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Dr. Kovács Antal
kommunikációs igazgató

Kedves Olvasók!

Fotó: Juhász Luca

„Nincs vesztegetni való időnk. Vesztésre állunk a klímaváltozás elleni
versenyfutásban” – ezekkel a szavakkal nyitotta meg António Guterres ENSZ-főtitkár szeptember végén az ENSZ New York-i klímakonferenciáját. Egy 16 éves kislány messzebbre ment: generációjának
nevében kérdezte a felnőtteket, hogy „hogy merészelitek”?
A kemény szavak és a tettek követelése mellett nem tudjuk, vajon
továbbvisz-e ez a konferencia, mint a korábbiak. A 2015-ös klímaegyezmény eredményei messze elmaradnak a várakozásoktól, nem
sikerült csökkenteni a kibocsátást olyan mértékben, ahogy akkor elhatározták az aláíró államok. A mostani esemény talán sikeresebb
lesz – amikor ezeket a sorokat írom, még nem tudni, lesz-e folytatása, elfogadják-e a részt vevő államok az olyan célokat, mint a karbonsemlegesség megteremtése 2050-ig vagy a szénerőművek leállítása
2020 után.
A mi szempontunkból egy biztos: a klímaváltozást tekintve az atomerőmű a megoldás része, nem a problémáé. Sok milliárd ember
egyre növekvő energiaigényét kibocsátás nélkül, megbízható, kiszámítható módon egyelőre kizárólag atomenergiával lehet kielégíteni.
A Nukleáris Világszövetség londoni szimpóziumán szeptember elején pontosan ebből a megfontolásból az atomenergia reneszánszát
látták a jövő megoldásának, a túlélés egyik kulcsának.
Az emberi társadalom az utolsó percéhez, sőt másodpercéhez érkezett, amikor még tehet valamit a változásért – ne hagyjuk veszni ezt
az esélyt.
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Londoni fókusz
Hárfás Zsolt | Fotó: Hárfás Zsolt, Juhász Luca
Egyre több ország látja be, hogy a globális klímavédelmi, ellátásbiztonsági és versenyképességi célok
miatt jelentősen növelni kell az atomenergia részarányát. Az atomenergia újra a reneszánszát éli. Ez derült ki a Nukleáris Világszövetség londoni, szeptember 4–6. között megtartott szimpóziumán, ahol vázolták és megvitatták az atomenergia jövőképét, a legújabb fejlesztéseket és azok irányait is.

Kirill Komarov, a Roszatom nemzetközi üzletfejlesztésért felelős
első
vezérigazgató-helyettese,
a Nukleáris Világszövetség Igazgatótanácsának elnöke megnyitóbeszédében egyértelműen
fogalmazott: az atomenergia globálisan megkerülhetetlen. A tavaly
októberben az Éghajlatváltozási
Kormányközi Testület (IPCC) nyilvánosságra hozott jelentése bemutatja, hogy az atomenergia
részarányának nagymértékű növelése segít a globális felmelegedés
1,5 °C alatt tartásában. Kiemelte, a
Nukleáris Világszövetség Harmónia programjának alapvető célja,
hogy a globális villamosenergiatermelésben az atomerőművek
részaránya 2050-ig a jelenlegi közel 10%-ról 25%-ra növekedjen.

Az elnök véleménye szerint az
egész energiaipar nagyon komoly
kihívással néz szembe a villamosenergia-szolgáltatás egyetemes
hozzáférésének biztosítása és az
áramtermelés
szénmentesítése
szempontjából. Ez a két szorosan
összefüggő feladat tükröződik a
vezető nemzetek energiapolitikai
stratégiájában és a nemzetközi
szervezetek által meghozott kompetens döntésekben is. A Nukleáris Világszövetség erőssége a
tagságában rejlik, ugyanis a tagországokban él a világ népességének mintegy 80%-a. Kiemelte,
hogy a szervezet az atomenergiát
újonnan alkalmazni kívánó országok iránt is elkötelezett.
Az atomenergia a stabil és megfizethető villamosenergia-terme-

lés alapvető pillére világszerte, és
azért küzd, hogy elismerjék, a klímabarát áramtermelésben megkerülhetetlen szerepet tölt be.
Ahhoz, hogy az éghajlatváltozási
célkitűzéseket teljesítsük, szükség van az atomerőművekre, nincs
más, ami helyettesíthetné őket.
A jelenleg üzemelő atomerőműveknek köszönhetően elkerülhetővé válik az évente 2 milliárd tonna
szén-dioxid kibocsátása a légkörbe. 15-20 év múlva az igazi kérdés
az lesz, hogy a nukleáris energia
milyen arányban járul majd hozzá
az éghajlatváltozás elkerüléséhez,
ehhez azonban ma kell meghozni
a megfelelő szakmai és politikai
döntéseket a már üzemelő atomerőművek üzemidő-hosszabbításáról és az új atomerőművi blok-
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kok építéséről. Az atomenergia
békés célú alkalmazása az ENSZ
fenntartható fejlődési programjának tizenhét globális célkitűzéséből tíz esetben releváns, ezért
élen járó az energiaforrások közül,
megelőzve a megújuló energiaforrásokat.
Agneta Rising, a Nukleáris Világszövetség főigazgatója arról beszélt, hogy olyan jövőbeli villamosenergia-rendszer elérése a cél,
amelyben 1000 GW új (a majdani
Paks II. Atomerőmű ebből 2,4 GWtal részesül) nukleáris kapacitás révén 2050-ig az atomenergia a globális villamosenergia-fogyasztás
25%-át biztosíthatja az alacsony
szén-dioxid-kibocsátású termelés
részeként. E globális cél elérésének érdekében azonban egyenlő
versenyfeltételekre van szükség
a tiszta energiaforrások számára,
ehhez pedig harmonizált szabályozási folyamatokra van szükség.
A Nukleáris Világszövetség szerint a cél elérése érdekében átlagosan 2016 és 2020 között 10 GW,

2021 és 2025 között 25 GW és
2026–2050 között 33 GW új nukleáris kapacitás beépítésére van
szükség évente. Az új nukleáris kapacitások nélkül a globális klímavédelmi célkitűzések teljesítése
lényegesen nehezebbé és költségesebbé válna. Az atomerőművek
tavaly globálisan 2563 TWh villamos energiát termeltek, szemben
a 2017. évi 2502 TWh-val. Ez azt is
jelenti, hogy 2012 óta ez a hatodik
egymást követő év, amikor növekedett a nukleáris alapú áramtermelés.
2016-2017-ben világszerte 14 új,
2018-2019-ben pedig 13 új atomerőművi blokk kezdte meg a működését. Az idén további 6 új,
2020-ban pedig 13 újabb egység
lép üzembe. Ezek összességében
15%-kal fogják megnövelni a globális beépített kapacitást. A beruházások húsz, 35 és 1720 MW
villamos teljesítmény közötti designt képviselő blokkot jelentenek,
amelyek közül 9 most épül első
alkalommal. Csak tavaly összes-
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ségében 6,3 GW villamos teljesítményt képviselő új atomerőművi
beruházás vette kezdetét.
A globális szénmentesítés érdekében folytatódik az innováció a
nukleáris energetikában, jelentős
fejlesztések folynak. Ezek egyike
például a kis méretű atomerőművi
blokk, vagy említhetjük az Oroszország által fejlesztett és világelsőként már elkészült – szeptember
közepén már a végső peveki állomáshelyére megérkezett – úszó
atomerőművet, amely a kisebb közösségek energiaellátásában nyújt
segítséget. Idetartoznak a magas
hőmérsékletű gázhűtésű reaktorok az ipari hő biztosításához,
továbbá a fúziós áramtermelés,
valamint a gyors neutronos atomerőművi blokkok.

Gyors neutronos
technológiák a jövőért
A rendezvény egyik, a nukleáris
innovációkról szóló szekciójában
a Rusatom Overseas elnöke ki-
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emelte, hogy Oroszország az elmúlt időszakban folyamatosan
támogatta és fejlesztette a gyors
neutronos technológiákat, ugyanis
ezek a kulcselemei az üzemanyagciklus zárásának. Jelenleg a Belojarszki Atomerőműben már két
ilyen típusú blokk üzemel. Az 1980
óta termelő BN-600-as és a 2016
októberében üzembe helyezett
BN-800-as blokk bizonyítja e technológia létjogosultságát és jövőbeli lehetőségeit.

tos jelentésében az atomerőművi
kapacitások növekedésére vonatkozó előrejelzését felfelé módosították, miután számos országban az
atomenergia tekintetében kedvezőbb politikai irányvonal bontakozott ki. A jelentés olyan szempontból
egyedülálló, hogy azt alapvetően az
atomenergia-ipar állítja össze, olyan
szakemberek, akik ténylegesen ezzel a témával foglalkoznak.
Franciaországban az ország energiapolitikáját úgy módosították,

Államokban az állami törvényhozók kezdenek olyan intézkedéseket
elfogadni, amelyek támogatják a
blokkok további üzemelését, mert
felismerték, hogy az atomenergia
megkerülhetetlen szerepet játszik
a klímabarát villamosenergia-ellátásban.
A jelentéssel kapcsolatban a rendezvényen részt vevő szakemberek kiemelték: a referencia-forgatókönyv szerint a jelenlegi 402 GW
beépített
kapacitás
2040-re

Fókuszban a nukleáris
üzemanyagciklus

hogy késleltetni lehessen az atomenergia részarányának tervezett
csökkentését az energiamixben, és
lehetővé váljon a rendszerben lévő
blokkok üzemidejének meghos�szabbítása. Az Amerikai Egyesült

569 GW-ra növekedhet, az optimista forgatókönyv szerint azonban
várhatóan 776 GW-ra emelkedhet
a globális atomerőművi kapacitás.
A növekvő atomerőmű-részarányhoz azonban feltétlenül szükség

A Nukleáris Világszövetség legújabb, szeptember 5-én publikált
nukleáris üzemanyaggal kapcsola-
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van a megfelelő uránkészletekre és
a mennyiségileg és minőségileg is
megfelelő üzemanyaggyártási kapacitások meglétére. Az elemzés
szerint az uránellátás három forgatókönyve azt mutatja, hogy az előrejelzési időszak végére az összes
jelenleg ismert bányászati projekt
kapacitását minimum meg kell
majd duplázni. Ehhez megvannak
a megfelelő erőforrások. Emellett
pedig az átalakítással, a dúsítással
és az üzemanyaggyártással foglalkozó iparági szereplőknek is kellő
időben fel kell tudniuk készülni a
jelentősen megnövekedő igények
kielégítésére.

Ausztrália is atomot akar
Úgy tűnik, egyre több ország kezdi felismerni, hogy atomerőművek nélkül nem lehet elérni sem a
globális, sem a nemzeti célokat.
Jó példa erre az a törekvés, amelyet az Ausztrál Ásványügyi Tanács
főtanácsadója, Patrick Gibbons ismertetett a szimpóziumon. Beszédében elmondta, hogy Ausztrália
jelenleg paradigmaváltás előtt áll,
és várhatóan az atomenergia felé
fordul. Ironikus, hogy bár jelenleg Ausztrália rendelkezik a világ
legnagyobb uránkészletével, de
évekkel ezelőtt mégis betiltotta az
atomenergia használatát, és jelenleg is korlátozza az uránkitermelést és -bányászatot.
Az atomenergia kérdésköre most
újra napirendre került a három,
jelenleg is zajló külön parlamenti
vizsgálat során. Szövetségi vizsgálat folyik az atomenergia használatának előfeltételeire vonatkozóan,
állami vizsgálatok folynak az atomenergiára vonatkozó állami tilalom
hatályon kívül helyezésére vonatkozóan, valamint az uránkutatással és -bányászattal kapcsolatos

tilalom visszavonásának lehetőségét is vizsgálják. Ausztrália egyre
inkább felismeri az atomenergia
szerepét az éghajlatváltozás elleni
küzdelemben.
Az atomenergia létjogosultságával kapcsolatban továbbá elmondta, hogy az ausztrál villamosenergia-termelés döntő többsége,
60-70%-a szénerőművekből származik, amelyeknek az átlagos
életkora 34 év, ezért e kapacitások döntő része a következő 10-20
évben ki fog esni a termelésből.
Emellett pedig az országban az
elmúlt években a villamosenergiaárak 90%-kal növekedtek, és a kapacitáshiány által okozott áramkimaradásoknak reális a lehetősége.
E problémákat már az ausztrál közvélemény is egyre inkább felismeri, ezért a közvélemény-kutatások
szerint növekszik az atomenergia
támogatottsága.

Társadalmi-gazdasági
hatások
Az atomenergia előnyeivel összefüggésben a rendezvényen Yves
Desbazeille, a Foratom, főigazgatója ismertette a Deloitte idén
áprilisban publikált tanulmányát,
amely részletesen értékelte a nukleáris ipar közvetlen és közvetett
társadalmi-gazdasági
hatásait
az Európai Unióban. A nukleáris
ipar jelentős hatással van az Európai Unió gazdaságára: 1,1 millió
munkahelyet biztosít (ebből 47%
magasan kvalifikált), 507 milliárd
euró nemzeti jövedelmet állít elő
(az EU GDP 3-3,5%-a), és például
18 milliárd euró többletet jelent a
kereskedelmi forgalomban, nem
említve a közel 120 milliárd euró
adóbevételről és a mintegy 400
milliárd eurónyi háztartási jövedelemnövekedésről.
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Lényeges, hogy minden egyes
1 GW új nukleáris kapacitás 4,3
milliárd eurós növekményt jelent
az EU GDP-jében, miközben a háztartások jövedelme 3,25 milliárd,
az adóbevételek pedig 1 milliárd
euróval növekednek.
Jelenleg az Európai Unió azon dolgozik, hogy 2050-re elérhetővé
váljon a szén-dioxid kibocsátásától mentes energiamix, amelyben
az Európai Bizottság megítélése
szerint az atomenergia várhatóan
nagyon jelentős szerepet fog betölteni. Elemzések szerint az európai nukleáris kapacitás 2050-re
akár 150 GW is lehet, ami az unió
villamosenergia-termelésének – a
maihoz hasonlóan – közel 25%-át
biztosíthatja majd a jövőben.
Mindezek fényében a Foratom
szerint a jelenleg üzemelő klímabarát atomerőművek és az újonnan épülők gazdasági jelentősége
kimagasló, hiszen hozzájárulnak
a növekedéshez és a foglalkoztatáshoz, ugyanakkor növelik az európai ellátásbiztonságot, valamint
segítenek elérni a klímavédelmi
célokat.

Személyes szakmai
véleményem
A tanácskozáson elhangzottak
konklúziója, hogy a még súlyosabb következmények mérséklése
érdekében minél előbb, minél alacsonyabb átlaghőmérsékleten kell
megállítani a bolygó légkörének
melegedését. Ennek egyik alappillére a villamosenergia-termelésben a fosszilis alapú áramtermelés
radikális csökkentése és ezzel párhuzamosan az atomerőművek és
a megújuló energiaforrások részarányának növelése. Gyerekeink,
unokáink és a bolygó jövője a tét!
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Az időt nem lehet
megvenni
Schreiner István | Fotó: Atomerőmű Tűzoltóság

A tűzoltóságok és a mentőszolgálatok küldetése, hogy a bajba jutott embereken segítsenek, az anyagi
javakat óvják, és mentsék az állatokat, amikor olyan helyzetbe kerülnek, hogy önerejükből nem tudnak
a veszélyes szituációból menekülni.
Az atomerőműben is működik tűzoltóság és mentőszolgálat. Ahhoz,
hogy feladataikat megfelelően,
magas színvonalon tudják ellátni, felkészültnek kell lenniük. Tudásuk egyik fokmérője a szakmai
versenyeken való megmérettetés.
Így történt ez az idei évben is, augusztus 26–29. között a tűzoltók,
szeptember 6–7. között pedig a
mentősök vettek részt országos
versenyen, ahol a tűzoltók a dobogó tetejére, míg a mentősök a
dobogó harmadik fokára állhattak.
A szép eredményekhez gratulálunk a csapatoknak, de valójában
jobban izgat bennünket „halandókat”, hogy hol van nekünk ebben a
szerepünk? A választ a két csapatvezetőnél kerestem, a világhálón
vadászhattam volna válaszokat a
kérdésemre, de úgy gondoltam,
két gyakorló szakember az élettapasztalataik alapján ezt valósághűbben válaszolják meg nekünk.
Mindketten elmondták, hogy szakmai tudásuk és annak fejlesztése
azért nagyon fontos, mert káreseményeknél gyorsabb és szakszerűbb ellátást tudnak biztosítani. A percek, másodpercek azért
fontosak, mert életet menthetnek.
Gondoljuk csak el, ötperces szívleállás után az agy már visszafordíthatatlan károsodásokat szenvedhet az oxigénhiányos állapot miatt.

Vagy gondoljunk arra, ami az idei
évben történt Badacsonytomajon. Egy fiatal lányt megcsípett
egy lódarázs az erdei úton, és néhány percen belül leállt a légzése.
A mentőautó nem tudott felmenni
hozzájuk, egy arra kiránduló 14 év
körüli fiú, aki maga is súlyosan allergiás, a mindig nála lévő injekcióját a lány combjába szúrta, és ezzel
megmentette az életét.
Varga Zoltán mentőtiszt, a mentős versenycsapat vezetője 20 éve

válaszolva (mi a hasznunk a gyorsabb ellátásból?) elmondta, nagyon sok esetet említhetne, ami
jól vagy rosszul végződött, de amiről szívesen mesél, a következő két
eset dióhéjban. – Néhány évvel
ezelőtt eszméletlen, idősebb férfihoz riasztottak, akit klinikai halál
állapotában találtunk. A ház, ahol
a beteg él, néhány percnyire van
a mentőállomástól, ami nagyban
befolyásolta az eset kimenetelét.
Kiérkezéskor azonnal megkezdtük

van a pályán. Felesége szintén az
egészségügyben dolgozik, (infektológus) orvos. Két gyermeke
van, egy fiú és egy lány. A kérdésre

az újraélesztést és a kontrollált lélegeztetést. A férfi állapotát stabilizáltuk, és kórházba szállítottuk.
Ha csak néhány perccel később ér-
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kezünk, szövődmények nélkül nem
tudtuk volna megmenteni a férfit.
Amiért ez az eset pozitív módon
emlékezetes, mert ez az ember
közel él a mentőállomáshoz, alkalmanként találkozunk, ilyenkor egy
jóleső érzés fut végig rajtam, hiszen emberi életet menteni egy kisebb csoda, aminek a részese voltam. A másik eset Baranya megye
egy kis településén történt egy
ötgyermekes családnál. Az anya
olyan élettani sajátságokkal rendelkezik, hogy a szülés jeleinek
kezdete és a szülés ténye viszonylag rövid időlefolyású. Az első,
második és ötödik gyermek születésénél tevékenykedtem a család házában. A gyors kiérkezésnek
köszönhetően minden alkalommal
időben el tudtuk végezni a gyógyszerelést, a szülés levezetését, az
újszülött hővédelmét, az anya ellátását. Az első két alkalommal lélegeztetnünk kellett az újszülötteket
az intézeti ellátásig. A harmadik és
negyedik gyermekek nem nálam
születtek. Az ötödik – első két testvéréhez csatlakozva – engem választott. Mikor kiérkeztünk, megláttam az idősebb gyerekeket,
izgatottak, szépek és egészségesek. Ez a kép bizalmat, megnyugvást adott, aminek véleményem
szerint volt némi szerepe a szülés
és a babaellátás gyors és szakszerű végrehajtásában.
Hudák Zoltán szerparancsnok a
tűzoltó szakmai verseny irányítója,
2005-ben vette fel az egyenruhát.
Tűzoltóstátuszát édesapja adta át
Zolinak. Volt vonulós, gépkocsivezető, szerparancsnok és szolgálatparancsnok. Terve az volt, hogy a
tűzoltóévek alatt gazdasági diplomát szerez, és átlovagol a pénzügyi gazdaság egyik szegmensére.
Ez részben valósult meg, a diploma meglett, de közben annyira
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megszerette a tűzoltóságot, hogy
nem tudta elhagyni a társadalmukat. A gazdasági diploma mellé
egy tűzoltó felsőfokú végzettséget
is szerzett. Jelenleg párkapcsolatban él Szekszárdon. A kérdésre

utasító parancs, és ezzel egy időben megjelent a mentőhelikopter. Amikor a helikopter a magasba emelkedett, csak néztem, és
megpróbáltam felidézni a mentés
folyamatát, de csak egy arc jelent

