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Kedves Olvasók!
Vannak időszakok, amelyekre az ember egy életen át emlékszik, és
amelyeket egy szép napon majd az unokái történelemkönyvében lát
viszont – azt hiszem, 2020 tavasza is ilyen lesz. Remélem, mindan�nyian elmesélhetjük majd nekik, hogy mi történt, amikor megállt a
Föld, amikor egy (kettő, három?) hónapra otthon maradtunk, hogy
mentsük, ami menthető.
Az erőműben dolgozók egy nagyobb része, azok, akik a gépeket
üzemeltetik, majd azt mesélhetik, hogy kitartottak, tették a dolgukat, mert érezték a felelősséget: áramnak lennie kell. A Paksi Atomerőmű a hazai energiaigények harmadát fedezi, nélküle egyszerűen
elképzelhetetlen az életünk – nemcsak a gépek nem működnek az
otthon dolgozáshoz és tanuláshoz, de a betegek gyógyítása, a többi létfontosságú üzem sem. A szociális távolságtartás korában látjuk
talán legtisztábban, mennyire a közösségen, távoli és közeli emberek munkáján és felelősségén múlik az életünk.
A munkatársaink egy kisebbik része, akiknél ez fizikailag megoldható, otthonról dolgozik. Az ő kihívásaik sem kicsik, különösen a családosoké: munkavállalóként, tanítóként, háztartásvezetőként kell helyt
állniuk a hét minden napján.
Áprilisi lapszámunkban olvashatnak arról, mit tett az atomerőmű az
elmúlt egy hónapban annak érdekében, hogy biztosítsa a biztonságos áramtermelést, de egyidejűleg megvédje munkatársait is a fertőzéstől. Foglalkozunk az otthoni oktatással – paksi anyukák mellett
olyanok is elmondják a tapasztalataikat, akiknek a gyermeke mindig
otthon tanul. A mostani lapszám annyiban rendhagyó, hogy nem jelenik meg nyomtatásban, kizárólag az interneten lesz elérhető, ezzel
védjük nemcsak a nyomdánk munkatársait, hanem olvasóinkat is.
Mi tesszük a dolgunkat – kérem, Önök maradjanak otthon!
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Védelem a járvány ellen – intézkedések
a Paksi Atomerőműben
–– Meghatározták a műszakváltás feltételeit, minimalizálták a fertőzésveszélyes helyzeteket, folyamatos fertőtlenítést rendeltek el, és ahol
mód volt rá, ritkították az egy helységben tartózkodó kollégák számát.
–– Április 16-tól 12 órás munkarend bevezetése a műszakos dolgozók
számára, kétheti váltásban – ezzel csökkentve a műszakos munkavállalók számát és a műszakváltások számát is.
–– Egyirányúsították a portákat, az egyiken kizárólag befelé, a másikon
csak kifelé haladhat a személyforgalom.
–– Napi kétszeri étkezés biztosítása, a munkába járás segítése, karantén
esetén elhelyezés és napi ellátás a szuperkritikus személyzet számára.
–– A vezénylőbe történő belépések korlátozása, ha mégis elkerülhetetlen, akkor a beosztott munkatársak kivételével kizárólag védőfelszerelésben történhet.
–– Hőkamerák használata a portákon.
–– Papírmentes működés: átállás digitális megoldásokra, ahol még szükséges.
–– A lejáró vizsgák érvényesek maradnak, az egészségügyi vizsgálatok is
leálltak, az időszakos orvosi alkalmassági igazolások a veszélyhelyzet
végéig érvényesek maradnak.
–– A főépület liftjeibe egyszerre csak egy ember szállhat be.
–– A 9 személyes ügyeletes autók egyszerre maximum 2 embert szállíthatnak, akiknek a lehető legmesszebb kell ülniük egymástól.
–– A dolgozókat szállító buszjáratok szűkített menetrenddel járnak, az
első ajtónál nem lehet felszállni, plexifal védi a sofőröket, és az utasokat a megfelelő távolság betartására kérik.

Biztonság
mindenekelőtt
Torma Dóra | Fotó: Juhász Luca

Tesszük a dolgunkat, írja a Paksi Atomerőmű nagyjából egy hónapja a Facebook-oldalán, a pandémia
közepén két szóban elmondva azt, ami a legfontosabb: az erőmű megtermeli az áramot, ahogy mindig,
az életünknek ez a része biztonságban van. Részleteiben azonban nem ennyire egyszerű a történet, különleges elővigyázatosság és különleges felelősség hárul most az itt dolgozókra. Az alábbiakban összeszedtük, hogyan teszik most a dolgukat az itt dolgozók, milyen körülmények változtak – mennyi munka
és előrelátás kell ahhoz, hogy a fenti két szót magabiztosan kimondhassuk.

–– Az erőmű étterme bezárt, az étkezés biztosítására az üzemelő büfékben készételek állnak rendelkezésre.
–– A büfékben az egyszerre ott tartózkodók számát csökkentették, és
megszüntették a készpénz használatát.

A kezdetek
December 31-én jelezték először
kínai hatóságok a vírus megjelenését, ezt követően január 17-én
jelentek meg az első hazai tudósítások arról, hogy új típusú fertőzés
ütötte fel a fejét Kínában, amely
halálos áldozatokkal is járhat.
Az Egészségügyi Világszervezet,
a WHO ekkor még derűlátó volt,

nem látott okot különleges intézkedésekre, bár tény, hogy a vírusról még szinte semmit sem tudtak. A világsajtó is alighanem csak
azért kapta fel a fejét a hírre, mert
a koronavírus korábbi járványok ismert szereplőivel, a SARS és MERS
vírusaival rokon.
Az ismeretek sajnos gyorsan változtak. Február elején a WHO már
nemzetközi veszélyhelyzetet hir-

detett, majd – sok héttel később,
az iráni, dél-koreai, észak-olasz járványgócok kialakulását követően –
március 11-én nyilvánították világjárvánnyá, pandémiává.
Nagyjából eddig a pontig az életünk a szokott mederben zajlott,
bár a híreket aggódva figyeltük,
a tervezett utazásokon sokan elgondolkodtak, és volt már magyar
beteg is – ezt követően azonban
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minden fenekestül felfordult, és
sem a vége nem látszik, sem pedig
az, hogy lesz-e egyáltalán visszaút
oda, ahonnét elindultunk.

Pandémia az
atomerőműben
A válsághelyzetek kezelésében az
atomerőmű soha nem a nulláról
indul, azaz olyan eset nem fordulhat elő, hogy felkészületlenül érje
az üzemeltetőket egy-egy helyzet,
vagy hogy adott pillanatban kelljen improvizálni arról, mi történjen.
Ezért az előrelátó biztonsági rendszer számos eleme felel: ezért van
a Baleset-elhárítási Szervezete az
erőműnek, ezért születnek biztonsági előírások, tesztek, tartanak

ÁTALAKULÓ ÉLET
Ugyanígy előny, hogy ebben a félkatonai szervezetben a felelősség
parancsa mindig jelenvaló: a pandémiás helyzet ugyan kiterjesztette ezt (hiszen már a magánéletre is
kihat, mennyire vigyázok magamra,
kikkel találkozom, hogyan tartom
be az új higiénés előírásokat otthon és a munkahelyen), de az biztos, hogy az egyéni és a szervezeti
felelősség kölcsönhatásának itt a
normál ügymenetben is tisztázottnak kell lennie.
Egy szempontból viszont komoly
kihívásokkal érkezett az atomerőmű a járványba: nagyon sok olyan
munkavállalója van, aki szinte nem
pótolható. Magasan képzett, évtizedekig tanuló és/vagy ugyanennyi
gyakorlattal rendelkező szakemberek, akik helyére csak kevesen állhatnak be, és nehezen kezelhető,
ha tömegével esnek ki a rendszerből betegség miatt.

A jövőbe látni

próbákat, biztonsági gyakorlatokat békeidőben, és ezért rendelkezik békeidőben is pandémiás
tervvel. Az erőmű biztonsági kultúrájának kialakításakor ráadásul
hosszú idő óta arra törekszenek,
hogy ne vak parancskövetés, hanem a szabályok ismerete, átgondolása, belátása vezesse az itt dolgozókat.

Februárban sűrűsödtek a hírek a koronavírusról, a hónap végére a világ
mintegy 50 országában volt már jelen, Magyarország ekkor még nem
volt köztük. A Paksi Atomerőmű
vezetői értekezleteinek rendszeres
témája lett a fenyegetettség, és a
pandémiás vezetői csoport elkezdte ekkor még informális megbeszéléseit és a felkészülést. Konkrét
intézkedések ekkor még nem, de
az első tervek már megszülettek a
lehetséges válságkezelésre.
Február végén érkeztek az első lépések: az MVM Csoport kezdeményezésére elhalasztottak minden
külső és belső rendezvényt, megtiltották a sokszereplős értekezleteket, továbbá közzétettek egy
ajánlást, hogy aki az akkor érintett
országokban – Kínában, Iránban,
Dél-Koreában, észak-olasz tarto-

mányokban – járt, az konzultáljon
háziorvosával, és 14 napig maradjon otthon. Kézfertőtlenítőt helyeztek ki az erőmű bejáratainál és sok
más helyen.
Március 5-én regisztrálták az első
hazai fertőzöttet. A Paksi Atomerőműben ezen a napon a pandémiás

vezetési csoport azonnali döntést
hozott a Tájékoztató és Látogatóközpont, valamint az Atomenergetikai Múzeum bezárásáról, utazási
korlátozásokról. Az elmúlt egy hónapban a pandémiás vezetési csoport minden hétköznap, szükség
esetén hétvégén is ülésezett, közel
kétszáz feladatot határozott el és
hajtott végre, 26 új utasítást adott
ki, amelyek az atomerőmű szinte
minden szervezeti egységét felölelik, azok munkáját kisebb vagy
nagyobb mértékben átalakítják, a
helyzethez igazítják.
Március 19-én megkezdte a munkáját az erőműben a kormány által kirendelt Honvédelmi Irányító Törzs
is, március 20-ától pedig minden
olyan munkavállalót otthoni munkára köteleztek, akinél ez technikailag megoldható, és nem szükséges
a személyes jelenléte.
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Projekt és pandémia
Az erőmű legnagyobb jelenleg is zajló projektje a Termelési Alrendszer Működésfejlesztési (TAMF) Projekt,
amely a sztenderd nukleáris működési modellt vezeti
be a szervezetnél. Az ebben dolgozók a pandémiás
helyzetben home office-ra váltottak – Czibula Mihály
projektvezetőt arról kérdeztük, hogyan működik így a
munka.
–– Hogyan változtak meg a mindennapjaitok az elmúlt
egy hónapban?
–– A projektben kezdetek óta tudatosan távmunka-infrastruktúrát építettünk. Ebben úttörő szerepe volt Matusek Réka és Fekete Zoli kollégáknak, akiket a KPMGtől igazoltunk a projektre. A Big Four tanácsadói
világban már évek óta sokkal nagyobb hangsúlyt kapnak a virtualizálás lehetőségei, mint a mi atomerőművi
kultúránkban. Ennek az oka egyszerű, azt a közeget a
költségoptimumok vezérlik. Online értekezletet szervezni nemzetközi szereplőkkel a nemzetközi projektekben sokkal olcsóbb, mint tanácsadókat utaztatni, hogy
klasszikus körülmények között, szemtől szemben egy
tárgyalóban folyjon a munka. Erre a mintára építettük
mi is a projektet. A szoftverfejlesztő ABB-kollégákat
eleve nem terveztük Paksra utaztatni. Tanácsadóik és
programozóik angliai és egyesült államokbeli irodáikból dolgoznak. Ez nagyon jelentős megtakarítás.
A távmunka a TAMF-ban a kultúra részévé vált. Az értekezleteink már több mint egy éve párhuzamosan
folynak részben fizikailag egy tárgyalóban, részben a
virtuális térben. Ez még olyan kis távolságok esetén is
jelentős időmegtakarítást jelentett, mint az MVMI Vasút utcai irodaháza és a telephelyünk, a heti kettő Atlanta–London–Paks értekezletről ne is beszéljünk. Ehhez
képest most nem nagy változás, hogy március közepe
óta kizárólag Skype for Businessen folyik a munka.
–– Megakasztja az előrehaladást a pandémia?

Szuperkritikusok
Szuperkritikus személyzetnek nevezik az atomerőműben azt a
mintegy 700 embert, akiknek a
munkája nélkül – ahogy korábban
is írtuk – nem működhet az erőmű. Ők azok, akik a technológiai
rendszerek operatív üzemelteté-

–– Minden projektre delegált kollégánkat laptopokkal
szereltünk fel, ahogy beléptek a projektbe. A munkakörnyezetünket SharePointon építettük. Ezért a közvetlen projektcsapatunk otthonról teljes értékű munkát
tud végezni. Az MVMI már régóta az alapszolgáltatás
részeként elérhetővé tette a Direct Access technológiát, a távoli asztali hozzáférést, a SharePoint-tárhelyeket,
a VPN-t és a távmunkát támogató, a képernyő megosztását lehetővé tevő Skype for Businesst. A TAMF március elején a projektfeladatokon dolgozó kollégák részére is elérhetővé tette a TAMF Távmunka Útmutatót, ami
a felsorolt technológiák gyakorlati alkalmazását írja le.
Egy dolog okozott némi fejtörést a válsághelyzet legelején, néhány, a TAMF-projekten dolgozó kollégánkat
behívta a vállalat a szuperkritikusok közé. A home office-ban dolgozók közül viszont azonnal pótolni tudtuk
őket, így ez is megoldódott.
–– Hogyan látod a jövőt?
–– Optimistán. Le a kalappal minden TAMF-feladaton dolgozó atomerőműves, külsős és MVMI-s kolléga
előtt. Villámgyorsan integrálták a munkába az új lehetőségeket. Hetente 30-40 egyeztetést, munkaértekezletet tartunk. Teljes intenzitással halad a munka. Két
példát említenék. Horváth Pistitől (MTO) láttam, hogy
hogyan lehet Skype-értekezletről felvételt készíteni és
felhasználni azt jegyzőkönyv készítéshez. Szabó Zoli és
az oktatási csapata videós oktatási anyagokat készített,
amivel kiválthatók a kontaktórák, és zökkenőmentesen
be tudjuk vonni a kollégákat a projekttömegtermékek
előállításába. És sorolhatnám. Az ütemezésben nem
számolunk csúszással a pandémiahelyzet miatt. A gép
forog.
És ami most a legfontosabb: büszkén mondhatom,
hogy kollégáinknak a TAMF-feladatok végrehajtása miatt nem kell egészségügyi többletkockázatot vállalniuk.

sét, ellenőrzését, fizikai védelmét,
valamint tűzoltási és egészségügyi ellátását biztosítják. Őket különösen védeni kell a vírustól, és
segíteni a munkájukat. Március
közepétől ők nem mehetnek szabadságra, és nagyon határozott
viselkedési elvárásokat fogalmazott meg velük szemben a pan-

démiás vezetési csoport: munkaidőn túl otthon kell tartózkodniuk,
a bevásárlást lehetőleg a család
intézze, ha valami miatt mégis ki
kell mozdulniuk, szigorú higiéniai
előírásokat és távolságtartást kell
betartaniuk. A saját vagy családtagjuk megbetegedését azonnal
jelezniük kell a munkáltatójuknak.
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egy hatszög alapú hasáb, amelynek a belsejében 126 üzemanyagpálca van, egy kötegbe szerelve.
Az üzemanyag-kazettákból épül
fel a reaktortartály aktív zónája,
ahol a nukleáris láncreakció zajlik.
Az aktív zónában keletkező hőenergiát a fővízkörben keringő víz
veszi fel mint hőhordozó közeg.
Ez a hőenergia alakul azután villamos energiává. Azonban a nukleáris üzemanyaggal érintkező víznek
van egy további funkciója is: a moderálás. Ez azt jelenti, hogy a víz az
uránatomokból kilépő neutronokat a nukleáris láncreakció kialakulásához és fenntartásához szükséges sebességtartományba lassítja.
A „karcsúsított” üzemanyag kifejlesztése a moderálás fokozására
irányul.

Új, „karcsúsított”
üzemanyag
az atomerőműben

A jelenlegi üzemanyag
„előélete”

Prancz Zoltán | Fotó: Bodajki Ákos, stock.adobe.com

Egy vállalkozás tőkéjéhez – akár forintokban is számszerűsíthetően – hozzátartoznak az ötletei is, azaz
az innovációval, fejlesztéssel kapcsolatos szellemi erőforrásai. Az itt rejlő lehetőségek realizálása, a
jó ötletek minél teljesebb kiaknázása minden vállalat elemi érdeke. Nincs ez másként a Paksi Atomerőmű esetében sem. Az újítások egyik kitüntetett területe a nukleáris üzemanyag fejlesztése, aminek
a Reaktorfizikai Osztály a szakmai felelőse. A legújabb projektet dr. Nemes Imre, az osztály, egyben
a projekt vezetőjének ismertetője, illetve az általa rendelkezésünkre bocsájtott szakirodalom alapján
mutatjuk be.
Az innováció pontos megnevezése: víz-urán viszonyra optimalizált
üzemanyag-kazetta fejlesztése és
bevezetése. Röviden „karcsúsított
üzemanyagnak” is nevezik. Ez arra
utal, hogy az újítás alapvetően az
üzemanyagpálca „alakját”, azaz
geometriáját érinti.

Néhány alapvető fogalom
tisztázása
Az üzemanyag-kazetták, illetve
az azokban levő urán az az energiaforrás, ami az atomerőműben
a villamosenergia-termelés alapját képezi. A néhány milliméteres
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uránpasztillák a mintegy két és
fél méter hosszú és kilenc milliméternyi külső átmérőjű cirkónium-nióbium ötvözetből készült
csövekben helyezkednek el. Ezek
a csövek, más néven üzemanyagpálcák alkotják az üzemanyagkazettát. Az üzemanyag-kazetta

A jelenleg alkalmazott – nem „karcsúsított” – üzemanyag jellemzői
meghatározóan két kiemelkedő
projekthez kapcsolódnak. Az egyik
az atomerőmű teljesítményének
növelése, a másik a C15-projekt
(ezeket korábbi lapszámainkban
már részletesen ismertettük).
A két sikeres projekt nyomán az
a kedvező helyzet állt elő, hogy
az atomerőmű blokkjai nagyobb
teljesítményt produkálnak, valamint egyfolytában hosszabb ideig
képesek működni. Ezekből fakadóan pedig lényegesen több villamos energiát termelnek, mint a
korábbiakban. A magasabb névleges teljesítmény és a hosszabb
üzemelési ciklus viszont általában
nagyobb
üzemanyagköltséget
von maga után, mindamellett is,
hogy végeredményben gazdaságilag nyereségesek a megvalósított fejlesztések. Ezt az üzem-

anyag dúsításának növelésével
lehet nagyjából ellensúlyozni.
Ugyanakkor az urán dúsításának
technikai korlátjai vannak. A dúsítás növelésében rejlő lehetőségek a két említett projekttel lényegében kimerültek. Ez egyben
kijelölte a további újítások irányát,
ami nem más, mint az üzemanyag
fajlagos költsége – azaz az egy
kilowattóra megtermelt villamos

energiára eső üzemanyagköltség
– csökkentési lehetőségeinek
keresése. A „karcsúsított” üzemanyag alapötlete immár ennek
jegyében fogant.

