépéseket elejétől a végéig, lépésről lépésre ad egyértelmű,
pontosan meghatározott válaszokat arra, hogy mi után mi történik.
Az egyszerű meghatározás ös�szetett hátteret rejt: összesen 23
eljárásrend írja le ezeket a lépéseket. Két területen határozza meg
a pontos feladatokat: megszabja,
hogy mi történjen akkor, ha műszaki eltérést észlelnek (az észleléstől
a javításon át a működésig), és az
időszakos, tervezett tevékenységeket. „A szakmaspecifikus rendszerek kezelését folyamatszinten egységesíteni kell” – mondja Kovács
Ferenc. „A folyamatoknak egyformáknak kell lenniük, mert így követhető minden munka, ehhez viszont
arra is szükség van, hogy egy kézbe
kerüljenek a munkairányítási funkciók. Július 1-jével ezért létrehoztuk a Munkairányítási Főosztályt a
Karbantartási Igazgatóságon belül
– ebbe egyrészt átkerül teljes létszámban a Munkairányítási Osztály
(korábban Karbantartás-irányítási
Osztály), amely eddig az Üzemviteli
Igazgatóságon működött, másrészt
létrejött a Munkairányítás-támogatási Osztály. Ezen a főosztályon
eddig szétszórt tevékenységek,
szerepkörök is egyesülnek (pl. beszerzés, logisztika, kontrolling, sok
egyéb). A kis változások alapelve
szerint első lépésben mást nem
változtattunk.” A változás egyik
legfontosabb eleme, hogy megnő

az előreterveztehőség, a jelenlegi
2-3 hétről 12-re. Ez önmagában sok
előnnyel jár a munkák pontos előkészítésére vonatkozóan.
A berendezésmegbízhatóság lényegében annak a mérnöki háttérnek a folyamatait takarja, amely
folyamatosan monitorozza az aktuális műszaki állapotot. „Egyszerű
hasonlattal, mint amikor egy házaspárnál az autót a feleség vezeti,
de a férj gondoskodik arról, hogy a
kocsi műszakilag rendben legyen,
ne álljon le – meghallja, ha valami
zörög a motortérben, számon tartja, mikor van szükség olajcserére” –
magyarázza Czibula Mihály. „Ehhez
középszinten kész van 6 eljárásrend
– jóval kevesebb, mint a munkairányításnál –, a bevezetésébe pedig
még mintegy kétévnyi munkát kell
majd beletenni.”
A berendezésmegbízhatóság területén új megközelítéseket, struktúrákat hoz majd a váltás. Fontos cél,
hogy a rendelkezésre állás maximális legyen, vagyis a lehetséges termeléshez képest a lehető legjobb
legyen a tényleges termelés aránya. „A berendezéseinket az eddigi
gyakorlat szerint a biztonság szempontjából rangsoroltuk” – mondja
Czibula Mihály. „A termelésmegbízhatóság szempontjából viszont
még nem készítettünk ilyen rangsort, nem azonosítottuk a berendezéseket. Ha például kiesik az egyik
generátor, az a nukleáris biztonságot nem érinti, ilyen szempontból
nem lényeges, de mégis leáll az
egyik turbina, azaz feleződik a termelés, ami jelentős veszteséget
okoz a vállalatnak. Eddig ez a fókusz
nem szerepelt a karbantartási stratégiában. Most kidolgoztunk erre
egy komplex módszertant, funkcionális berendezéscsoport-képzésnek hívjuk. Az erőműben a berendezéseket azért építették, hogy
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ellássanak egy bizonyos funkciót,
ilyen például egy hőelvonási funkció. Ennek a rendszernek sok eleme
van, szivattyú, hőcserélő, villamos
betáplálás, vezérlés, armatúrák,
csővezetéki elemek... Ha ebből a
halmazból bármi elromlik, akkor a
funkció sérül – teljesen mindegy,
hogy melyik elem miatt. A módszereink arra irányulnak majd, hogy
egy funkcióvesztéssel végezzünk el
minden javítási, álllapotfenntartási
tevékenységet egy berendezéscsoporton. Mint amikor otthon ki kell
festenünk a szobát, de ha már nekiállunk, kicseréljük a laminált padlót
is, és új konnektorokat teszünk – lehetne egyesével is, de azért sokkal
hatékonyabb egyszerre. Az atomerőműben ennek számos pozitív
hozadéka van, gyorsabb és kevesebb munka, kisebb kollektív dózis,
kevesebb hulladék.”
„Ehhez kapcsolódik az értékalapú
karbantartási stratégia, amit szeretnénk új szemléletként bevezetni” –
mondja Czibula. „A berendezések
nem feltétlenül akkor a legolcsóbbak, ha a legmegbízhatóbbak – ez
nagyon sok előzetes karbantartást
igényel. A háztartásban sem hív
senki szerelőt addig, míg a hűtő el
nem romlik. Egy atomerőműben is
vannak olyan berendezések – értelemszerűen olyanok, amelyek a
nukleáris biztonságot nem érintik
–, amelyek mehetnek, míg el nem
romlanak, míg olyanok is, amelyeket megelőző jelleggel kell karbantartani. Meg kell találnunk azt az
optimális pontot, ahol a korrektív és
preventív javítások egyensúlyban
vannak, vagyis ahol alacsony az új
berendezésekre fordított költség,
és a lehető legnagyobb a megbízhatóság és a rendelkezésreállás.”
A konfigurációmenedzsment lényegében egy egyensúlyt felügyelő
szervezet: arról gondoskodik, hogy
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ha változtatni kell, az úgy történjen
meg, ahogy kell, összehangolva a
tervezési alapban előírtak, a tervezés és a kivitelezés hármasát.
Az ellátási lánc fog össze mindent,
ami ahhoz kell, hogy egy hibajavítást, karbantartást, műszaki átalakí-

idén adaptálja a Paksi Atomerőmű,
többségét jövőre, néhány területet
pedig az elkövetkezendő években.
Ez a projekt talán nem olyan látványos, mint a korábbi műszaki fejlesztések, de az itt dolgozók életét,
munkáját kiszámíthatóbbá, követ-

tást meg lehessen valósítani – arról
gondoskodik, hogy minden, ami
ehhez szükséges, akkor és ott legyen, ahol kell, alkatrész, szakképzett humánerőforrás, segédanyag,
a munkavégzést lehetővé tevő feltételrendszerek. Jövő év végéig 12
hetes tervezésre áll át a rendszer,
vagyis ennyi időre előre látják majd
a szakemberek, hogy pontosan milyen munkák lesznek, ennyi ideje
lesz az ellátási láncnak beszerezni,
ami az adott munkákhoz szükséges.
Az IT-infrastruktúra pedig mindezek informatikai hátterének megteremtését, annak fejlesztését jelenti.

hetőbbé, talán kellemesebbé teszi
majd. „A hatékonyabb működés
mindig jelent költségcsökkentést
is, még ha nem is ez a cél lebeg a
szemünk előtt” – összegezte Kovács Ferenc. „A TAMF-projekt, a
Sztenderd Nukleáris Működési Modell bevezetése a mi vállalásunk,
mi magunk, a Paksi Atomerőmű
döntött úgy, hogy javítani akarja a
működését. Nem lesz munkaerő-
fölösleg, és nem akarunk ezzel direkt többet termelni. Azt várjuk,
hogy a modell révén tovább javul
a biztonság, tisztább felelősi viszonyok jönnek létre a hatékonyabb
működés mellett, és létrehozunk
egy olyan rendszert, amely rugalmasan képes reagálni a változó külső kihívásokra.”

A jövő

A változás, az új modell bevezetése
elkezdődött, bizonyos elemeit már
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Atom kicsiben és egész kicsiben
Hárfás Zsolt | Fotó: Roszatom
Az atomenergiával kapcsolatban
általában a nagy egységteljesítményű atomerőművi blokkok
jutnak először az eszünkbe, pedig vannak más, nagyon érdekes alkalmazások is. A Paks II.
atomerőművet építő Roszatomnak számos ilyen innovatív technológiája van. A következőkben
– a teljesség igénye nélkül – két
különleges és egyedi megoldást
mutatok be.

Nukleáris akkumulátor

A világ atomenergetikai iparának
legnagyobb seregszemléjén, a
tavalyi moszkvai Atomexpón számos innovatív technológiát ismertettek a közönséggel. A Roszatom
innovációs részlegének standján például az eddigi fejlesztési
eredmények illusztrálására bemutatták a világ legkisebb, szinte
tenyérben elférő nukleáris reaktorát. A Ni-63-as izotópot használó
törpereaktor teljesítménye 1 µW.
Több mint 50 éven át tud szünet
nélkül működni, aminek kiválóan
hasznát tudják látni az űrkutatásban vagy akár a gyógyászatban,
például a szívritmus-szabályozók
fejlesztésében.
Az orosz kutatók tovább folytatják a nukleáris akkumulátorokkal
kapcsolatos fejlesztési munkát,
amelyek alapvetően a kapacitás és
a feszültség növelését szolgálják.
Mindezek kiszélesítik e különleges
akkumulátor alkalmazási területeit,
és ez egyébként nem a távoli jövő,
ugyanis a Roszatom zelenogorszki

(Krasznojarszki terület) elektrokémiai üzeme 2020–2023 között kezdi meg a nikkel-63-as izotóp ipari
méretű előállítását. A gyár a Hlopin
Radiológiai Kutatóintézettel, illetve a leningrádi atomerőművel
közösen valósítja meg a 80%-os
dúsítottságú Ni-63-as izotóp technológiai ciklusát. A zelenogorszki üzem egyébként a világon az
egyetlen, amely ipari méretekben
állít elő stabil Ni-62-es izotópot, és
szintén egyedülálló a világon a Ni63 dúsításában. Magát az áramforrást a Lucs tudományos kutatóintézetekből és termelőegységekből
álló egyesülés állítja elő.
A törpereaktor a lítium ionos akkumulátoroknál harmincszor kisebb,
a minimális kibocsátott béta-sugárzás elnyelődik az áramforrásban, és ilyen formában semmiféle
veszélyt nem jelent. A zárt városban, Zelenogorszkban található
vegyi üzem a dúsított urán mellett
stabil izotópokat gyárt, például
szegényített urán-hexafluorid feldolgozással is foglalkozik. Ez az
üzem a TVEL üzemanyaggyártó
vállalathoz tartozik.

Úszó atomerőmű

Az orosz és a globális atomenergetika újabb jelentős mérföldkőhöz
érkezett. A szentpétervári Balti Hajógyárból április 28-án indították
útnak Murmanszkba a világ első,
a 18. században élt világhírű orosz
tudósról, Mihail Lomonoszovról elnevezett úszó atomerőművi
blokkját, amely négy tengeren, a

Balti-, az Északi-, a Norvég- és a
Barents-tengeren 4000 kilométert megtéve május 17-én érkezett
Murmanszkba.
Az úszó blokkot május 19-én ünnepélyes keretek között fogadták az
orosz jégtörők báziskikötőjében,
ahol az úszó atomerőmű KLT-40C
típusú reaktorait várhatóan már
júliusban friss üzemanyaggal töltik fel. A fizikai indítást követően
a végső állomáshelyére, az innen
2951 tengeri mérföldre (5465 kilométerre) lévő csukcsföldi Pevek
városa felé veszi az irányt. Itt a
hálózatra csatlakozást követően a
világ első úszó atomerőműveként
és a legészakibb nukleáris létesítményként fog üzemelni. A reaktorok fizikai indítása után az úszó
atomerőművet, a Lomonoszov
Akadémikust, fedélzetén a 70 fős
üzemeltető személyzettel, várhatóan 2019 nyarán vontatják át az
északi hajózási útvonalon peveki
állomáshelyére. Itt már folyamatban van az építési munka annak
érdekében, hogy megteremtsék
az összes szükséges parti infrastruktúrát.
Az erőművet a Roszatomhoz tartozó Afrikantov Gépipari Kísérleti
Tervezőiroda által kifejlesztett 2
darab KLT-40C típusú reaktor fogja
működtetni, amely összességében
70 MW villamos és 300 MW hőteljesítményt biztosít. Emellett ez
a típusú úszó atomerőművi blokk
napi 330 ezer köbméter tengervíz
sótalanítására is alkalmas. Az orosz
atomtudósok és hajóépítők által
tervezett atomerőművet egy 144
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méter hosszú, 30 méter széles és
21 000 tonna vízkiszorítású hajótestre építették.
Az ilyen típusú erőművek folyamatosan tudnak üzemelni, és ezért nagyon gazdaságosak. A reaktorokban a nukleáris üzemanyagot csak
3-5 évente kell cserélni. Az erőmű
tervezett üzemideje 40 év, de ez
akár 50 évre is kitolható. Oroszország a hasonló reaktorokkal
kapcsolatban több évtizedes üzemeltetési tapasztalattal, valamint
kipróbált és bevált technológiákkal
rendelkezik. Gondoljunk csak az
orosz atomjégtörőkre! A világ első
– azóta már múzeumként működő

vontatni, ahol áramra és hőenergiára van szükség.
Az úszó atomerőmű rendelkezik a
legmodernebb biztonsági és védelmi rendszerekkel, teljes mértékben megfelel a Nemzetközi
Atomenergia-ügynökség biztonsági követelményeinek. A szakértői
elemzések arról szólnak, hogy cunami vagy más természeti katasztrófák sem tudnának kárt okozni
benne.
A fentiekre tekintettel talán nem
meglepő, hogy az úszó atomerőművek iránt nagyon nagy a
nemzetközi érdeklődés, ez pedig
komoly exportlehetőséget jelent-

szén-dioxid-kibocsátást. Az extrém
téli hidegben, amikor a hőmérséklet −40 fok alá esik, a közlekedési
infrastruktúra hiánya miatt a távoli
területek csak az atomenergiára
támaszkodhatnak a klímavédelmi
céloknak is megfelelő gazdaságos
és folyamatos villamosenergiaellátás érdekében.
A Roszatom már dolgozik az úszó
atomerőművek második generációján, amelyet optimalizált úszó
atomerőműveknek neveztek el.
Ezeket két RITM-200M típusú reaktorral szerelik majd fel (egyenként
50 MW teljesítménnyel). Az előző
típusokhoz képest ezeknek a reak-

– atommeghajtású jégtörőjét, a Lenin jégtörőt már 1956-ban üzembe
állították.
Ez a technológia kiválóan alkalmas
arra, hogy távoli területek, adott
esetben gazdaságilag fontos partvidéki területeket hő- és villamos
energiával lássa el, mindezt fenntartható módon, biztonságosan és
a klímavédelmi céloknak is megfelelve szén-dioxid-kibocsátástól
mentesen oldják meg. Az erőmű
nem egy adott helyhez kötött,
ezért szükség szerint oda lehet

het Oroszország számára. Csak önmagában Kína 20 darab ilyen úszó
atomerőművet rendelne, valamint
üzletet is lát az ilyen típusú erőmű
építésében, éppen ezért saját tervezésű úszó atomerőművek kifejlesztésén is dolgozik.
Csukcsföld 1974 óta használ atomenergiát. A Lomonoszov Akadémikus üzembe állítása után a
bilibinói atomerőművet és a csaunszki szénerőművet fogja kiváltani, a jelenlegi szinthez képest
évi 50 000 tonnával csökkentve a

toroknak a teljesítménye nagyobb
lesz, de a méretük kisebb.
Az oroszországi úszó atomerőművi fejlesztés jól illeszkedik a Nemzetközi Energiaügynökség által
készített World Energy Outlook
2017 című kiadvány Fenntartható
Fejlődés Szcenáriójának globálisan
teljesítendő jövőképéhez, miszerint a globális klímavédelmi célok
elérése érdekében a következő
évtizedekben jelentősen fejleszteni kell az atomerőművi termelést a
megújuló energiaforrások mellett.
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Kvantumelmélet –
egy világkép-változtató felfedezés
Prancz Zoltán | Fotó: internet
A kvantumelmélet – vagy annak bizonyos értelemben szinonimáját jelentő kvantummechanika – jelentőségét jól érzékelteti, hogy Teller Ede, világhírű magyar fizikus egyenesen a 20. század legfontosabb
tudományos felismerésének nevezte. Ez az atomok és atomi részecskék viselkedésével foglalkozó tudomány gyökeresen más megvilágításba helyezte világunkat, mi több, új világképet hozott. Hogy ez az új
világkép a köztudatban mégsem foglalja el a jelentőségének megfelelő helyet, talán annak is betudható, hogy a kvantummechanika gyakorlati alkalmazása egyelőre szűk korlátok közé szorul. Mindazonáltal
ez nem ok arra, hogy ne tegyünk most egy mélyebb bepillantást a mikrovilág, pontosabban a nanovilág
különös viszonyaiba és a gondolkodástörténet ide kapcsolódó vonulatába.

Mi itt a kérdés
tulajdonképpen?

A kortárs tudós Paul Davies így vezeti fel az alapproblémát az egyik
ismeretterjesztő bestsellerében:
„Mondhatjuk, hogy egy esemény
»vakvéletlen« vagy »baleset« szüleménye, ha nem volt valami, ami

kézenfekvően kiváltotta volna.
Gyakori példák erre, mikor kockát
dobunk, fej vagy írást játszunk.
De vajon meghatározhatatlanok-e
ezek az események, vagy csupán
arról van szó, hogy az őket megszabó tényezők és erők rejtve
maradnak előttünk, ezért tűnnek

esetlegesnek? A 20. század előtt a
legtöbb tudós igennel felelt volna
az utóbbi kérdésre. Feltételezték,
hogy a világ alapjában szigorúan
determinisztikus (meghatározott,
az ok-okozati szükségszerűségnek
alárendelt), s a véletlen vagy esetleges események megjelenése teljes
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Ha nem ismernénk a keringési törvényeket
A determinizmus megvilágítására jó példát kínál a bolygók mozgása.
A bolygók a keringési törvények által meghatározott módon haladnak
a Nap körüli pályájukon. Mivel Kepler óta ismertek ezek a keringési törvények, a csillagászok egy adott pillanatban fennálló fizikai paraméterekből kiindulva bármely időre ki tudják számítani előre, hogy a bolygók
pályagörbéjük melyik pontján fognak éppen tartózkodni. Könnyű belátni, hogy ha nem ismernénk a keringési törvényeket, a bolygók akkor is
szigorú rendben haladnának, csak előttünk lenne leplezett a jövőbeni
pontos helyzetük. Vannak azonban fizikai rendszerek, amelyek esetében
nem sikerült eddig minden hatást és törvényszerűséget feltérképezni.
A bolygók példáján mégis azt mondhatnánk – vélték sokan –, hogy bár
előttünk rejtettek e rendszerek jövőbeni állapotai, azok meghatározottan és elkerülhetetlenül be fognak következni.

egészében a szóban forgó rendszer hiányos leírásának tudható be.
Amennyiben minden atom mozgását ismernénk, érveltek, minden
egyes pénzérme feldobásakor meg
tudnánk mondani az eredményt.”
A világunk teljes megismerhetőségében bizakodó – és a véletlen
fogalmával végső soron leszámoló – tudomány a felvilágosodás
szülötte. Egyes fizikai jelenségek

szabályszerűségeinek megfigyelése és e szabályszerűségek sikeres
matematizálása (képletekbe rendezése) ahhoz a következtetéshez
vezetett, hogy a világon mindent
természeti törvények határoznak
meg, amelyek viszont éppen megmásíthatatlan törvény voltuk révén
megismerhetők, matematikailag
leírhatók. Ez a megközelítés és annak látványos eredményei azzal ke-
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csegtettek, hogy csupán idő kérdése az összes talány megfejtése és a
teljes tudás elérése. Ugyanakkor
mindebből egy szigorúan determinált világ képe rajzolódott ki, azaz
egy olyan világé, amelyben minden
történés előre meghatározott, és
csakis egyféleképpen mehet végbe: ahogy a természeti törvények
diktálják. E meghatározottság magára az emberre, annak sorsára,
sőt végső soron az erkölcsi döntéseire is kiterjed, illúziónak állítva
az etikai normák általános alapját
jelentő szabad döntési képességet
is. A 18-19. században kialakult determinisztikus – avagy mechanikus
– világkép tehát míg a megismerhetőség szempontjából vonzóan
hatott, másfelől mégis legalább
olyan félelmetesen festett. De valóban ilyen a világunk?

