X L I . É V F O LY A M , 5 . S Z Á M

Evolúció
Az első szikra
Fejlődő értelem:
mesterséges intelligencia
Fenntartható evolúció –
így kezeld a szemeted

A PAKSI ATOMERŐMŰ HAVONTA MEGJELENŐ MAGAZINJA • 2018 • MÁJUS

2

Tartalom | 2018. május
Köszöntő 3

Az elektromosság kezdeti szikrái 4

VÁLTOZÓ ENERGETIKA

Gyorsneutronos innovációk 8

VVER 1200 – az új generáció 12

ATOMERŐMŰVET ÉPÍTÜNK

Könyvek ifjú tudóspalántáknak régen és most 14

ATOMENERGETIKAI MÚZEUM

A tudomány evolúciója – az emberiség fejlődése…? 15
MI vagyunk az intelligensebbek? 16

VÁLTOZÓ JÖVŐ

4 K-s mosóteknő wifivel 20
Őse a szürke farkas 24
Zöldevolúció 28
MAGELLÁN - FEDEZD FEL A VILÁGOT!
BARANGOLÓ
DIÁKSZEM
REND A LELKE
OSZTÁLYTABLÓ
NYUGDÍJASAINK

Zéró hulladék 32

Gerjen – sétálóutca a Dunához 36
Diáknyelv revolúció 40
Egy új kor hajnalán 42
Beszerzési osztály 44

Ti az életünk részévé váltatok! 48
Nyugdíjba vonult kollégáink 49

RÉGI MOTOROSOK
SPORT

„Élmény volt érezni a hatalmas energiát” 50
Valahol el kell kezdeni… 52
Kezdődobás 54

RETRÓ
BABAHÍREK
MUNKATÁRSAINK

Címlapfotó: Bodajki Ákos
Hátsó borító: Vincze Bálint

Időhurokban az evolúció 56
Babahírek 57

Gyászközlemények 58

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

KÖSZÖNTŐ

3

Köszöntő
Dr. Kovács Antal
kommunikációs igazgató
Fotó: Bodajki Ákos

Kedves Olvasók!
159 évvel ezelőtt Charles Darwin fő művének, A fajok
eredetének kiadásával nemcsak a biológiát helyezte
új alapokra, hanem a teljes tudományos életre forradalmi erővel hatott. Egy addig állandónak, változatlannak hitt területről bizonyította be, hogy márpedig
változik és fejlődik – lassan és hosszú idő alatt ugyan,
hiszen a természet nem siet, de egyértelműen mozgásban van. Az evolúcióelméletből kiindulva azóta
számos egyéb tudományág fejlődését írták le.
Az energetika nagyon hasonló terület. Halad az egyszerűtől a bonyolult felé, új módszerek, technológiák,
elképzelések tűnnek fel, amelyekről aztán a realitás
– egyfajta természetes szelekció – eldönti, hogy életképesek-e. Májusi lapszámunkban szeretnénk egy rövid bepillantást adni abba, hogyan történik mindez,
hol tartunk – megnézzük azt, honnan indult az energia, mi történt azokban a kezdeti időkben, amikor
még azt is csak találgatták, mire lesz jó egyáltalán az
elektromosság, és bemutatjuk a jövő útját, a kiégett
nukleáris üzemanyagot újrahasznosító gyorsneutronos reaktorokat is.

A folytatásban az emberi jövővel, az emberi evolúció,
fejlődés következő lehetséges lépcsőfokaival foglalkozunk. Ennek egyik része az a jövő, ami itt toporog a
küszöbünkön: a mesterséges intelligencia, a tanulásra
képes gépek világa már messze nem sci-fi-történetek
fantazmagóriája, hanem maga a valóság. Stephen
Hawking, a nemrég elhunyt zseniális fizikus és csillagász hatalmas veszélyt látott benne – ebben a lapszámunkban megkérdeztük a téma egyik vezető hazai
kutatóját, szerinte megalapozott volt-e ez a félelme.
Úgy gondolom, az embernek tudatos lényként irányítania kell már saját fejlődését, látnia kell, a tetteinek
milyen következményeivel számoljon, és tudatosan
lépnie kell ahhoz, hogy évmilliós evolúciója végül
ne zsákutca legyen. Rá kell ébrednünk, hogy jövőnk
csak akkor van, ha a fejlődésünk fenntartható és ös�szhangban van a környezettel. A légkört nem szen�nyező atomáram használata ennek egyik formája, a
környezet iránt elkötelezett életmód – a szemetelés
csökkentése, a műanyagok használatának visszaszorítása pedig egy másik, májusi lapunkban erről is írunk.
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Az elektromosság kezdeti szikrái
Susán Janka | Fotó: internet
Milyen lenne ma az élet elektromosság nélkül? Nem jó a kérdés,
a mai világunk nem létezhet elektromosság nélkül. Mindennapjaink
meghatározó alapja országunk
és Európa elektromos hálózata.
Ha egy kis eltérés is keletkezik
benne, már nem működik megfelelően. Egy példa erre a március
eleji frekvenciakilengés, amelynek
hatására a hálózatról működtetett
órák pontatlanul jártak. Prof. dr.
Aszódi Attila is írt erről Láncreakció című blogjában, és a következő
módon szemléltette az európai villamosenergia-rendszer összehangoltságát: „A kontinentális euró-

pai villamosenergia-rendszerben
az erőművek szinkronizáltan dolgoznak együtt („szinkronjárnak”),
vagyis minden egyes erőmű generátora azonos időpillanatban azonos frekvencián állít elő villamos
energiát, ráadásul ugyanabban a
fázisban is vannak ezek a gépek
(vagyis minden egyes termelő
adott időpillanatban a váltóáram
iskolában tanult sinusgörbéjének
ugyanazon pontján tart, együtt
járják be ezt a sinusgörbét). Magyarország is tagja az együtt járó
rendszernek, sokszorosan össze
van kötve Európa többi orszá
gával.”

Igazából az elektromossággal való
ismerkedés hosszú útján az 1700as évek elején indultunk el (persze
előzmények már jóval korábban is
voltak). Erről a 18. századi időszakról keveset tudunk az azt követő
időszak tudósaival szemben. Michael Faraday, Thomas Alva Edison és Nikola Tesla munkásságát,
felfedezéseit széles körben ismerjük, de az addig elvezető kezdőlépéseket nem igazán. Ezen időszak
elején az elektromosság főleg a
mutatványosok érdeklődését keltette fel, hiszen addig ismeretlen
tapasztalatokkal tudták elkápráztatni az embereket. Aztán persze
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többen szerettek volna megismerkedni a látvány mögötti okokkal is,
ami mindig egy picit bővítette az
ismereteiket. Olyan izgalmasnak
találtam ezt a kezdeti időszakot,
hogy a cikkben ezzel foglalkozom
részletesen.
1706-ban járunk, amikor Francis
Hauksbee üveggömbös dörzsgépet szerkesztett, és kísérleteket
mutatott be az angol Királyi Társaságban, amikor még gyertyákkal
világítottak. Képzeljük el a jelenetet, amikor szépen fokozatosan eloltották a teremben a gyertyákat,
és Hauksbee a levegőtelenített
üveggömböt megforgatta, rátette
a tenyerét, és a jelenlévők akkor
láthatták először az elektromosság
fényeit kísérlettel előállítva. A brit
mérnök keze körül az üveggömbben megjelentek az elektromos
kisülés fényei. Efféle fényt nem
láthatott eddig senki. Hauksbee
Newtonnal dolgozott együtt, sok
kísérletét készítette elő. Arra nem

jött rá, milyen jelentőségűek az
elektromosság terén végzett kísérletei, tulajdonképpen leragadt
az egész jelenség látványánál. Akkoriban sok „mutatványos” is „ellopta” vagy inkább alkalmazta ezt
a látványelemet, és tovább is fejlesztették ezeket, magukat pedig
elektrikusoknak nevezték.
Az 1720-as években Stephen Grey
is sokat kutatott, és közben érdekes mutatványokat mutatott be.
Canterburyből származott, és sikeres kelmefestő volt, aki sokszor
tapasztalta a selyemmel való munkálatoknál az elektromos kisüléseket, ezek keltették fel a figyelmét.
Egy baleset miatt munkaképtelenné vált, de a kísérleteit folytatni tudta, sőt ezután csak ezekkel
foglalkozott. Egyik alkalommal
egy fiút két selyemkötélen lógó fahintára hasaltatott, akit egy Hauksbee-gömb segítségével feltöltött
elektromossággal, és az alatta
lévő fémtányérra helyezett aranyfüst darabokat a fiú keze megtáncoltatta anélkül, hogy közvetlenül
hozzájuk ért volna. Ő azonban már
tovább gondolta a megtapasztalt
jelenségeket. Úgy vélte, az elektromosság mozogni tud, képes áthatolni a fiú kezein, de a selyemkötél megállította. Tehát rájött, hogy
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vannak olyan anyagok, amelyek
vezetik, míg mások nem. Az anyagokat ezek alapján két csoportra
osztotta, vezetőkre és szigetelőkre, amit napjainkban is így használunk, a villamos hálózat is ez alapján épül fel.
A tudomány számára a következő
komoly lépést az jelentette, amikor rájöttek, hogyan lehet eltárolni
az elektromos áramot. Peter van
Musschenbroek Leidenből származott, ahol orvostudományt,
filozófiát és matematikát tanult.
A felfedezését azonban egy emberi hibának köszönhette. Úgy
vélte, ha az elektromosság a vízhez hasonlóan terjed, akkor talán
tárolni is hasonlóan lehet. A kísérletezése során egyszer elfelejtette
a szigetelőlapot alátenni a vízzel
töltött üvegedény alá. Úgy kezdte az elektromosságot fejleszteni,
hogy a kezében tartotta az üveget,
majd a másik kezével is megfogta,
és ekkor hatalmas áramütést szenvedett el. A rossz tapasztalaton
kívül szerencsére más baja nem
esett, de felhívta mindenki figyelmét a veszélyre. Azonban rájött
arra is, hogy az üvegedényben
tárolni tudja az elektromosságot,
akár több napig is. Ezt világszerte
leideni palackként tartották nyil-
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ván, fogalommá vált, de azt nem
tudták, hogyan is működik. Mindenesetre elkészítette a világ első
kondenzátorát.
Az amerikai Benjamin Franklin eldöntötte, hogy észérvekkel fogja megmagyarázni a villámlást.
Franklin támogatókra talált a franciákban – akiknek tetszett angolellenessége –, és minden kísérletét
ők is elvégezték. 1752 májusában
Georges-Louis Leclerc de Buffon
13 méter magas fémoszlopot állított egy borosüvegbe, és faoszlopokkal, egy állvánnyal támasztották meg. Franklin azt találta ki,
hogy ha a fémoszlopba belecsap a
villám, az alján lévő palack eltárolja
majd az elektromosságot, amivel
bebizonyítható, hogy a villám is
elektromosság. Május 23-án kitört
a várva várt vihar, és belecsapott
a rúdba, ekkor egy segítő közel

szaladt a palackhoz, akinek az ujját
megpörkölte az elektromosság.
Ezzel igazolódott az, hogy a villámlás is elektromos kisülés.
Henry Cavendish rendkívül gazdag
arisztokrata családból származott,
azonban számára a tudomány volt
a legfontosabb. Amikor az angol
gyarmatokról elektromos ráják is
érkeztek Londonba, teljesen lenyűgözték a tudóst. Hogy megértse, egy élőlény hogyan képes
elektromosságot termelni, úgy
döntött megalkotja a saját mesterséges rájáját. Két leideni palackkal
utánozta a ráját, amit homokkal fedett be. Ha valaki megérintette a
homokot, kisülés keletkezett. Azt
azonban nem értette, hogyan tud
a rája elektromos szikra nélkül is
kisülést okozni. A hosszú hónapok
alatt, amíg próbálkozott, elemzett,
rendkívül fontos megállapításra ju-

tott. Rámutatott az elektromosság
mennyisége és erőssége közötti különbségre. Amit elektromos
mennyiségként emlegetett, azt
ma elektromos töltésnek nevezzük, amit pedig intenzitásnak, azt
ma feszültségnek. Rájött, hogy a
rája ugyanolyan elektromosságot
termel, csak kevésbé intenzívet.
Azonban még sokáig vita tárgyát
képezte az, hogy egyforma-e az
élőlények és az áramtermelőből
származó elektromosság. Összecsaptak a kor vallási és felvilágosult nézetei.
Két olasz tudós, Luigi Galvani és
Alessandro Volta nézetei is alapvetően különböztek ebben a kérdésben. Mindkét tudós a saját nézetei szerint próbálta magyarázni
az elektromosság törvényeit. Galvani az akkori vallási szemlélettel,
Volta a felvilágosodás szabadsága
szerint. Galvanit nagyon érdekelte
az elektromosság felhasználása az
orvosi kezelések során, sok kísérletet is végzett például békákkal,
és ezek alapján úgy vélte, az állati elektromosság eltér az elektro-
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mosság egyéb fajtájától, és csak az
élőlények hordozzák. Volta szerint
az állati elektromosság a babonák
és hiedelmek megtestesítője, és
nem kaphatott helyet az észérveken alapuló felvilágosult tudományos kutatásokban. A két tudós
figyelme a fémek felé terelődött,
de egészen más szemszögből.
Galvani az állati elektromosság
létét bizonyította velük, míg Volta
az elektromos jelenségek kiváltása
miatt vizsgálta őket. Volta érdekes felfedezése, tapasztalata volt,
hogy a fémek ízükben is különböznek, és ha a nyelvéhez két különböző összefogott pénzérmét érintett, rátett egy ezüstkanalat, akkor
a nyelvén olyan bizsergést érzett,
mint a leideni palack kisütésekor.
Arra jött rá, hogy ízleléssel is érzékelhető az elektromosság, és ezt
csak a különböző fémek érintkezése hozhatja létre. A pénzérmék
közötti elektromosság nagyon
gyenge volt, ezt szerette volna felerősíteni. Ehhez Cavandish régebbi kutatásait tanulmányozta át, és
rendkívül részletesen vizsgálta a
ráják testfelépítését, különösen a
háti részen található sejtszerkezetet. Hasonlóságot vélt felfedezni
a cellaszerű felépítés és a pénzérmés kísérlete között. Azon töprengett, a hal azért képes olyan erős
áramütést leadni, mert ezekből a
cellákból ilyen sok található? Megpróbálta leutánozni a rája szervezetét fémek felhasználásával.
Fogott egy rézlemezt, a tetejére
enyhén savas vászondarabot tett,
utána egy cinklemezt, majd ezeket
többször megismételte. Ezt ma is
Volta-oszlopként emlegetik. A tudós magán próbálta ki a kísérlet
eredményét. Két fémdrótot kötött hozzá, és azokat a nyelvéhez
érintette, és így megízlelhette az
elektromosságot. Ez erősebb volt
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Energiamix – a 21. század kulcsszava
Háromszáz év alatt a „mire használható az elektromosság” kérdésétől
(érthető okokból a választ itt nem adnánk meg, hiszen a felsorolás szinte
végtelen…) eljutottunk a „hogyan termeljünk áramot” központi kérdéséig.
A 21. század megoldásának egyelőre a számtalan szempontból megközelíthető energiamix tűnik: olyan források együttes használata, amelyek
fenntartható módon elégítik ki az egyre növekvő igényeket. Az, hogy ezek
pontosan milyen források, nagyban függ az adott ország fekvésétől, éghajlatától, elérhető energiahordozóitól. Magyarországon döntő szerepe
van és lesz az atomenergiának, de a fejlődésben, az energiamix átalakításában a megújulók is jelentős szerepet kapnak.
Az MVM Csoport és egyben az ország egyik legnagyobb naperőműve
épül Pakson, az Európai Unió Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programjának projektje keretében. A naperőmű a tervek szerint
legkorábban 2018 őszén kezdheti meg üzemszerű működését. A paksi
energetikai beruházás jelentős lépés a hazai megújuló villamosenergia-termelésben, mindemellett hozzájárul Magyarország energiahordozó-importjának mérsékléséhez. Működésének köszönhetően éves szinten
több mint 22 000 tonnával csökkenhet az ország szén-dioxid-kibocsátása.
A paksi naperőmű 76 500 darab polikristályos napelemtáblájával, 20,6 MW
beépített kapacitásával átlagosan évi 22,2 GWh villamos energia termelésére lesz képes.

az eddig megszokottól, és állandó
is! Ez volt tehát az első elektromos
elem, nem tartalmazott mechanikus részeket. Volta számára az
áramlás folyamatossága volt a legmeglepőbb. Úgy áramlott, mint
egy patak vagy folyó vize. Emiatt
kezdték el az elektromosság terjedésére is az áramlás szót használni,
hasonlóan a patak vízmennyiségének méréséhez.
Néhány héttel Volta eredményeinek közzététele után a tudósok az
elektromosság újabb képességeit
fedezték fel. Például a víz molekuláit képes volt szétválasztani oxigénre és hidrogénre, így a folyékony vízből kétféle gáz jött létre.
Az állandóan, stabilan előállítható
elektromossággal szét lehetett választani a vegyi elemeket, és ezáltal a fizika és a kémia tudományát
elválasztani. A Volta-oszlop egy
egészen új világ eljövetelét vetí-

tette előre, ahol az elektromosság
már nemcsak érdekességként, látványosságként kap szerepet, hanem energiaforrásként, hiszen már
folyamatosan tudták előállítani.
Sir Humphry Davy 1808-ban a
Royal Institute-on több mint
nyolcszáz Volta-oszlopból épített
az intézet alagsorában egy óriási
akkumulátort. A végére két szénszálat kötött, amelyeket egymáshoz közelített, és az elektromosság szikraívet húzott a két szénszál
között, folyamatos fényt bocsátva
ki, előrevetítve az általunk már
jól ismert szénszálas izzók korát.
Persze addig még hosszú út vezetett. Az első elektromos hálózatok
megépítéséig még szükség volt
a cikk elején emlegetett Faraday,
Edison és Tesla felfedezéseire is.
(Forrás: The story of electricity –
BBC)
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Gyorsneutronos innovációk
Hárfás Zsolt | Fotó: Roszenergoatom, Roszatom
Az atomenergia az egyik alappillére a klímaváltozás és az energiaszegénység elleni globális harcnak,
ezért ennek a villamosenergia-termelési módnak a jövője szorosan összefonódik a nukleáris üzemanyagciklus zárásával és ennek szerves részeként a gyorsneutronos technológiákkal. Az atomipar fejlődésében a következő meghatározó mérföldkő éppen ezért az üzemanyagciklus zárása.
E technológia nagyban hozzájárul
az atomenergia elfogadottságának növeléséhez, hiszen segíti a
(termikus neutronokon működő)
„hagyományos” reaktorok kiégett
fűtőelemeinek újrahasznosítását,
és így jelentősen csökkentheti a
végleges elhelyezésre kerülő nagy
aktivitású hulladék mennyiségét.
Olyan globális atomenergetikai
infrastruktúrára van szükség, ami
lehetőséget biztosít egységnyi
természetes urán szinte teljes mér-

tékű felhasználására, ötvenszeresére növelve a kinyerhető energia
mennyiségét.
A gyorsneutronos reaktoroknak
két fő előnye van. Az első összefügg az atomenergetikát érintő
üzemanyag kérdésével. A gyorsneutronok egyaránt hasítják az urán235-ös és az urán-238-as izotópot.
Meghatározott típusai képesek
arra, hogy másodlagos fűtőanyagot hozzanak létre az uránban rejlő
energia szinte teljes kihasználása

érdekében utat nyitva az uránnak
jószerével korlátlanul rendelkezésre álló energiaforrásként való használata előtt.
A
„gyorsreaktorok”
második
előnye, hogy hatékonyan ki lehet
égetni a leghosszabb élettartamú
radionuklidokat, amelyek a kiégett
üzemanyagban találhatók. Ennek
köszönhetően megoldható az
atomerőművi termelés során keletkező kiégett üzemanyag ártalmatlanítása, jelentősen csökkentve
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annak mennyiségét, biztonságosabbá téve az atomenergetikát,
megoldva egy sor környezeti kérdést.
A gyorsneutronos megoldások
nem a távoli jövő technológiáját
jelentik, hiszen atomipari mércével
mérve ez már a holnap technológiája. Jelenleg Oroszország az
egyetlen olyan ország a világon,
amely rendelkezik e kétpólusú
atomenergia-rendszer
bevezetéséhez és az üzemanyagciklus
zárásához szükséges összes technológiával, több évtizedes üzemeltetési tapasztalattal és fejlesztésekkel. Ez alapozza meg
Oroszország ambiciózus terveit.
Ennek érdekében új termelőkapacitásokat hoznak létre a kiégett fűtőelemek feldolgozására, valamint
új urán-plutónium (MOX-üzemanyag) fejlesztése is folyamatban
van.
A gyorsneutronos kísérleti reaktorok az 1950-es években jelentek
meg. Az 1960-tól 1980-ig terjedő
időszakban aktív kutatások folytak az USA-ban, a Szovjetunióban és több európai országban.
Ma Oroszország az egyetlen ország, ahol működő gyorsneutronos
kereskedelmi blokkok termelik az
áramot. A belojarszki atomerőműben már 1980 óta működik a BN600 típusú gyorsneutronos blokk.
Ennek alapján fejlesztették ki a
biztonság és a gazdaságosság
további növelésének céljával, a
biztonság szempontjából már 3+
generációsnak számító belojarszki
BN-800-as típusú gyorsneutronos
blokkot, amelyet 2016. október
végén a világ legnagyobb teljesítményű, kereskedelmi üzemben
működő gyorsneutronos blokkjaként állítottak termelésbe. Üzemanyaga kevert urán-plutónium –
MOX-üzemanyag.

A BN-800-as típus után a tervek
szerint a következő lépés a piacképes, már sorozatgyártásra tervezett BN-1200 típusú 60 éves üzemidővel rendelkező gyorsneutronos
blokk lesz, amelyet a jövőben már
külföldi partnereinek is ajánlani
tud a Roszatom. Az 1200-as blokk
fejlesztéséhez értékes üzemeltetési tapasztalatokat biztosít a közel négy évtizede áramtermelésre
használt orosz gyorsneutronos
technológia. A BN-1200-as blokkok a jövőben lehetővé teszik a
kétpólusú atomenergia-rendszert
és az üzemanyagciklus zárását.