A „karcsúsított”
üzemanyag alapötlete
Mint említettük, a moderálás nélkülözhetetlen szerepet játszik a
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nukleáris láncreakció létrehozásában és fenntartásában, végső
soron pedig a villamosenergiatermelésben. A moderálás javításával fokozható az urántöltetben
levő magenergiák felszabadítása. Ennek megvalósításával tehát
nem az üzemanyag árát is megnövelő dúsítás a nagyobb teljesítmény forrása, hanem a hatékonyabb energiafelszabadítás, ami
nem növeli az üzemanyag árát,
sőt a fajlagos költségét csökkenti. Más szóval az egy kilowattóra
megtermelt villamos energiára
eső fajlagos üzemanyagköltség
[Ft/kWh] formában felírható hányadosát tekintve: a számláló változatlan marad, a nevező viszont
növekszik, így összességében
a tört értéke – vagyis a fajlagos
üzemanyagköltség – csökken.

ÁTALAKULÓ ÉLET

A moderálás fokozása gyakorlatilag az üzemanyag-kazettában „elférő” víz mennyiségének növelésével valósítható meg, amit viszont a
kazetta geometriájának változtatásával lehet elérni. Az egyszerűnek
tűnő alapötlet nyomán a konkrét,
részletes koncepció kidolgozása
összetett, sokféle szakmai szempontot felölelő útkeresési folyamatot takar. Kezdetben két alapvető alternatíva körvonalazódott.
Az orosz TVEL cég – a Pakson is
üzemelő VVER–440 típusú reaktorok üzemanyagának gyártója – a
fal nélküli üzemanyag-kazetta fejlesztésének irányába indult. Ennek
lényege, hogy a moderálást végző víz mennyiségét azáltal növelik
az üzemanyag-kazettában, hogy
megszüntetik a kazetta falát, és
csak az üzemanyagpálcák köte-

gét hagyják meg. Azonban a kolai
atomerőműben tesztelt fal nélküli
kazetták más hátrányaik miatt nem
váltak piacképessé. A másik lehetséges alternatíva az üzemanyagpálcák átmérőjének csökkentése.
A Paksi Atomerőmű reaktorfizikusai a finn loviisai atomerőmű szakembereivel megvalósított együttműködésben ebbe az irányba
indultak el. Ezen elképzelés szerint
a pálcaátmérő csökkentésének
eredményeként növekszik a víz
mennyisége a kazettában, és ezáltal a moderálás mértéke is.

A fejlesztés főbb lépései
A TVEL mint gyártó konstruktív
módon állt hozzá a magyar–finn
kezdeményezéshez. Egyebek mellett az üzemanyagpálcát érintő

korábbi orosz kísérletek eredményeinek felhasználását is lehetővé tette. Feltételül szabta viszont,
hogy a magyar és a finn szakembereknek teljesen egységes
üzemanyagkazetta-koncepcióban
kell megegyezniük. Ezt nem volt
nehéz teljesíteni, mivel a két fél
biztonsági kultúrája igen közel áll
egymáshoz. A paksi és a loviisai reaktorfizikusok egyaránt a nukleáris
biztonságot a legfontosabb szempontnak tartó, konzervatív tervezői megközelítést alkalmazzák.
A közös munka során ez a fontolva
haladó attitűdben öltött alakot.
Az együtt kidolgozott üzemanyagkazetta-koncepció az imént részletezett geometriaváltoztatáson
túlmenően az üzemanyagpálcák
távtartóira erősített keverőfülekkel is kiegészült. Ezek szerepe az,
hogy a víz áramlásának irányításával egyenletesebb hőmérsékleteloszlást biztosítsanak a kazetta
belsejében.
Az új üzemanyag-kazetta kialakításához mechanikai szempontok biztosítására is szükség volt. Az ehhez
kellő mérések elvégzéséhez az
orosz Hidropress Kutatóintézetben két üzemanyagkazetta-makettet építettek. A makettek segítségével két alapvető, nagyszabású
kísérletet vezényeltek le: egyrészt
hidraulikai (áramlástani), másrészt
szilárdsági és rezgéstűrési teszteket. Ez utóbbiak például annak
megítélésére irányultak, hogy
mennyire stabil a kazetta szerkezete. 1500 órán, azaz mintegy 2
hónapon át olyan mechanikai terhelésnek tették ki a maketteket,
amilyen az üzemi körülmények
között is éri majd az új kazettákat.
Ezt követően szerkezeti vizsgálatokat végeztek. Ellenőrizték többek
között, hogy nem mozdultak-e
el az üzemanyagpálcák távtartói.
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A fejlesztésével kapcsolatos munkák nagyságát érzékelteti, hogy a
tesztüzem engedélyezése 25-30 kötetnyi, az üzemanyag általános
engedélyezése 55-60 kötetnyi, a környezetvédelmi engedély pedig
5-6 kötetnyi, egyenként nagyjából 100 oldalas tanulmány elkészítését követeli meg.

Valamennyi teszt sikeresen zárult.
Ezeken túlmenően számos további elemzésre is sor került, amiket
többek között a Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi
Kutatóközpontja készített. Közben
a finn féllel is rendszeres információcsere zajlott a megszerzett tapasztalatokról.
Pakson elsőként 18 új típusú üzemanyag-kazetta tesztüzemét tervezik. Az ütemterv szerint ennek az
Országos Atomenergia Hivatalnál
lefolytatandó engedélyezési eljárása 2020 áprilisában kezdődik.
Szeptemberben elkészülnek a
tesztkazetták. A 3. blokkon, a novemberi leállását követően kezdetét veszi a tesztüzem. Ennek sikere esetén 2022-2023-tól történhet
meg az áttérés mind a négy blok-

kon az új üzemanyaggal való üzemelésre.
A projektben a Reaktorfizikai Osztály és a Fejlesztési és Elemzési
Osztály dolgozói végzik a munka
döntő részét, de az engedélyezésben adódnak környezet- és sugárvédelmi feladatok is.

Az innováció a fajlagos üzemanyagköltség csökkenésén –
mint fő előnyön – túlmenően
más előnyökkel is jár. Így a
kiégett üzemanyag mennyiségében és a reaktorfalat érő
sugárzás (illetve a reaktorfal
ennek hatására bekövetkező
ridegedése) terén várható
kedvező változás.
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mérnöki projektek precíz megvalósítását segítő Multi-D projektirányítási rendszer kifejlesztője és
aktív felhasználója.
A Multi-D egy olyan innovatív technológia, amely egy tízéves fejlesztés eredményeként lehetővé teszi
az olyan bonyolult ipari létesítmények – mint például egy atomerőmű – tervezése és építése során
lezajló munkafolyamatok optimalizálását, amelynek eredményeképpen precízebbé és gyorsabbá válik
a munkavégzés. Az atomerőművi
beruházás esetében elsőrendű
feladat a nukleáris biztonsági követelmények teljesítése, de emellett a határidők és a költségek betartása is kulcsfontosságú.

High-tech orosz
atomerőművi tervezés
Hárfás Zsolt | Fotó: Roszatom
A Paks II. Atomerőmű fővállalkozója a Roszatom orosz állami atomenergetikai konszern mérnöki divíziójához tartozó ASZE Mérnöki Vállalat. Ez az atomenergetikai mérnöki vállalatcsoport ma globálisan
a legnagyobb megrendelésállománnyal rendelkezik: egyszerre több mint 30 új atomerőművi blokkot
tervez és épít világszerte.
Tevékenysége Európára, a KözelKeletre, Észak-Afrikára és az ázsiai
csendes-óceáni térségre terjed ki.
A megrendelésállomány 80%‑a

külföldi beruházás. Az új atomerőművi blokkok mellett az ASZE
kiégettüzemanyag-, valamint radioaktívhulladék-feldolgozó léte-

sítményeket is tervez, illetve kivitelez, valamint hőerőműveket is
épít. A cégcsoport a számos nemzetközi díjjal kitüntetett bonyolult

A rendszer segítségével a tervezéstől a kivitelezésen át a munkafolyamatok minden fázisa naprakészen, átláthatóan és pontosan
nyomon követhető, ráadásul költségoldalon is látható, hogy éppen
hol tart az adott projekt. Ez pedig
jelentős versenyelőnyt biztosít a
Roszatom orosz állami atomenergetikai konszern számára, amelynek folyamatosan növekszik a
nemzetközi megrendelésállománya.
A rendszerben a beruházás minden egyes folyamata rögzített.
Így például nyomon követhető
az egyes berendezések, eszközök gyártásának pillanatnyi állása,
a szállítás várható ideje, az adott
berendezés beépítésének pontos
ideje és helye, az adott munkafolyamat időtartama. Ennek köszönhetően pontosan ütemezhető
egy adott projekt kivitelezése, és
az egyes folyamatok és munkafázisok tökéletesen összehangol
hatók.
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A rendszer segítségével lehetőség
nyílik arra, hogy a beruházáson
dolgozók munkáját egy chip alkalmazásával kövessék nyomon, így
az is kiderül, hogy az adott munkát pontosan ki és mennyi idő alatt
végezte el. A rendszer képes előre
jelezni akár egy esetleges hibalehetőséget is, így például azt, ha
egy daruval egy olyan berendezést szeretnének megemelni és
mozgatni, amit az nem bír el.

jekt résztvevői a munkájukat mindig a legaktuálisabb információk
birtokában végezhessék el, hiszen
ezek a rendszer alkalmazásával
bárhol és bármikor elérhetőek a
számukra.

A rendszert egy 3D-s atomerőművi
számítógépes modell is kiegészíti,
ennek segítségével meg lehet jeleníteni és ellenőrizni az egyes
munkafázisokat. Maga a Multi-D
elnevezés magában foglalja az
időtényezőt (4D), a logisztikát (5D),
valamint lehetővé teszi a rendelkezésre álló humán- és egyéb erőforrások (6D) tervezését a projekt
egészére vetítve. A rendszer az új
atomerőművi beruházásokra vonatkozó nemzetközi és az adott
ország nukleáris hatósága által támasztott követelmények nyomon
követésére is képes. Mindezek segítségével lehetőség nyílik arra,
hogy egy adott atomerőművi pro-

vetni a kivitelezést, és így azt össze
lehet hasonlítani a háromdimenziós modellel. A Multi-D technológiát az újonnan épülő atomerőművek tervezése és kivitelezése során
alkalmazza a Roszatom orosz állami atomenergetikai konszern, ami
jelentős idő- és költségmegtakarítást eredményez, lehetővé téve
az új egységek határidőre vagy
határidő előtti átadását. Éppen
ezért az ASZE-cégcsoport a Paks
II. Atomerőmű építésénél is használja majd ezt a csúcstechnológiájú tervezőprogramot, amelynek
segítségével megvalósul a költségek, a határidők és a minőségbiztosítás rendszerének hatékonyabb

További érdekesség, hogy az
adott atomerőművi beruházáson
olyan, 360 fokban mozgatható kamerákat használnak, amelyekkel
nagyon precízen nyomon lehet kö-
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ellenőrzése. Sőt, a cégcsoport
stratégiai célja, hogy teljesen digitális mérnöki technológiákra térjen át, és a Multi-D platformot úgy
fejlessze tovább, hogy azt például
akár olaj- és gázipari nagyvállalatok is széles körben alkalmazhassák.

ASZE-projektek
A világ egyre nagyobb kihívásokkal szembesül a villamosenergiatermelés tekintetében, hiszen
egyszerre kell tudni megfelelni az
ellátásbiztonsági, a versenyképességi és a globális klímavédelmi
követelményeknek is. E szempontok együttes érvényesítése egyáltalán nem könnyű feladat. A világon egyre több ország dönt az
atomerőművek üzemidő-hosszabbítása, valamint új blokkok építése mellett, mivel az atomenergia
mindhárom szempontból optimális és hosszú távon fenntartható
megoldást jelent.
Fehéroroszország is e szempontok szerint döntött, amikor a Paks
II.-projekthez hasonló két VVER–
1200 típusú, 3+ generációs blokk
építéséről határozott. A Belorusz
Atomerőmű a jövőben az ország
villamosenergia-termelésének 2530%-át biztosíthatja. Ez a projekt
szintén az ASZE-cégcsoport beruházásaként valósul meg. A projekt keretében megépült két blokk
üzembe helyezése az idei évben
várható. A beruházás az előirányzott költségkereten belül valósul
meg.
Bangladesben a Ruppuri Atomerőmű két, 3+ generációs VVER–
1200 típusú, 2400 MW összteljesítményű blokkjának építése is
a terveknek és az ütemezésnek
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megfelelően halad. A törökországi Mersin tartományban épülő Akkuyu Atomerőmű négy ugyanilyen
típusú egysége szintén a cégcsoport kivitelezésében valósul meg.
Mindezek mellett a cég Indiában,
Kínában, Egyiptomban, Finnországban és Oroszországban is épít
új atomerőműveket.

Üzemelő VVER–1200
típusú blokkok
Lényeges, hogy a Pakson megépítendő két új, VVER–1200 típusú
blokk már nem prototípus, nem kísérleti, hanem üzemelő, bizonyított
technológia és konstrukció. A világ
első 3+ generációs, VVER–1200 típusú blokkja, a Novovoronyezsi
Atomerőmű II. kiépítésének első
blokkja 2017 februárja óta már kereskedelmi üzemben termel. 2018
októberében a Leningrádi Atomerőmű II. kiépítésének első blokkja
szintén megkezdte kereskedelmi
üzemét, a második egység építése is a terveknek megfelelően halad, és 2020 végéig állhat üzembe.
Ezek a blokkok magyar szempont-

Az új VVER-családtag

A Kurszki Atomerőmű II. ütem első
két blokkja a jelenleg üzemelő
Kurszk 1-2, RBMK típusú grafitmoderátoros blokk kapacitását fogja
kiváltani, ezért az üzembe helyezésüket a régi blokkok leállításával összehangolva végzik majd el.
A csúcstechnológiájú tervezésnek
és folyamatoptimalizációnak köszönhetően az első új VVER-TOI
típusú blokk 2022 végén, a második pedig 2023-ban kezdheti meg
a működését. Tavaly decemberben
befejeződött az ennél a típusnál
is alkalmazott, a második egység
számára gyártott közel 400 tonnás
zónaolvadék-csapda reaktortartály
alá való beépítése is.

Az ASZE-cégcsoport szintén a
Multi-D platform alkalmazásával
tervezte és 2018 áprilisában kezdte meg a Kurszki Atomerőmű telephelyén a VVER-család legújabb
tagjának, a két VVER-TOI (TOI =
tipizált, optimalizált, informatizált)
nyomott vizes, orosz típusú, 3+ generációs és egyenként 1255 MW
villamos teljesítményt képviselő
blokk építését.

A zónaolvadék-csapda képes kezelni a nagyon kis valószínűségű,
zónaolvadással fenyegető hipotetikus baleseti helyzeteket is,
azaz egy súlyos, tervezési alapon
túli baleset esetén is garantáltan
leállítaná a láncreakciót a zónaolvadékban. Emellett gondoskodik
arról is, hogy az olvadék a konténmenten belül maradjon. A szerkezet képes a megolvadt zóna bizton-

ból azért is kiemelkedően fontosak, mert a paksi telephelyen megépítendő két új, VVER–1200 típusú
blokk referenciájának számítanak.
A Novovoronyezsi Atomerőmű II.
kiépítésének második blokkja pedig 2019. november 1-jén, 30 nappal a határidő előtt kezdte meg a
kereskedelmi üzemet. Mindezekből egyértelműen kitűnik, hogy
a Paks II. Atomerőművet is építő
orosz fél széles körű kompetenciával rendelkezik, az orosz atomtechnológia biztonságos, megbízható és piacérett.

ságos hűtésére, megakadályozva
ezzel a gőzrobbanás kialakulásának
veszélyét. Ez az egyik legfontosabb
biztonsági rendszer teljesen egyedivé teszi az orosz technológiát.
A világon először Kínában, a szintén orosz tervezésű Tianwan I-II.
blokkba építettek be ilyen zónaolvadék-csapdát. Az oroszországi és
a külföldi újonnan épülő atomerő-
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művi blokkokba pedig szériatartozékként építik be ezt a szerkezetet.
A beruházás az ütemtervnek megfelelően halad. A 10 kulcsfontosságú mérföldkő közül az első blokk
esetében a tervezett határidő
előtt már befejezték a reaktor külső védőburkolata első szintjének
szerelését. A külső védőburkolat
magassága 65,4 méter, vastagsága 0,5-1,5 méter lesz. A második
blokk esetében pedig már befejeződött a reaktorépület első emelete padlójának a betonozása is.
Jelenleg – a mérnöki személyzetet
nem számítva – közel 4700 ember
dolgozik a beruházáson.
Magyarország alapvető célja, hogy
a Paks II.-projekt keretében megvalósuló két új, VVER–1200 típusú
blokk legalább 60 éven keresztül
biztonságosan, a klímavédelmi és
az ellátásbiztonsági céloknak is
megfelelve termelje majd az olcsó
villamos energiát. Télen-nyáron,
éjjel-nappal, nemcsak a lakosság,
hanem az ipar számára is.
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Maguk tanulnak

„Nincs benne semmi szabadság”
Torma Dóra | Fotó: stock.adobe.com
Olyan jól indult, biztos vagyok benne, hogy hozzám hasonlóan a szülők nagy része nem kapott azonnal sokkot, amikor kiderült, hogy március 16-tól bezárnak az iskolák és óvodák. Lelki szemeink előtt az
angyali mosollyal tésztát gyúró, közben pillanatok alatt matekleckét készítő, elmélyülten festegető,
egyedül sokat játszó gyerekek képe jelent meg, miközben a szülők békésen online konferenciáznak a
laptopjukon. Nos, nem ez történt – sokkal inkább látunk a home school, a home office és a házimunka
között kétségbeesve elvesző anyukákat (és néhány apukát is). Valamit rosszul csinálunk? Tanácsot kértem két „fekete öves” otthon oktató anyukától, akik elsőként azt siettek leszögezni: a járványhelyzet
miatt tulajdonképpen a semmiből létrehozott digitális oktatásnak semmi köze nincs az általuk választott
otthon oktatáshoz, ez csupán egy kényszerhelyzet szülte megoldás – amiből lehet idővel tanulni, új dolgokat alkotni, de a klasszikus home schoolt nem ilyennek kell elképzelni.