A véletlenek világa

A 20. század első felében alkotó
nagy fizikusgeneráció forradalmi
felfedezést tett az atomi jelensé-
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Szükségszerűség és véletlen
Már az antik filozófiában is központi témaként jelent meg a szükségszerűség és a véletlen, hogy azután az egész gondolkodástörténetet
átjárja. Az egymást követő világképekben valamilyen formában mindig
felszínre kerül a szóban forgó ellentétpár körüli dilemma és a megan�nyi válaszkísérlet. Az ezzel (is) foglalkozó nagyszámú gondolkodó közül
– hangsúlyozottan a teljesség igénye nélkül – megemlíthetjük a görög
atomizmust képviselő Démokritoszt és Epikuroszt vagy – nagyot ugorva
az időben – az újkorban élt Thomas Bayest (a Bayes-tétel okán), de a
múlt században alkotó molekuláris biológust, Jacques Monod-t is, aki
A véletlen és a szükségszerű címmel adott közre nagyhatású esszét.
Jeles fizikusok szerint a 20. század három idekapcsolódó nagy jelentőségű felfedezést hozott: a relativitáselméletet, a kvantummechanikát
és a determinisztikus káoszelméletet. Egyes közgazdászok azt állítják – s
ez már a kvantummechanika gyakorlati alkalmazása felé mutat –, hogy
az USA GDP-jének jelentős hányada a kvantummechanika felismeréseiből (a véletlen kezeléséből) származik.

gek kutatása során. Max Planck,
Albert Einstein, Niels Bohr, Werner Heisenberg, Ervin Schrödinger, Max Born, Paul Dirac, Pascual
Jordan, Neumann János és még
sokan mások megalkották a kvantumelméletet, és a korábbi, klas�szikus mechanikához képest gyökeresen új mechanikát dolgoztak
ki. A kvantummechanika cáfolta a
determinisztikus nézeteket, és teljesen más megvilágításba helyezte

világunkat. Bebizonyosodott, hogy
annak „építőkövei”, az atomok és
a még kisebb részecskék viselkedésében határozatlanság uralkodik, az ok-okozati összefüggések
fellazulnak, abszolút értelemben
vett véletlenszerűség áll fenn. Ezért
egy-egy esemény bekövetkezése
kapcsán legfeljebb csak valószínűségekről lehet beszélni. A kapcsolódó kísérletek gyakorlati szinten is
igazolták mindezt.

Alagúteffektus
A nanovilág különös viszonyainak elképzeléséhez jó példa a kvantummechanika egyik tipikus jelensége, az alagúteffektus. A klasszikus fizikai szemlélet alapján egy potenciálgödörből csak akkor kerülhetnének
ki részecskék, ha energiájuk meghaladja a „gödör oldalfala” által megkövetelt energiaértéket, hasonlóan, mint ahogy egy valóságos gödörből is csak úgy kerülhetnek ki a benne lévő tárgyak, ha a gödör falánál
magasabbra emeljük őket. Valójában azonban a részecskék potenciálgödrön kívüli tartózkodásának valószínűsége nagyobb, mint nulla, tehát néhány részecske kijut a „gödörből”, mintha csak egy titkos kivezető
alagutat találtak volna. Ez a klasszikus szemlélettel megmagyarázhatatlan, hiszen valami olyasmi történik, mintha az általunk érzékelt méretek
tartományában egy valóságos gödörből egyszer csak magától kikerülne egy tárgy.

A világ részecskékből áll, a részecskék pedig kvantumtermészettel
rendelkeznek. Így – a Nobel-díjas
Heisenberg aforisztikus megfogalmazásával szólva – „...a nagybani
események azáltal jönnek létre,
hogy sok kicsiny, szabálytalan esemény történik”. A fentebb már idézett Davies soraival összegezve:
„A világegyetem alapjait tekintve
tehát tényleg meghatározhatatlan.
Azt jelenti ez, hogy végső soron
irracionális volna? Nem. Különbséget kell tennünk a kvantummechanikai véletlen és egy törvények
nélküli világegyetemet uraló zabolátlan káosz között. Jóllehet,
egy kvantumrendszer jövendő állapotai általában nem határozhatók meg, a különböző lehetséges
állapotok valószínűsége igen. (…)
E statisztikus törvényszerűségek
egyben azt is maguk után vonják,
hogy a makroszkopikus világban,
ahol a kvantumhatások általában
észrevétlenek maradnak, a természet látszólag determinisztikus törvényeket követ. A fizikusnak az a
dolga, hogy felfejtse a természetben tapasztalható szabályszerűségeket, s megkísérelje egyszerű
matematikai formulákba foglalni
őket. Hogy azután miért vannak
szabályszerűségek, és miért van
lehetősége a matematikai leírásokra, már nem rá, hanem a metafizika körébe tartozik.”

Metafizika, avagy világképek
és istenképek

Az elmúlt néhány évszázad történelmi léptékkel mérve rövid időszaka alatt több radikális világképváltás is bekövetkezett, s azokkal
együtt az istenképek is megváltoztak.
Az antikvitásban gyökerező, egészen az újkorig fennálló világkép
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még elemi módon feltételezte
egy természetfeletti lény közreműködését a világunk jelenségei mögött – gondoljunk például
Arisztotelész „mozdulatlan mozgatójára” vagy a Biblia világteremtő és -fenntartó Istenére.
A felvilágosodás nyomán színre
lépő mechanikus világkép a természeti törvények hatáskörébe
utalta a világ működtetését, logikailag (is) megfosztva ezáltal Istent a világfenntartói mivoltától.
A korszak szellemi esszenciáját
adja az a kijelentés, amit Pierre-
Simon de Laplace francia matematikus, fizikus, csillagász tett
Napóleonnak, amikor a császár
megkérdezte tőle: hol van Isten a

A deizmus kényszeredett kísérlete
a tudomány és a hit összeegyeztetésére eszünkbe juttathatja a hétköznapi igazságot a két ló egy hátsó fertállyal történő megülésének
esélyeiről. A 20. század első néhány évtizedéig valóban úgy tűnt,

domány megmutatta Bohr és Heisenberg személyében, hogy a jövő
bizonytalan; kell, hogy bizonytalan legyen. És pedig azért, mert
a legkisebb részecskék, vagyis az
atomok nem olyanok, mint a gépek, hanem bizonyos szempontból olyanok, mint az élőlények.
(…) Hogy egy élőlény, különösen
egy ember mit fog csinálni, azt
nem lehet előre megmondani.
Hogy egy atom mit fog csinálni?
Rájöttünk arra, hogy azt csak úgy
lehet megmondani előre, hogy ez
valószínű és az nem. De hogy ez
határozottan lesz – azt nem lehet
megmondani. Ez a Heisenberg-féle határozatlansági elmélet. (…) Mi
ma tudjuk, hogy minden atom és

rendszerében? „Isten szükségtelen feltevés” – hangzott a tömör
válasz.
Az ateizmushoz vezető eszmei
úton azonban volt még egy nagy
hatású közbenső állomás: a deizmus. Ez azáltal kísérelt meg fenntartani egyfajta vallásosságot a
természettudomány
logikailag
kényszerítő érvelésével szemben,
hogy Istent csupán a világ terem-

hogy a hit és a tudomány között
végérvényes a szakadás. Ám ebbe
a megmerevedett eszmei állapotba robbant be a kvantumelmélet a
maga korszakalkotó világképével,
új – és szó szerint az alapokig ható
– feloldást kínálva a kibékíthetetlennek tűnő ellentétre. Teller Ede
a rá jellemző közérthetőséggel így
summázta mindennek lényegét az
egyik rádiónyilatkozatában: „A tu-

minden csillag és minden élőlény
bizonytalan jövőbe irányul. Mindegyik teremti a jövőt. És ha az ember Istenről akarna beszélni, akkor
ne beszéljen róla másképpen, mint
egy karmesterről, aki mindezt valahogyan összehozza. (…) A 20.
század világképe a bizonytalan
jövőjéről sokkal elevenebb, mint a
19. századé volt, ahol a világ nem
volt több, mint egy masina.”

tőjeként tételezte, s elfogadta,
hogy a világ fenntartásában nem
vesz részt, hanem az „önjáró” módon működik. Ez a világkép tükröződik például Az ember tragédiája
ismert soraiban is:
„Az Úr:
Be van fejezve a nagy mű, igen.
A gép forog, az alkotó pihen.
Évmilliókig eljár tengelyén,
Míg egy kerékfogat újítni kell.”
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Természet az
atomerőműben
Aki nem járt még a Paksi Atomerőműben, azt hiheti, hogy az ország egyik legnagyobb ipari létesítménye sivár vidék:
gyárkémények, üveg és acél, mesterséges
környezet, amerre a szem ellát. Ez azonban nem így van. Az erőmű nem bocsát
ki szén-dioxidot, nem rombolja sem a
szűkebb, sem a tágabb környezetét. Zöld
parkok, erdők, dús növény- és állatpopuláció a jellemző inkább a telephelyen és
környékén, a természet láthatóan jól érzi
magát az erőmű közelében. Vincze Bálint
természetfotós évek óta kutatja, fotózza
az itt élő fajokat.

JÁTÉK

A mellékelt fotók az erőmű 1 kilométeres
körzetében készültek. Ha felismered a rajta
szereplő állatokat, a nevüket küldd el nekünk az atomeromuujsag@npp.hu e-mail-
címre! A helyes megfejtést beküldők között
ajándékcsomagot sorsolunk ki.*

*Adatkezelés:
A nyereményjátékon résztvevőnek a játék során a következő személyes adatokat kell beküldenie: neve, e-mail-címe, valamint 16 év alatti
személy esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló nevét. A megfejtéseket tartalmazó e-mail
beküldésével a pályázó hozzájárulását adja,
hogy az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. a nyereményjátékkal kapcsolatban a résztvevők és törvényes képviselőik személyes adatait kezelje az
Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint.
A nyereményjátékban való részvétel feltétele,
hogy a résztvevő vagy törvényes képviselője a helyes megfejtés beküldését követően
e-mailben kapott Adatkezelési Tájékoztatót
megismerje, valamint a Hozzájárulást aláírva az
atomeromuujsag@npp.hu e-mail-címre visszaküldje.
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Virágról virágra
Lehmann Katalin | Fotó: internet
A házi méh életének megismerése rejtélyes, csodálatos világot tár fel előttünk. A kicsi, sárgásbarna zümmögők háziasítása hosszú évezredekkel,
közel hatezer évvel ezelőtt kezdődött. A méhészet ma is sok ember megélhetését biztosítja, a
mézen kívül propoliszt, méhviaszt, méhpempőt
is veszünk el a méhektől. Terápiás jelleggel még
a méhmérget is hasznosítani lehet. A méh államalkotó rovar, ahol a méhanya, a herék és a dolgozók együtt alkotnak egy családot. Eme különleges világban kísérőm és szakmai segítségem a
méhészet ismerője, Hernádi Zoltán méhész volt.

Ahogy a méhtársadalom működik

A méhek társadalmának felépítése rengeteg izgalmas tényt tartogat, és ahogy minden társadalomban, a méhekében is megvannak a társadalmi szereplők feladatai.
De hogyan is néz ki egy kaptár?
Egy kaptárban általában egy család él, amelynek
összetartója, lelke és motorja az anya, vagyis a méhkirálynő, akin a család egészsége és erőssége múlik.
Tavasszal egy jó méhkirálynő 1500–2000 petét is
képes naponta lerakni és bámulatos módon január
végétől októberig petézik, mindössze a hideg téli

napokon szünetelteti a fiasítást. Az anya csak nászrepülésekor hagyja el a kaptárt, vagy ha megrajzik, és
egy új családot alapít. A nászrepülés után pár nappal elkezd petézni; a sejtek mélyére egy hosszúkás,
megtermékenyített petét rak.
Hernádi Zoltán kérdésemre részletesen elmondta a
méhek fejlődésének szakaszait.
„A petéből három nap múlva álca (vagyis hernyó) fejlődik, ezt a dajkaméhek etetik kezdetben pempővel,
később virágporral. A kilencedik napon a fias sejtet
viasszal lefedik, és a lefedett sejtekben fejlődik tovább a méh, míg ki nem rágja magát a 21. napon.
A méhanya ugyanolyan petéből kel ki, mint a többi
méhecske, de rövidebb idő, mindössze 16 nap alatt.
Ennek titka, hogy mindvégig (később egész életében is) méhpempővel etetik, ami egy igazi csodaszer. Az anya ettől lesz nagyobb és termékeny. Ezért
ajánlják az orvosok pl. meddőség kezelésére a méhpempőt, ami valódi szupertáplálék, királynői eledel.
A hím ivarú méhek, a herék, a dolgozóknál nagyobbak, vaskosabbak, hangosabban zümmögnek, de
szúrni nem tudnak. Az ő kifejlődésükhöz 24 nap kell.
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Kis méhecskék nagy feladatai

A fiatal, éppen kikelt méhecske szürkés, hamvas
színű, és még nem szúr. Életének első húsz napjában kaptáron belüli feladatokat végez. Kezdetben a
kikeléskor megüresedett sejteket tisztogatja, majd
dajkafeladatokat lát el; a fiasítást eteti és melegen
(30-35 fokon), állandó hőmérsékleten tartja.

A lépépítés és még sok más feladat

A fiatal méhek a saját maguk által termelt viaszból
építik a lépet. Mások egymás mellé és mögé felsorakozva a szárnyukkal ventillátorozva hajtják be a friss
levegőt, szellőztetik a kaptárt, vagy őrzik a bejáratot,
távol tartva így a betolakodókat.
Nem minden méh lát el minden feladatot, és a határidők is eltolódhatnak, de a méhek jól tudnak alkalmazkodni. ,,Mintegy három hét után kezdenek
el kijárni, ilyenkor a déli órákban, szép időben lehet
őket a kaptár előtt röpködve látni, tájolnak (memorizálják a kaptár környezetét), tájékozódó útra szállnak. A kijáró méhek virágport és nektárt gyűjtenek.
A felderítők felkutatják és meghozzák a hírt a méhle-
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gelőről, és roppant érdekes táncukkal „elmondják”
a nektár- vagy virágporforrás naphoz viszonyított
irányát, a kaptártól való távolságát, valamint nagyságát is a társaiknak. A nektárból, virágporból mintát
is hoznak, amit közösen kielemeznek, és eldöntik,
hogy érdemes-e elrepülni érte.”
Érdekes a méhek élettartamának alakulása is, nyáron, hordás idején körülbelül hat hétig él, az ősszel
kikelt méhek viszont áttelelnek, elkezdik felnevelni
az új generációt, és csak tavasszal pusztulnak el.
Az egész életében méhpempővel etetett anya 4-5
évig él és petézik.

Hogyan lesz a méz? Enzimek, párologtatás
és besűrítés…

A méhek télire élelmet halmoznak fel, mézet és virágport raktároznak. A virágokon szorgoskodó méhek, amelyekkel általában találkozunk, nőivarúak, és
csak akkor szúrnak, ha felbosszantják vagy bántják
őket. Petefészkük fejletlen, petét rakni nem tudnak.
A virágok az édes nektárral csalogatják magukhoz
a méheket. A méhek leszállnak egy virágra, magukba szívják a nektárt, a hátsó lábukon lévő kosárkába
pedig virágport gyűjtenek, melyet a mindenki által
ismert szabályos hatszögletű sejtekből álló lépekbe
hordanak. A nektárhoz a méhek a garatmirigyükből
enzimeket adnak, a fölösleges vizet pedig elpárologtatják, besűrítik, így alakul ki a méz.
,,A gyűjtés és szállítás óriási munka. Egy kilogramm
akácmézhez körülbelül ötvenezer méh rakománya
szükséges. Az akácvirágzás egyetlen napján egy

család összes gyűjtőméhe együttesen a Föld–Hold
távolság kétszeresét teszi meg, közel hétszázezer kilométert.”

Miért esszük a mézet?

Nem, nem csak azért, mert finom – persze, ez sem
egy elhanyagolható szempont. A méz ősidők óta
a legfontosabb méhtermék, gyógyító hatása tudományosan igazolt. Leggyakrabban megfázás,
torokgyulladás kezelésére vagy megelőzésére
használjuk, antibakteriális hatású, de segíti a sebgyógyulást, kitisztítja a sebekből a baktériumokat és
az elhalt szöveteket is.
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A mézben megjelennek annak a virágnak a sajátos hatásai is, amelyből a méhek gyűjtötték.
A napraforgóméz felpezsdít, használható afrodiziákumként, valamint a prosztatabántalmak megelőzésére; a hársméz nyugtató és fertőzésgátló; a repceméz lúgosít, gyomorbántalmak esetén használható;
a vegyes virágméz egyfajta gyógykeverék: fertőtlenítő, fertőzésgátló, nyugtató, és segíti az emésztést;
a galagonyaméz szíverősítő (nálunk tisztán nemigen
találkozunk vele, vagy az akáccal, vagy a repcével ös�szehordják, de hatása így is jelentkezik); a levendulaméz kiváló fertőtlenítő hatású (a vegyes virágmézben
nálunk is megtalálható, mióta a városban nagy men�nyiségben ültetik).

Generációk óta
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,,Mi a családban nagyra tartjuk a nemzedékeken át
felhalmozódott és hagyományozott méhészeti és
apiterápiás tudást – a negyedik generáció méhészkedik (ugyanazon a területen), és reményeink szerint
az ötödik generációnál, gyermekeinknél sem szakad
meg a szakma szeretete – de talán még fontosabb,
hogy éljünk a természet adta remek lehetőségekkel,
és ismerjük meg a méz mellett a többi kiváló méhészeti termékben – a virágporban, a propoliszban és
a viaszban – rejlő lehetőséget is, amelyek könnyen
hozzáférhetők, helyben, a paksi piacon is beszerezhetők” – zárjuk az édes kirándulást Hernádi Zoltán
méhésszel.
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A mikroorganizmusok univerzuma
Lehmann Katalin | Fotó: internet, dr. Knisz Judit

Ecet- és kenyérkészítés, a középkor és napjaink betegségei,
biofilm, biokorrózió, légiós baktérium és a Yellowstone Nemzeti Park. Mi lehet az, ami ezeket
a látszólag egymástól oly távol
álló fogalmakat összekapcsolja?
A megfejés: mikrobiológia. A mikroszkópok alatt rejtőzködő oly kevéssé ismert univerzum dr. Knisz
Judit kutatóbiológusnak köszönhetően most megmutatja magát.
Figyelem! Lerántjuk a leplet: nem
minden baktérium bacilus.