MBIR gyorsneutronos
reaktor
2015 szeptemberében a dimitrovgradi Nukleáris Reaktorok
Kutatóintézetének
telephelyén
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megkezdődött egy többfunkciós,
nátriumhűtésű
gyorsneutronos
kutatóreaktor (MBIR – multipurpose sodium-cooled fast neutron
research reactor) építése is. Megépítését követően az MBIR lesz a
világ legnagyobb és legkorszerűbb gyorsneutronos kutatóreaktora, amely a gyorsneutronos
technológia elsőbbségét biztosítja nemcsak Oroszországban, hanem a világban is.
Az új reaktor várhatóan 2024-ben
kezdheti meg a működését. Ez a
reaktor fogja leváltani a BOR-60
típusú orosz reaktort, amely csaknem 50 éve működik az intézet telephelyén. Az új reaktor üzembe
helyezését követően jelentősen
kibővíti majd a nukleáris ágazat kísérleti képességeit, ily módon igazolva a gyorsneutronos reaktorok
globális szintű létjogosultságát.
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Az új kutatóreaktor iránt nagyon
nagy a nemzetközi érdeklődés.
Tavaly például a Roszatom orosz
állami atomenergetikai konszern
és a visegrádi országok V4G4 Kiválósági Központja is szándéknyilatkozatot írt alá az együttműködési
lehetőségekről a többfunkciós,
gyorsneutronos kísérleti reaktor
bázisán..
A 150 MW termikus teljesítményű
kutatóreaktor elsősorban nátriumhűtésű lesz, és egy új, a VMOX típusú üzemanyaggal, (vibropacked
mixed-oxide) fog üzemelni, amely
az orosz MOX-üzemanyag továbbfejlesztett változata. Az MBIR-
kutatóreaktorban tanulmányozni,
kutatni, fejleszteni lehet majd a
gyorsneutronos
technológiával
kapcsolatos új rendszereket, üzemanyagokat, szerkezeti anyagokat,
hűtési módokat, valamint az új izotóptechnológiákat és a szükséges,
különleges tulajdonságokkal rendelkező anyagok gyártási folyamatait is.
Oroszország az Áttörés nevű projekt keretében – amely az atomenergetikában az új, negyedik generációs, gyorsneutronos reaktorok

létesítését és ezzel az üzemanyagciklus zárását célozza meg – egy
egész kísérleti atomenergetikai
komplexum létrehozását tervezi.
A BRESZT-OD-300 típusú ólomhűtésű, gyorsneutronos reaktor mellett nitrid fűtőelemeket gyártó és
kiégett fűtőelemek feldolgozására
szolgáló üzemek is létesülnek.

Fókuszban az új
technológiák
2018. április 17–19. között Madridban tartották a Globális Nukleáris
Üzemanyagciklus 2018 elnevezésű
nemzetközi konferenciát, ahol a Roszatom orosz állami atomenergetikai konszern képviselője kiemelte,
hogy Oroszország az üzemanyagciklus zárásához a gyorsneutronos
reaktorok segítségével teremti
meg a technológiai alapot. Oroszország folytatja a többször újrahasznosítható REMIX-fűtőanyaggal
a kísérleteket, jelentősen növelve
az uránfelhasználás hatékonyságát
a könnyűvizes reaktorok esetében.
A nukleáris üzemanyagciklus terén
az orosz atomipar másik fontos
projektje egy olyan, úgynevezett

toleráns nukleáris üzemanyag kifejlesztését célozza, amely üzemzavar
esetén is stabil marad. A back-end
szektorban a nemzetközi értékesítés terén iparági integrátori szerepet betöltő TENEX vállalat képviselője előadásában a kiégett
fűtőelemek és a radioaktív hulladékok kezelésének innovatív technológiáiról, azok fejlesztéséről és a
technológia kereskedelmi kiaknázásáról beszélt. Kiemelte: „A Roszatom technológiái a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok
kezelésében – beleértve a nukleáris hulladék frakcionálását is – lehetővé teszi a vállalat számára, hogy
csak olyan, közepes aktivitású hulladékot juttasson vissza megrendelőinek, amelyhez nem szükséges
mély föld alatti izolálás.”
A nukleáris üzemanyagciklus zárásának lehetősége nem egy álom,
hanem mára szinte valósággá vált.
Együttesen kell azon dolgozni,
hogy az atomenergia hosszú távú
és domináns szerepe megmaradjon, válaszok szülessenek a környezetvédelmi aggályokra, és növekedjen az atomenergia társadalmi
elfogadottsága.
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VVER-1200 – Az új generáció
Paks II. Zrt. | Fotó: Roszatom

Az atomerőmű-reaktorok evolúciójának legújabb generációját a piacon elérhető típusok közül jelenleg
a 3+ generációs reaktorok jelentik, ilyenek a Pakson
hamarosan épülő, orosz fejlesztésű VVER-1200 blokkok is.
A nyomottvizes technológián alapuló VVER-es típuscsalád folyamatos fejlesztése során figyelembe
vették a már megépült blokkok üzemeltetési tapasztalatait, az egyre szigorodó európai és nemzetközi
nukleáris biztonsági követelményeket, valamint a
pénzügyi szempontokat – a költséghatékony építkezést és a versenyképes villamosenergia-termelést – is.

A VVER‑1200 (orosz típusjelzése általában AES-2006)
reaktorok kifejlesztésének alapjául a VVER-1000-es
típusok szolgáltak, de a párhuzamosan fejlesztett
VVER-600-as típuscsalád biztonsági megoldásait is
felhasználták a tervezés során.
Az 1200 MW névleges villamos teljesítményű VVER1200-as blokkok tervezése párhuzamosan folyt az
orosz Atomenergoprojekt két neves tervezőirodájában. Szentpéterváron a V-491 típus, míg Moszkvában
az V-392M tervei készültek. A paksi kapacitásfenntartás során a szentpétervári tervezésű, jelenleg a Leningrad II.-telephelyen üzembe helyezés, illetve épí-
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tés alatt álló V-491 típust választották ki mint
a Paks II.-projekt referenciablokkját. A típus
tervezett üzemideje 60 év. Finnországban a
Hanhikivi-1 atomerőmű is VVER-1200 technológiára épül, a paksihoz nagyon hasonló
megoldásokkal.
A Pakson 1982 óta üzemelő 2. generációs
VVER-440/213 típusú reaktorok a biztonság
és a megbízható működés szempontjából
évek óta a világ élvonalába tartoznak, a 3+
generációs atomerőművek pedig további
biztonsági megoldásokkal rendelkeznek.
A VVER-1200-as blokkok tervezése során figyelembe vettek tervezési alap kiterjesztésébe tartozó eseményeket is, a blokkok több
passzív biztonsági rendszerrel rendelkeznek,
illetve duplafalú védőépület (konténment)
szolgálja a nagyobb környezeti ellenállóságot
és a radioaktivitás kikerülésének megakadályozását minden üzemállapotban. A technológia dedikált rendszereket tartalmaz a
súlyosbaleset-kezeléshez, és több alternatív
technológia alkalmazásával biztosított a primer körből történő hőelvonás fenntartása.

Leningrad II. – Reaktortartály beemelése (2014)

Reaktorcsarnok a polárdaruval
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Könyvek ifjú tudóspalántáknak régen és most
Bencze Eszter

Hány Yoda mester elegendő a világ áramellátására?
A gyerekek sokszor tesznek fel
meghökkentő, furcsa kérdéseket a
legtöbb tudományágból. Sokunknak okoz fejtörést, hogy komoly,
tudományos megalapozottságú
választ adjunk. Éppen ezért a legtöbb szülő, nagyszülő, ha könyvet
vásárol a gyermeknek, szívesen
választ ismeretterjesztő kiadványt,
hiszen tudja, hogy ezek segíthetnek a nyitott és érdeklődő gyerekek kíváncsiságát kielégíteni.
Az igazán jó gyermek--ismeretterjesztő mű szórakoztatva, érdekesen mutatja be az egyes tudományágak és a technika történetét,
legújabb eredményeit. A jó könyv
pluszvonzereje továbbá az, ha
megtanítja a gyermeknek kezelni
a napjainkra oly jellemző információhalmazt, például azáltal, hogy
lehet benne rendszerezni vagy

keresni. Fontos előny továbbá, ha
a könyv mérete gyermekkézhez, a
betűméret és a szedés gyermekszemhez illő.
Több mint ötven évvel ezelőtt
jelentek meg hazánkban az első
gyermek-ismeretterjesztő művek.
Fantasztikusnak számítottak Öveges professzor munkái, mint pl.
Színes fizikai kísérletek a „semmiből” és Kis atomfizika, Simonffy
Géza az atomvilág szereplőit ismertette meg. Sokan forgatták
a Gyermekenciklopédia sorozat
köteteit, amelynek egyike például
a technika fejlődését mutatta be.
A felsorolásból kihagyhatatlanok a
Búvár Zsebkönyvek és a Bölcs Bagoly sorozat is.
Akkoriban főként magyar szerzők műveiből informálódhattak
a gyerekek. Ezeket a könyveket
didaktikusság, a magyarázó ábrák és a fekete-fehér rajzok jelle-

mezték. Kevésbé volt jellemző a
vizualitás.
Nagyjából harminc évvel ezelőtt
jelentek meg hazánkban is az első
olyan külföldi könyvek fordításai,
melyek magas színvonalú, igényes
és változatos témájú művekkel a
tudomány, a természet, a technika
és a történelem világából formálták a gyermekek tudatát. Főként
a természettudományos témák
kínálata volt jelentős. A legnépszerűbbnek számított a Mi MICSODA sorozat, olyan kötetekkel,
mint például: a Modern fizika, az
Atomenergia és a Kísérletek könyve. Népszerűek voltak az Usborne
természetbúvár könyvek, de az SH
atlasz köteteit is szívesen forgatták
a kis tudósok. A ’90-es évektől bőséges volt a választék az igényes
kialakítású, színes és ötletes kiadványokban.
Napjainkban is többnyire külföldi
kiadványok fordításai jellemzőek
az ismeretterjesztő kategóriában.
Továbbra is meghatározó szereplő
a Mi MICSODA sorozat, amely ma
már több korosztály számára ad
érdekes olvasnivalót; megjelent a
mini- és a juniorsorozat, előbbi 3,
utóbbi 5 éves kortól. A Ravensburger Mit? Miért? Hogyan? minisorozat szintén már 3 éves kortól
ismerteti meg a világ dolgaival a
gyerekeket, az alapsorozata pedig a 4–7 éves korosztály számára
több mint 40 témában kínál választ
érdekes kérdésekre. A sorozat különlegessége, hogy kis ablakokat
felnyitva elégíthetik ki a kíváncsiságukat a gyerekek.
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Jól látható és örvendetes, hogy
mennyiségben és képi minőségben pozitív változás tapasztalható
a gyermekeknek szóló ismeretterjesztő könyvek kínálatában. Megnézve a könyvesboltok polcait,
láthatjuk azonban, hogy az ismeretterjesztő kategóriában sajnos
kevés magyar szerző művével találkozhatunk.
Szerencsére akadnak jó példák.
Ilyen Farkas Róbert grafikus Első
könyvem az univerzumról – Hogyan születnek a csillagok? című
könyve, mely több szempontból

is egyedülálló. A szerző szülőként
szembesült azzal a kérdéssel, hogyan fogja gyermekének elmagyarázni az élet nagy kérdéseit. Mivel
gyermekkora óta szenvedélyesen
érdekli az asztrofizika, és régóta
szeretett volna már mesekönyvet
illusztrálni, így elhatározta, hogy
elkészíti az Eszes róka meséi című
könyvet. Először közösségi finanszírozásban jelent meg angol nyelven, aminek sikere után a Kolibri
Kiadó adta ki már magyar nyelven
2017-ben. A könyvben Róka papa
és a kis róka párbeszédét olvashat-
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juk, mellette apró betűs részekben
érdekességek segítik a szülőket.
Raffai Péter asztrofizikus lektorálta. Hamar megjelent a folytatása
is, Első könyvem a fénysebességről címmel, és most készül a harmadik rész, Első könyvem a téridőről címmel. A könyvek képi világa
meseszép, elég csak a borítóra
ránézni. Legnagyobb örömünkre
a már megjelent műveket Róbert
2018. március 7-én az Atomenergetikai Múzeum Metszéspont c.
rendezvényén is bemutatta.

A tudomány evolúciója – az emberiség fejlődése…?
Enyedi Bernadett
A tudomány töretlenül halad előre a fejlődés útján. Ez a gondolat önmagában talán még nem
idéz elő vitát. Az azonban, hogy
a tudomány fejlődése milyen kölcsönhatásban áll a hétköznapok
emberével, a tudomány eredményeinek felhasználóival, befogadóival, vagy mennyiben tudnak
a felületes információszerzés következtében az áltudományok is
előretörni, már egy másik átgondolandó kérdés.
A történelem során tett tudományos felfedezések magukkal
hozták a kétkedést, az átlagember elutasítását, a konvenciókhoz való ragaszkodást. A tudományos tanok pontosan ezért
sok esetben évtizedek vagy
évszázadok múltán váltak csak
elfogadottá és megkérdőjelezhetetlenné. A digitális világban
az információszerzés szabadsága magával hozza a „mindenki
lehet tudós” jelenségét is, felbátorítva széles rétegeket tudományos eredmények, elméletek

újraértelmezésére, akár összeesküvés-elméleteket is sejtve azok
mögött. Ha a hit, politikai érdekek, mágikus elképzelések vagy
szimplán a butaság szembe mehetnek a klímakutatások, az or-

tott tudás, akkor közösségileg
helyükre kerülhetnek a dolgok az
igazolási eljárásokat figyelmen
kívül hagyó áltudományokkal
szemben. A logikus gondolkodás, az információk ellenőrzése,

vostudomány eredményeivel, az
evolúciós tanokkal, a fizika törvényeivel, akkor valóban aggódhatunk. De ha bízunk abban, hogy
a tudomány ellenőrzött, bizonyí-

a megbízható források keresése
segít utat találni a biztos alapokon nyugvó tudás felé.
Ebben az Atomenergetikai Múzeumra is bátran számíthasz!
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MI vagyunk az intelligensebbek?
Váczi Gergő | Fotó: Bodajki Ákos, internet
Tóth László: „Ezek a rendszerek segíteni fogják az életünket, de oda kell figyelni a veszélyekre…”
A mesterséges intelligencia (MI) nem utópia. Létezése és fejlődése nem a jövő nagy kérdéseinek egyike.
A mesterséges intelligencia már most, napjainkban körbevesz bennünket, sőt sokan úgy vélik, hogy
ez az evolúciós fejlődésünk következő lépcsőfoka. Tény, hogy legtöbben együtt is élünk, dolgozunk,
szórakozunk vele. Elég, ha csak egy internetes keresőprogramra vagy éppen egy közösségi oldalra
gondolunk. A kérdés tehát nem az, hogy akarunk-e ezekkel a rendszerekkel együtt élni, hanem az, hogy
hogyan használjuk a lehető legnagyobb biztonsággal és eredményességgel. Dr. Tóth László, a Szegedi
Tudományegyetem Számítógépes Algoritmusok és Mesterséges Intelligencia Tanszékének tudományos
főmunkatársa az Atomerőmű magazinnak a mesterséges intelligencia pozitív oldala mellett az árnyoldaláról is beszélt, valamint arról, hogy ezen terület hogyan s miként fogja megváltoztatni egész társadalmunk felépítését.
–– Néhány mondatban össze lehet foglalni, lehet definiálni, hogy
mi a mesterséges intelligencia?
–– Egészen pontos definíciója
nincsen a mesterséges intelligenciának. Valahogy úgy lehet megfogalmazni, hogy olyan problémákat
próbálunk megoldani a géppel,
amelyeket általában az emberi in-

telligenciához kapcsolunk. Tehát
tulajdonképpen az emberi érzékeléshez, gondolkodáshoz kapcsolódó feladatok gépi megoldása.
–– És napjainkban mindez hol lelhető fel? Mi, átlagemberek, hol
találkozunk vele, egyáltalán jelen
van már most a hétköznapi életünkben?

–– Mostanában az önvezető autókról olvas a legtöbbet az ember.
Ezekkel az utcán még nem lehet találkozni, legalábbis Magyarországon nem, de már itthon is vannak
olyan cégek, akik ilyen rendszereket fejlesztenek. Előbb-utóbb a
mi életünk szerves része lesz. Jelenleg leginkább talán az internet
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böngészése közben, észrevétlenül
találkozhatunk a mesterséges intelligenciával. Például, amikor azt
látjuk, hogy a Facebook fölcímkézi
a fényképeket, azaz megpróbálja
kitalálni, hogy ki van rajta. Az ilyen
burkolt alkalmazásokra gondolok.
Vagy hogy egy keresőprogram,
közösségi oldal olyan reklámot
ajánl fel, ami hasonlít ahhoz, amire
korábban kerestünk az interneten.
Ezek mind mesterséges intelligencián alapuló technológiák.
–– Ez mennyire jelenthet veszélyt
ránk nézve?
–– Azoktól a veszélyektől, amelyekről a sci-fi-regények szólnak,
hogy a gép átveszi a hatalmat az
emberek felett, nos, ettől én egyelőre nem tartok. Nem tartom elképzelhetőnek, hogy mondjuk egy
almaszedő vagy egy autószerelő
robot megvadul, és embereket
kezd öldösni. Egy esetben azonban látok konkrét veszélyt.
–– Mégpedig?
–– A mesterségesintelligencia-kutatások megjelentek a katonai fejlesztésben is. Vannak például már
önvezérlő katonai drónok. Nagyon
sok híres mesterségesintelligencia-kutató is tiltakozott a katonai
felhasználás ellen. Van bennem
félelem azzal kapcsolatban, hogy
egy ilyen rendszer, ami eleve arra
lett kitalálva, hogy harci cselekményt hajtson végre, bajt okozhat
nekünk, embereknek.
–– Azok a rendszerek, amelyek
bizonyos feladatokra vannak megtanítva, rendelkeznek az öntanulás
képességével? Folyamatosan tudja bővíteni a saját tudását?
–– Igen. A mesterséges intelligencián belül a legfőbb irányzat
jelenleg az öntanulás. De ezt egy
irányított tanulásnak kell elképzelni, legalábbis a tanulási folyamat
elején. Alapvetően a rendszert

legtöbbször egy jól megválasztott tanítóanyaggal tanítjuk be,
de ahogy említettem, a rendszerben benne van az öntanulás lehetősége is. Mondok egy példát.
A legújabb sakkprogramoknál a
gép önmagával játszik, és pár óra
alatt profi szintet ér el. Míg régebben rengeteg konkrét sakkpartit
kellett „megmutatni” a gépnek,
addig ma már az öntanulás okán
önmagától is rájön, hogy mit kell
csinálni.
–– És ez az öntanulás, önfejlesztés
képessége hordoz magában veszélyeket?

–– Jó a kérdés. Jelenleg nem érzek ebben nagy kockázatot, mivel
mi adjuk meg a feladatot, és csak
annak a feladatnak az elvégzésére tanul a gép. Nagyon pontosan
definiálni kell, hogy mit kezdjen
el tanulni. Tehát egy gép, aminek
megmondom, hogy például tanuljon meg arcokat felismerni, annak
nem lehet hirtelen másik feladatot
adni, mondjuk robotpincérként
dolgoztatni. Ehhez újabb hossza-
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dalmas tanítási fázis szükséges,
legalábbis jelenleg még. A jelenlegi tanító algoritmusaink ugyanis
erősen feladatspecifikusak.
–– Lehet, hogy nagyon földhözragadt a kérdésem, de ezeknek
a rendszereknek, mint például az
Ön által említett pincérrobot, mi
az értelme? Nem látom, hogy ez
nagyon előremozdítaná a világ fejlődését.
–– Abszolút jogos a felvetése. Egy
sci-fi-író, emlékeim szerint Stanislaw Lem írta valahol, hogy „miért
mesterséges embert akar mindenki csinálni, inkább mesterséges hangyára lenne szükségünk.”
Tehát valami olyat kellene alkotni,
ami sokkal hasznosabb a világnak.
Én úgy érzem, hogy az ilyen rendszerek fejlesztésénél nagyon sokszor nem a gyakorlati haszon a motiváció a kutatók számára, hanem a
kihívás. Lássuk, hogy meg tudjuk-e
csinálni. De azt is látni kell, hogy
azok a rendszerek, amelyek egyszerű feladatokat oldanak meg,
ki tudnak váltani olyan munkákat,
amelyekkel az emberek nem vagy
nem szívesen foglalkoznak.
–– De ez felvethet majd társadalmi problémákat. Hiszen mit csinál
majd az az ember, akinek a munkáját egy gép, egy robot veszi majd
át?
–– Ez így van, és az már most
látszik, hogy ezzel a kérdéssel
társadalmi szinten kell foglalkozni. Az optimisták azt mondják,
hogy mindig van és mindig lesz
olyan feladat, amire át lehet állni. Például, amikor annak idején
feltalálták a szövőszéket, az ös�szes szövőmunkás megijedt, hogy
elveszti a munkáját. De nem így
alakult, pusztán a munkája átalakult, hiszen nem szövőmunkásra,
hanem szövőgép-karbantartókra
volt szükség.
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–– És mit mondanak azok, akik
nem ennyire optimisták?
–– Nem lehet pontos előrejelzést
mondani, de én is azokhoz tartozom, akik nem ennyire derűlátóak
ezzel kapcsolatban. Sajnos nem
tudom, hogyan lesz ez megoldva, de biztos vagyok benne, hogy
lesznek problémák. Egyébként
ezért fontos, hogy a jelenlegi oktatás egy kicsit átalakuljon. Nem
konkrét tananyagot kellene a
gyerekeknek tanítani, hanem azt,
hogy a feladatmegoldásra legye-

kapcsolatos robbanás ebben az
időintervallumban következik be?
–– Én ezt közepes becslésnek
érzem. Van olyan tudós, aki azt
mondja, hogy annyi idő alatt megtörténik, hogy a robotok átveszik
a hatalmat az emberek felett.
Megint mások azt gondolják, hogy
ez lényegesen lassabb folyamat,
és mindez – mármint a robotok, a
mesterséges intelligencia térnyerése – nem is lesz ilyen mértékű,
tehát nem kell attól tartani, hogy
ők fognak majd minket irányítani.