(mi a hasznunk a gyorsabb ellátásból?) egy beavatkozását mesélte
el. – 8 éve közúti balesethez riasztottak, egy személyautó és egy
kamion ütközött nagy sebességgel. A személyautó összetört, és
nagymértékben deformálódott.
A mentőkkel együtt kezdtük meg
a mentést, amikor a mentőegység
vezetője félrehívott, és közölte, „a
hölgyet csak akkor tudjuk megmenteni, ha perceken belül kikerül
az autóroncsból, és ellátást kap, a
mozgatása és rögzítése az utasításaim szerint kerüljenek végrehajtásra”. Ettől a pillanattól versenyt
futottunk az idővel, mindenki tudta a feladatát, rohant, megállás
nélkül zümmögtek a feszítővágók,
egy bajtársunk rögzítette a sérült
nyakát, és már jött is a kiemelésre

meg előttem, a hölgyé, akinek a
hangját nem értettem, csak nyöszörgött, de mintha azt mondta
volna, köszönöm. Túlélte!
A tűzoltók és mentősök szakmájuk
során sok olyan eseménnyel találkoznak, ami kiégési szindróma
(burnout) tünetegyütteshez vezethet (hosszú távú fokozott érzelmi
megterhelés, kedvezőtlen stresszhatások következtében létrejövő
fizikai-érzelmi-mentális kimerülés).
Ők mindketten ismerik a fogalmat,
néha meg is érintődnek. A család, a sport, a tréningek, a főzés,
a képzések, a munkahelyi kollektívák, olvasás, kirándulások segítik a
burnout oldását.
Úgy gondolom, minkét oldalon
„minden perc számít”!
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– a jövő
technológiájának bölcsője
Susán Janka | Fotó: Bodajki Ákos, Juhász Luca
Miután egy atomerőmű megkezdi működését, az alkalmazott technológia fejlesztése, biztonságosabbá tétele nem fejeződik be. Ez elmondható a Paksi Atomerőműről is. Az orosz technológián alapuló
üzem mára hatalmas fejlődésen ment át, korszerűsítésére a nyugati világ technológiái, kutatási eredményei is beépültek. Az atomerőmű fejlesztése szükségszerű. A biztonság folyamatos növeléséhez, a
hatékonyság javításához folyamatosan innovációkra van szükség. Az innovációk megvalósításának egyik
leghatékonyabb módja a nukleáris közösségi tudásmegosztási hálózatokban rejlik. A világ legnagyobb
nukleáris technológiatranszferrel foglalkozó szervezete az EPRI, amelynek 2014 óta tagja az MVM-cégcsoport, így az atomerőmű is. Milyen lehetőségeket tartalmaz az EPRI puttonya? Erről kérdeztem Czibula Mihályt, az EPRI-ben lévő kutatási eredmények hasznosításáért felelős vezetőt, majd Mácsai Zoltánt,
az erőmű irányítástechnikai területének EPRI-programfelelősét.
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Czibula Mihály kiemelt
projekt-vezető, EPRI-techno
lógia-transzferért felelős
vezető
–– Milyen kutatási területek eredményeihez férünk hozzá az EPRInél?
–– 2014-ben az MVM Zrt. lett teljes jogú tag az EPRI-ben. A tagság az MVM Csoport tagvállalatok
számára is hozzáférést biztosít a
kutatási eredményekhez. Az alapportfólióban benne vannak a legjelentősebb és legfontosabb nukleáris
iparra
vonatkoztatott
kutatási eredmények. Hozzáférünk
a karbantartási tapasztalatokhoz,
módszertanokhoz, az INPO-modellt megvalósító részletes folyamatszervezési információkhoz, a
villamos, gépész, irányítástechnika, anyagvizsgálat, építészet,
vegyészet, sugárvédelem, üzemanyag, hulladékkezelés, alapanyagok terén végzett kutatásokhoz, az
üzemidő-hosszabbítással kapcsolatos speciális programok mérnöki termékeihez, továbbá rengeteg
EPRI által fejlesztett szoftverhez.
Elérjük a tudásmegosztást célzó
központi adatbázist és minden terület oktatási programját, konferenciáját.
–– Hogyan tájékozódtok a már régebben felhalmozott és újonnan
keletkező kutatási eredményekről?
–– Erre alakítottuk ki a technológiai transzferrendszert, vagyis
meghatároztuk az ehhez szükséges szerepköröket az erőműben.
Kik ők? A legfelső szinten Tóth Pál
műszaki igazgatónk a kapcsolattartó, aki tagja a nukleáris energiatermelési ágazat legfelsőbb
tanácsának (Nuclear Power Council), ahol a kutatások stratégiai
irányát határozzák meg. Én látom
el a technológiai transzferért fele-

lős vezető szerepkörét, azért dolgozom, hogy maximalizáljam az
EPRI-ben összegyűlt technológiai
tudás atomerőművi alkalmazását.
Erre szolgálnak a rendszeres értekezletek és információmegosztó
felületek. A hosszú évek alatt jelentős eredménybázis gyűlt össze,
amelyhez most már mi is hozzáférünk, és folyamatosan értesülünk
az újabb kutatási fejleményekről
és irányokról. A legértékesebb
termékek hosszú évekre készülnek, ilyeneknek mondhatóak a
szoftvertermékek is, amelyek aktualizálásán, az újabb verziók elkészítésén munkacsoportok dolgoznak. Jelenleg társaságunktól
harmincöten vannak EPRI-munkacsoportokhoz rendelve, azaz
programfelelősi vagy EPRI-munkacsoporttagi megbízást kaptak.
Elsősorban az ő feladatuk a folyamatban lévő innovációk nyomon
követése, hozzáférnek a folyamatosan frissített munkaanyagokhoz,
lehetőségük van bekapcsolódni
az EPRI-munkacsoport munkáiba.
Amikor elkészül egy termék, az
bekerül a történeti adatbázisba,
amelyhez a programfelelősök szintén hozzáférnek, tanulmányozhatják, felhasználhatják azokat. Erre
szisztematikus feldolgozási rendet
alakítottunk ki.
–– Hogyan segítitek a programfelelősök munkáját?
–– Alapvetően önálló munkát várunk tőlük. Évente kétszer tartunk
részükre tájékoztatást, összefoglalva az addigi fejleményeket, változásokat, számonkérve tőlük a
szakterületi előrehaladást és az
atomerőművi alkalmazási terveket
vagy futó projektek előrehaladását. A kutatási eredményeket felelősökhöz rendeljük, akiknek az
lesz a feladata, hogy megvizsgálják ezeket alkalmazhatósági szem-
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pontból. Konkrétan azt, hogy a
kutatási eredmények használhatóak-e itt nálunk az atomerőműben.
–– Milyen jelentősebb EPRI-terméket használunk vagy tervezünk
használni az atomerőműben?
–– EPRI-módszertan szerint állítottunk össze anyagvizsgálati programokat, elsősorban a gőzfejlesztő
hőátadó csöveinek vizsgálati programját, EPRI-módszertanok szerint
dolgozzuk ki a TAMF Kiemelt Projektben a munkatervezés, berendezéskizárás, mérnöki folyamatok,
a teljes karbantartási stratégia folyamati és programrendszerét, a
kritikus berendezések és egyszeres
meghibásodásérzékeny berendezések és alkatrészek azonosítását,
az avulásmenedzsment-program
megalapozását. Az EPRI-módszertant figyelembe véve alakítottuk ki
az idegentest-bekerülési programot (FME), a földrengésvédelmi
házirendet. Bevezetés alatt van a
Checworks anyagelhordás-kalkulációkat támogató szoftver alkalmazása, a megelőző karbantartási
sablonok adaptációjának (PMBD)
internetes adatbázisa és érzékenységi, illetve programhatékonysági
kalkulációs szoftvere. Az 1990-es
évek közepe óta használjuk a MAAP-kód-rendszert, amely súlyos
balesetek kezelésére készült. Amióta tagokká váltunk, ennek költsége megszűnt, és hozzáférünk
az újabb verzióihoz is. Sőt a Cseh
Energetikai Művek (ČEZ) – Paksi
Atomerőmű – EPRI együttműködésben a szoftver legújabb verziójába már beépítették a VVER440 típusú atomerőművi modellt
is, ezáltal pontosabb használatot
tesz számunkra lehetővé. A MAAP5-VVER-kód fejlesztésében a
FEO kollégái és a NUBIKI Kft. szakemberei aktív részt vállaltak, amit
az EPRI a 2019. évi Technológiai
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Transzferdíjjal jutalmazott. Ez egy
rendkívül nagy értékű nemzetközi
elismerés. Az EPRI rugalmas abban a vonatkozásban, hogy a közös kutatási-fejlesztési munkába
magyar kutatóintézeteket vonjunk
be, ezáltal a tudás és a nemzetközi
együttműködés lehetősége közvetlenül a magyar nukleáris hátteret támogató intézetekhez is eljuthat. És még sok minden más…

Mácsai Zoltán vezető rend
szertechnológus,
EPRI-programfelelős
–– Milyen területen dolgozol?
–– A Rendszertechnikai Osztályon
a Villamos és Irányítástechnikai
Csoporton belül dolgozom vezető
rendszertechnológusként. A mindennapi munkám során a technológiai műszaki átalakításokkal

foglalkozom. Amikor egy műszaki
átalakítást terveznek, keletkezik
egy műszaki változásigény. Az előkészítési fázisban ezek szakmai értékelését, priorizálását végezzük,
majd megfelelő mélységű és minőségű műszaki indoklás birtokában előterjesztjük a technológiai
műszaki változásigényt a műszaki
értekezleten.
–– Az irányítástechnikai területen
így teljes rálátásod van az erőműre?
–– Igen, minden technológiai műszaki változásigény megjelenik nálunk.
–– Hogyan kapcsolódsz az EPRIhez?
–– Az EPRI irányítástechnikai szakágának vagyok programfelelőse.
Felelek azért, hogy félévente a
transzferértekezleten is közzétett
új anyagokat megvizsgáljam, hogy

Az EPRI (Electric Power Research Institute) az Amerikai Egyesült Államokban alapított kutatóintézet. A működés alapját a
tagi befizetések és az USA állami támogatása képezi, amelyet
a kutatóintézet az infrastruktúra
fenntartására és a kutatások finanszírozására fordít. Éves költségvetése kb. 400 millió USD.
Működése öt szektorra terjed
ki:
villamosenergia-termelés,
környezetvédelem, hálózatok –
energiaszolgáltatás, nukleáris
energiatermelés, technológiai
innováció. Az MVM Csoport
az EPRI nukleáris szektorában
tag, az egyéb szektorok kutatási eredményeihez korlátozottan
rendelkezik hozzáféréssel.
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tartalmaznak-e az erőmű számára hasznosítható, a működésbe,
fejlesztésbe beépíthető új eredményeket. A már meglévők között
is keresünk, ha találkozunk olyan
technológiai átalakítással, iránnyal
vagy stratégiai céllal, amelyhez
jó eséllyel találunk hasznosítható,
nemzetközileg alkalmazott anyagokat.
–– Tudsz erre egy példát mondani?
–– Az Irányítástechnikai Rekonstrukció Kiemelt Projekt nagy terjedelemben foglalkozik műszaki
átalakításokkal, ezek egyes szeletei is több területet érinthetnek, amelyekről van nemzetközi
tapasztalat. Átfogó látásmódra
van szükség a rekonstrukciók és a
modernizációk során, és találtunk
hasznosítható anyagot, amely az
ilyen típusú átalakítási folyamatokat az elejétől a végéig áttekinti
egy komplex útmutató formájában.
–– Milyen
területek
fogadják
örömmel a tanulmányokat?
–– Minél újabb egy tudományág,
amiről az EPRI-nél már vannak kutatási eredmények, annál hasznosabbnak ítélik meg. Ilyen terület
például az elektromágneses ös�szeférhetőség (Electromagnetic
Compatibility – EMC) és a kibervédelem (Cyber Security).
–– Tudnál egy konkrét példát is
mondani?
–– Legutóbb a konfigurációmenedzsment bevezetéséhez találtunk jól használható anyagot. Ezt
most dolgozzuk fel éppen, és
számos kérdésre strukturált válaszokat kapunk. Ebben az esetben
is sokkal jobb, hogy már egy bizonyítottan működő rendszert ismerhetünk meg.
–– Nem okozott az gondot neked, hogy orosz tervezésen alapu-

ló erőmű vagyunk, az EPRI pedig
alapvetően amerikai?
–– Nem. Ha nagyon mély technológiai részleteket szeretnénk
keresni, azt úgy sem találnánk. Útmutatások szintjén nem lehet és
nem is szükséges helyspecifikus
iránymutatást nyújtani, így azok
általános, de működő irányokat,
iparági tapasztalatokat tükröznek.
Ezekből tehát lehetséges irányokat ismerhetünk meg, de az elágazásoknál a helyismeretünkön múlik
a helyes irány megítélése.
–– Az EPRI mennyire veszi figyelembe az igényeinket?
–– Fontos számára, hogy világszinten hasznos információkkal szolgáljon. Olyan tudásbázist üzemeltessen, ami mindenhol alkalmazható.
Ezért külön érdeke, hogy a közép-
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európai régiót is ki tudja szolgálni.
Nagyon komoly kapcsolatot épített ki, tényleg számíthatunk rájuk,
és számíthatnak ránk. Ennek eredményeként már több éve működik
egy cseh, szlovák és magyar „műhely” az EPRI közreműködésével,
aminek keretében évente megrendezzük a közép-európai berendezésmegbízhatósági munkacsoport
értekezletét. Ide a mérnöki szakterületeink delegálnak szakértőket, ahol a szlovák, cseh és EPRI-s
kollégákkal közösen átbeszéljük
a VVER-erőmű-specifikus aktuális
kihívásokat, problémákat, megosztjuk a tapasztalatainkat. A nyílt
tudásmegosztás a nukleáris biztonság fenntartásának, fejlesztésének egyik legfontosabb eszköze.
Ez az EPRI elsődleges küldetése.
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Tanulni a jövőt
Keresztes Julianna | Fotó: Juhász Luca, saját archívum

Extrém meleg, hatalmas erdőtüzek, óriási áradások, rendkívüli aszály, szűnni nem akaró viharok. Ilyen
és ehhez hasonló jelzőkkel találkozunk az időjárás-jelentéskor. Ezen szélsőséges elemek kialakulása ös�szefügg a káros emberi tevékenységekkel: az illegális szemétlerakók, a túlzott fakitermelés, a fokozott
szén-dioxid-kibocsátás – mind-mind hatással van a környezetünkre, melyben élünk. Szükség van a szemléletváltásra, mert így folytatva bolygónkon visszafordíthatatlanul megváltozik a klíma, amely folyamat
már meg is kezdődött.

Sir David Attenborough szerint:
„Évezredek óta ez a legnagyobb
fenyegetés, amivel szembenézünk.
Legfeljebb 10 évünk van, hogy radikálisan változtassunk az életünkön.” A klímaváltozások miatt tüntető fiatalok felháborodása jogos,
mert az előző generációk szörnyű
dolgokat tettek a bolygóval. „A fiatalok megértették a tudományos
eredményeket, a mi generációnk
viszont nem mutatott jó példát.”

Példamutatásban, úgy hiszem,
Paksnak nem kell szégyenkeznie.
Az otthoni jó példa mellett már az
intézményes gyermeknevelésben,
az óvodában is nagy hangsúlyt
fektetnek a környezettudatos oktatásra. Kérdéseimre Jantnerné
Oláh Ilona, a paksi Benedek Elek
Óvoda Hétszínvirág Tagóvoda
tagintézmény-vezetője válaszolt.
–– Mikor és hogyan fogalmazódott meg benned, hogy pedagó-

giai munkásságod főként a környezeti oktatásra fog koncentrálni?
–– A 90-es években kezdődött,
amikor az óvodáknak saját pedagógiai programot kellett készíteniük.
Ez volt az útkeresés időszaka. Célestin Freinet francia reformpedagógus hitvallásában van egy jelentős
gondolat, amely szerint ki kell tárni
az intézmény kapuit arra az életre,
ami körülvesz minket. Freinet ezt
a „séták az osztállyal” elnevezésű tantárgy keretében valósította
meg: a gyerekekkel a környező mezőkre mentek, ahol megcsodálták
a kovácsot, asztalost vagy takácsot
munka közben, megvizsgálták a virágokat, köveket, rovarokat. Ez volt
az az elv, ami mentén mi is elindultunk, majd 1993-ban csatlakoztunk
a Zöld Szív Ifjúsági Természetvédő
Mozgalomhoz. Önálló pedagógiánkat ezekből ötvözve, saját igényeink és környezetünk alapján alkottuk meg, mely még a mai napig
formálódik, csiszolódik.
–– Mi volt a kollégák véleménye a
változásról? Könnyen azonosultak
az új szemléletű pedagógiai programotokkal?
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–– Mondhatom, hogy teljesen
azonosultak vele, hiszen közösen
dolgoztuk ki az alapelveket. A felelős munkából az óvónők mellett
a dajkák és a pedagógiai asszisztensek is kivették a részüket, mindig számíthattunk és számíthatunk
ma is a segítségükre.
–– Hogyan, milyen módokon éritek el a gyerekeket?
–– Amint a gyermek belép az óvoda területére, máris szembesül a
természet erejével: hisz az udvarunk tele van fákkal, tanösvénnyel,
komposztálóval. Aztán betoppanva a folyosóra, a faliújságon is mindig van valami, ami a természetre
vonatkozik. Minden termünkben
vannak állatok, vagy halak, vagy
terráriumok, és persze ott vannak
a foglalkozások. Minden egyes napot teljesen áthat a környezeti nevelés.

–– Van esetleg kedvenc témája a
gyerekeknek?
–– Szerencsések vagyunk, mert
mindegy, hogy mit mutatunk nekik, ha az a természettel kapcsolatos, minden érdekli őket. Általában az a kedvelt téma, amiről
éppen beszélgetünk.
–– Milyen visszajelzések érkeznek
a szülőktől? Hogyan viszonyulnak
a zöldpedagógiához?
–– Főként azért íratják hozzánk a
kisgyerekeket, mert nálunk környezetvédelemi, természeti, környezeti nevelés folyik, és ez fontos
szempontja a szülői háznak óvodaválasztás idején. Rendszeresen
kapunk pozitív visszajelzéseket
a programunkkal kapcsolatban.
Például volt olyan anyuka, aki elmesélte, hogy a gyermeke közölte
vele, aki még csak néhány hónapja járt az óvodánkba: „Te nem le-
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hetsz zöld szíves, mert eltapostad
a hangyát!”
–– Mit jelent a zöld szív?
Azt, hogy számunkra fontos a természet, a környezet, a fenntarthatóság. Ezeknek úgy tanulják meg
itt az alapjait a kicsik, hogy észre
sem veszik. Amit pici korukban
láttak, hallottak, tapasztaltak, az
felnőttkorukban teljesen természetes lesz számukra. Például fogmosás közben nem szabad folyatni
feleslegesen a vizet; tudják milyen
a felelős állattartás. Ballagásukkor
egy, az óvoda udvarán nevelgetett facsemetét kapnak útravalóul,
amely növény az óvoda udvarán
élő fák magvaiból nőtt ki. Ezt a
növényt otthon tovább gondozhatják, kiültethetik, és figyelhetik
növekedését. A facsemete mindig
emlékezteti őket arra, hogy honnan indultak, hogy egykor zöld

16

NYAKUNKON A VILÁGVÉGE

szíves ovisok voltak. Sokan közülük pályaválasztáskor olyan szakok mellett döntenek, amelyeknél
fontos, hogy még többet tudjanak
tenni a környezetükért, tudásukat
a későbbiekben tovább tudják
adni. Több egykori ovisunk lett
például környezetmérnök. Vannak
olyan munkatársaim, akik ide jártak óvodába, most pedig ők nevelik az új generációkat.
Ezek után kérdeztem meg a Dunaföldvári Beszédes József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetőjét,
Bognárné Balogh Andreát, hogy
náluk hogyan jelenik meg a környezetvédelem a napi munkában.
–– Milyen módon folyik a környezeti nevelés az általános iskolában?
–– A környezettudatos viselkedés
alakítása és alapozása minden évfolyamon a nevelő-oktató munka
céljai között szerepel. Kiemelt fi-

gyelmet fordítunk arra, hogy a tanulók a környezetüket megóvják,
tisztaságát megőrizzék.
Megvalósítjuk az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) által
támogatott témahetek, köztük a
fenntarthatósági témahét programjait alsó és felső tagozaton
egyaránt. A Világ Gyalogló Nap
(World Walking Day) keretében
a gyaloglást népszerűsítjük, a településen egy kijelölt útvonalon
gyalogolnak az iskola tanulói és
dolgozói is. A víz világnapján (március 22-én) szervezett iskolanapon
minden program a környezetvédelemről, főképpen a vizek megóvásáról szól. A madarak és fák napja
munkatervi programot a teljes tanulói közösség valósítja meg. Változatos helyszínekre és változatos
eszközökkel kirándulnak ezen a
napon a gyerekek. Gyalogolnak,
kerékpároznak, sőt rollerrel is közelítettek már meg alsó tagozatosok egy-egy helyszínt.

Dunaföldvár környéke kiváló lehetőségeket ad helyi kirándulások
szervezésére. Ilyen a Duna-part és
környéke, a horgásztanya, a sziget,
a Kálvária-domb, a 6-os úton túli
túraútvonalak felfedezése. A távolabbi helyszínekre főleg a felső tagozatosok szerveznek kirándulást,
a kisebbeknél ez szülői segítséggel valósul meg.
–– Alsós kisiskolásoknál hogyan
jelenik meg a környezeti nevelés?
–– Az eddig említett programokon kívül rendszeres akció a papírgyűjtés, a gesztenyegyűjtés a
tagozaton. A pedagógusok tanulmányi sétákat szerveznek,
megismertetik a gyerekekkel településünk természeti kincseit.
Anyag- és energiatakarékosságra
ösztönöznek, takarékos anyaghasználatot tanulnak a gyerekek
a kézművesórákon. Az osztályok
dekorációjában a tanulók is részt
vesznek, gondozzák a növényeket.
Az „Iskolagyümölcs” programban

Hogyan lesz egy óvodásból zöld szíves?
1. Megtanítjuk a nevelés folyamatában, hogy a növények és az állatok is élőlények, ugyanúgy, mint
az emberek.
2. Vannak olyan élőlények, amelyek nem biztos, hogy
tetszenek nekünk, de attól azok még szeretnének
élni, úgy, mint mi emberek. Ehhez joguk is van,
mint bármely élőlénynek. (Az sem biztos, hogy te
tetszel mindenkinek, vagy téged szeret mindenki, mégsem pusztítanak el.) A „Hagyd élni!” elvét
értetjük meg velük. (Pl.: Aki eltapossa a bogarakat, gilisztákat, vagy bántja az élőlényeket, az soha
nem lehet zöld szíves.)
3. Minden csoport választ egy udvarrészt vagy fát,
egy élőhelyet. amit rendszeresen gondoz, megfigyel, és a megfigyeléseiket valamilyen formában
rögzítik, pl.: „Az én zöld szíves füzetem”-be, ez
házilag is barkácsolható, vagy filmen, fényképen,
rajzolással stb.