Előzmények

A mikrobiológiához körülbelül
annyi közöm van, mint a pszichológia különféle bugyraihoz (ld.:
előző lapszámok), de kíváncsiságom nem ismer határokat, így
az elmúlt időszakban többször

is egyeztetnem kellett dr. Knisz
Judittal, a Nemzeti Közszolgálati
Egyetem Víztudományi Karának tudományos főmunkatársával, hogy
néhány kérdésemre választ kapjak.
Biofilm, légiós baktérium, na, ezek
aztán már végképp nem szerepeltek a szótáramban, de Juditnak
hála, most már ezekről is tudok,
és mindezt örömmel meg is osztom.

Kezdjük némi tankönyvi
ismerettel az egészet!

A mikrobiológia a biológiának
a mikroorganizmusokkal, vagyis a szabad szemmel nem látható
élőlényekkel foglalkozó tudományága. Mikroorganizmusok alatt
a baktériumokat, archeákat (régi
nevükön ősbaktériumokat), mikroszkópikus gombákat, állati egy-

sejtűeket és az algákat értjük, illetve a mikrobiológia foglalkozik
az ún. molekuláris parazitákkal is,
mint pl. a vírusok, prionok.
A mikrobiológiának is számos ága
van, köztük az orvosi és klinikai
mikrobiológia, élelmiszer-mikrobiológia, biotechnológia, immunológia stb. Ezek a hétköznapi
ember számára gyakran nehezen
megfogható fogalmak, gyakran
még a baktériumok helyett is a
bacilus megnevezést lehet hallani. A baktériumok egyik csoportja
a Bacillus nemzetség, amelybe pl.
az antraxot okozó Bacillus anthracis faj is tartozik, illetve a mikrobiológiában a bacillus kifejezést
alkalmazzuk a pálcika alakra is, innen is bekúszhatott a köznyelvbe
a baktérium helyett a bacilus vagy
a „baci” szó használata.
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A mikroorganizmusok mint a
föld első és utolsó lakói

A mikroorganizmusok a földön
mindenütt jelen vannak, a mélytengeri vulkanikus üledékektől
kezdve a hőforrásokon, az emberi
testen át a jégsapkák alatti jeges
vízig mindenhol, még a felhőkben
is megtalálhatóak. Rendkívüli módon alkalmazkodtak a földi élethez, a sejtmagnélküli sejtek kb.
3,5 milliárd évvel ezelőtt már megjelentek, és közel 2 milliárd éven
keresztül „uralkodtak” mielőtt a
valódi, sejtmaggal rendelkező sejtek megjelentek volna. Feltételezhetjük, hogy amikor az emberiség
már rég nem lesz jelen a földön, a
mikroorganizmusok még mindig
itt lesznek.

Betegségek régen és ma

Amikor baktériumokról, vírusokról
beszélünk, legelőször a betegségek jutnak eszünkbe. Valóban, a
történelem során sok-sok betegség, köztük visszatérő betegségek tizedelték a föld lakosságát;
egy-egy járványban akár milliós
nagyságrendű halálozások is előfordulhattak. A vírusok, baktériumok, gombák, paraziták okozta
megbetegedések ,,láthatatlanul”
támadtak, támadnak ma is.
A legveszedelmesebb járványok
közt tartják számon a már időszámításunk előtti évszázadokban is
dokumentált feketehimlőt, amely
csak a 20. században 300 millió
emberrel végzett. A himlő terjedésében nagy szerepet játszott,
hogy a gyarmatosítók, illetve a
gyarmatosítók által magukkal hurcolt rabszolgák között gyorsan terjedt a megbetegedés. A fertőző
betegségek elleni harc egyik legnagyobb sikere, hogy 1979-ben, a
sikeres oltási kampánynak köszönhetően a himlő teljesen eltűnt.
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A középkor és a korai újkor másik
nagy pusztító járványa a pestis
volt, amelyet fekete halálnak is
neveztek, mert egyes esetekben
a betegség bőr alatti vérömlenyt,
szövetelhalást okozott, amely fekete színű volt. A pestis több tízmillió emberrel végzett, és mind
a mai napig regisztrálnak pestises
megbetegedéseket, szerencsére
nem Magyarországon, a betegség
azonban antibiotikummal jól kezelhető.
Malária, kolera, tífusz, ebola, sárgaláz, Zika-vírus fertőzés, vagy az
egyik legismertebb vírusos megbetegedés, az influenza is mind
ma is jelen lévő betegségek, amelyek ellen kutatók, orvosok, ápolók
és önkéntesek ezrei harcolnak. A
kórokozók akár világjárványt is képesek kiváltani, így roppant fontos
a gyors és hatékony lokális megfékezésük, de még fontosabb a
megelőzésük.
Az oltásoknak köszönhető, hogy

lődő országokban, ahol a megelőző intézkedések csak korlátozottan
érhetőek el, vagy a kezelés nem
érkezik időben, a halálozási arány
sokkal rosszabb a fejlődő országokéhoz képest.

számos pusztító betegség ma már
jól kontrollálható fertőző betegségnek számít csupán, amelyek
eredményeként jelentősen lecsökkent a gyermekhalandóság és a
korai halálozások aránya, míg a fej-

salátánkat, akkor is a mikrobák termékét használjuk, amikor kovászos
kenyeret készítünk, az igazi kovász
is mikroorganizmusok közössége.
De ide sorolhatjuk a kefirt, a joghurtot vagy a sajtokat is. A mik-

,,…fontos, hogy már kisgyermek korban találkozzon a
szervezetünk mikrobákkal…”

,,Fontos, hogy a mikroorganizmusok hallatán ne csupán a halálos
betegségek jussanak az eszünkbe,
hanem lássuk, milyen sokat köszönhetünk nekik. A sört is, de minden alkoholt mikrobák készítenek,
amelyek fermentációval (erjesztéssel) végzik a cukor lebontását,
aminek eredményeként alkohol
keletkezik. Vannak olyan mikrobák
is, amelyek nem alkoholt készítenek a cukorból, hanem szerves
savakat. Amikor ecettel ízesítjük a
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robák mindenütt jelen vannak, a
mobiltelefonunk képernyőjén, a
bőrünkön, még az ivóvizünkben is.
Szükség is van rájuk, fontos, hogy
már kisgyermekkorban találkozzon
a szervezetünk mikrobákkal, nem
kell, hogy a gyermekek burokban
nőjenek fel, mert az immunrendszerük folyamatosan tanul, és ha
jól megtanulja a leckét, akkor segítségükre lesz egész életükben.
Az oltás is egy mesterséges tanítás. Valamilyen formában megmutatjuk az immunrendszernek a veszélyes kórokozókat, ezzel mintegy
megtanítva a védekező rendszert
arra, hogy ,,amikor kell, ezt ismerd
fel” - mondta el a biológus.

Mik azok a biofilmek?

A mikroorganizmusok tevékenysége az alkohol- és ecetkészítéssel
nem ér véget. Amikor a mikroor-

ganizmusok egy vízzel határolt
felületen megtapadnak, olyan
anyagokat kezdenek el termelni,
pl. ragacsos mátrixot is, amelynek
következtében más mikroorganizmusok, illetve apró törmelékek is
könnyen megtapadnak. Így kialakul egy több rétegből álló közösség, amelyet biofilmnek nevezünk.
Látjuk lelki szemeink előtt a mosogatócsőben letapadt anyagot
vagy a nyálkás dunai kavicsot? Ez
a réteg is biofilm.
,,Ha kialakul a biofilm, már hiába
sprézzük, klórozzuk, a filmrétegen
keresztül már nem (vagy csak nehezen) jut be a hatóanyag, tehát a
biofilm védelmet biztosít a biofilm
mélyén elhelyezkedők számára.
Ez egy kiváló védekezőmechanizmus. Az utóbbi évtizedekben
kezdjük megérteni a fontosságukat. Folyadék jelenlétében szinte

minden felületen képes kialakulni
biofilm, természetesen a körülmények erősen befolyásolják ennek
vastagságát, illetve a kialakulás
sebességét. A biofilm terjedni is
tud, amelyet a biofilm darabjainak
leválása, távolabbi helyen történő
újbóli megtapadása is lehetővé
tesz, sok esetben szabad szemmel is látható színes foltokat vagy
összefüggő takarót alkotva” – beszélt a biofilmek ,,működéséről” a
kutatóbiológus.
A biofilmek összetétele nagyon
változatos, lehetnek benne gombák, algák, baktériumok, archeák
stb., azonban legtöbbször eltér a
biofilm összetétele a folyadékban
található
mikroba-összetételtől,
hiszen teljesen más környezeti feltételek vannak jelen pl. egy áramló, oxigénben dús folyadék és a
biofilm belsejében kialakuló oxi-
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génmentes környezet között. A folyómedrek kavicsain megjelenő
biofilmréteg például nagyon fontos a táplálékláncban, mert a vízi
gerinctelenek kiemelt tápláléka.

A légiós betegségről

Kevésbé hasznos, sőt veszélyes a
jelenléte a fűtő- és klímaberendezésekben, ahol a hőtranszfer hatékonyságának csökkentése mellett
egészségügyi kockázatot is jelent,
legionárius betegséget (legionellosis) okozhat. A megbetegedéseket a Legionella pneumophila
baktérium okozza. Ez a legtöbb
vizes környezetben előforduló
organizmus 25-45 Celsius-fok között tud igazán növekedni, és növekedéséhez a biofilm belseje a
legideálisabb, ahol felszaporodik,
majd „kirajzik”. Ez akkor jelent
veszélyt az ember számára, ha a

Legionella baktériumot tartalmazó apró vízcseppeket belélegezzük, és azok a tüdőbe áramolnak.
Influenzaszerű tüneteket képesek
okozni, amely később tüdőgyulladássá alakulhat, de az emberi
védekezőképességtől
függően
idegrendszeri megbetegedést és
legvégső esetben halált is okozhat.
A fertőzés megelőzhető a modern hűtő- és fűtőrendszerek (klímaberendezések, pezsgőfürdők)
megfelelő, folyamatos és rendszeres fertőtlenítésével, a biofilm
mechanikus eltávolításával. Ha a
biofilmréteget nem távolítjuk el,
akkor a kezelt vízrendszer gyorsan
újrafertőződhet.

A biofilm más kártékony
hatásai

Az ipar területén is okoz problémát a biofilm, például az olaj- és
gáziparban, ahol külön iparág alakult ki a biofilm okozta károk kezelésére. Az erőművek esetében
leginkább a hűtőtornyok esetében jelent gondot, elsősorban az
előbb említett legionellaveszély
miatt. A biofilm korróziót is okozhat, a kémiai korróziót felgyorsíthatja, illetve a mikroorganizmusok
által termelt savak akár a fémeket
is ki tudják lyukasztani.
A dentális plakk szintén egy
biofilm, amely a szájüregben alakulhat ki kemény felszíneken, a
fogakon, implantátumokon és
protéziseken. Ez nem az ételmaradék, hanem egy olyan réteg,
amely baktériumokat, hámsejteket, fehérjéket és szénhidrátokat
tartalmaz. Gyulladást, fogkőképződést, fogszuvasodást, fogágybetegséget képes okozni.
Akárcsak az ipari csővezetékekben vagy a konyhai lefolyóban, a
fogakon is a mechanikai tisztítás,
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azaz a biofilm felületről történő
eltávolítása legtöbbször megoldja, megelőzi a problémákat.

Miért olyan színesek a
Yellowstone Nemzeti Park
gejzírforrásai?

A hőforrások színét a mikroorganizmusok által kialakított biofilmek
adják. A gejzírek közepén 75 °C
feletti a vízhőmérséklet, itt nem
alakul ki látható biofilm, de baktériumok és archeák jelen vannak
a vízben. Ahogy haladunk a forrás
széle felé, és hűl a víz, a különféle
cianobaktériumok és zöldbaktériumok miatt először zöldes színűvé
válik, majd 55 °C körül narancsszínben pompázik, míg a forrás
legszélén, ahol a hőmérséklet kb.
40-45 °C-os, gazdagabb a mikrobaközösség összetétele, és a baktériumok mellett algák, protozoák
is megjelennek, barnás-vöröses
színt adva a forrás szélének – mutatja a szebbnél szebb gejzírfotókat dr. Knisz Judit.

Zárszó

Ecet- és kenyérkészítés, a középkor és napjaink betegségei,
biofilm, biokorrózió, légiós baktérium és a Yellowstone Nemzeti
Park. ,,A mikrorganizmusok univerzuma, a felfedezésre váró ismeretek vetekszenek a csillagok
univerzumával. Bár minél többet
tudunk meg erről a különleges
világról, annál több kérdés merül
fel. Az ismeretek bővítésével képesek lehetünk megküzdeni az
általuk okozott betegségekkel, a
biofilmek okozta károkkal, illetve
a biotechnológia segítségével
hasznunkra fordíthatjuk ezeket a
csodálatos lényeket” – zárjuk a
mikroorganizmusok univerzumában tett kirándulásunkat dr. Knisz
Judit kutatóbiológussal.
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A tojáshímző
Lehmann Katalin | Fotó: Juhász Luca

Csuhaj Tünde tojásdíszítő Tamásiban született, jelenleg Szekszárdon él. Tanulmányait a Pécsi
Művészeti Szakközépiskola kerámia szakán végezte, tojásdíszítéssel lassan harminc éve, 1990
óta foglalkozik. Áttörés, maratás, színezés. Tojásdíszítő technikák, amelyekkel a művésznő
dolgozik. Külföldön közel százötven, itthon mindössze négy
alkalommal mutathatta be munkáit a nagyközönségnek. Külföldön értékelik a munkáit, itthon
sajnos kevésbé ismerik.

Megérkeztem a tojásdíszítő
otthonába

Csuhaj Tünde tojásdíszítővel szekszárdi otthonában találkoztam. Nem
volt egyedül, épp unokázott vagy a
kis unoka nagyizott, tulajdonképpen
nem tudom. Amíg a gyerkőc csendben játszadozott, addig a nagymama velem is tudott egy kicsit beszélgetni – persze fél szemmel azért őt is
nézte. Tünde óvatosan kipakolgatta
az asztalra a káprázatos tojásokat,
engem pedig kávéval kínált. Úgy
tűnt számomra, mintha kicsit zavarban volna, és látszott, hogy ő aztán
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nem az a dicsekvő művész, de erre
nem is volt szüksége. Az alkotások
magukért beszéltek.
De ne szaladjunk ennyire előre!

Saját emlékek

Nagyon szerettem az általános iskolai felső tagozatos rajzórákat. Volt
egy nagyon klassz hangulata a tanteremnek, ami nem mellesleg egy
padlástérben volt, tehát eleve ,,izgalmas” helyen, ahol csupa-csupa
fantasztikus dolgokat alkothattunk.
A tanár úr szerette, ha megfelelő
fények mellett dolgozunk, így hol
ilyen, hol meg amolyan színű posztódarabbal fedte el a beszűrődő fényeket, ha kellett lámpát kapcsolt,
hogy minél szebbeket, jobbakat
rajzolhassunk, festhessünk, szóval el
tudják képzelni, ugye?
Nem árulok el nagy titkot, ha azt
mondom, hogy ez a péntek reggeli
óra (vagyis két egymást követő óra)
maga volt a szabadság. Nem emlékszem, hogy mikor milyen óráink
voltak, de erre tisztán. Péntek reggel. Fesztelenül, jó érzéssel ültünk
le padjainkba, és ha nem is tudtuk
megmagyarázni az okát, ez mégis tény volt. Rajzoltunk. Festettünk.
Diákat néztünk keramikusokról és
az ókori csodákról. Az itt magamba
szippantott hangulat olyan erősen
megmaradt bennem, hogy még
most is összeszorul a szívem, ha
ezekre az emlékképekre gondolok.
Nem voltam egy Picasso, nem én.
Még csak nagyon ötöseket sem kaptam. Áh, dehogy! Tettünk a dolgunkat a legjobb ügyességünk szerint,
és ha idejekorán bedobtuk volna a
ceruzánkat, megkaptuk: ,,Az még
nem lehet kész.” Mert azért gyerekek voltunk még a javából.

Alkotói fészek és otthon

Hogy miért hoztam mindezt most
szóba? Csuhaj Tünde lakása is egy

ilyen rendkívül inspiráló, az alkotó
művész számára a messzemenőkig
impulzívnak mondható közeg. Nem
is kell csodálkozni. A házban nem
egy művész, kettő is él, mégpedig
férje, Szatmári Juhos László szobrászművész (a szekszárdi Borkút
alkotója) is, akinek az előtérben, a
nappaliban, egyszóval amerre csak
nézek, mindenhol feltűnnek az alkotásai. A művészházaspár lakása
egyszerűen lenyűgöz, amely kényelmes, meleg otthon és kiváló alkotói
fészek.

Csókolódzó madárpár,
mitologikus lények a tojáson

A már említett technikák (áttörés,
maratás, színezés) mindegyikét alkalmazza Tünde. Az így elkészült
tojások finomságot, kecsességet
sugároznak, az alakok mesebeliek,
népies, mitologikus vonásokat (embereket, állatokat, különleges vonalvezetést) jelenítenek meg. Mint
megtudtam,
emberábrázolásban
Tünde nagy segítsége szobrász férje. Mivel egytől egyig kézzel készített alkotásokról beszélünk, így nem
találkozhatunk két egyforma tojással
sem.