Az otthon oktatás hivatalos formáját az idei tanévig magántanulónak hívták – szeptembertől a
korábbi rendszer átalakul, egyéni
tanrendet kérhetnek az érintett
diákok, és jóval szűkebb körnek
engedélyezik. Magyarországon a
2010-es években 7-8000 magántanuló volt, akik igen változatos
okokból választották ezt az oktatást. Vannak, akiknél a kényszer
szülte: a gyerek speciális segítséget igényel, amelyet az iskolarendszer nem tud megadni. Vannak, akik külföldről pótolják így
a tanulmányaikat, esetleg sportolók, művészek, akik az iskolára
kevesebb időt tudnak szánni – és
persze sokan vannak olyan családok is, ahol nem a körülmények,
hanem a szülők tudatos döntése
vezetett oda, hogy az életüket az
otthon oktatásra rendezték be.
Orsi és Timi hasonló irányokból
indult a magántanulóság felé, de
végül más-más megoldásnál kötöttek ki. Orsi kislánya sajátos nevelési igényű, és a környékükön
nem sikerült neki megfelelő iskolát találniuk – csak tőlük 200 kilométerre, Budapesten, így a kislány
magántanulói státuszt kapott, kisebb testvére viszont iskolába jár.
Timi nagyobbik iskolásának is extra segítségre volt szüksége, és bár
próbálkoztak iskolai oktatással,
egy féléves kényszerpihenő igen
meglepő eredményeket hozott:
„napi 20-40 percet szántunk ekkor
az otthoni strukturált tanulásra, ezt
viszont mindennap. Teljesen földhöz vágott, amikor kiderült, hogy
így hatszor olyan gyorsan haladunk, mint az iskolában”. Kisebbik
gyermeküknél – hosszas tipródás
után – már tudatosan választottak
olyan iskolát, ahová nem kellett

bejárni, és ahol nem tartalmi követelményeket támasztottak a tanulók felé, hanem az önálló tanulás
színvonalának fejlődését.

Szabadság!
„Az otthon tanulás számunkra szabadságot jelent. Félévente kell
vizsgázni járnunk minden közismereti tárgyból. Mi osztjuk be magunknak, mit mikor tanulunk a heti
anyagból” – meséli Orsi. Felmerül
persze, hogy mennyire hatékony
ez a módszer, de Timihez hasonlóan Orsi tapasztalatai is abszolút
pozitívak: „Meglepő, hogy milyen
gyorsan lehet a tanulnivalóval haladni egy szem gyerekkel. Ha szárnyal, nincs mögötte a többi gyerek, akikre esetleg várni kellene, ha
pedig nehezebben megy valami,

könnyebb és hatékonyabb csak rá
figyelve átrágni még egyszer azt
a témát. Sokkal több egyéb érdekesség is belefér a napba, és nem
is csak a tanultakat kiegészítendő,
hanem a saját érdeklődési körét
kielégítendő. Érdekel a spanyol
konyha? Hajrá, olvassunk utána,
és süssünk-főzzünk! Illetve olyat
is megtehetünk, amit egy iskolában egészen biztosan nem: ha
úgy tartja kedvünk, kirándulunk,
sétálunk, múzeumba megyünk,
ha kell, ügyet intézünk, vagy éppen aznap nem tanulunk semmit.
A napirendünk egyáltalán nem szigorú: délelőtt általában tanulunk,
a délután a különóráké, lazításé.
Ha úgy alakul, hogy egy-egy napot „ellógunk”, simán pótoljuk kis
adagokban délután vagy akár hétvégén. Szerencsém van, mert az én
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lányomban óriási a tudásszomj, és
szeret tanulni. Amiből vizsgázni fogunk az a „muszáj rész”, egész egyszerűen felosztom heti adagokra a
tanulnivalót úgy, hogy kb. 3 héttel
a vizsgák előtt végezzünk az anyag
feldolgozásával, és onnantól kezdve csak ismételjünk. Minden mást
a lányom diktál. Ő például nagyon
jól beszél angolul, és megvettük a
kéttannyelvű könyveket is, így sokszor rám szól egy-egy anyagrész
feldolgozása után, hogy olvassuk
el angolul is. Vagy csak éppen kíváncsi Bogota látványosságaira, és
akkor annak járunk utána.”
Timi is az egyéni haladást és a
stresszmentes, szabad tanulást
emeli ki: „Nyugodtabb az élet
így. A tanulás egyéni tempót tesz
lehetővé, az egyéni érdeklődést
követi, és sokkal lazább. Nincs
stressz, állandó versenyhelyzet,
megszégyenítés. Megmarad a kíváncsiságuk, a kreativitásuk, a tanulni vágyásuk, van idejük játszani, alkotni, olvasni, barátkozni”.

#MARADJOTTHON
Szociális távolság
Ami a mostani helyzetben elvárás – hogy csökkentsük a szociális
életünket –, a stabilan otthon tanulóknál elszigetelődésnek tűnhet. A magántanuló gyerekeknél
részben kimaradnak az iskolai
társas élet jó és rossz tapasztalatai – ezt azonban a szülők tudatosan, odafigyeléssel pótolni tudják.
„Gyermekem szempontjából ez
a magántanulós berendezkedés
tökéletes a mai napig. Egy dologra kellett tudatosan figyeljünk,
hogy legyen kortárs társasága.
Mivel délutánonként ugyanúgy
járt különórákra (szolfézsra, angolra, lovagolni stb.), így ez eddig
megvolt. Illetve kimozdulni, társaságba járni is szeretünk, ott is
adott a társaság” – mondja Orsi.
Timiéknél eleinte ez pluszmunkát
jelentett: „Kezdetben a társaságot és a programokat, mindent
magunknak kellett szervezni.
A mostani iskolánk sok programot

szervez, egy része ennek így kön�nyebb lett.”
A szülők teherbírása is eltérő lehet ebben a helyzetben, és fontos, hogy észrevegyék a saját
határaikat – azt is, amikor már nekik nem komfortos ez a helyzet.
„A második magántanulós év végén érzékeltem, hogy saját magamat túlságosan is alárendeltem a
magántanulóság sikerének. Ezért
úgy döntöttem, részben átadom
a gyeplőt másnak, jelenleg pedig
már én tanulok kis részben lányommal, nagy részben pedig csodálatos szakemberek. Az én napjaimat
pedig már nem a tanítás és az arra
való felkészülés teszi ki, hanem magam is dolgozom” – mondja Orsi.
Timiéknél ez nem merült fel – inkább a külső szabályozás nehézségei okoznak problémákat rendszeresen: „Lassan minden alternatív
útvonalat lezárnak, folyamatosan
fogynak körülöttünk a lehetőségek. Felelős szülők vagyunk, akik
hajlandóak az életüket a gyere-
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keikkel együtt élni, miért kell pár
havonta végiggondolnunk, hogy
melyik országba menekülhetünk,
ha nem akarunk a közös életünkről
lemondani?!”

Home school vs home
office
Négy hete az ország minden szülője belepillanthat az otthon oktatásba, de az összkép láthatóan
messze nem olyan pozitív, mint
ahogyan azt a magántanuló gyerekek szülei felvázolják. Mi ennek
az oka? A mostani helyzet persze
valójában nem otthon oktatás, hanem inkább távoktatás, amit tovább súlyosbít, hogy a szülők jobb
esetben otthoni munkavégzésre
kényszerülnek a gyerek(ek)kel tanulás mellett, és a szokásos menekülő útvonalak (nagyszülők) sem
hadra foghatók. „Én úgy látom,
most is vannak egészségesebben
hozzáálló tanárok, akik azt mondják, éljetek együtt, figyeljetek

egymásra, végezzetek közös tevékenységeket, olvassatok, játsszatok, most nem számít a tananyag,
és vannak, akiknek az az elvárása,
hogy a gyerekek legalább olyan
szigorú menetrendet kövessenek,
mint amikor még bejártak, sőt ha
lehet, még kicsit srófolnak is rajta, majd a kedves szülő megoldja. Az első változatot azért hívom
egészségesebbnek, mert ez valamennyire emlékeztet arra, amit
mi csinálunk. De az, hogy ez hirtelen szakadt a családok nyakába
(olyannyira, hogy reggel még kacagni való képtelenség volt, estére
meg kötelező), és nem egy kiérlelt
vállalás, hanem kényszerhelyzet
szülte kényszermegoldás, olyan
jelentős különbség a »normál«
otthon tanulás minden fajtájával szemben, hogy nem is tudom,
mennyire vihetőek át a tapasztalatok” – véli Timi.
„Középső gyermekem „normál”
iskolás. Pár nap otthon tanulás
után feladatul kapta, hogy írja le
gondolatait az otthon tanulásról.
Nagyon szomorú fogalmazást írt,
amelyben részletezi, hogy men�-

nyire rossz itthon tanulni, és hiányoznak az osztálytársak” – meséli
Orsi. – „Ez szerintem nem véletlen, hiszen nagyon hirtelen történt
egy óriási változás a gyerekekkel,
amelyben felelősen viselkedve kell
részt venniük a tanulásban, terelgetés és sok esetben közvetlen
szülői felügyelet nélkül. Illetve az
osztálytársak is hirtelen eltűntek,
együtt a kis szokásokkal (udvarra
kimenés, ebédlőben közös evés
stb). Most meg kell szokniuk valami mást, egyik napról a másikra,
ami nem tűnik jobb útnak, mert
csak azt látják, mi nincs. A tananyag ugyanolyan kötött, mint az
iskolában (bár nálunk appokkal,
ppt-kel igyekeznek a tanár nénik
oldani a töménységet), az órarendet követve tárgyanként pipálgatják a gyerekek, hogy mit csináltak
meg, mit nem, mi következik stb.
Nincs benne semmi szabadság.
Nálunk nem olyan sokszor kell
monitor előtt „órán ülni”, de hallottam családokról, ahol gyakorlatilag egész ebédig a gép előtt
ülnek a gyerekek, majd folytatják
egyedül a könyvekkel délután.”
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Iskolaszünet Pakson – hogyan élik meg az itteni szülők?
Petra: „Én maximálisan egyetértek azzal, hogy minden tisztelet azoknak, akik nap mint nap mennek
dolgozni, és emberek között vannak (egészségügyi
dolgozók, boltosok, kamionosok stb.). De most én
az egyedülálló szülőket is ide venném a sor végére.
Nekik például egy személyben – mert ugye most
a nagyszülőket sem lehet bevonni – egyszerre kell
lenni mindennek: tanító néninek, tanár néninek,
konyhásnak (napi 4-szeri étkezés), takarítónak, animátornak (a szórakoztatásért), anyagbeszerzőnek,
bírónak, és még home office-ban a saját munkáját is csinálja meg, amikor délután 5-re végeznek
a két gyerek leckéjével, és még marad működőképes agysejtje. Eleinte úgy voltam, sebaj, van jó sok
könyvem, majd tudok néha olvasni. Két és fél hét
alatt 5 percet sikerült...
A legrosszabb, hogy nem tudja az ember, hogy
meddig tart. Lehet, hogy a gyerekeknek ez egy darabig izgalmas, de ők is meg fogják unni. Kevés lesz
a »csak a szülő« és a négy fal.”
Melinda: „A 11 évesnek online órája van, de hiába
csukjuk be az ajtaját, a 2,5 szobás panelben kergetem a 6 évest és a 20 hónapost, hogy be ne menjenek… Egyik kézzel főzök, a másikban a baba, az
ovisra szinte semmi időm nem jut. A nagy vasárnap
is kapott tanulnivalót valakitől, ott már azért reklamáltam. A fiatal, kisgyerekes tanároknál alighanem
ugyanez a káosz van, mert tőlük szerencsére kevesebb feladat jön…”
Emma: „3 iskolás kiskorú van a családban, egy alsós, egy felsős és egy gimnazista. Én dolgozom,
munkahelyen és home office-ban egyaránt, és az
apukájuk se tudja hazahozni az atomerőművet a vállán. Az első napokban kétségbeesés uralkodott a
családban, a kicsi ugyanis még csak 8 éves, a nagymamák 70 fölöttiek, így a legfontosabb kérdés nem
a mateklecke volt, hanem hogy hova tegyük a gyereket. Próbaként egyedül hagytuk őket elegendő
kajával, szájukba rágott biztonsági előírásokkal,
folyamatos számítógépes kapcsolattal, és végigrettegtük a napot. Nem volt gond, azon kívül, hogy
délután már ötpercenként írt messengeren a kicsi
és a nagy, mindketten a középsőre árulkodtak. Így

a következő napokban a kicsi jött velem a munkahelyemre.
Elvolt a kanapén, de egész nap a telefont nyomkodta, mert a lelkére kötöttem, hogy senkit ne zavarjon. Késő délután értünk haza mindennap, addigra
a nagy még a számítógépnél görnyedt, és próbált
boldogulni. A középső már hajnalban felkelt, és
megcsinálta az összes leckéjét, kivéve a matekot,
azzal mindig megvárta az apját, aki már mestere a
mínuszoknak, törteknek és reciprokoknak. A kicsivel mindig este tanulunk, volt, hogy kilenckor még
színezett, de szerencsére a tanító nénik toleránsak,
nem veszik szigorúan a késést. Én pedig két leckefeltöltés között porszívózok, fertőtlenítek és főzök.”
Eszter: „Hogy mi hiányzik egy dolgozó anyának manapság? Hát nem a futás, hiszen azt minden áldott
nap átéljük: futunk az idővel. Az otthon tanulás egy
ideális világban biztos sokak szerint tökéletesen kivitelezhető. De mi van az én valóságomban? Káosz!
A munkám kreativitást és állandó figyelmet, naprakészséget igényel a médiában. Alkotni viszont úgy,
hogy oktassam az elsős kislányom, készítsek ebédet, bevásároljak és a kommunikációs világban vállalt munkáimnak megfeleljek, nem könnyű. Eddig se
tudtunk rendszert vinni az életünkbe műszakos férjemmel, mindezt most sem kiviteleztük. Nálunk a veszélyhelyzeti állapot nem lelassult világot teremtett,
hanem vészhelyzetet az otthonunkban. Napi feladatunk tömködni, azokat a „harci sérüléseket”, amit a
mai kor harcának köszönhetően szereztünk: állandó lemaradás a leckékben, el nem készült ebédek
sora, szerelem a melegszendvicsgépemmel, mert az
legalább valami meleget ad, és düh a munkám minősége miatt, hiszen elvesztettem azt a lendületet,
amivel mindig is dolgoztam. Most első a család, de
a munkámat is szeretném megtartani, és benne önmagam. Persze vannak pillanatok, amikor úgy érzem
végre tisztul a kép, és lesz egy rendszer, de végül
mindig érkezik egy csavar. Ebben a helyzetben a lányom ad erőt. Miatta nem lehet feladni, és segít az
a tudat, hogy sokkal többen élnek sokkal nehezebb
körülmények között, sokkal nagyobb gonddal. Így
ez a harc eltörpül a valós problémák mellett. Tudom,
hogy menni fog: anyák vagyunk! Sosem adjuk fel!”
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Hogyan tovább?
Senki nem tudja, meddig lesznek
bezárva az iskolák, meddig tart a
kényszerszünet, lesz-e idén egyáltalán még tanítás. A hosszú távú
hatások is beláthatatlanok: fejlődik a digitális oktatás? Átértékelődik a személyes jelenlét a tanításban? Másként tekintenek majd
a szülők a pedagógusokra, a pedagógusok a szülőkre?
Otthon tanulóink tanácsot nem
szerettek volna adni, mondván,
mindenki helyzete más, csak saját tapasztalataikról, reményeikről
beszéltek. „A magam részéről az
a célom középső fiammal, hogy
egy nagy adag önállóságot ös�szeszedjen, felelősséget a munkájáért és feladattudatot” – mondja
Orsi. – „Néha most még előfordul, hogy egy-egy feladatot véletlenül vagy direkt kihagy a listáról,
valamit összecsap vagy elhalaszt,
de már látom, hogy valami alakul,
amikor pl. a tízórai szünet végét
ő jelzi, és nem nekem kell szólni.
Aztán hogy ebből érdemjegyileg
ötös lesz, vagy négyes (vagy akár

rosszabb), az nem érdekel, az érdekel, hogy egy ilyenfajta szabadságot megérezzen és éljen vele.
A suliba biztos, hogy örömmel
megy majd vissza, nagyon társasági lény, de örülnék neki, hogy
ha majd visszagondol erre, jó emléke lenne. Egy olyan időszakról,
amikor borzalmas dolog történt
a világban, itthon mégis jó volt
együtt a családdal. Ez és ne a tanulás nyűgje ugorjon be neki.”

Timi mélyreható változásokban
reménykedik: „Én őszintén szólva azt remélem, hogy egy kritikus tömeg döbben rá, hogy az
iskolai tananyag nem megtanítható, és nem megtanulható úgy,
hogy közben mindnyájan értelmes életet élünk. Eddig a szülők
és az iskola egymásnak passzolgatták a feladatokat és a felelősséget. Hátha most felismerik,
hogy ez az „egyenruha” nem a
gyerekekre, nem emberi lényekre van szabva. Ha belegondolsz,
abszurdum, hogy a gyerekeknek
a napjaik nagy részét úgy kell tölteniük, hogy nem mozoghatnak
szabadon, és nem foglalkozhatnak azzal, ami érdekli őket, vagyis nem tanulhatnak! Ehelyett
egy félelmetesen alacsony hatékonyságú módszerrel próbálnak
megjegyeztetni velük tényeket
és adatokat. Addig tekerik át
őket ezerszer egy tésztanyújtó
gépen, míg elég laposak nem
lesznek. Mi értelme van ennek?
Azt szeretném, ha a tanárok és a
szülők végre partnerekké válnának a gyerekek felszabadításában.”
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Elkapni a pillanatot
Kanczler-Thuróczy Zsuzsanna | Fotó: Kövi Gergő

Ahány fotó, annyi érzés. A fényképek megidéznek különböző korokat, hangulatokat, és segítenek
feleleveníteni a múlt megélt pillanatait, ha egy kicsit nosztalgiázni
szeretnénk.
A mai modern fényképezőgépek
kiválóan alkalmasak arra, hogy
egy adott témát különböző beállítások segítségével bármilyen hangulatba helyezzenek. Ha szeretnénk, akkor a színek és kontúrok
játszadozásával akár a múlt századba is repíthet minket egy-egy
jól sikerült felvétel.