4. Az óvodába járó gyermeket megismertetjük a
„Zöld Szív Mozgalom” 10 pontjával, óvó nénik és a
szüleik segítségével.
5. Ahogy az állatokkal, ugyanúgy a növényekkel is
megtanulunk kíméletesen bánni. (Pl.: nem tépjük
le a levelüket, nem húzzuk ki gyökerestől, nem tapossuk le.)
6. Igyekszünk minél több növény- és állatfajjal megismerkedni, tapasztalatokat szerezni, élményeket
átélni.
7. Megtanuljuk azt a helyes magatartásformát, ahogyan a természetben viselkednünk kell a séták, kirándulások, illetve a mindennapok során.
8. Az az óvodás, aki ezeket már megtanulta, tanítsa
meg pajtásainak, szüleinek, testvéreinek! Mutasson példát!
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a gyümölcs- és zöldségfogyasztást
népszerűsítjük, a „Boldog iskola”
programban pedig sok lehetőség
van az osztályok környezetének kialakítására.
–– Milyen alkalmakból választhat
egy felsős?
–– A felső tagozat is részt vesz a
gyűjtőmunkákban, ezenkívül szabadidős programokban vehetnek
részt, mint pl. a Fizibusz, amely az
energiatakarékosságról szól, vagy
a Kutatók Éjszakája Budapesten.
Munkatervi program az egészségnap, rendszeresek a plakáttervezések, képzőművészeti pályázatokba
való bekapcsolódások, amelyek
témája az élővilág, a megújuló
energiák. A mézfogyasztás népszerűsítését, a méhek és környezetük megóvását ismertető „Mézes
reggeli” a teljes tanulói közösségnek már többször megvalósult
mézkóstolással, filmvetítéssel. Országos hírű helyi méhész vezeti ezt
a programot.
Bekapcsolódunk a világ legnagyobb tanórája programba,
melynek témája a fenntartható
fejlődést segítő globális célok
megismerése.
–– Milyen iskolán belüli és kívüli
lehetőségeik vannak a diákoknak?
–– A tanulók szemléletének formálása már az iskolába lépés első
napjaitól folyamatosan történik,
így a világítás lekapcsolása szünetben, környezetbarát csomagolóanyagok népszerűsítése (alufólia
helyett uzsonnás doboz, papírszalvéta helyett ruhaszalvéta). Soksok beszélgetéssel, felolvasással,
videofilmek vetítésével, a tantárgyi
koncentráció lehetőségének kihasználásával alakítjuk a gyerekek
gondolkodását, az életkoruknak
leginkább megfelelő módszerekkel. Ezek közül kiragadva párat,
például az egyik fenntarthatósági

témahéten kerékpárral kellett jönni
az iskolába. Télen gyógyfüvekből
gyógyteát, tavasszal bodzaszörpöt készítettek. Papírhulladékból,
kiégett villanykörtéből használati
tárgyakat alkottak. Füzetek csomagolására régi újságból készítettek borítót. Mikulásra csoki helyett
dedikált könyvet kaptak a gyerekek, amit nagy örömmel együtt olvastak el januárban. Az egyik alsós
osztályban a sokadik édességcsomag helyett élménykupont kaptak
a Mikulástól, amelyet a papírgyűjtésből kapott pénzzel kiegészítve
egy kecskeméti adventi kirándulásra használtak fel. Volt olyan felső
tagozatos osztály, ahol bevezették
a telefonmentes napot, szerdai napon nem hoztak magukkal a gyerekek telefont.
Iskolán kívüli program a helyi Aztakeservit Egyesület által szervezett szemétgyűjtési akció, melybe
rendszeresen
bekapcsolódnak
tanulóink és a szülők is. A Dunaparton lévő forrás az egyik kedvenc helye egy csoportnak, az ott
talált szemetet az odalátogatáskor
mindig összeszedik. Több osztály a szülőkkel közös túrázásokat
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szervez. Szerencsés helyzetben
vagyunk, hogy a településen sok
családi gazdaság működik, meglátogathatják az osztályok az állattenyésztéssel, mezőgazdasággal,
szőlészettel foglalkozó gazdaságokat és tanyákat. További terveink között szerepel az iskolai szelektív hulladékgyűjtés kibővítése,
ennek megvalósításáról már folyamatban van a hulladékkezelővel az
egyeztetés. A bioetanol-üzembe
és az új papírgyártó üzembe tanulói és dolgozói üzemlátogatást
szeretnénk szervezni.
–– Vannak-e lehetőségei a gyerekeknek, hogy versenyeken vegyenek részt?
–– Az említett rajz- és plakátversenyeken kívül az osztályok között
tisztasági verseny zajlik az Aranyseprű díjért. A tisztasági verseny
szempontjai között szerepel az
energiatakarékosság (villanykapcsolás, szellőztetés alkalmazása) is.
Energiasuli pályázaton vettek részt
a tanulók a „Beszédes Energiák”
című pályaművel, amely pályázattal nagy értékű fizikakísérleti eszközöket nyertek, ez a Youtube-on
is látható.
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Égető probléma
Kanczler-Thuróczy Zsuzsanna | Fotó: internet

Hatalmas élni akarás van bennünk, és mindent megteszünk azért, hogy minél tovább tartson ez az utazás, amit szeretett bolygónkon tölthetünk. Valójában tényleg szeretjük Földünket? A nagy kérdés az,
hogy az emberi életösztön, a gyarlóság vagy az önzőség okozza azt a világméretű, esetleges katasztrófához vezető folyamatot, amely során pusztítjuk környezetünket.

NYAKUNKON A VILÁGVÉGE
Tisztán látható egy logikai bukfenc az ember földi pályafutásában, amelyet sokan sokféle irányból vizsgáltak, mégis nehezen
tudtak magyarázni. Van egy életterünk, amely kiszolgál bennünket, ellát élelemmel és oxigénnel,
a nyersanyagaiból építkezünk, és
minden szükségletünk kielégítésében segédkezik. Mégis miért
tapasztaljuk lépten-nyomon, hogy
az emberiség ahelyett, hogy óvná,
vigyázna rá, egyre gyorsuló ütemben pusztítja? Az öreg Föld pedig látszólag tétlenül nézi, ahogy
a rajta élő emberi lények szép
fokozatosan lerombolják saját
életterüket, és egyre többen vis�-

szafordíthatatlan katasztrófát vizionálnak. Vagy mégsem annyira
tehetetlen? A tengerek szintjének
emelkedése, szélsőséges időjárási jelenségek, hőséghullám,
aszály, vihar, árvíz, erdőtűz, trópusi
betegségek elterjedése, az éghajlatváltozás napi szinten van jelen
az életünkben.
A következő évek legnagyobb kihívása a klímaváltozás lassítása
lesz. Ideje szembenézni a tényekkel, a folyamat már nem megállítható, de lassítható, és fontos, hogy
mi emberek felkészüljünk, és alkalmazkodjunk a változó éghajlathoz.
A Meteorológiai Világszervezet
bejelentette, hogy az Észak- és
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Nyugat-Európán végigsöprő brutális nyári hőhullám miatt 2019 júliusa globálisan a legmelegebb
hónap lehet az időjárási mérések
kezdete óta. Persze itthon sokan
felkapják a fejüket, hogy habár
aggasztó e tény, mégis ha visszagondolunk az idei nyárra, egy-két
forró napon kívül mégsem volt
annyira szörnyű a helyzet. Való
igaz, Magyarországot idén elkerülte az extrém forróság, de alapvető
érdekünk, hogy tegyünk a klímaváltozás ellen, hiszen a Kárpát-medence a súlyosabban érintett zónák közé tartozik. Gondoljunk csak
a 2018-as nyári hőségre, amely
sokfelé okozott aszályt, több he-
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lyen is megdőlt a Duna valaha
mért legalacsonyabb vízállásának
rekordja, és ilyen hosszú, több
mint egy hónapos kánikulát sem
tapasztaltunk még soha.
Az éghajlatváltozás hatására növekszik a forró időszakok gyakorisága, intenzitása és időtartama.
A klímaváltozás egyik jelét, a me-

adni, ami a vérnyomás csökkenését okozza. Tévedés, hogy melegben felmegy a vérnyomás, pont
ellenkezőleg. Más vérnyomás-beállításra van szükség nyáron, mint
télen, hiszen nyáron mindig alacsonyabb értékek mérhetőek.
Az idős és krónikus betegekkel a
nagy melegben szükséges a napi

leget már a saját bőrünkön is tapasztaljuk. Hazánkban az extrém
hőmérsékleti események jelentik
a legfőbb egészségi kockázatot.
A hőhullámokkal szemben a legsérülékenyebbek a krónikus keringési, anyagcsere-, légzőszervi,
mentális betegségekben szenvedők, a túlsúlyosak, az idősek és a
gyermekek. De a nagy meleg az
egészséges felnőttek szervezetét
is megterhelheti. Dr. Farkas Edina
háziorvost kérdeztük a témában.
– Ez tiszta fizika – vallja a doktornő. – A hőmérséklet-emelkedés
tágulást idéz elő, tágulnak az erek
és a véredények azért, hogy a
szervezet nagyobb hőt tudjon le-

kapcsolat azért, hogy beállítsák
a gyógyszeradagot, hiszen náluk
már nem működik megfelelően a
szervezet hőszabályozása.
– Hőségben a perifériás erek kitágulása jelentősen több munkára készteti, és ezáltal megterheli
a szívet. Gyakori ilyenkor a fáradtság, gyengeség érzése és a ros�szullét, illetve megnő az infarktusveszély is.
Dr. Farkas Edina visszafogott sportolást ajánl kánikula idején, hiszen
forróságban a szervezet sok folyadékot és elektrolitokat veszít, amit
pótolni kell, ellenkező esetben hipertermia (a test túlmelegedése)
alakulhat ki, ami izomgörcsöket

okozhat. Ilyenkor nem épülnek az
izmok, hanem épp ellenkezőleg, a
test felhasznál minden tartalékot.
A vízháztartás felborulása különösen veszélyes a szív- és vesebetegeknél.
– A felmelegedés révén az allergiát okozó növények elterjednek,
felborul az arányuk, a pollenszezon hosszabbá válik, ennek hatására egyre többeket fog érinteni
ez a népbetegség. Az enyhébb
telek után akár egy hónappal is
korábban kezdődhet a pollenszezon. Az egyik legerősebb allergén
növény a parlagfű, mely igénytelen. Az idei nyáron is tapasztalhattuk, hogy hamarabb kezdődött a
szezonja, magasabb volt a maximuma, mert minden körülmény
neki kedvezett. Erre a jövőben is
számítanunk kell – hangsúlyozta
szakértőnk.
A doktornő azt vallja, hogy a nagy
meleg kezdetben megterhel, de
akklimatizálódni fog az emberiség a megváltozott éghajlathoz.
Az adaptálódás hosszú, több generációs folyamat lehet, amihez
életmódváltásra is szükség van.
Egyre inkább a mediterrán népekéhez hasonló napirendre kell
majd átállni, akik reggel és este
végeznek munkát, és déltől háromig sziesztáznak.
Elmondta azt is, hogy az enyhe tél
és a nyári forróság kedvez a vérszívók által terjesztett különböző
járványok elterjedésének.
A hőmérséklet, az UV-sugárzás, a
légnyomás változása, a pollenek
terjedése, mind hatással van fizikai állapotunkra. A nagy meleg
következtében növekszik a halálozások száma, mely elsősorban
a más betegségben szenvedőket
és az időseket fenyegeti. A forróság közvetlenül is veszélyezteti az
egészséget, leginkább hőguta,
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hőkimerülés, napszúrás formájában, de veszélyt jelent a kiszáradás, a szív- és vesebetegségek
rosszabbodása is. Nyáron gyakran
figyelmeztetnek minket a magas
ultraviola sugárzásra. Az UV-sugárzás káros a bőrre: enyhe esetben csupán leégést okoz, súlyosabb esetben azonban bőrrák,

melanoma is kialakulhat. Védelem
hiányában pedig a szem szaruhártyáját is megbetegítheti az erős
napsugárzás.
Tényleg ennyire aggasztó a helyzet? Néhány évtized múlva biztosan kiderül. Az egyértelműen
látható, hogy Földünk csendesen
figyel, és néha jelet ad. Félre-
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érthetetlenül kifejezésre juttatja,
hogy azért mégiscsak ő az úr. A fő
kérdés az, hogy mi a célja ezzel.
Figyelmeztetni akar? Jelezni, hogy
rossz az irány, vagy egész egyszerűen csak, amolyan bevezető tünetként mutatni szeretné, hogy mi
vár ránk, ha ezen az úton haladunk
tovább.

Klímaszorongás
A klímaszorongás vagy ökoszorongás egy új, a mentális betegségek hivatalos listáján egyelőre
nem szereplő, ám létező szorongási állapot megnevezése.
Tudvalevő, hogy a szorongás velejárója megannyi testi és lelki
negatív érzés. Ha a legjellemzőbbeket tekintjük, ilyen a szapora
szívverés, az izzadás, az álmatlanság és a pánikrohamok. Az ember akkor élheti át ezeket a tüneteket, ha olyan életeseményeket
tapasztal, amelyek félelemmel,
stresszel járnak, és az úgynevezett „támadj vagy menekülj”
reakció nem kerül levezetésre.
Ilyenkor úgymond „beszorulunk”
egy állapotba, és a levezetetlen
többletfeszültség hosszú távon
károsíthatja szervezetünket.
Akik a klímaszorongásban szenvednek, ugyanazokat az élettani
folyamatokat élik meg a mindennapokban, mint azok az emberek,
akik a stressz különböző romboló hatásaival szembesülnek napi
szinten. A mindennapi híradások
során mindannyian találkozunk a
klímaváltozással, környezetszen�nyezéssel kapcsolatos aggasztó hírekkel, és ezt sokan sokféleképpen reagálják le. Mivel a
vélt vagy valós vészhelyzetekkel

kapcsolatban ugyanolyan válaszokat ad a szervezet, így nem
meglepő, hogy az erre hajlamos
egyének, amikor arra gondolnak, hogy néhány évtized múltán
esetleg Földünk egy élhetetlen
bolygóvá válik, és az emberi életet is veszélyeztető dolgok (extrém forróság, környezeti csapások, járványok, éhezés, háborúk
stb.) várhatnak ránk, beindulhat
szervezetükben egy stresszreakció.
Ha ezek az érzések gyakorivá
válnak, az egyenes úton vezet a
klímaszorongás kialakulásához.
Habár a szorongás egészséges
mértéke akár még tudja is fokozni a teljesítőképességet, de a
klímaszorongásban szenvedőknél a negatív érzések már velejárói a mindennapoknak. Ezek
az együttes kognitív, testi, lelki komplex folyamatok teljesen
megváltozatják az egyén szubjektív életminőségét, a tehetetlenség érzése és a ránk váró,
még meg nem történt, de bármikor bekövetkezhető eseményektől való félelem testi tünetek formájában jelentkezik.
Ami nagyon érdekes tény, hogy
nemcsak a felnőtt lakosság körében jelentkezik egyre nagyobb

mértékben a klímaváltozással
kapcsolatos félelem ilyen szintű
kóros megnyilvánulása, hanem
most már egyre több fiatalnál is
megfigyelhetők hasonló tünetek
világszerte. Erre a kutatók azt a
magyarázatot találták, hogy a
fiatalok a saját jövőképük mellett
fokozatosan szemlélik a globális
jövőt is, és egyre inkább ráeszmélnek, hogy a munkaerőpiacon
a vállalatok többségének csak a
profit a vezérelve, akár a környezet pusztítása árán is, és minderre még rájön az a folyamatos teher, hogy az idősebb generáció
tagjai tőlük várják a világ megmentését.
Hogy mit lehet tenni az ökoszorongás ellen? Egyrészt segíthet
a témában való széles körű tájékozódás, habár ez sokszor növeli
a szorongási szintet, de legalább
nem egy ismeretlen dologtól
kell félnünk. Természetesen a
pszichoterápiás módszerek is
segíthetnek. A szakértő segítségével hosszú távon végzett
autogén tréning és meditációs
gyakorlatok jól bevált módszerei
a stressz- és a szorongáskezelésnek. Emellett érdemes mindennap tenni valamit a környezetünk
védelme érdekében.
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ANTIbiotikum…
Váczi Gergő | Fotó: saját archívum, internet
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Világszerte évente mintegy 700 ezer ember, ebből 25 ezer EU-s állampolgár hal meg antimikrobiális rezisztencia, azaz antibiotikumoknak és más gyógyszereknek ellenálló baktériumok, paraziták, vírusok és
gombák okozta megbetegedések miatt. A szakértők attól tartanak, hogy 2050-re többen halnak meg
ilyen szuperkórokozók miatt, mint rákban. Sajnos felelőtlenek vagyunk, hiszen gyakran olyan betegségekre szedjük be az antibiotikumot, amelyre nem is gyakorol hatást. Sőt ezt a legtöbb esteben otthon
megmaradt gyógyszerekkel tesszük, tehát az öngyógyítás furcsa és nagyon veszélyes módját választjuk.
Dr. Novák Hunor csecsemő- és gyermekgyógyász szerint a túlzott antibiotikumfogyasztást komolyan
kell venni. Az Atomerőmű magazinnak azt is elmondta, hogy a rossz tendencia kialakulásában pedig
nemcsak mi betegek, hanem bizony az orvosok is felelősök.
–– Rengeteget hallunk mostanában az antibiotikumrezisztenciáról. Mielőtt a téma mélyére ásnánk, tisztázzuk, hogy mit is jelent
mindez.
–– Az antibiotikumrezisztencia azt
jelenti, hogy bizonyos baktériumok egyes antibiotikumokra ellenállókká válnak. Rengeteg tévhit
van ezzel kapcsolatban. Többféle
betegség létezik. Vannak bakteriális és vannak vírusos betegségek.
A betegségek közül a vírusos betegségek a leggyakoribbak, különösen gyerekeknél. Szinte majdnem mindig azokkal találkozunk.
Az antibiotikumok azonban csak
a bakteriális fertőzésekben hatásosak. Ott se mindegy mikor, mit
használunk, de vírusos betegségekre egyáltalán nem hatnak ezek
a szerek.
–– A baktériumok antibiotikummal
szembeni ellenállása természetes
folyamat, vagy erről mi emberek
is tehetünk a túlzott mértékű vagy
éppen a kontrollálatlan antibiotikumfogyasztással?
–– Az, hogy rezisztensé tudnak
válni, ez egy természetes folyamat. Ez amolyan természetes képességük, és ez segíti őket ahhoz,
hogy ellenállóbbak legyenek a fertőzésekkel szemben. Ennek persze mi nem örülünk, de az, hogy
ilyen magasfokú ma már az antibiotikumrezisztencia, hogy vannak
baktériumtörzsek, amelyek egyre
többféle antibiotikummal szem-

ben ellenállók, nos erről sajnos
jórészt mi emberek tehetünk. Itt
nemcsak az állatgyógyászatban az
antibiotikumos kezelés, a takarmányozás tehető felelőssé, hanem a
humán orvoslásban az indokolatlan antibiotikumhasználat, amiben

– valljunk szint – nagyrészt mi orvosok vagyunk a felelősek.
–– Ez tehát arra utal, hogy az orvosok bizonyos esetekben indokolatlanul antibiotikummal próbálnak
kezelni bizonyos betegségeket?
–– Így van, de az egy nagyon
komplex dolog, hogy miért is írnak
fel antibiotikumot. Nyilván az orvos
hajlamos az antibiotikumrezisztenciát félvállról venni, és felírja azzal
a szándékkal, hogy ne legyen szövődménye az esetleges bakteriális

fertőzésnek. Biztos, hogy van egy
ilyen komponens is. De nagyon
sokszor maga a páciens követeli
az antibiotikumot. Nem fogadják
el, hogy a vírusos fertőzések döntő többsége teljesen spontán gyógyul, és nincs rá igazán hatásos
gyógymód, csak az idő gyógyítja
meg például a náthát. Én személy
szerint megértem azt a háziorvost,
aki gyakran már csak legyint, hiszen belefárad a betegek fenyegetőzésébe. Sok kollégától hallottam, hogy a páciens fenyegetőzik,
hogy ha az orvos nem ír fel antibiotikumot, akkor feljelenti, elmegy
más háziorvoshoz, ami már anyagilag is érinti a háziorvost, hiszen a
betegek alapján kapják a finanszírozást. Szóval sajnos elég komplex
a dolog.
–– Mi történik akkor, ha egy baktérium ellenállóvá válik az antibiotikummal szemben? Ez esetben mit
tehet az orvos? A dózis növelése
lehet a megoldás, vagy más antibiotikumhoz kell nyúlni?
–– Onnan indítanám a kérdést,
hogy bizonyos betegségekben
meghatározott antibiotikumtípust
kell használni, nem mindegy, mit.
Ezért nem javasolt az, hogy az emberek otthon tartsanak korábbi
kúrákból megmaradt antibiotikumokat. Egészen más antibiotikum
kell mondjuk egy húgyúti fertőzésre, egy középfülgyulladásra
vagy éppen egy bőrfertőzésre. Tehát az orvosnak kórokozóban kell
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gondolkodna. Tudja, hogy melyik
betegségben, melyik kórokozó a
gyakoribb, az mire érzékeny várhatóan, és ennek fényében ad antibiotikumot. Tehát könnyen lehet,
hogy egy tüdőgyulladásra teljesen
hatástalan lesz egy olyan antibiotikum, amit mondjuk középfülgyulladásra szednénk. Ezért fontos,
hogy az orvos így gondolkozzon,
és igen, ha elterjednek ezek a rezisztens baktériumok, akkor probléma, hogy a korábban hatásosnak
bizonyuló gyógyszer hatástalan
lesz. Olyan, mintha nem szedné
az ember. Itt két megoldás lehetséges. Bizonyos esetekben a dózis
növelése segíthet, de nagyon sokszor másfajta antibiotikumot kell
adnunk. Ez azonban lehet, hogy

méregdrága, vagy több mellékhatással rendelkezik, mint a korábbi.
Az is előfordulhat, hogy csak intravénásan adható kórházban, tehát
itt brutálisak lehetnek a költségek.
Emellett ott van a legrosszabb verzió: hogy nem lesz olyan szer, amivel gyógyítani tudnánk, mert mindennel szemben ellenálló.
–– Ha már említette a mellékhatásokat. Az antibiotikumnak milyen
mellékhatása lehet?
–– Nagyon fontos, hogy ne szedjünk indokolatlanul antibiotikumot. Ne várjuk tőle a megváltást
minden betegségben, ha viszont
szedni kell, akkor ne féljünk tőle.
Ne fél dózisban szedjük, ne két napig, hanem szedjük végig. Orvosként mindig mérlegelni kell a koc-

kázat és a haszon arányát. Sajnos
minden gyógyszernek lehet mellékhatása. Nagyon sokan félnek
a gyógyszerektől, és ez az érzés
erősödik, ha a betegtájékoztatót
elolvassák. Abban általában nyolcféleképpen írják le, hogyan lehet
belehalni az adott gyógyszerbe.
Megnyugtatnám az embereket,
hogy bár minden gyógyszernek lehet mellékhatása, de – különösen
a súlyosabbak – nagyon ritkák, és
azért írják le a gyógyszergyárak,
hogy jogilag védjék magukat. Mellékhatásként megváltozhat a bélflóra, jelentkezhet hasmenés vagy
hasfájás, de rengeteg egyéb kárt
is okozhat. Például a csecsemőkorban használt indokolatlan antibiotikumfogyasztást egyértelműen
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kapcsolatba hozták a gyulladásos
bélbetegségekkel. Ez egy kellemetlen, akár életünk végéig tartó durva betegség. Tehát nagyon
fontos, hogy ésszel kell használni,
az antibiotikum szükséges rossz
lehet, ami ugyanakkor adott helyzetben sokszor életmentő „rossz”.
–– Mennyire fontos a probiotikum
használata?
–– A probiotikumok mögött rettentően erős a marketing. Lehet,
hogy kiábrándító lesz, de a probiotikumoknak nagyságrendekkel
kisebb a haszna és értelme, mint
ahogyan azt a reklámok sugallják. Nincs olyan szakmai ajánlás,
ami egyértelműen azt javasolja,
hogy antibiotikum mellé probiotikumot kellene szedni. Sajnos azt
kell mondjam, hogy az emberek
erőteljes megtévesztése zajlik.
Egy esetben jó igazából a probiotikum, hogyha az antibiotikumhoz társuló hasmenéses betegség
esélyét akarjuk csökkenteni, de akkor is nagyon enyhe hatása van.
–– Eszerint, halkan kérdezem, egy
erős gyógyszerlobbi lehet a háttérben?
–– Ez egyértelmű. Erős gyógyszerlobbi van a háttérben, másrészt pedig az is, hogy sajnos
Magyarországon nem kellően elterjedt a bizonyítékon alapuló orvoslás. Azaz, hogy a tudományos
ajánlásokat kövessük. Sok olyan
terápia is előfordulhat az orvosok
körében, ami nem állja meg tudományosan a helyét. Ehhez kapcsolódik, amit szerencsére gyakran
lehetett különböző médiumokban hallani, hogy a kalcium nem
hatásos az allergiában. Egyáltalán
nem. Mégis a recepteken látszik,
hogy milyen javallatban írták fel
orvosok. Az OGYÉI adatai szerint
több mint egymilliárd forint értékben írtak fel kalciumot az orvosok