A csipke és festett tojások látványa
egyszerűen lenyűgöző, ám de koránt sincs megtiltva, hogy hozzájuk
érjek. Mondhatnánk, hogy ,,nem tojásból vannak”, de mégis. A színek
és a díszítőtechnika különlegesen
kecsessé varázsolja az egyébként
nem olyan pehelykönnyű emutojásokat is.
A technikákat a művésznő jórészt
maga kísérletezte ki, bár volt némi
előzetes ismerete például a maratás
technikájáról is. Ne legyenek kétségeink. A tojás – legyen tyúktojás
vagy nandutojás – igen törékeny
anyag, sőt az utóbbi még nem is
olyan olcsó és nehezen beszerezhető, de Csuhaj Tünde keze alól ennek
ellenére is szebbnél szebb remekek
látnak napvilágot.
A kéz pedig nem remeghet meg.
A tojásokkal való munka sok-sok figyelmet, türelmet és kitartást igényel. Megtudhattam azt is, hogy a
tojás formájából adódóan megköveteli, hogy az ábrák kis ,,torzítással”
készüljenek, mivel ellenkező esetben nem lenne életszerű az ábra, a
motívum.
,,A tojáskészítés alkalmazott módja: a megfelelő tojás kiválasztása,
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kifúrása, kifújása, kimosása után
ceruzával tervezem meg a mintát,
közvetlen a tojásra” – mondja el a
lépéseket Tünde, majd folytatja.
,,Ezután, úgynevezett viasz-, batiktechnika következik rókával (kicával,
batikpipával stb.), majd méhvias�szal átrajzolom a mintát. Következik
a maratás (a viasszal lefedett részt

Otthon is könnyedén
alkalmazható tojásdíszítési
technikák:
Közismertek az egy színnel festett,
viaszolt technikával készített tojások.
A levélrátétes minta: a növényi leveleket még vizesen rátesszük a tojásra, ezután egy harisnyával jó szorosan rákötjük, majd hagymahéjas
festékben megfestjük.
Batikolt tojás készítése: erre főként
két színt használnak, általában pirosat és kéket. Hagyományosan a Mura-vidéken díszítettek és díszítenek
még ma is tojásokat.

a sav nem marja). A felületen megjelenik a minta. A csipkézést gravírozógéppel készítem. Vízfestékkel
színezem a motívumokat, illetve a
csipkézett részt. Ezt lakkal rögzítem. Egy tojás elkészítésének ideje:
kisebbeknek három, nagyobbak öt
nap. És persze gondoskodnom kell
a megfelelő csomagolásról is.”

A kezdetek, mert nem volt
mindig így…
Tünde, mikor – ma már felnőtt –
gyermekei még kicsik voltak, bedolgozóként tojásbatikolást is vállalt
egy sárközi szövetkezetben, és gyermekeknek tanította a tojásfestés és
díszítés csínját-bínját.
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Strucc vagy közönséges strucc (Struthio camelus): a
madarak osztályának struccalakúak (Struthioniformes)
rendjébe és a struccfélék (Struthionidae) családjába
tartozik. A legnagyobb testű ma is élő madárfaj. Afrikai
nyílt szavannák, félsivatagok lakója.
Emu (Dromaius novaehollandiae): a madarak osztályának struccalakúak (Struthioniformes) rendjébe, az
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emufélék (Dromaiidae) családjába tartozó faj. Egyes
rendszerbesorolások szerint a kazuárfélékhez (Casuariidae) tartozik. Ausztrál szavannák, bozótosok és eukaliptuszerdők lakója.
Nandu (Rhea americana): a struccalakúak (Struthioniformes) rendjébe a nandufélék (Rheidae) családjába tartozik. Dél-Amerika nyílt, füves területeinek lakója.

Csuhaj Tünde 1990 óta az európai
tojásdíszítők egyik legjobbika, számos közönségdíj szerény tulajdonosa. Hollandiában 2000-ben és
2001-ben, valamint Franciaországban 2003-ban kiállítási első díjat kapott, de 1990-ben „A tojáshímző”
címmel portréfilmet is készítettek
róla, amelyet aztán országos televíziós csatornák is vetítettek. Csuhaj
Tünde neve eddig bár sokunknak

A híres Fabergé-tojások

talán nem volt ismert, ez mégsem
tehetségének, inkább a mi ismereteinknek a hiánya. Alkotásai remek
díszítőelemei lehetnek nappaliknak,
étkezőknek,
dolgozószobáknak.
A különleges tojások kecsességet,
kifinomultságot, eleganciát vihetnek
életterünkbe, nem beszélve a tojás
szimbolikájáról, amely a teljességet,
az élet körforgását és magát az életet ábrázolja.

,,1846. május 30-án látta meg a napvilágot a Cári Birodalom fővárosában
a francia hugenotta családból származó Peter Carl Fabergé, aki utolsó
cári ékszerészként a mérhetetlen luxusban élő cári család és udvar számára dolgozott. Fabergé alkotásai – az úgynevezett Fabergé-tojások –
világszerte ismertek azok extravagáns, bonyolult és luxus minőségű kivitelezésükről. (…)
A legendás Fabergé-tojások első darabját 1885-ben megrendelésre alkotta meg, amit III. Sándor cár, feleségének szánt ajándékba húsvétra.
A tojás tömör aranyból készült, amit finom, fehér zománcréteg fedett,
hogy egy tojásra hasonlítson. A tojás belsejében egy miniatűr tyúkot helyezett el, amely nyitáskor felfedte a cári korona szintén miniatűr mását.
Fabergé ezáltal olyan egyedülálló ékszerdobozkát készített, hogy azt
követően minden évben tőle rendelt az udvar ilyen húsvéti „tojásokat”.
Néhány év múltán hivatalos cári ékszerésszé nevezték ki, s a vállalkozás
minden költségét állami pénzből finanszírozták. Egy-egy tojás elkészítése gyakran egy évig is eltartott. A cár kikötése csupán annyi volt, hogy
minden tojás más-más meglepetést tartalmazzon. Az évek múlásával a
tojások formavilága egyre bonyolultabbá vált, már gyémántot, ezüstöt,
aranyt, rubint, smaragdot és egyéb nemes anyagokat használtak fel készítésükhöz. Összesen 71 ilyen tojásról tudunk, de csak 62 vészelte át a
történelem viharait. Az egyik legutolsó Fabergé-tojást („Rotschild-tojás”)
néhány éve a Christie’s aukciós ház értékesítette 8 900 000 angol font
értékben (körülbelül 3 328 600 000 forintnak megfelelő összeg).” Forrás:
www.oroszvilag.hu
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radjanak tétlenül, akár egyedi építményeket és mozgó szerkezeteket
is megalkothatnak, mert a legóelemek akadálytalanul egymásba illeszthetők.
A kisgyermekeknek szánt Duplo
nagyobb elemekkel dolgozik (az
aktuális szett itt is bővíthető), de a
lényege ugyanaz: fantasztikus élmények közepette alkothat a gyermek,
akinek nem mellesleg a sokat emlegetett finommotorikus képessége is
fejlődik. És hogy miért fontos ennek
a képességnek a fejlesztése?

Lego – Játssz jól!
Lehmann Katalin | Fotó: Juhász Luca
Ötven éve, 1958. január 28-án szabadalmaztatták a legókockát, de
az építőjáték története ennél sokkal korábbra nyúlik vissza. A ma is
népszerű játék a dán Ole Kirk Christiansen asztalosmester nevéhez
fűződik, aki magánvállalkozását 1932-ben indította el. A Lego azóta a huszadik század egyik legsikeresebb játékává nőtte ki magát
és népszerűsége ma is töretlen. Generációk óta fejleszt kicsiket és
nagyokat, de még a felnőttkorosztály számára is tud újat nyújtani. A legózásból nem lehet kinőni, csak mindinkább beleszeretni.
A paksi Erzsébet Nagy Szálloda gyermeknap alkalmából május végén legózni hívta a kicsiket, ahol kiderült, a szülők legalább úgy
szeretnek építőjátékozni, ha nem jobban.
Emlékszem, tél volt és hó esett…
és nagy sietve jött testvérem, hogy
legózzunk. Ez olyan igazi kedves
emlékként maradt meg bennem.
Rengeteget legóztunk. Építettünk
autót, házat, várakat és úgy mindent. Amíg jómagam várost építettem – kis kerttel, emberekkel, hiszen
a dobozban minden megvolt ehhez –, addig öcsém versenyautókat
és hasonló járműveket rakott össze.
Természetesen időnként az sem
maradhatott el, hogy a sportkocsi
véletlenül belegázoljon a virágoskertbe és környezetébe. Az így szét-

szóródott legóelemek – bár szörnyű
fájdalmat okoztak a talpunkon –
mégis rengeteg élményt adtak számunkra. Alkothattunk egyénileg,
együtt, az elemek lehetővé tették
a kreativitásunk kibontakozását,
abban pedig nem volt hiány. Ujjaink száz meg száz miniatűr alkotást
rakosgattak össze. A Lego építőjátékok (pl. várépítő, kalózos, Star
Wars-os stb.) egyik nagy előnye,
hogy fantasztikusan kombinálhatók
egymással, de akár kiegészíteni is
lehet a meglévő szetteket, és hogy
a legkreatívabb felnőttek se ma-

A finommotorika
fejlettsége előfeltétele az
iskolai írástanulásnak

„A finommotorika fejlesztésének
témája mindig előkerül az iskolába
készülő gyermekeknél. Rengeteg
szülő panaszkodik arra, hogy óvodás gyermekük nem szeret rajzolni
vagy színezni, ügyetlen a mozgásos
játékokban és kétségbeesetten kérdezik, hogy hogyan fog majd megtanulni a kicsi írni, és vajon milyen
lesz az írásképe.
A finommotorikus mozgások alakulását nagyban meghatározza az
ujjak és a kézizmok fejlettsége. Ez a
képesség elengedhetetlen lesz ahhoz, hogy kialakuljon a pici írás- és
rajzkészsége.
Nem a nagycsoport feladata az,
hogy fejlessze a gyerkőc finommotorikus készségeit. Ahhoz, hogy
megfelelő legyen a betűk leírásához
szükséges képesség, már egészen
kicsi kortól kezdve a mindennapokban kell megtalálni a lehetőségeket,
melyekbe a gyermekeket bevonjuk.”¹

Lego-nap a szállodában

A paksi Erzsébet Nagy Szálloda vezetése idén már második alkalom-
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mal szervezte meg a gyermeknapi
Lego-napját, ahol a KockaPark játszóház programjai folyamatosan, a
délelőtti óráktól kezdődően kora
estig tartottak. A gyermekek tapasztalt animátorok irányításával alkothattak, de megtekinthették profi
építők alkotásait is. A Forma 1-es
autóktól kezdve a Tádzs Mahal miniatűr másán át izgő-mozgó szerkezetekkel is találkozhatott a kíváncsi
érdeklődő. A szervezők a legkisebbekre is gondoltak, számukra Duplo építőjátékkal, a kicsiknek szánt,
hasonló legóelven működő játékkal
készültek. A játszóházban vásárolni
is lehetett.
A vasárnap délutáni látogatásom
során volt szerencsém beszélgetni a
játszóház ügyvezetőjével, Uhrovszky
Lászlóval, akitől azt is megtudtam,
hogy évek óta rendszeres vendégei
gyermeknapi és más családi eseményeknek is, de a fővárosban működő
játszóházukban még kreatív táborokat is tartanak gyermekek számára a
nyári szünidőben.
– Klubot, játszóházat hat éve csinálunk. A legószeretetünk mindegyikünknek a gyermekkorából ered,
ami idővel egyre csak fokozódott,
mígnem átment hobbiba. Azt lehet mondani, hogy kiskorban játék,
nagy korban hobbi – kezdjük a beszélgetést Uhrovszy Lászlóval, majd
hozzátette, hogy felnőttként hozhat az ember egy olyan döntést is,
hogy megmarad számára egy kedves hobbinak vagy adott esetben
komolyabban szeretne a legózással
foglalkozni.

Tádzs Mahal és versenyautó,
a magát kirakó Rubik-kocka

Lászlóval folytatott beszélgetésem
egy Lego Duplo elemekkel teli
szőnyeg mellett zajlik, ahol a már a
gyerekek által készített óriás kacsák
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és különféle daruk, házikók állnak.
Akarva-akaratlanul előjönnek azok a
gyermekkori emlékeim, amikor testvéremmel naphosszat csak építettünk, majd szétszedtük, és kezdtük
az egészet előről.
A mellettünk lévő teremben Sebestyén Csaba által készített, közel
fél méter magas Tádzs Mahal mauzóleum magasodik, de számtalan
mechanikus alkotást is láthatunk, izgő-mozgó, ,,önműködő” elemekkel.
Átmegyünk Csabához. Ami számomra a legkáprázatosabb, az egy
robottechnikán alapuló szerkezet,
amely viszonylag gyorsan képes kirakni a Rubik-kockát. A kiállított tár-

Milyen érdekes, hogy kortól, nemtől függetlenül időnként ugyanazok
a kérdések merülnek fel bennünk.
A gyermeki kíváncsiság ott volt a
fiúcskában és bennem is. Mi van
belül? Hogyan képes mozogni?
Mi hajtja? Honnan tudja a robot,
hogy hogyan rakja ki a Rubik-kockát? Csaba műszaki ember lévén
mindezt nagyon jól átlátja.
Azt tudták, hogy az alkotás a legjobb stresszoldó?
,,A Drexel Egyetem kutatói szerint mindegy, hogy valaki igazi Van
Gogh vagy csak pálcikaemberkéket
képes rajzolni, a műalkotások készítése jelentős mértékben csökkenti a

gyak minden-minden eleme pedig
miből másból is lehetne, mint csakis
legóból.
Fantasztikus világ ez a miniatűr világ,
az elemekből gyakorlatilag minden
elkészíthető, csak fantázia kell hozzá, bár nem kevés. Miközben beszélgetünk, egy kisfiú áll mellénk. Nagy
gonddal méregeti a mauzóleumot,
majd határozottan megkérdezi: – Mi
van a belsejében? Az építmény készítője pedig nem hagyja válasz nélkül. – Részben üres, és ahol kell, tartóelemek vannak. A gyerkőc pedig
helyeslően bólogat. Most már érti,
és neki köszönhetően én is.

stresszhormonok szintjét a szervezetében.
Bár az Art Therapy című szakfolyóiratban megjelent tanulmány szerzői
úgy vélik, a korábbi képzőművészeti
tapasztalat felerősítheti a tevékenység stressszhormoncsökkentő hatását, a jelek szerint mindenki számára egyformán kedvező. „Egyrészt
meglepő, másrészt egyáltalán nem
meglepő az eredmény” – mondta a
képzőművészeti terápiákkal foglalkozó kutató, Girija Kaimal”.²
Forrás: ¹www.ugyesgyerek.com
²www.vital.hu
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Egy kapszulányi élet
1. Könnyebb és gyorsabb takarítás. Kevesebb tér = kevesebb
kosz.
2. Olcsóbb. Nem kell törődni a
szobák fűtésével, elég, ha a
konyhában megy a sütő.

nevezett „kapszulahotelek”, ahol a
vendégek kilenc órát tölthetnek el,
amiből a hirdetés szerint elég 1 óra
zuhanyzásra, 1 óra pihenésre, illetve
7 óra alvásra. A megszállni vágyókat egy 2 × 1 × 1,25 méter nagyságú műanyag blokkban helyezik el,
amiben sok esetben megtalálható
egy tévé, videójáték-konzol és persze internetkapcsolat. A kapszulák
a helytakarékosság miatt két szint-

3. Megtanuljuk maximálisan kihasználni a dolgainkat. Semmi
sem megy feleslegesen a kukába.
+1. A fizetésünk egy részét is megspóroljuk azzal, hogy csak a
szükséges dolgokat vásároljuk
meg.
Persze mint mindennek, ennek is
van rossz oldala.
1. El kell búcsúzni a házibuliktól és
a pizsipartiktól.
2. Maximum három ember fér el
benne kényelmesen.
Tehát tekintettel arra, hogy a kontralistámra összesen két elem került,
szerintem munkakezdőként vagy
diákként egy egészen jó befektetés lenne. Ez nem egy új keletű dolog. Japánban már a ’70-es évektől
kezdve nagy népszerűségnek örvendenek a turisták körében az úgy-

ben helyezkednek el, a lakók nem
dohányozhatnak, és nem ehetnek
benne. Ami miatt a „hotel” megnevezés kicsit zavaró lehet, hogy az
épületben a mosdók és zuhanyzók
közösek, és étterem helyett előfordulhat, hogy csak egy automatát
találunk a közelben. Persze ez sincs
így mindenhol, hiszen könnyen kifoghatunk egy medencés változatot is.
Varsó és Sanghaj is megpróbálta elsajátítani ezeket az üdülőhelyeket,
megjegyzem sikertelenül. A titok
talán az, hogy nem szabad fogyasztói társadalommá válnunk. Fontos,
hogy csak azt vegyük meg, amire
szükségünk van, és ne azt, amire
vágyunk, mert egy idő után úgy is
csak porfogó lesz belőle. És ha mi
nem is, a jövő biztosan hálás lesz
érte.

Dicsérdi Liza | Fotó: internet
Két éve vagyok kollégista, és a legmeglepőbb dolog, amit ez idő alatt
tapasztaltam, hogy öt darab pólóval és nadrággal, egy pulcsival, két
pár cipővel és az alapvető használati tárgyakkal képes lennék leélni
életem nagy részét, 10 m2-en, egy
szobatárssal. Mindezt anélkül, hogy
bármilyen helyhiányban szenvednénk. Rájöttem, hogy minden, amit
napi szinten használok, elfér egy kis
szekrényben, összesen négy polcon. Otthon körülbelül ötször annyi
ruhát tartok, ötször akkora szekrényben, amiből természetesen
ugyanazt az öt pólót használom,
ugyanazokkal a nadrágokkal. Persze ezek a kedvencek is fél év után
elavulnak, és bekerülnek a „majd
itthonra jó lesz” kupacba egészen a
következő szanálásig, amikor is ahelyett, hogy megválnék tőlük, átkerülnek az alsó polcra. És jönnek az
újabbnál újabb felesleges dolgok,
majd a nyavalygás, hogy túl kicsi
a szobám. Nekem talán kicsi, más
pedig boldogan kibérelné, és egy
komplett lakást varázsolna belőle.
Napjainkban egyre elterjedtebbé
vált a minimalista stílus, ahol minden a letisztultságot és az egyszerűséget tükrözi. Az új trend, hogy
éljünk 20-30 m2-es lakásban, összeköthető a környezetbarát életmódváltással, könnyebbé téve a „zero
waste home” kialakítását. Hiszen
minél több a szemét, annál kevesebb hely marad a hálószobának, a
konyhának, sőt ha belegondolunk,
a kuka helyére még egy babzsák fotel is kényelmesen elférne.
Tényleg érdemes lenne ezt az életet választani?
3 + 1 ok, amiért igen:

DIÁKSZEM

A kicsi ereje
ban ez a légkör terjeng, és nyomja
rá magát mindenkire, mint egy mérges gáz, ami mindenkit megöl vagy
megkárosít. Ez is tökéletes példa
arra, hogy az én kicsi világomban
mennyire tudok változást elérni, hiszen ha mindenkihez van egy kedves szavam vagy egy mosolyom, akkor az elindít egy ún. mosolylavinát,
és talán eljut egy olyanhoz is, akinek
ez az egy mosoly jelent valami nagyot, mert éppen az összeroppanás
szélén áll. Szent meggyőződésem,
hogy meg kell próbáljuk jobban értékelni egymást, és ezáltal jobb em-

hát lehet, hogy nehéz jobbá tenni
a világunkat, de próbálkoznunk kell
addig, amíg nem látjuk a hatását,
és határozott véleményem, hogy
előbb vagy utóbb sikerülni fog, és
bízom benne, az én gyermekeimnek már egy szebb és barátságosabb világban lesz élhetőbb ez az
élet. De hogy visszakanyarodjak az
első idézethez, ehhez nekem kell
elkezdeni a változást. Bízom benne,
hogy ha valaki elolvasta ezt a cikkemet, elgondolkozik egy pár percig
azon, hogy egyetért-e velem, és
Ő mit tudna máshogy cselekedni.
És ha ezt akár egy valaki is megteszi,
nekem már megérte írnom, mert a
környezetemben talán sikerült egy
parányi elmozdulást elindítanom a
betokosodott moráltól. Bizonyos

berré válni, változtatni a társainkat.
De azzal is tisztában vagyok, hogy
ez nem megy könnyen. Olykor óriási tud lenni a szembeszél, de hogy
még egy nagyon jó Churchill-idézetet is beemelhessek: „A papírsárkányok a széllel szemben szállnak
a legmagasabbra – nem vele.” Te-

az is, hogy nem csak én gondolom
ezt így, és közösen alakíthatunk valamit.
Amit írtam, a legőszintébb gyermeki (bár a személyim szerint már
felnőtt vagyok) naivitással írtam, és
tényleg pozitív és bizakodó vagyok
e téren!