nek képesek. Vannak olyanok, akik
azt vallják, hogy egyszerűen a keresőprogramok használatát kellene megtanítani, sokan persze erre
azt mondják, hogy ezzel elsilányulnak az agyképességek. Az biztos,
hogy a tárgyi tudás mellett a feladatmegoldási képességre kell
hangsúlyt fektetni, hiszen nem
tudjuk, hogy húsz-harminc év múlva mi lesz a feladat.
–– Húsz-harminc évet említett.
A mesterséges intelligenciával

–– Mi az Ön víziója? Mit fogunk látni húsz-harminc év múlva?
–– Én abba biztos vagyok, hogy
az ember számára viszonylag egyszerűbb feladatnak számító munkákra lesznek gépi megoldások.
Az orvosi területen is robbanás
várható. Nem hiszem, hogy magát
az orvost leváltja a gép, de nagyon
nagy mértékben fogja majd segíteni a munkáját. Vagy itt vannak
az önvezető autók, amelyek elterjedéséhez nem is kell ennyi idő,

hiszen ezeket már napjainkban
tesztelik.
–– Az elmondottak alapján adódik a kérdés, hogy a mesterséges
intelligencia evolúciós lépcsőfokként is értelmezhető?
–– El tudom képzelni, el tudom
fogadni, hogy valaki ezt így látja.
Nem tudom, hogy ez tudományosan mennyire elfogadott vagy
mennyire utópisztikus, de azt gondolom, hogy ebben az értelmezésben van észszerűség.
–– Korábban érintettük a lehetséges veszélyeket. Ezekbe a rendszerekbe olyan biztonsági elemek
vannak építve, amelyek lehetővé
teszik bármikor az emberi beavatkozást? Azért, hogy ne tudjon túllépi a program a saját hatáskörén?
Hogy ne „ébredjen öntudatára?”
–– Nagyon sokan figyelmeztetnek
arra, hogy nem eléggé figyelnek az
ilyen jellegű veszélyre a fejlesztők.
Jelenleg ott tartunk, hogy mindenki lelkes, és fejleszti a rendszereket,
de a biztonságra jobban kéne fókuszálni. Ebben mindenki egyetért,
de még nem pontosan látszik, hogy
ezt hogyan lehet majd megoldani.
–– Beszéltünk a pozitív és érintettük a negatív oldalait a mesterséges intelligenciának. Ön, hogy
gondolja, összességében jó vagy
rossz hatással lesz, lehet az életünkre ez a fajta technológia?
–– Mindenféleképpen pozitív, de
lesznek olyan problémák, amelyeket meg kell oldani. Mindezektől
függetlenül mindenképp pozitív
vagyok. Ezek a rendszerek segíteni
fogják az életünket, jó dolgok fognak ebből kisülni, csak – ahogyan
az előbb említettem – oda kell figyelni a veszélyekre és társadalmi
problémákra, amelyek felvetődhetnek, és azokat megfelelően,
éretten és intelligensen kell majd
kezelnünk.
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4K-s mosóteknő wifivel
Orbán Ottília | Fotó: internet
A technológia fejlődése a konyhai eszközöket is elérte. Ma már gond nélkül ki tud szolgálni egy üzemi
konyha akár ezer embert is, mindenféle megerőltetés nélkül. Húsz évvel ezelőtt ez ebben a formában és
sebességgel elképzelhetetlen volt.
Az emberiség amióta a Földön berendezkedett, egy dologra törekszik. Minél kényelmesebbé tenni az
életet. Ez minden területen tetten érhető. Azért, hogy a témánál maradjunk, vegyük a konyhát. Régen
láttunk elektromos készülékeket dédanyáink, nagyanyáink kezében, amikor a világ legfinomabb és legropogósabb süteményeit készítették el nekünk? Természetesen nem. Ma mi mivel keverjük ki a tésztát? Jó eséllyel valamilyen robotgéppel. Ma már külön elektromos háztartási gépünk van kávéfőzésre,
krumpli-, kenyérsütésre, darabolásra, préselésre és még annyi mindenre. A gyerekeink pedig alighanem
újabb forradalmat élhetnek majd át: az okoseszközök már a spájzban vannak.
textíliákat mechanikus úton igyekeztek tisztává varázsolni – folyókban, patakokban a víz természetes
mozgásának és a ruha öblögetésének, merítgetésének és csapkodásának segítségével.
Az első mosógép Európában 1900ban jelent meg. Egy német cég
egy olajütő (kézi hajtással forgatott
lapátokkal ellátott fadézsa) szerkezetét tette alkalmassá a mosásra.

„A rendes háziasszony a
férje vasalt ingjéről ismerszik meg”

A kezdetek: mosás mechanikai eljárással
Az ókori Görögországban a szolgák az agyagos talajban kisebb
gödröket ástak (ezek töltötték be a
teknő vagy lavór szerepét), és vizet
öntöttek beléjük. A fehérneműt
beledobálták a gödrökbe, majd
maguk is beleugorva oda, elkezdték azt lábukkal taposni.
A mosódeszkát csak 1797-ben
találták fel. Addig a szennyezett

A régi időkben valószínűleg sima
követ, üvegdarabot vagy tehén
állkapcsot használtak vasaláskor,
mivel ekkor még a nyomás volt az
egyetlen eszköz arra, hogy a ruhanemű redőit kisimítsák. Az első
vasaló az ókori Kínából származik:
a két és fél ezer éves, serpenyő alakú eszközt homokkal és parázsló
szénnel töltötték meg. Európában,
ahol sokáig a hidegvasalás volt
a jellemző, az 1500-as években
bukkant fel a mángorlófa: a mosás után nyújtófára tekert ruhát a

hosszú téglalap alakú, rövid nyéllel
ellátott eszközzel görgették, hogy
kisimuljon.
Az igazi áttörés a 19. században
következett be az elektromos vasaló feltalálásával. Az új technológiával való kísérletezés egy időben
zajlott Franciaországban, Amerikában és Nagy-Britanniában.
A verseny még áldozatot is követelt, az egyik feltalálóval felrobbant vasalója végzett. A szabadalmat elsőként az amerikai Henry W.
Seely nevére jegyezték be 1882.
június 6-án. Seely már tartós fűtőelemet használt, amelyet először a
törékeny szénrudakban talált meg,
ezeket 1883-ban tömörített szénporra cserélte. Kifejlesztett egy
vezeték nélküli vasalót is, amely a
hőt az áramforrásra csatlakoztatott vasalótartótól vette át, így a
fűtőelemet nem kellett mozgatni,
és a véletlenszerűen bekövetkező
áramütést is elkerülte.
Ez fordulópontot jelentett a vasalás és az elektromos háztartási
gépek piacán, az 1930-as évek közepén már az amerikai háztartások
több mint felében volt vasaló. Mr.
Seely ma már rá sem ismerne ta-
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lálmányára, amely gyors ütemben
tökéletesedett tovább. Feltalálták
a hőszabályzót, ezután már nem
melegedett túl a vasaló, és nem is
égett szét, zsugorodott össze alatta a ruha, majd a gőzölős vasalót,
az ebbe töltött víz felforrósodva
gőz formájában távozik a talp nyílásain. Magyarországon az 1900-as
évek első éveitől gyártanak elektromos vasalókat, az 1960-as évektől hőfokszabályozós, 1980-tól gőzölögtetős kivitelben is.

A televízió
Nehéz olyan elektronikai berendezést találni, amely nagyobb mértékben hálózná be az emberek
mindennapjait, mint a tévé. A televízió naponta átlagosan négy
órán keresztül része az életünknek, legyen szó akár aktív tévénézésről, akár arról, hogy otthoni
tevékenységeink közben, „háttérzajként” hallgatjuk a tévét. A tévé

az internet korában is fontos információforrás maradt, illetve mára a
speciális applikációknak és prémiumtartalmaknak köszönhetően a
televízió az otthoni szórakozás, kikapcsolódás meghatározó részévé
vált.
A tévé evolúciójának kezdete
(1884) óta megfigyelhető, hogy a
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folyamatos fejlesztéseket a képernyő méretének növelésére és a minél tisztább kép megjelenítésére
irányuló törekvés hajtotta. A képernyő megnöveléséhez pedig a
megjelenítendő jelek megsokszorozására volt szükség.
A tévétechnológia hajnalán a legelső készülékben a kijelző egy kis
motor forgatta lemezből és neonlámpából állt, amelyek együtt
elmosódott vörösesnarancs színű
képet vetítettek egy névjegykártya felének megfelelő méretben.
A mechanikus televíziók korszakában minimális képfelbontást tudtak elérni.
Száz év kellett hozzá, hogy 1998ban az első HD-tévé kereskedelmi
forgalomba kerüljön, ezzel elindult
a kiélezett verseny a gyártók között
a képfelbontás és a kijelző méretének növelésére, a tökéletes képminőség diadaláért.
A televíziókkal szemben hamarosan olyan elvárás fogalmazódott
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meg, hogy felbontás tekintetében
utolérjék a többi digitális készüléket, mint a fényképezőgépeket,
a mobiltelefonokat és a felvevőket. A digitális forradalom korában ezen eszközök egymással való
kompatibilitása és a köztük történő
zökkenőmentes adatforgalom az
adott készülék fejlettségi szintjét
jelenti.
Ma már a tévék technológiatörténetének egy újabb vívmánya a 4K
felbontás. A 4K, az úgynevezett Ultra HD-felbontás a Full HD négyszeresét képes megjeleníteni, és még
nem tudhatjuk, hogy hol lesz ennek
az evolúciós fejlődésnek a vége.

Porszívó-evolúció
A kosz elleni hadjárat története a
söprűvel kezdődött; a mai gépek
mechanikus elven működő elődei
csak a XIX. század végén bukkantak fel. A forgókefés söprőgép, a
nyeles szőnyegtisztító szerkezet, az
elektromos padlókefélő gép vagy a
forgókefés szőnyegporoló ma már
csupán technikatörténeti kuriózum.
A porszívó közvetlen ősének tekinthető elektromos gépet 1902ben fejlesztette ki Hubert Cecil
Booth angol mérnökember. Ez a
roppant súlyos, nagy méretű szerkezet egy kocsin kapott helyet, és
az utcáról az ablakokon át bevezetett csövön keresztül szippantotta
ki a kliensek lakásaiban lévő koszt.
A tevékenységet éktelen zaj kísérte, és sok problémát okozott a lovaskocsi-közlekedésben, ugyanis
a lovak megbokrosodtak az istentelen lármától. Mindezek ellenére
VII. Edward rögtön rendelt két szerkezetet, egyet a Buckingham-palota, egy másikat pedig a windsori
kastély számára.
Ezzel kezdetét vette a porszívó
sikertörténete, és működtetése

kezdetben a főúri estélyek egyik
attrakciójának számított. A fejlesztések eredményeként az 1920-es
évekre már kényelmes, használható
háztartási porszívók jelentek meg a
piacokon, elfogadható mérettel és
súllyal, integrált porzsákkal (amelynek feltalálója egy áruházi portás,
prototípusa pedig egy seprűnyélre
erősített párnahuzat volt).

A háztartási gépek evolúciója, az okosmosógép és
társai
Nem tudok róla, hogy lenne wifis
mosóteknő, de a fejlődést nem
lehet megállítani, tehát bármi előfordulhat. Elképzelhető, hogy ilyen
is lesz, de addig meg kell elégednünk a jelenleg használatban lévő,
ma használatos mosógépekkel.
Gondolta volna valaki 10-15 éve,
hogy mosógépünk wifiképes lesz,
mobiltelefonról irányíthatjuk, programozhatjuk, felügyelhetjük? Sok
gyártó jelentkezett már internetre
csatlakozó háztartási géppel, telefonon keresztül működtethető
programmal. Minél kisebb volt a
telefonja, annál menőbb volt az il-

lető. Mert közben már státuszszimbólum is lett a mobil. A legújabbat,
a legmenőbbet kellett birtokolni.
Az okosmosógép kívülről úgy néz
ki, mint egy mai átlagos mosógép,
az extra a wifikapcsolat. Mobiltelefonunkról követhetjük az aktuális
mosási fázisokat, folyamatokat, leállíthatjuk, módosíthatjuk is azokat.
A mosógép a mosási fázis állomásairól, eseményeiről üzenetet küld
nekünk, akkor is, ha valami hiba
történt. Természetesen a mosógép hagyományos módon is használható. A gyártó ígérete szerint a
mosógép 60 perc alatt kitisztítja
ruháit. A gép rendelkezik Addwash
funkcióval, tehát a beindítás után
is lehet ruhadarabokat adni a mosáshoz anélkül, hogy leállítanánk a
programot.
Nemcsak a mosógépek életébe
tört be az internet, hanem a sütőkébe is. Már wifivel és kamerával
van felszerelve az eszköz. A sütőt
szintén lehet vezérelni telefonon
keresztül, és folyamatosan kamerázza a belsejében történő sütési
folyamatokat, az applikáció teljes
mértékben kontrollálja a sütési fázisokat. A közösségi médiakapcsolat révén akár ki is posztolhatjuk a
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benne elkészült ételek képeit, videóit.
A hűtőgépeket sem kíméli az internet világa, példának okáért itt van
mindjárt az okoshűtőgép. A készülék 900 literes tárhellyel rendelkezik, természetesen tartalmaz víz- és
jégadagolót is. A hűtő különlegessége a normáltéri ajtóba integrált
21.5 colos Full HD érintőképernyős
monitor, ami mögött egy kisebb
számítógép lakozik. A képernyőn
filmet nézhetünk, internetezhetünk,
rajzolhatunk, feljegyezhetjük teendőinket vagy a bevásárolni valókat.
A hűtő rendelkezik internetkapcsolattal, és akár mobiltelefonról is állítgathatjuk paramétereit. A belső,
beépített kamerák folyamatosan
figyelik a belső tartalmat, láthatjuk,
mi van benn, anélkül hogy kinyitnánk az ajtót. A készülék rendelkezik Shoprite és Fresh Direct funkciókkal is (nem minden országban
elérhető), így akár a bevásárlást is
elintézhetjük a kijelzőn keresztül.
Beszélhetnénk
még
persze
Bluetooth-kapcsolattal rendelkező

kávéfőzőről. A készülék telefonról is
indítható, időzíthető egy applikáció
segítségével.
Persze ott vannak már háztartásunkban az egyre intelligensebb
robotporszívók is, melyek ma már
többprocesszoros központi egységgel, lézeres és ultrahangos letapogatással és útvonal-meghatározással is rendelkezhetnek, valamint
fel vannak szerelve kamerákkal is.
A készüléket mobilapplikációval lehet vezérelni, felügyelni.
Az internet végérvényesen beszivárgott életünkbe már a háztartási
gépeinken keresztül is. A fejlődés
megállíthatatlan, de vajon szükségünk van-e erre? Mert hát a mosógép most is csak mos, a hűtő hűt, a
porszívó port szív, és nem csinálnak
mást, mint 20-30 éve. Az internet által új tulajdonságokkal felvértezett
gépek variálhatóságára az átlag háziasszonynak valószínűleg nincs is
szüksége, az opciók 90%-át nem is
használná. A gépek egyre bonyolultabbak lesznek, egyre nehezebben
javíthatók. Egy-egy hiba kijavításá-
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hoz lassan már nem is mosógépszerelő, hanem egy szoftverprogramozó kell. Arról nem is beszélve,
hogy a mosógép és a mobiltelefon
„összekapcsolása” is valamiféle
számítástechnikai tudást feltételez.
Mi van, ha a 70 éves, pedáns háziasszony, aki már úgy ahogy megszokta az okostelefonokat, nem tud
rácsatlakozni a wifire, a gépet „nem
látja” a mobilapplikáció, a kapcsolat sehogy sem akar létrejönni?
Ilyenkor mi legyen? Hívja a szervizt
a mosógép miatt, vagy vigye a telefont szervizbe, vagy esetleg hívja az
internetszolgáltatót, mert nincs wifi.
Megannyi kérdés, amivel az átlag
felhasználó nem akar és nem is
kellene törődnie. Ráadásul a mobilapplikációk letöltéséhez e-mailcím és regisztráció is szükséges, és
persze jó sok mobilnet is kell. Vajon
kell ez nekünk?
Forrás: www.tiande.hu, www.index.hu,
www.mediacenter.hu, www.24.hu,
www.haztartasigepszervizes.hu
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Őse a szürke farkas
Czibuláné Mayer Szilvia | Fotó: Juhász Luca
Mondják, hogy az írás magányos
műfaj. Talán mégsem, hiszen közben megannyi érdekes emberrel
ismerkedik meg az újságíró, kiknek történeteit az olvasó elé tárhatja. Mellettem egy fiatal, laza,
csinos leány. És hogy kik ülnek
itt vele? A jelenlétük már maga
terápia. Fajtatiszta, keverék, befogadott vagy menhelyi, végül is
mindegy. Lehetnek belőlük akár
kiváló munkatársak, vagy épp
házi kedvencként szolgálhatják
az embereket. Mindenesetre,
van mit tanulni e párostól. Hesz
Andival és kutyáival találkoztam
a Csigabiga képességfejlesztő
alapítványtól.

–– 2004-ben a gyermekek fejlődésére hozták létre a Csigabiga alapítványt. A terápiáskutya-foglalkozás – amivel te is foglalkozol – csak
egy szegmense ennek a közös
munkának. Hányan vagytok, és hol
vállal munkát az alapítvány?
–– A Csigabiga Mozgás- és Képességfejlesztő Alapítvány 2004
óta működik. Vezetője – Töttősiné Törő Anita – azzal a céllal hozta létre, hogy hozzájáruljanak a
gyermekek sokoldalú, harmonikus
fejlődéséhez. Tevékenységeink folyamatosan bővülnek, egyre több
szakember kapcsolódik a fejlesztőmunkához. Feladatunk, hogy új,
hatékony módszereket, terápiákat

tanuljunk meg és alkalmazzunk a
mindennapi munka során. Így jutottunk el az állatasszisztált terápiához, azaz a kutyás terápiához.
–– Végignézve rajtuk, hihetetlenül
kiegyensúlyozottak, így talán banális a kérdés, de miért éppen ők
a kiválasztottak? Mi a nevük a kutyáidnak, bemutatnád őket?
–– Daisy 5 éves basset hound.
Rendkívül nyugodt és érzékeny.
Kellő motivációval szívesen dolgozik, lép kapcsolatba bárkivel. Feltűnően szociális, keresi a kapcsolatot, ezáltal könnyen megbíznak
benne, és szívesen teljesítik vele
együtt a feladatot. Ő 8 hetes korában került hozzám.
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Aline 3 éves golden retriever.
Nyugodt, szeretetéhes, nagy
munkakedvvel fog hozzá minden foglalkozáshoz. Aline-t már
kimondottan erre a munkára választottam az alomból. Tenyésztőjével születése óta figyeltük a
kölyköket, így a hozzám leginkább
illőt választottuk ki. Tökéletesnek
bizonyult, minden elvárásomat felülmúlja.
–– Minden rezdülésedet érzik – ismerős helyzet. Négy éve dolgozol
a Csigabigánál. Mi motivál leginkább téged?
–– Irodai ügyintéző munkám monotonitása után szerettem volna
valami pluszelfoglaltságot találni
a nap hátralévő részére, ami kitölti a szabadidőmet. A kutyák iránti
szeretetem, amióta az eszemet
tudom, megvan. Szervezkedni is
nagyon szeretek, az alapszakmám
andragógus, rendezvényszervező.
Ebben nem sikerült elhelyezkednem, de igyekeztem összekombinálni a kettőt. A foglalkozásokon
önzetlenül, önfeledten állnak hozzánk az emberek, ami a mai világban nagyon ritka.
–– Úgy gondolom, egy kutya sok
irányba utat nyit. Akár egy sérült
emberhez, akár egy problémás
helyzethez. Miért lehet sikeres ez
az út velük?
–– Kéthetente rendszeres foglalkozásokat tartok a paksi NYITNI-KÉK
Fogyatékos Nappali Ellátóintézetben. A klinikai kép igen sokféle, az
értelmi színvonal, az egyéb képességek, illetve akadályozottságok
függvényében. Itt speciális cél a
fejlődéselmaradás és az akadályozottság miatt hiányzó funkciók, készségek és ismeretek pótlólagos kialakítása és fejlesztése.
Távlati cél a társadalomba, illetve a csoportba való minél jobb
beilleszkedés, alkalmazkodás, a