2015-ben olyan javallatban, amiben teljesen hatástalan és értelmetlen.
–– Ez sokkoló. Térjünk vissza a
beszélgetés elejére. Említette az
állattenyésztéssel kapcsolatban
is az antibiotikumok használatát.
Az állatokban meglévő antibiotikum ránk emberekre gyakorolhat
hatást?
–– Igen, de ennek ellenőrzése a
hatóság feladata. Boltokba csak
olyan termékek kerülnek, amelyek már nem veszélyesek ránk.
Ezért fontos, amit a hírekben lehet hallani sokszor, hogy ha ellenőrizetlen eredetű húst találnak,
azt megsemmisítik. Ezt azért csinálják, mert nagyon sokszor vannak állatok, amelyek olyan betegségben szenvednek vagy olyan
gyógyszert kapnak, ami miatt
nem lehet levágni őket két hónapig. Ilyenkor ezt megpróbálják kijátszani feketevágással.
–– Ha egy konklúziót kellene vonni, akkor Ön az antibiotikumokkal
kapcsolatban mit javasolna, mit
tegyünk, és milyen víziója van a
jövővel kapcsolatban az antibiotikumok tekintetében?
–– Amit tehetünk, hogy például
az otthon tartott antibiotikumot
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ne dobjuk ki a kukába, hanem ha
lejárt, akkor vigyük vissza. Minden
gyógyszertárban
visszaveszik.
Ez nagyon fontos, mert különben
bekerül a környezetbe, ivóvízbe,
és akkor mi is megisszuk, ez pedig nem jó dolog. Ne kezdjünk el
otthon megmaradt antibiotikumokat orvosi javaslat nélkül beszedni. A harmadik dolog pedig,
ami a páciensek, laikusok és az orvosok számára is egy nagyon fontos üzenet, hogy vírusfertőzésben
ne használjunk antibiotikumot.
Tehát egyszerűen csökkentsük
az antibiotikum használatát. A vízióm pedig az, hogy sajnos egyre
több rezisztens baktérium okozta
fertőzésre derül fény, ami bizony
nehezen kezelhető. Ez többnyire
úgy derül ki, hogy adjuk az antibiotikumot, szövődmény alakul
ki, mert kiderül, hogy egy ellenállóbb szuperbaktérium volt a
kórokozó, így hívják az antibiotikummal szemben ellenálló baktériumokat. Borzasztóan nőni fog
ezeknek a kezeléseknek a költsége, és könnyen lehet, hogy olyan
fertőzések alakulnak ki, amik ellen
semelyik gyógyszer nem lesz hatásos, és sajnos sokan meg fognak halni emiatt.
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Ha becsap a ménkű
Váczi Gergő | Fotó: Retkes Tamás, A Ti Fotóitok fotópályázat, saját archívum, internet
Annak az esélye, hogy belénk csapjon a villám, nagyjából megegyezik annak valószínűségével, hogy
pókerben a legerősebb lapkombináció, a royal flush lesz a kezünkben: ez 1 a 750 000-hez. Földi Kata
egyike azon szerencséseknek, aki átélte és túlélte azt, amit szinte lehetetlen túlélni. A fiatal hölgybe
két évvel ezelőtt nyáron egy családi pihenés alkalmával csapott a villám. Meghalt. Többször kellett újraéleszteni. A felépülése hosszadalmas és keserves volt, de ma már – bár furcsának tűnik – örül, hogy megtörtént vele. Élete megváltozott, mások lettek a prioritások, és megtapasztalta, mekkora erő lakozik
saját magában. Ma pedig már azonfelül, hogy életét a megfelelő mederben tartja, másoknak is igyekszik
segíteni, és felépülésével erőt adni, utat mutatni.

–– 2017 júliusa sorsfordító dátum az életedben. Mire
emlékszel? Mi történt azon a bizonyos napon?
–– Július 23-a volt. A gyerekekkel Csongrádon, a Körös-toroknál strandoltunk. Ez az, ahol a Tiszába belefolyik a Körös. Gyönyörű hely. Egy idő után erős vihar
csapott le ránk. Annyira hirtelen jött, hogy otthagytunk lent mindent. Később azonban a gyerekjátékokért visszamentünk a barátnőmmel. Ekkor még javában szakadt az eső.

–– Utána mi történt?
–– Leértünk a partra. Nyilván szaladtunk az eső miatt.
Amikor lehajoltam az egyik játékért, akkor a jobb csípőmbe vagy a derekamba éreztem, hogy belecsapott
a villám. Nagyon furcsa, de úgy érzékeltem, hogy egy
nagyon jó érzés fogott el. Bizsergető, meleg. Se hang,
se idő, se mozgás. Rajtam kívül senki nem beszélt,
senki nem mozgott. A villámnak a hangját sem hallottam. Csak azt láttam, úgy érzékeltem, mintha megállt
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volna az idő, mintha egy filmet megállítasz, és látod a
képkockát, ahol állnak az emberek, és senki és semmi
sem mozog. Én viszont mozogtam, beszéltem, körbenéztem, és akkor azt kívántam magamban, hogy
bárcsak soha ne érne ez véget. Aztán éreztem, hogy
elnehezülnek a kezeim, a lábaim. Rendesen húzott a
föld. Elsötétült minden, és akkor tudtam, hogy most
meg fogok halni. Onnantól kezdve nem emlékszem
semmire, nincs emlékem, csak a kórházból, ahogy felébresztenek.
–– Mi volt az első emléked ezután?
–– Időrendbe már pontosan nem tudom összerakni, de talán az volt először, hogy el akarta mondani
a nővérke, hogy ott vagyok az intenzíven, és hogy
tudom-e, mi történt velem. Mondtam, hogy igen, tudom. Belém csapott a villám.
–– Elmesélték, hogy mi történt pontosan ott a parton,
miután beléd csapott a villám?
–– Ilyen szájhagyomány útján terjedtek a dolgok.
Volt, aki azt mondta, egyébként az van a zárójelentésemben is, hogy métereket repültem, amikor belém csapott. Ezt én nem éreztem, nem emlékszem
rá. Úgy emlékszem, hogy csak simán elestem, fejjel
a homokba. Ott holtan estem össze. Szerencsére a
vízi mentők ott voltak tőlünk körülbelül húsz méterre,
akik gyorsan odaszaladtak, és elkezdtek bennünket
újraéleszteni. Azért bennünket, mert a villám állítólag
kettévált, és a barátnőmet, valamint engem talált el.
Megnézték, hogy a légutak tiszták-e, hogy el lehet-e
kezdeni az újraélesztést. Nálam így volt. Nálam lehetett. A barátnőmnél nem, de később szerencsére őt is
stabilizálni lehetett.
–– Hányszor kellett újraéleszteni a parton?
–– Kétszer.
–– Ezután milyen sérülésekkel kerültél a kórházba?
–– Nagyon instabil volt az állapotunk, sokára tudtak
bennünket kórházba szállítani. Utána is gyakorlatilag
egy hétig életveszélyben voltunk. Ami sérülésem lett,
hogy a májam szétrepedt a tüdőm pedig kilyukadt.
Ezeket ott kezelték. Nyilván nem tudtak semmilyen
diagnosztikai berendezésbe betenni, hiszen a protokoll szerint ilyen esetben ez csak 48 óra után lehetséges. Ezért addig nem is tudták pontosan, hogy milyen
sérüléseim vannak. Kérdezgették tőlem, hogy fáj-e
valamim, amire én gyakorlatilag ordítással reagáltam.
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Rettenetes fájdalmaim voltak, és könyörögtem, hogy
kezdjenek valamilyen beavatkozást, de ők csak találgattak. Végül csak akkor tudták feltérképezni a pontos
állapotomat, amikor gépbe tudtak tenni. Addigra már
olyan sok vért vesztettem, hogy a hasüreg is megtelt.
–– Milyen kezeléseket kaptál?
–– Vérátömlesztést kellett hogy kapjak, majd a légmellet azonnal elkezdték kezelni. Aztán a májammal is
megműtöttek, ami után két napig voltam mélyaltatásban. Egy nappal később, pénteken ültettek fel először.
Nyilván addig is járt hozzám a gyógytornász, csak én
ebből nem sokat érzékeltem. Szombaton mondták,
hogy hívjam be a gyerekeket, mert már annyira jól vagyok, hogy ez nagyon sokat fog adni a gyógyulásomhoz. Az intenzív osztályra ők nem jöhettek be, ezért engem toltak ki tolókocsival.
–– Ez hány nappal volt a baleset után?
–– Nem egészen egy héttel az eset után. Vasárnap volt
a villámcsapás, és a következő szombaton jöttek a gyerekek. Nagyon vártam őket. Két napja voltam fent igazából, nagyon sokat aludtam, éreztem, hogy sokat kell
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pihennem. Nagyon fáradt voltam, de ahogy megjöttek, beszélgettünk, bár túlnyomórészt ők beszéltek.
De ekkor újabb baj történt. Egyszer csak éreztem,
hogy lecsuklik a kezem, hogy semmilyen kontrollom
nincs saját magam felett. Az egyik kezem lecsuklott,
majd a másik is, a fejem elnehezült, és még a nyelvem is lógott. Még mindig az eszméletemnél voltam,
és egyszerűen nem értettem, hogy miért nem tudok
megszólalni és mozogni. Semmi fájdalmam nem volt,
csak egyszerűen nem tudtam se mozogni, se beszélni. Azonnal bevittek az ágyamra, és körülbelül öt óra
hosszáig tanakodtak, hogy mi történhetett. Azt hitte
az ügyeletes orvos, hogy felizgattam magam, hogy
a gyerekek bejöttek, de aztán végül csak sikerült kideríteni, hogy tüdőembóliát kaptam. Kettő rög volt a
tüdőmben. Az egyik a jobb tüdőmben, a másik a bal
tüdőmben. 1-1 centisek, ami valószínűleg a villámcsapás miatt alakulhatott ki, valamint azért is, mert nem
kaptam vérhígítót a májműtétem után. Az volt a céljuk

ugyanis, hogy elálljon a vérzés. Végül vérhígítót adtak, ami rendbe hozott. Ezt egy évig kellett szednem.
Ez volt egyébként a legrosszabb élmény az egészben.
Tüdőembóliában ugyanis az ember környezetében
sokkal többen halnak meg, mint villámcsapásban.
Nekem akkor ott a kórházi ágyon hirtelen, amikor közölték, sokkal ijesztőbbnek tűnt, mint a villám.
–– Maga a rehabilitáció meddig tartott?
–– Gyakorlatilag én rehabilitáltam magam, mert orvosi rehabilitáció nem volt. Jelentkeztem egy rehabos
osztályra, de nem vettek fel. Nem voltam elég rossz
állapotban, pedig egy hónap alatt majdnem 20 kilót
fogytam, és rettenetesen rossz fizikai állapotban voltam. Ha az ember három héten keresztül csak fekszik,
és nem csinál semmit, akkor óhatatlanul mozgáskoordinációs problémái lesznek. Lefogy, elapadnak az izmai. Ezt megélni nem egyszerű. Újratanultam beszélni, újratanultam járni. Persze nem a nulláról, de újra
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–– Akkor innen már egyenes út vezetett a gyógyulásig?
–– Sajnos nem volt ennyire egyszerű. Komoly morfiumfüggőségem alakult ki, ami miatt elvonási tüneteim lettek. Mindennap 10 milligramm ilyen gyógyszert kaptam, ami rengeteg. Nagyon-nagyon sok. Nyilván én az
intenzíven feküdtem, amelyre egészen más szabályok
vonatkoznak, mint egy másmilyen osztályra. Aztán ezt
a 10 milligrammot két hét után egyik napról a másikra
megvonták tőlem. Mikor átkerületem egy másik osztályra, ahol ezt nem lehet adni, nem értettem, hogy mi a baj.
Nekem korábban semmilyen szenvedélybetegségem
nem volt, és nem tudtam milyen az, ha az embernek elvonási tünetei vannak. Nem tudtam, hogy az micsoda,
csak azt, hogy szenvedtem. Így utólag már tökéletesen
be lehet határolni. Borzasztó fájdalommal járt, szó szerint a falat kapartam. Sírva könyörögtem a testvéremnek,
hogy vigyen vissza az intenzívre.

kellett az izmaimat és így saját magamat regenerálni.
Ezt otthon csináltam.
–– És hogyan?
–– Mindenféle vitaminokat, fehérjéket ettem úgy,
hogy közben nem nagyon tudtam edzeni. Megpróbáltam ráülni a biciklimre, mikor hazajöttem a kórházból, de még ez sem ment. A járás is komoly fizikai
megpróbáltatást jelentett. Annyira el tudtam fáradni
pár lépés után, hogy muszáj volt leülni, megtámaszkodni. Sokáig járókeretet használtam. De mindenképpen meg akartam csinálni, és azt hiszem, az akaraterőmnek köszönhetem, hogy aztán másnap újra
megpróbáltam felülni a kerékpárra. Volt olyan nap,
amikor csak ültem a biciklin, és örültem annak, hogy
rá tudtam ülni. A pedálra még nem tudtam rátenni a
lábam. Aztán később a gyerekek segítettek, rátették
a lábam a pedálra. Egy hét múlva pedig már letekertem 8 km-t.

–– Mikor érezted úgy, hogy akkor nagyából jól vagy?
Teljes erőbedobással tudsz már az életre, a családra koncentrálni?
–– Gyakorlatilag egy év telt el, hogy azt tudtam mondani, vissza tudtam térni a rendes kerékvágásba. Három
hónapig voltam csak táppénzem, hál ‘Istennek nagyon
jó munkahelyem volt, ahol fizikailag nem kellett száz százalékosnak lennem. Fél év után éreztem azt, hogy az
életkedvem is kezd visszatérni, akkor kezdett elmúlni az
elvonási tünet is. Akkor már nem volt őrületes fájdalmam
sem. Tehát körülbelül egy év után éreztem azt, hogy fizikailag is rendben, viszonylag optimális állapotban vagyok.
–– Lehet buta a kérdés, de mit adott ez az eset? Adott-e
esetleg valami pluszt?
–– Igen, két dolog van mindenképpen, amit szeretek elmondani és szem előtt tartani azóta is. Az egyik, hogy az
akaraterő bármire képes. Csak az emberek nem veszik
a fáradtságot, hogy ezt elhiggyék. Igenis, ha valamit kitalálsz, azt véghez lehet vinni. Ez bármire igaz. Az életed
úgy alakul, ahogy te alakítod. Ez a fizikai létedre is vonatkozik. Nagyon sokat tud tenni pozitív és egyébként negatív irányba is. A másik dolog az, hogy ilyenkor azért az
ember számvetést csinál. Elgondolkodik, hogy mik azok,
amik teljesen lényegtelen dolgok, és mik azok, amelyek
fontosak. Ma már nem foglalkozom azzal, hogy másoknak megfeleljek, nem foglalkozom számomra lényegtelen dolgokkal, inkább arra próbálok koncentrálni, ami
engem épít, boldoggá tesz, ezáltal tudok másoknak is
adni vagy tudom őket is kicsit építeni.
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Klímadráma

Váczi Gergő | Fotó: Magellán
Az idei év rekordévként vonul be az időjárás mérésének történelmébe. A Meteorológiai Világszervezet
adatai szerint június volt a legmelegebb az elmúlt 118 évben. Az előző csúcstartót, a 2003-as júniusi
22,34 °C átlagot 0,32 °C-kal múlta felül az idei. Ezt a világszervezet főtitkára, Petteri Taalas a következőképpen kommentálta a WMO közleményében. „Ez nem a tudományos fantasztikum kategóriája, ez
maga a valóság, maga az éghajlatváltozás. Ez most történik, és ez még rosszabb lesz a jövőben, ha nem
cselekszünk sürgősen.”

Negatív rekord
Az átlaghőmérséklet emelkedése természetesen Magyarországot sem kerülte el. Az Országos
Meteorológiai Szolgálat közleménye szerint 2019 júniusa a legmelegebb hónap volt 1901 óta.
Az OMSZ honlapján egyébként az
is olvasható, hogy idén az orszá-

gos és a fővárosi nappali hidegrekord is megdőlt. Május 6-án 4,4 °C
volt a legalacsonyabb maximumhőmérsékleti rekord, amelyet Kékestetőn regisztráltak 1957-ben.
Most az ország fölé áramló hideg
levegő és a borongós, csapadékos időjárás miatt szintén a Kékestetőn csak 2,3 fokos maximum-hőmérsékletet mértek, így ez lett az

új országos napi legalacsonyabb
maximum-hőmérsékleti rekord.
A viharok és a szélsőséges időjárás az egész planétán elhatalmasodott ebben az évben. Felsorolni
sem lehet ezek sokaságát. Villámviharok, özönvízszerű esőzések,
jégeső, extrém havazás. És persze
az ellenpólus. Hatalmas hőség, erdőtüzek, melegrekordok, aszály.
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De hogy csak az elmúlt heteket
említsem: az Egyesült Államokban
és környékén tomboló Dorian hurrikán soha nem látott erővel csapott le a térségre. Mintegy 250
km/órás sebességgel tombolt,
ami több ember halálát követelte és sok tízezer ember otthonát
semmisítette meg.
Dr. Juhász Árpád geológus szerint
egyértelmű, hogy a hurrikánok kialakulásáért is felelős trópusi ciklonoknak szezonja meghosszabbodott. A népszerű szakember
szerint Magyarországon is érzékelhető változás. Ilyen jelenség például, hogy egy hosszú forró idő-

szak után hirtelen egy olyan óriási
felhőszakadás alakul ki, amely esetenként óriási károkat is okoz.
„Meggyőződésem, hogy van
globális fölmelegedés, és ennek
többféle vonzata van, az egyik,
hogy a forró napok száma minden évben egyre több és több.”
Árpi bácsi – ahogy kollégái hívják
– a felmelegedés tényét nem az
elmúlt évek szélsőséges időjárási
jelenségeire alapozza. A bizonyosságot véleménye szerint a föld hőmérőjének nevezett gleccserek
adják. Egészen pontosan azok változásai. Ő az elmúlt évtizedekben
mintegy kettőszáz gleccsert tanul-
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mányozott. „Mindegyik az utóbbi
150 év alatt hihetetlen mértékben
megfogyatkozott,
megrövidült.
Ahol a hegyek tetején jégsapkák
vagy jégmezők voltak, ott ezeknek a vastagsága is csökkent, ezt
ma már műszerekkel detektálni
lehet.” De a felmelegedésről véleménye szerint nem csak mi, emberek tehetünk. „Van egy természeti
folyamat, amire az ember rárak néhány lapáttal. Egészen pontosan
nem tudjuk megmondani, hogy
ebben a felmelegedési folyamatban mennyi a spontán természeti rész és mennyi az ember bűnös
szerepe.”