Kocsis Márk | Fotó: internet
Az egyén a társadalomban egy nagyon apró részt képvisel, mégis mi,
kicsik alkotjuk az egészet. Az én kicsi világomat megpróbálom mindig
magam formálni. Egyszer kaptam
egy könyvet, amiben egy nagyon
jó idézet volt Ghanditól, ami an�nyira megfogott, hogy sokszor még
mindig eszembe jut, és próbálok a
szerint élni, amit levontam magamnak belőle: „Ha változást akarsz a
világban, a változást magadon kell
elkezdeni” – így szólt ez az idézet.
Sajnos a fiatalok körében általános világnézetté vált az, hogy „én
mindegy mit csinálok, úgysem fog
változni semmi” – engedjék meg
nekem, hogy elmondjam, ezt egy
nagy butaságnak tartom, hiszen
ha mindenki csak egy kicsit is tenne hozzá a saját környezete jobblétéért, tisztaságáért vagy bármi
apróságért, változna a világ! Csak
gondoljunk bele, ha elmegyünk
kutyát sétáltatni, hány helyen látunk otthagyott „csomagokat”, ha
ezt mindenki összeszedné, akkor
egy idő után az, akit eddig nem
érdekelt, az is kellemetlennek érezné, hogy mindig csak ő hagyja ott.
Vagy ugyanilyen jó példa a környezetvédelem is… Tudom, hogy ez
egy nagyon megosztó téma, de ha
kicsiben mindenki megteszi otthon, hogy szelektíven gyűjt, esetleg
komposztálja is, amit lehet (ha van
rá módja), talán tisztábbá és jobbá
válik a bolygó. Hétköznapi jelenség
még a mindent átfogó gyűlölködés. Tudom, hiszen van olyan, hogy
én nekem is elegem van, és már
nem tudok pozitívan állni némely
dolgokhoz és emberekhez. De ez
akkor válik bajjá, ha a társadalom-
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Mikroközösség
Paks mellett

Dunakömlőd
Susán Janka | Fotó: Juhász Luca
Ha már az újságszám központi témája a mikrovilág, maradjunk a Barangoló rovatban is Paks legszűkebb
környezetében, a már majdnem Pakssal összeépült (közigazgatásilag hozzá is tartozó) Dunakömlődön.
Történelmi nevezettességeit országszerte ismerik, most inkább foglalkozzunk a kisebb közösségek
vagy egyéni elhivatottságok nyomán megvalósult mikrokezdeményezésekkel. Ezeknek köszönhetően
alakulhatott meg a Dunakömlődi Kilométer-számlálók kirándulókör, gyarapodhatott szépen egy magángyűjtemény, üzemel még mindig a kuriózumnak számító sípálya a falu határában.
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Dunakömlődi Kilométerszámlálók
Beszélgetőtársaim Faragóné Kertész Alice, a faluház vezetője és
Csákyné Hanuszka Ildikó voltak,
akik együtt találták ki a túrázó
csapatot, és az óta együtt szervezik a túrákat. A lebonyolításban
lelkesen segíti őket Spiesz József
túravezető, aki mindig bejárja az
eltervezett útvonalat előre, hogy
ne érje őket meglepetés. Nevetve
mesélik, hogy a meghirdetett túraidőpontokhoz pontosan lehet az
eső-előrejelzést is időzíteni, mert
az eddigi túráik 80%-án esett az
eső, de ez sem szegi a kedvüket.
Már mindenkinek van jó esőkabátja is. Szeretnek ketten együtt olyan
programokat kitalálni, amivel meg
tudják mozgatni a falu lakosságát.
Korábban szerveztek már női focicsapatot is és tornaklubot is.
Hány kilométernél tart a számláló?
– kérdeztem. Azt ugyan még nem
számolták össze, de nem hosszú
túrák szervezése a céljuk, az eddigiek öt és nyolc kilométer közöttiek
voltak. A megtett távnál számukra
fontosabb, hogy együtt legyenek,
jókat tudjanak beszélgetni kellemes hangulatban. Bátran csatlakozhatnak hozzájuk idősebbek is
és kisgyerekesek is. Az első meghirdetet túrájuk 2017 tavaszán a
tavaszi hérics virágzását célzó kirándulás volt. A csapatban sokan
szeretnek fényképezni, és úgy állítják össze az utakat, hogy legyen
mindig látványosság, mondjuk egy
ritka növény, és idő a fényképezésre. Nem ismerjük alaposan a közvetlen környezetünket – mondják
–, mert itt lakunk, de jó néhány
szépségről nem is tudtunk idáig.
Annak külön örülnek, hogy nem
csak falubeliek csatlakoznak hozzájuk, hanem Paksról, Madocsáról,

Bölcskéről is időnként. Az indulást
úgy időzítik, hogy Paksról ki tudjanak jönni akár helyi buszjárattal is
a faluházhoz, mert onnan szoktak
indulni és visszatérni is.
Mik voltak eddig a célpontjaik?
Jártak már a Sánc-hegyen és környékén, a Vájertáli- (Itató-tó) és
Forster-tónál, ahol szalonnát is
sütöttek. Sokszor indulnak úgy,
hogy a templomnál felmennek,
és onnan indulnak tovább. Már
kezdik megismerni a környéket,
tudják, hol van a Kis Golgota vagy
Nagy Golgota, és így lehet eljutni
a Vájertáli-tóhoz is. Megkeresték a
Bottyán-sánc maradványait mutató dombocskát, amit kopjafával is
jeleznek. Az egyik legnépszerűbb
a Kömlőd csillagai éjszakai túrájuk
volt, amit idén is szeretnének megismételni majd októberben. Ezt a
hét kilométeres túrát tették meg
eddig rekordidő alatt, mert senki
sem akart lemaradni a csoporttól
a sötétségben. Az időjárás is mellettük állt, mert a felhős égbolt
kitisztult, és tanulmányozhatták
a csillagképeket. Tavaly decem-

berben a Demeter Egyesülettel
együtt szervezték a Mikulás-túrát.
Idén már jártak az Imsósi-erdőben
a gyöngyvirág nyílásakor, előtte
februárban a Juhász-völgyben, és
volt egy hirtelen szerveződött havas túrájuk is, amit rögtön a hóesés után hirdettek meg.
Sok segítséget kapnak a faluból
is. Nagyon jólesett nekik, amikor
a séta végén meggyújtott tábortűz fogadta őket, vagy a kedvükért
kora tavasszal már megnyitották
az itatónál lévő kutat, hogy ott
ihassanak a friss vízből.
Eddig mindig csak Kömlőd környékén jártak, de gondolkodnak
azon, megpróbálkoznak egy buszos kirándulással is talán Óbánya
környékére. Gyalogosan a Gyűrűsi-völgyek is szóba jöhetnek.
A Facebook-csoportjuknak a cikk
írásakor 76 tagja van, a túrákon
részt vevő „kemény mag” úgy harminc főre tehető. A visszajelzések
alapján úgy látszik, szeretnek velük
menni, mert könnyed túrákról van
szó, és a jókedv, a sok beszélgetés
garantált.
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Hrivik Lászlóné Erzsike
Erzsike gyönyörű szomorú kalocsai mintás népviseletben várt
minket a házuk kapujában, szép
pillanat volt. Már kislánykora óta
vonzódik a népművészethez, kézimunkázáshoz. Gyapán született az
ötvenes évek közepén, amikor nagyon nagy szegénységben éltek,
az asszonyok nem találtak munkát.
Édesanyja így otthon volt velük,
és rengeteget kézimunkázott: kötött, horgolt, hímzett és varrt, egy
kis kiegészítést teremtve a családi

foglaltságot ad számukra. Szereti, mert örömmel dolgozik, és a
közösség is fontos számára. Ezt a
munkát a mai fiatalok nem vállalják, csak hatvan év fölöttiek járnak
oda, a legidősebb hetvenöt éves.
A kerti munka nyomait fel is fedezem a kezein, pedig ezek a kezek
szeretik és tudják a finom varró,
hímző mozdulatokat is.
Erzsikének van egy kis (?) gyűjtőszenvedélye. Imád mindent, ami
régi, de legfőképp a vasalókat.
Néhány szép példány az étkezőben is ki volt rakva, ahol beszélget-

kasszába. Innen ered az indíttatása, Erzsike úgy mondja: valahogy
rám ragadt. Azóta is a varrás, kézimunkázás számára a kikapcsolódást, a megnyugvást jelenti.
Varrónőként dolgozott 33 évig
Pakson a varrodában. Most már
férje is nyugdíjas, de kiegészítésként eljárnak dolgozni az egyik
szőlészetbe, ami egész éves el-

tünk. Gyönyörű befőttes üvegek is
sorakoznak a konyhaszekrény tetején. Az a cél vezérli, hogy megmentse ezeket a régi tárgyakat az
utána jövőknek, attól fél, hogy az
utódok már nem tudják megfogni, megtapogatni közelről ezeket.
Addig jutott a gyűjteménye, hogy
létrehozott korábban egy kis magánmúzeumot a nyári konyhában,

amiben hímzések, rengeteg vasaló és egyéb, a népművészethez, a
paraszti élethez kapcsolódó tárgy
volt kiállítva. Ez a kis gyűjtemény
most nem látogatható, de korábban Erzsikéről írtak már a Nők Lapjában és Kiskegyedben is. Büszkén
mutatta az újságcikkeket.
Természetesen a faluban is tudnak
Erzsike vonzódásáról a népművészethez és kultúrához. Elmeséli,
hárman (Bodó Katival és Kovács
Sanyival) találták ki és indították
el a szüreti napokat a faluban – ez
most is a falu egyik legnagyobb
rendezvénye, idén szeptember 22én fogják tartani. A kisbíró botja is
az ő ötlete volt, amire minden évben ő készíti a szebbnél szebb szalagokat. Kiállítást is szervezett a faluházban: Régi idők, régi konyhák,
régi ízek címmel. Itt berendeztek
egy konyhát, sparhelttel, korabeli
eszközökkel, szőnyegekkel, és eredeti receptek alapján készítettek
ételeket is. Nagyon frappánsan sikerült – mondja Erzsike.
Tervezgetnek azért közösen Alice-
szal, a faluház vezetőjével egész
hosszú távra is. 2020-ban szeretnének egy színvonalas kiállítást
rendezni, de ehhez sok időre van
szüksége, mert igazán ennek előkészítésével csak a téli időszakban
tud foglalkozni. Ezenkívül is vannak elképzelései, a nagyobb ünnepekhez, mint pl. az anyák napja, szeretne képeslapot és terítőt
tervezni, valamint a kékfestőt, ami
a másik kedvence, jobban felhasználni a mindennapokban, ezekből
varrni használati tárgyakat.
Erzsikét kitüntették már a Dunakömlődért való kulturális munkásságáért is. Budapesten ültettek
neki ezért egy fát Óbudán a Nők
sétányán. – A fám Monspart Sarolta fája mellett található közvetlenül – mondja büszkén.
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Dunakömlődi sípálya
Egy sípályát csak úgy lehet üzemeltetni, ha valaki imád síelni. Szabó
Pál is így van ezzel már hosszú évtizedek óta. De hogyan kezdődött?
Hogyan jut valakinek eszébe, hogy
közvetlenül a Duna mellett, egy
alapvetően sík vidéken sípályát álmodjon?
„Kárpátaljai gyerek vagyok, onnan
a hegyek közül szalajtottak a völgybe, a Mezőségbe, erre a sík vidékre. Valamikor még a nyolcvanas
években kezdődött, amikor elindult az iparági síverseny program.
Még ERBE-s dolgozóként a Mátrában építettünk is egy sífelvonót, a
Bagolyirtást. Azon kívül is kerestem
a síelésre alkalmas helyeket Paks
környékén. Aztán egyszer egy szép
tavaszi napon valahogy Dunakömlődre vetődtünk „háztűznézőbe”,
pontosabban házvásárlási céllal.
Paksról gyalog indultunk el megnézni a házat. Átvágtunk a hegyen
a Munkácsy utca felől, és meglepődtünk, hogy micsoda szép dombok vannak erre, és ráadásul még
havas is volt a mostani sípálya lejtője, pedig sehol máshol nem volt
már hó. Ekkor fogalmazódott meg
az ötlet. Elmondtam a kollégáknak is az erőműben, kialakult egy
lelkes kis társaság, akikkel elkezdtük megszerezni az engedélyeket.
A város akkori vezetése, a tanácselnök is nagyon-nagyon pozitívan állt
hozzá. Szépen zöldutat kaptunk
a megvalósításra, kommunista
szombatokon dolgoztunk sokan.
A magyar hadsereg, a szovjet szakemberek is segítettek. Hihetetlen,
de a szovjetek hoztak egy felvonó
rendszer alapot, amit a Mátrában
szerettek volna felállítani, és azt
végül átadták nekünk. Az elkészült
felvonó működtetését az ASE síszakosztálya vállalta fel, amiért én

feleltem. Aztán az ASE már nem
foglalkozott igazán az üzemeltetéssel, de nem szerettem volna, hogy
tönkremenjen. A mai napig saját
zsebből finanszírozom a felvonó
karbantartását, működtetését.”
A leghosszabb szezonjaik a kilencvenes évek közepén voltak. Az is
előfordult, hogy szinte megunták a
síelést, még március 8-án is tudtak
rövidnadrágban síelni. Emlékezetes, amikor Magyarországon csak
a Kékesen és Dunakömlődön lehetett síelni. A tévében ezt szépen ki
is írták, nagy büszkeségére a falunak.
A tavalyi tél nem volt szerencsés,
csupán két hétig működhetett a
felvonó, de Pali ekkor épp az ágyat
nyomta egy makacs vírusnak köszönhetően. Szerencsére mindig
van azért, aki beindítja a gépet, de
idén még az út állapota is nehezítette a kijutást. Az út nem fagyott
le, és a nagy sárban szinte lehetetlen volt kimenni, főleg kisgyerekkel.
Már több mint tíz éve van ígéretük,
hogy lebetonozzák az utat a sípályáig, de eddig még nem valósult
meg.
Másik nagy probléma, hogy átlagosan három hetet működik a felvonó, de a költségek így is magasak.

Minden évben rengeteg javítani
való van. Kicserélni alkatrészeket,
lefesteni állagmegóvás végett, és
az évek alatt sok minden egyszerűen el is avul. A felvonó környékén élő állatok is sok kárt okoznak,
megrágják például a vezetékeket.
A vasbódé nyáron rettentően meleg, nem használ a műanyagoknak
sem.
Időnként kapnak kritikát is idelátogatóktól. Furcsállják, hogy nincsen kezelve a pálya, és egyáltalán
milyen felvonó ez? A külföldi sípályákhoz szokottak számára nagyon
furcsa a környezet.
De mindezekért a nehézségekért
kárpótolja őket az, amikor a családok kijönnek a gyerekekkel munka
után négy órakor. Kihozzák a kis
porontyokat szánkózni vagy síelni. Teát vagy forralt bort főznek,
ha sokan bejelentkeznek. A pálya
késő estig síelhető, mert a világítása teljesen jó, kevés ilyen pálya van
Magyarországon. Imádom az ilyen
estéket – mondja.
A sípálya környéke nyáron is kellemes kirándulóhely lehetne. Az aljában van már most is egy tűzrakó
hely padokkal és asztalokkal. Ezt
szeretnék a jövőben még komfortosabbá tenni.
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Ugyanaz minden kicsiben?
Krizsán Árpád | Fotó: internet

A természet megfigyelése értelemszerűen a látható világgal
kezdődött, és az ember fejlődése során a megismerésnek ma is
ez az útja.
A tudománytörténetben a fejlődés, a tételek, összefüggések
megalkotása szintén az egyszerű megfigyelésekkel indult
meg. Felmerül a kérdés, mi van
a nagyon kicsi vagy a nagyon
nagy jelenségek esetén?

A hétköznapi életünket egészen
jól leírja a newtoni fizika, az emberek többsége ezt el is fogadja,
könnyen meg is érti. A modern
fizikától és a csillagászattól sokan
idegenkednek, és vannak tételek,
amiket csak nehezen értenek meg.
Ennek egyszerűen az lehet az oka,
hogy ugyanazon erők jelennek
meg, csak különböző nagyságrendű megjelenés esetén máshogy
dominálnak.