kommunikáció képessége, az önállóság kialakítása az egyén által
elérhető legmagasabb fokon.
Emellett 8 hónapon keresztül lehetőségem volt a paksi Életfa Idősek Otthonába is
járni
heti
rendszerességgel.
Hogy miért hatnak így az emberekre? A kutyával való együttlét,
a kutya simogatása, ölelése endorfint termel, és stresszcsökkentő hatása van. Jelenléte növeli az
érzelmi stabilitást, a megértés érzésének átélésére ad lehetőséget,
csökkenti a feleslegesség érzését,
ami egy bentlakásos otthon lakóinál nagyon fontos. A kutya jelenléte erős motiváció számukra:
érdeklődőbbé, teljesítményorientáltabbakká válnak. Őszinte reakciókat, érzelmeket vált ki belőlük a
kutya jelenléte. Nonverbális kommunikációjuknak
köszönhetően
sok esetben rendkívül gyors fejlődést figyelhetünk meg egy adott
személynél.
–– Az összehangoltság látványosan maximális. De mi a különbség
a terápiás és segítő kutya között?
–– A segítő kutyák egy általános
összefoglaló név. Segítő kutyák
közé soroljuk a hallássérülteket
segítő, mozgássérülteket segítő,
személyi segítő, rohamjelző, vakvezető és terápiás kutyákat. Eltérő
kiképzési módszer és jogszabály
vonatkozik rájuk. Legfontosabb
területek, amelyek fejlesztésén
segít a terápiáskutya-foglalkozás,
a mozgásfejlesztés nagy és finommozgások fejlesztése, téri tájékozódás fejlesztése, beszéd, kommunikáció, figyelem, koncentráció,
pontosság, emlékezet, szociális
képességek, problémamegoldó
készség fejlesztése, figyelemzavar
és hiperaktivitás.
–– Hogyan zajlik egy konkrét foglalkozás nálatok?
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–– Minden esetben a csoport köszöntésével kezdünk, ez már a kutya és a résztvevők számára is feladathelyzet. Változó, hogy milyen
intenzitású feladatokat válogatok
össze az adott foglalkozásra, ahol
figyelembe kell venni a csoport
szintjét, készségeit és aktivitását.
A felvezetőnek tökéletesen ismernie kell a kutyája erősségeit,
gyengeségeit, tudnia kell, hogy
milyen csoportban lehet az ő képességeit leginkább kamatoztatni,
vagy esetleg melyik az a helyzet,
amiben ő kevésbé érzi jól magát.
Nem szabad túlterhelni őket, hogy
a kellő motivációjuk megmaradjon
a munkában.
–– Ezek szerint a kutya is keményen koncentrál, nem csak feladatot teljesít, mint egy kutyaiskolában. Hogyan piheni ki magát? Itt
most éppen pihennek?
–– Egy foglalkozás a kutya részéről
is kőkemény koncentráció, hiszen
azon túl, hogy teljesíti a feladatot, nagyon sok inger éri. Szaladgálnak, dübörögnek, kiabálnak,
ezekre neki mindre figyelnie kell,
nem tudja kizárni. A feladatokat
egy adott foglalkozáson minden
esetben úgy állítom össze, hogy
legyen a kutya számára passzív
feladat is, amikor kicsit pihenhet,
és addig a többiekkel dolgozunk.
De ez a pihenés a napi alvásukba
nem számít bele, ugyan félrevonulhatnak, elfekhetnek, de el nem alszanak. Most, hogy az interjú alatt
itt fekszenek a lábamnál, igen, ez
pihenés nekik, de igazából csak
a foglalkozások után, otthon vagy
egy nagy séta alatt tudnak kikapcsolódni. A mentális kikapcsolódás náluk is legalább annyira fontos.
–– Sokaknak furcsa kérdés, de
vannak, akik nem szeretik a kutyákat, akár félnek is tőlük. Hogyan
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veszed rá a folyamat elkezdésére,
hogy egyáltalán az első órára sor
kerüljön?
–– Első körben minden foglalkozáson elmondom, hogy milyen
vizsgán vannak túl ezek a kutyák,
milyen feltételei vannak, hogy ők
ott lehetnek az adott intézményben. Ezután többnyire már szavaznak némi bizalmat. Ha van egy-egy
félősebb egyén, akkor igyekszem
ráhagyni a feladathelyzetet, nem
erőszakoskodom. Ilyenkor inkább
a többiekkel dolgozunk, hogy kedvet kapjon hozzá a félősebb egyén
is, lássa mások példáján testközelből, hogy nincs mitől tartania, és
ez jó móka.
–– És milyen vizsgán vannak túl
Daisy és Aline? Milyen hivatalos
papírok szükségesek a terápiás
foglalkozás elkezdéséhez?
–– Daisyt és Aline-t 3 hónapos
koruk óta tanítom. Kutyával kísért
programjainkat csak speciálisan
képzett, a jogszabály által előírt

vizsgákon sikeresen átment kutyák
vehetnek részt, terápiáskutya-igazolvánnyal. Az alapítványunk szakmai munkájának eredményeként
2013-ban a Magyar Terápiás és
Segítőkutyás Szövetség tagja lett.
Az általuk előírt kétkörös vizsgával
és nagyon szigorú állategészségügyi vizsgálatokkal rendelkeznek
kutyáink. A számukra kiállított
igazolvány feltétele az intézményekben történő különböző foglalkozások megtartásának. Alapítványunknál jelenleg 33 vizsgázott
kutya van az ország legkülönbözőbb részein. Őket csakis pozitív
megerősítéssel képezzük. A MATESZE által szervezett vizsga két
részből tevődik össze. Mindegyik
vizsgarészen 3 vizsgabizottsági
tag van jelen.
Először a temperamentumvizsgát
kell kutyának és felvezetőjének sikeresen teljesíteni. Itt fontos, hogy
olyan szituációkba, helyzetekbe
hozzuk a kutyát, amelynek során

eldönthető, hogy a kutya alkalmas-e arra, hogy gyerekek, idősek vagy akár sérült emberek közé
csoportba kerülhessen, vagy sem.
A szigorúan vett alapengedelmesség mellett fontos a kiegyensúlyozott idegrendszer, a nyugodt
vérmérséklet. Amennyiben a kutya túlzott félelmet mutat vagy az
agresszió legkisebb jelét, azonnal
kizárják.
A terápiás kutyákra szigorú állategészségügyi előírások vonatkoznak, amely vizsgálatokat évente
meg kell ismételni. Amennyiben
a záróvizsgán a szakemberek úgy
látják, hogy a kutya alkalmas erre a
munkára, akkor 2 évre kiállítanak a
felvezető és a kutyája részére egy
igazolványt. 2 év elteltével az igazolványt meg kell hosszabbítani,
ehhez a folyamatos munkát igazoltatni kell az adott intézménnyel,
ahol dolgozik a páros.
Az igazolványt a kutya és felvezetője együttesen szerzi meg, ugyanis a foglalkozásokat is csak együtt
tarthatja a kutya-gazda páros.
–– Ténylegesen alkalmas vállalati
tréningeken való bevetésre? Alkalmazzátok már ezt az alapítványnál
is?
–– Igen, alkalmazható vállalati tréningeken. Az alapítványnál egy
erre vonatkozó egyedi program
kidolgozása folyik. Budapesten
jelenleg két tesztcsoporttal indultak az ottani kolléganők. Eddig
pár változtatás után nagyon pozitív visszajelzéseket kaptak, így ha
elkészül a program, elérhető lesz
nagyobb cégek, szervezetek számára is.
–– Ez jó hír. Pakson ez a fajta terápia már elfogadott, kitaposott
út? Folytatnod kellett „csak”, vagy
esetleg belefér egy-egy újítás is?
–– Részben kitaposott, igen. Pakson egy kolléganőmmel, Schwarcz
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Beátával dolgozunk. Ő régebb
óta kutyás felvezető, mint én, így
több helyen már szerepelt, illetve
az alapítványvezetőnk sokat tett
azért, hogy Pakson is megismerjék
a munkánkat.
Ebben megpróbálom követni őt,
és minél többet hozzátenni a tevékenységünkhöz.
Pakson a Város Napja rendezvényen is kaptunk lehetőséget, hogy
a tavalyi siker után idén ismét bemutatkozhassunk, tájékoztathassuk az érdeklődőket.
–– Miért jelentős a kutya részvétele is? Miért nem elég csak a
fejlesztőpedagógus jelenléte az
órán?
–– Kutatások bizonyítják, hogy a
kutya osztálytermi jelenléte növeli
a diákok érzelmi stabilitását, tanulási hatékonyságát, figyelemkapacitás-növekedését és biztonságérzetét. Ez utóbbi pedig nagyobb

szabadsághoz, aktivitáshoz vezet,
így a gyermekek bátrabban próbálnak ki új játékokat, könnyebben
barátkoznak.
–– Mintha éreznék, hogy beszélgetésünk végéhez közeledünk,
fejüket felemelik, és rád néznek.
Van-e konkrét, egyedi történeted,
amit kiragadnál eddigi terápiás
munkád során?
–– Egyik meghatározó élményem
az idősek otthonában történt, ahol
az időskori mentális zavarokkal
küzdő csoportba vittem be Daisyt
és Aline-t. Volt egy néni közöttük,
aki senkivel nem kommunikált,
de a harmadik foglalkozás során
elkezdett beszélni a kutyáimhoz,
amit később a környezetében
is folytatott. Ezek apró dolgok,
de rendkívül fontosak. A másik
élményem, amikor egy paksi fogyatékos csoportban dolgozva a
negyedik órára sikerült a szóban
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forgó hölgynek a színeket megtanítanom kutyáim segítségével,
aki az ezzel kapcsolatos feladatot
utána tökéletesen végrehajtotta,
így elsajátítva a színek pontos ismeretét.
–– Egy egészséges gazda-kutya
kapcsolatban mindig tanulhatunk
valamit tőlük, annak ellenére, hogy
egész életükben nem szólnak,
ugyan folyamatosan „beszélnek”
hozzánk. Neked mit tanítottak
meg?
–– Természetesen, folyamatosan
tanítanak engem is. Általuk sokkal
felelősségteljesebb, türelmesebb,
önzetlenebb, megértőbb és ös�szeszedettebb lettem. Mérhetetlen szeretet kapok tőlük nap mint
nap, amit igyekszem viszonozni, és
erőt meríteni belőle, átadva ezeket
a többieknek, akár a foglalkozások
során vagy a mindennapi életben
hasznosítva.
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Műanyagok káros hatásai:
(forrás: internet)

Zöldevolúció

• lebomlási ideje pontosan
nem ismert, akár évszázadokig tarthat elzárt közegben

Susán Janka | Fotó: internet
Talán az olvasónak is volt hozzám hasonló „aha-élménye”, amikor
Pakson bevezették a szelektív hulladékgyűjtést (pluszban volt már
a komposztálónk is), hogy szinte alig kerül valami a hagyományos
hulladékedénybe. Akkor szembesültem azzal, hogy mennyi csomagolást, műanyagot használunk fel és dobunk ki a mindennapokban.
Pedig Magyarország még nem tart ott, mint Franciaország vagy Anglia, ahol az előre elkészített ételek sora legalább kétszer annyi (de
lehet, keveset mondok), mint nálunk. Hosszú hűtőpultokban sorakoznak a fogyasztásra kész saláták, egytálételek, szendvicsek, amik
nem fagyasztottak. Mellékelve hozzájuk a műanyag evőeszközt is,
étvágygerjesztően, de rengeteg csomagolóanyagot, főleg műanyagot felhasználva, versengve a vevők választásának elnyeréséért.
Alapvetően egyre kevesebbet foglalkozunk a főzéssel a mindennapokban, hiszen olyan lehetőségek
tárulnak elénk a szabadidőnk eltöltésére, hogy a főzés kihagyásával
tudunk a legtöbb időt spórolni.
Az ételek és egyéb termékek előállításával foglalkozó cégeknek
pedig nem éri meg visszaváltható
csomagolással foglalkozni, mert
az árverseny nem engedi. Ha ilyen

irányba mozdulnának, valószínű,
áremelkedést jelentene, amit a vásárlók nem hálálnának meg, a vállalkozás megszűnését jelenthetné
esetleg.
Meddig lehet ezt így folytatni?
Milyen hatása van ennek a környezetünkre most, és mi várható később? Ezek nagyon nehéz
kérdések. Azt olvastam, az óceánokon van öt vagy hat nagy sze-

• égetésekor adalékanyagaiból
rákkeltő anyagok keletkeznek
(légúti betegségeket okozva)
• mérgező melléktermékek keletkeznek a gyártásuk során
• a természetben sok állat életét veszélyeztetik
• PVC-gyerekjátékokban lévő
adalékok a gyermekek szervezetébe is bekerülhetnek

métsziget. Erről legtöbbünknek
az jut eszébe, hogy gyorsan meg
kell ezeket szüntetni. Azonban, ha
egyszerűen azt szerveznénk meg,
hogy eltüntessük a jelenleg ott
lebegő műanyagokat, azzal csak
átmeneti eredményt érnénk el.
Azt kellene elérnünk, hogy ne kerüljenek oda újra. De hát a magyar
mindennapokból egy óceánon lebegő szemétsziget elképzelhetet-
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lenül messzinek tűnik, és talán el
sem hisszük, mert tényleg hihetetlen. Pedig ez már a jelen, és egyre
gyakoribbak lesznek a szemetes
tengerpartok is – onnan legalább
egyszerűbb összegyűjteni.
A műanyag veszélyes az eredeti
állapotában is az állatvilágra (gondoljunk pl. egy nejlonzacskóra),
de veszélyes úgy is, miután apró
darabokra esett szét. Minél kisebb darabokra gondolunk, annál
követhetetlenebb, hiszen egyre
láthatatlanabbá válik. A műanyag
összetevőinek legalább fele veszélyes kategóriájú az ENSZ besorolása szerint (Vegyi Anyagok
Osztályozásának Globálisan Harmonizált Rendszere, GHS). Ezek a
véráramba jutva akár rákkeltőnek
is bizonyulhatnak. Egy felmérés
azt mutatta ki, hogy az ásványvizek 90 százalékában van mikroszkopikus méretű műanyag, ami
valószínűleg be fog jutni az őt
megivó szervezetébe, és lehet,
hogy ott is marad.
Láttam egy kisfilmet (a címe: The
life of a plasctic bag), amiben igen
szemléletesen mutatják be a nejlonzacskó káros hatását a természetre. Ez azzal végződik, hogy
egy, a tojásból kikelt kis teknősbéka belesétál egy tengerparton elszórt zacskóba, és ott befejeződik
számára az út, mert kitalálni már
nem tud belőle, nem fog eljutni az
életet jelentő vízig. Olvastam egy
olyan ámbráscetről is, amelynek
a halálát a gyomrában talált 29 kg
műanyag okozta. Elzáródást okozott az emésztőrendszerében, ennek következtében pedig fertőzés
alakult ki. De más példát is bőven
találnánk a hálókba gabalyodott
madaraktól, tengeri állatoktól
kezdve…
Egy átlagos szívószál használati
ideje körülbelül 20 perc, míg le-
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Számokban a műanyagszennyezés (forrás: internet)
• Jelenleg kb. 150 millió tonna műanyag hulladék úszik az óceánjainkban, a mennyiség évente 8 millióval nő a World Economic Forum kutatásai szerint.
• Most ötször több hal van a tengerben, mint amennyi műanyag, de ha
a mostani tendencia folytatódik, akkor 2050-re több műanyag lesz az
óceánokban, mint hal.
• A tengeri szennyeződések 70 százaléka nem lebomló műanyag.
• Percenként egy kukásautónyi műanyagot öntünk az óceánba.
• Mikroszkopikus műanyag van a világ legkedveltebb palackos vizeinek
több mint 90 százalékában.
• Minden másodpercben nagyjából 20 ezer műanyag palackot vásárolunk meg. 2004-ben még „mindössze” évi 300 milliárd PET-palackot
gyártottunk le, számítások szerint 2021-re 600 milliárd palackra emelkedik.

bomlási ideje kb. 500 év. Ez is egy
olyan példa, amin el kellene gondolkoznunk, mit okozunk ezzel a
leginkább szükségtelen eszköznek
a használatával. Angliában felfigyeltek erre, és intézkedéseket is
terveznek.
A műanyagokat legnagyobb men�nyiségben fosszilis energiahordozókból állítják elő: ezek a kőolaj, a
földgáz és a kőszén. Emellett lassan emelkedik azoknak a műanya-

goknak a mennyisége, amelyeket elhasznált műanyagok vagy
műanyagipari melléktermékek újrafelhasználásával nyernek, de csak
lassan. Vannak olyan műanyagok,
amelyek lebomlanak. De egyértelműen bizonyított ez, vagy ez is
csak reklámfogás? Azt olvastam
a lebomló műanyagokról, hogy a
lebontási folyamat elindulásához
több feltételnek kell egyszerre teljesülnie, egyébként ugyanúgy viselkednek, mint az egyéb műanyagok. Bíztató eredménynek tűnik,
hogy a kiotói egyetem kutatói a
hulladékban kutatva rátaláltak egy
eddig ismeretlen műanyagbontó
baktériumra.
Az eddigiekből leszűrve úgy látom, hogy mindannyian felelősek
vagyunk azért, hogy milyen irányba mozdul el a műanyag-felhasználás mennyisége. Mindenkinek,
minden családnak tennie kell a
háztartásában azért, hogy csökkenjen ez a mennyiség. Sokat kell
még ez irányba fejlődnünk, és ezt
az új irányt a gyermekeink nevelésébe, szemléletformálásába kell
elsőként beépítenünk.
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Hétszínvirág óvoda
Örökös zöld szíves intézmény
Városunkban több nevelési intézményben foglalkoznak környezeti, környezetvédelmi neveléssel, ám a Hétszínvirág óvodának ebben már húszéves múltja van.
E munka elismeréseként „Környezetünkért” kitüntetést kapott a Hétszínvirág óvoda nevelőtestülete Paks
Város Önkormányzatától. Ezt a kitüntetést kétévente
adják át, nevelési intézmény most először lett kitüntetett a városban. Jantnerné Oláh Ilonával, az óvoda
vezetőjével beszélgettem az intézményben kialakított
környezetvédelmi nevelésről, amivel nagyon sok szülővel együtt mi is megismerkedtünk már, miközben a
két kisebb gyerkőcünk is itt töltötte óvodás éveit „zöld
szíves”-ként. Azonban a fejlődés nem állt meg egy pillanatra sem, mert a gyerekek is változnak, hozzájuk kell
igazítani a nevelési módszereket, és a környezet is folyamatosan változik.
2008-ban pályáztak először a „Zöld óvoda” cím elnyerésére (a kritériumrendszert az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Vidékfejlesztési Minisztérium közösen
állította össze), amikor az addig eltelt tíz év ilyen irányú eredményeiről kellett beszámolniuk. Azt követően

2011-ben, majd 2014-ben harmadszor is zöld szíves
óvoda lettek. Aki háromszor elnyeri ezt, az három év
múlva pályázhat az „Örökös zöld óvoda” címért, amit
tavaly decemberben sikerült elnyerniük. Ha utána számolunk, ez bizony húsz év.
Ili – ahogy visszatekint erre a húsz évre – úgy látja, egyre nagyobb kihívás a gyerekeket (és rajtuk keresztül a
családokat) a tudatosságra nevelni, mert az életszínvonal egyre magasabb. A mai ember úgy gondolja, megteheti, hogy pazaroljon. A jólét egyenlő a pazarlással.
Mindegy, hogy ételről vagy vízről vagy benzinről van
szó. A Föld erőforrásait használó ember az életszínvonal emelkedésével egyre inkább pazarlóan bánik. Pedig egy embernek nincsen szüksége több ételre, mint
húsz évvel ezelőtt, de az ökológiai lábnyomunk mégis
egyre inkább nő.
A környezetvédelem – meséli Ili – arról szól, hogy a természetet ért, ember által okozott károkat hogyan lehet csökkenteni és helyrehozni. Erre egy óvoda nem
vállalkozhat. Az ő feladatuk a kisgyerekek környezeti
nevelése, érzékenyítése, alapismereteinek bővítése az oviban eltöltött három, de leginkább négy év
alatt, hogy fontosnak érezzék ezeket a szempontokat
a mindennapjaikban. Mindjárt mesél is egy példát.

VÁLTOZÓ JÖVŐ

Nézzünk egy kisgyereket, akinek augusztusban kivették
a feneke alól a pelenkát, bekerül szeptemberben az oviba, és októberre tudni fogja, mit kell bedobni a csoportszobában lévő fehér, szelektív kukába – ez a kifejezés
pedig bekerül az aktív szókincsébe. Tudni fogja azt is,
mit kell tenni a másik kukába, ami nagyon fontos lépés.
Utána majd megnézik, mi is került a szeletív kukába, és
mit lehet azzal tenni. Kiválogatják belőle a papírt, közösen összetépkedik, és megmutatják nekik, hogyan
lehet abból újra papírt készíteni. Ez az aktív tevékenység a következő nagy lépés. Az a gyermek, aki ebbe nő
bele, annak ez természetes lesz, persze ehhez a család
támogatása is szükséges. Azt tapasztalja, hogy a serdülőkor idején a gyerekek kicsit eltérnek, kilengenek
az addig beléjük nevelt normáktól, de miután lecsengett ez a lázadó időszak, visszatérnek a gyerekkorban
beléjük ültetett alapokhoz, az lesz a természetes.
Az oviban az elfogyasztott ételeket is megbecsülik, a
maradékot nem dobják ki, a gyerekek is tudják, azt elviszik az „árva kutyusoknak”.
Olyan eszközöket nem vásárolnak, amelyek elemmel
működnek – ettől csak az órák kivételek. A kicsik tudják, hogy az otthon lemerült elemeket elhozhatják az
oviba, és itt betehetik a megfelelő gyűjtőbe, mert az
elemek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek a
környezetre károsak.
Komposztálójuk van – több fajta is –, amelybe a saláták készítésekor megmaradó és az ovi udvarának
rendben tartásakor keletkező növényi hulladékokat
teszik. A héten egy szivárgó akvárium felhasználásával
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gilisztafarmot készítettek. Az akváriumba rétegesen
tettek a komposztálójukban érlelt feketeföldet, avart,
homokot. A gilisztákat a feketefölddel együtt hozták a
komposztálóból. A kisgyereknek meg kell tapasztalnia,
hogy nemcsak a közvetlenül látható környezetünkkel
kell foglalkozni, legalább olyan fontos a föld alatti élet
is. A levegő élővilágát kevésbé érzékelik, annak közelebb hozására nagyon jó alkalom májusban az ovi udvarán tartott madárgyűrűzés. Már olyan fajgazdag az
ovi udvara, hogy nem kell elutazniuk, a nemzeti park
szakemberei jönnek hozzájuk, felállítják a hálót, és befogják a madarakat, amiket aztán együtt gyűrűznek
meg és engednek el.
Olyan környezetet próbáltak megteremteni az ovi udvarán, amely sok élményt, tapasztalatot nyújt a kisgyerekeknek. Környezeti nevelési tanösvényt alakítottak
ki, ami a játékok közötti pihenőidőben óhatatlanul is
felhívja a gyerekek figyelmét. Ismerkedhetnek pl. a
madárfajtákkal, az Ürge-mező élőlényeivel. Van egy
pillangókertjük, ahol olyan virágok nyílnak, amik a pillangók kedvencei, és van egy madárkertjük is, ahol a
növények terméseit előszeretettel fogyasztják. De van
egy gyógynövényes rész is, ahol többek között mentát
és citromfüvet is termelnek, amiből nyáron egészséges
üdítőt készítenek.
Az év során többször tartanak projekthetet, amikor egy
témakört járnak körbe, például a Föld napjához kapcsolódva. Ekkor az óvodai programok minden területe
e körül forog, ehhez kapcsolódik. A művészeteket, a
vizuális nevelést, az ének-zenei nevelést, a környezetismeretet, a matematikai gondolkodást, amihez már
a modern technikákat, az internet adta lehetőségeket
is segítségül veszik a szemléltetés megkönnyítéséhez.
Amikor egy vagy két héten keresztül minden egy téma
körül forog, annak végére jelentősen szélesedik az ismeretkörük, amit elmesélnek otthon is, és a szülők sokszor le vannak döbbenve, akár egy kicsit szégyenkeznek is, hogy gyermekük mond számukra újdonságot.
Ili úgy látja, a mai kor embere még jó természeti körülmények között él, de a mostani óvodások gyermekeinek már komoly gondokat fognak jelenteni a jelenleg
már elindult természeti változások – ha nem történik
addig semmi. Abban hisz, azt reméli, hogy majd húsz
vagy harminc év múlva, amikor a mostani óvodások
vezetik a városunkat, egyéb területeken döntési pozícióba kerülnek, képesek lesznek radikális döntéseket is
meghozni a környezet védelme érdekében.
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Zéró hulladék
Váczi Gergő | Fotó: Magellán
Hadd kezdjem rögtön egy sokkoló adattal. Az emberiség naponta 3,5 millió tonna szemetet termel.
Döbbenetes. A Nature-ben megjelent írás szerint, ha nem változtatunk ezen „jó” szokásainkon, akkor
2100-ra ez a szám 11 millióra nőhet. A cikket jegyző kanadai tudósok szerint a hulladéktermelés növekedése nagyobb, mint a többi környezetkárosító tényezőé, beleértve az üvegházhatású gázokat is.
Ma az európai és észak-amerikai ipari országok termelik a legtöbb hulladékot. Éppen ezért ezek azok a
területek, amelyek a legtöbbet tehetik a hulladék csökkentésének érdekében. A Zero Waste mozgalom
pont ezért, ennek érdekében jött létre. Bea Johnson 2008 óta gyakorolja a Zero Waste, azaz a hulladékmentes életvitelt. Mára mindössze egy befőttesüvegnyi szemetet termel családjával együtt évente.
A mozgalomnak természetesen magyar követői is vannak. Most tőlük kaphatunk tippeket arra vonatkozóan, hogy tehetjük saját mikró és tágabb környezetünket jobbá, élhetőbbé, egészségesebbé.
Ételek a föld messzi országaiból,
amelyeket gyönyörű fotókon láthatunk. A világ gazdaságai, amelyeknek akár nagyon is egészséges
terményeit már a magyar piacokon
sem lehetetlenség megvásárolni.
De jó-e, ha ezeket az élelmiszere-

ket választjuk? És egyáltalán milyen
apró odafigyelésekkel tehetünk
nagyon is sokat a környezetünkért?
Ha valaki, akkor Majoros Zita tudja ezekre a kérdésekre a választ.
„Mindjárt ki is pakolok mindent, és
hozom a tejesüvegeket.” Igen. Te-

jesüvegeket. Zitát ugyanis vásárolni
kísértük el, ami az ő esetében nem
szokványos, de mindenképpen tanulságos. Boóc Judit is össze tudja
foglalni röviden, hogy mi a filozófiája. „A legfontosabb az, hogy helyi
és szezonális termékeket együnk.”