Az utolsó utáni esély
„Egy fok melegedés már megtörtént, tehát ezen már túl vagyunk.
Ennyit okozott az emberiség, az
ember okozta tevékenység.” Mika
János éghajlatkutató ezt a felmelegedést az ipari forradalom kezdetétől számítja. Tehát az elmúlt mintegy 160 évben melegedett a föld
légköre egy fokkal. Egy tanulmány
szerint a másfél fokos melegedés
lenne ideális, bár ez a szakember
szerint pusztán illúzió. „A két fok
az egy reálisabb cél, ahhoz is már
csak egy van hátra. Ahhoz, hogy
ezt a kettőt el tudjuk érni, nagyon
erősen le kell csökkenteni a kibocsátását az üvegházhatású gázoknak.” Azaz megújuló energiával
kellene kiváltani a fosszilis szénalapú energiákat, több zöldfelületre
lenne szükség, és fontos lenne az
energiatakarékos élet kialakítása.
Ha nem változtatunk, akkor a kritikus 3 fokos felmelegedés is reális lehet, ami visszafordíthatatlan
következményekkel járna. Például
a föld úgynevezett jégdugója is
elmozdulhat. „Ha ez onnan elmozdul, akkor minden bizonnyal el is
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olvad. Ennek öt méter tengerszintemelkedés lenne a következménye.” Tehát New York, Tokió vagy
éppen Dublin tulajdonképpen eltűnne. De 3 fokos felmelegedésnél Grönland is kiolvadhatna, ami
további hét méterrel emelné a
tengerszint magasságát. Ez összesen 12 méteres vízszintemelkedést
jelentene. Ennek következtében
lelassulna a Golf-áramlás, ami éghajlatváltozást eredményezne, és
szélsőségesen esős, valamint száraz területek alakulnának ki a földön. De persze reménykedjünk
abban, hogy okosabbak, takarékosabbak és innovatívabbak leszünk.
Ebben bízik Juhász Árpád is. „Meg
kell találni azokat a mezőgazdasági termelési módokat, amelyek
olyan növényeket termesztenek,
amelyek ezt a megváltozott klímát
jól elviselik, és magas hozamot
biztosítanak. És meg kell tanulnia
az emberiségnek sokkal kevesebb
vízzel takarékosabban bánni, mint
ahogyan pillanatnyilag pazarlóan
bánik.”

Becsaphat a mennykő
És ha már a jó tanácsoknál tartunk. Az elmúlt évek heves viharai gyakran jártak és járnak heves
esőzéssel és villámcsapásokkal.
Nézzük, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy elkerüljük a
villámcsapást, ami ugyan szerencsére nagyon ritkán, de bizony
előfordulhat, ha rosszkor vagyunk
rossz helyen. „Magányos fa alá
ne álljunk, illetve ne mi legyünk a
legmagasabb pont a környéken.
A legjobb, ha guggoló pózban
vagyunk összezárt lábbal, még
akár lábujjhegyre is emelhetjük
magunkat, hogy még kisebb legyen.” Mármint a földdel való
érintkezési pont. De az autó is me-
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nedéket nyújthat, hiszen a karos�széria, mint egy Faraday-kalitka,
elvezeti az elektromosságot. Molnár Ákos minden bizonnyal tudja,
mit beszél. Viharvadászként számtalan extrém helyzetben, veszélyes vihar közelében volt már az
elmúlt években. „Volt már jó pár
közeli villámcsapás, akár 20 méter közelségben is, illetve egyszer
egy 166 km/órás sebességű szélvihar csapott le ránk az éjszaka
közepén.” De Ákos rendszeresen
utazik Amerikába is, természetesen akkor, amikor tornádószezon
van. „A legközelebbi egy 800 méter átmérőjű tornádó volt, amihez
200 méter közelségbe kerültünk.”
Persze ezeknek a kalandoknak
megvan a maga értelme. Ákos
és kollégái folyamatos méréseket
végeznek, amelyek célja, hogy a
tornádók lehetséges kialakulását
és pozícióját időben jelezni lehessen. Ugyanis, bár nem gondolnánk, de Magyarországon is
évente tucatnyi tornádó alakul
ki, amelyek nem túl veszélyesek.
1924-ben azonban egy brutális
tornádó okozott hatalmas pusztítást Bia és Vác között. „A károkból utólag rekonstruálták a 370
km/h-s forgási sebességet, sajnos
falvakat rombolt le, és halálos áldozatai is voltak.”
Az éghajlatunk változik. Ez tehát
tény. Az is kimondható, hogy felelősek vagyunk mindezért. A jelenség még kezelhető, de ehhez
az egyénen kívül a gazdasági
és politikai elitnek is tennie kell,
kellene. A felmelegedéssel járó
problémák pedig a nem túl távoli jövőben már jelentkezhetnek.
Az ENSZ menekültügyi főbiztosságának előrejelzése szerint 2050re akár egymilliárd klímamenekült
lehet a földön, ha a negatív irányú
változást nem sikerül lefékezni.
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Tolna

Generációk együttműködése
Susán Janka | Fotó: Juhász Luca

Érezték már azt, amikor valami jól sikerült, hogy olyan kerek lett minden, egy kerek történet állt össze,
ami lezárható, és jó érzéssel elrakható az emlékek közé? A tolnai látogatásunkkor ezt éreztem, mert a
történetek egymásba értek, a következőt egy szép kapcsolódási ponttal tudtam kötni az előzőhöz. Előre csak ennyit mondok: selyem – kékfestő – habán kerámia, mind régóta Tolna múltjának részei, és talán
a jövőé is.

Selyemgyártörténeti
emlékszoba – Németh
István kalauzolásával
Amikor megérkeztünk a gyárba,
éppen indultak haza a dolgozók.
Szép sorban kezet fogtak a portással, még akkora az üzem, hogy talán
mindenki ismer mindenkit. Egy modern tárgyalóban várakoztunk egy
kicsit, majd megérkezett Németh
István, az idegenvezetőnk, és átmentünk a gyönyörű régi téglaépületekbe. Jelenleg német tulajdonosa van a gyárnak, és üvegszövetet
gyártanak, leginkább exportra.
Az építőipar a legjelentősebb fel-

használójuk, mert az üvegszövet
szakítószilárdsága kiemelkedően
jó, ezért kiválóan felhasználható
erősebb felületek kialakítására.
Ez a jelen, de honnan indultak?
A gyár fennállásának hetvenötödik
évfordulójára készült el a gyártörténeti emlékszoba. Két lelkes nyugdíjas kollégáját említi meg István,
Steinbach Feri bácsit és Majtényi
Misi bácsit, akiknek köszönhető,
hogy ilyen formában összeállt a bemutató.
A szobában a gyár régmúltját tudjuk nyomon követni a selyem előállításától a szintetikus fonal feldolgozásáig. Ott sorakoznak a régi

gépek, mérőműszerek, selyemgubók, félkész és egészen finom
selyemszálak. Képek a falon, a mosolygós és csinos szövőnőkkel, és
emléktárgyak. Egy selyemgyárban
a naptár is selyemre volt nyomtatva régen.
A gyár alapkövét 1898-ban tették le, és 1900-ban indult el a gyár
százhúsz fonóegységgel, amivel
napi ötven kilogramm selymet tudtak előállítani. Az induláshoz használt gépeket vásároltak Olaszországból, így a kiállított gépek még
a gyártól is idősebbek – hívja fel a
figyelmet erre István.
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A selyemgyár építése
Bezerédj Pál 1880-ban hozta létre az Országos
Selyemtenyésztési Felügyelőséget Szekszárdon,
amelyhez – elképzelése szerint – fonoda is tartozott
volna. Ez a terv nem valósulhatott meg, mert a rendelkezésre álló víz minősége és mennyisége nem
felelt meg a követelményeknek. Ezért felkereste a
tolnai elöljáróságot, ahol előadta a fonoda építési
tervét. Szerencsére az akkori tolnai elöljáróságnak
helyén volt az esze, és azonnal beleegyezett a megvalósításba. Ez a megkeresés 1894-ben történt.
Tolnán 1900. április 24-én mutatták be a megye és
az ország érdekelt méltóságainak a tolnai fonodát,
amely másnap megkezdte hivatalos üzemelését
olasz szakmunkásnők közreműködésével. 1909-ig
az országban kilenc fonodát építtetett. A tolnai volt
a harmadik, és a kilenc közül a legnagyobb. Bezerédj Pál kül- és belföldi vendégeit ebben a fonodában látta vendégül, és mutatta be a selyemfonást.
(Forrás: Steinbach Ferenc: Emlékszobai kalauz)

Még nem láttam selyemgubót, itt
meg is foghattam. Ezek olyan földimogyoró-méretűek, és abban is
hasonlítanak rá, hogy bennük csörög a selyemhernyó bábja. Nem
véletlenül említi István az ovis látogatókat, akik Kinder tojáshoz szokták hasonlítani. Hogyan készíti el a
selyemgubót a hernyó? A szájszervével kezdi el két irányból a selyemszálat kiválasztani, tehát egy szál is
kettőből áll, és felületére a szericin
nevű ragasztóanyagot viszi fel, ami
miatt lesz szilárd a gubó. Az ipar
számára akkor jó, ha már a hernyó
bebábozódott benne, de még nem
kezdi el kirágni belőle magát. Miért
fontos ez? Mert egy gubó egyetlen
selyemszálból áll, és a hossza még
hihetetlenebb, ezerkétszáz-ezernégyszáz méter. Hőkezelése után
az itt dolgozó hölgyeknek kellett
megkeresni a szál kezdetét, majd
lefejteni azt róla. Ez vajon hány
gubót jelentett a napi ötven kilogramm selyem előállításához?

Tolnai Kékfestő Műhely –
alapítva: 1810
Horváth Balázs vezetett be minket
a kékfestőanyag-készítés titkaiba,
aki már hetedik generációként viszi tovább ezt a különleges szakmát családjukban. A látogatásunk
előtti hétvégén nősült stílusosan,
a menyasszonyi ruha és a vőlegény
mellénye is kékfestőtechnikával
készült, de selyemből. A selyem
festését ezzel a technikával már feleségével kísérletezték ki. A következő generációk mindig újítanak
valamit, és talán ennek köszönhető, hogy egy ilyen régi szakma,
mint az övék ma is illeszkedni tud
az újabb idők igényeihez, és ezáltal fent tud maradni.
A házon kívülről is, de belépve az
udvarra is mindjárt látszik, kik dolgoznak itt. A régi módos parasztház tornácának oszlopai kékfestőmintával díszítettek, az ajtók és
ablakok is ezt a színt hordozzák.
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A műhelybe belépve elsőként a
míves mintafák látványa fog meg.
Balázs elmeséli, ma Magyarországon már nem is készítenek ilyeneket, amiket ők használnak, az a
családjuk mintagyűjteménye, min-

juk megfejteni, hogyan hívhatják
a hetedik generációt visszamenőlegesen, de az ükszülőkig jutunk,
és ezen túl már nincsenek meg az
ismereteink. (Utánanézve a szépszülőkig jutottam.)

takincse. Vigyáznak is rá. Ha közelről megnézünk egy ilyet, látszik,
milyen aprólékos kidolgozottságúak. Nincs két egyforma közöttük.
Tolnán tudomása szerint nem volt
más mester, aki valaha is kékfestéssel foglalkozott volna, de a környéken persze igen. Sőt, volt olyan
időszak, hogy dél-magyarországi
szinten öt-hatszáz műhely is működött. Mára ezekből öt működik
országunkban, Európában aktívan
tizenkettő.
A műhely legrégibb helyisége –
ahol a látogatást kezdtük és ahol
a hidegfestőkádak (küpák) állnak –
már több mint kétszáz éves. A háznak is van ilyen régi része, de folyamatosan fejlődött, hozzáépítettek
újabb részeket, így most már ös�szeér a műhely és a ház. Próbál-

A festési eljárás Indiából érkezett
Európába, a batikolás testvérének
tekinthetjük. A legrégebbi műhelyek Németországban vannak,
onnan terjedt szét. A német betelepítésekkel jutott el ide Tolnára, Andreas Kintner, magyarosítva
Kintner András alapította a műhelyt.
A hatodik és hetedik generáció
is aktívan együttdolgozik még.
A szülők (Horváth Tibor és Nagy
Mária) népi iparművészekként átadták már nekik a fortélyok nagy
részét. Sok esetben kemény fizikai
munkáról van szó, ami inkább már
a hetedik generációnak való.
A kékfestés nem úgynevezett direkt festési technológia. Elsőre azt
gondolná az ember, hogy a kék
kelmére festik rá a fehér mintát,
de nem. A jó minőségű fehér szí-

nű pamutanyagra először a zöldes
színű pappnak hívott, tulajdonképpen maszkolóanyagot viszik fel.
A fő összetevője a kaolin, amit a
fazekasok is használnak, attól ilyen
sűrű. A pontos recept mai napig
titkos. A festés legfontosabb része, hogy a papp jól betakarja az
anyagot, mert ha aláfolyik, nem
lesz szép a minta, nem fog olyan
szépen virítani. A festés után ecetes meleg vízzel ki lehet mosni a
maszkoló pappanyagot.
Balázs egy kis kitérő után tért vissza
a családi mesterséghez. Szülei nem
erőltették rá, hagyták, hogy körülnézzen máshol, befejezze tanulmányait (Szegeden szerzett programozó matematikusi végzettséget),
miközben sokat segített azért nekik. A visszatéréshez az is kellett,
hogy megismerkedjen feleségével, Reha Erikával, aki rögtön beleszeretett a kékfestésbe is, és az ő
lelkesedése volt a döntő, hisz így
olyan társa van, aki vállalja és szereti az ezzel járó életformát is.

Verseghy Ferenc fazekas –
a népművészet mestere
Ferenc a takaros kis udvarról beinvitált minket a műhelybe, hellyel
kínált, és az asztalon milyen terítő
volt? Kékfestő. No, ekkor éreztem,
hogy egy kerek történetben vagyok. Aztán elmondta, hogy ezt a
terítőt még Horváth Balázs nagyapja, Nagy Jóska készítette.
Ötvenedik éve dolgozik fazekasként. Tizenhat éves korában volt
egy súlyos gerincműtétje, ami jelentősen befolyásolta a pályaválasztási
lehetőségeit. Édesapja jó barátja
volt Tamás László fazekasmester,
aki habán kerámiákat készített hatodik generációs fazekasmesterként. Ő javasolta, hogy ha már sok
estéjüket az édesapjával rajzolga-
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Habán kerámia: A hutteriták (habánok) Magyarországon letelepült
közösségei a 16. század végétől
foglalkoztak fehér, ónmázas edények gyártásával; a fajansz készítéséhez Európa e tájékán akkoriban
egyedül ők értettek. Ezt az ismeretet gyaníthatóan a Faenzából 1577
után a Kárpát-medencébe menekült anabaptista „eretnek” mesterek hozhatták magukkal. A magyar
népi kerámiát nemcsak újszerű formáikkal és díszítményeikkel gazdagították, de technikai újdonságaikkal is. (Forrás: Wikipédia)

megismerkedett. Eleinte a Sárközre jellemzőket készített, de hamar
a habánnál kötött ki. Az kiderült
már, hogy szeret kísérletezni, ennek szép példája volt az asztalon
egy ivóedény. Pontosabban egy álivóedény, ami régen a házigazdáé
volt, és szinte alig lehetett bele italt
tölteni, ezzel biztosítva a józanságát. A múzeumok is kutatták a habán gyártástechnológiát, a Magyar
Nemzeti Múzeum és az Iparművészeti Múzeum is megkereste Ferencet ehhez. Ilyen fajta álivóedény
van az Iparművészeti Múzeumban
is nyolc darab, és mind meg van
repedve. Ő már azt is tudja, miért
vannak azok az edények megrepedve. Ha az agyagban egy gombostűfejnyi levegő van, az elpattan,
mert a levegő gyorsabban tágul,
mint az agyag, ezért szétfeszíti. Ebben az edényben belül rengeteg
levegő van. Egy másik keramikus
is foglalkozott a problémával, kér-

hetősége van. Fedőmázas technikával készülnek, ellentétben a
fazekasmázzal készültekkel, amik
általában csak egyszer vannak
égetve. A habán egyszer ki van
égetve cserépre, akkor van mázolva és díszítve, majd megy vis�sza megint a kemencébe. Emiatt a
máza sokkal tartósabb, fényesebb,
de a hosszabb munkafolyamat miatt drágább is.
Jövőre kettős jubileuma lesz: betölti a hetvenedik évét, és ötven
éve indult a fazekaspályája. Ezeket
az évfordulókat szeretné egy olyan
kiállításanyaggal ünnepelni, ami
még soha sehol nem szerepelt.
Már sok minden meg van hozzá korongozva, a télen szeretné lefesteni, mert ahhoz teljes nyugalom kell.
Ebben segíti Éva, a párja, nélküle
nem sikerülhetne a terve. Mi ketten
vagyunk egy egész – mondja.
Az alkotás örömét meg is tapasztaltuk, mert a beszélgetés után

riáján volt a kis rezidenciája. Sokszor, amikor a szövetkezetből hazaértek, odaültek egymás mellé a
koronghoz. Többször előfordult,
hogy végigkorongozták az éjszakát. Rengeteget kapott tőle, amit
azzal igyekezett viszonozni, hogy
büszke lehetett rá. Mindig azzal
ösztönözte őt és más tanítványait
is, hogy dolgozzák fel a régmúltat,
próbáljanak olyat találni, ami már
kikopott, aminek az előállítása nem
ismert. Ilyen indíttatásra kísérletezte ki a kék habán kerámiát. Amikor
elment hozzá, és megmutatta az
első jól sikerült kék tálat, az kérdezte tőle: Gyerek, ezt hogy csináltad?
Később, a kék és sárga habán kerámia technikájának kikísérletezéséért kapta meg a Népművészet
Mestere címet.
A szövetkezeti tanulóévek alatt az
ország tájegységeinek kerámiáival

dezte is tőle, hogyan lehet, hogy
az övé nem repedt meg? Visszakérdezett: hogyan égetted? Úgy, mint
a többit, kapta a választ. Hát, ez a
baj, fokozatosságot kellett volna az
égetésbe belevinni, kikompenzálni
a tágulást, mondta neki.
A habán kerámiában azt szereti,
hogy rendkívül nagy variációs le-

korongozni hívott minket. Persze
a mester jelentős segítségével,
mert ő dolgozta meg az agyagot,
helyezte a korongra, állította be a
„közepet”, és vezette végig a kezünket. Kíváncsi vagyok a tálkám
mázas végeredményére, amit már
ő fest majd le. Egy kicsit hűtőtornyos formája lett…

tással töltik, akkor miért nem lesz
fazekas? A mestere aztán a „papája” is lett (csak papaként emlegeti)
szülei nagyon korai halála után, úgy
kezelték őt, mintha a fiuk lenne.
Büszkén meséli, hogy a mestere
a habán kerámia megújítója volt,
az 1950-es évektől kísérletezett
vele. Náluk lakott, a műhely galé-
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Az idő relativitása
Krizsán Árpád | Fotó: internet
Az időmérés meglehetősen egzakt dolog. A fizikai alapmennyiségek közül is olyan értelemben a legérdekesebb, hogy az egyszerű csillagászati megfigyelésekből kiindulva határozták meg a nagyobb egységeket, úgymint év, hónap és nap. Az óra, perc és másodperc az ókori arab matematika nyomait őrzi
az átváltásokban.

A felsoroltak az átlagos időszámításunkhoz, mindennapi életünkhöz
elegendőek, ezért is alakulhattak
ki az ilyen mennyiségek meglehetősen korán, és ezért adódhatnak
a területi eltérések az időszámításban. Ha rövidebb időtartamokat
nézünk, a sport, a gyártási folyamatok és a tudományok fejlődése során, valamint a mérések finomulásával már a tízes számrendszerbeli
átváltások is megjelennek. Ezek a
mérési pontosságok nagyon jók,
bár az hogy sok vagy kevés időnk
van, már relatív. Természetesen az
idő mérését is lehet hasonlításokkal, az arányok bemutatására viszonyításokkal szemléltetni.

Ha elkezdjük viszonyítani az emberi élet kialakulását vagy akár csak a
saját életkorunkat, akkor talán az
utolsó perceket, másodperceket
éljük meg a Föld „életében”.
A bolygónk nagyjából 4,6 milliárd
évvel ezelőtt keletkezett, ha ezt az
időtartamot tekintjük egy napnak,
akkor a földi élet első megjelenése reggel 6 óra körülre tehető.
Ez még nagyon messze van az emberi élettől. Nagyjából délben jelennek meg az egysejtűek. Nagyon
jól érezhető, hogy az emberi élet
kialakulása meglehetősen hosszú
folyamat. Az egysejtűek után az
óceáni többsejtű életformák megjelenése viszonylag gyorsan követ-

kezett, már délután kettőre megtörtént.
Az összetettebb életformák megjelenése ismét hosszabb időt vett
igénybe; az algák megjelenésének
időpontját nagyjából este 6 órára
tehetjük. Egyre közelebb kerülünk
az utolsó órához. A merev vázzal
rendelkező élőlények csak este 9 körül terjednek el. Érezhetően egyre
gyorsabb a fejlődési folyamat, este
10-kor már szárazföldi növények is
vannak, sőt 11-re a dinoszauruszok
is megjelennek. Az emlősállatok
nagyjából 11:20-kor, a virágok 11:25kor kezdenek megjelenni.
Gondolom, nem kell részletezni, és
így már eléggé egyértelmű, hogy
az utolsó órában vagyunk. Az ember 23:57 környékén jelent meg.
Látható, hogy a Föld fejlődése során igazán rövid ideig használjuk
bolygónkat. Nagyon fontos látni
a manapság sokszor elővett gondolatot, miszerint a Föld az ember
nélkül is megvolt, és valószínűleg
valamilyen formában továbbra is
létezni fog. Nyilván mindenki felelőssége az, hogyan viszonyulunk
saját környezetünkhöz, hogyan
használjuk és használjuk ki az élőhelyünk adottságait. A jelenlegi lakossággal és a várható változással
tényleg érdemes végiggondolni,
mivel lehet kicsit jobban vigyázni
a bolygónkra, hogy az továbbra is
kék és élhető legyen.

ATOMENERGETIKAI MÚZEUM

39

Mit tehetünk?
A Föld népessége már túllépte a 7,7
milliárd főt, 2024-re az előrejelzések szerint eléri a 8 milliárdot. Egyre
fontosabb a fogyasztásban a tudatosság. A közelmúltban azt gondoltuk, hogy a nylon és a műanyagok
fognak sok mindent megoldani. Ez
így is tűnt egy darabig, azonban a
megnövekedett népesség, az egyre inkább kimutatható jólét nagyon
komoly problémához vezetett. A fogyasztás növekedésével minden téren több lett a csomagolóanyag és
ezáltal a hulladék mennyisége.
Mit tehetünk egyszerűen a környezetünkért?
• Csak azt és annyit vásároljunk,
amire szükségünk van.