Manapság a technika fejlődésének köszönhetően akár több száz
próbálkozásból tudjuk kiválasztani a legjobban sikerült fotót,
amelyik felvétel nem tetszik, azt
egyszerűen kitöröljük. Hol vannak
már azok az idők, amikor napokat, heteket kellett várni egy fénykép előhívására? Pedig akkoriban
sokkal inkább az emberi tényező
határozta meg egy kép sikerességét. Manapság is léteznek olyan
technikák, ahol főként a fotóson
múlik a születendő kép sikere.
Ezek közé sorolható a Lensbaby

Twist 60 nevű optika használata
is.
Akik a fotózás világában járatosak,
jól tudják, hogy magyar vonatkozása is van a Lensbaby Twist 60
megszületésének. Az ezzel az optikával készített képeken az életlen részek fényfoltjai, úgynevezett
bokeh-jai, nagyon hasonló hatást
keltenek, mint az a Petzval-féle
portréobjektív által készített képeken látható. Ezáltal figyelmünket jobban a kép fő tárgyára tudjuk
fókuszálni, és sajátságos, körkörös
elmosást adnak a háttérnek.
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Az 1800-as évek kiváló tudósa, Petzval József nevéhez több
technikai újítás fűződik, de az
egyik legkimagaslóbb ez a típusú
portréobjektív, amelyet a Lensbaby keltett újra életre.
Kövi Gergő egy hirtelen ötlettől
vezérelve kezdte el a fényképezést
a Twist 60-as optikával. Fotói főként paksi témákat mutatnak be,
elsősorban a városi és városon kívüli épületekről, de fellelhetünk
természetfotókat is alkotásai között.
Gergő létrehozott egy közösségi
felületet is, amelyen meg lehet tekinteni munkáit, és népes követőtábora jelzi, hogy sokak figyelmét
felkeltették az igazán varázslatos
hangulatú, egyedi felvételek.
E témában kérdeztem az alkotót,
hogy én is közelebb kerüljek egy
kicsit ennek a speciális fényképezési technikának a megismeréséhez.
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–– Honnan jött az ötlet?
–– Több mint tíz éve fényképezek
a munkám részeként és szabadidőmben egyaránt. Nem tartom
magam kiemelkedő fotósnak,
Pakson is számos, nálam tehetségesebb kolléga dolgozik. Egy
nap mégis bekattant valami: jött
egy hirtelen ötlet, felcsavartam a
Twist 60 optikámat a fényképezőgépvázra, és nyakamba vettem a
várost. Az elkészített képeknek
létrehoztam egy oldalt a Facebookon „Paks 60 mm” címmel,
ami nem kis meglepetésemre pár
hónap alatt szép népszerűségre
tett szert. Az oldal címe meghatározza a tematikát: kizárólag a 60
mm-es optikával fotózom ide, és
csak a tág értelemben vett Paksot. Számos alkotóprojektben
vettem részt életem során. Ezek
általában nagyobb ívű, sok embert megmozgató, komplex munkák voltak. A „Paks 60 mm” el-

lenben az én saját, külön bejáratú
miniprojektem.
–– Mi a különlegessége ennek a
technikának? Milyen speciális felszerelést igényel?
–– A Lensbaby Twist 60 mm F2.5
optika Magyarországon nem elterjedt üveg, de nem is különleges. Kicsit olyan, akár egy időgép:
először is kézzel kell állítani rajta a
rekeszt és az élességet – csak otthon, a monitor mellett derül ki, sikerült-e –, a végeredmény pedig
a száz évvel ezelőtti fotográfiákat
idézi. Többen kérdezték, milyen
filtert használok, hogy ezt a régimódi élményt elérjem. Valójában
maga az üveg „tudja” a hatást, a
képeken csak minimális utómunka
van, nem a Photoshop teszi a képeket olyanná amilyenek.
Talán az a képek különlegessége, hogy a tökéletlenségükkel
kilógnak ebben a tökéletesnek
bemutatott, tűéles képű világ-

ból. A tökéletlenséghez hozzátesz
az is, hogy néha kevés világítás
mellett – hajnalban vagy éjszaka – fényképezek. Emögött nem
koncepció áll, egyszerűen akkor
értem rá, ám ez a véletlenszerűség sokszor hozzáad a végeredményhez. Ahogy az is hozzátesz,
hogy mivel fix optikáról van szó,
nincs lehetőség ráközelíteni a témára, tehát nekem kell megtalálnom a megfelelő szöget a fényképezéshez. Mindezek a korlátok
valójában ösztönzően hatnak,
ahogy az is inspiráló, hogy nem
kell többkilós technikát cipelnem
– a váz és az optika mindig ott lehet a vállamon.
–– Milyen művészi megfontolás
van mögötte?
–– Nem tartom művészetnek, amit
a „Paks 60 mm”-en közzéteszek,
inkább csak tisztes iparosmunka
ez. Nem a lájkok száma lebeg a
szemem előtt egy-egy fotó készítésekor, és sokszor nem is azok a
képek lesznek népszerűek, amik
számomra kedvesek. A „Paks 60
mm” oldal eddigi legnépszerűbb
fényképe a tetőző Dunáról készült,
de nekem például a Bun-kápolnáról készült fotó a kedvencem.
De ez jól is van így.
–– Milyen témákat fényképezel
szívesen?
–– Egyelőre elsősorban Paks épített örökségét szeretném bemutatni az oldalon, és szerencsére
akad jó pár hónapnyi téma. Sőt:
már képötleteket is kaptam a
Facebook-oldalon. Nagy élmény,
amikor a közzétett fénykép alatt
párbeszéd kezdődik egy-egy épület múltjáról és a hozzá kötődő élményekről.
–– Az épített környezet, a portré és a természet fotózása mellett
alkalmas-e ez a technika mozgás
megörökítésére is?

–– Mivel teljesen manuális szerkezet, futballmeccset, futóversenyt
nem ilyennel kell fotózni, arra ott
vannak a mai, ultragyorsan fókuszáló objektívek. A Lensbaby cég
elsősorban portrézásra ajánlja – én
is lőttem már vele gyönyörű esküvői képeket, és tervben is van,
hogy egyszer újból portrésorozatot fogok vele fényképezni.
–– Elképzelhető, hogy egyszer egy
kiállításon is láthatjuk a képeidet?
–– A „Paks 60 mm”-en heti négy
fénykép jelenik meg. Érdekes lesz
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majd visszatekinteni az anyagra
mondjuk egy év múlva. Nagyjából
kétszáz képből akár már össze is
lehet majd válogatni egy kiállításra
valót.
A fotózásban az a legszebb, hogy
mindenki a kreativitását felhasználva, újabb és újabb ötletek megvalósításával tudja kifejezni önmagát, ezáltal bemutatva a világról
alkotott képét. Gergőt is egy ötlet
indította el egy olyan úton, aminek
mi is részesei lehetünk.
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Heuréka!
Kanczler-Thuróczy Zsuzsanna | Fotó: stock.adobe.com, internet

Arkhimédész, Leonardo da Vinci, Edison, Bell, Rubik Ernő… Ha feltalálókról beszélünk, az embernek
azonnal e nevek jutnak eszébe. Mi kell ahhoz, hogy egy ötletből egy olyan dolog váljék, amit mindenki
ismer és használ a mindennapokban? Egyáltalán hogyan születnek az ötletek?
Először is kell egy probléma, amire megoldást keresünk. A megoldás sokszor hosszú, fáradságos
folyamat eredményeként jön létre,
máskor a puszta véletlen szüli a sikert. Gyakran a legváratlanabb pil-

lanatokban, helyzetekben érkezik
a megfejtés.
Hogy ezeknek a szerencsés véletleneknek milyen nagy szerepük
van az emberiség történetében,
arra megannyi újítás és találmány

léte a bizonyíték, amelyek születési
körülményei sokszor egy véletlen
esemény által kiváltott ötlet kipattanásával kezdődtek.
A feltaláló nem feltétlenül egy jól
felszerelt laboratóriumban, fehér

köpenyben kísérletezget. Bármilyen nemű, foglalkozású és társadalmi státuszú emberből lehet újító, mégis van egy-két komponens,
amely egyaránt jellemző az innovátorokra világszerte.
Vitathatatlan, hogy az igazi megszállottak viszik előre a világot, de
ez a fajta megszállottság nemcsak
egy új ötlet megszületéséhez elengedhetetlen, hanem a megvalósítása során jelentkező problémák
megoldásához is. Problémák, buktatók pedig bőségesen akadnak,
és ezzel magyarázható, hogy nagyon sok eredeti és világmegváltó
ötlet már a kezdetekkor elhal, és
nem tud világhódító útra indulni.
Nézzünk néhány érdekes példát,
amelyek alátámasztják ezen állításokat.
A világ egyik, ha nem a legnagyobb feltalálója Thomas Alva
Edison. Nem kevesebb mint 1093
szabadalom fűződik a nevéhez,
amit vagy egyedül, vagy másokkal közösen szabadalmaztatott,
de volt egy négyéves ciklus az
életében, amikor ötnaponta feltalált valamit, és 300 találmányt
jelentett be ez alatt az időszak
alatt. Természetesen ezek között
az egyik legnépszerűbb a szénszálas, villamos izzólámpa, amely
napjainkig megtalálható szinte
minden háztartásban világszerte.
A szegény családba, halláskárosodással született hetedik gyermek kiváló feltalálói vénával és
rendkívüli üzleti érzékkel is meg
volt áldva, és feljegyzések szerint
napi húsz órát dolgozott. Olyan
korszakalkotó felfedezések köthetők a nevéhez, mint a távíró, a
szénpormikrofon, a hengeres fonográf vagy a perforált szélű film
elkészítése, valamint az első mozgóképvetítő berendezés megalkotása is.

Thomas Alva Edison

Az, hogy gyakran a legváratlanabb, leglehetetlenebb szituációk
hozzák az újító ötleteket, természetesen nem azt jelenti, hogy a
kutató légből kapott információ
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alapján kezdi el felgöngyölíteni a
szálakat. Hosszas munka és álmatlan éjszakák sora hozza meg azt a
sokszor váratlan eseményt, amely
elvezet a végső megoldáshoz. Így
történt ez Percy Spencer esetében is, aki – mivel szeretett volna
többet megtudni a vezeték nélküli
kommunikációról, ami iránt szenvedélyesen érdeklődött –, teljesen
autodidakta módon kezdte el képezni magát. Szorgalmas, kitartó
munkával elérte, hogy igazi szakértőjévé váljék a témának, és 1939ben radartervező mérnökként kezdett el dolgozni a Rayteon cégnél,
ami az Amerikai Védelmi Minisztériumnak dolgozott.
1945-ben egy radarral végzett kutatás közben arra lett figyelmes,
hogy megolvadt a zsebében található csokoládé. Észrevette, hogy
az olvadást az általa vizsgált esz-
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köz váltotta ki. Korábban ezt a jelenséget több független kutatás
is megfigyelte, azonban ő volt az
első, aki magyarázatot keresett és
talált a látottakra. Elsőként igazolta, hogy a mikrohullámú sugárzás
tökéletesen alkalmas ételek felmelegítésére. Kezdeti kísérleteinek egyike a kukorica kipattogtatása volt. A popcorn világhódító
útja tehát a mikrohullámú sütő
feltalálásához köthető. A szegény
családból származó Spencer felfedezésével olyan újítást adott a világnak, amely 1947-re már kereskedelmi forgalomba is került, igaz a
méretei még hagytak kívánni valót
maguk után, hiszen az első mikrohullámú sütők még hűtőszekrény
nagyságúak voltak.
Ne csak az „erősebbik nem” között keressünk zseniális elméket,
hiszen nők is akadnak szép számmal a világ feltalálói között. Talán
kevesen gondolnánk, hogy olyan
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innovációk köthetők nőkhöz, mint
a golyóálló mellény, az autó ablaktörlője, a körfűrész, sőt még a színes haditengerészeti jelzőrakéta
is.
A mosás, főzés, takarítás hagyományosan a női szerepek közé tartozik, így nem meglepő, hogy az e
feladatokkal kapcsolatos újítások
gyakran nőkhöz köthetőek. A mosogatás megkönnyítését és kiváltását lehetővé tevő mosogatógép
születése is egy nő agyából pattant ki. Azonban mégsem feltétlen
az élet egyszerűbbé tétele, a mosogatással járó nyűg megszüntetése volt a célja Josephine Cochrane-nek. Az igen jómódú családban élő ohiói úrihölgy sok estélyt,
vacsorapartit adott az 1800-as
évek közepén. E rendezvények
után a személyzet ügyetlensége
folytán a mosogatáskor nagyon
sok értékes porcelántányér és
-edény sérült meg és tört el.

Szentgyörgyi Albert

Az az ötlete támadt, hogyha a
személyzet helyett mindezeket a
feladatokat egy gép végezné el,
mennyivel gazdaságosabban lehetne tovább folytatni a társasági életet. Felvette a kapcsolatot
George Butters helyi ezermesterrel, aki meg is valósította elképzelését. Persze innen még hos�szú, rögös út vezetett a világhírnév
felé, de tény, a Cochrane-ház
ügyetlen kezű alkalmazottjai olyan
ötlet megszületéséhez segédkeztek, amely napjainkra milliók életét
könnyíti meg.
Felsorolni is nehéz lenne a magyar feltalálókat, annyi tehetséges „hazánkfia” újításáról tudunk
világszerte. Szentgyörgyi Albert
megszállottsága legendás volt.
A C-vitamin szülőatyja, ha bármi új
kutatásba belekezdett, és abban
kollégái támogatták, akkor ő nagy
valószínűséggel elvetette azt, és
sokkal inkább azokba az irányokba
szeretett továbbmenni, amely ellenérzést váltott ki környezetéből.
A Rubik-kocka eredeti prototípusát kézzel készítette el Rubik Ernő
az 1970-es évek közepén, és az
1980-as évekre olyan kultuszjátékká nőtte ki magát, amely nemcsak

minden idők egyik legkelendőbb
játéka lett, hanem mind ez idáig
több mint 350 millió termék került
értékesítésre világszerte.
A golyóstoll szintén magyar találmány. 1938-ban az akkoriban már
Argentínában élő Bíró László alkalmazott először olyan tintát, amely
a nyomdatechnikában volt használatos, és kémikus fivére segítségével megalkotta azt az eszközt,
amelyben a tintát egy rugós szerkezet nyomta ki. Világszabadalmát
1945-ben adta el.
Sokan próbálkoztak a tűzgyújtás
megkönnyítését segítő eszközök

Bíró László

létrehozásával, de Irinyi János alkotta meg először azt a zajtalan
és robbanásmentes biztonsági
gyufát, amely egy speciális dörzsfelületen tud lángra kapni. A bécsi
vegyészhallgató 1836-ban szabadalmaztatta találmányát, amelynek
jogait mindössze 60 forintért adta
el Rómer István gyógyszerésznek,
aki meggazdagodott belőle, Irinyi
azonban szegénységben halt meg.
Mint ahogy nem létezik a világ legnagyobb feltalálója titulus, úgy
nehéz megnevezni egyetlen olyan
dolgot, amit az emberiség leg-

nagyobb találmányának nevezhetünk. A képzeletbeli dobogón a
kerék – amely mind a mai napig
az egyik legnagyobb hatású felfedezés – mellett szorosan ott áll
egy olyan innováció, amely teljesen áthatja mindennapi életünket.
Megannyi információhoz és lehetőséghez juttatta a világot, de hozott magával hátulütőket is bőségesen. A találmány neve: internet.
Habár a repülő autók tömeges
elterjedésére, a teleportációra és
a gondolat útján való kommunikációra még várnunk kell, viszont az
internet utóbbi években történő
elterjedése már abszolút realitás
világunkban. Sok esetben a tudományos-fantasztikus irodalomban
találkozunk olyan később megvalósított találmányokkal, amelyek
hallatán először még csak mosolygunk. Pedig amikor Isaac Asimov az ötvenes években először
beszélt világhírű regényeiben, az
Alapítvány trilógiában egy olyan
gépről, amelybe beírva egy keresőszót láthatóvá válik az összes
addig felhalmozott ismeret, még
sokan kétkedve csóválták fejüket,
hogy ez valaha megvalósíthatóvá
válik-e, és tessék, napjainkra olyan
szintű valóság, amire talán csak kevesen számítottak.
Számítógépek összekapcsolására
már 1969-ben történtek kísérletek,
de az igazi áttörést Sir Berners-Lee
1989-es ötlete hozta. Lee egy részletes tanulmányt írt arról, hogyan
képzeli el a World Wide Webet,
és 1990 karácsonyán elkészítette
első webszerverét. Eleinte a kutatók közötti adatcserét szerette volna megkönnyíteni ezzel, és talán ő
sem számított arra, mekkora robbanást idéz elő 1991. augusztus
6-a, amikor lehetővé tette, hogy
mindenki hozzáférjen a világ első
weboldalához. Minden idők két-
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ség kívül egyik legnagyobb találmánya olyan gyors információáramlást tesz lehetővé, amelynek
hosszú távú hatásait még csak
most tapasztaljuk.
Felmerül a kérdés, hogy bizonyos
találmányok születésének a körülményei mivel vannak összefüggésben. Társadalmi szükségletekkel?
A környezettel? A rendszerrel?
Vagy mindezektől független, és az
ember belső kíváncsisága, újítási
szándéka vezet a felfedezéshez?
Valószínűleg egy kicsit mindegyik.
Tény, hogy nagy szükség van a feltalálókra, de ne feledkezzünk meg

Sir Berners-Lee

azokról se, akik lehetővé teszik,
hogy ezek a korszakalkotó ötletek
megvalósuljanak.
Mindannyiunkban megvan a vágy,
hogy időnként kilépjünk a komfortzónánkból, és feszegessük a
határainkat, csakhogy az emberi
természet az újításokat, az innovációkat sokszor nagyon nehezen
fogadja be, és a régi bevált dolgoktól nehezen szabadulunk, még
ha érezzük is hiányosságaikat.
A korszakos zsenik áttörik ezeket
a korlátokat, és megteszik a kezdő
lépést.
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KARANTRÉNING
Váczi Gergő | Fotó: stock.adobe.com, saját archívum