MAGELLÁN
NO nejlon…
Zitán és Juditon kívül mindjárt
megismerhetik Adriennt is. A három hölgy segítségével mutatjuk
meg, hogyan is lehet a környezetkímélő életmódot belevinni a
mindennapokba. Ökotúránkat egy
budapesti piacon kezdjük, ahol
Majoros Zita rendszeresen vásárol.
Sokak számára talán kissé sajátos
módon, de ehhez a piaci kofák már
hozzászoktak. „Ebbe akkor még
három parenyicát kérnék, meg
egy ilyen ementáli sajtot”. Zita bizony nem nejlonzacskóba, hanem
a korábban említett üvegekbe kéri
az ételeket. Évtizedek óta ökoszemléletű, egy ideje pedig a Zero
Waste – azaz zéró szemét – gondolkodásmódnak
megfelelően
próbál élni. Arra törekszik, hogy
minél kevesebb hulladékot termeljen. „Azért öt-hat üveggel járok,
meg plusz a tejesüvegek, és azért
még hozzájönnek a vászonzacsik.”
Zita mindig előre jelzi, hogy nem
kér zacskót. Még akkor sem, ha automatikusan adnának neki. A most
vásárolt ételekkel legalább 10-15
darab nejlonzacskót spórolt meg,
de vannak még más praktikái is,
amivel csökkenti a naponta termelt hulladék mennyiségét.

Itthon a hazait…
Zita mindjárt beszél erről is, de
egyelőre maradjunk az ételeknél,
és menjünk át egy másik piacra,
ahol a messziről jött termékek
mellett nagyon sok a hazai. „Meg
szeretném kérdezni, hogy honnan
érkeztek a termékek? Szeged?
Az jó.” Boóc Judit a Felelős Gasztrohős alapítvány munkatársa mindig arra törekszik, hogy helyi, azaz
magyar termékeket vásároljon.
Vászontáskával járja a piacot, ő is
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tudatos a nejlonfogyasztásban,
azaz egészen pontosan annak elhagyásában. Most ő segít tájékozódni abban, hogyan is érdemes
vásárolni. „Ez egy általános dolog,
hogy a piac közepén árulnak az őstermelők, kistermelők.” De nemcsak zöldséget, gyümölcsöt, hanem tojást, amivel kapcsolatban
rögtön kapunk is egy kis információt. „Az egyes és a nullás jelzésű
tojásoknál azt tudhatjuk, hogy eze-

mölcsöket nagyon sokszor kezelik
gombaölőkkel, vírusölőkkel, hogy
kibírják ezt a hosszú utat. Nagyon
gyakran éretlenül szedik le a termést, és konzerválóanyagot tesznek rá, majd mielőtt megérkezik,
szintén valamilyen anyaggal bepermetezik, amitől hirtelen megérik.” Ez pedig nemcsak az emberekre veszélyes, hanem ugyanúgy
a minket körülvevő környezetre is.

ket a tojásokat tojó tyúkokat négy
négyzetméteren tartják.” De húst
is találunk olyat, ami helyi és szabad tartású. „Nagyon egyszerűen
fel lehet ismerni, hogy melyik állat volt szabad tartású. Csupán a
méretét kell nézni. Például a csirke
esetében a nagyobb csirke biztos,
hogy szabad tartású volt, mert
többet mozgott.” Ezáltal pedig
egészségesebb is. A helyi, szezonális alapanyagok, a legelőn nevelt
állatok húsa és teje, vegyszermentes zöldségek és gyümölcsök
nemcsak a szervezetnek, hanem a
földnek is „egészségesebbek”. „A
messziről érkező, főleg déli gyü-

Add vissza, amit elveszel…
De most egy kicsit mozduljunk ki a
piacok ismert és megszokott világából. 70 kilométerre Budapesttől
egy vendégházat látogatunk, ahol
szintén figyelnek az egészségre és
a környezetre, minden tekintetben
törekszenek a fenntarthatóságra.
Azaz, annyit vesznek el a természetből, amennyit vissza is tudnak
annak adni. „Itt ez a sok föld, és
gondoltuk, hogy miért ne próbálnánk meg, hogy elültetjük.” Hodik
Adrienn-nél minden, amit a kertben termesztenek később a konyhaasztalra kerül, azokkal az élel-
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miszerekkel együtt, amelyeket
helyi vagy kistermelőktől vásárolnak meg. De mielőtt odakerül, még egy könnyed beszélgetés tárgyát képezi a sok-sok
környezetbarát élelmiszer. Attilával a vendégház egyik alkalmazottjával konzultálnak arról,
hogy miből mi készüljön. A tulajdonos és Attila a konyhában
beszélnek meg mindent, ami
az ételekkel és szállítással kapcsolatos. Adrienn azt mondja,
a reggelik közül minden, de
minden kistermelőktől és főleg
helyi termelőktől kerül az asztalra, az ebédnél és vacsoránál
azonban már nekik is engedményeket kell hozni. „Nem tudunk mindent beszerezni, sajnos nem megoldható. Ahhoz
a vendégek részéről is kompromisszum kéne. Például, hogy
ők mindig csak mangalicát esznek, mert itt csak azt tudunk
beszerezni. Húsból, vadhúsból
egyébként jól állunk a környéken, most éppen gombából
is, de kacsánk például nincs.”
Amit azonban Adriennék nem
tudnak helyben beszerezni,
azt lehet, hogy néhány tíz vagy
akár száz kilométerről hozzák.
Azonban az biztos, hogy minden esetben kistermelőktől.
De maga a vendégház is hasonló szellemben épült. Energiahatékony,
geotermikus,
így nemcsak az élelmiszerek
beszerzésénél, hanem a teljes
működtetésnél sem hagynak
maguk után nagy ökológiai
lábnyomot. „Ezt csak az nem
adja fel, aki tényleg nagyon
hisz benne. Továbbá, akik itt
dolgoznak, azoknak is illik ebben hinni. Például a hulladékkezelésnél fontos, hogy egy
emberként
gondolkodjunk.
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Természetesen
szelektíven
gyűjtjük a szemetet, ez az alapja mindennek.” De ez a szemlélet a vendégektől is kompromisszumokat követel. „El kell
fogadniuk, hogy például télen
nem esznek szőlőt, vagy nem
kérnek, mondjuk ananászt.”

Műanyagtalanul…
De az ételekről most térjünk
egy kicsit vissza a mindennapos dolgokra. Kutatások
szerint egy ember átlagban
naponta körülbelül egy kilogramm szemetet termel. És bár
a Zero Waste tükörfordítása
nulla hulladékot jelent, ez azért
– legyünk őszinték – mégiscsak utópisztikus gondolat.
De persze törekedni kell rá.
A saját üvegeivel vásárló Zita
nem csak a piacon ennyire
tudatos. „Tulajdonképpen az
összes műanyagot a háztartásban próbáljuk olyan fenntartható anyagokkal helyettesíteni, amelyek utána biológiailag
szétbomlanak.” És ezt a szemléletet nem lehet elég korán
továbbadni. Kislánya, Blanka
már teljesen magáévá tette
ezen gondolatiságot. „Fa fogkeféket használunk, és nem folyékony szappant, hanem sima
szappant.”

A most látott dolgok csak néhányak azok közül, amelyek
segítségével tudatosabban és
zöldebben élhetünk. De talán
éppen elegendőek kezdésnek
ahhoz, hogy csökkentsük az
ökológiai lábnyomunkat, védjük a természetet, támogassuk
a helyit és nem utolsósorban
az egészségünket.
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Gerjen – sétálóutca a Dunához
Susán Janka | Fotó: Susán Janka

Irigylem a Gerjenben élőket,
hogy ilyen közvetlen a kapcsolatuk a Dunával. A komp még nem
közlekedett – mert éppen felújították –, de ennek ellenére a
kikötő olyan, mint egy sétálóutca. A faluból sokan naponta kimennek, és gyönyörködnek a folyóban. Ott jártamkor is többen
horgásztak, néhány fiatal éppen
kitárgyalta az elmúlt hetet, és
készültek a hétvégére péntek lévén, és voltak, akik a kutyusaikat
hozták le egy séta keretében.
Molnárné Hanol Erika és férje

Molnár József is – akikkel a falu
történelméről és a turizmushoz
való kapcsolatáról beszéltem –,
ha teheti, naponta rápillant a
Dunára. Kozák Éva fazekasnál is
jártam, aki a Népművészet Mestere, és nemcsak műveli, hanem
tanítja is a mestersége fogásait.
Az iskolában Magó Zsuzsannával találkoztam, aki már „tizenéve” meghonosította a gyeplabdát, hozzásegítve ezzel a pici kis
iskola diákjait rengeteg sikerélményhez és utazáshoz. Tartsanak velem!

Kozák Éva – Fazekasnak
lenni életre szóló kaland
Egy fazekashoz élmény megérkezni, belépni a ház udvarára, ahol
most éppen egy, a baromfiudvarból kiszökött csibe is kóricált a
kerekes kút környékén. Már itt is
látszik a kézműves jó ízlése, a múltat értéknek tekintő szemlélete.
Végignézni a verandán, és belépni
az alacsony ajtón, az eredetiben
megőrzött beosztású, vastag vályogfalú házba. Kint meleg van,
így Éva gyorsan becsukja az aj-
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tót: Megőrzöm a hűvöset nyárra
– mondja. Egy kis galéria fogadja
itt a látogatókat, lehet szemezgetni az évtizedek terméséből. Aztán
jobbra belépve a műhelybe a két
korong látványa a meghatározó, és a csodaszép csikótűzhelyé,
amit már Éva építtetett. Elmeséli,
ez már a hatodik műhelye, ezek
között volt már sokkal rosszabb
is, mint a mostani. A tűzhely a fűtés miatt nagyon fontos, mert jól
megőrzi a meleget, így a hideg téli
napokon nem fűtetlen helyiségbe
érkezik, mert hideg helyen, dermesztő agyaggal dolgozni embert
próbáló dolog.
A Mezőtúri Fazekas Szövetkezetben tanulta a mesterségét érettségi után. Itt fazekasmesterek
oktattak, akik csak a maximális teljesítményt fogadták el. Előfordult
olyan, hogy a tizedik kis kikorongozott tárgyat is eldobatták velük,
egész addig, amíg nem lett tökéletes, és ha egyszer sikerült, azt
mondták, ez lehet véletlen is, majd
ha tízszer sikerül ugyanúgy elkészíteni, no, akkor lehet azt mondani,
hogy megtanulták. Emiatt sokszor
letörve mentek haza esténként,
de másnap kezdték újra. Csak
szorgalommal, kitartással lehet
eredményt elérni, amihez ember
is kell. Nálam ez is megadatott –
mondja. Már inaséveiben biztatták
mesterei, hogy versenyeken, kiállításokon vegyen részt alkotásaival.
Ennek az lett az eredménye, hogy
végzősként második helyezett lett
az országos szakmai versenyen.
Ezzel a szemlélettel sikerült megszereznie a Népművészet Mestere
címet, és újítóként elkezdeni az
áttört motívumú edények készítését. Dr. Kresz Máriát szeretettel
említi, mint akitől sokat tanult, és
aki etalonnak számít a fazekastársadalomban.
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Szeret kísérletezgetni. Manapság
sokan modernebb stílusú tárgyak
készítésével próbálkoznak, ő nem.
Őt inkább a régi mesterek alkotásai
érdeklik, amelyhez rengeteg kutatást is végzett már – most az 1600as éveknél jár –, és szép kis könyvtára is van a műhelyében, amelyet
sokszor tanulmányoz. A kutatáshoz
az eredeti tárgyak közvetlen vizsgálata szükséges, ehhez sokszor
kell múzeumok raktáraiba bekéredzkednie. A legutóbbi megvalósult tervei református edények

hez ő is rengeteg tárgyat tud majd
adni.
Mostanában azt tapasztalja a fazekasok között, hogy másolják egymás munkáit, és emiatt nem újulnak meg a tárgyak, nem lesznek
újabb eredmények. Számára nem
jelent gondot, ha valaki ötletet
merít az munkáiból, de azt fontosnak tartja, hogy hozzátegye a saját
látásmódját, így keletkezhetnek
újabb értékek, a fejlődés ez által
lesz biztosított.
Fazekasnak lenni életre szóló ka-

voltak a reformáció 500. évéhez
kapcsolódva. Az ehhez átültetett
motívumokat az erdélyi kazettás
mennyezetű templomok ihlették,
amelyek örök érvényűek.
A gerjeni népművészetet vegyes
hatások érték – mondja. A régi
időkben az emberek úgy élték le az
életüket, hogy a településük körül
mintegy 30 kilométeres körzetben
mozogtak. Így kerülhettek kapcsolatba Decs és Kalocsa népművészetével. Ezt bővítette ki a Duna,
hiszen a hajósok világot látott emberek voltak. Gerjen emiatt nem
volt zárt közösség, nem alakult ki
egyedi forma- és motívumvilága.
Éva eddig még nem hallott arról,
hogy a településen korábban fazekasok dolgoztak volna.
Régi álma, hogy a faluban létesüljön egy tájház – a pályázat erre már
elindult –, amelynek berendezésé-

land – mondja. Kell hozzá egy jó
ízlésvilág és makacs önfejűség,
szenvedély. A fazekastársadalom
rendkívül színes, élmény részt venni benne, és várják a fiatalokat.

Magó Zsuzsanna – Sikerhez
vezető út gyeplabdával
Zsuzsa tősgyökeres gerjeni, itt
nőtt fel, édesapja is az iskolában
tanított, az iskola igazgatója volt
egy ideig. Tettünk egy rövid sétát
a falu centrumában, amely a település mérnöki tervezésének köszönhetően tényleg központosított
– erre még később visszatérek. Itt
található meg az óvoda, az iskola,
az egészségház, a polgármesteri hivatal, a művelődési központ,
gyógyszertár, orvosi rendelő, posta. Hűs fák árnyékában, nagy játszótéren találkozhatnak a gyere-

38

BARANGOLÓ

kek és a szüleik. Bekukkantunk az
óvodába, ahol nemrég épült egy
profin felszerelt műfüves focipálya.
Az alapvető ellátást több bolt, mezőgazdasági gazdabolt biztosítja.
Jelentős felújítások folynak a központban, meg fog újulni a művelődési ház és a könyvtár környéke.
Az iskolában száznál több kisgyerek tanul jelenleg. Bíznak abban,
hogy ez a létszám nem fog csökkenni, mert mostanában sokan
költöznek ki Paksról. A gyeplabdát
Zsuzsa honosította meg az iskola életében tizenkét évvel ezelőtt.
Megkeresték a Magyar Gyeplabdaszövetségtől, hogy szeretnék
egy új sportággal megismertetni.
A II. világháború előtt nagy hagyományai voltak Magyarországon, és
a berlini olimpián a hatodik helyet
szerezte meg a magyar válogatott – teszi még hozzá. Valamikor
ezt úri sportnak tartották, bár ez
egy betyár nehéz sport – mondja.
Nagy erőnlétet igényel, és az ütő
miatt hajlott háttal kell játszani.
Nem szabad összekeverni a floorballal. Ezt egy hokiütőhöz hasonló
faütővel játsszák, csak kicsit hajlítottabb a bot vége, és egy kemény
labdát kell úgy terelgetni, passzolni az ütővel, hogy lábhoz ne érjen.
Eddig a teremváltozatát tudták
játszani, de most már van egy kis
műfüves pályájuk is.
Ez a sport azért is tetszett meg
neki, mert a diákolimpián egy csapat kiállításához csupán három fő
szükséges. Egy pici iskolának, mint
az övék is, ez óriási előny, mert három gyereket könnyen össze tud
szedni, de egy focicsapat összeállítása már nehézséget okoz.
Rögtön az első bajnokságon feljutottak a megyei döntőre, majd onnan tovább az országosra, amit aztán meg is nyertek! A lányok pedig
másodikak lettek a középiskolások

között, mert csak ott tudtak elindulni. Hatalmas sikerélményben
volt részük azonnal. – Én is olyan
lelkes voltam – emlékszik vissza –,
hogy reggelente is gyakoroltunk.
Amiatt is érdekes volt a felkészülés, mert neki is meg kellett ismernie ezt a sportágat, a gyerekekkel
együtt tanulta.
Olyan népszerű sportág ez a faluban, hogy az általános iskolából
kimaradtak közül is néhányan vis�szajárnak edzeni, így tavaly U18
korosztályban országos másodikak
lettek a lányok. Takács Regina lett
a mezőny legjobb játékosa.

Most már beneveztek a magyar
bajnokságra is, ahol már kapussal
játszanak, 5+1 fős csapattal. Ebben
is eredményesek, szereztek már
második helyet is.
A sport révén széles nemzetközi kapcsolatrendszerük alakult ki.
Jártak már Erdélyben, Szerbiában, Olaszországban, Szlovéniában, most hívták őket Kauflandba
egy bajnokságra. Ezek a gyerekek
legtöbb esetben átlagos vagy annál rosszabb körülmények között
élnek – emeli ki, ezért jelentettek
számukra hatalmas élményt az utazások. Sok helyi vállalkozó is segítette már őket, hogy eljuthassanak
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a messzi helyekre. Azt sohasem
fogja elfelejteni, amikor a gyerekek életükben először meglátták a
tengert Lignanóban, az örömöt és
csodálatot az arcukon.