• Ha lehet, vásároljunk helyi termelőktől.
• Amennyire lehet, kerüljük a műanyag csomagolóanyagokat.
• Amit lehet, használjunk többször,
próbáljuk kiváltani az egyszer
használatos eszközöket tartós
cikkekkel.
Mit teszünk mi az Atomenergetikai
Múzeumban?
• Műanyag pohár helyett papírpoharat teszünk ki a látogatóknak.
• Rendezvényeinken először a műanyag szívószálat papír szívószálra cseréltük, majd azt is el
hagytuk.

• A Múzeumtól múzeumig – vonattal című rendezvényünkre látogató vendégeinket megkértük,
hogy hozzanak magukkal saját
kulacsot.
• Mi is saját kulacsot használunk,
kerüljük a palackos üdítő és víz
fogyasztását.
• A papír kéztörlő helyett rendes
törölközőt használunk.
Kicsit odafigyelve határozottan lehet
csökkenteni a hulladék mennyiségét
anélkül, hogy különösebben le kéne
mondani a megszokott kényelmünkről. Nagyon odafigyelve, megfelelő
utánajárással, a megfelelő beszerzési helyek felkutatásával elérhető,
hogy alig dobjunk ki valamit.
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Jubilál az interaktív kiállítás
Paks II. Zrt. | Fotó: Paks II. Zrt.

Éppen tíz éve indult országjáró körútjára a Paks II.-projektet bemutató interaktív kamion. A guruló kiállítás 2009 októbere óta egész Magyarországot bejárta annak érdekében, hogy az ismereteket házhoz
szállítva, első kézből nyújtson tájékoztatást.
Az Országgyűlés 2009. március
30-án adta hozzájárulását az új
paksi blokkok létesítésének előkészítéséhez. Alig fél évre rá, októberben pedig már útjára is indult
egy utazó kiállítás, hogy a lehető
legtöbbekkel megismertesse a
régieket kiváltó új paksi blokkok
építését célzó terveket. A Jövőnk
Energiája kamion legelső látoga-

tóit az első állomáson, Bodán az
ötletgazdák, a Paksi Atomerőmű
akkori vezetői – Süli János vezérigazgató, Lenkei István kapacitásbővítési igazgató és Mittler
István kommunikációs igazgató
– vezették körbe. Süli János ma
az új blokkok létesítéséért felelős
miniszter, Lenkei István a Paks II.
Zrt. vezérigazgatója, Mittler István

pedig az új blokkok létesítéséért
felelős társaság igazgatósági tagja és kommunikációs igazgatója.
A guruló kiállítás – amely jelenleg
Pest megyét járja – házhoz viszi az
ismereteket, és interaktív eszközökkel, játékos formában mutatja
be az atomenergiát. A tárlat immár Bennünk az energia! mottóval várja a látogatókat egész éven
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át. Ősztől tavaszig az ötezer főnél
nagyobb lélekszámú településeket járja, és hagyományos résztvevő a népszerű belföldi zenei
és kulturális fesztiválokon, mint a
VOLT Fesztivál, az EFOTT, a Sziget, a Debreceni Virágkarnevál
vagy a Csabai Kolbászfesztivál.
Mindazok, akik felkeresik a kamiont, információt kaphatnak a
projekt aktualitásairól, tájékozódhatnak a beruházás jelentőségéről, társadalmi, gazdasági és
környezeti hatásairól. A vendégek fotó-összeállítást láthatnak a
projekt eddigi mérföldköveiről,
eseményeiről, és kisfilmek révén
megismerhetik többek között a
Paksra tervezett 3+ generációs
VVER-1200-as reaktort. A kiállítás egyik különlegessége egy
kiterjesztettvalóság-alkalmazás,

amelynek köszönhetően a látogatók a kihelyezett táblagépek
vagy saját okostelefonjuk használatával virtuálisan bejárhatnak
két, a Paksra tervezetthez hasonló blokkot. Ez is óriási népszerűségnek örvend, csakúgy, mint az
az új interaktív tábla, amelyen a
legfiatalabb vendégek játékos
formában ismerkedhetnek meg
az atomenergiával és a Paks II.projekttel.
Az interaktív jármű ötlete nemzetközi elismerést is kivívott: 2018ban az Atomexpo Awards pályázat társadalmi kommunikáció
kategóriájának döntőjébe került,
ahol oklevéllel ismerték el. Ennél
is nagyobb elismerés a kiállítás
iránti töretlen érdeklődés, az elmúlt tíz évben ugyanis közel 400
ezren keresték fel.
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Érdekességek az elmúlt évekből
Számos külföldi is megfordult a
kiállításon a nyugdíjas osztrák
házaspártól a hazánkban tanuló
iráni diáklányig. Utóbbi a kamionon tudta meg, hogy a hazájában működik atomerőmű. Egy
svéd energetikai mérnök a kiállítás megtekintését követően az
angol nyelvű kvízben 15-ből 15
helyes választ adott. Nem volt
ennyire tájékozott egy ismert
zöldszervezet vezetője, aki csupán hét kérdésre tudta a helyes
választ. A tájékoztatás fontosságát jelzi, hogy sokan még mindig
nincsenek tisztában azzal, hogy
Magyarország áramellátásának
harmadát a Paksi Atomerőmű fedezi.
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RADIOAKTÍV HULLADÉKOKAT KEZELŐ KFT.

Családi nap tanulságokkal
RHK | Fotó: internet
Nagyon sok szó esik mostanában az éghajlatváltozásról, az ezzel kapcsolatos idegborzoló képsorok
(erdőtüzekről, árvizekről, aszályról, tomboló viharokról) szinte mindennaposak a sajtóban, tévében, közösségi médiában. Az is gyakran téma persze, hogy mi mindent lehet és kell tenni a jövő érdekében.
A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. tevékenysége közvetlenül nem kapcsolódik a klímaváltozáshoz,
legfeljebb annyiban, hogy ennek egyik legfőbb okozóját, a szén-dioxid-kibocsátást mérsékeli a Paksi
Atomerőmű, amelynek radioaktív hulladékait a cég feladata biztonságosan kezelni, tárolni. Ugyanakkor
az RHK Kft. felelős vállalatként azt is szem előtt tartja, hogy a telephelyei környezetében lakók, az őket
képviselő önkormányzati társulások életét befolyásoló témákkal foglalkozzon. Ilyen meggondolásból
hirdetett plakátkészítő pályázatot a Pakson működő Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója (KKÁT) térségében működő Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulás (TEIT) településeinek
iskolásai számára, amelynek témájául a víz világnapja szolgált, és amelynek eredményhirdetéséhez a
társulás családi napja adott ünnepélyes keretet.
Mivel – tudjuk – víz nélkül nincs
élet, és a klímaváltozás az élővizeket is befolyásolja, természetes
módon adódott, hogy a díjazott
plakátok egy része is kapcsolódik
a klímavédelemhez. Meg persze
ahhoz, ami a TEIT Családi nap gyerekeknek tartott programjaiban is
megnyilvánult, hogy a jövő generációit, akikből felelős döntéshozók lesznek, a maguk szintjén fel
kell készíteni, el kell látni információkkal.
Elsősorban az információk közérthető átadására szolgált az augusztus végi szokásos tájékoztató
nagyrendezvény, a TEIT Családi
nap, ezúttal Györkönyben, ahol a
gyerekek azt is megtudhatták, milyen eredménnyel zártak a plakátkészítő pályázaton. Persze a TEIT
programjának célja elsődlegesen
most is az volt, hogy a Paksi Atomerőmű és a KKÁT környezetében

élő lakosság első kézből kapjon
információkat a létesítményekben
folyó munkáról.
A rendezvényt dr. Bálint József,
a TEIT elnöke nyitotta meg, kiemelve a társulás működésének
fontosságát, hiszen az kapcsot
jelent a lakosság és a Radioaktív
Hulladékokat Kezelő Kft., illetve
a Paksi Atomerőmű között. Arra
is emlékeztette az elnök a szép
számú hallgatóságot, hogy a társulás immár 16 település érdekeit
képviseli, tájékoztató és ellenőrző
tevékenysége révén, hiszen Madocsa, Györköny és Dunapataj
is csatlakozott az önkormányzati
szervezethez. A program elején
Gáncs István, a TEIT alelnöke is köszöntötte az egybegyűlteket, majd
megkezdődtek a tudományos tájékoztató előadások.
Elsőként Tokaji Sándor, az RHK
Kft. Beruházási Igazgatóságának

munkatársa mutatta be a KKÁT
bővítési munkálatait: a fejlesztés
során először egy négykamrás,
majd egy ötkamrás modul készül,
hogy a létesítményben végül, a
meglévő hat modullal együtt ös�szesen 33 kamra üzemeljen majd.
Így várhatóan 17 716 kiégett
üzemanyag-kazetta kerülhet ide
az atomerőműből, átmeneti tárolásra. A leendő modulok legfontosabb újdonsága, hogy kialakításuk lényegesen helytakarékosabb
lesz. Ugyanis míg kezdetben egy
kamrában 450 tárolócsövet tudtak elhelyezni (mindegyikben egyegy kiégett fűtőelemmel), az új
megoldásnak köszönhetően darabonként 703 tárolócső, vagyis 703
elhasznált fűtőelem elhelyezése
válik lehetővé, változatlan kamraméret mellett. Ezzel a modulok
kapacitása az eddigieknek egyharmadával nő meg.

RADIOAKTÍV HULLADÉKOKAT KEZELŐ KFT.

Dr. Kovács Antal, az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt. kommunikációs
igazgatója, a nemrég vetített, sokakat foglalkoztató „Csernobil”
tévésorozatot választotta előadása
témájául, és ennek kapcsán arról
beszélt, miért nem történhet Pakson hasonló katasztrófa. Hangsúlyozta, hogy a paksi blokkok eleve
más felépítésűek, mint a csernobili
volt, és az eltelt évtizedek technikai-technológiai fejlődése nyomán
működésük még sokkal biztonságosabbá vált.
Paks II. képviseletében Németh
Szabolcs médiakapcsolatokért felelős osztályvezető a két új blokkról mutatott látványterveket, és a
beruházás aktualitásait is ismertette. Előadásában kiemelten szólt a
szakemberképzést szolgáló Paks II.
Akadémiáról és ösztöndíjrendszerről, majd a kommunikáció terén elért eredményeket is bemutatta.

Az előadások sorát Vincze Bálint
természetfotós zárta, aki a kabócákról tartott élvezetes előadást.
Braun Zoltán, Györköny polgármestere zárszavában azt hangsúlyozta, hogy a gyerekeket legalább olyan fontos bevonni a
programokba, mint a felnőtteket,
hogy ők is tudják, mi történik a
környezetükben. Ezért is szerveznek minden évben az iskolásoknak
az előadásokkal párhuzamosan
vetélkedőket, játékos tudáspróbákat, kézműves-foglalkozásokat.
Honti Gabriella, az RHK Kft.
kommunikációs osztályvezetője
ugyancsak a fiatal generációk bevonásának fontosságáról beszélt,
a plakátkészítő pályázat díjátadóját megelőzően. – Mi azt tapasztaljuk, hogy a gyerekek ugyanúgy
éhesek az információkra, igénylik
a tájékoztatást, mint a felnőttek.
Persze nekünk és mindenkinek,
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aki ezzel foglalkozik, fontos feladata, komoly felelőssége, hogy
az ő szintjükön adja át a tudást
számukra. Emellett nyilván a nevelés is fontos része a velük való
foglalkozásnak. Társaságunk elkötelezett a jövő nemzedékeivel
szemben, ezt tartjuk szem előtt iskolásoknak szóló programjainknál,
és ez vezetett minket a plakátkészítő pályázat meghirdetésekor is.
Több mint száz pályázó alkotása
érkezett be a TEIT-tagtelepülések
iskolásaitól, és nagyon sok szép
munka készült a víz világnapjához
kötődően.
Az alsósok közül Nagy Hanga szerezte meg az első helyet Paksról,
míg a felsősök közül a tengelici
Bodó Attila és Sinka Máté által készített közös munka nyert, ők vihették haza az értékes jutalmakat.
A plakátokat a családi nap résztvevői is láthatták a rendezvényen.
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Közös a cél
Bedecs Gabriella | Fotó: internet
Ahogy arról folyamatosan beszámolunk a magazin hasábjain a Termelési Alrendszer Működésfejlesztés
Kiemelt Projekt (TAMF) során az erőmű a műszaki területekhez kapcsolódó munkafolyamatait a világ legtöbb atomerőművében húsz éve használt Sztenderd Nukleáris Működési Modell (SNPM) szerint alakítjuk
át. Ezúttal egy rövid összefoglalóval szeretnénk feleleveníteni a projekttel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat, valamint Czibula Mihály kiemeltprojekt-vezető összegezte, hogy a projekt mely területein milyen
előrelépések történtek az elmúlt hónapokban.
Egy atomerőmű folyamatirányítási
rendszerének hatékonysága közvetlenül hat a nukleáris biztonságra, a létesítmény versenyképességére és a működési kiválóságra.
Ennek érdekében az atomerőműüzemeltetők folyamatosan keresik
a hatékonyabb működés lehetőségeit, független felülvizsgálatokban résztvevőként, tapasztalatokat közvetlenül vagy közvetetten
megosztva. A 90-es évek végén az
erőművek egyedi folyamatirányítási megoldásai közül kiemelkedett
egy, az USA kutatóintézetei (INPO,

NEI, EUCG, EPRI) által kidolgozott
folyamatirányítási rendszer, ami
egyaránt szolgálja a biztonságot és
a hatékonyságot. Ez a Sztenderd
Nukleáris Működési Modell mára a
világ atomerőműveinek 80%-ában
működik, beleértve az Egyesült Államok valamennyi nukleáris erőművét, az EDF óriáskonszern blokkjait:
az 54 atomerőművi blokk mellett a
fosszilis és vízerőműveket is. Távoli
példaként említhetjük a pakisztáni atomerőműveket vagy a cseh és
a szlovák – a paksi blokktípussal
megegyező – VVER-blokkokat is.

Az SNPM működési modell energetikai üzemeltetői modell, amiben
megvannak a nukleáris ipar specifikumai, de egyben képes kezelni
akár nem atomerőművi blokkokat is.
A modell tetszőleges számú telephelyre, blokkszámra, blokktípusra
alkalmazható. A mérnöki támogatás, a konfigurációmenedzsment, az
ellátási lánc, a munkairányítás nem
telephelyszintű szolgáltatás. A több
termelőegységgel bíró energetikai
vállalatok központilag szolgálják ki
a létesítményeket: egységes konfigurációkontroll, egy mérnöki háttér,
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egy munkairányítási rendszer, közös
készletgazdálkodás, raktározás, beszerzés, logisztika, pénzügyi szolgáltatás és a mindezzel összefüggésben lévő egységesített IT. Ez a
nukleáris biztonsági és a gazdaságossági optimum is egyben. A Paksi
Atomerőmű több mint atomerőmű.
Magában foglalja az előzőekben felsoroltakat, a szabványosított folyamatok bevezetését követően pedig
képes lesz kiszolgálni tetszőleges
számú egyéb termelőegységet is.
Egy élő sztenderdről, egy folyamatosan önmagát javító rendszerről
van szó, amelyben visszacsatolásra
kerülnek az üzemeltetői tapasztalatok, a műszaki-tudományos élet
növekvő tudásanyaga, és pár éven-

te ezek alapján finomhangolják az
ajánlásokat. Biztonságfókuszú, költségközpontú, magában foglalja a
legkorszerűbb karbantartási filozófiákat. Felülvizsgálata folyamatos,
teljesítménymutató rendszere lehetőséget ad az atomerőművek folyamati hatékonyságának és működési
kiválóságának összehasonlítására.
A projekt öt területen alakítja át az
erőmű üzemeltetéstámogatásának
munkafolyamatait, öt fő termelési alrendszert hozunk létre: ezek
a munkairányítás, a berendezésmegbízhatóság, a konfigurációmenedzsment, az ellátási lánc és az
erőmű-üzemeltetés. Mivel az üzleti folyamatokat informatikai rendszerek, programok támogatják,

A változás, az új modell bevezetése elkezdődött,
hogy eddig mi történt, és éppen hogyan állnak bizonyos folyamatok, arról Czibula Mihály, a projekt vezetője mesélt.
„Nagyon komplex feladat révén jelenleg is sok munkafolyamat zajlik egyszerre a projektben, ezek közül a
legfontosabbakat emelném ki.
Az AS9 esetében kidolgoztuk az új modulokat és az
új modulgazda-szerepköröket. Elvégeztük az AS9
magyarra fordítását, betöltöttük a lokalizációs környezetbe a magyarítást. A funkciógazdák vezetésével
megkezdtük az AS9-prototípus-építési feladatokat,
elkészítjük a jövőben használt AS9-verzió vázát. Ez a
verzió még nem kapcsolja össze az AS9-cel a közel
30 további IT-rendszert, egyelőre csak az interfészek
funkcionális specifikációi készülnek el. November közepén széles körű bemutatót tartunk az új AS9 használatáról. A prototípus-bemutató célja a szükséges
interfészek és szoftvermódosítások azonosítása, elfogadása, majd ezt követően kerülhet sor a fejlesztések
specifikációjára. A fejlesztés 2020 második negyedévében kezdődik az ABB mérnökeinek támogatá
sával.
Folyamatban van a munkairányítási rendszer módosítása. A munkatervezési tevékenységet végző kollégák
2019. július 1-jével az MFO-ról átkerültek a KAIG-ra,
ezzel párhuzamosan a munkatervezést a végrehajtó szervezetekhez delegáltuk. Az átszervezés célja,
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a folyamatfejlesztéshez szorosan
kapcsolódik az IT-infrastruktúra újragondolása is.
A Sztenderd Működési Modellre
való átállás a munkaerő létszámát
nem érinti. A fentieken túl további előnye, hogy a nyugdíjba vonuló kollégák helyére érkező fiatalok
betanulását, beilleszkedését jelentősen megkönnyítheti, hiszen apró
lépésekre lebontott feladatokkal,
könnyen áttekinthető rendszerrel
fogadjuk majd őket.
A hatékonyabb működés mellett
tisztább felelősi viszonyok jönnek
létre a modell révén, illetve egy
olyan rendszert hozunk létre, amely
rugalmasan képes reagálni a változó külső kihívásokra.

hogy az tervezze meg a munkát, aki a leginkább tudja, hogy mi kell a zökkenőmentes végrehajtáshoz. Év
végére megvalósul, hogy teljeskörűen a KAIG felelősségébe kerül az állapotfenntartási feladatok erőforrás, anyag és MUT-feladat tervezése, ütemezése,
munkairányítása és karbantartás-végrehajtása.
A 2019-es üzleti év zárásával egy időben, 2020. január
1-jével lépnek életbe a gazdasági és kontrollingterületet érintő változások. A karbantartással kapcsolatos
keretek és pénzügyi tervezési feladatok is a KAIG-ra
kerülnek.
A karbantartási munkák vonatkozásában a KAIG-os
beszerzési mérnökökhöz kerül a technológiai anyag
és szolgáltatás beszerzésének felelőssége. A zavartalan alapanyag-biztosítás érdekében saját hatáskörbe
kerül a csövek, hegesztési anyagok készletkezelése
és raktározása, ezzel teljeskörűvé válik a karbantartásnál felhasználandó anyagok felügyelete, egységesítik a raktárkezelést és nyilvántartást.
A munkairányítási munkacsoport dolgozik az átállási
terven. Következő lépésként tervben van a heti operatív karbantartási munkák a jelenlegi 3 hétről 12 hétre történő előretervezése.
Összességében elmondhatjuk, hogy a bevezetéssel
járó feladatok logikai csomagokra való bontása elősegíti a kollégák betanulását, az esetleges módosítási
igényekre való reagálást, illetve az új folyamatok rutinszerű kezelését.”
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Célvonalban
Susán Janka | Fotó: Juhász Luca, internet
Hajósi Edit tavasz végétől kora őszig a hétvégéi jelentős részén kajak-kenu versenyekre jár, versenybírói feladatokat lát el. A sportág szeretete még gyerekkorából ered, hat évig ő is versenyzett. Élete
egyik legjobb döntésének tartja, hogy levizsgázott, és ennek jövőre lesz harminc éve. Szereti az ezzel
járó életstílust. A bírói munka komoly felelősséggel jár, a versenyeken nem lankadhat a figyelme, összpontosítani szükséges, ám ő éppen ezt szereti benne. Ismerkedjenek meg egy versenybíró pályájával,
feladataival, élményeivel.
–– Mióta állnak hozzád közel a vízi
sportok?
–– Gyerekkoromban én is kajakoztam hat éven át, tizenhat éves
koromig. Budapesten éltünk, ott
kezdtem el evezni. Eleinte a Budapesti Spartacusban, majd egy

edzőváltás miatt a BSE-ben folytattam. Aztán abbahagytam, de
azért hiányzott a víz, a versenyek
hangulata.
–– Hogyan kerültél újra evező-, illetve versenyközelbe?

–– A véletlennek köszönhetően.
Már Pakson éltünk, a lányom születése után még otthon voltam
gyesen. Délelőtt ment a tévében
a képújság, ott lettem figyelmes
a hirdetésre, hogy kajak-kenu versenybírói tanfolyamot indítanak.
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Elmentem beiratkozni az ASEsportcsarnokhoz, ahol, emlékszem, Tónió (Hajba Antal) ott állt
az ajtóban. Mondtam neki, miért
jöttem, és azt kérdezte: Ez most
hogy jött neked? Mármint az ötlet. Nem ismerte az evezős múltamat, hiszen csak pár éve éltünk itt.
El kellett magyaráznom neki, hogy
korábban versenyeztem, és akkor
megnyugodott. Sikeresen levizsgáztam, és onnantól visszakerültem a versenyek világába.

–– Mennyire gyakori a női versenybíró?
–– Nagyon. Teljesen vegyes a társaság. Bár itt Pakson nem jellemző. Ez eddig még soha nem merült
fel bennem, de Pakson egyedül
vagyok nő.

–– Hogy indult a versenybírói pályád?
–– Közgazdasági iskolába jártam,
ahol gépírást is tanultunk. Azért
sikerült rögtön az elején nagy versenyekre eljutnom, mert kevesen
tudtak gépírni, így gyakran hívtak
jegyzőkönyvet vezetni. Az akkori
időkben még írógéppel készültek,
nem számítógéppel, mint most.
Mindig egy szinttel magasabb versenyekre jutottam el.