Talán a két legfontosabb ezen körben a gravitációs erő, amely a tömegvonzással jól értelmezhető, a
másik pedig a Coulomb-erő, ami
töltéssel rendelkező részecskék
között lép fel.
Ha csupán a Földön érezhető gravitációs erőt nézzük, nagyon egyszerűen számolunk az mg erővel.
Ennek az erőnek a legfontosabb
összetevője a Föld és az adott test
között fellépő tömegvonzás, amit
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a legegyszerűbben úgy írhatunk
le, hogy pontszerűnek tekintjük
mindkét testet és a tömegközéppontjaik közötti távolságot tekintjük. Ugyanez nagyjából megfelel
az égitestek közötti erők leírására, és még a pályák is egészen jól
magyarázhatók ezen erők segítségével. Az atomoknál azonban már
nem ennyire egyszerű a helyzet.
Amíg az előbb említett testeknél a tömegek relatív nagysága
miatt nem igazán foglalkozunk
a töltésekkel, addig az atomoknál a töltések sok nagyságrenddel nagyobbak, mint a tömegeik.
Az elektronok kötött helyzetét
még így a pozitív töltésű atommagok által kifejtett vonzás és kisebb
részben a tömegvonzás magyarázná is, ha mindent nem is ad meg,
azt azért biztosan elhisszük, hogy
az elektron kétféle azonos irányú
erő esetén valamilyen módon az
atommaghoz kapcsolódik.
A nehézségek sokkal jobban kicsúcsosodnak, amikor továbbmegyünk, és még kisebb részecskéket, az atommagokat kezdjük
vizsgálni. Az atommagok pozitív
töltésű protonokból és semleges
neutronokból állnak, amelyek távolsága a milliméter billiomod
(1000 milliárdod) része. Ekkora távolságban már a tömegvonzásnál
lényegesen nagyobb lesz a Coulomb-erő, ami a protonok közötti
taszítóerő. Így az eddig tárgyalt két
erő mellett szükséges egy lényegesen nagyobb vonzóerő, amely
az atommag alkotórészeit ös�szetartja. Ezt az erőt magerőnek
hívjuk, és fontos jellemzője, hogy
csak nagyon kicsi hatótávú és minden esetben (töltéstől függetlenül)
vonzóerő. Így már érthető, hogy
miért marad egyben az atommag.
Az erők után érdekes lehet az energia vizsgálata is. Ismét érdemes a
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különböző nagyságrendeket külön
áttekinteni. Az égitestek, naprendszer, galaxisok energiaviszonyaiban a forgásból származó energia
is jelentős, míg az iskolai vagy hétköznapi mozgásokban általában a
kerekek forgási energiáját elhanyagoljuk a mozgási energiák mellett.
Ha a mechanikai energiákon túllépünk, akkor sokat bővül a fogalom
használhatósága, aminek alapja
valahol mégis valamilyen mozgás.
Így például a hő és az elektromos
energia is mozgásokkal is értelmezhető, azonban az adott témakörhöz tartozó fizikai mennyiségekkel is leírható.
Az atomok, atommagok energetikai vizsgálata sok olyan összetevőt
tartalmaz, ami logikus és könnyen
értelmezhető, ha lépésenként végigvesszük a fizikai jellemzőket.
Ehhez kapcsolódik a mindenki által

alkotóelemeinek (protonok és neutronok) össztömege kisebb, mint
az atommag tömege, ezt tömeghiánynak hívjuk. Ez a tömeghiány az
előzőek szerint energiaveszteséget
jelent, és ezt az energiát nevezzük
kötési energiának. A tömeghiány
miatt ez negatív mennyiség, így
az atommagok kötési energiája is
negatív. Ismét leegyszerűsítve, ez
annyit jelent, hogy energiát kell közölni egy atommaggal ahhoz, hogy
alkotóira bontsuk azt.
A kötési energiák alapján határozhatjuk meg azokat az elemeket,
amelyek maghasadások során
energiát adnak le vagy fúzióra
képesek, és éppen az egyesülés
lépései járnak energiafelszabadulással.
Ha az elektronokat és az elektronpályákhoz tartozó energiaszinteket
vizsgáljuk, szintén negatív értékek-

ismert E =  mc 2 egyenlet. Ezt mindenki ismeri, sőt azt is tudjuk, hogy
Einsteintől származik, azonban a
jelentése nem feltétlenül ismert.
Ez a tömeg–energia ekvivalencia
egyenlet, ami leegyszerűsítve
annyit jelent, hogy a tömeg és az
energia ugyanazt jelenti. Nyilván a
kettő nem ugyanaz, azonban atomi
szinten vagy a fotonokat vizsgálva
már tekinthetjük egyformának a
két mennyiséget. Azaz, ha valaminek van energiája, akkor van tömege is, és fordítva. Az atommagok

kel számolhatunk, viszont az elektronpályák közti átmenet energialeadással vagy -felvétellel járhat, ami
fénykibocsátást vagy fényelnyelést
eredményez.
Összegzésképpen
kimondható,
hogy a látható világ leírása a newtoni fizikával könnyedén megérthető, azonban a nagyon kicsi és
nagyon nagy méretek esetén a
newtoni fizika nagyon jó alap, viszont már nem elegendő. Mindenesetre mindennek oka van, és ez az
ok leggyakrabban a fizika.
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A befogások helyszínét
képező felvonulási terület
jellemző vegetációja

Óvott mikrokörnyezet
Paks II. Zrt. | Fotó: Paks II. Zrt.
Az új paksi atomerőművi blokkok
helyszíne és az erőmű-építkezést
kiszolgáló épületeknek helyet adó
felvonulási területen élő védett
növény- és állatfajok oltalmára a
projekttársaság kiemelt figyel-

Befogott zöld gyík
fiatal példánya

követően elvethessék, ezzel biztosítva a területen jellemző védett
növények fennmaradását.
A védett állatok egyedeit megkeresik, befogják, és a kijelölt menedékterületre áttelepítik. Ezen
a jórészt természetes határokkal
rendelkező menedékterületen az
élőlények háborítatlanul élhetnek
és szaporodhatnak tovább. Később pedig, a munkálatok befejezése után visszatelepülhetnek a
számukra alkalmas, környező területekre, és a jelenlegihez hasonló
élőhelyeket hozhatnak létre.
A szakemberek kiemelt célja az
ökológiai értékek megóvása a
beruházási munkálatok során.
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság egyik kiadványának segítségével – a teljesség igénye
nélkül – néhány példát mutatunk
be a megóvásra kerülő növény- és
állatfajok közül.

met fordít, megóvásuk érdekében számos szakember dolgozik.
Munkájuk során a területen található védett növényekből magokat
gyűjtenek, és azokat megőrzik,
hogy később, az erőmű építését

Gyűjtőzsákot elhagyni
készülő fiatal zöld gyík
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Homoki árvalányhaj
Stipa borysthenica

Az árvalányhajak a pázsitfűfélék családjának jellegzetes megjelenésű képviselői.
A fajok egymástól való elkülönítése szakembernek való, nem túl könnyű feladat.
Általában akkor vesszük őket észre, amikor toklászaiknak hosszú szálkáján a bársonyos, feltűnő, fehér szőrzet kifejlődik.
Ez a hosszú függelék segíti elő a termések szelek szárnyán történő terjedését.

Sisakos sáska

Acrida ungarica
E bizarr külsejű rovarnak a fejcsúcsa rendkívüli módon megnyúlt, csápja lándzsaszerű, tőfelén kiszélesedett. Lábai igen
hosszúak, vékonyak. A hím repülve gyenge kereplő-csörgő hangot hallat. A faj a
Földközi-tenger partvidékétől egészen
Ázsiáig elterjedt, de a Kárpát-medencétől északabbra már nem fordul elő.
A nálunk található kárpát-medencei alfaj
hazánkon kívül máshol nem él.

Zöld gyík

Lacerta viridis
A hazai gyíkfajok közül a legrobusztusabb testű faj. Feje viszonylag nagy, végtagjai erőteljesek, farka hosszú. A hím
alsó állkapcsa és torka gyakran pompás
kék, hasi oldala többnyire egyszínű sárga, zöldes vagy fehéres. Feje hosszú és
domború, háta élénk, gyakran csillogó
zöld, apró fekete pettyekkel behintett.
A nőstény hátát hosszirányú sorokban
álló, sötétebb zöldesbarna foltok díszítik. A hát szélén egy-egy szürkésfehér
csík húzódik. Torka csak nász idején kék,
egyébként világos. Elterjedési területe
Közép- és Dél-Európa. Élőhelye a napos,
meleg, de nem túl száraz rétek, vízpartok, erdők pereme, bozótos útszélek, füves puszták.
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Tájékoztatással kezdte a nyarat az RHK Kft.
RHK Kft. | Fotó: RHK Kft.
Bár a nukleáris energia ma már
a mindennapjaink része, a radioaktivitáshoz fűződő félelmek indokolttá teszik, hogy ezzel kapcsolatban a tényeket, a hiteles
információkat minél többekhez
eljuttassák a szakemberek. Épp
ezért fontos a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. (RHK Kft.)
számára is, hogy a telephelyei
környezetében élőkkel rendszeresen ismertesse, milyen munkát végez lakóhelyük környezetében. Június elején Bátaapáti
térségében két alkalommal is
találkoztak a cég képviselői az
Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) működése által érintett települések lakosaival.

Az első programon, június 2-án a
bemutató célzattal kiállított hatalmas gránittömb és vasbeton konténer nemcsak tájékoztatás céljából
volt látható, hanem „játszott” is a
bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló parkolójában – előbbinek „testét” katonásdit játszó fiúk
fakardja járta át, utóbbi pedig rajztáblaként szolgált a gyerekeknek.
A gyereknappal egybekötött nyílt
napot, hagyományteremtő célzattal, idén először tartották. Az RHK
Kft. partnere ezúttal is a Társadalmi
Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társuláshoz (TEIT) hasonló itteni önkormányzati tárulás, a
Társadalmi Ellenőrző és Tájékoztató
Társulás (TETT) volt. Ezen a szombaton a szervezők a szabadidős tevékenységek mellé igyekeztek friss

információkkal is szolgálni a Paksi
Atomerőmű kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékának kialakított végleges tárolóról. Persze a
gyerekek ezt is játékos formában
kapták, a felnőttek viszont akár a
föld alatti tárolóba is lejuthattak.
A telephely bejárására több mint
ötvenen vállalkoztak. Először a felszíni látogatóközpontban egy film
révén mutatták be nekik az RHK
Kft.-t, a radioaktív hulladék szállításának, elhelyezésének, a tároló
létesítésének-bővítésének folyamatait, illetve a társaság három telephelyét, valamint a nyugat-mecseki
kutatási programot is. A felszín alatti létesítménybe három csoportra
osztva mentek le a vendégek, elsőként az egyes tárolókamrához,
amelybe tavaly májusban szállítot-
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ták le az utolsó hulladékkal teli vasbeton konténert. Az immár fogadókész második kamránál a látogatók
megismerhették az új tárolási koncepciót is, és a felszín alatt jelenleg
zajló munkálatokba ugyancsak bepillantást nyerhettek.
A programot egy környezeti monitoringállomás megfigyelése tette
teljessé, a látottak-hallottak pedig
remélhetőleg mindenkit meggyőztek arról, hogy a tároló biztonságosan, magas színvonalon működik.
Június 8-án zajlott le a másik esemény, az NRHT környezetében
elhelyezkedő települések hagyományos tájékoztató napja, ezúttal
Mőcsényben. Az immár tizennyolcadik TETT-re Kész Napon dr. Kereki Ferenc, a létesítményt üzemeltető RHK Kft. ügyvezető igazgatója

kiemelte, hogy a társaság igyekszik
tevékenységét a legnagyobb fokú
biztonság mellett minél gazdaságosabban végezni. Ezt a célt szolgálja
az NRHT-ban az új tárolási koncepció – a második kamra már ennek
megfelelően készült –, és eszerint
történt a harmadik-negyedik kamra
bányászati kialakítása is. Az újfajta,
úgynevezett kompakt hulladékcsomagokban a hordók közötti üres
teret szilárdított folyékony hulladék
tölti majd ki, így kerülnek a kamrákban kialakított vasbeton medencékbe. Ezzel a megoldással a kamrák hasznos tere megduplázódik, az
üzemeltetés költségeit lényegesen
lecsökkentve.
A TETT elnöke, Darabos Józsefné,
Bátaapáti polgármestere hangsúlyozta, a helyiek körében igen
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magas az NRHT és az RHK Kft. tevékenységének ismertsége, elismertsége. Arról is beszélt, hogy a
társulás Lakossági Ellenőrző Csoportja folyamatosan figyelemmel
kíséri a létesítmény működését, és
eddig mindig pozitívan számoltak
be tapasztalataikról.
A radioaktívhulladék-kezelés hazai
fejlesztéseiről Nős Bálint, az RHK
Kft. stratégiai és műszaki igazgatója
szólt. Az igazgató beszélt a nagyon
kis aktivitású radioaktív hulladék
elhelyezésének kérdésköréről is,
melynek a megvalósítására a jövőben kerül sor, ám ugyancsak komoly megtakarításokat várnak tőle.
Ugyanis az atomerőmű jövőbeni
leszerelésekor sok ilyen típusú hulladék keletkezik majd, ezeket nem
szükséges a föld alatti tárolóba elhelyezni.
A TETT-településeken tavasszal
lezajlott
közvélemény-kutatásról
Honti Gabriella, az RHK Kft. kommunikációs vezetője számolt be a
hallgatóságnak. Elmondta, hogy az
objektív tájékoztatást, amiben az
önkormányzati társulás több mint
húsz éve vesz részt a társasággal
szoros együttműködésben, az idei
felmérés is eredményesnek mutatja. Az itt élők tudják, milyen tevékenység zajlik a környezetükben,
ismerik és támogatják a Nemzeti
Radioaktívhulladék-tároló működését, amelyet biztonságosnak ítélnek
meg.
Természetesen a gyerekek, vagyis
„a jövő véleményvezérei”, a TETTre Kész Nap programjából sem maradhattak ki. A nekik tartott szellemi
vetélkedő ezúttal Cikón zajlott, ahol
szokás szerint a játékos feladatok
során ismerkedtek az iskolások a
radioaktivitás kérdéskörével, a radioaktívhulladék-kezelés alapjaival,
a tárolóban folyó munkával, a TETT
működésével.
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Üzemirányítási Osztály
Orbán Ottilia | Fotó: Bodajki Ákos

Kaszás Tibor
blokkügyeletes

Pályafutását Szekszárdon, az
AKO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-nél kezdte minőségellenőrként, ahol két évig dolgozott.
Az atomerőműbe 1998-ban került, és a Turbinaosztályon turbinagépészként kezdett.
A későbbiekben, 2001-ben turbinaoperátor-, 2005-ben turbinafőgépész-vizsgát tett. 2013
májusában vette kezdetét a blokk
ügyeletesi betanulása, és 2018.
április 5-én vizsgázott blokk
ügyeletesnek. 20 évig B műszakos volt, jelenleg a 2. blokki F
műszakban ismerkedik a szakma
„rejtelmeivel”. Érdekesség, hogy

az összes blokkvezénylői munkakörének első „éles” műszakja a
2. blokkon volt, annak ellenére,
hogy utána az említett beosztásokban több évig is más blokkokon dolgozott.
Nagy kuriózumnak érzi, hogy
itt és ebben a beosztásban, a
körülötte lévő kiváló csapattal
dolgozhat. Úgy gondolja, kívülállók számára megfoghatatlan,
hogy milyen érzés egy nukleáris
reaktort üzemeltetni, alázattal és
tisztelettel úrrá lenni a felszabaduló hatalmas energiák felett.
Szerencsére neki ez megadatott,
aminek őszintén örül.

Tibor Szekszárdon él családjával.
Felesége, Kriszti, a Magyar Államkincstárnál dolgozik, kisfia, Valentin 6 éves, „végzős” ovis, lánya, Lili
11 éves és ötödik osztályos.
A házuk és a kertjük folyamatos
elfoglaltságot biztosít számukra
a szabadidejükben, de azért akad
idő horgászatra és utazásokra is.
Úgy gondolja, az új munkakörében sok kihívás áll még előtte,
így az elkövetkezendő pár év a
tapasztalatszerzésről és a szakmai
fejlődésről fog szólni.
Legfontosabb dolog életében
természetesen a családja, gyermekei boldogsága, egészsége.
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Kenessey Zoltán
blokkügyeletes

Tanulmányait Pakson végezte, az
általános iskolát, a szakközépiskolát (Energetikai Szakgimnázium
és Kollégiumban) és a főiskolát
is. 2004-ben végzett a Budapesti
Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karának energetikai mérnöki
szakán. A főiskola befejezése után
még ebben az évben felvették az
Atomix Kft.-hez betanuló turbinagépészként.
2005-ben vizsgázott le turbinagépésznek, és ekkor vették át a Paksi
Atomerőmű Zrt.-hez. A szekunder
körben a későbbiekben dolgozott

turbinaoperátorként, majd turbinafőgépészként.
2013-ban jött a lehetőség hogy
betanulhat
blokkügyeletesnek.
Komoly kihívásnak tekintette és
örömmel kezdte meg a betanulást. A primer köri ranglétrát is végig kellett járnia, ahol primer köri
gépészi, főgépészi, majd reaktoroperátori, majd 2018. április 24én sikeres blokkügyeletesi vizsgát
tett.
Nagy büszkeséggel tölti el, hogy
az atomerőműben dolgozhat, kevés embernek adatik meg, hogy

ilyen fontos berendezéseket üzemeltethet.
Céljai között szerepel a folyamatos
szakmai fejlődés, és a munkájával
szeretne hozzájárulni az erőmű
biztonságos üzemeltetéséhez.
Zoltán Pakson él a feleségével és
két gyönyörű kislányával. Emili
négyéves, Szofi pedig négy hónapos. Szeret focimeccsekre járni, de
jelenleg igyekszik minden szabadidejét a családjával tölteni.
A legfontosabb dolog az életében
az, hogy a családjában mindig boldogság és egészség legyen.
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Ulrichshoffer
Barna
blokkügyeletes

Pécsen végezte a tanulmányait, és
1984-ben 18 évesen került Paksra.
Turbinásként kezdte a pályafutását, végigjárta a ranglétrát a turbinafőgépész beosztásig. 1997-től
tett egy kis kitérőt, tíz évig a Rendszertechnikai Osztályon dolgozott. Ott részt vett a kezelési utasítások „modernizálásában”. Majd
az üzemellenőrzési csoportba került, ahol először turbinaretrofittal
kapcsolatos méréseket vezetett,
később az FKSZ-járókerékcsere
kiméréseit koordinálta. 2007-ben
került vissza az üzemvitelre, szekunder köri főgépészként. 2013-

ban Szőke Attila kereste meg egy
blokkügyeletesi ajánlattal. Tudta,
hogy nem lesz egy egyszerű feladat, de a felkérésnek örömmel
tett eleget. Hosszú volt ez az öt
év, rengeteg vizsgával, tanulással
telt. Természetesen ehhez kellett
az otthoni háttér is, hogy el tudja
végezni ezt a feladatot. A sikeres
vizsga megnyugvással töltötte el,
de lazítani nem volt idő, mert kezdődött a 3. blokki átrakás.
Barnának két lánya van: Kata, aki
már a saját lábán áll és Lili, aki
hatéves, és most kezdi az iskolát.
Édesanyja
történelem–magyar

szakos tanár. Ők voltak, akik erőt
adtak neki és támogatták az elmúlt öt évben.
Úgy gondolja, hogy mivel nem
most kezdte a szakmát, és már
nem tartja magát fiatalnak, ez egy
stabil munkalehetőséget kínál
számára a hátralévő „pár” évben.
Persze ezért még sokat kell tennie.
Az elmúlt öt évben a meghatározó feladat számára a tanulás volt,
így a hobbi is háttérbe szorult.
Versenyszerűen vitorlázott egy
összeszokott csapattal, amit most
talán lesz lehetősége újra elkezdeni.
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Vigh Károly
blokkügyeletes

Középiskolai tanulmányai megkezdésekor került Paksra, és
az Energetikai Szakgimnázium
és Kollégiumban érettségizett
erőműgépészként. Utána energetikai, majd gépészmérnöki képesítést szerzett. Az atomerőműben –
egy év versenyszférában eltöltött
időszak után – 2004-ben kezdett
el dolgozni betanuló turbinagépészként, majd a szükséges vizsgák letétele után turbinagépészként. Mint sokan a kollégái közül,
ő is végigjárta a szükséges ranglétrát ahhoz, hogy teljes értékű, jól
képzett blokkügyeletes lehessen.