Az edzés fontosságát nem lehet elégszer hangsúlyozni. Hasznos az egészségi állapotunkra nézve, és nem
mellesleg a fizikai megjelenésünket is „formálja”, amitől jobb lesz a közérzetünk és a kedvünk. A jelenlegi extrém körülmények okán azonban minden edzőterem bezárt, így a tréninget – csakúgy, mint a munkát – otthon, „home gym”-ben kell megoldani. Bujáki Richárd és Weinhardt Dávid személyi edzők, akik jó
hangulatú csoportos óráikkal több mint 150 sportolni vágyót edzenek hetente. A karantén azonban egy
kicsit átalakította a programot, így ők is videóedzésekkel próbálják fitten tartani a lelkes edzeni vágyókat.
Az Atomerőmű magazinon keresztül Ricsi az otthoni edzés rejtelmeibe avat be minket, Dávid segítségével
pedig egy teljes testet lefedő otthoni edzésprogramot is összeállítottak, amit a négy fal között bárki játszi
könnyedséggel el tud végezni.
–– Azt tudjuk, tapasztaljuk, hogy
lelkileg nehéz elviselni a bezártságot. De mit tud okozni az ember
testében, testével egy két-három
hónapos kényszerpihenő, karantén?
–– Ez attól is függ, hogy előtte
mozgott-e az illető. ha mozgott, akkor két-három hónap alatt az izomtömegünket elveszítjük, az erőnket
is el lehet veszíteni, de leghamarabb sajnos az állóképességünk
csökken. Az már egyébként körülbelül két hét után elkezd csökkenni,
ha nem fejlesztjük.
–– Ennek tükrében egy otthoni
edzés során főleg az állóképesség
fejlesztésére, szinten tartására kell
törekedni?
–– Nem feltétlenül. Könnyen kivitelezhető az erőfejlesztés is. Én azt
gondolom, hogy otthon is fontos,
hogy mindennel foglalkozzunk,
tehát az egész testet átmozgató
komplex edzést kell végezni. Azzal persze tisztában kell lenni, hogy
ilyen körülmények között erő- és
állóképesség-fejlesztésre nem nagyon van lehetőség, tehát nem így
fogunk csúcsformába kerülni, de

arra mindenképpen van lehetőség,
hogy megtartsuk az eddig elért
kvalitásokat.
–– Heti hány alkalommal érdemes
edzeni ilyen körülmények között?
–– Mivel általában otthon nincsenek olyan nagy súlyok, nem tudunk
akkora terhelést magunkra rakni,
így kisebb idegrendszeri terheléssel „operálhatunk”. Ez azt jelenti,
hogy gyakrabban lehet edzeni. Javaslatom szerint heti legalább négy
alkalommal eddzünk, hozzávetőlegesen 30-40 perc hosszan. Tehát
sok kicsit, gyakrabban.
–– Ti az úgynevezett funkcionális
tréninggel foglalkoztok. Ez mit jelent pontosan, és miért tud kifejezetten hasznos és hatékony lenni
az otthoni edzés tekintetében?
–– A funkcionális tréning leginkább
az emberi mozgásmintákra van rávezetve. Öt-hat alapvető mozgásmintánk van, és mi az edzéseken
ezeket eddzük körbe. A guggolás,
a csípőnyitás, nyomás, a húzás és
a cipelés. És van még plusz egy,
amit viccesen úgy nevezünk, hogy

minden más, ami nem tartozik
ebbe az öt kategóriába. Az ezekre
a mintákra épített gyakorlatok képesek az embereket a mindennapi
élet megpróbáltatásaira felkészíteni. Emellett azért nagyon hasznos
a funkcionális tréning, mert nem
egyoldalú edzés. Tehát minimális
az esélye annak, hogy túlhasználunk egy területet, izomcsoportot,
aminek könnyen sérülés lehetne a
vége. Mi egy ilyen edzés alatt nem
specializálódunk egy-egy területre,
hanem mindent igyekszünk lefedni.
–– Egy edzésterv összeállításánál milyen szempontok a legfontosabbak? Az, hogy mindennap
minden terület meg legyen mozgatva, vagy érdemes szétszedni
az izomcsoportokat?
–– Ha mondjuk, négyet edzünk,
ahogyan egy ilyen speciális helyzetben én javasolni tudom, akkor
érdemes szétszedni. Kettő-kettő
mozgásmintát építsünk egy-egy
edzésnapba. Például az első napba teszünk guggolást és emelést,
a második napba pedig tolást és
húzást. És ezeket a napokat ismé-

teljük meg kétszer a héten. Ha ös�szesen kettő napot edzünk, akkor
érdemes mind a két alkalommal
az összes mozgásmintát lefedni.
–– A futás mennyire tudja kiváltani ezeket az edzéseket? Vagy az
egy teljesen más jellegű mozgásforma, mint a funkcionális tréning?
–– A futás rendszerint valamilyen
állóképességet fejlesztő aktivitás. Rövid vagy hosszú távú állóképességet tudunk vele fejleszteni. A funkcionális edzéssel erőt
vagy akár izomtömeg-növelést is
el tudunk érni. Ez nyilvánvalóan a
futással nem lehetséges. Tehát,
ha lehetőség van rá, akkor mindenképpen együtt alkalmaznám
a kettőt. Azzal azonban érdemes
tisztában lenni, hogy a funkcionális tréning is fejleszt állóképességet. Ha tehát választani kell a kettő
között, és nincs lehetőség párhuzamosan végezni ezeket, akkor
mindenképpen az otthoni általam
javasolt edzésformát ajánlanám.
–– A bezártság – vagy ahogy most
már egy teljesen elfogadott kifeje-

zéssé vált, a karantén – egyértelműen a lelket, a szellemet is megviseli. A bezártság, a kapcsolatok
minimalizálása, és a sor még hos�szan sorolható. Az edzés mennyire
tud ezen segíteni?
–– Nagyon sokat tud az edzés
segíteni. Ennek hormonális okai
vannak. Dopamin termelődik a
mozgás hatására, és azt sem szabad elfelejteni, hogy amikor végeztünk a mozgással, akkor boldogsághormonok is képződnek,
főleg ha valamilyen kihívás elé
állítottuk magunkat, amelyet sikeresen teljesítettünk. Tehát egyértelműen vidámabbak leszünk,
ha mozgunk.
–– A lelkünk mellett a mozgásnak
egyértelműen jótékony hatása
van a testünkre is. A bezártságból
fakadóan szinte elkerülhetetlen a
hízás, még akkor is, ha heti több
alkalommal edzünk. Mennyire kell
odafigyelni a táplálkozásra ilyen
extrém körülmények között?
–– Mindig oda kell figyelni, főleg akkor, ha a munkánk normális
körülmények között mozgással,

utazással járt. Ezek ugyanis szintén égetik a kalóriát. Gondoljunk
csak az irodai sétálgatásra, lépcsőzésre, egyik helyről a másikra
történő átsétálásra. Ezek most a
karantén miatt kiesnek. Viszont
a kalóriabevitel feltételezhetően
az otthoni lét miatt több, vagy
jó esetben is ugyanannyi. Ezért
tulajdonképpen a táplálkozásra ebben az időszakban hatványozottan oda kell figyelni, mert
bizony a kilók villámgyorsan felszaladnak. Figyeljünk arra, hogy
kicsivel több zöldséget együnk,
a rostbevitelt tehát meg kell növelni. Jó taktika lehet, ha arra figyelünk, hogy minden étkezésnél
együnk valamennyi zöldséget.
Ezzel több ásványi anyaghoz jut a
szervezetünk, és ebben a vírusos
időszakban nem mellesleg a több
vitamin az immunrendszerünket
is erősíti.
Richárd és Dávid teljes testet
megmozgató
edzésprogramot
állítottak össze. Két blokkra osztható. Egy erősítő blokk és egy
állóképességi rész, törzserősítéssel.
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Guggolás Álljunk vállszéles terpeszben, helyezzük karjainkat a vállunkra. Lapockáinkat enyhén közelítsük egymás felé. Orron keresztül
vegyünk levegőt, guggoljunk teli talpon legalább derékszögig úgy,
hogy térdeink a lábfejünk irányát kövessék, aztán innen felállás teljes
lábnyújtásig, majd farizmunkat feszítsük meg, és préseljük ki a bent
maradt levegőt szájon keresztül.
Könnyítés: guggoljunk egy székre, majd onnan álljunk fel.
Nehezítés: karoljunk át egy hátizsákot, amelyet kellemesen nehéz
érzetig megpakoltunk, szorítsuk a mellkasunkhoz, majd azzal végezzük
a guggolásokat.

33

Deadbug Feküdjünk hátra, karjainkat nyújtsuk ki vállszéles tartásban függőlegesen felfelé, a tenyerek nézzenek
egymás felé. Lábainkat hajlítsuk be derékszögig. Levegővétel után az azonos oldali lábunkat és kezünket engedjük
le teljes kinyújtásig. Leengedésnél a végtagjaink ne érjenek
a földre. Majd ezután visszatérünk a kiinduló pozícióba, préseljük a levegőt, ezt ismételjük az előírt ismétlésszám végéig, majd folytassuk a mozgást az ellenkező oldali végtagjainkkal.
Nehezítés: lábainkat nyújtsuk ki teljesen, majd helyezzük
őket függőlegesen. Így végezzük a gyakorlatot.

Fekvőtámasz Helyezzük karjainkat vállszéles tartásba, lábainkat
zárjuk össze. Farizmunkat feszítsük meg, illetve a köldök „behúzásával” feszítsük meg a hasunkat, majd levegővétel, végezzünk egy
karhajlításból nyújtást, könyök szűken a testünk mellett helyezkedjen
el. Legalább derékszögig történjen a leengedés, majd onnan teljes
kinyújtás, és levegőpréselés zárja a gyakorlatot.
Jumping Jack Kezeinket helyezzük a testünk mellé tenyérrel befelé, lábainkat helyezzük zárt állásba. Vegyünk
egy mély levegőt, ugorjunk lábainkkal vállszéles terpeszpozícióba, illetve karjainkat emeljük a vállvonalunk fölé. Innen
ugorjunk vissza a kezdő pozícióba, majd préseljük ki a levegőt, folyamatosan, megállás nélkül végezzük a gyakorlatot.

Könnyítés: térdelő támaszban végezzük a gyakorlatot.
Nehezítés: helyezzük lábainkat egy székre.

Csípőlökés talajon Helyezkendjünk el háton fekvésben. Vállszéles terpeszbe helyezzük, majd derékszögig húzzuk be a lábainkat. Teli
talp legyen a talajon, ez a kiindulópontunk. Vegyünk egy levegőt orron
keresztül, innen csináljunk egy csípőtolást felfelé, a végén feszítsük
meg a farizmainkat, préseljük ki a levegőt, majd engedjük magunkat
vissza a kiinduló pozícióba.
Nehezítés: létezik egylábas variáns is. Az aktív lábunkat hajlítsuk
derékszögig, a passzív lábunkat pedig nyújtsuk függőlegesen felfelé.
Mindkét végtaggal végezzük ez esetben a gyakorlatunkat.

Izometrikus evezésben tartás Keressünk egy oszlopot, egy korlátot vagy bármilyen stabil pontot, amin át tudjuk hurkolni a törölközőnket. Álljunk haránt terpeszállásban. Engedjünk le a vállainkat
lazán, majd hajlítsuk be derékszögig a karjainkat, és lapockáinkat
közelítsük egymás felé. Majd ebben a pozícióban maradva egyenletes légzés mellett végezzük a gyakorlatot.
Nehezítés: a dőlésszög változtatásának alkalmazásával könnyen
nehezíthető.

Asszimetrikus farmercipelés Fogjunk meg egy táskát
az egyik karunkkal, zárjuk a testünk mellé befelé néző tenyérrel, majd egyszerűen kezdjük el vinni azt. Figyeljünk
arra, hogy a vállaink ugyanazon magasságban helyezkedjenek el, ne legyen aszimmetrikus az állásunk, lapockákat
közelítsük.
Nehezítés: nehezebb súly cipelése.
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elárulom, hogy miért is mondtam
mindezt. Mindezek előtt azonban
közelítsük meg a témát, mármint
az egészségünket és annak megőrzését kicsit más szemszögből.
Azaz nem is annyira más oldalról.
A vérünk elemzése ugyanis rendkívül sokat segíthet a tisztánlátás
érdekében.
A felnőtt emberben lévő körülbelül
öt liter vérnek nagyon sok feladata
van. Az oxigén és a szén-dioxid, a
tápanyagok és a víz, valamint az
oldott anyagcseretermékek szállításán túl, az immunreakcióknál, a
hormonok szállításában és a testhőmérséklet-szabályozásban játszik szerepet. És természetesen
egészségi állapotunkról is hiteles
információt ad. Már egy minimális
mennyiség is. „Egy csepp vért veszünk ujjbegyből, és ezt egy sötét
látóteres mikroszkóppal vizsgáljuk 1800-as nagyításban.” Dr. Bagi

az, ami ott látható.” A szakember
– aki egyébként az Egyesült Államokban tanult vércseppelemzést
– a legkisebb, mikroszkóppal látható jelekből tud információhoz
jutni. Most egy, az interneten található, elemzés szempontjából
fellelhető ismeretlen páciens mintáját mutatja. „Ezek a pici pöt�työk a zsírosodást, a vérzsírszin-

Gabriella alternatív terápiás szakember ezzel a szerkezettel térképezi fel a szervezetet. „Ez nem egy
diagnosztikai módszer Magyarországon, tehát nem diagnosztizálunk vele, hanem feltérképezzük,
hogy mi zajlik egy adott embernek
a szervezetében. nem azt mondjuk, hogy neki konkrét betegsége
van, hanem elmondjuk, hogy mi

tet mutatják, ez a falósejt, itt van
az oxigén a vörösvérsejtben, ott
köti meg, de nagyon sok az ovális vértest, ami D-vitamin-hiányt
és hormonális elcsúszást mutat,
ez gyulladásra utal, és el van zsírosodva a mája.” A szakavatott szem
tehát időben, sokszor még a tünetek jelentkezése előtt felfigyelhet
bizonyos szervi elváltozásra, vagy

Immungyúrás
Váczi Gergő | Fotó: Megellán
A jelenlegi helyzetben, amely körülvesz bennünket, nehéz úgy értekezni bármely témában, hogy ne
érintsük a koronavírust. Ezért nem is kerülgetem a témát. Elképesztően sok információt találni ezzel
kapcsolatban, és mindenféle irónia nélkül állíthatom – persze egy kis éllel a hangomban –, hogy bizony
a virológusok országa lettünk. Bár ezzel a titulussal azt hiszem most a föld szinte valamennyi országa
büszkélkedhet. Mindent tudunk a vírusról. Arról, hogy kik a veszélyeztetettek, hogy milyen tüneteket
produkál, hogy hogyan védekezhetünk ellene. Ebben jelenleg a fizikai védőfelszerelések bizonyulnak
a leghatékonyabbnak. Használjunk maszkot és kesztyűt, és persze tartsunk másfél méteres távolságot
embertársainktól. De amivel szintén foglalkozni kell, az az immunrendszerünk erősítése. Hiszen nagyon
nem mindegy, hogy milyen vitaminokkal turbózzuk fel magunkat, és hogy ezeket a vitaminokat hogyan
és milyen formában visszük be a szervezetünkbe.
De induljunk kicsit messzebbről…
A vitaminforrások ismertek. Zöldségek, gyümölcsök, hüvelyesek és
persze minőségi húsok, bár ezt kiki vitatja, ebbe ne is menjünk bele.
Viszont amit szintén sokan oszta-

nak, hogy vércsoportunk szerint
nagyon nem mindegy, hogy mit
eszünk. A vércsoport szerinti táplálkozás ugyanis szintén jótékonyan hat, hathat a szervezetünkre,
egészségünkre és természetesen

a védekezőképességünkre, ami a
vírusok ellen tud hatékony pajzsot
képezni.
„Engem nem csapott be a vércsoportom.” Villával a kezemben tettem a kijelentés, és mindjárt azt is
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éppen valamilyen betegségre. Sokan azonban már konkrét fizikai tünetekkel érkeznek, ahogy Nikolett
is. „Fájt a gyomrom, azt tudni kell,
hogy gyerekkorom óta fáj a gyomrom, és az orvosok mindig azt
mondták, hogy a stressz okozza.”
Később azonban kiderült, hogy a
fiatal hölgynek komoly egészségügyi problémái vannak. „Tavaly a
doktornő krónikus bélgyulladást
állapított meg nálam, akkor ő azt
mondta, hogy nem sok idő választ
el attól, hogy Crohn-betegségem
legyen. Megállapította, hogy gluténérzékenységem van a tejcukor
és tejfehérje mellé, illetve a nagy
gyulladás miatt hisztaminérzékeny
is lettem.” Ezután azonnali életmódváltásra volt szüksége, aminek legfontosabb eleme a megfelelő étkezés és vitaminbevitel
kialakítása volt. „Az érzékenységem miatt természetesen egy teljes étrendváltoztatás kellett, valamint nagyon magas fokú gyulladás
volt a szervezetemben, amit meg
kellett szüntetni.”
Niki természetesen azóta nagyon
figyel állapotára, és mindent szigorúan be is tart. Ennek az alternatív terápiás szakember szerint
meg is van az eredménye. „Nagyon örülnék, ha így nézne ki a vérem. Viccen kívül. Gyönyörű szép.”
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Mint ahogyan egyébként Niki és
férje, Balázs születendő gyermeke is. A fiatal házaspár ugyanis első
gyermeküket várja. Egy évvel ezelőtt Niki egészségi állapota miatt
ez elképzelhetetlen lett volna.
„12-13 hetes korban elvégzett genetikai ultrahangos vizsgálatot
fogjuk megcsinálni. Ennek része a
tarkóredő- és az orrcsontvizsgálat,
valamint egy picike érnek az áramlása, ebből tudunk kockázatot becsülni a Down-szindróma előfordulására.” Nikit a Czeizel Intézetbe
kísértem. A magzati diagnosztikára specializálódott klinikán az
egyik legfontosabb ultrahangos
vizsgálatot végzi dr. Tidrenczel
Zsolt, aki örömmel állapítja meg,
hogy a kicsivel minden rendben
van. Így Niki egy másik nagyon fontos kérdést is feltehetett. „Esetleg
a nemét megtudhatnám?” A szakember 80%-os biztonsággal tudja
közölni a hírt, hogy a kicsi bizony
kislány, akit a fiatal pár Nórinak fog
hívni.

ger S. Roland séf kifejezetten a
vércsoportoknak
megfelelően
összeállított menüvel készült. „Ez
a nullás vércsoportnak készülő
étel, ami egy vadász, húsevő. Nagyon sokféle húst ehet. Úgyhogy
itt most bacon, pulyka lesz. Zöldségek közül ehet lilahagymát,
édesburgonyát, paradicsomot.
De természetesen a vörös húsok
is játszhatnak.”
A háziséf, mert Roland ilyen szolgáltatást is vállal, az A vércsoportúaknak egy vegetáriánus
ételt javasol, hiszen ők nagyon
kevés húst ehetnek. Viszont sok
zöldség, gyümölcs vagy a vegán
konyhából ismert tofu szóba jöhet. Persze csak többi között.
Az elkészített étel ennek megfelelően sült tofu mézes körtés salátával, párolt brokkolival.
És végül tudjuk meg, hogy mit
javasol a szakma a szerencsés B
vércsoportú embereknek. „Ez a
legváltozatosabb étrendet képviselő vércsoport. Majdnem mindent ehet. A csirkét kevésbé. Viszont itt már tejtermékek is szóba
jönnek, hüvelyesek, babfélék például. Halat is ehet, tehát én egy
lazaccal készültem.” Az ételünk
így nem más, mint sült lazac kapribogyós, zöldborsós tejszínes
mártásban, tormás burgonyapürével.
Étkezésünk tehát nagymértékben befolyásolja egészségünket.
Nem mindegy, hogy mit, hogyan eszünk, és persze az sem,
hogy milyen vitaminokkal töltjük
fel szervezetünket. A szakember
szerint az ország jelentős része
D-vitamin-, szelén- és jódhiányos.
Ha úgy érezzük, hogy nincs elég
erőnk vagy időnk ahhoz, hogy
vércsoportunk szerint étkezzünk,
akkor legalább az előbb említett
vitaminokkal erősítsük magunkat.
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De térjünk vissza dr. Bagi Gabriellához, akihez egy újabb páciens
érkezik. Krisztinának várandóssága 29. hetében lettek egészségügyi problémái. Terhességi magas
vérnyomása lett, ami a szülés után
sem múlt el. Továbbá hormonháztartása is felborult. „Állandóan levert a víz, ilyen hullámokban rám
jöttek rosszullétek, szorított a nya-

kam, fájt a hasam, puffadtam, nem
tudtam fogyni, pedig a várandósságom alatt két kilót fogytam, nem
híztam semmit.” A kisgyerekes
anyukánál pajzsmirigyműködési
gondokat, gluténérzékenységet,
inzulinrezisztenciát fedeztek fel.
„Az étrendet kellett beállítanom,
föl kellett emelni a folyadékszintet, a vízivást, és különböző vitaminokat meg táplálékkiegészítőket
kellett szednem.” Ennek pedig az
orvos szerint meg is látszik az eredménye. „A vörösvértestek már nincsenek annyira összetapadva, tehát látszik, hogy sokkal több vizet
fogyasztasz. Látom, hogy a zöld
zöldségek is beépültek az étrendedbe, ami nagyon szép, hogy a
D-vitamin-szinted jól helyreállt, tehát megfelelő a D-vitamin-szinted,
de azért én azt javasolnám, hogy
a téli időben szedd tovább.” Krisztina magas vérnyomása teljesen
normalizálódott, de a pajzsmirigyműködése is pozitív irányba változott.
Az étkezés tehát szinte minden
esetben kulcsfontosságú. És akkor játsszunk is egy kicsit. Egészen pontosan főzzünk. Na nem
én, hanem egy profi. Schemper-
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Távoktatva
Dicsérdi Liza | Fotó: stock.adobe.com
Két héttel ezelőtt még azt kívántam, bár ne kéne iskolába járnom. Több időt szerettem volna a családommal foglalkozni, és azokkal a tevékenységekkel, amelyeket igazán szeretek. Zavart, hogy korán kellett kelnem, hogy ki se láttam a tennivalókból, és hogy dolgozatok hegye magasodott a fejem fölé. Két
hete még a ballagást szerveztük, és gőzerővel készültünk az érettségire. Két hete még tudtam, mit hoz
a holnap. Két hete még majdnem minden biztos volt.