Molnárné Hanol Erika –
Gerjen a nyugalom szigete
Gerjen utcái nyílegyenesek, mint
New Yorkban, mivel mérnökök
tervezték, miután az 1800-as évek
közepén többször leégett. A régiek korábban az árvizek miatt a
környék legmagasabb dombjára
és annak környékére települtek,
de a helyszűke miatt a házak szinte összeértek a nádfedeles tetőikkel, egy tűzvész terjedését ezzel
rendkívül elősegítve. Az oltást a
Dunától való távolság igen megnehezítette, ezért tervezte Parragh
Ignác földmérnök a falu új helyét a
folyóhoz közelebb. A lakosság ezt
nem könnyen fogadta el, olyannyira, hogy amikor az új falu tervével
megjelent Gerjenben, a lakosság
megkergette. Panaszkodott is az
erről írott levelében – ahogy az Danis György Gerjenről szóló könyvében olvasható. Aztán persze lassan
megbékéltek, és a falu szerkezete
később is az általa meghatározott
struktúra szerint bővült.
„Nézzük, mit látott 1880-ban a
gerjeni ember, ha felment a gátra,
és a Duna felé tekintett. A töltés
lábánál volt a hajóvontató út, amelyen hámba fogott lovak vontatták
a dereglyéket, de kisebb csónakokat az emberek is húztak szemben
a vízfolyással. A Duna mély medret
mosott ki, egészen közel a gáthoz.
A katolikus templom vonalában
ma is látható a meredek part. Ide
kötött be a három vízimalom, legalább harminc méterre a parttól,
hogy a hajóvontatást ne zavarja.
Közel száz méterrel beljebb egy

zátonyból kialakult sziget volt,
amelynek alacsony bokrai felett
lehetett látni a bátyai vízimalmokat és a kiépülő meszesi kikötőt.
Közel száz csónak volt kikötve a
falu előtt. Az asszonyok a víz szélében állva mostak a Duna vizében.
A rámpákon jószágokat hajtottak
le itatni, és mindenütt a ludak és
a kacsák zajongtak” – olvasható
szintén Danis György könyvében.
Erikával és férjével, Józseffel beszélgettünk Gerjen múltjáról, aztán visszatértünk a jelenbe. Ki akar
Gerjenbe jönni nyaralni? Hogyan
tud ez a kis falu versenyezni nagyobb hagyományú üdülési lehetőségekkel? – kérdeztem őket.
Ezek a kérdések bennük is megfogalmazódtak mielőtt megnyitották a Dunától nem messze a
Vackor vendégházat. Szerencsére
arra jöttek rá, hogy a világhálón
egyenlő eséllyel indulnak másokkal, még akkor is, ha sokkal régebbi üdülőhelyekről van szó, és vannak olyan élmények, lehetőségek,
amit máshol nem kaphatnak meg
a hozzájuk látogatók. Ezek közül
a nyugalmat, a csendet, a jó levegőt, a sok zöldterületet emelik ki
elsősorban.
Azt figyelték meg, hogy a vendégeik az első éjszaka után sorra arról számolnak be, milyen jót tudtak
aludni, milyen jó az ágy matraca.
Aztán arra jöttek rá, egy nagyvárosból érkező vendégnek a koszos
városi levegő után felüdülés az itteni tiszta, oxigéndús levegő, és
talán ez is hozzájárul a vendégek
jó alvásához – mesélik mosolyogva. Sokan ezért a nyugalomért
jönnek ide, a hihetetlenül csillagos
égboltért, a Duna közelségéért,
talán az itt megtapasztalható szabadság érzéséért.
Sok kisgyerekes nyaral náluk, akik
azt is szeretik, hogy maguk közt
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lehetnek, nem kell mással megosztaniuk a kertet. Akár hozhatják
a kutyát is, a gyerekek az óriási udvaron remekül eljátszanak. A hatalmas diófa kellemes árnyékot ad
még nagy forróságban is. Tartottak már náluk ballagást, de esküvőt is többször, és csapatépítést is.
A hozzájuk érkezők az első egy-két
napon általában csak pihennek,
ücsörögnek a kertben, a teraszon.
Utána pedig bejárják a környéket
vagy a helyi nagyobb rendezvényeken vesznek részt. A komppal
egyszerű átmenni a szemben lévő
Kalocsára. Strandolni el lehet menni Domboriba, akár a töltésen biciklivel. A Mária-zarándokút (amely
Máriazellből indul és Medugorjében végződik) mellettük vezet el
a töltésen, így már zarándokok is
szálltak meg náluk. A közeli Szekszárdra is sokan ellátogatnak megkóstolni a finom borokat. Ha kérik
a vendégek, ők is tudnak borkóstolót szervezni helyben, hiszen Erika ehhez is ért, megszerezte a borszakértő, borbíra-képesítéseket.
A faluban két rendezvényre érkeznek az országból mindenhonnan.
Az egyik a Gerjeni Duna-Rock
Motorostalálkozó, amit idén június
7–9. között tartanak, már tizedik alkalommal. Szeptember első hétvégéjén pedig a lovasnapok.
Erikáék bíznak a falu jövőjében, így
bővítik a vendégházat, a mostanitól nem messze újítanak fel egy
másikat. Azt mondják, azt tapasztalják, sokan úgy szeretnek nyaralni, hogy a szálláshelyen nyugalmuk
legyen, ahonnan kiindulva kedvük
szerint tölthetik el a napjaikat, akár
mindennap máshol. Ilyen szempontból tökéletes a kis vendégházuk. Büszkék arra, hogy az eddigi
visszajelzések alapján elnyerték a
Szállás.hu 10-es minősítésű legjobb kategóriáját.
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Diáknyelv-revolúció
Dicsérdi Liza | Fotó: internet

Számomra még mindig furcsa,
hogy nem értem a saját anyanyelvemen íródott régi könyveket.
Nem, a szövegértésemmel elvileg
nincs baj, de vannak szavak, amik
nemcsak, hogy nem szerepelnek,
de ahogy észreveszem, nem is
akarnak beépülni a szókincsembe.
Ezért néha úgy érzem, feliratra lenne szükségem még egy fekete-fehér film megtekintéséhez is. De
ez szerintem a velem egykorúak
egy részével szintén megtörténik,
mondván a mindennapi nyelvhasználatból kikopott ez a fajta beszéd,

mi meg nem vagyunk két lábon
járó értelmező kéziszótárak.
Elértük azt a kort, amikor a szüleinktől meseként hallgatjuk, milyen
volt levelet írni a másiknak, és milyen volt várni egy válaszra. Nem
volt „látta” felirat és apró zöld
pötty sem, ami jelezné, partnerünk
aktív, és számíthatunk a társaságára, és valószínűleg a beszélgetés
sem merült ki a „mizu?” és „micsi?” kérdéseknél. Hiszen nyilvánvalóan csak annak írtak, akikkel
nem mindennap találkoztak. Bár
biztosan megvolt a maga varázsa a

postai úton történő levelezésnek,
én azért mégis jobban preferálom
a kommunikáció gyorsabb módját.
És ha már maga a kézbesítés felgyorsult, a szöveg miért maradt
volna meg a hosszabb formájában?
„Minden rendben”, vagyis „Ok”,
akarom mondani „K” – hát nem
sokkal egyszerűbb így? Igaz, nem
minden esetben, hisz néhány rövidítés számomra is elég nagy fejtörést tud okozni. Pár jó tanács arra
az esetre, ha valakinek probléma
lenne a szlenget vagy inkább hanglisht (magyar–angol keveréknyel-
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vet) beszélő fiatalok megértése.
Ha valami vicces, azt mondjuk,
LOL (Laughing Out Loud), ami an�nyit jelent, „hangosan kinevet”.
Ha valamin nagyon meglepődünk,
egyszerűen csak azt használjuk,
hogy OMG (Oh My God), vagyis
„Óh, Istenem.”
Ha sietnünk kell valamivel, akkor
ASAP (As Soon, As Possible), „amilyen gyorsan csak lehet”.
Mellesleg, BTW (By The Way), a
köszönöm helyett is inkább a Thx
(Thanks) kifejezést használjuk. De
ha még mindig nem érthető a leírt mondat, akkor a válaszunk egy
egyszerű IDK (I Don’t Know), ami
annyit tesz, hogy „nem tudom”.
Persze a beszélgetés egyszer
majd véget ér, így elköszönni sem
árt. Erre találták ki a GN8 (Good
Night), magyarosítva a jó8 rövidítéseket, ami egyenlő azzal, ha valaki jó éjszakát kíván.
Mondanám, hogy ezeket a szavakat is a lusta emberek találták ki,
de valószínűbb inkább, hogy a
kényszer szülte őket, köszönhetően az SMS-karakterkorlátozásnak.
És mint tudjuk, a telefonos üzenetküldés pénzbe kerül, így próbáljuk
minél rövidebben közölni mondanivalónkat.
De van még egy talán ennél is jobb
dolog. Nem kell találgatni, hogy
a válaszoló milyen hangulatában
lehet éppen, mivel ma már szinte
mindenkinek rendelkezésére áll
egy folyamatosan bővülő emojigyűjtemény, ami, ha nem is az ös�szes, de az érzelmek nagy részét
képes ábrázolni, megelőzve, hogy
a másik fél félreértse az üzenetet.
Ha jó kedvünk van, mosolygós, ha
rossz kedvünk van, sírós (vagy akkor is mosolygós) fejet küldünk,
attól függ, mit akarunk (vagy mit
nem akarunk) elmondani. Szavak
helyett beszél helyettünk. A nagy-

szüleink közül biztosan kevesen
gondolták volna, hogy egy nap
majd piktogramokkal kommunikál az emberiség egy egységes,
mondhatni nemzetközi nyelvet
létrehozva. És ez a dolog ráadásul olyannyira bejött, hogy az „arc
könnyekkel” nevezetű sírva nevető
arcocskát 2015-ben az Oxford Dictionary az év szavának választotta,
mivel a kiadó szerint ez volt az, ami
a legjobban tükrözte az év hangulatát.
A kommunikáció új korát éli. Kevesebb szöveg és több kép. A lényeg, hogy minél rövidebb idő
alatt minél több információt os�szunk meg a másikkal, pár másodpercig látható képekkel dokumentálva napunk minden percét. Ami,
bár nem marad meg örök emlékként, de spontaneitásuknak köszönhetően sokkal közvetlenebbé
teszik az amúgy eléggé közvetett
beszélgetéseket.
Ki tudja... a következő generáció
talán nem angolt és németet, hanem kódolást fog tanulni idegen
nyelvként az iskolában. Furcsa? Talán igen, de a későbbiekben biztosan hasznos lesz. Tehát, ha most
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elkezdjük elsajátítani, biztosan
nem járunk rosszul, hisz nem kell
időben olyan messzire mennünk,
a programozás már ma is az egyik
legjobban fizetett szakma. És az
ezzel kapcsolatos álláslehetőségek száma egyre csak nő.
Ma az információ revolúciójának
korát éljük. Ugrásszerű fejlődés,
ami meghatározza szóhasználatunkat, beszédünket elég nagy
változásokat hozva a nyelvünkbe.
Elég furcsa lenne, ha például így
beszélnénk: „Kérhetnék egy orrfuvolászati négyzetrongyot?” Jól
jártunk vele, hogy megmaradt a
zsebkendő elnevezés, amit természetesen még jobban lerövidítettünk, így ma már csak a „pzs”
nevet viseli.
Mindenesetre kíváncsian várom
mi lesz a jövő, milyen szavak jönnek létre és kopnak ki a köznyelvből. A nyelvújítás, most kevésbé
olyan feltűnően történik, mint pár
száz éve, Kazinczy Ferenc idejében. Mi vagyunk a kor nyelvújítói,
és előfordulhat, hogy az általunk
létrehozott szavak maradandóan
és könnyen beépülnek az ember
szókincsébe.
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Minden rendben? – a mindennapos, ártatlan kérdést gyakran feltesszük, újabban akár köszönés helyett is. Mikor van valaki, valami rendben? A gyors kérdésre adott válasz persze általában ugyanilyen felületes. A rend, a
rendezettség személyes életünknek pontosan olyan lényeges része, mint egy vállalat életének – az atomerőmű
működésében létfontosságú, hogy gépben-testben-fejben rend legyen, hogy tökéletesen működjön a világ egyik
legnagyobb műszaki teljesítménye. Új rovatunkban a rend mélyére tekintünk: azt vizsgáljuk majd, hogyan szolgálta, szolgálja a rend a közjót, az fejlődést. Hiszen rend a lelke… alapvetően mindennek.

Egy új kor hajnalán – Az autóipar születése
Lehmann Katalin | Fotó: internet
Ami a mai kor emberének szinte természetes, az a felmenőinknek egyáltalán nem volt magától értetődő.
Már-már egyértelműnek tartjuk, hogy bemegyünk a kedvenc boltunkba, és leemelünk a polcról több tucat
színes ceruzát, több karton ásványvizet vagy akár hazaviszünk három LED-tévét is, hogy aztán mindenki
kedvére tévézhessen otthon. Autóból is tartunk otthon legalább egyet. Na, és ha az egyik üzletben nem
találunk meg valamit? Hát elmegyünk a másikba! Mert ez ma már így természetes. A technika fejlődése
pedig csak egy dolog. A tömegtermelés 20. század eleji megjelenésével az igényeinket azonnal kielégíteni tudó kényelem emberisége lettünk, és csak az határozza meg, hogy hány telefonunk vagy autónk van,
hogy hó elején mennyit utalnak a számlánkra. A futószalagok és a szervezett logisztika megjelenése a
termelésben pedig egyre csak értünk dolgozik.
mányfilozófia egyik legalapvetőbb
fogalma, amelynek izgalmas nézőpontjaival főleg a 20. századtól
foglalkozik a közgondolkodás. Tartalmának tisztázása céljából fontos megállapítani, hogy konkrétan
mit kell a rendszernek elérnie (mi a
célja?), és hogy milyen eszközöket,
eljárásokat használ a folyamatban a
cél elérésére.

A cél: olcsón és sokat

Egy szó: rendszer

Különféle rendszerek határozzák meg életünk minden napját.
A legalapvetőbb ilyen rendszer,
maga a szervrendszerünk, amely
nem kevesebb dolgot lát el, mint
biztosítja létezésünket, na és nem
is akárhogyan. Fantasztikus, szinte felfoghatatlan működése pontosan tudja, mit és miért dolgozik

bennünk. Ezek a folyamatok bár
bonyolultan, de nagyon kifinomultan működnek. Ha egészségesek
vagyunk, mondhatni, minden szervünk tudja a dolgát, és biztosítják a gondtalan mindennapokat.
De ez csak egy rendszer a sok-sok
rendszer közül.
Nem véletlen, hogy a rendszer
szavunk a tudományok és a tudo-

Olcsón, a termék előállítójának,
valamint annak megvásárlójának,
és sokat, mert az igény nagy, és a
belső ösztönünk mindig azt súgja,
hogy az igényünket mindig ki kell
tudni elégíteni, mert az a jó, azt
nem kielégíteni pedig rossz. Ilyen
egyszerű ötlettől vezérelve, Henry
Ford (1863–1947) feltett szándéka
volt, hogy a lehető legtöbb autót
gyártsa a legegyszerűbb kivitelben, de a lehető legalacsonyabb
költségekkel. Olcsó járműveket
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akart gyártani a nagyközönség számára. A megvalósult tömegtermelés pedig, mint olyan, a világszerte
egyre növekvő fogyasztói igények
kielégítésére szolgál(t). Mert igényből soha sincs hiány.

A kezdeti technikáktól a
lenyűgöző eredményekig

Ford kezdeti autógyártási technikája nem különbözött más cégek
módszereitől. A gyártás teljes
folyamata alatt az autó a földön
állt, a szerelők és a segítők pedig
jöttek-mentek a különböző alkatrészekért, az alvázból kiindulva
így jutottak el a teljes autó összerakásáig. Az autók idővel a földről
átkerültek szerelőpadokra, és ott
állították össze. Mint bebizonyosodott, bár hatékonyabb, de mégsem a leghatékonyabb volt ez a
megoldás. A termelési szint még
mindig alacsony volt, és az autók
árát magasan kellett tartani ahhoz,
hogy fedezze a szerelők költsé
geit.
A fent említett célok megvalósítása (olcsón és sokat) Fordot és
mérnökcsapatát (köztük a magyar
származású Galamb Józsefet és
Farkas Jenőt) arra késztette, hogy
olyan gépeket találjanak fel, amelyek nagy mennyiségben állítanak
elő alkatrészeket, de az összeszerelés módját is megtervezték, forradalmasították. A detroiti gyárban
dolgozó munkások előre kijelölt
munkaállomásokhoz lettek irányítva, majd az autó alvázához kötözött
kötél segítségével egyenes vonal mentén húzták végig az autót.
A jármű az egyes munkaállomásokon meg-megállva végül elkészült.
A gyártás sebessége az új eljárásnak köszönhetően felgyorsult.
A későbbi futószalag elterjedése a
20. század elején ipari forradalmat
indított el.

„Just In Time” és a japán
autóipar születése

Az 1950-es évek előtt hátránynak
tekintették a japán Toyota gyártási
rendszerében, hogy a késztermékek tárolására alkalmas raktárhelyiségek nem voltak elegendőek, ami
a gazdaságos gyártási sorozatot

tóiparnak, akik egy személyben voltak műszaki, gazdasági és feltaláló
emberek, mivel a vállalatszervezés
és az eladásra szánt termékek (jelen esetben autók) piacképessége
egymás nélkül nem létezhetett.
A kiugró eredmények pedig magukért beszéltek. A „Just In Time”
módszerek mellett nagy eredményekkel kecsegtetett a lean modell
és a pokajoke is. Ezek az elméletek
arra mutattak rá, hogy a hatékonyság és a termelékenység eléréséhez meg kell próbálni felszámolni
a pazarlást, ami a túltermelésből,
várakozásból, szállításból, túlmunkálásból, a készletből, a felesleges
mozdulatokból és a selejtgyártásból ered.

Hova halad ez a világ?

korlátozta. A hiány következménye
a gyárak alacsony beruházási hatékonysága volt.
Tojoda Kicsiró főmérnök támogatásával Taiichi Ohno és W. Edwards elméletei alapján egy újszerű
stratégia vette kezdetét, amelynek
lényege, hogy a megfelelő időben
a megfelelő mennyiségben legyenek képesek előállítani a szükséges mennyiséget, mindezt a veszteségek kiküszöbölésével – azaz
a „Just In Time” („pont időben”)
alapvetően egy gyártásszervezési
és készletgazdálkodási leltárstratégia. A második világháború alatt
az egykori szövöde autógyárrá alakult, és megalakult a Toyoda Motor
Company. Köszönhető mindez a
,,Just In Time” modell kidolgozóinak és magának a modellnek.
Jól látható tehát, hogy ez a kezdeti
időszak olyan elméket adott az au-

43

Ez az, amit ez a cikk nem hivatott
megmondani, mert egész egyszerűen nem lehet tudni. Feltételezni
igen, de biztosra venni nem tudjuk,
és nem is tudtuk soha. A világ legkülönfélébb nemzetiségű feltalálói,
mérnökei, tudósai, orvosai és nagynagy gondolkodói töprengenek
technikán, egészségen és mondhatni mindenen. Rendszereket,
eljárásokat dolgoznak ki, amelyek
mögött tapasztalások ezrei húzódnak meg. Furcsa, de épp a bonyolult rendszerek kidolgozásával
mégis az egyszerűségre, egyszerűsítésre áhítozunk. A találmányok
és eredmények társadalomra gyakorolt hatásai hosszú távon pedig
lehetnek jók és rosszak, de mint
minden, általában semmi sem csak
jó és csak rossz. A robotok mögött
technika, a technika mögött pedig
emberek állnak. Az emberben pedig felelősség van, és kell is, hogy
legyen, hogy a fejlesztéseknek ne
áldozatai, hanem élvezői legyünk,
ne csak rövid, hanem hosszú
távon is.
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Beszerzési Osztály
Orbán Ottilia | Fotó: Bodajki Ákos

Böröcz László
csoportvezető

1975-ben a nagydorogi ÁFÉSZnál kezdett dolgozni ellenőrzési
szakterületen, majd kereskedelmi
osztályvezetőként. 1986-ban került az atomerőműbe gazdálkodóként, majd a Beszerzés-előkészítési Osztályt vezette, 2008-tól az
utódszervezetnél csoportvezető.
Közgazdász, kereskedelmi üzemgazdász és logisztikai szakmérnök diplomákat szerzett. Az évek
során számos MVM csoportos és
atomerőművi projektben dolgozott irányítóként vagy közreműködőként. Ilyen volt például az
ERIKA, SAP IT-rendszerek bevezetése, reimplementálása, a jelenleg
is használt logisztikai modell üzleti
folyamatának kialakítása. A csoportjának feladata az MVM-tag-

vállalati
erőforrás-törzsadattár
karbantartása, gazdálkodási és
logisztikai monitoringfeladatokon
túl az SAP-, BW- és SRM-rendszerek ellenőrzése, felügyelete és fejlesztéseinek koordinációja.
A feladatokat csak igazi csapatmunkában lehet eredményesen
teljesíteni, a csoport dolgozóinak
munkáját az innováció és a proaktivitás jellemzi. Az atomerőműben
eltöltött harminckét év során vezérigazgatói dicséretben, három
Gazdasági Nívódíjban és 2016ban Céggyűrű kitüntetésben részesült. Sikerként éli meg, hogy
számtalan tanuló nyári gyakorlati
munkáját segíthette, és lehetősége volt huszonhét diák diplomakészítését támogatni.