Turbinaoperátornak
2008-ban,
turbinafőgépésznek
2011-ben
vizsgázott le. A blokkügyeletesi
betanulást 2013 májusában kezdte meg, majd a szükséges primer
köri gépész-, főgépész-, reaktoroperátori vizsgák letétele és
a gyakorlati idők eltöltése után
2017 októberében sikeres blokk
ügyeletesi hatósági vizsgát tett.
Tisztában volt vele, hogy sok tanulással és lemondással jár majd
a felkészülés. A betanulási időszak elég hosszú volt, de mégis
úgy gondolja, hogy megérte, és
örömmel vállalta el a blokkügye-

letesi feladatokat. Természetesen
ehhez szüksége volt a család támogatására is, amit teljes mértékben megkapott ehhez. Azóta
a 3. blokki E műszakban dolgozik,
ami külön örömére szolgál.
Célja, hogy a jó munkahelyi légkör fenntartása mellett képesek
legyenek szakmailag folyamatosan fejlődni.
Károly Pakson él a feleségével és
két kislányukkal. Dorka négy és
fél éves, a kisebbik, Eliza kétéves.
Szabadidejében igyekeznek a lehető legtöbb időt együtt tölteni,
közös programokat szervezni.
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„Jé, ez is Paks, elmegyek, megnézem!”
Vadai Zsuzsa | Fotó: Juhász Luca

Dr. Szinger Zsuzsanna és Győrffy József
–– Milyen út vezetett az erőműbe?
Zsuzsa: – Paksi születésűként az
általános iskolát és a gimnáziumot
Pakson végeztem. Gyerekként
szépen rajzoltam, és szerettem
volna a képzőművészet vonalán
tanulni, de a gimnáziumi évek alatt
a jogi pálya mellett döntöttem.
Jogtanácsosként 1984-ben kerültem az erőműbe. Feladatom volt
a kollektív szerződés elkészítése,
ami egy rendkívül összetett dokumentum. A céget a munkaügyi
viták intézése területén képviseltem a bíróságokon. Mint nukleáris
létesítményben nagyon szigorúak

a munkafegyelemmel kapcsolatos
előírások, ennek próbáltam érvényt szerezni a legjobb tudásom
szerint. Nehéz feladat volt, az intézkedéseket végig kellett vinni,
sokszor a legfelsőbb bíróságig.
Sokat dolgoztam, és ha empatikusan nézem, akkor emiatt „kicsit
szenvedtem”, nem volt mindegy,
ahogy az emberek sorsát láttam.
Feladatom volt a különböző jogi
szakvélemények,
szerződések,
eljárásrendek készítése, valamint az erőmű beszállítóinak jogi
szempontból történő minősítése,
oktatásszervezői feladatok ellátá-

sa, majd 33 évi PA Zrt.-s munkaviszony után 2017-ben vonultam
nyugdíjba. Felejthetetlen élmény
volt számomra a nyugdíjas-búcsúztatóm a munkatársaimmal,
a régi kollegákkal és a cég által
szervezett egyaránt.
Józsi: – Már kisgyerekként nagyon
szépen rajzoltam, a 8. évfolyam
végén az osztálytablót én készítettem el. Mikor meghallottam a
hegedű hangját, akkor tudtam,
hogy ezt meg kell tanulnom.
Az alapokat a zeneiskolában elsajátítottam, és a hegedülés is a
kedvenc időtöltésem részévé vált.
Dunaújvárosban, a papírgyárban,
a vegyi üzemben 10 évig voltam
művezető, és 1983-ban jöttem a
Paksi Atomerőműbe. A Vegyészeti
Osztályon dekontamináló-művezetőként, majd technológusként
tevékenykedtem. Szerettem az
erőműben dolgozni, a kollégáimmal a mai napig tartjuk a kapcsolatot, és minden évben összejövünk
egy baráti találkozó keretében.
2003-ban vonultam nyugdíjba.
–– Kérlek, mutassátok be a családotokat!
Zsuzsa: – Mindkettőnknek felnőtt
gyerekei vannak, nekem egy fiam
és két unokám. Péter fiam informatikusként diplomázott, és Németországban szerezte a második
MBA-diplomáját. Anitával, a feleségével ott éltek és dolgoztak, de
a második kislányuk megszületése
után hazaköltöztek, és távmunkában dolgozik ugyanannál a német
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cégnél. Tárnokon van a családi
házuk, de a nyarat a Balatonon
töltik, a most épülő üdülőjükben.
Két gyerekük van, Lilien (7) és Emília (5). A családi ünnepeket együtt
töltjük velük, az unokák cserfesek
és gyönyörűek, bearanyozzák a
napjaimat.
Józsi: – Népes családból származom, mi négyen voltunk testvérek,
a húgom és családja az Egyesült
Államokban él. Három gyerekem
van. Nagylányom, Andrea Tárnokon él a családjával, a budaörsi
gimnáziumban tanít. Szabadide-

venc időtöltése a gitározás. A kisebb fiam, Tamás is Budapesten él
a családjával, egy ismert együttes
tagja, a gyermekei Hana (11) és
Iván (9), mindketten zenét tanulnak.
–– Mikor vetted az ecsetet újra a
kezedbe?
Zsuzsa: – A férjem bíztatására vettem az ecsetet a kezembe. Szinte új világ teljesedett ki előttem,
átadtam magam az alkotás örömének, megnyugtat és örömmel
tölt el. A kifogyhatatlan forrás a
virágok festése. Az akvarellt na-

utóbbi két évben az Országos
Képzőművészeti Társaság szervezésében (amelynek Józsi tagja) a
zalaszentlászlói művészképzésen
egy neves német festőművész
vezetésével. Az ott készült egyik
alkotásommal, egy pipacsos csendélettel köszöntem el az erőmű
dolgozóitól.
–– A festészetet lehet tanulni?
Józsi: – Mindig festettem az életem során, és igyekeztem minél
többet megtanulni a technikákról. Vásároltam tankönyveket, jártam különböző képzőművészeti

jében szívesen fest gyönyörű akvarell- és selyemképeket. Két családja van, Dani (22) és Szilvike (26),
aki a másoddiplomáját csinálja.
Nagyobbik fiam, Árpád Budapesten reklámtervező grafikus, a ked-

gyon szeretem, lágyabb és nőiesebb számomra ez a technika.
Amikor csak tehetjük, elmegyünk
alkotótáborokba, továbbképzésekre. Voltunk a zebegényi nyári
szabadegyetemen, valamint az

továbbképzésekre, szakkörökre,
alkotótáborokban, személyesen
Halász Károlytól is sokat tanultam.
De azt, amit a festőművész meglát
egy tájban, virágban, portréban,
azt érezni kell.
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–– A megmérettetés milyen módon történik?
Józsi: – Számomra a megmérettetés azt jelenti, hogy hová hívnak
meg kiállítani. Több közös és önálló kiállításon vettem részt. A környezetvédelmi minisztériumban, a
Magyar kézművesség kiállításon a
Vajdahunyad várban, több Tolna
megyei településen, Dunaújváros,
Kaposvár, Balatonkenese, illetve
Lauda-Kőnigshofenben (Németországban) is. A BM Duna Palotában jeles festőművészek, mint
Mözsi Szabó István és Kovács
Ferenc mellett én is bemutathattam az alkotásaimat. Paks Város
Önkormányzat szervezésében Kaposváron a TURINFORM Irodában
Paks várost bemutató tűzzománc
képeket állítottam ki.
A Gárdony Galériában volt kiállításom, ahova természetesen több
paksi képet is vittem, és egy vezető napilap újságírója a vendégkönyvbe azt írta be, hogy „Jé, ez
is Paks, elmegyek, megnézem!”
Sokak gondolatában más társul a
városunk nevéhez.
–– Hol lehet megtekinteni az alkotásaitokat?
Zsuzsa: – Jelenleg a Paksi Képtárban, ahol a II. Paksi Képző- és
Iparművészeti Tárlat nyílt meg, és
2018. július 29-ig megtekinthető.
Mindketten három képet állítottunk ki.
Józsi: – A balatonfüredi rekreációs központ éttermének falára egy
három részből álló balatoni panoráma olajfestményemet helyezték
el. Megbízást kaptam, hogy a dunakömlődi templomba készítsem
el a stációképeket. A tűzzománc
alkotás 15 darabból áll, amelyet
Mayer Mihály püspök szentelt fel
egy gyönyörű szentmise keretében. Utána felkértek, hogy fessem
meg Szent Mónikát, az anyák vé-

dőszentjét. A következő évben
Szent Márton festésére kaptam
megbízást, amelyhez egy hagyomány is társult. A dunakömlődi
boráldás alatt a festményt kiteszik
a pince elé, majd azt követően egy

évig abban a présházban lesz, aki
szervezte a rendezvényt.
–– Kedvenc időtöltésetek?
Zsuzsa: – Szeretünk kirándulni, sok
helyen jártunk már, tavaly Portugáliában töltöttünk egy felejthe-
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tetlen hetet, és megnézhettük
a világörökség helyszíneit. Legutóbb Toszkánában jártunk, és
csodálatos festői tájakat láttunk.
Józsi: – Mindig inspirál az a hely,
ahol jártam, és nagyon fontos
az élmény, a személyes megtapasztalás. Most Portugáliáról
elkezdtem festeni a képeket, de
már a toszkánai képek vannak a
fejemben, és a tervem, hogy tűzzománcsorozatot készítek erről a
felejthetetlen útról.
–– Paksi rendezvényen jól láttam, hogy beálltál a Bartina zenekarba hegedülni?
Józsi: – Nagy rajongója és művelője vagyok a népzenének, és
ha a helyzet adja, szívesen állok
be a zenekarba. A környékbeli népzenészeket jól ismerem,
és valóban többször előfordult,
hogy beálltam közéjük zenélni.
De már zenéltem Budapesten, a
New York kávéházban mint vendég, és többször megadatott a
neves művészekkel való közös
zenélés öröme.
Hévízen volt egy kiállításom,
amit az én hegedűjátékommal
nyitottak meg, nagy élmény volt.
–– Milyen terveitek vannak?
Zsuzsa: – Tervekkel, ötletekkel
tele vagyunk. Az udvarunk egy
zárt falát egy mediterrán hangulatú festménnyel szeretnénk díszíteni, ami beépülne a kertünkbe, és a részévé válna.
Józsi: – A hegedűgyűjteményemre a koronát egy saját készítésű szép és jól szóló hegedűvel szeretném feltenni. Több
hegedűt restauráltam, az új készítéséhez már régóta megvan a
tankönyv. A hozzávaló alapanyagokat, szerszámokat már beszereztem (15 éve szárad a fa), de a
rengeteg tennivaló miatt mindig
csúszik ez a projekt.

Nyugdíjba vonult kollégáink
2018. május
Tőke János osztályvezető
MVIGH MIG RTFO RTO
Simon Ferenc tervező mérnök
MVIGH MIG MFO GMO
Tarczal László berendezésmérnök
MVIGH MIG MFO GMO
Kirchkeszner Sándor műszerész
MVIGH KAIG ÜFFO BRO
Györki László művezető
MVIGH KAIG KAFO FKO
Major Balázs László vezető dozimetrikus
BIG SKVFO DO
Nagy Pál László logisztikai szakértő
GIG LOGFO BSZO
Strausz Tamásné humánpolitikai előadó
HUIG HUFO JLO

2018. június
Kovács Andrásné műszaki ügyintéző
ÜVIG ÜVFO RO

Varga István reaktoroperátor
ÜVIG ÜVFO RO
Fodor Zoltán ügyeletes műszerész
ÜVIG ÜVFO IÜO
Árvay Tamás csoportvezető
ÜVIG ÜVFO VIMO
Réhm Miklós csoportvezető
MIG RTFO RTO
Csépány Bárdos László műszakvezető
MVIGH KAIG KAFO FKO
Kungl Mátyás polgárvédelmi gépész
BIG Baleset-elhárítás
Kródi József vagyonvédelmi előadó
BIG RENDO
Engert Ferencné raktáros
GIG LOGFO RAKO
Wenhardt Ádámné raktáros
GIG LOGFO RAKO
Pettesch Ádámné csoportvezető
HUIG HUFO MSZO
Határ Irén gazdasági elemző
HUIG OKFO
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„Az én szememmel látni az eseményt
egész más volt”
Orbán Ottilia | Fotó: saját archívum

Oláh Teréz

Szeretek rendes, tiszta otthonban élni. Nyugalom, tisztaság
vesz körül, nekem ez a legjobb
módszer arra, hogy kipihenhessem magam. Bevallom őszintén,
hogy nem szeretem a kupit és
a rendetlenséget magam körül,
sem otthon, sem a munkahelyemen. Ez nem azt jelenti, hogy
éjjel-nappal takarítok. Vigyázok a rendre, a környezetemre.
Munkahelyemen ezt a feladatot
az ATOMIX Kft. Technológiai Takarítás Szakágazat munkatársai
végzik nálunk, biztosítva a tiszta
és kellemes környezetet.
Beszélgető partnerem Oláh Terike szekunder köri takarító, aki
épp az utolsó munkanapját töltötte az atomerőműnél, amikor
az interjú készült vele.

RÉGI MOTOROSOK

–– Terike, úgy tudom, hogy ez az
utolsó munkanapod. Mikor kezdtél itt dolgozni?
–– Az első munkahelyem Tolnán
volt a textilgyárban, és nem szerettem három műszakba járni.
Közben Pakson kezdett épülni a
lakótelep, köztük rengeteg munkásszálló. Fiatal lányként két évet
takarítottam a munkásszállókon,
majd a tengelici tsz-en keresztül
1982. január 25-én kezdtem az
erőműben. Szinte végig, a mai
napig az 1. blokk vezénylőjében
dolgoztam szekunder köri takarítóként. Akkor még a tengelici
tsz-hez tartoztak a takarítók. Utána a DEKOTEN Kft. alkalmazottjai
voltunk, a feladat ugyanaz volt,
csak más színekben végeztük a
munkánk. Soha nem felejtem el,
hogy olajos fűrészporral kellett
a vezénylő padlóját felsöpörni,
hogy ne csússzon annyira, és sokáig ragyogó legyen. Aztán folyamatosan kicserélődött minden, a
padlótól a plafonig. Ma már sokkal könnyebb takarítani.
–– Hány fős volt akkor a takarítószemélyzet?
–– Öten voltunk, és állandó délelőttös műszakban dolgoztunk.
De akkor jöttünk szombaton és
vasárnap is. Volt olyan is, hogy
három hetet egyfolytában dolgoztunk pihenőnap nélkül. Meg
se kottyant nekünk. Szóval szerettük dolgozni jönni, a túlórát pedig kifizették. A munkatársak és a

hangulat nagyon is jó volt, szinte
családias. De azok, akikkel kezdtem, már mind nyugdíjasok. A régiek már mind elmentek. Sokat
nevettünk együtt, de ha munka
volt, azt nagyon komolyan vettük.
Készenlét alatt volt olyan esetünk,
hogy bent kellett maradnunk, vizet kellett szednünk, mindent elárasztott a víz. Ezzel foglalkoztunk

„Ott voltam, amikor
indították 1. blokkot.”
egész éjjel, hogy reggelre minden rendben legyen, csak utána
mehettünk haza, reggel. Most pedig már itt vagyok a nyugdíj előtt.
Hihetetlen, hogy elszállt az idő.
Vártam ezt a napot, de nagyon
fog hiányozni a munkahelyem, a
kollégáim.
–– Azt mondod, hogy a 36 év
alatt végig az 1. blokkvezénylőben dolgoztál. Úgy gondolom,
hogy ezzel rekordot is vezetsz,
nem mindenki mondhatja el ezt
magáról. Ezek szerint, akkor sok
mindennek szem- és fültanúja is
voltál. Jól gondolom?
–– Igen. Ott voltam, amikor indították 1. blokkot. Az én szememmel látni az eseményt, egész
más volt, mint akik még rajtam
kívül jelen voltak. Nagy sürgés,
forgás, rengeteg izgatott ember
volt a helyiségben, és nagy volt
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az öröm, tapsoltak. Mi, a takarítószemélyzet, csak távolról nézhettük a nagy eseményt, mert nem
engedtek közelebb minket. Öröm
volt nézni őket. Sok hírességet és
közismert személyt felismertünk
közülük. Amikor jöttek a nagy fejesek Pestről – akkor még sokszor
lejártak Paksra, ha egy blokk elindult –, mindig kíváncsiskodtunk.
Persze a hírességeket körülvevő
testőrök vagy rendészek mindig
elzavartak minket. De mi rendszeresen megtaláltuk a helyet, ahol
láthattunk is valamit. Menjenek
az ablaktól! – kiabáltak ránk. Húszéves kis fruskák voltunk, fiatalok és nagyon kíváncsiak. Szóval
itt lehorgonyoztam cirka 36 évre.
Most már az egészségem sem az
igazi, nehezemre esik a hosszabb
műszak, és egyre több fájdalmat
érzek a végtagjaimban.
–– Ennyi éves munka után jólesik
majd a pihenés, terveztél-e valamit, hogy mit fogsz kezdeni a rengeteg szabadidőddel?
–– Tengelic-Júliamajorban élek
Édesanyámmal egy családi házban. Van egy nagy kertünk, szerintem kertészkedni fogok, hiszen
az időmet már magam fogom
beosztani. Elég nagy a család is,
szóval nem fogok unatkozni. A lényeg mégiscsak az, hogy legyen
egészség, és akkor minden lesz.
Nem felejtem a 36 évet, ahogy a
szakági és a vezénylőben dolgozó
munkatársaimat sem.
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SPORT
Jogosan vetődik fel a kérdés: ha
van naturál testépítés, akkor van
szteroidokkal teli? Ahogy kutakodtam a szakirodalomban, ettől
az utóbbitól sem riadnak vissza
a rajzolt testű izomgolyók. A naturál testépítők nem használnak
semmilyen illegális teljesítményfokozó szert, táplálékkiegészítővel

Hiúság vására
Tóth Márton | Fotó: internet
Mennyit nyomsz fekve? Mekkora a bicepszed? Lábbal mennyi megy
ki? Ma tricepszre/bicepszre/vádlira/mellre/vállra/törzsre/hátra/hasra edzünk? Mivel szériázol? Egyáltalán, gyúrunk? Egy edzőteremben
megannyi mondat elhangozhat, de ezek azok a tipikus kérdések,
amikkel az emberek azonosítják a konditermeket.
Alkalmak, évszakok – főleg a meleg és félmeztelen szezon – közeledtével emberek sokasága megy
le fitneszterembe, kondiba, hogy
jó bőrbe hozza magát. Lássuk
be, hogy egy-egy fellángolás, pár
hetes edzés után nem lesz a pocakból reszelő, az úszógumiból
mellizom, és a karizom sem lesz
erőtől duzzadó, habár néhány erre
mutató jel megjelenhet az ember
testén. A szép test eléréséhez folyamatos, okosan felépített edzések, helyes táplálkozás kell, és nem
mellesleg jó genetikai adottságok
is segítségre lehetnek. Én küzdök

is rendesen, hiszen ugyan a rendszeres edzések megvannak, a helyes táplálkozástól van az a pizza,
amelyik el tud téríteni, és a genetikám sem olyan, hogy egy hét
folyamatos felülés után sakkozni
lehetne a hasamon. Az emberek
többsége ezen keretek között
mozog, versenyzői ambíciókat a
konditermet látogatók töredéke
dédelget magában.