Véget ért a digitális távoktatás
második hete. A kívánságaim egy
része teljesült, bár megmondom
őszintén, nem pont ilyen körülményekre gondoltam. Több időt tölthetek a családommal, és olyan�nyira sokat aludhatok, hogy még a
dolgozataimat is pizsiben, betakarózva írom meg. Sejtettem, hogy
a technika fejlődése egyszer majd
lehetővé teszi az oktatás e formáját, de azt sosem gondoltam volna, hogy ez egyik napról a másikra, teljesen váratlanul valósul majd
meg. Lehetséges, hogy ez lesz a
jövő? Eljön majd az az idő, amikor
nem lesz szükség az iskolákra mint
intézményekre? Mindenesetre mielőtt komolyabb terveket szőnek,
a módszer még mindenképpen
némi javításra szorul. Reméljük,
mindez nem fog olyan sokáig tartani, hogy legyen idejük tökéletesre fejleszteni.
Az első délelőttön azt hittem, ki
sem látok majd a szabadidőből.
Aztán délutánra megérkezett az
összes tananyag, határidőkkel
együtt, majd ez folytatódott egészen péntekig, és a napi 8-9 óra
tanulásból hirtelen napi 12 lett.
A rengeteg felületből azt sem
tudtam, mit hol keressek, hova
küldjek vissza, a laptopom pedig ahelyett, hogy támogatott

volna a nehéz időkben, inkább
bemondta az unalmast, és nem
igazán engedelmeskedett az utasításaimnak. Gondolom, ő is egy
kis kikapcsolódásra vágyik, teljesen meg tudom érteni. Tehát a
dolgok kezdetben egyáltalán nem
mentek zökkenőmentesen, de nekünk is, és tanárainknak is kellett
egy rövid próbaidő, hogy hozzászokjunk a változásokhoz és az új
körülményekhez. Többé-kevésbé
a második hétre sikerült is, és már
olyan profin kezelem a Krétát (már
amikor hajlandó együttműködni
velem) és az összes többi távoktatási platformot (Teams, OneDrive, SharePoint), mint a közösségi
oldalakat, ahol bár meglepő, de
fele annyi időt töltök, mint előtte.
(Van az a pont, amikor már az sem
elég izgalmas.) A képességeink
olyannyira fejlődnek, hogy lassan
bevezetik a hívásos felelést is legnagyobb bánatomra. Összességében tehát az elképzelés jó, de van
mit csiszolni rajta. Eddigi meglátásaim alapján elsősorban a feladatok mennyiségét kellene csökkenteni, továbbá nagy segítség lenne,
ha egy egységes, megfelelően
működő felületre szűkülne az elérési út. Reméljük, ez idővel változni fog, de már most is mindenki
megteszi a tőle telhető legtöbbet.

Hogy ne csak negatív dolgokat
említsek, leírhatatlan örömmel
tölt el, hogy óra közben ebédelek,
nem kell sorban állnom a büfében,
és a reggeli készülődésem is nullára csökkent. Ennek ellenére hiányzik a társaság, a személyes találkozás, és soha sem gondoltam volna,
hogy valaha ezt mondom, de örülnék, ha újra iskolába járhatnék.
Nem utolsó sorban azért, mert az
valószínűleg a vírusidőszak végét
jelentené.
Nincs nap, hogy ne foglalkoztatna
minket a kérdés, hogy mi lesz az
érettségivel. Az igazság az, hogy
nem tudjuk, mi lenne az ideális

megoldás. Szurkolunk azért, hogy
meg tudják tartani az eredeti időpontban, de kicsit azért is, hogy
legyen még időnk készülni. Véleményem szerint azoknak az osztályoknak, akik már a tananyag
végére értek, ha a körülmények
engedik, nem lenne probléma a
májusi vizsgadolgozatok megírása. Ez sajnos sok helyen még nem
történt meg, hiszen akárhogyan
is nézzük, több mint egy hónap
maradt a tanévből. Gondolni kell
azokra, akik sem a szükséges feltételekkel, sem megfelelő háttértámogatással és ismerettel nem
rendelkeznek a megfelelő felkészüléshez. Vigaszul szolgáljon az,
hogy az esetleges csúszás az egész
országban egységes lenne, tehát
senki sem esik el a továbbtanulás
lehetőségétől. Felmerült még az
érettségi bizonyítványok év végi
jegyek alapján történő kiállítása,
ami bár szükség esetén járható
út, mégsem tekinthető megfelelő
megoldásnak olyan szempontból,
hogy nehéz belőle továbbtanulási
pontszámot kalkulálni, illetve ezzel
elvennék a lehetőséget a diáktól,
hogy szebb érettségi dolgozatot

produkáljon, mint a záróeredményei. A fő probléma az, hogy nem
tudjuk, hogy mire számítsunk még
így, körülbelül egy hónappal a
dolgozatok előtt sem. Ha lesz lehetőségünk minderre még a nyár
folyamán, lőttek a nyári munkának,
a táboroknak, esetleg a nyelvvizsgára való felkészülésnek is.
Egy nagy kérdőjel, hogy mindez
meddig tart majd, és igen stres�szes, de tudjuk, hogy jelenleg ez
az egyetlen és legmegfelelőbb
megoldás. Egy idő után mindenkinek elege lesz a bezártságból és
a tehetetlenségből, de próbáljunk
meg úgy tekinteni erre az időszakra, mint lehetőségek sokaságára.
Megtehetjük azt, amire eddig nem
volt elég időnk, ez az időszak talán jó lesz arra, hogy kicsit foglalkozzunk önmagunkkal, és persze
emellett segítsünk egymásnak.
Meglehet, minden nehézségével
együtt ez kell ahhoz, hogy igazán
rátaláljunk önmagunkra. Eltölthetjük úgy mindennapjainkat, hogy
mérgelődünk a négy fal között, és
a szabadságunkat siratjuk, de választhatjuk azt is, hogy kihozzuk a
maximumot mindabból, amit az
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élet elénk rakott. Kerüljenek elő
a régi játékok, a régen olvasott
könyvek, már elfelejtett filmek, és
gazdálkodjunk a már megélt élményekből (már ha van rá időnk). Rángassuk ki egymást ebből a depressziós időszakból, és használjuk
ki a közösségi média által nyújtott
lehetőségeket a kapcsolattartásra. Szerencsére napjainkban a bezártság már nem egyenlő a külvilágtól való teljes elszigeteltséggel.
Mindezektől nem lesz biztosabb
a holnap, nem változtatja meg a
tényt, hogy valószínűleg nem lesz
ballagásunk, és ettől még nem fog
visszaállni egyik napról a másikra a
régi kerékvágás. Viszont attól sem,
ha csak a negatív dolgokat látjuk,
és folyamatosan aggódunk. Úgy
látszik, a vírus nemcsak emberéletet követel, hanem rengeteg
türelmet, hitet és egy kicsivel több
kreativitást, mint általában. Vigyázzunk és figyeljünk egymásra.
A kétségbeesett diákoknak pedig
üzenem, a mi nem létező ballagásunkra mindenki emlékezni fog.
Jó diák módjára kitaláljuk majd,
hogyan ünnepeljük meg méltó
módon a négy év lezárását.
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Magyar Nemzeti
Galéria: Változatok a
realizmusra – Munkácsytól
Mednyánszkyig

„Homeline” – otthonról a nagyvilágban
Susán Janka | Fotó: stock.adobe.com, internet
Hát ideért! – mármint a vírus. Egy ideje már figyeljük a kapcsolódó híreket, és jó darabig még fogjuk
is. Megváltozott az életünk? Igen. Az alapvető biztonságérzetünk elhalványulásán túl vannak gyakorlati, kézzelfogható tények is. Mire gondolok? Az újság ezen számára készülve például nem tudtam már
elmenni az utolsó riportra, mert bezártak a múzeumok. Megegyeztünk, hogy majd egyszer bepótoljuk
– már most nagyon várom! Emiatt került át a Barangoló a virtuális világba.
A home office idők elején járunk
a cikk írásakor, és sokszor eszembe jutott, vajon a vírus miatti változások milyen hatással lesznek a
jövőnkre. A napi szintű apró történések, amelyek tovább lendítik
az eseményeket, vajon hogyan
fogják megváltoztatni az eddig
megszokott rutinjainkat, szokásainkat, amelyekből összeállnak a
mindennapjaink otthon és a munkahelyen is.
Most sok minden egy picit megbénult, megállt, de majd túllendülünk rajta, viszont biztosan
nem nyomok nélkül…

A következő változásokkal már
együtt élünk. Az oktatásnak muszáj az eddig létrehozott digitális
eszközökkel megoldani a tanórákat, hogy le tudjanak érettségizni,
majd tudjanak felvételizni a végzősök. De a többiek is küzdenek. Zeneóra Messenger-videón? Ezt el
nem tudtuk eddig képzelni. Nem
is működik tökéletesen, sokszor
megszakad, a hang pedig szörnyű,
főleg ha klasszikus zenei minőségre gondolunk. A jógaóra viszont
egész jól működik online is, és
még kényelmes is így, nekem mindenképp, talán még az oktatónak

is, mert nem kell beautóznia Paksra és vissza Bölcskére. A Budapesti Fesztiválzenekar kezdeményezése a Karanténestek kárpótoltak
egy kicsit minket az elmaradt zeneakadémiai koncertért. Sok-sok
idősebb pedig telefonon vagy a
közösségi felületeken tartja csak
a kapcsolatot a szeretteivel. Ehhez
a telefonszolgáltatók is hozzájárultak szerencsére nagyvonalúan.
A témám szempontjából viszont
azt szeretném körbejárni, hogy
milyen élményekhez juthatunk virtuális utazással, múzeumlátogatással.

Lépjen be! – invitál a felirat, és rákattintva már bent is vagyunk a kiállításon. Hat terembe rendezték
el a festményeket, és amikor belépünk egybe, mindjárt elolvashatjuk, hogy a festő milyen életszakaszában készültek a képek, milyen
hatások érték az alkotót, mivel kísérletezett, milyen eredményeket
ért el akkoriban. Úgy tűnt közben,
hogy nem minden alkotást tudunk
megnézni, csak két fala látszik egy
teremnek, mert nem 360 fokos a
felvétel. Minden teremben vannak
kiemelt képek, amelyek mellett
egy kis kör látható, és arra kattintva részletesen megismerhetjük
azt az alkotást. Lehetőség van a
kép nagyítására is, így szépen kielemezhetjük. Munkácsy Mihály
Műteremben című festményét
szívesen ajánlom. Ez egy hatalmas, szinte 2 × 2 méteres alkotás,
amellyel bepillantást nyerhetünk
a festő műtermébe. Az ismertető
szerint igazán ritka, hogy egy művész ilyen hatalmas önarcképet
fessen. De nem is egyedül van a

képen, hanem feleségével, aki éppen elmélyülten néz egy készülő
festményt.

Türr István Múzeum Baja
A túra kiindulópontja a múzeum
információs pultja, ahonnan elindulhatunk a nyilat követve. Felmegyünk a lépcsőn, és a Bútorgyűjtemény termébe érünk, ahol
gyönyörű, színes, a 18-19. sz. fordulójáról való ládákat, ágyvégeket
és szekrényeket nézhetünk meg.

Teljesen körbe tudunk fordulni,
a padlótól a mennyezetig áttekinthetjük a termeket a 360 fokos felvételeknek köszönhetően.
A Kerámiagyűjteményben a bajai
fazekasok tálas edényeit láthatjuk,
a terem közepén egy régi fazekas
korongozóállványát. Egész közelről tudjuk megnézni a tárgyakat,
bútorokat a nagyító funkcióval. Az
„I” feliratra kattintva minden teremről olvashatunk egy kis ismertetőt. A Képzőművészeti látványtárban megtalálhatjuk Barabás
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Miklós és Székely Bertalan festményét is. A többi terem felfedezését
az olvasóra bízom.
Az internet segítségével könnyedén átléphetjük az országhatárt,
nézzünk is meg néhány külföldi lehetőséget.

Google Art & Culture
Ez az egyik kedvencem, itt időzzünk el egy kicsit. A nyelvtudás itt
azért jól jön, de anélkül is el lehet
nézelődni, mert bevethetjük a felajánlott Google-fordítót.
9 elképesztő falfestmény
NewYorkban
A brazil Kobra utcai művész festményei közül többet is láthatunk,
például a David Bowie-ról készültet egy legalább tízemeletes ház
oldalán, vagy a Harc az utcai művészekért címűt. A legtöbbnél
olyan lehetőségünk is van, hogy
felfedezzük a festmény utcai környezetét, hiszen a Google Maps
segít ebben. Sétálhatunk NewYork
utcáin.
Járjuk be a Machu Picchut
Peruban
Körutat tehetünk az egykori Inka
Birodalom romvárosában, ami a

Világ Új Hét Csodájának egyike
2007 óta. Megvizsgálhatjuk a 15.
századból itt maradt építészeti
emlékeket, letekinthetünk a várost
körülvevő mélységbe, megpihenhetünk a panoráma látványában.
Látogassunk el
Olaszországba
(virtuálisan még a koronavírusos
időszakban is megtehetjük) az Uffizi Galériába, Firenze leghíresebb
múzeumába
Az Arno folyó partján álló épületet először kívülről nézhetjük meg.
Sétálhatunk egyet az udvaron, ahol
jó néhány híres firenzei szobra is

látható, elsőként Dantéval találkozhatunk, majd elérünk egészen
Michelangelo David szobrának másolatáig is, mert az eredetit bent
őrzik. Felmehetünk a folyosókra,
és lepillanthatunk az Arno folyóra
a magasból, ahogy átível fölötte a
város leghíresebb hídja, a Ponte Vechio. Bepillanthatunk a leghíresebb
festményekbe, közülük csak egyet,
Boticelli Vénusz születését említem.
Sao Paulo Művészeti
Múzeuma (MASP)
Az épület kívülről nem mondható éppen szépnek, egy hatalmas
téglatest oszlopokon állva, de be-

lülről igazán érdekes és modern.
A falai üvegből vannak, és nem
oszlik termekre, hanem egy hatalmas csarnokot képzeljünk, amiben
a festményeket plexire erősítették,
ezáltal mintha a térben lebegnének. Az egész kiállítást bejárhatjuk, sétálhatunk, forgolódhatunk
az alkotások között, a streetview
technológiának köszönhetően.
Acropolis Museum
Athén
Meglepődtem, hogy milyen modern múzeum van ma már az Akropoliszon, amikor 1989-ben ott
jártunk, csak terv lehetett. Utánaolvasva láttam, hogy 2007-ben
fejezték be az építését. A háromszintes modern épületet szépen
be lehet járni virtuálisan. A legalsó
szint padlója törésmentes üvegből
készült, hogy láthatóak maradjanak az ókori utcák maradványai.
A legfelső szinten a Parthenon frízeit nézhetjük meg.
Mik az előnyei, ha virtuálisan látogatunk meg egy kiállítást? Nem áll
senki sem a kép vagy tárgy elé, és
addig nézegetjük, amíg kedvünk

van hozzá. Nem fáraszt minket az
utazás, a sok gyaloglás, hiszen kényelmes fotelból ismerkedhetünk
meg a távoli tájakkal, városokkal
és múzeumokkal. Az anyagiakról
már ne is beszéljünk. Azért van
egy nagy DE, mert az ottani élet

pezsgése, az emberek mentalitása
nem fog átjönni, azonban a mostani vírusos időkben ezt egy darabig nélkülöznünk kell. Virtuálisan
visszalátogathatunk régi kedvenc
helyeinkre, vagy készülhetünk a
következő utazásra…
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Ötlet nélkül megáll az élet
Krizsán Árpád | Fotó: stock.adobe.com
Nem is gondoltuk volna még néhány héttel ezelőtt sem, hogy a mára világjárvánnyá nőtt koronavírus
mennyire felforgatja életünket. Az új helyzet az oktatási rendszert is elérte, és a rendszer egészére igen
komoly hatással van.
Korábban csak arról lehetett hallani, hogy éppen mi jó vagy mi
az, ami nem tetszik bizonyos embereknek, közösségeknek, de az
oktatás eszközei, helyszínei biztosítottak voltak, a rendszer kiszámíthatóan működött. A gyerekek
reggel iskolába, óvodába mentek,
délután pedig edzésen vagy művészeti órán, nyelvórán folytatták

napjukat. Március 16-tól azonban
ez a szokásos rend nagyot változott azzal, hogy az intézményeket
zárva tartják. A hétvégén mindenki tanácstalanul várta a következő hetet, próbálta a gyerekek
felügyeletét megoldani, közben a
munkáját szervezni.
A történet sokszereplős lett, és
minden érintettnek – legyen diák,

szülő vagy pedagógus – új módszerekre lett szüksége. A cikk írásakor még elég sok nyitott kérdés
van a rendszerben, legfőképpen
az értékelésre és az ellenőrzésre
nincs általános modell. Ha szeretnénk, hogy ez a tanév értékelhető
legyen, akkor mindenkinek aktív
szerepet kell vállalni, és a saját felelősségét fel kell ismerni.