László 37 éve él házasságban, felesége konduktor. Lányai közül
Ildikó a társaság pénzügyi szervezeténél dolgozik, Andrea Budapesten, az ERSTE Banknál, mindketten a Corvinus Egyetemen
szereztek közgazdászdiplomát.
Szabadidejében rendszeresen kerékpározik, idei cél a Balaton és
a Tisza-tó körbetekerése családtagok és barátok társaságában.
László büszke nagypapa, négy fiúunokája és a kertészkedés teszi
teljessé az életét.
A legfontosabb az életében a
család boldogsága, gyermekei,
unokái fejlődése, egészsége és
természetesen a munkahelyi kihívásoknak való megfelelés.
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Elek Sándor
logisztikai szakértő

Az erőmű Külkereskedelmi Osztályára 1987-ben került, közvetlenül a 4. blokk indítását követően. Az erőművet tekinti első
igazi munkahelyének, mivel ezt
megelőzően néhány hónapot
dolgozott teljesen más területen.
Kezdetben tartalék alkatrészek
beszerzésével foglalkozott, főként
a Szovjetunióból és Csehszlovákiából. 2000-től a Beszerzési
Osztályon dolgozik, jelenleg az
eszközbeszerzési csoportban logisztikai szakértőként. Itt a technológiai armatúrák, szerelvények
beszerzése a területe. A beszerzői
tevékenység igen szerteágazó feladat, az igények feldolgozásától
a szerződéskötésig, illetve az áru

beérkezését követő bevételezésig tart. A jövőre nézve céljának
tekinti a munkaminősége fenntartását és annak további javítását.
2007-től részt vesz a friss nukleáris
üzemanyag magyarországi fuvarozásának szervezésében és végrehajtásában is. Ez a feladat igen
változatos, ezért kikapcsolódást
is jelent számára a mindennapi
irodai munka mellett. Nagyra értékeli és fontosnak tartja, hogy
az osztályán és a munkáját érintő
más szervezeteknél nagyon jó,
segítőkész kollégákkal van körülvéve, ezért is szeret az erőműben
dolgozni.
Munkája elismeréseként Igazgatósági Nívódíj elismerésben

részesült, amelyre nagyon büszke. Sándor családjával Pakson
él. Felesége a Paksi Vak Bot�tyán Gimnáziumban német nyelvet tanít. Petra lányuk 22 éves, a
Budapesti Gazdasági Egyetem
pénzügy-számvitel szakán az államvizsgájára készül. Olivér fiuk
17 éves, az ESZI 10. évfolyamán
gépésznek tanul. Szabadidejükben a család hétvégeken besegít
a szülői ház körüli teendőkbe, ez
kimeríti a kertészkedés és barkácsolás iránti igényüket. Nyaranta
belföldre, illetve a környező országok valamelyikébe járnak pihenni,
idén Dél-Csehország és egy baráti találkozó kapcsán Németország
az úti céljuk.
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Petter László
csoportvezető

Atomerőműves pályafutását 2004.
február 16-án kezdte az ATOMIX
Kft. munkavállalójaként, majd 2005.
június 15-től munkáltatója az MVM
Paksi Atomerőmű Zrt. lett.
Szakmai életútját 2003 márciusában kezdte a Tengelicen található
Rollecate Kft. fém nyílászárókat
gyártó társaságnál mint beszerző.
Véleménye szerint egy atomerőműben dolgozni nagy kihívás a speciális jellege miatt. Az atomerőmű
számos pihenési, rekreációs lehetőséget biztosít munkavállalóinak,
melyek még vonzóbbá teszik számára.
Az értékesítési csoport vezetőjeként dolgozik 2005 májusától,

és munkája elismeréseként 2016
végén
vezérigazgatói
dicséretben részesült, amelyre igen
büszke. Az értékesítési csoport
vezetőjeként feladata az atomerőmű alaptevékenységétől eltérő értékesítések végrehajtása,
többek között a gépjármű-, távhő-értékesítésekhez, helyiség-,
kikötőhelybérletekhez kapcsolódó szerződések egyeztetése és
megkötése, valamint a szerződésvéleményező rendszer kulcsfelhasználói feladatainak ellátása.
Munkája szerteágazó, így előbbutóbb szinte valamennyi szervezettel kapcsolatba kerül. A felmerülő értékesítési igényeket az

atomerőmű érdekeit szem előtt
tartva teljesíti.
László Szekszárdon él feleségével
és két gyermekével, a 9 éves Pannával és a 3 éves Somával. Szabadidejében szívesen fut, ami egyszerre
kapcsolja ki és tölti fel, de minden
évben a síelést várja a legjobban.
Szerencséjére egy nagy, összetartó család tagja, ahol szinte minden
hétre jut valami ünnepelnivaló.
Az atomerőműnél képzeli el a jövőjét, és reméli, hogy rengeteg kihívás várja még.
Természetesen a családja a legfontosabb, ők a bázis, de nagyon
fontos a munka is, szeretne minél
jobban megfelelni és fejlődni.
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Kalamár László
csoportvezető

A BME Gépészmérnöki Kar vegyipari és élelmiszeripari gépész
szak élelmiszeripari gépész ágazatán végett 1982-ben. A Szekszárdi
Húsipari Vállalat dobozüzemében
kezdte a pályafutását, majd rövid
ideig a szekszárdi kenyérgyárban
dolgozott művezetőként három
műszakban. Ezt követően került
Paksra, az ERBE-hez 1984. február
6-án, ahol gépész műszaki ellenőrként dolgozott. A Paksi Atomerőmű
Vállalathoz 1985. november 1-jén
került át, a beruházás átszervezésekor. A Külső Gépészeti Osztályon
a gázüzemi és emelőberendezések
csoport vezetője lett. A korábban
végzett feladatai kibővültek, a műszaki ellenőrzésen kívül üzembehelyezési feladataik is voltak.
Az 1-4. blokk beruházásának befejezését követően szerződéskötőként részt vett az akkor tervben
lévő új blokkok előkészítési munkálataihoz kapcsolódó szerződéskötésekben. Mivel a beruházás
nem valósult meg, az átszervezést

követően a kilencvenes években
a Beruházási Főosztályon a tárgyi
eszköz beszerzési csoport vezetője
volt. A központi logisztikai szervezet létrejöttét követően először az
anyagok és eszközök diszpozíciójával foglalkozott, majd a kiemelt
beszerzések támogatása volt a feladata. A jelenlegi eszközbeszerzési csoport vezetői munkakörében
2008 februárjától dolgozik. Feladatuk az erőmű üzemeltetéséhez,
karbantartásához szükséges, közbeszerzési értékhatár alatti anyagok és tárgyi eszközök beszerzése. A csoportjuk feladata sokrétű,
szerteágazó, és a függönycsipesztől a reaktoralkatrészig szinte mindennel találkoztak a munkájuk során. Az évek folyamán egy nagyon
jó kollektíva alakult ki, és valamen�nyi kolléga elsődleges feladatának tartja a felmerülő beszerzési
igények elvárt határidőre és minőségben történő kielégítését, a biztonság szem előtt tartása mellett.
Munkája elismeréseként 2008. ja-

nuárban Gazdasági Nívódíj, 2014.
októberben Céggyűrű kitüntetésben részesült.
László Tolnán él a feleségével, aki
általános iskolai tanár, és az egyik
helyi iskolában dolgozik. Két felnőtt gyermekük van, egy lány és
egy fiú, akik az iskoláik befejezése
után a fővárosban maradtak, ott
élnek és dolgoznak. A lányuk már
házas, van egy négyéves unokájuk,
Andriska, és nagy izgalommal várják a második unokájuk közeljövőbeni megszületését.
László pár év múlva eléri a nyugdíjkorhatárt. Szeretne néhány nyugodt
és boldog nyugdíjas évet megélni.
Bepótolni olyan dolgokat, melyekre
– úgy gondolja – rohanó világunkban az aktív munkavégzés mellett
nem volt ideje. De addig is szeretné
a munkáját ugyanolyan tisztességgel elvégezni, mint eddig is tette.
Legfontosabb dolog az életében
a jó munkahelyi légkör, valamint
a kiegyensúlyozott, biztos családi
háttér.
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Ti az életünk részévé váltatok!
Vadai Zsuzsa | Fotó: saját archívum

Gyarmathy Katalin és Kókai Péter
Péter: – Gyöngyösről jöttem
Paksra 1979-ben, és 2007-ig, a
nyugdíjba
vonulásomig
az
Automatikaosztályon dolgoztam
csoportvezetőként. Sok emléket
őrzök a kezdeti időkről, többek között, amikor az 1. blokk indítására
készültünk, és néztünk egy óriási
térképet. Egyszer csak egy árnyék
vetődik a térképre, és látom, ott
áll mögöttem egy sáros gumicsizmás ember, rászóltam – Menj már
arrébb! Hát felnéztem, és Pónya úr
volt. A szabadidő hasznos eltöltése már fiatalkorunk óta bennünk él,
és mindig igyekeztünk így élni, a
sport az életünk részévé vált.
Az idén már 11 éve vagyok nyugdíjas, és a legnagyobb dolgom,
tartalommal kitölteni a napokat.
Nyugdíjba vonulásom után költöztünk családi házba, és azóta
tudom, hogy milyen a paradicsom

íze. Az életünk annyiban változott, hogy sokkal több időnk van
egymásra, a családunkra, az unokákra. Megmaradt mindkettőnk
közös hobbija, a sport. Sűrű életet
élünk, az év 52 hetéből az egyharmadát töltjük itthon a gyerekekkel
és az unokákkal. A két térdprotézisműtétem óta tudomásul kellett
vennem a váltást, hogy minden
sportot, amit szerettem, nem lehet tovább művelnem. A felépülésemben nagyon sokat segített
Schreiner Györgyi, aki egy csodás
teremtés, és szakmailag és emberileg is kitűnőre vizsgázott. Az öregfiú-focicsapat minden meccsén
ott vagyok, de a mezt lecseréltem
a fényképezőgépre. A lábtengót,
a hegymászást és az alpinizmust
abbahagytam, megmaradt számomra a természet szeretete, a
túraversenyzés, a tájékozódási fu-

tás és a búvárkodás. A hétvégeken
megyünk versenyekre, mostanában Soltvadkerten és a Pilisben
voltunk.
Megadatott az a nagyszerű dolog, hogy gyermekeinket sikerült a
sport szeretetével megfertőznünk.
Melinda lányunk búvármester, fiunk búvároktató, és már én tanulok
tőle oktatástechnikát, mert sokkal
jobban csinálja. Nagy vágyam,
hogy az unokákkal együtt tudjak
majd merülni. Bence 6 éves, és itt
az uszodában a saját kis készülékével már nagyon ügyesen merül a
víz alá, Blankát még a víz biztonságával ismertetjük.
Nincs egy másodperc sem, amit
visszacsinálnék. Amit a sport adott
nekem az életben, az nagyon sok.
A szocialista időkben külföldre igen ritkán jutottunk el, hát a
sporttal szinte minden évben utazhattunk.
Kati: – Az egyetem elvégzése után
1978-ban jöttem Budapestről Paksra, és építészként a 22. Sz. Állami
Építőipari Vállalatnál kezdtem dolgozni, majd amikor befejeződtek
az építési munkák, az erőműhöz
kerültem 1992-ben az Állapotfelügyeleti Osztályra. Átszervezések
után az Építész Műszaki Osztályon
dolgoztam 2008 végéig, a nyugdíjba vonulásomig. Fél év után vis�szahívtak dolgozni pár hónapra,
amiből négy év lett. Az erőműtől
nem szakadtam el, a Magyar Nukleáris Társaság hölgytagozatának
vagyok a titkára, amit nagyon szeretek csinálni.
–– Az életed során neked is sokat
jelentett a sport?
–– Fiatalon igen komoly eredményeket értem el atlétikában, a
montreali olimpiáról egy komoly
sérülés miatt maradtam le. Egyetemi éveim alatt a női kispályás
focibajnokság főszervezője vol-
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tam, majd Pakson is megalakítottuk a női csapatot, amatőr szinten
kosárlabdáztam, kézilabdáztam.
Nagyon sajnálom, hogy Pakson
nincs atlétika és komolyabb úszás
oktatás, mert véleményem szerint
ez a két alapsportága a kajak-kenunak, a kosárlabdának és a focinak
is. Az úszásnál az ízületek jönnek
helyre, az atlétikában meg maga
a vázszerkezet és az izomzat alakul
ki, ezek hiánya miatt van az a sok
lábhibás gyerek. Minden sportot
kedvelek, a pingpongtudásomat
Novák Lajos bácsi csiszolgatta, a
tekéhez meg egy hiányzó versenyző helyére ugrottam be 1991-ben,
és azóta is rendszeresen járok versenyekre. A sport sajnos benyújtja a számlát, de állítom, hogy aki
sportol, az sokkal kitartóbb, és
könnyebben vészeli át a betegségeket is, hiszen van előtte egy
cél. Büszkék vagyunk, hogy Tolna
Megye Legjobb Sportolója címet
mindketten megkaptuk, Péter természetjárásban, én tekében és
2013-ban a fiunk természetjárásban. Büszke vagyok, hogy 2014ben megkaptam az ASE Örökös
Tagság címet.
–– A nyugdíjasklubban jól érzitek
magatokat?
–– A nyugdíjasklubban örömömre beválasztottak a vezetőségbe,
mert azt vallom, ha valamilyen szervezethez tartozom, akkor az ottani
munkában szeretek részt venni,
dolgozni. Bővül a nyugdíjasklub
területe, és megszűnik a felvételre
jelentkezők sorban állása. Rendkívül színes programokat szervezünk
tagjainknak. Másfél éve csináljuk a
Kalandozásokat, és akinek van kedve megosztani az élményeit, nyaralását – bárhol járt is a világban –,
az egy vetítéssel egybekötött előadást tarthat. A következő előadás
Tahitiról és a Bora Bora szigetekről

lesz. Mindent megteszünk, hogy a
nyugdíjas társaink részt vegyenek
a klub életében, a programokon,
és ne a panelban várják, hogy elteljen a nap.
–– Gyerekeitek merre élnek, mivel
foglalkoznak?
Péter: – Peti fiam kint dolgozik
Németországban, Zsolti a Projekt
Főosztályon dolgozik, már önálló
életet él, Melinda lányunk közgaz-

dász, vejünk épületgépész, és itt
dolgoznak és élnek Pakson. Gyerekeik Bence (6) és Blanka (3,5). Sokat
vagyunk együtt az unokákkal, és
igyekszem – mint nagypapa – minden csínytevésre megtanítani őket.
Szoktam mondani: – Ha tudom milyen az unoka, akkor egyből unokát
csinálok!
Tavaly az unokáinkat elvittük Erdélybe, ahol megnézhettük a
rajzfilmstúdiót, valamint a Székelytámadt vár Telegdy-bástyájában
a makettkiállítást. Egy maroknyi
székely fiatal létrehozta a Legendáriumot, és évek óta azon dolgoznak, hogy Székelyföld legendáit megjelenítsék. Készítettek
egy térképet gyönyörű rajzokkal,
ami felkelti a gyerekek érdeklődé-
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sét a legendák és mondák iránt, és
ehhez kapcsolódik egy gyönyörű
mesekönyv, illetve DVD. Létrehoztak egy Mini Erdély Parkot, hogy
maketteken bemutassák Erdély
építészeti sokszínűségét, várait. Érdemes az interneten rákeresni erre
a gyöngyszemre, ami nemcsak a
gyerekeket, de a felnőtteket is élményekkel gazdagítja.
Szeretünk segítő kezet nyújtani barátainknak, amit önzetlenül
teszünk. Ahogy törvénybe jött a
honosítás lehetősége, mi az elsők
között segítettünk a székelyudvarhelyi öregfiúk-labdarúgócsapatnak
és családjuknak a honosítási kérelmük intézésében. Köszönetként
csak annyit mondtak: Péter, ti az
életünk részévé váltatok! Az idén
szervezzük velük a 24. évi találkozónkat, ami kispályás fociként
indult, és mára igazi családi barátságokká szövődött. Évekkel ezelőtt vendégül láttunk négy erdélyi
egyetemista fiút, és a szívem melengette, amikor hallottam, hogy
milyen nagy tisztelettel beszélnek
a tatájukról. Hát, szeretném, hogy
az én unokáim, amikor felnőnek,
rám is így emlékezzenek vissza.

Nyugdíjba vonult
kollégáink
2018. április

Ignits Mikós György műszaki főszakértő
MVIGH PFO
Ujtz János vezető szerelő
MVIGH KAIG KAFO VKO
Pánczélné Varga Ágnes szakmai titkár
BIG RENDO
Rostás Györgyné csoportvezető
GIG GKFO PSZO
Hamvas István Lászlóné humánpolitikai
előadó
HUIG HUFO MSZO
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„Élmény volt érezni a hatalmas energiát”
Orbán Ottilia | Fotó: Bodajki Ákos

Tóth Zoltán
Rovatunkban az atomerőmű kezdeti időszakától fogva itt dolgozó munkatársainkat mutatjuk
be. Visszaemlékeznek az erőmű
hőskorára, örökséget hagyva a
következő generációnak. Ezúttal
Tóth Zoltán, az Üzemviteli Biztonságfelügyeleti Osztály vezető biztonsági mérnöke emlékezik vissza.
–– A kezdetekkor még nem nagyon
hallott az átlagember atomenergiáról, atomerőműről. Neked mégis
honnan jött az ötlet, hogy itt keress
munkát magadnak? Hogyan kezdődött a pályafutásod?
–– Atomenergiáról természetesen
már a középiskolában hallottam, de
igazából nem tudatosan készültem
ide. 1979–1985 között a vegyiparban
vegyészként dolgoztam a Tiszavasvári Alkaloida Vegyészeti Gyárban.
1985. szeptember 2-án léptem be
a céghez, és betanuló turbinagépészként kezdtem el dolgozni, az
éppen indulási fázisban lévő 3.
blokkon. Nagyon érdekes volt látni,
és felemelő érzés volt, például egy
turbinát indítani. Tanuló gépészként és még most visszagondolva is
nagy élmény volt érezni azt a hatalmas energiát, amely átáramlott szó
szerint a kezem alatt, amikor a fordulatszám-elállítóval hoztam fordulatra a turbinát. Ezt a műveletet kb.
12 alkalommal volt szerencsém végezni, amíg turbinagépész voltam.
Napjainkban már automatikus vagy
félautomatikus üzemmódban is el

lehet ezt végezni. Elmondhatom,
hogy nincs az erőművünkben olyan
turbina, amelyiket még ne lökettem
(indítottam) volna. Ma már sokkal
szigorúbbak a követelmények. Akkor a turbinaindítás előkészítése arról szólt, hogy a védelmi és reteszpróbákat is saját magunk – gépészek – végeztük. Persze csak az, akinek megvolt a megfelelő képzettsége hozzá, és kellően megtanulta
a műveleteket.
–– Volt valami segítségetek? Például műszaki támogatás, esetleg
valamilyen leírás? Mi alapján dolgoztatok?
–– Orosz dokumentumokból fordított kezelési utasítások, műszaki
leírások alapján dolgoztunk. Természetesen voltak idősebb kollégák is,
akiknek már kellő ismereteik voltak.
Menet közben ők segítettek nekünk. Egy orosz vegyész és ügyeletes mérnök kolléga volt még velünk.
2000-re végleg „átnyergeltem” a
gépészoldalra, megszereztem az
energetikai mérnöki diplomát is.
Emellett elkezdtem betanulni blokkügyeletesnek, 2001-re megkaptam
a blokkügyeletesi hatósági jogosítványt, így a 3. blokkon folytattam
tovább az erőműves pályafutásom
2003-ig D műszakos blokkügyeletesként, amikor az Üzemviteli Biztonságfelügyeleti Osztályra (ÜBO)
Varju Attila olyan embert keresett,
akinek ezek a kompetenciái megvoltak. Átgondoltam a dolgot, és
belevágtam, így lettem én itt biztonsági mérnök, főtechnológus
beosztásban. 2010-től vezető biztonsági mérnök beosztásban, megbízott osztályvezető-helyettesként

dolgozom. Tavaly végeztem el a minősített atomerőművi oktató képzést, hogy a tudást, amihez eddig
hozzájutottam, magasabb színvonalon tudjam továbbadni. A reaktoroperátori tanfolyamokon oktatom
a hallgatókat a nukleáris biztonság
alapjaira, és a hozzá tartozó jegyzet karbantartását is én végzem,
hogy mindig aktuális legyen. Közel 24 évet dolgoztam műszakban.
Az éjszakás műszakot elég nehezen
bírtam, egészségügyi problémák
léptek fel nálam. Ahogy kijöttem
műszakból, két hónap múlva tünetmentes voltam.
–– Ha visszamehetnél az időben,
akkor a mostani éned mit üzenne
az ifjabb Tóth Zolinak? Mindent
ugyanígy csinálnál?
–– Lehet, hogy nem ugyanígy, de
ezen az úton haladnék. Talán azt
üzenném magamnak, hogy ne legyek annyira feszült. Rá tudtam feszülni minden feladatra. Nem voltam egy ideges típus, de ha meg
kellett oldanom valamit, mindig volt
bennem némi feszültség és izgalom. Itt volt például annak idején a
betanulás. Addig küzdöttünk, amíg
úgy sikerült minden, olyan lett, amit
elképzeltünk. Azt sem bánom, hogy
amit másképp gondoltam, azt kimondtam. Megszenvedtem néha
a hátrányát is, de ezeket fel tudtam vállalni. Nagyobb konfliktusba
nem kerültem emiatt, mindent meg
tudtunk beszélni. Ezenkívül azt,
hogy egy kicsit töltsek több időt a
családommal, míg a gyerekek még
kicsik, mert azok az idők, ha elszalasztja az ember, már nem jönnek
vissza.
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–– Egy kicsit, ha a magánéletedbe engednél bepillantani. Család,
hobbi, szabadidő?
–– Nejem, Valika óvónő, mentálhigiénés szakvizsgával a Kishegyi Úti
Óvodában dolgozik, és a gyerekekért teljesen odavan. Vele még a
középiskolában ismerkedtünk meg,
36. éve élünk együtt, harmonikus
házasságban, ebből a 33. éve Pakson. Nagyon sokat vállalt a családunkért, míg én tanultam, végig ő
volt az én biztos hátterem, ahogy
én is megpróbáltam neki segíteni
a tanulmányai, továbbképzései során. Van két gyermekünk, egy 28
éves lányunk, Emese, aki zongoraművész és színházi zongorakorrepetitor két diplomával, az elsőt
a Liszt Ferenc Zeneakadémián, a
másodikat Stuttgartban szerezte.
Most felkérésre a Pro Artis Alapfo-

kú Művészeti Iskolában óraadóként
tanítja a gyerekeket zongorázni és
a zene szeretetére, amellett hogy a
tüneményes, másfél éves kislányát,
Annikát neveli. Ő a legidősebb
unokánk, imádjuk, és megpróbáljuk a lehető legtöbb időt tölteni
velük. Emese szervezésében most
indítanak kedden délelőttönként
a zeneiskolában babakoncerteket,
amire szeretettel várnak kisgyerekeket szüleikkel, és gyermeket váró
szülőket. Fiunk, Zoli, májusban lesz
34 éves. Ő programtervező matematikus, 7 éve Berlinben él, most
egy szoftverbiztonsági cégnél dolgozik. Egy lengyel hegedűművész
lányt vett feleségül, Katrint. Van
egy tündéri kisfiuk, Csabi, aki két
hét múlva lesz egyéves, és érte is
teljesen odavagyunk. Most három
félévre Wroclaw-ba költöznek, hogy
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Katrin be tudja fejezni közgazdasági
tanulmányait, amit szülés előtt kezdett el. Tervezik, hogy utána hazaköltöznek Magyarországra, aminek
mi nagyon örülünk, így őket is többet láthatjuk majd.
Nálunk hobbitevékenységek között
első helyre sorolandó az olvasás,
tanulás. A nejemmel éppen pszichológia, lélekgyógyász és magyarságtudományi tanulmányokat folytatunk már harmadik éve a Miskolci
Bölcsészegyesületnél. Itt – egészen
más szemlélettel, mint az egyetemi
képzésben – olyan professzorok,
tanárok tanítanak, akik erre tették
fel az életüket, és ezt szívvel-lélekkel művelik. Nyugdíjba vonulásunk
után is ezzel akarunk foglalkozni, és
ezt a tudást a fiataloknak tovább
adni.
Nálam ez tényleg csak hobbi, de
Valika most írja belőle a PhS-szakdolgozatát. Szabadidőnkben szeretünk eljárni táncolni, lovagolni,
bár ezt most egy kicsit pihentetjük,
mert a tanulás elég sok időt leköt,
amely már foglalkozási ártalomnak
is nevezhető mindkettőnknél. Közös családi hobbink a vitorlázás,
ezt mindannyian nagyon szeretjük,
nyaranta általában két hetet töltünk
hajón – ez nagyon ki tud kapcsolni
bennünket. Ezenkívül középiskolás
korom óta kosarazok, 1987 óta játszom a városi kosárlabda-bajnokságban. Az egészségem karbantartása érdekében pedig minden
reggel fél órát jógázok, és hetente
2-3 alkalommal 1 órás funkcionális
tréningre járok.
–– Mi a legfontosabb dolog az életedben?
–– A család, a gyerekek, unokák.
Mindemellett természetesen a
munka. Az olvasás, tanulás azért,
mert frissen tartja a szellemet,
a sport azért, mert karbantartja a
testet.
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Valahol el kell kezdeni…
Tóth Márton | Fotó: Tóth Márton
Az emberek jelentős része tudja, hogy a mozgás hasznos, attól
egészségesebbek leszünk, jobb
lesz a közérzetünk. Ennek a jelentős résznek egy bizonyos hányada tesz is azért, hogy ez ne
csak elméletben legyen meg.
De hogy is jut el valaki a sport
iránt való belső igényig?
Egy kis hazai
A hazai sikereken túl nemzetközi
vizeken is villogtak a kajak-kenus
utánpótlás tagjai, a 2001-es születésű kenusok, Hodován Dávid és
Kollár Kristóf, illetve a kajakos Vajda
Bence. A kenusok serdülőként az
ifik maratoni Európa-bajnokságán
álltak a dobogó második fokára,
majd az Olimpiai Reménységek Versenyén nyertek kettő aranyérmet és
három bronzot.
A cselgáncsutánpótlás hagyományos jó szereplése az elmúlt esztendőben sem maradt el, a bázisuk

Születéskor mindenki ugyanarról
a startvonalról indul, hangzik a
naiv közhely. Amikor először felordítunk, kezdődik el a földi lét,
ami nagyon sokfelé tudja vinni az
embert. Családtól, országtól, bőrszíntől, vallástól, nemi identitástól
a tehetségig nagyon sok minden
befolyásolja a fiatalt a fejlődésben,

nagyon széles, a fiatalok pedig
mind a három fő versenyről, a diákolimpiáról, az országos bajnokságról és a Magyar Kupáról is érmekkel
tértek haza.
A korosztályos kosarascsapataink
is kemény meccseket tudhatnak
maguk mögött, 2017-ben a prágai
nemzetközi tornáról a kadett és a junior korúak is ezüstérmesként tértek
haza. Az ASE gyermekkorosztályú
csapata nemzeti szinten már másfél
éve veretlen, és a legjobb csapatok
közé tartozik Magyarországon.

a felnőtté válásban. Hogy milyen
ember lesz, a nagy történések
mellett leginkább a mindennapi
élmények, a szürke hétköznapok
határozzák meg. Ha a sport is mindennapi élménnyé válik, ha természetes lesz a gyereknek iskola után
edzésre menni, akkor nagyobb
eséllyel lesz későbbi életében is
igénye a mozgásra, ezzel sansza
egy teljesebb életre. Mert a sport
hozzáad az életünkhöz, legalább
annyit, mint amennyi lemondást
követel. Sportolni jó, nem érdemes elszalasztani a lehetőséget!