Építsünk testet!
Aki versenyzésre adja a fejét, az
két sorozat között választhat: testépítés vagy naturál testépítés…

Hármasugrás
A testépítő versenyeken az indulók nem végeznek semmilyen
fizikai erőnlétet bemutató gyakorlatot, kizárólag esztétikán alapszik
a pontozás. A verseny elején, ahová az indulók már „leszikkasztva”,
szárazon – víz- és zsírmentesen –
érkeznek, kategorizálják az indulókat nem, súly, kor és magasság
szerint.
Három fordulóból áll egy ilyen
rendezvény: szimmetria, izmossági és szabad póz forduló.
A versenyzők arányosságát a
szimmetriafordulóban osztályozzák. Ekkor megnézik az különböző testrészek, láb és felsőtest
arányosságát, az izmokat összehasonlítják, figyelembe veszik az
izomtapadás helyét és hosszát
Leonardo da Vinci Vitruvius-tanulmánya alapján.
Az izmossági fordulóban az izmok kidolgozottságát, fejlettségét, sűrűségét, szárazságát
mustrálja a zsűri. Hét különböző
pózban kell feszítenie a bebarnítózott bőrű bodybuildereknek. A pózolást is meg kell tanulni, hogy legelőnyösebben
tudják bemutatni adottságaikat.
A három kategória pontjai alapján alakul ki a sorrend, minekután
nem túl természetes mosolyú Michelin-babák emelgetik magasba
a kupát.

SPORT
és „alig-alig káros hatást kifejtő
szintetikus anyaggal” készülnek,
valamint kitartással és türelemmel,
nem egyből látható eredménnyel
kecsegtető szerekkel, lassabb idő
alatt dolgozzák ki izmaikat. A naturál testépítés semmilyen szervezeti
szinten nem kötődik egyik testépítő szövetséghez sem, megvannak
a maguk különálló szervezetei, és
ezt leginkább úgy kell elképzelni,
mintha egy másik sportág lenne.
A testépítés, ami elől elhagyjuk
a természetes szót, más tészta.
Ha megnézünk egy-egy bodybuilding-bemutatót, akkor nehezen
tudjuk elképzelni, hogy csak a kemény munkának és a spenótnak
köszönhetően dudorodnak annyira természetellenesen az izmok,
ehhez kell más teljesítményfokozó,
táplálékkiegészítő is. A szteroidok önmagukban hatástalanok,
keményen kell mellette edzeni, és
közben fehérjét bevinni. Az izomtömeg felépítése testépítés alatt a
sejtek túlterhelése következtében
jön létre, erős izom-összehúzódás
közben, valamint az izomsejtek
apró sérülései miatt. Itt támogatják a szteroidok a sejtreceptorok
biokémiai folyamatai által a már
lezajló folyamatot úgy, hogy további receptorokat nyitnak meg,
ami pedig a sejteket még erősebb
izomnövekedésre készteti. Ez magyarázza a gyors, hatalmas izomnövekedést.
Nem állítom, hogy mindenki,
aki testépítő versenyen indul, az
doppingol, de ördögi körnek tűnik, hiszen akkor lesz valakinek
egyenlő esélye, ha szteroidokkal segíti az izmai formálódását.
Ha nem áll ki egységesen a szövetség és a versenyszervezők, akkor
ebből a körből nem lehet kitörni,
és mint tudjuk, a népnek is kenyér
és cirkusz kell...
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Több mint 100 éve építik
Az esztétikus és kidolgozott test már az ókori rómaiaknál és görögöknél
is büszkeség volt, ám ekkor a testépítés mint életforma még nem létezett. Az erő és a teljesítmény fontosabb volt a látványnál, amit az olimpiai
játékokon, illetve a gladiátorküzdelmek során kamatoztathattak az ókori
erőművészek.
Az 1867-ben, Poroszországban született Eugene Sandow-t tartjuk a ma
ismert testépítés megalkotójának. A század végén a legerősebb emberként emlegették a világban, meghódította Európát és Észak-Amerikát is.
Rájött, hogy a publikumot legalább annyira érdekli a test kidolgozottsága,
esztétikuma, mint az ereje, így egyre inkább pózolásokkal, pózok bemutatásával kereste kenyerét. Népszerűségének köszönhetően a testkultúra
művelőinek száma is rohamosan nőtt, ami az eladott súlyzók számában is
tetten érhető volt. A legrangosabb bodybuildingverseny, a Mr. Olympia
győztese is Sandow-szobrot emelhet a magasba.
A XX. század elejétől töretlen népszerűséggel fejlődött a testépítés, a
30-as, 40-es évektől komoly versenyeken mérték össze adottságaikat az
indulók, akik ebben az időben nem csupán súlyzós edzésekkel érték el
alkatukat, hanem úszók, atléták, bokszolók, súlyemelők és más sportágak
képviselői is beneveztek. Ebben az időben vált világossá, hogy a súlyzós
módszer vezet a leglátványosabb eredményhez, ekkor Hollywood is felfedezte az izomkolosszusokat, akik így még szélesebb körben tudták terjeszteni a sportágat.
A montreali, 1944-es alapítású International Federation of Bodybuilding a
világ legjelentősebb testépítő szövetsége, 1959-ben rendezték meg első
alkalommal a mai amatőr világbajnokság elődjét, az akkori Mr. Univerzumot. A profik csúcsversenye az 1964-ban létrehozott Mr. Olympia lett,
amelynek eredeti célja a különböző szövetségek világbajnokainak megversenyeztetése volt.
Az idők folyamán váltakozott az éppen favorizált testalkat, eredetileg az
atletikus, a görög szépségideálokra hajazó testkidolgozás volt a number
one, majd az óriási izomtömeg jött divatba.
1965-ben rendezték meg az első Mr. Olympiát, amelyet Larry Scott (róla
kapta nevét a minden konditeremben fellelhető Scott-pad) nyert el, amely
címet a következő évben is megvédte.
1970-ben az ekkor Amerikában még jóformán ismeretlen Osztrák Tölgy,
Arnold Schwarzenegger lett a Mr. Olympia, majd több mint fél évtizeden
keresztül egyeduralkodója volt a testépítésnek. Ő volt az első olyan korszakos személyisége a bodybuildingnek, aki a filmvásznon és a közéletben
is maradandót alkotott, tömegek kezdtek el miatta gyúrni a tengerparti
kondiparkokban, fitnesztermekben.
1984 és 1991 között az amerikai Lee Haney volt nyolcszor Mr. Olympia, az
1998–2005 közötti nyolc évet a szintén amerikai Ronnie Coleman uralta,
ezzel ők a csúcstartók, de honfitársuk, a még aktív Phil Heath már hétnél
tart (2011–2017).
Forrás: www.vitalzone.hu/a-bodybuilding-tortenete.html
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RETRÓ

A rend a lelke…
Orbán Ottilia | Fotó: Archívum

A takarítás sokak által nem kedvelt, kötelezően elvégzendő feladat. A tiszta környezet alapvető fontosságú
otthon és a munkahelyen. Elengedhetetlen az alapos
takarítás.
Néha, bizonyos esetekben nem árt egy szakember
véleményét is kikérni. Vagy mégsem?

(Az illusztráció Atomerőmű építői c. lap 1982. februári számában jelent meg.)

BABAHÍREK
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Nevem: Frast Hanna
Születésem helye, ideje: Szekszárd, 2018. január 20.
Súlyom: 4250 g, hosszúságom: 59 cm
Testvérem: Míra, 2 éves. Anya: Frastné Krausz Erika, a Raktározási
Osztályon raktáros. Apa: Frast Zoltán, az OMSZ-nél mentőgépkocsi-vezető

Nevem: Frigyer Magor
Születésem helye, ideje: Kecskemét, 2018. április 20.
Súlyom: 2750 g, hosszúságom: 50 cm
Testvérem: Frigyer Hunor. Anya: Szúrócki Krisztina, ápoló a Harmónia
Integrált Szociális Otthonában, Solton. Apa: Frigyer Tamás, a Külső
Technológiai Osztályon operátor

Nevem: Lengyel Angéla
Családba érkezésem helye, ideje: Szekszárd, 2018. április 13.
Súlyom: 2800 gramm, hosszúságom: 48 cm
Első baba vagyok a családban. Anya: Lengyel Adrienn, az Exclusive
Pannon Change Kft.-nél valutapénztáros. Apa: Lengyel András, a
Vegyészeti Főosztályon főtechnológus

Nevem: Farkasdi Martin
Születésem helye, ideje: Szekszárd, 2018. május 2.
Súlyom: 3180 g, hosszúságom: 53 cm
Első gyermek vagyok a családban. Anya: Farkasdiné Rónai Dalma Petra,
az OBI Retail Hungary Kft. munkavállalója. Apa: Farkasdi József, a Karbantartás-irányítási Osztályon technológus mérnök

Nevem: Rompos Petra
Születésem helye, ideje: Szekszárd, 2018. május 9.
Súlyom: 3470 g, hosszúságom: 54 cm
Testvérem: Rompos Dorina Tímea
Anya: Kiss Tímea Tünde, az ATOMIX Kft. munkavállalója
Apa: Rompos Roland, a Dunacenter Therm Kft. munkavállalója
Nevem: Rák Eszter
Születésem helye, ideje: Szekszárd, 2018. május 17.
Súlyom: 3530 g, hosszúságom: 58 cm
Testvéreim: Levente 9 éves, Izabella 4 éves, Szófia 2 éves
Anya: Nagy Eszter, jelenleg gyesen van velünk
Apa: Rák Sándor, a Beszerzési Osztályon közbeszerzési szakértő
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MUNKATÁRSAINK

Gyászközlemények

Az atomerőmű dolgozói megőrzik elhunyt munkatársaik emlékét.

Baranyai Józsefné (1948–2018)

2018. május 13-án, életének 69. évében elhunyt Baranyai Józsefné, az
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa. 1948. július 14-én született
Kajdacson. 1980. február 1-jén vették fel a Paksi Atomerőmű Vállalathoz. 1995. július 17-én történő korengedményes nyugdíjazásáig a Sugárvédelmi Osztályon analitikus laboráns munkakörben dolgozott.
Búcsúztatása, ahol az urnáját végső nyughelyére helyeztük, 2018.
július 13-án, a Kőbányai Szent László-templomban volt, ahol családja, barátok, ismerősök, volt munkatársak vettek tőle végső búcsút.

Babik Zoltán (1956–2018)

2018. május 23-án, 62 éves korában elhunyt Babik Zoltán, az MVM
Paksi Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa. 1956. február 23-án született Ózdon. 1983. január 4-én vették fel a Paksi Atomerőmű Vállalathoz.
2008. február 24-én történő korengedményes nyugdíjazásáig a
Villamos Karbantartás Technológiai Osztályon dolgozott berendezéstechnikus munkakörben. Temetése 2018. június 8-án, Ózdon, a
gyári temetőben volt, ahol családja, barátok, ismerősök, volt munkatársak vettek tőle végső búcsút.

Id. Kajári Gyula (1922–2018)

2018. június 1-jén, életének 97. évében elhunyt id. Kajári Gyula, az
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa. 1922. április 8-án született
Pakson. A Paksi Atomerőmű generálkivitelezőjétől, a 22. Sz. Állami
Építőipari Vállalattól 1978. október 3-án vették fel a Paksi Atomerőmű Vállalathoz. 1982. április 30-án történő öregségi nyugdíjazásáig, kezdetektől az erőmű alapozási, építkezési munkálataiban,
később hőközpont-kezelőként dolgozott.
Temetése 2018. június 5-én, a paksi Fehérvári úti temetőben volt,
ahol családja, barátok, ismerősök volt munkatársak vettek tőle végső búcsút.

Bencze János
(1944–2018)

2018. június 1-jén, életének 73. évében elhunyt Bencze János, az MVM
Paksi Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa.
1944. december 27-én született Pakson. 1980. február 11-én vették fel a
Paksi Atomerőmű Vállalathoz. 2005.
december 31-én történő öregségi
nyugdíjazásáig a Rendészeti Osztályon váltásparancsnokként dolgozott. Temetése 2018. június 23-án,
Pakson, a Fehérvári úti temetőben
volt, ahol családja, barátok, ismerősök, volt munkatársak vettek tőle
végső búcsút.

Varga János (1955–2018)

2018. június 7-én, életének 63. évében elhunyt Varga János, az
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa. 1955. január 25-én született Kiskunfélegyházán. 1978. augusztus 21-én vették fel a Paksi
Atomerőmű Vállalathoz. 2007. december 31-én történő korengedményes nyugdíjazásáig a Turbina- és Forgógép-karbantartó Osztályon karbantartó lakatosként dolgozott. Búcsúztatója 2018. június
22-én, Pakson, a Fehérvári úti temetőben volt, ahol családja, barátok, ismerősök, volt munkatársak vettek tőle végső búcsút. Ezúton
itt szeretné a család megköszönni mindazoknak, akik Jánost a betegségben segítették, erőt adtak neki és mellette álltak.

Gergely Józsefné (1953–2018)

2018. június 9-én, hosszan tartó betegség után, 64 éves korában
elhunyt Gergely Józsefné Marcsika, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
nyugdíjasa. 1953. szeptember 4-én született Budapesten. 1978.
február 1-jén vették fel a Paksi Atomerőmű Vállalathoz. 2017. június 9-én történő nyugdíjazásáig a Vegyészeti Ellenőrzési Osztályon
dolgozott analitikus laboráns munkakörben. Búcsúztatója 2018. július 19-én, a budapesti Új Köztemető szóróparcellájában volt, ahol
családja, barátok, ismerősök, volt munkatársak vettek tőle végső
búcsút.

Váczi József
(1953–2018)

2018. június 7-én, 64 éves korában
elhunyt Váczi József, az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa. 1953.
július 1-jén született Pakson. 1988.
június 1-jén vették fel a Paksi Atomerőmű Vállalathoz. 2005. augusztus
31-én történő rokkant-nyugdíjazásáig a Szolgáltatási Főosztályon műszakvezető munkakörben dolgozott.
Temetése 2018. június 15-én, Pakson, a Fehérvári úti temetőben volt,
ahol családja, barátok, ismerősök,
volt munkatársak vettek tőle végső
búcsút.

GONDOLATOK
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Makrokozmosz és mikrokozmosz,

avagy: „Mi az ember a végtelenségben?”
Prancz Zoltán
Blaise Pascal francia matematikus, fizikus, filozófus és
teológus töredékesen ránk maradt főműve, a Gondolatok, a világirodalom egyik legnagyobb hatású,
egyben legrejtélyesebb alkotása. Azon belül is különleges helyet foglal el a 72. töredék. Felvázolja a
világegyetem, a makrokozmosz végtelenségét – ami
ekkor még nem volt szokványos felfogás, és veszélytelen sem, gondoljunk csak Giordano Bruno vagy Galilei
esetére. A gondolatmenet azonban nem áll meg itt.
A másik „irányban”, a mikrokozmosz, azaz a parányok,
az atomok világa tekintetében is végtelenséget ír le.
Költőien szárnyaló nyelvezettel érzékelteti mindennek
egyszerre ámulatba ejtő és félelmetes voltát. A pontot
az i-re pedig azzal teszi fel, hogy rávilágít az ember
– akár a tudós – helyére és lehetőségeire ebben az
őt mindkét irányban beláthatatlanul meghaladó világban. De hadd szóljon maga Pascal (a 72. töredék
alábbi részletét abban a reményben adjuk közre, hogy
kedvet teremt a teljes fragmentum, sőt a Gondolatok
elolvasásához):
„Vizsgálja tehát az ember az egész természetet a maga
fenséges és teljes nagyszerűségében, fordítsa el tekintetét az őt körülvevő alantas tárgyaktól. Nézze ezt
a ragyogó fényt, amely örök lámpásként világítja meg
a mindenséget, s amikor a földet már csak pontnak
látja e csillag leírta hatalmas körpályához viszonyítva,
ámulva vegye észre, hogy ez a hatalmas körpálya maga
is csupán finom hegyű ceruzával felrajzolt pont ahhoz
képest, amelyet az égbolton keringő csillagok írnak le.
De ha a látás itt megtorpan is, képzelete azért szálljon
csak tovább; előbb fog belefáradni a természet felfogásába, mint a természet a felfognivaló nyújtásába.
Ez az egész látható világ csupán észrevehetetlen pont
a természet dús keblén. Nincs gondolat, amely meg
tudná közelíteni. Hiába csigázzuk képzeteinket, tágítjuk ki őket az elképzelhető tereken túlra, csak atomokat szül képzeletünk a dolgok valósága helyett. Olyan
gömb ez, amelynek a középpontja mindenütt van, a
kerülete sehol. Egyszóval: Isten mindenható voltának
az a legnagyobb érzékelhető jellemvonása, hogy gondolatában elvész képzeletünk.
Majd önmagához megtérve vegye észbe az ember, micsoda ő ahhoz viszonyítva, ami van; értse meg, hogy

a természet e félreeső zugában eltévedt lény; aztán a
lakásául szolgáló kis odúból – értem ezen a Világmindenséget – tanulja meg helyesen értékelni a földet, a
birodalmakat, a városokat és önmagát.
Mi az ember a végtelenségben?
De hogy egy másik, éppily ámulatba ejtő csoda táruljon fel előtte, kutasson az általa ismert legkisebb
dolgokban. Fedezzen föl az atka parányi testében e
testnél is összehasonlíthatatlanul kisebb részeket, lábakat ízületekkel, a lábakban ereket, az erekben vért,
a vérben nedveket, a nedvekben cseppeket, s a cseppekben párákat; majd ossza tovább ez utóbbiakat, és
minden erejét megfeszítve igyekezzék a végére járni
e gondolatsornak, s aztán tárgyául azt a végső valamit tegyük meg, amelyhez el tud jutni; nyilván azt fogja hinni, hogy eljutott a természet végső parányához.
Én azonban még ebben is egy újabb feneketlen mélységet akarok megmutatni neki. Nemcsak a látható világmindenséget szándékozom feltárni előtte, hanem
azt a mérhetetlenséget is, amelyet e kicsinyke atomon
belül alkothat magának a természetről. (…) Ámuljon el
e csodáktól, amelyek a maguk kicsinységében éppoly
bámulatosak, mint amilyenek nagyságukban a másikak; mert ugyan ki ne csodálná, hogy testünk, amelyik
az imént még észrevehetetlen volt a világmindenségben, felfedezhetetlen a minden ölén, most meg kolosszus, egy egész világ, vagy inkább minden ahhoz a
semmihez viszonyítva, ameddig az ember már el sem
tud jutni.
Aki így látja magát, megrémül önmagától, s ráeszmélve, hogy természet adta tömegével a végtelenség és a
semmi két feneketlen mélysége között lebeg, remegve
tekint majd e csodákra; és én bizonyos vagyok benne,
hogy kíváncsisága csodálatra fordul, és hajlandóbb
lesz némán szemlélni, mint elbizakodottan kutatni őket.
Mert végre is mi az ember a természetben? Semmi
a végtelenséghez, minden a semmihez viszonyítva,
közép a semmi és a minden között. Végtelen mes�sze van tőle, hogy felfogja a szélsőségeket, a dolgok
végcélja és lételve leküzdhetetlenül rejtve van számára
egy áthatolhatatlan titokban, mert egyaránt képtelen
meglátni a semmit, amelyből vétetett, és a végtelent,
amelyben elmerül.”