Ha az oktatási folyamatot tekintjük, akkor a pedagógusoknak kellett legjobban alkalmazkodni az új
rendhez. Új ötletekkel kell/kellett
előállni egy hétvége alatt az oktatás teljes folyamatára gondolva.
Persze többen használtak már digitális tartalmakat, online küldtek
feladatokat, projektmunkát csináltattak diákjaikkal, de ez a teljes tevékenységük töredékét adta.
Viszont jó lehetőség volt a távoktatás során a már megismert lehetőségek bővítésére, egymással
történő megosztására. A közösségi oldalakon a tanárok megosztották egymással az általuk ismert lehetőségeket, és tulajdonképpen,
ha nem is az oktatási programokon keresztül, de távoktatásban
részesítették egymást. Nyilván
többen tapasztaltuk, hogy az első
nap még oktatással telt, de az iskolák hamar alkalmazkodtak.
Ahol a Kréta működik digitális naplóként, ott ezt a rendszert
használják a házi feladatok kiadására és a könyvelésre. A további
gyakran használt lehetőségek a
Google Classroom vagy a Microsoft Teams. Ahogy láttam, ezeket az applikációkat használják a
legtöbben. Az elmúlt néhány nap
tapasztalata alapján működik a
rendszer, a kapcsolattartás, a házi
feladatok feltöltése és ellenőrzése
eddig rendben megy. Az új ötlet
nem ehhez kell, hanem ahhoz, hogyan is tanítsanak.
Változatos ötletekkel találkoztam.
A legkevesebb kreativitás azzal
járt, hogy online videót nézzenek
az óra időpontjában a tanulók, így
lehet kérdezni, és tényleg távoktatás lesz a szó legszorosabb értelmében – a tanár a teremben a
táblánál, a gyerekek meg otthon
a gép előtt. Ha mindenki így próbálna meg tanítani, valószínűleg a

hálózat összeomlana vagy használhatatlanul akadozna, persze indokolt esetben muszáj használni ezt
a lehetőséget is.
Nekem személy szerint nem tetszik
az az ötlet, hogy színészek vagy celebek felolvassák az anyagot vagy
a kötelező olvasmányt, mert bár érdekes lehet, de ezeket a diákok is
minden bizonnyal el tudják olvasni,
sőt éppen az a feladatuk, viszont
speciális esetekben erre is szükség
lehet, és jó látni, hogy mindenki
megmozdult, hogy a maga módján
segítse az oktatást. Önmagában
azért itt egy olyan probléma is felmerül, azt is tudni kell, hol tartanak
az anyagban, amit már megtanultak, arra ne fordítsunk energiát, tekintsünk előre.
Kiváló ötletnek tartom a projektmunka lehetőségét, amit néhány
tanár bizonyos témáknál használt
korábban is. Ebben az esetben
„csak” a témakörök bővítését kell
kitalálni. Általában azoknál, akik
csináltattak már iskolai projektet,
kialakult az értékelés rendje is, egy
lépéssel a többség előtt állnak.
Az ilyen feladatok tematikáját úgy
érdemes kitalálni, hogy a gyerekeknek érdemi kutatómunkát kelljen elvégezni, a feladatot ne tudják
az internetes keresők első találata
alapján megoldani. A módszer
készségtárgyak és természettudományos tantárgyaknál használható
általában, de biztosan több területen megtalálják ennek lehetőségét.
Lehet jegyzeteket, különböző diasorokat, táblaképeket megosztani
a tanulókkal, ezek a tankönyvek
mellé komoly segítséget jelenthetnek. Jelen helyzetben a tanároknak nagyon el kell távolodniuk
a megszokott módszereiktől. Látható, hogy most mindenkinek új
módszereket kell alkalmazni, eze-
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ket érdemes változatosan, a tantárgyhoz, a témakörhöz igazodva
használni. Valószínűleg a most kialakult helyzet komoly leterheltséget jelent a pedagógusoknak,
hiszen az anyagot nyilván nemcsak
oldalszámok kiadásával adják le,
hanem digitális tartalmakkal egészítik azt ki, ellenőrzik a csoportok beküldött feladatait, valamint
legalább a tanórák időpontjában
a diákok kérdezhetnek is tőlük a
megbeszélt lehetőségeken.
Az oktatás iskolákon kívüli szereplői is szeretnének segíteni. A múzeumok is próbálják a tevékenységüket az iskolákba eljuttatni,
ezzel is lehetőséget teremtve a
színesebb távoktatás kidolgozására. Az Atomenergetikai Múzeum
múzeumpedagógiai programjában és rendezvényein már sokan
megismerték, hogy elkötelezettek
vagyunk a természettudományos
oktatás, azon belül a fizikaoktatás
népszerűsítése mellett. Ezen tevékenységünkhöz most videókat készítünk, a bemutatott kísérleteket
az iskolai távoktatás során be lehet
építeni a leckébe. Természetesen
a kísérletek illeszkednek a tananyaghoz, egy részük akár otthon
is elvégezhető, és mindenhol figyelünk a látottak magyarázatának
megadására is.
Összességében jó látni, hogy mindenki a maga lehetőségeihez mérten segít megoldani ezt a különleges helyzetet. Sokkal fontosabb a
szülő, diák és tanár felelősségteljes együttműködése, mint az átlagos oktatási folyamatban. Mindenki a megfelelő szinten felelős
azért, hogy rendben menjen a tanulás, tanítás. Ezek után már csak
abban bízhatunk, hogy a kezdeti
lelkesedés és rengeteg munka kitart, ameddig kell, és az oktatókat
nem éri el a korai kiégés.
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Ötletekkel teli múzeum
Bencze Eszter

Tavaly rendkívül sikeres évet tudhatott maga mögött az Atomenergetikai Múzeum. A látogatói létszám
csúcsot döntött, több mint 26 000 főt fogadott, húsznál több bel- és külföldi rendezvényen vett részt,
több helyszínen mutatkozott be, mindemellett számtalan fizikaórát és ovisprogramot bonyolított le.
A nagy látogatottság többek között a folyamatosan frissülő tartalomnak köszönhető. A rendezvényeken a programkínálat
megújításával, a modern kori kihívásokra reagálva és valamennyi
korosztályra/célcsoportra figyelve
nyújt értékőrző ismeretterjesztést,
szórakoztató tudásátadást. A múzeum tevékenységében mindig
arra törekszik, hogy minél szélesebb körűen megmutathassa
kreativitását, ötletességét, főként
a digitális technikák, okoseszközök
alkalmazása során. Ezek az újszerű közvetítési formák még inkább
megkövetelik az újat létrehozó alkotóképességet, találékonyságot,
önfejlesztést.
Az utóbbi időszakban megvalósult ötletek közül a legkisebbek
részére mesekönyv készült „Élet
az atomerőműben” címmel. Ebben játékos formában ismerhetik
meg a Paksi Atomerőmű működését. Minden korosztály esetében
nagy népszerűségnek örvendenek
a múzeum által készített virtuálisvalóság- (VR-) filmek, amelyek segítségével a Paksi Atomerőmű
különböző helyszínei járhatók be.
A legújabb innovatív újítás a kiterjesztett valóság (AR) technológiája, mely a valóság egyfajta

virtuális, látszólagos kibővítése.
Az AR-alkalmazás és mobiltelefon
segítségével 3D-ben és animációként kelnek életre a múzeum különleges emlékei és tárgyai. Ezek
az új módszerek és technikák érdekessé és könnyebben befogadhatóvá teszik az atomenergetikával
kapcsolatos tartalmakat.
Jelenlegi új helyzetben a múzeum
nem fogad látogatókat. Elmaradnak a múzeumpedagógiai foglalkozások, kihelyezett fizikaórák,
fesztiválok és a tárlatvezetések is.
De nem marad az érdeklődő közönség múzeum nélkül! Most különösen a digitális tartalmak és a
digitális múzeum kerül előtérbe.
A már említett AR-alkalmazás
(Atomenergetikai Múzeum) –
amely a különböző áruházakból
ingyenes letölthető, és bárki számára okoseszközön használható –

látványosan mutatja be a múzeum
különlegességeit és egyedi kínálatát. Megtekinthető például az
őstranszformátor, ügyeletes mérnöki telefon vagy egy régi számítógépes rendszer memóriablokkja
3D-ben. Emellett a technika lehetővé teszi azt is, hogy akár Teller
Ede valósághű modelljével találkozzunk, szem- és fültanúi legyünk
zongorajátékának.
Az alkalmazásban a műtárgyak
körbejárhatók, körbenézhetők háromdimenziós modelljük forgatásával, a képek mellett a látogatók
elolvashatják a tárgyak történetét
is, valamint archív és jelenkori fotókat, videókat is megtekinthetnek a
galériában a mobileszköz segítségével.
Az Atomenergetikai Múzeum szeretettel vár a kiterjesztett valóságban minden látogatót.
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A Paks II. Zrt.-nél biztosított
a folyamatos munkavégzés

Térségünk – értékünk: virtuális barangolás

Paks II. Zrt. | Fotó: Paks II. Zrt.

A térség értékeire hívja fel a figyelmet legújabb Facebook-rovatában a Paks II. Zrt. Néhány hete indult útjára Térségünk – értékünk címmel az új sorozat, amelynek segítségével negyvenhét településre juthatnak
el a virtuális barangolásra vállalkozók – tájékoztatott Mittler István kommunikációs igazgató.

Számos rendkívüli intézkedést vezettek be a munkatársak egészségének megőrzése és a vírus terjedésének lassítása érdekében a Paks II. Zrt.-nél. A két új atomerőművi blokk építését koordináló társaság
informatikai rendszere lehetővé teszi a távmunkában történő hatékony munkavégzést.

A Paks II. Zrt. számos rendkívüli
intézkedést vezetett be a koronavírus magyarországi megjelenése
miatt. Lenkei István vezérigazgató
2020. március 16-án rendelte el a
társaság munkavállalói számára az
otthoni munkavégzést. A kollégák
egészségének megőrzése érdekében, a cég ügymenetének folytonosságát fenntartva az irodai
jelenlétet lépésről lépésre minimálisra csökkentették, és az elektronikus ügyintézést helyezték előtérbe. Az irodákban megjelenni csak
előzetes vezetői utasításra, illetve
engedéllyel lehet. Az üzembiztos
működés érdekében redundáns
internetvonalat helyeztek üzembe. A személyes jelenlétet feltétlen
igénylő egyeztetéseket a szigorú

higiéniai szabályok követése mellett tartják meg. A fővállalkozóval
való egyeztetések során is az elektronikus kapcsolattartás élvez prioritást.
Lenkei István, a Paks II. Zrt. vezérigazgatója leszögezte: a két új
atomerőművi blokk építését koordináló projektcég elkötelezett a
dolgozók egészségének megőrzése iránt, éppen ezért már korábban
is több óvintézkedést vezetett be.
A társaság telephelyein fertőtlenítő hatású kéztisztító szereket biztosított dolgozóinak, gondoskodott a közös használatú helyiségek
korábbinál is intenzívebb fertőtlenítéséről. Mindezek mellett a cég
szájmaszkokat is biztosít dolgozói
számára, és már korábban arra

kérte alkalmazottait, hogy tárgyalásaikat lehetőség szerint online
bonyolítsák le, a külföldi kiküldetéseket pedig felfüggesztették.
A Paks II. Zrt. belső információs
csatornáin naprakészen tájékoztatja munkavállalóit azokról a teendőkről, amelyek a fertőzés megelőzéséhez szükségesek. Ezeken
az információs csatornákon kapnak tájékoztatást a munkavállalók
a távmunkavégzéssel, elektronikus
ügyintézéssel kapcsolatos tudnivalókról, valamint a kormányzati intézkedésekről.
Szükség esetén akár naponta többször is ülésezik a Paks II. Zrt. Pandémia Elleni Védekezés Helyzetkezelési Csoportja. A tanácskozásokat
hasonlóan a munkahelyi egyeztetésekhez, Skype videókonferencia
keretében bonyolítják le. A csoport
folyamatosan figyelemmel kíséri
az Operatív Törzs ajánlásait, iránymutatásait, illetve a kormány intézkedéseit, és azokkal összhangban
hozza meg döntéseit.
A Paks II. Zrt. vezérigazgatója kiemelte: a társaság saját üzemeltetésű informatikai rendszere és eszközállománya alkalmas arra, hogy
kollégáik otthoni munkavégzés
keretében lássák el feladataikat, a
munkamenet folytonossága tehát
biztosított.

Paks II. Zrt. | Fotó: Paks II. Zrt.

A Paksi Atomerőmű évtizedek óta
él szimbiózisban a létesítményt
övező térséggel. A környező településeken érthető módon a Paks
II.-projekt iránt is élénk az érdeklődés. A beruházás környezetében
fekvő falvak, városok képviseletére,
a párbeszéd és az információcsere
elősegítése érdekében jött létre a
Paksi Társadalmi Tanács, amelyet
ma negyvenhét település alkot.
A Paks II. Zrt. kiemelt figyelmet
szentel a beruházást befogadó térségnek, így az ott lakók közvetlen
tájékoztatásának is. A térségben
élők a beruházás minden jelentős
momentumánál első kézből kaptak, kapnak információt hol a helyi
sajtón keresztül, hol lakossági fórumok útján vagy egyéb kommunikációs eszközök – hírlevél, roll upok
– segítségével. Az atomenergia,
az atomerőmű és a Paks II.-projekt
szerepét, jelentőségét bemutató
mobil kiállítás, azaz az interaktív
kamion is végigjárta már a környék
településeit, de ugyanitt debütált
az információs sátor is – részletezte
Mittler István.
A Paks II. Zrt. kommunikációs igazgatója hozzátette, a hagyományos
eszközök mellett az újabb kommunikációs felületeket is igénybe
veszi a két új atomerőművi blokk
építését koordináló projekttársaság. Ilyen a cég közösségi oldala is, ahol az aktuális információk
mellett rendre jelentkezik temati-

kus rovatokkal is. Nemrégiben zárult a klímavédelemhez kapcsolódó sorozat, amely a sokatmondó
TámogAtom cím alatt arra vállalkozott, hogy rövid, lényegre törő
üzenetekkel tudatosítsa a lehető
legtöbbekben azt a tényt, hogy az
atomerőművek működésük során
nem bocsátanak ki szén-dioxidot,
ezért fontos szerepet játszanak a
klímavédelemben.

teg kincset rejt. Az új rovat nem
vállalkozik ezek tételes felsorolására, csupán felvillant közülük egyetegyet sorra „járva” a településeket.
– A sorozat célja, hogy tovább
erősítse a kapcsolatot a projekttársaság és a települések között.
Reméljük, hogy sokan felfedezik
majd a településüket bemutató fotót, rövid leírást, és segítik egy-egy

A közelmúltban indított, Térségünk – értékünk elnevezésű rovat
szintén fontos üzenetet közvetít,
mégpedig azt, hogy Paks térsége
– Dunán innen, Dunán túl – renge-

megosztással azt, hogy ezt mások
is megtegyék. És ha már a Paks II.
Zrt. Facebook-oldalán járnak, értesülnek egyéb híreinkről is – fogalmazott Mittler István.
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RADIOAKTÍV HULLADÉKOKAT KEZELŐ KFT.

A nukleáris biztonság nem
járványfüggő
RHK Kft. | Fotó: RHK Kft.

RADIOAKTÍV HULLADÉKOKAT KEZELŐ KFT.

Világszerte sürgető szükség, hogy
„Maradj otthon” a koronavírus-fenyegetés miatt. Ám nukleáris létesítmények esetében ehhez azt is
hozzá kell tenni: „ha megteheted”.
Az például nyilvánvaló, hogy a Paksi
Atomerőmű folyamatos energiatermelése nagyon is fontos takarékra
tett életünk mindennapjaiban is.
Persze annak belátása sem nehéz,
hogy a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. (RHK Kft.) létesítményeinek
üzemeltetését ebben a rendkívüli
helyzetben is folyamatosan meg
kell oldani, hiszen a sugárzó anyagok biztonságos tárolását minden
körülmények között szavatolni kell.
Közben pedig a dolgozók egész-

ségének védelmére, az ő biztonságukra ugyancsak figyelni kell. Hogy
ebben a korántsem szokványos
helyzetben miként működik az RHK
Kft., arról Honti Gabriella kommunikációs vezető számolt be telefonon.
–– Mindenekelőtt hangsúlyoznom
kell, társaságunk komolyan veszi,
hogy felelősséggel tartozik a munkavállalóiért. Ezért az ügyvezető
igazgató a pandémiás vezetői csoporttal egyeztetve elég hamar,
március közepén elrendelte – meghatározott munkaköröket érintően
– az otthoni munkavégzést. A home
office kihirdetésével egyidejűleg
döntés született arról is, hogy a
biztonságos üzemvitelt a minimális
létszámmal, forgórendszerben kell
biztosítani. A lehető legrövidebb
idő alatt elkészült az RHK Kft. pandémiás terve, melyet elküldtünk a
felügyelő hatóságunknak. A vezetőség az első intézkedések között rendelte el a látogatások, értekezletek,
hazai és nemzetközi konferenciákon
történő részvétel és oktatások korlátozását is, illetve azt, hogy a szükséges megbeszéléseket videókonferencia keretében tartjuk. Március
közepe óta a társaság vezetése is
így, virtuális térben ülésezik. Eleinte heti két alkalommal értékeltük a
helyzetet, hogy a kormány döntéseit figyelembe véve intézkedéseket hozhasson a grémium. Bár az
igazgatósági megbeszélések lassan
visszatértek a szokásos heti menetrendre, a stábot bármikor össze lehet hívni, ha szükség van rá. A járványügyi helyzetre való tekintettel
az utolsó látogatókat március 3-án
fogadtuk, és a látogatási korlátozást bizonytalan ideig fenn is tartjuk, tesszük mindezt kollégáink és a
vendégeink védelmében is.
–– Hogyan változott a telephelyeken a munka a mostani körülmények között?
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–– Mint említettem, műszakonként csak annyian dolgoznak, ahányan a napi feladatok ellátásához
minimálisan, a létesítmények biztonságos üzemeltetéséhez kellenek. A halasztható munkákat
(karbantartásokat, felülvizsgálatokat, betervezett javításokat) átütemeztük. A paksi Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójába március
közepén sikeresen megtörtént a
kiégett üzemanyag átszállítása az
atomerőműből. A további betárolások is várhatóan a tervek szerint fognak haladni, természetesen egyeztetve az atomerőművel.
A létesítménybe belépni azonban
csak hétfői napokon van lehetőség – ezzel is csökkentve a kontaktusok számát. Az intézményi
radioaktív hulladékok beszállítását a püspökszilágyi Radioaktívhulladék-feldolgozó és -tárolóba
(RHFT) március 16-án leállítottuk.
Ugyanakkor mindhárom telephely
működik a szükséges minimális
létszámmal, csak vannak olyan feladatkörök, ahol kevesebben látják
el a napi feladatokat. Az őrzés-védelem létszáma változatlan, ám
igyekszünk biztosítani minden dolgozónk védelmét. Munkavállalóink
részére védőfelszereléseket (gumikesztyűket, védőmaszkokat) vásárolt a cég, és ezeknek az eszközöknek a pótlása is biztosítva van.
Kézfertőtlenítő és felületfertőtlenítő megtalálható minden szükséges helyszínen, a telephelyekre
érintésmentes adagolók beszerzése is elindult. A munkatársakat
rendszeresen körlevelekben tájékoztatjuk, és nem csupán a meghozott intézkedésekről, a speciális
munkavégzési követelményekről,
de az elvárt, illetve javasolt magatartásformákról és a vírusfertőzéssel kapcsolatban is kapnak útmutatást.
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MVM Csoport Tálentum díj: Annak a fiatal és/vagy pályakezdő
munkavállalónak adományozható, aki kimagasló szakmai munkával, teljesítménnyel járult hozzá a
cégcsoport eredményes működéséhez, tudása, hozzáállása, teljesítménye és ambíciói alapján a
jövő letéteményese.