Az ASE futballszakosztálya csak
utánpótláskorú sportolókkal foglalkozik, akik közül az U14-es korosztály 2017-ben megyei bajnoki címet
ünnepelhetett, akárcsak egy esztendővel korábban.
Sakkozóink hozták a tőlük megszokott nívót, az NB I.-es csapatbajnokságban harmadik helyen végzett az
ASE felnőtt gárdája, az ifjúságiak
között pedig a mezőny legfiatalabbjaként hetedikként zárt a csapat.
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Nyári táborok az ASE szakosztályaiban

Műhelymunka
Az Atomerőmű Sportegyesület
utánpótlásműhelyei országosan
is ismertek és elismertek, amit a
2015 szeptemberében elnyert, a
Magyar Olimpiai Bizottság, a Decathlon és az Utanpotlassport.
hu által alapította „A hónap műhelye” díj is bizonyít. A cím birtokosa az ASE Kajak-Kenu Szakosztálya lett, megelőzve az ASE-s
cselgáncsosokat, ami – mármint
hogy egy egyesület két szakosztálya végez az első két helyen – a
díj történetében is egyedülálló.
A paksi judoélet messze földön
híres, mi sem bizonyítja ezt jobban a negyedszázados junior
Atom-kupánál, amely az azt követő nemzetközi edzőtáborral
bekerült az Európai Judo Szövetség versenynaptárába mint a
junior Európa-kupa-sorozat magyarországi állomása. Több mint
harminc ország fiataljai térnek
évről évre vissza a versenyre és
az edzőtáborba, nemzetközi műhellyé varázsolva Paksot.
Paks a hazai kajak-kenus utánpótlás egyik bázisa, februáronként a
fizikai felmérőn a régió 600-nál
több fiatalja versenyez erőben,
állóképességben, 2018-ban pedig a legnagyobb vízi utánpótlásversenyeket is az ASE szervezi
meg: Fadd-Domboriban lesz a
régiós bajnokság és a több ezer
fiatalt megmozgató országos
bajnokság is.
Az Atomerőmű Sportegyesületben összesen 31 edző foglalkozik
a 18 év alatti sportolókkal, pontosan 444 fiatallal.
Sportoló

Edző

férfikosárlabda

105

10

női kosárlabda

70

3

sakk

20

3

judo

84

3

labdarúgás

92

7

kajak-kenu

73

5

Kajak-kenus tábor
Egy Duna mellett fekvő városban
mindenkinek meg kell ismerkednie a
folyóval, amihez a kajak-kenus tábornál jobbat nem találni. Az evezés mellett biciklizés, baseball, strandolás,
sok-sok játék várja a paksi csónakházba érkezőket, és extraként egy ötnapos, ottalvós, kalandokkal teli vízitúra a csodálatos Felső-Tisza vidékén,
Tiszabecstől Vásárosnaményig.
A tábor ideje:
június 18–22.
június 25. – július 1. (vízitúrával)
július 2. – július 6.

A paksi programok 8:30-tól 17:30-ig
tartanak.
Részvételi díj:
1. és 3. hétre
egyesületi tagoknak 9000,- Ft
külsősöknek 12 000,- Ft
2. hétre
vízitúrával 18 000,- Ft
vízitúra nélkül (hétfő, kedd) 4000,- Ft
Jelentkezés:
Feil Imre
20/932-3589; feil.imre@gmail.com
Tóth Márton
20/588-5889; tothmarc@gmail.com

Cselgáncstábor
A judótáborban a változatos, izgalmas és érdekes programok mellett a
gyerekek övvizsgát is szerezhetnek.
Horgászat, strandolás, kerékpározás
és grillezés is színesíti a szünidő első
két hetét.
A tábor ideje:
június 18–22., június 25–29.
A programok 9:00–16:00 óráig tartanak.

Részvételi díj:
1. hétre 10 000,- Ft
2. hétre 10 000,- Ft
1-2. hétre 19 000,- Ft
Jelentkezés:
Kanczler István 20/939-7408
Dobai László 20/584-2203
Péri Balázs 20/929-7724

Vitorlástábor
Ami a kajak-kenusoknak kellemetlen,
az a vitrolástáborban nagyon is áhított vendég: a szél.
A tábor ideje:
június 16–20. (Dombori)
június 21–27. (Dombori)
július 1–8. (OP kezdő gyerektábor)
július 8–15.

(edzőtábor kalóz, Balatonfüred)
A táborok ottalvósak.
Részvételi díj:
35 000-, Ft/fő/hét
Jelentkezés:
Stadler Csaba Ferenc
20/965-5501; stadler@npp.hu

Kollár Károly
20/519-0328; kollarkari@gmail.com
asevsc@gmail.com
vitorlas@npp.hu
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Kezdődobás
Tóth Márton | Fotó: Bodajki Ákos, Kanczler István
Pista bá! A legtöbb gyerek kacagva szalad Kanczler István
elé a Bezerédj-iskola udvarán,
amikor délután visszaér edzést
tartani a legfiatalabb judokáknak. Vissza, mert a napja első
részét is az iskolában tölti a judoedző-testnevelőtanár,
aki
mindig jókedvűen vezeti be a
gyerekeket a sport világába,
szeretteti meg velük a mozgást
és nevel bajnokokat.
–– A sport mellett maradtál, csak
átkerültél a tatami másik oldalára.
Profi sportolói karriered végén neked mennyire volt nehéz átállni a
civil pályára?
–– Azt hittem könnyebb lesz. Amikor én magam vettem részt edzéseken, mindig azt gondoltam, ha
majd egyszer én leszek, aki irányíthatja a foglalkozást, az milyen
fantasztikus lesz. Csak ismertetem

a programot, és a gyerekek csillogó szemmel végrehajtják. Hát az
az igazság, hogy az edzői-tanári
pálya ennél lényegesen összetettebb!
–– Te vezeted be a gyerekeket a
sport világába. Mi a tapasztalatod? Mekkora a szülő felelőssége,
mennyiben számít a hozzáállása a
sporthoz, a személyedhez? Az évek
alatt hány fiatallal foglalkoztál?
–– Éves szinten több száz gyermek
megy át a kezeim között, ebből
kicsit kevesebb, mint hatvan jár
hozzám judoedzésekre, és közülük
tizenegynéhány, aki igazán komolyan gondolja a sportot. A szülők
felelőssége óriási. Egy drága barátom fogalmazta meg kiválóan,
hogy a szülő-edző-gyermek ös�szefonódás egy háromlábú székhez hasonlítható. Ha az egyik láb
hiányzik, akkor felborul a rendszer.
Szerencsére akad nálunk is nagyon

sok jó szellemű, együttműködő
anyuka, apuka, akiknek tényleg
igazán fontos gyermekük testi-lelki egészsége.
–– A Bezerédjben a tanterv része
a judo oktatása. Mennyiben más,
más-e a fiatalok hozzáállása a kötelező órákon, illetve a délutáni
edzéseken?
–– Egyértelmű, hogy mindig a kötelező dolgok a macerásabbak, és
a választott programok sokkal élvezetesebbek. Ezzel együtt nem
gondolom, hogy nagyon nagy
számban lennének azok a gyerekek, akik nem élvezik a judós
testnevelésórákat, mert mindig
igyekszem meggyőzni őket, hogy
mennyire fontos számukra a helyes
eséstechnika elsajátítása, a társak
tisztelete, és természetesen remek
küzdőjátékokra is jut idő.
Akik pedig délután is megtisztelnek jelenlétükkel, azok a gyerekek
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legtöbbször tényleg szeretnének
valamit ettől a sporttól.
–– Alakul a világ, egyre inkább
online vannak a gyerekek. Ezt észreveszed a fiatalokon? Máshogy
kell velük kommunikálni, más az
általános fizikumuk, mint 10 évvel
ezelőtt?
–– Ez egy érdekes kérdés, mert
kényelmes lenne nekem is beállni
azok sorába, akik azt szajkózzák,
hogy bezzeg a mi időkben még
nem voltak ilyen kütyük, nem uralt
mindent a számítógép, és a gyerekek sokkal fittebbek voltak. Azt
gondolom, tény, hogy a mostani
gyerekek, a Z és lassan az Alfa generáció tagjai tényleg egy felgyorsult, digitalizált világba születtek
bele, és teljesen más a gondolkodásuk, a világnézetük, de nekünk, tanároknak az egyik legfőbb
feladatunk, hogy e megváltozott
körülményekhez és gyermeki világhoz úgy tudjunk alkalmazkodni,
hogy mégis közvetítsük a klasszikus értékeket.
–– Ez a hozzáállás adhat magyarázatot arra, hogy miért is van a
kacagva szaladás Pista bá elé.
Ha nem kulisszatitok, még mi az,
ami miatt olyan szívesen mennek
hozzád a gyerekek? Mi a tanári,
edzői hitvallásod?
–– Bárcsak tudnék erre megfelelő
választ adni, de sajnos nem tudom
objektíven szemlélni magamat
mint nevelőt. Az biztos sokat segít,
hogy gyakran hálát adok a jóistennek, hogy gyermekekkel foglalkozhatok. Rengeteg szeretetet kapok
tőlük, és folyamatosan tanítanak.
Nem esik nehezemre szeretni minden tanítványomat, és ezt érzik a
diákok is.
A másik összetevő talán az lehet,
hogy olyan szerencsésnek mondhatom magam, hogy a családomnak és nagyszerű barátaim pozitív

visszajelzéseinek
köszönhetően
az esetek nagy többségében kiegyensúlyozott vagyok, és szerintem ezt általában sikerül átsugároznom a gyerekekre is. Magyarul,
mivel majdnem mindig balanszban
vagyok, könnyen tudok adni.
A hitvallásom: dicsérni mindig,
még akkor is, ha nem tökéletes a
dolog, majd összeáll a rendszer!
–– Véleményed szerint mi az, amit
a sport ad a fiataloknak?
–– Erről világszinten megszámlálhatatlan tudományos anyag és
személyes tapasztalatból adódó
gondolat és csodálatos idézet található. Én is csak ezeket tudnám
összefoglalni. Nem igazán tudok
a sportról és szeretett sportágamról, a judóról elfogulatlanság nélkül beszélni.
Talán egy dolgot mégis kiragadnék, ami személyes tapasztalatom.
Sokszor összefutok olyan egykor
volt tanítványaimmal, akik különböző okokból elhagyták a sportot.
Egyvalami közös bennük: mindan�nyian megbánták, hogy elszakadtak a judótól, és hiányérzetük van
emiatt. Itt a sport világában valami
olyat kaptak és vittek magukkal útravalóul, ami meghatározza egész
életüket.
–– Délelőtt iskola, délután edzés.
Ekkora zsivajdózis után mivel tudsz
kikapcsolni?
–– Ez nekem néha nehezen megy.
Sajnos nem tudok egyik pillanatról
a másikra kikapcsolni, és gyakran
még otthon is egy-egy iskolai vagy
edzésbeli problémán vagy élményen forog az agyam. Szerencsére
itthon olyan szeretetteljes, megértő közeg vesz körül, ami segít
gyorsan átállni.
Van egy csodálatos társam, aki
mindenben támogat, és egy imádnivaló kutyám, aki majd mindennap kirángat a Duna-partra. Édes-
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anyám is mind a mai napig segíti az
életünket a háttérből. Ezek a dolgok teszik lehetővé, hogy a terhelés-pihenés megfelelő arányára
figyelni tudjak. És ahogy említettem, ha én rendben vagyok, akkor
mindenkit feldobok a közelemben,
még azt a pár száz gyermeket is,
akivel összefutok heti szinten!

Kedvenc étel: Sokféle van, de
ragadjuk ki a libamájat!
Kedvenc könyv: Gary Chapman: Egymásra hangolva
Kedvenc film: Good Will
Hunting
Kedvenc autómárka: Suzuki
forever!
Legemlékezetesebb mérkőzés: 1992. Barcelona, Kovács
Antal – Raymond Stevens olimpiai döntő
Példakép: egy közeli jó barátom
Hobbi: bikejöring (kutyás terepkerékpározás)
Születési idő: 1975. 08. 11.
Testsúly: 83 kg
Magasság: 179 cm
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Időhurokban az evolúció
Orbán Ottilia | Fotó: Archívum

Olvastam valahol, hogy az emberiség múltjával kapcsolatban már többször felmerült az, hogy nem tiszta,
és rengeteg a megválaszolatlan kérdés.
Ilyenek az emberiség fejlődésével, kialakulásával kapcsolatos egyetemes dogmák, mint például a darwini
evolúció.
Az elmélet szerint az emberiség egyfajta időhurokba
került, ami önmagába hajlik vissza. Ez azt jelenti, hogy
újra és újra létrejövünk, megteremtődünk, fejlődünk,
majd egy adott ponton kihalunk. Hátrahagyva magunk után megmagyarázhatatlan tárgyi és technológiai eszközöket, építményeket.

Ez folyamatosan megismétlődik, és ismétlődik szüntelenül az idő kezdete óta. Az időhurok újra és újra
bezárul, ez pedig azt is jelenti egyúttal, hogy az emberiség önmaga elődje és utóda is egyben, és mi vagyunk maguk az idegenek is, amelyeket annyira nagy
kíváncsisággal kutatunk.
Hogy ki hozta létre az időhurkot, azt senki sem tudja,
és az elmélet sem megy bele különösebben, de kollégánk talán már tudhatott valamit. Nyomot hagyva
a következő, … izé, magamnak, magunknak, nekünk,
vagyis nekik, talán, … nem is tudom kinek.

(Az illusztráció Atomerőmű építői c. lap 1979. májusi számában jelent meg.)

BABAHÍREK
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Nevem: Buruncz Anna Róza
Születésem helye, ideje: Székesfehérvár, 2018.
február 11.
Születéskori súlyom: 2860 g
Hosszúságom: 50 cm
Testvérem: Levente László, 4 éves
Anya: Csöndes Anna, vállalkozó
Apa: Buruncz László, az Atomix Kft. Képzési
Központnál betanuló ügyeletes műszerész
Nevem: Takács Alexander
Születésem helye, ideje: Pécs, 2018. február 23.
Születéskori súlyom: 3520 g
Hosszúságom: 51 cm
Első gyermek vagyok a családban.
Anya: Takács Zoltánné, a Jóléti Osztályon csoportvezető
Apa: Takács Zoltán, a Karbantartás-irányítási Osztályon
karbantartás-vezető
Nevem: Haaz Kornél
Születésem helye, ideje: Pécs, 2018. március 4.
Születéskori súlyom: 3650 g
Hosszúságom: 55 cm
Testvérem: Jocó, 7 éves
Anya: Piros Hajnalka
Apa: Haaz József, az Atomix Kft.-nél tűzoltó

Nevem: Szalka Liza
Születésem helye, ideje: Szekszárd, 2018. március 17.
Születéskori súlyom: 3020 g
Hosszúságom: 52 cm
Testvérem: Lackó, 2 éves
Anya: Szalka-Futó Éva, a Paksi Polgármesteri Hivatalnál
anyakönyvvezető
Apa: Szalka László, az Építészeti és Szakipari Szerviz Osztályon karbantartási műszaki ellenőr
Nevem: Poczik Dénes
Születésem helye, ideje: Pécs, 2018. március 23.
Születéskori súlyom: 2970 g
Hosszúságom: 47 cm
Testvérem: Sára, 3 éves
Anya: Poczik-Pető Andrea, szociális munkás
Apa: Poczik István, az Építészeti Osztályon
építőmérnök
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Gyászközlemények
Az atomerőmű dolgozói megőrzik elhunyt munkatársaik emlékét.

Özv. Hegedüs Jánosné (1937–2018)

2018. április 7-én, 81 éves korában elhunyt özv. Hegedüs Jánosné, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa. 1937. április 10-én született Pakson. 1986. január 1-jén vették fel a Paksi
Atomerőmű Vállalathoz.
1992. április 11-én történő nyugdíjazásáig a Szolgáltatási
Osztályon dolgozott takarítóként.
Temetése 2018. április 12-én, Pakson, a Fehérvári úti temetőben volt, ahol családja, barátok, ismerősök, volt munkatársak
vettek tőle végső búcsút.

Feledi Gyula (1949–2018)

2018. április 8-án, életének 69. évében elhunyt Feledi Gyula,
az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa. 1949. május 1-jén
született Sajószentpéteren. 1981. március 1-jén vették fel a
Paksi Atomerőmű Vállalathoz. 2004. augusztus 1-jén történő
korengedményes nyugdíjazásáig az Automatika Osztályon
csoportvezető munkakörben dolgozott.
Temetése 2018. április 21-én, Pakson, a református temetőben volt, ahol családja, barátok, ismerősök, volt munkatársak
vettek tőle végső búcsút.

GDPR TÁJÉKOZTATÓ

A te adatod, a te választásod
Adatvédelmi változások az Atomerőmű magazinnál
Mi az a GDPR?
Általános adatvédelmi szabályozás (General Data Protection Regulation) magyarul. Ez
a 2018. május 25-től érvényes uniós előírás
szigorúan szabályozza, hogy a személyes
adatok (név, születési adatok, munkahely, telefonszám vagy e-mail-cím, stb.) kezelésére
(gyűjtésére, tárolására, kezelésére, továbbítására) milyen feltételek mellett kerülhet sor.
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. természetesen minden eljárását és szabályozását ehhez
az előíráshoz igazítja – az Atomerőmű magazinra vonatkozókat is.

Mit kell tennem, hogy megjelenjen
a kisbabám születésének vagy szerettem elhunytának, esetleg nyugdíjba vonulásomnak a híre?
Cselekedj! A te adatod, a te választásod, hogy
erőműves dolgozóként vagy hozzátartozóként mennyit akarsz megosztani ebből a közösséggel – mi bízunk benne, hogy továbbra
is érték lesz megjelenni a lapban, hogy fontos,
hogy a tágabb környezet, az itt élők, a jelenlegi és egykori kollégák értesüljenek ezekről
a hírekről. Ha érintett vagy, küldj e-mailt az
atomeromuujsag@npp.hu-ra, és elküldjük
neked azokat a tájékoztatókat és nyomtatványokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a
személyes hír megjelenhessen.

Mi változik az Atomerőmű újságban?
A felszínen szándékaink szerint semmi. Az
Atomerőmű magazin eddig is a hatályos
jogszabályoknak megfelelően, tényszerűen és korrekten kezelte a nálunk megjelenő
személyes adatokat: fotókhoz, nyilatkozatokhoz, személyes hírekhez hozzájárulást
kértünk, és különösen figyeltünk az adatvédelmi szempontból is legsérülékenyebbre,
például a gyerekekre.
Továbbra is a környék és az atomerőmű dolgozóinak lapja maradunk, és ennek megfelelően szeretnénk, ha munkatársaink megosztanák lapjainkon bánatukat, örömüket
– szeretnénk beszámolni arról, ha kollégáink családja bővül, vagy nyugdíjba mennek,
de arról is, ha családjukkal kell osztoznunk
gyászukban.
Erre az új szabályozás is lehetőséget ad, de
kizárólag akkor, ha az érintett vagy gyermek
esetében a szülői felügyeleti jog gyakorlója,
vagy elhunyt esetében örököse, közeli hozzátartozója hozzájárul, mégpedig írásban,
aláírásával hitelesítve, a pontos feltételeket
megismerve.

Mi történik a nyilatkozókkal?
Ha interjút, nyilatkozatot adsz, amely megjelenik a magazinban, az eljárás hasonló lesz:
újságíró és fotós kollégánk részletes tájékoztatóval és nyilatkozattal érkezik majd az interjúra, amely csak akkor jelenhet meg, ha az
abban foglaltakat aláírásoddal elfogadtad.
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