–– Általában régi versenyzőkből
lesznek a bírók, mint a te esetedben?
–– Igen, ez az egyik lehetőség,
a másik a versenyzői szülő. Azokból, akik kísérik a gyerekeket a
versenyekre, néhányan megismerkednek a bírók tevékenységével,
megtetszik nekik, és levizsgáznak.
Ezek a szülők legtöbbször addig
bíráskodnak, amíg a gyerekük
versenyez, ha befejezi a gyerek, a

–– Mit jelent a nagyobb verseny?
–– Vidékbajnokság, válogatóversenyek, magyar bajnokság, amik
hazai viszonylatban a legmagasabb szintet jelentik.
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legtöbbjük abbahagyja, kikopnak.
A versenyzői múltból sokaknál
hosszú távú elkötelezettség keletkezik, akár életre szóló. Egészen
más munka folyik a bírói oldalon.
A verseny elejétől a végéig figyelni kell, nem lehet közben elmenni
ide-oda, nem lazíthat, nem mehet
árnyékba, ha olyan posztra osztják
be.
–– Egy versenyre milyen típusú bírók kellenek?
–– Mindegyik versenynél adott, a
szakágaktól függ: sík vízi, maraton
és sárkányhajó. Az olimpia utáni évben a bíróknak mindhárom
szakág szabályaiból vizsgázniuk
kell, mert az olimpiák után mindig
változtatnak néhány ponton a szabályokon. Azért tettem ezt a kis
kitérőt, mert a szakágaktól meg a
szabályoktól függ, hogy milyen bírókra van szükség. A versenyeket
úgy is lehet csoportosítani, hogy
vannak a Kajak-kenu Szövetség ál-
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tal szervezett versenyek és a helyi
szervezésűek. Tavasszal megkapjuk az arra az évre tervezett, minket érintő versenyek listáját, ahol
bejelöljük, hogy mely versenyeket
tudjuk „bevállalni”.
–– Hogyan oszlanak meg a feladatok a bírók között a versenyeken?
–– Minden versenynek van egy elnöke, aki a verseny teljes lebonyolításáért felel. Az elnök helyettese
a célbíróság vezetője, hozzá tartozik két célbíró. Az egyikük diktálja
a befutást, amit a jegyző rögzít.
A másik célbíró figyeli a versenyt,
jegyzetel, és a végén összevetik
az eredményeket. Ha ellentmondás van, akkor a célbíróság vezetője dönt. A legtöbb esetben mi
is igyekszünk technikát használni.
Nagy versenyeken célfotó készül,
kisebb versenyeken videofelvételt készítünk, ami segíti a munkánkat, a bizonytalanságokat ki
lehet vele küszöbölni. Mindenki a pontos eredményt szeretné
tudni, nem azt, hogy ki mit látott.
Az utóbbi években már a jelentősebb versenyeken gépesített
az időmérés, főleg, ha rajtgépről
történik az indítás. Emellett azonban mindig kell kézi időmérés is.
A technika ugyanis elromolhat,
így mindig szükség van kézi időmérésre is. A rajtnál van az indítóbíró és az előindító, aki ellenőrzi,
hogy mindenki megérkezett-e a
benevezettek közül, illetve hogy
a rajtszáma és ruházata megfelel
(nem szerencsés, ha egy batmanes pólóban vagy idegen ország
mezében jelentkezik valaki futamra). Ezenkívül vannak még a pályabírók, akik lekövetik a versenyt,
vagy rövidtávnál egy pozícióból
figyelik, ilyen a kétszáz méter.
Ők azt figyelik, hogy a versenyzők

a bójázott pályán tartják-e a pálya
közepét.
–– Mi történik, ha valaki nem tartja a „közepet”, kizárják?
–– Előfordul, de jellemzően csak
figyelmeztetést kap. Ahhoz, hogy
valakit kizárjanak, el kell hagynia a
pályáját, vagy bizonyítottan előnye
kell származzon ún. vizezéssel a
mellette haladó hajóval szemben.
A kenusoknak nehezebb a helyzete, mert ők maguk kormányoznak,
és ha erősebben fúj a szél, előfordul, hogy közelebb haladnak a bójához, mint megengedett.
–– Egy versenyen a döntőben nagyon szoros eredmények születhetnek. Mitől függnek ezek a pici
különbségek? Szemmel láthatóak
ezek?
–– A döntőbe várhatóan azonos
képességű versenyzők jutnak
be. Az eredmény függ, hogy aznap épp ki milyen formában van,
milyen a pszichés állapota. Van
amikor „meccselnek” egymással,
és az egyik egyszer csak feladja,
mert úgy érzi, ezt ő nem tudja
megcsinálni, és a másik az utolsó
pillanatban valamennyivel megelőzi. Olyan is lehet, hogy beköt
az izma az elsavasodás miatt, an�nyira lemerevedik, hogy nem tud
mit tenni ellene, már nem tud
több erőt kifejteni. A pici különbségeknél tud a technika a segítségünkre lenni. De a technikán kívül
is vannak praktikák. A célbíróknak
ugyanazt kell látniuk, ezért mindig
„vonalban” ülünk. A túloldalon
mindig van egy fix pont, amihez
viszonyítunk, nekünk pedig egy
függőleges vezető van kifeszítve,
ami a célvonal. Lehet olyan, hogy
a bóják a szél miatt kicsit megereszkednek, de ez sem befolyásolja az eredményt a rögzített

vezetővonal miatt. A célbírók mindig egymás mögött ülnek, mint a
„kakasülőn”, mert már fél méter
különbség is számít. Volt olyan
eset egy kisebb versenyen, hogy
a szülő hozta a telefonján felvett
„bizonyítékot”, hogy a gyereke nyert, mi pedig megmutattuk
neki, hogy a célvonalon ki haladt
át ténylegesen először.
–– Hogyan telik el egy versenynap?
–– A verseny típusától függ.
A szezon elején van egy kétnapos maratonbajnokság, ahol 5 és
30 km közötti a táv, korosztálytól
függően. Ilyen hosszú távon több
kört eveznek, figyelni kell, hogy
jó helyen fordulnak-e, nem hagynak-e ki bóját, és a végén azt is,
mindenki megvan-e. Előfordul,
hogy menet közben feladja a versenyző, és nem jelzi, mi meg keressük a futam végén. Ezek a versenyek is hosszúak, de jellemzően
a táv miatt, nem úgy, mint a sík
vízi versenyen, ahol a nevezők és
a futamok száma határozza meg
a verseny idejét. Az idei serdülő,
ifjúsági és U23-as magyar bajnokságot a nevezések nagy száma
miatt négy nap alatt lehetett lebonyolítani, és harmincnyolc órát
dolgoztunk. A futamokat hatpercenként indították, reggeltől késő
délutánig fél óra ebédszünettel.
A figyelmünket meg kell tartanunk, annak ellenére, hogy nem
tudunk közben lepihenni. Nem
egyszerű, de szeretjük.
–– A sok versenyt hogyan tudod
beilleszteni a mindennapjaidba?
–– Az életem egyik legjobb döntése volt, hogy ide jelentkeztem.
A nyaraimat eléggé alárendelem
a versenyeknek. Ez az év jól jött ki,
mert májustól szeptemberig csak

TÚL A SZAKMÁN

minden második hétvégém volt
foglalt, ami elég laza volt. Ez egy
olyan hobbi, amit az ember viszonylag fiatal korától egészen
idős koráig csinálhat. Kint vagyunk
a természetben, fiatal versenyzők
között. Hatalmas a felelősség, de
emellett egy életstílus is. Sokkal
szegényebb lennék, ha ezt nem
csinálnám. Mindig pörgök, nem
tudok megállni. Amikor megkérdezik, hova megyek nyaralni,
azt szoktam mondani „maradra”.
A versenyek miatt annyit utazom,
hogy nekem az a nyaralás, ha végre itthon maradhatok.
–– Melyik a kedvenc pályád?
–– Mindegyiket szeretem valamiért. Csak a nagy versenyek pályáit említve, az is számít, hogy
milyen körülmények között dolgozunk. Szeged a csúcs, főleg most,
hogy felújították, világszínvonalú.
A környezete, a víz, a céltorony, a

szállásunk. Sukorón jó a víz, de a
toronyra nagyon ráfért már a felújítás, ami a szezonban is tartott.
Az idei évben spártai körülmények
között dolgoztunk ott, de a szállás
a parton van, ez az előnye. Dombori meg a miénk! Azt szoktam
mondani, azért szeretem, mert
versenynapok végén is a saját
ágyamban alhatok. Mindig próbáljuk védeni Domborit, de azért tudjuk, hogy ez egy szeles pálya, nem
hiába szerveznek ide kevesebb
versenyt.
–– A szegedi világbajnokságon is
voltál?
–– Nem, csak hazai versenyekre
szól a vizsgám. Teljesen külön működik a nemzetközi verseny, meg
a hazai. A nemzetközi versenyre
mindig nemzetközi testület hívja
a bírókat. Az idei nemzetközi verseny negatív érdekessége, hogy
a rendező országból, azaz tőlünk
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csak 1 főt kértek. Általában több
helyit szoktak kérni, hogy kevesebbet kelljen utaztatni, de most másképp gondolták.
–– Idén melyik verseny volt a legnagyobb élményed?
–– Itt nincs élmény. Nem úgy élmény, hogy hú, de jó volt! Ezek
mindig feladatok, amit vállalunk.
A grandiózus négynapos verseny,
amit már említettem, ahol levegőt
nem kaptunk, idén ez volt a csúcs.
Nem azért, mert én olyan jól éreztem magam, hanem mert folyamatában iszonyú sokat dolgoztunk, de
lement a verseny mindenféle gond
nélkül, és ez jó érzés volt! A legtöbb
bírótársammal csak szezonban találkozom, de olyan a kapcsolatunk,
hogy amikor újra találkozunk, ott
folytatjuk, ahol előző évben abbahagytuk. Tudjuk egymásról, hogy
oda fogja tenni magát a feladatra,
mert nagy a felelősségünk.
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A láb mindig kéznél van
Vadai Zsuzsa | Fotó: saját archívum

Hallottak olyan nyugdíjasról, aki naponta rögzíti, hogy hány kilométert tesz meg? A most bemutatott Véhmann Ferenc a rendszeres mozgásban találta meg az egészsége megőrzését.

–– Hol tanultál, és milyen területen
dolgoztál?
–– Pakson születtem, az általános
iskolát itt végeztem. Pécsett, a Zipernowsky Károly Műszaki Szakgimnáziumban érettségiztem 1969ben, majd a VERTESZ szerelési
osztályára mentem dolgozni. Az ország különböző városaiban villamos
berendezéseket szereltünk. Emlékezetes maradt számomra, amikor a megyében több 35/20 kV-os
alállomást 120/20 kV-ra átszereltük
Az atomerőmű-építkezésen 1975től csoportvezetőként dolgoztam,
ahol az 1-2. blokki vezénylőket, számítógépes termeket, a vízművet, a
főépületben a távadókat és a 120
kV-os állomást szereltük. A Paksi
Atomerőmű Vállalathoz 1983-ban

kerültem át, a mostani Automatikaosztályra, a „leánykori nevén”
villamos laborba, és ott tevékenykedtem 2007-ig, a nyugdíjba vonulásomig. Az erőmű-építkezésre
huszonévesként kerültem, és vele
együtt korosodtam.
–– Kollégákkal,
osztálytársakkal
tartod a kapcsolatot?
–– Kollégákkal korábban évente,
majd paksi „közösségi téren”, a
piacon szoktunk összefutni. Az iskolai osztálytalálkozóinkat eleinte
ötévente szerveztük, de tíz éve minden évben találkozunk, sajnos egyre kevesebben. A „kemény mag”
szervezi a találkozókat – péntek
délutántól vasárnap délelőttig –
minden évben az ország valamelyik
részén. A kerek évfordulókat Pé-

csett ünnepeljük. Ekkor felidézzük
az iskolai éveinket, és visszafiatalodunk arra a hétvégére.
–– Kérlek, mutasd be a családodat!
–– A feleségemmel, Évával 42 éves
házasok vagyunk, két gyerekünk és
egy unokánk van, Budapesten élnek a családjukkal. Kati (41) jogász,
Ferenc (38) villamosmérnök. Náluk született Tivadar, a másfél éves
unokánk, aki bearanyozza az életünket. Felejthetetlen élményben
volt részem, amikor szárazdajka
voltam Budapesten, senki nem volt
otthon, és akkor indult el egyedül,
és törtetett át a lakáson. Azt a boldog pillanatot, amit mindketten átéltünk, soha nem felejtem el. Amikor szükség van a segítségünkre,
vagy hiányzik az unokánk, utazunk
Budapestre, de ők is lejönnek 1-1
hétre. A családi ünnepeket együtt,
családi körben szoktuk megtartani.
Meghatározza az életünket és az
időbeosztásunkat, hogy a 92 éves
édesanyánkat heti váltással mi, illetve a testvérem családja gondozza.
–– Mivel töltöd a napjaidat?
–– Családi házban élünk, és nagy
kertünk van, ahol a 32 gyümölcsfa,
a szőlő és a konyhakert folyamatosan ad feladatot. Biogazdálkodást
folytatunk, több évtizede nem
használunk mérget vagy műtrágyát
a kertünkben. Ami nem terem meg
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otthon, azt ismerős, biogazdálkodást folytató termelőktől szerezzük
be.
–– Tagja vagy egyesületnek?
–– Két csodálatos csapathoz tartozom, az ASE sakkcsapatához és az
ASE turistaszakosztályához.
Gyerekkorom óta szeretek sakkozni, az első amatőr sakkversenyt
1975-ben Pakson nyertem. Az életem részévé vált ez a szellemi sport,
kezdetben a PSE-nek, majd a 80-as
évek elejétől az ASE sakkcsapatának vagyok a tagja. A kétezres évek
elején három csapatunk volt NB
I.-es, NB I. B-s meg a megyei. Egy
ideig versenyeztem, majd a megyei
(utánpótlás-) csapat vezetője lettem. Az utánpótláscsapat olyan jól
ment, hogy három éven keresztül
megnyertük a megyebajnokságot.
Ma már nem jönnek a fiatalok sakkozni, mert inkább az elektronikus
kütyüket nyomkodják. Nyugdíjas
éveim elején a Bezerédj-iskolában
próbáltam a sakkra nevelni a gyerekeket, akik a megyei csapatban
szép eredményeket értek el. Ehhez
a csodás társasághoz tartozom a
mai napig. Két hete volt edzőtáboruk a fiataloknak, és engem is megtiszteltek a meghívásukkal. Szeretek közöttük lenni, mert akkor én is
megfiatalodok.
Kedvenc időtöltéseim közé tartozik
az interneten a sakkvilágversenyek
követése. Nagyon nagy segítség,
hogy a lehetséges jobb lépés variációkat a képernyő aljára előre
feliratozzák, és így jól követhetők
partik.
Aktív dolgozóként sokat ültem a
számítógép előtt, és amikor délután a buszról leszállva indultam
haza az Öreghegyre, szinte vánszorogva, lassan tudtam az emelkedőt
leküzdeni. Ekkor határoztam el,
hogy az erőnlétemen jócskán kell
javítani.

Friss nyugdíjasként jelentkeztem a
túraszakosztályba, hogy szeretnék
a tagjaik sorába tartozni. Életem
egyik legjobb döntése volt, mert
azóta az erő velem van, és a 10 kgos hátizsákkal gond nélkül megyek
fel az Öreghegyre.
–– Merre jártok túrázni?
–– Egész éves programunk van,
amiben 40-50 1 napos, 2-3 napos,
illetve 1 hetes túrák vannak. Az elmúlt években teljesítettük az Országos Kékkört, ami közel 3000 km.
Tavaly fejeztük be a közép-dunántúli pirostúrát, ami 300 km-es volt,
és megcsináltuk a Kohász Kéktúrát
is tavasszal. Most a Balaton Kéktúra
következik, az is száz kilométer feletti táv, Badacsonytól megy Pétfürdőig. Egyik legnehezebb túra
volt, Sirokról felmentünk a Kékestetőre, ami 22 km volt, nehéz terepen
folyamatos emelkedőkkel.
A környező országokban is sokat
túráztam, ami óriási élményt adott.
Szlovéniában megmásztuk a szent
hegyüket, a Triglavot, ami 2863 m
magas. A nagy csúcsot úgy lehetett bevenni, hogy a Kis-Triglavról
egy gerincen átmentünk a nagyra,
ami 1-1,5 m széles volt, és alattunk
1000 méteres mélység tátongott.
Kapaszkodóként a villámhárítót
használtuk, és így tudtunk haladni.
Nyáron a turistákkal Erdélybe is
szoktunk menni, az EKE- (Erdélyi
Kárpát Egyesület) táborba. Vándortábort szerveznek, és Erdély
festői szépségű tájait, havasait és a
városokban levő nevezetességeket
nézzük meg.
–– Kedvenc kikapcsolódásod?
–– Sokáig rendszeresen jártam az
uszodába, de mára már hidegnek
érzem a vizét, és áttértem a paksi
gyógyfürdőbe. Éves bérletem van,
amit kihasználok, és érzem a víz jótékony hatását. Nagyon szeretek
olvasni, gyerekkorom óta van bér-
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letem a könyvtárba, és olvasom a
jobbnál jobb könyveket. Balatonfüredre rendszeresen járunk a feleségemmel, és szeretünk utazni.
Évek óta vezetek egy Excel-táblázatot magamnak, amelyben megvan az év minden napja, és felírom,
hogy aznap hány kilométert mentem. Ha valamelyik napot kihúzom,
hogy nem mentem, rosszul érzem
magam, és másnap pótolnom kell
az elbliccelt mozgást. Éves szinten
összesítem a teljesített kilométereket, az utolsó öt évben 2000 km
volt az évi átlagos megtett kilométerem.
Mindent megteszek azért, hogy ne
legyek beteg, a többi nem rajtam
múlik.

Nyugdíjba vonult
kollégáink
2019. augusztus–szeptember
Hosnyánszki László szekunder köri
szolgálatvezető
MVIGH ÜVIG ÜVFO TO
Zsók Gergely turbinagépész
MVIGH ÜVIG ÜVFO TO
Pólya Lajos számítógép-ügyeletes
MVIGH ÜVIG ÜVFO IÜO
Nagy Lajos osztályvezető
MVIGH MIG MFO VIMO
Kardos Ádám szakértő
MVIGH KAIG SZFO ÉSZO
Szilágyi Antal főkoordináló
MVIGH KAIG MIFO MIO
Nagy Miklós csoportvezető
MVIGH KAIG MIFO MIO
Kocsisné Kerepesi Erika logisztikai
szakértő BIG LOGFO BSZO
Krizbai Levente főtechnológus
BIG MINFO
Dóczi Miklós János roncsolásmenteslabor-vezető BIG MINFO AVO
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„Ebben a munkahelyben
van egy nagyon jó dolog: a biztonság”
Baradlai Pál
Orbán Ottilia | Fotó: Juhász Luca
–– Mit jelent számodra az atomerőműben dolgozni?
–– Így nyugdíj előtt érdekes a kérdés. Egyrészt tulajdonképpen ez is
egy munkahely, mint bármelyik másik. Talán attól érdekesebb, hogy az
itteni viszonyok mások. A biztonság,
a szigorúság egyfajta egyediséget
ad. Másrészt sokszor érdekes munka, néha pedig mindennapos mókuskerék.
–– Hogy kötöttél ki az atomerőműnél?
–– Ez egy érdekes véletlen fordulat. Nem ez az első munkahelyem,
hanem a harmadik. Az előző munkahelyemen szerződéssel voltam, és a
2002. évi létszámcsökkentés miatt
mennem kellett, így állást kerestem.
Az interneten is néztem munkahely
után. Pakson meghirdettek egy
technológusmérnöki állást, ami felkeltette kíváncsiságomat, és mivel
a paraméterek illettek rám, így beadtam a jelentkezést. Már csak azért
is kíváncsi voltam erre a lehetőségre, mert az előző munkahelyemnek
volt kapcsolata az atomerőművel.
Kutatási munkákat végeztek az erőmű számára. Jártam itt korábban is,
a meghallgatáson ismerős arcokkal
találkoztam, és több jelentkező közül végül engem választottak. Kíváncsiságból jöttem ide, és itt ragadtam. A nyugdíj előtt pedig már
nem nagyon akartam változtatni.
Egyébként 1984-ben végeztem az
akkori Veszprémi Vegyipari Egyete-

men vegyészmérnökként radiokémiai ágazaton. Ez is motivált, hogy
megnézzem ezt az állást, mert a
szakterületem a radiokémia. Előtte
dolgoztam a Veszprémi Egyetem
Radiokémiai Tanszékén mint tanársegéd és laborvezető. Azt megelőzően Balatonalmádiban dolgoztam
a Bauxitkutató Vállalat Geofizikai
Osztályán geofizikusi munkakörben,
ahol a földtani kutatásokban használtam radiokémiai végzettségemet. Tehát mindig volt kapcsolatom
az izotópokkal.
–– Megvolt annak a munkának és
ennek is a maga különlegessége.
Jól gondolom?
–– Igen. A bauxitos időszakomban
a Bakonyban és a Vértesben tulajdonképpen munkaidőben jártuk a
természetet, és a fúrógépre várva
időnként túrázgattunk az erdőben.
A Radiokémia Tanszéken pedig a
kötetlenség volt a vonzó. Meg kellett tartani az órákat, a laborokat
és végezni a kutatási munkát, így
többet dolgoztam, mint nyolc óra.
A kutatómunka pedig nincs időhöz
kötve, azt hétvégén is lehet és kell
csinálni. Érdekes volt, és változatos.
Mindig más feladatokat és problémákat megoldani egy-egy kísérletsorozat kapcsán. A kutatómunkának
ez a szépsége.
Ebben a munkahelyben van egy nagyon jó dolog: a biztonság. Ez egy
biztos munkahely, látszik a jövő.
Nem függ a napi gazdasági körül-

ményektől a munkahely biztonsága,
hiszen olyan tevékenységet folytat,
a villamosenergia-termelést, amire
mindig szükség lesz. Volt üzemidőhosszabbítás, és tudjuk, hogy 2032–
37-es évekig működnek a blokkok.
A fiatalokat még érintheti a két
újabb blokk megépülése, akkor nekik is biztos lesz a jövőjük. Megfelelő jövedelem, anyagi biztonság, ez
ennek a munkahelynek a legfőbb
előnye.
–– Hogy jellemeznéd a kezdeti időszakot?
–– Kicsit zavaros, de érdekes, nagyon produktív időszak volt a számomra. Mindig jöttek az újabb feladatok, amiket meg kellett oldani,
és még munka után is vittem haza
a gondolatokat, feladatokat. Este
otthon dolgoztam, hogy másnapra
meglegyen egy értékelés vagy valamilyen más feladat. Ez tartott 2007.
év végéig, amíg az elhárítás java be
nem fejeződött. Ez egy pörgős és
intenzív időszak volt.
–– Mi volt a legérdekesebb élményed az elmúlt időszakból? Nyújtott-e számodra valami különleges
élményt?
–– Az üzemzavar éjszakája. Hajnalban a reaktorcsarnoki teherliftnél
készülődtünk felvenni a légzőkészüléket. A 2. blokk felől futott légzőkészülékben a framatomos csapat
vezetője, és erősen gesztikulált. Egy
pillanatra furcsa szagot éreztem. Ekkor történt az ominózus üzemzavar.
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Másik emlékezetes élmény a 2009es KNI-detektorlánc leesése. Akkor
is a reaktorcsarnokban voltam. Meg
másnap Bajnai Gordon váratlan látogatásakor is.
–– Mit tekintesz a munkád legnagyobb sikerének?
–– A felsőoktatásból jöttem, és
szerencsére itt is tudtam folytatni
az oktatási tevékenységet, amit nagyon szeretek csinálni. Tagja vagyok
az atomerőmű minősített oktatói
csapatának. Részt veszek az oktatásban és az oktatási anyagok készítésében. Ezt mindenképp sikernek
értékelem. 2003-tól pedig részt vettem az üzemzavar-elhárítás előkészítésében, valamint 2006 nyarától a
megvalósításban, a dekontaminálási tevékenységek irányításával.
–– Hogyan alakult a pályafutásod a
későbbiekben?
–– Technológus mérnökként kerültem ide 2002. december 19én. 2003-ban belecsöppentem az
üzemzavar-elhárításba
zöldfülűként, ahol nagyon sok tapasztalatot szereztem. Rendkívül hasznos
volt. 2006-ban engem bíztak meg
a dekontaminálóüzem vezetésével.
Azóta is ebben a munkakörben dolgozom.
–– Beszélgettünk az elmúlt időszakról, jelenről. Mik a terveid a jövőre
nézve?
–– Kipihenem az eddigi „zaklatott”
életem, és rendezni szeretném a
családi otthon elmaradt dolgait.
A házat, a ház környékét rendbe
rakni. Előszedem, megvalósítom
azokat a dolgokat, amik eddig félre
voltak tolva. Ezek főleg a természethez kapcsolódnak. Természetjárás,
síelés, utazgatások. Ezek a terveim.
Esetleg valamilyen szinten foglalkoznék még oktatással is, ha lesz rá
lehetőségem. Talán Veszprémben,
az egyetemen óraadóként. De ez
még nagyon képlékeny. Amint ko-

rábban említettem van egyfajta tanári vénám, és az oktatást még nem
hagynám abba. Örül a családom,
hogy végre nem csak hétvégén látnak. Mivel a családom nem tudott
velem költözni Paksra, így éveken
keresztül ingáztam.
–– Mesélnél a családodról?
–– Nős vagyok, ahogy szokás mondani, még az első feleségemnél tartok. Magamat ismerve maradok is.

Van egy lányunk, harmincéves, dolgozik. Nejem is lassan nyugdíjba készül a „nők negyven évével”. Pár éve
van még hátra. Anyagbeszerző egy
német tulajdonú Balluff nevezetű
cégnél. Több mint 25 éve dolgozik
ott.
–– Mi a kedvenc időtöltésed, hobbid?
–– Tagja vagyok egy túraszakosztálynak még a bauxitos koromból,
eljárok az éves közgyűlésekre, és a
jövőben szeretnék részt venni a túrákon is, amik többnyire a hétvégén
zajlanak. Szeretem a természetet,
amint már korábban említettem, a
természetjárás kedvenc időtöltésem. A Bakonyt nagyon szeretem,
ilyenkor ősszel ezer színben pompá-
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zik, csend van, csak a madarak csicsergését hallani.
Télen jön a síelés időszaka, el szoktunk menni minden évben egy hétre valahova. Régebben Szlovákiába,
mostanában inkább Ausztriába és
Olaszországba. Minden pályát szeretek, de leginkább azt, ahol jó hó
van. Átlagos síelőnek tartom magam, nem vagyok profi, sem versenyző. Bár az iparági síversenyek
rendszeres résztvevője voltam.
Szoktunk korcsolyázni a Balatonon,
jó messze a parttól is bemerészkedünk. Persze mindig figyelve a jég
állapotát.
–– Díjak, elismerések?
–– Ez egy jó kérdés. Sok ismerősömnek, munkatársamnak gratuláltam, amikor valamilyen személyre
szóló elismerésben részesült. Nekem nem gratulált senki...
–– Szerinted mi a legfontosabb az
életben?
–– Úgy gondolom, fontos, hogy
a mai zaklatott világban mindenki
megtalálja a helyét, a lelki békéjét, a
harmóniát maga körül. Először magunkban, majd a családban, végül
a tágabb környezetünkben. Fontos,
hogy megtaláljuk az egyensúlyt a
tevékenységeink között. Ha ezeket
meg tudjuk valósítani, akkor lesz
nyugodt és békés az életünk.

Helyreigazítás
Előző lapszámunkban nyomdahiba miatt két írás összekeveredett, és a Régi motorosok rovatban úgy tűnhetett, hogy az
utolsó két bekezdésben Taricskó
István kollégánk beszél motorozási szenvedélyéről – holott ez
egy korábbi számunkban, más
szájából hangzott el. Szeretnénk
ezúton is elnézést kérni Taricskó
Istvántól és az olvasóktól.

54

SPORT

Kell egy csapat
Tóth Márton | Fotó: Atomenergetikai Múzeum, Torma Dóra
Társadalmi szerepvállalásai mellett Bedecs Ferenc 2012 óta szakmai igazgatóként van jelen az Atomerőmű Sportegyesület életében, a kajak-kenu szakosztály vezetőjeként és edzőjeként pedig több időt
tölt versenyszezonban edzőtáborokban, versenyeken, mint Pakson.
–– 40 éves az ASE, majdnem, mint
Te. Mi az első gondolatod, illetve
emléked róla?
–– 1983-ban úszásoktatásra jártunk Dunaújvárosba egy nagy
busszal hetente kétszer, a busz
utasainak fele óvodás volt, akik
szerettek volna megtanulni úszni.
Az utasok másik fele pedig már
kajak-kenus sportoló volt, akik Tonió (Hajba Antal) vezetésével jártak úszóedzésekre. 1984 tavaszán
pedig már az ASE kajak-kenu szakosztályában találtam magam mint
kezdő kenus.

–– Hogy lett belőled az ASE vezetője?
–– Juhász Sándor 2009. április 30ig volt az ASE ügyvezetője, tőle
Anti (Kovács Antal) vette át az ügyvezetői feladatokat, és ekkor az ő
kérésére kapcsolódtam be a munkába úgy, hogy a gimnáziumban
tanítottam és a kajak-kenu szakosztályban edzősködtem. 2012ben pedig, mikor Anti az atomerőmű kommunikációs igazgatója
lett, otthagytam a gimnáziumot,
és azóta több feladat hárul rám és
a kollégákra.

–– Mik a céljaid, mi az ASE küldetése?
–– A mindennapi zökkenőmentes
működés biztosítása, melyben nagyon nagy segítségemre vannak
az irodában dolgozó kolléganők,
Dallosné Pintér Éva és Prekob Izabella, illetve a szakosztályok hétköznapjait szervező munkatársak
és a pénzügyi kolléganők, nélkülük ez nem menne, mert a kajakkenu szakosztályban felnőtt egy
generáció, akik még nagyon sokra hivatottak, és velük rengeteg a
tennivaló. Az egyesület küldetése
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pedig az, hogy minél több gyerek
jöjjön ide sportolni, és szakosztályainkban (férfi- és női kosárlabda,
judo, kajak-kenu, utánpótlás-labdarúgás, sakk, szabadidő) a szakképzett edzőkollégáktól sajátítsák
el az adott sportág alapjait, illetve
alakuljanak olyan csoportok, ahova a gyerekek szívesen járnak.
–– Mit tapasztalsz az utánpótlásban?
–– A hozzánk érkező gyerekeknél
sokféle motivációval találkozok,
van, aki már úgy érkezik, hogy ő
olimpiai bajnok szeretne lenni, de
a nagy többség csak le szeretné
kötni fölös energiáit az iskola után
délutánonként, illetve szeretne
egy csapathoz tartozni. Úgy gondolom, hogy a gyerekek ehhez
minden segítséget megkapnak,
mindemellett ahogy haladnak előre sportpályafutásukban, az Atomerőmű Sportegyesületben megvan a lehetőségük arra – mint ezt
már számtalan példa bizonyítja –,
hogy nagyon magas szinten űzzék az általuk választott sportágat,
hiszen sok élsportoló sportolt és
sportol napjainkban is az egyesületben.
A sporton keresztül az iskola mellett a gyerekek életében még egy
rendszer kialakul, ahol napról napra teljesíteni kell. Ahogy észreveszem, ezt jobb szájízzel teszik,
hiszen az adott sportágat önszántukból választották, és nem an�nyira kötött a rendszer, mint délelőtt az iskolában. Természetesen
a tanulás és a sport meg kell, hogy
férjenek egymás mellett. Sok kutatást olvasni arról, hogy azok a
gyerekek, akik a mozgás során
levezetik felesleges energiájukat,
jobban teljesítenek az iskolában
is. Az ASE nyitott mindenki számára, aki mozogni szeretne, hiszen működik a szabadidősport-

szakosztály több szakcsoporttal
(vitorlás, asztalitenisz, teke, öregfiú-kosárlabda, öregfiú-labdarúgás, asszonytorna, természetjárás,

rádióamatőr, sí, kyokushin karate),
amelyek nyitottak mindenki számára.
–– 1992 óta minden olimpián van
ASE-s versenyző. Mi lehet ennek a
titka?
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–– A '80-as évek elején kiváló
edzők érkeztek Paksra, akik átadták tudásukat a náluk sportoló
gyerekeknek, és felnőtt egy olyan
generáció, aki már az egyesületben edzősködik. Nagyon fontos
dolog az egyesület életében, hogy
a főszponzor MVM Paksi Atomerőmű Zrt. és Paks Város Önkormányzata stabil anyagi hátteret biztosít
a működéshez. Mindezek mellett
fontosnak tartom a szülői támogatást, hiszen ez az egyik alapja a jó
teljesítménynek.
–– Nem biztos, hogy sokan látják,
hogy az ASE milyen lehetőségeket
kínál jelképes díjért cserébe. Mi a
motivációja ennek a „jótéteménynek”?
–– Az ASE-t azzal a céllal alapították, hogy az atomerőműben dolgozó szülők az iskola után jó helyen tudják csemetéiket, ez a mai
napig fontos küldetése az egyesületnek, több szakosztály szervezi úgy működését, hogy iskolaidő
után ne kelljen a szülőnek a gyerekért rohanni az iskolába, hanem
elég legyen csak az edzés végére odaérni. Jót tenni pedig azért
tudunk – mint már említettem –,
mert biztos anyagi háttérrel rendelkezünk.

A piramis alja
Ahhoz, hogy olimpikonok kerüljenek ki az ASE szakosztályaiból, egy olyan
hátországot kell biztosítani, ami az ilyen sikereket lehetővé teszi. Nem versenyistálló az egyesület, de aki élsportoló akar lenni, a lehetőség adott
mind kajak-kenuban, cselgáncsban vagy sakkban, hogy a csapatsportokról – foci, kosárlabda – ne is beszéljünk.
A klub 40 éve alatt a három egyéni sportág képviselői hozták Paksra a világ- és Európa-bajnokságokról az érmeket, helyezéseket, közel ötven fiatal
húzhatta magára a címeres mezt ezeken a versenyeken. A kenus Hofmann
Ervin, Kozmann György, a kajakos Siebel Lajos és a Tokióra is pályázó Pupp
Noémi rendelkezik a legfényesebb éremkollekcióval, a judósoknál Krausz
Tamás és Kovács Antal is nyert IBV-t, míg a sakkozóknál Ács Péter, Fodor
Tamás és Berkes Ferenc tudott utánpótlásban világbajnokságot nyerni.
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BABAHÍREK
Nevem: Harmati Lotti
Születésem helye, ideje: Szekszárd, 2019. május 28.
Születéskori súlyom: 3500 g
Hosszúságom: 55 cm
Első gyermek vagyok a családban.
Anya: dr. Harmati-Széll Laura, a Jogi Osztályon jogi előadó
Apa: Harmati László, a Paks II. Atomerőmű Zrt.-nél programtámogatási
szakértő
Nevem: Reich Kíra
Születésem helye, ideje: Szekszárd, 2019. július 9.
Születéskori súlyom: 3380 g
Hosszúságom: 53 cm
Első gyermek vagyok a családban.
Anya: Reichné Vajda Renáta, az ATOMIX Kft. Vendéglátó és
Idegenforgalmi Szakágánál adminisztrátor
Apa: Reich Roland, Pakson a Vajda
Autószerviznél autószerelő
Nevem: Vasvári Dominik
Születésem helye, ideje: Kecskemét, 2019. július 11.
Születéskori súlyom: 1750 g
Hosszúságom: 43 cm
Testvérem: Benjámin, 7 éves
Anya: Vasvári Brigitta, háztartásbeli, főállású őstermelő
Apa: Vasvári József, az Atomix Kft.-nél fegyveres biztonsági őr

Nevem: Treszl Emília
Születésem helye, ideje:
Kalocsa, 2019. július 18.
Születéskori súlyom: 3150 g
Hosszúságom: 52 cm
Testvérem: Borka, 13 éves
Anya: Budai Veronika, a solti bv. intézetnél reintegrációs tiszt
Apa: Treszl Gábor, a Gépész Műszaki Osztályon berendezésfelelős
Nevem: Magyari Noel
Születésem helye, ideje: Szekszárd, 2019. július 24.
Születéskori súlyom: 4600 g
Hosszúságom: 59 cm
Testvérem: Leila, 12 éves
Anya: Szabó Judit, az Atomix Kft. Nyomdaüzemnél nyomdai gépkezelő
Apa: Magyari István, az építőiparban dolgozik

BABAHÍREK
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Nevem: Mácsik Bence
Születésem helye, ideje: Szekszárd, 2019. július 24.
Születéskori súlyom: 3250 g
Hosszúságom: 55 cm
Testvérem: Balázs, 5 éves
Anya: Mácsikné Szabó Kitti, az OTP Bank Nyrt.-nél vállalkozói tanácsadó
Apa: Mácsik László, a Dozimetriai Osztályon dozimetrikus
Nevem: Csábi Ábel
Születésem helye, ideje: Szekszárd, 2019. augusztus 2.
Születéskori súlyom: 4000 g
Hosszúságom: 57 cm
Első gyermek vagyok a családban.
Anya: Csábi Mária, jelenleg itthon van.
Apa: Csábi József Dávid, az Automatikaosztályon rendszermérnök
Nevem: Vigh Ármin
Születésem helye, ideje: Pécs, 2019. augusztus 2.
Születéskori súlyom: 3550 g
Hosszúságom: 51 cm
Testvéreim: Dorka és Eliza
Anya: Vighné Hanol Éva, Napsugár óvoda
Apa: Vigh Károly, a Turbinaosztályon osztályvezető
Nevem: Krieser Dominik
Születésem helye, ideje: Mohács, 2019. augusztus 5.
Születéskori súlyom: 3040 g
Hosszúságom: 54 cm
Testvéreim: Krieser Viktória, Budai Krisztián
Anya: Bán Erzsébet Katalin, az Atomix Kft.-nél primer köri büfékezelő
Apa: Krieser Krisztián, a Bau-Paks Kft.-nél dolgozik
Nevem: Horváth Noémi
Születésem helye, ideje: Szekszárd, 2019. augusztus 9.
Születéskori súlyom: 3430 g
Hosszúságom: 54 cm
Testvérem: Zsófia
Anya: Horváthné Vass Diána, háztartásbeli
Apa: Horváth Zsolt, az Armatúra- és Készülék-karbantartó Osztályon
nukleáris karbantartó lakatos
Nevem: Bati Liza
Születésem helye, ideje: Szekszárd, 2019. augusztus 11.
Születéskori súlyom: 3350 g
Hosszúságom: 56 cm
Első gyermek vagyok a családban.
Anya: Sarudi Nikolett, Tamási Termálfürdő
Apa: Bati Péter, az Atomix Kft.-nél fegyveres biztonsági őr
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Gyászközlemény

Az atomerőmű dolgozói megőrzik elhunyt munkatársaik emlékét.

Szijártó Józsefné (1931–2019)
2019. július 27-én, 88 éves korában elhunyt Szijártó Józsefné, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa. 1931. augusztus 8-án született Szekszárdon. 1986. január 1-jén vették fel a Paksi Atomerőmű
Vállalathoz. 1986. augusztus 9-én történő nyugdíjazásáig a Szolgáltatási Osztályon dolgozott szállástakarítóként.
Temetése 2019. augusztus 16-án, a pincehelyi temetőben volt, ahol családja, barátok, ismerősök, volt
munkatársak vettek tőle végső búcsút.
Sztanó Sándorné (1941–2019)

2019. augusztus 14-én, 78 éves korában elhunyt Sztanó Sándorné, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
nyugdíjasa. 1941. február 3-án született Budapesten. 1986. január 1-jén vették fel a Paksi Atomerőmű
Vállalathoz. 1993. december 29-én történő korengedményes nyugdíjazásáig a Létesítményüzemeltetési Osztályon dolgozott sokszorosító gépkezelő munkakörben.
Temetése 2019. augusztus 28-án, a paksi Fehérvári úti temetőben volt, ahol családja, barátok, ismerősök, volt munkatársak vettek tőle végső búcsút.

Béda Benő (1938–2019)
2019. szeptember 8-án, 81 éves korában elhunyt Béda Benő, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa. 1938. február 25-én született Gerjenben. 1977. december 1-jén vették fel a Paksi Atomerőmű
Vállalathoz. 1993. december 30-án történő korengedményes nyugdíjazásáig az Építészeti Osztályon
dolgozott dekoratőr munkakörben.
Búcsúztatója szűk családi körben volt.

GONDOLATOK
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A klímaválság és a
demokrácia csapdája
Prancz Zoltán | Fotó: internet
„A demokrácia nem jó, de még nem találtak ki jobbat” – hangzik Churchill híres mondása, amely egyszerre méltatja és kritizálja a demokratikus államberendezkedést. A napjainkban mind hangosabb
vészharangkongatással kísért klímaválság a demokrácia egyik legfőbb gyenge pontjára világít rá, meglehetősen éles fénnyel.
Az – egyes tudósok szerint immár civilizációnk összeomlásával fenyegető – ökológiai problémák kezelése
nyilvánvalóan önmérsékletet, sőt bizonyos mérvű lemondást követel mindenkitől a fogyasztás, az életvitel
terén. Ez nem népszerű üzenet, hiszen a megszokott
kényelméből senki sem enged szívesen – legyen szó
akár csak olyan kis dolgokról, mint hogy kerüljük az
egyszer használatos műanyag termékeket, állítsuk le
autónk motorját a vasúti átjáró piros jelzésénél, vagy
tudatosabban vásároljunk élelmiszereket, hogy azok
ne a kukában végezzék. Az ezeknél húsbavágóbb
kezdeményezések elfogadására – amelyekre valójában szükség lenne – érthetően még kisebb az esély.
Mégsem lenne eleve reménytelen az ügy, ha a társadalom iránymutatói, elsősorban a politikusok, egyhangúan képviselnék választóik felé a változtatás
elodázhatatlanságát, és következetesen meghoznák
a szükséges intézkedéseket. Azonban éppen itt mutatkozik meg a demokrácia csapdája. Mindig lesznek
ugyanis olyan gátlástalan figurák, akik a hatalomért
bármire képesek, és visszaélve a demokrácia adta
szabadsággal, bagatellizálják, sőt tagadják bolygónk
ökológiai fenyegetettségét. Az emberek többsége
pedig sajnos szívesebben hisz azoknak a hitető hangoknak, amelyek elringatják őket a megszokott életmódjuk fenntarthatóságában, mint a figyelmeztető,
korlátozásra intő felhívásoknak.
S ezzel a kör – avagy a demokrácia csapdája – be is
zárult. A hitetők és a hitetve lenni szeretők pusztító
politikai szimbiózist alkotnak: a tömegek a kellemetlen igazságok képviselőit egyszerűen nem választják

meg, hanem azokat juttatják hatalomhoz, akik a fülüknek kedves ígéreteket teszik. Amikor pedig már
a tömegek is észbe kapnának, könnyen lehet, hogy
visszafordíthatatlan lesz a károkozás. (Jól szemlélteti
ezt a folyamatot az ökológiai kérdés szempontjából
meghatározó két nagyhatalom, Brazília és az USA jelenlegi elnökeinek hatalomra jutása. Jair Bolsonaro és
Donald Trump kampányainak – majd a megválasztásukat követő intézkedéseiknek is – alapmotívuma az
ökológiai válság tagadása és a kvázi rablógazdálkodás támogatása.)
Reményt jelenthet ugyanakkor, még ha csak pislákolót is, hogy a nép időnként értelmesebb a politikusainál, és cselekedhet azoknál felelősségteljesebben, az
igazi érdekekeit szem előtt tartó államférfiakat juttatva a kormánykerékhez. Mert – zárszóként ismét Churchill-lel szólva – „az államférfi a következő nemzedékre gondol, a politikus csak a következő választásokra.”