Egy kottából játszunk
Susán Janka | Fotó: Bodajki Ákos, saját archívum
Menyhei Dávid már az Y generáció tagja, de vele beszélgetve azt éreztem, nincsen semmi gond a fiatalokkal. Generációs különbségek természetesen léteznek, de a munka terén ők is oda tudják tenni magukat, és
ezt az idősebb X vagy akár „baby boom” generáció tagjai is érezhetik, mert Dávid idén az MVM Csoport
Tálentum díját kapta, néhány más tagvállalati fiatallal együtt.
–– Meglepődtél, amikor megtudtad, hogy díjazottja vagy a Tálentumnak?
–– Tudtam a jelölésről, feletteseim
említették. A kiválasztás meglepő
volt, már a jelölésnek is örültem,
hogy belekerültem ebbe a körbe,
de a végeredménynek főként.
–– Milyen munkát végzel?
–– A Radioaktívhulladék-kezelési
Osztályon üzemeltetésvezetőként

dolgozom 2015 óta. Az osztályunkhoz tartozik a folyékony és a szilárd
radioaktív hulladékok feldolgozása, én a szilárd anyagok kezelését
igazgatom napi szinten. Ez azt jelenti, hogy a primer körben keletkező összes szilárd radioaktív hulladék kezelését, átmeneti tárolását
és végleges formába hozását mi intézzük. A kollégák három műszakos
munkarendben dolgoznak, össze-

sen öt műszakban, valamint állandó délelőttösök is vannak. A primer körben gyűjtik, szelektálják,
minősítik, kezelik, majd szállítják a
keletkező anyagokat az átmeneti
tárolóba.
–– A munkádhoz hogyan kapcsolódik a díj?
–– Valószínűleg azért jelöltek, mert
amióta itt dolgozom a cégnél, több
újítást is bevezettünk. Az MVM

Csoportban fontos a folyamatos
innováció, és én évről évre hoztam
újítási ötleteket.
–– Milyen újításokról van szó?
–– Voltak olyanok, amelyeket Műszaki Alkotói Pályázatra vittem, azt
hiszem három éven keresztül folyamatosan indultam, és mindig díjazott voltam. Koncepcióterveket készítettem bizonyos fajta hulladékok
kezelésére. Mivel tervező mérnökként dolgoztam az előző munkahelyemen, így a 3D-s tervezés közel áll
hozzám, ebben szereztem gyakorlatot. A másfajta megközelítéshez
berendezéseket terveztem meg
koncepciószinten. Ezek mellett a
keletkező hulladékok feldolgozásában és tárolásában is értünk el
eredményeket. Az átmeneti tárolás
kapacitásának fenntartásához az
ötletem adta az alapot.
–– Hogyan jön egy ilyen újító ötlet?
–– Igazából ismert egy problémakör, amit meg kell oldani, és
próbálom a legoptimálisabb és
legköltséghatékonyabb
módját
megtalálni. Sokat tudok gondolkodni egy ilyen feladványon.
–– Mit szeretsz a munkádban?
–– A sikerek elérésében mindenképpen fontos, hogy egy támogató csapatban dolgozzam, ami itt
jelenleg maximálisan adott, mind
a beosztottjaim, mind a főnökség
oldaláról. Olyan a kollektíva, ahol
nagyon jó az összetartás. A kollégáim precízen dolgoznak, és e nél-

kül nem érhetnénk el ilyen eredményeket. Hiába találok ki elméletben
egy újítást, ha a kollégák részéről
nincs meg a precíz végrehajtás.
Az érdemi munka az övéké, én csak
az eszmei szerzője vagyok.
–– A precizitáson kívül mi szükséges az eredmények eléréséhez?
–– A csapatmunka az alapja.
A munkatársakkal nem kollegiális
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a napi munkakapcsolat, hanem inkább baráti.
–– Hogyan lehet ezt elérni?
–– Nehéz, mert nagyon sokfélék
az emberek, különböző habitussal.
Valakinek nem úgy indul a hétfő,
van, akinek a péntek már olyan amilyen, ezeket tolerálni kell. A vezetőképzéseken is sokat tanultam, de a
gyakorlatban ezt egy zenekarhoz
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tudnám hasonlítani. Minden hangszer másként szól, de együtt adják
meg azt az ütemet és hangzást,
ami majd egy tökéletes zeneművé
alakul. Az egyiknek alkalmazkodni
kell a másikhoz, mert egy kottából
játszunk. Mindenkivel meg kell ta-

delkezem már tapasztalatokkal a
munkában, és a munkabíró képességem is megfelelő.
–– Hogyan indult a pályád?
–– Tudatosan építettem fel. Az
ESZI-ben végeztem el a gépész
szakirányt, majd a technikusit. Utá-

egyetemi évek alatt. Itt sajátítottam el a 3D-s tervezést, ebből írtam mindkét diplomamunkámat is.
–– Hogyan folytatódott az erőműben?
–– Édesapám is ebben az üzemben dolgozik, vezető radioaktív-

is meg kell nézned, le kell ellenőrizned a tevékenységeket.
–– A fizikai része a primer körben
történik. Emellett napi szinten mind
a dokumentációt, mind a nyilvántartásokat, minden egyes hulladékkiadást vezetni szükséges, ami irodai

lálni azt a hangnemet, amivel az
eredményes munka létrejön. Az is
fontos, hogy érezzék, hogy nekik is
van szerepük az eredmények elérésében, esetleg hozzá tudják tenni
azt a pluszt, amit nem én találtam
ki, és fontos a végeredményhez.
–– A vezetők felé?
–– Azt kellett megmutatnom és elfogadtatnom, hogy fiatalon is ren-

na jelentkeztem gépészmérnöknek, de mellette szerettem volna
dolgozni, így levelezőre jártam.
–– Már említetted, hogy nem az
erőműben kezdtél.
–– Igen, egy mérnöki tervezőirodánál, ahol robotizálási cellákat
dolgoztunk ki. Szerettem nagyon,
mert rengeteg gyakorlati tapasztalatot szereztem, többet, mint az

hulladék-kezelő volt már akkor is,
amikor idekerültem. Műszakosként
kezdtem, de így a munkának nem
láttam át a teljes ívét, ezért kivettek állandó délelőttösnek. Fél évig
az elődöm mellé helyeztek, együtt
dolgoztunk, hogy majd a nyugdíjazása után átvegyem a feladatait.
–– Milyen helyszínei vannak a munkádnak? Gondolom a gyakorlatban

munkát jelent. Hetente kilátogatok
a primer köri főbb tárolóhelyeinkre,
ellenőrzéseket is szoktam végezni. János, az elődöm megtanított
arra, hogy a munkánk fontos része
a rendtartás, és az is, hogy személyesen lássam a tevékenységeinket.
A kollégákkal a napi szintű kapcsolatot is fontos tartani. Minden épületben vannak tárolóink, ahol az

operatív munka történik, továbbá a
mi feladatunk az egyéni védőeszközök biztosítása és tárolása a primer
körben. Évente egyszer-kétszer a
Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójában is tartok ellenőrzést, az ottani
hulladékkezelési szabályok betartását, és Bátaapátiba is ellátogatunk
negyedévente.
–– Ezek a tevékenységek a hatóság
által szigorúan ellenőrzöttek ugye?
–– Így van, a nyilvántartásainkat,
a mutatószámainkat rendszeresen
meg kell küldenünk a hatóságnak.
–– Nemzetközi tapasztalatokat is
hasznosítotok?
–– Igen, szoktunk külföldre látogatni, és alkalmaztunk már más atomerőművekből származó tapasztalatokat, munkavégzési módszereket.
Például a cementezőüzemünk kialakításában a magyar mellett cseh
cég is közreműködik.
–– A cementezőüzem megépítésével mi fog változni?
–– A Bátaapátiba kerülő hulladékokat eddig az ott dolgozók hozták a
végső formájukba, de miután elkészül a cementezőüzem, ezt már itt
fogjuk végezni. Az új módszer alkalmazásával a tárolóhely kihasználtsága ~50%-ra emelkedik az eddigi
~20%-ról. Ez annak lesz köszönhető, hogy a hordók köré eddig inaktív cementpép került, de ezután
folyékony radioaktív hulladékkal
kevert cementpép kerül a nem tömörített hulladékos hordókba, illetve a hordók közé, így egy kompakt
hulladékcsomagot alakítunk ki.
–– Van olyan, hogy fejben munka
után is dolgozol még?
–– Igen, a műszakos személyzet
sokszor engem keres az időközben
felmerülő problémákkal, de a munkaidő utáni e-maileket is meg szoktam válaszolni.
–– A szellemi fittség megtartásához a fizikait is meg kell őrizni. Bár
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még nagyon fiatal vagy, de tudatos
vagy ezen a téren? Mit teszel érte?
–– Világéletemben
sportoltam.
Több sportágat kipróbáltam, judo,
tenisz hosszabb ideig, aztán jött
az új szerelem, az erőemelés, de
ebben nem láttam olyan lehetőségeket, hogy nemzetközi szintre
jussak. Utána edzőterembe jártam,
valamint funkcionális tréningekre.
Négy éve már komolyan foglalkozom a testépítéssel, tavaly elvégeztem egy személyiedző-képzést
is. Két éve részt vettünk az öcsémmel a Natural Testépítő Európabajnokságon, majd a versenyzés
vált a hobbimmá munka mellett.
Kíváncsi voltam, ki akartam próbálni, milyen az ilyen versenyekre a
felkészülés, a diéta.
–– Személyi edzőként is dolgozol?
–– Nagyon szűk körben, mert az
időm nem enged többet. Tavaly
óta csoportos órákat, súlyzós edzéseket tartok.
–– A testépítésre mennyi időt kell
fordítanod?
–– Amikor nem versenyre készülök,
akkor heti négy alkalommal két óra,
de a versenyek előtt még tudatosabban építem fel az edzést.
–– Milyen eredményt értél el az Európa-bajnokságon?
–– A Natural szövetségben versenyeztünk, és negyedik helyezett
lettem.
–– Mi a következő nagy cél?
–– Idén szeretnék kijutni a Natural
testépítő olimpiára, amit Las Vegasban rendeznek. Amerikába eljutni már régi álmom, ha sikerül, a
verseny után szeretnék még körülnézni.
–– Munka terén?
–– Folyamatosan jó teljesítményt
szeretnék nyújtani, és ha lehetőség adódik, a ranglétrán is feljebb
jutni.
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–– Szeretem a nyüzsgő életet,
nem foglalkozom a korommal.
Mindig pörgős voltam, de most,
hogy nyugdíjas vagyok, igazán élvezem a feladatokkal megtűzdelt
szabad életet. Szeretem kihasználni az időmet, hasznosan eltölteni.
Most cseppentem bele egy üzleti lehetőségbe, melyben a párom
a munkája mellett dolgozik. Kézzel, lábbal hadakoztam, hogy én
már szeretnék nyugdíjasként élni,
és nem akarok újabb feladatokkal megküzdeni. Természetesen
a lehetőség felkeltette az érdeklődésemet, és mára teljesen belevetettem magam ebbe az új vállalkozásba.
Szekszárdon élek, de rendszeresen járok Paksra a kosárlabdamérkőzésekre, állandó bérletem
van. A kisebbik fiam a sakkszakosztály OB-I. sakkozója volt, és
egyszer elhívott a kosármeccsre,
és ott ragadtam. Azóta szurkolok
a paksi kosarasoknak, fantasztikus
hangulat van a rangadókon.
Szekszárd környékén nagyon szeretek kirándulni, és a gasztronómiában jeleskedő kedvenc helyeimet – Fritz tanyát, Szálkán a Horog
étteremet – felkeresni.

Lízingelt nagypapa
Vadai Zsuzsa | Fotó: saját archívum

Tancsa János
–– Mikor kezdted a munkát az erőműben?
–– Gyerekkoromat Nagydorogon
töltöttem, ott végeztem az általános iskolát. Az ipari iskolába Szekszárdra jártam szobafestő-mázolóként, de egészségügyi problémák
miatt nem tudtam a szakmában
dolgozni. Továbbtanultam, és Székesfehérváron megszereztem a
szállítási szervező képesítést.
Az erőmű-beruházásra fiatalként
kerültem, ahol voltam diszpécser,
térmester, majd szállításirányító.
Az ERBE átszervezése után 1986ban vettek fel a Paksi Atomerőmű
Vállalathoz a beruházás Szállítási Osztályára csoportvezetőnek.
A szállításon speciális járműpark
volt, a speciális daruktól a földmunkagépekig széles volt a paletta.
Az erőmű-beruházáson végeztük
a munkákat, de a beruházás vége
felé egyre kevesebb feladatunk
volt, és üresjáratban pihentek a járművek.
Az egész ország területén vállaltunk
munkákat, hiszen a speciális gépek
akkor kevés helyen voltak elérhetőek. Ez komoly logisztikát követelt, a
kieső üzemidőt kellett csökkenteni,
hogy nyereséget tudjunk termelni.
A munkák megszervezését a gépek
szállítását, az összehangolt munkákat nagyon szerettem csinálni, igazi
nyüzsgő életem volt.
A beruházás befejezése után a primer körbe, az ellenőrzött zónába

kerültem a Termelésszolgáltatási Osztályhoz műszakvezetőnek,
és három műszakban dolgoztam.
A mai napig hálás vagyok az akkori vezetőmnek, hogy felajánlotta
ezt a munkakört, ami megalapozta
a 2007-ben megkezdett nyugdíjas
éveimet. Volt munkatársaimmal
tartom a kapcsolatot, de zömé-

ben már ők is nyugdíjasok. A felejthetetlen osztálybulikra szívesen
emlékszem vissza. A napokban
megkiabált az utcán az egyik volt
kollégám, hogy mikorra szervezed
a következő bulit?
–– Mivel töltöd a nyugdíjas éveidet?

–– Családod merre él?
–– Idősebb fiam, Tamás 42 éves,
Pusztahencsén él, ott épített
családi házat. Közös vállalkozásunkban virágboltot üzemeltet
Pakson, a lakótelepen. A virágboltban szükség esetén besegítek
az anyagbeszerzésben és egyéb
feladatokban. Nagyon szép virágaink vannak, a virágkötőnk csodálatos csokrokat készít.
Fiatalabb fiam, Robi 37 éves, 10
éve Londonban él és dolgozik,
kettős állampolgár, ott megtalálata a számítását. Többször meglátogattam Londonban, ott teljesen

Kuglófrecept:
(2 db kuglóf)
90 dkg liszt
3 db tojássárgája
2 dl étolaj
csipet só
kakaópor – a kakaó fajtájától
függ (a sárga tésztát 60-40%
arányban szétvenni, és a kakaót a kisebb részbe dagasztani)
6 dl tej
10 dkg élesztő
5-6 ek. cukor
65 db édeske (összetörni és
tejben elkeverni)
180 °C-on 40-45 perc sütés

más a világ, de 3-4 nap után már
hazavágyom.
Párom, Gyöngyi Szentesen él és
dolgozik, de amikor csak tehetjük,
együtt vagyunk, felváltva utazunk
egymáshoz. Szeretünk együtt sütni, főzni és utazni. Legutóbb Parádsasváron voltunk, és kirándultunk Kékestetőre, ahol igazi téli
havazásba futottunk bele. A külföldi utazások közül a görögországi kirándulásom felejthetetlen
volt.
–– Milyen hobbid van?
–– Hobbim a horgászat, de erre
jut a legkevesebb idő. Ha kikapcsolódásra és friss levegőre vágyom, akkor elmegyek pecázni, és
általában fogok halat. A halászlét
megfőzöm, a fiaim szerint, ha akarnám, akkor sem tudnám elrontani.
Mióta „önálló” lettem, belevágtam a sütés és főzés tudományába. Kuglóf, mákos kalács, rétes,
pogácsa, bármit elkészítek, de
legszívesebben a kelt tésztákat
kedvelem. Büszke vagyok arra,
hogy még sosem kellett elrontott
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ételt kidobni. Laktózérzékenyek
lettünk, és ennek szem előtt tartásával főzök. Legkedvesebb levesünk a gyöngytyúkból főzött
húsleves, de a húsokat is ízletesre tudom elkészíteni. A magyaros
ételeket szeretem, de nem riadok
vissza semmilyen új recepttől.
Amikor az időm engedi, főzök. Saját receptjeim vannak, például a
kuglófreceptem szívesen megosztom az olvasókkal.
A szomszédjaim gyerekeinek én
vagyok a lízingelt nagypapájuk,
szokták mondani, nekik három papájuk van. Kölcsönösen szeretjük
egymást, imádják a kuglófot és a
kakaós csigát, születésnapjukra
mindig meglepem őket valami finom édességgel.
Van sikerélményem a gasztronómiában!
Nekem nincs férfi-női munka, mindent szívesen megcsinálok. Nagyon szeretek vasalni, de ha leesik
egy gomb, azt is simán felvarrom.
A házi munkákat magam végzem,
számomra fontos a rend, tisztaság, fegyelem.

Nyugdíjba vonult
kollégáink
2020. március
Novák László István turbinagépész
MVIGH ÜVIG ÜVFO TO
Cechmeiszter Pál vezető szerelő
MVIGH KAIG KAFO FKO
Lengyel György kalibráló technikus
MVIGH KAIG ÜFFO MÜ
Molnár János bázisvezető
MVIGH KAIG MIFO MIO
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„Az életünk és a jövőképünk úgy
működik, ahogy mi szeretnénk”
Orbán Ottilia | Fotó: Bodajki Ákos

Egy új, esetleg első munkahely mindenki életében egy mérföldkő. Félelem, izgalom, aggodalom, igy
reagál az ember egy új szituációra. Hogyan élték ezt meg régi motorosaink, mi motiválta őket abban,
hogy egy atomerőműben dolgozzanak, illetve hogy évtizedeken keresztül gondolták azt, hogy hos�szabb távra itt is maradnak. Erről osztja meg véleményét, emlékeit rovatunkban Bukta Ferenc műszaki
főszakértő.
–– Nagyon nehéz kérdést teszek fel
beszélgetőpartnereimnek, mikor és
honnan kerültél az atomerőműbe?
Te hogyan emlékszel a kezdetekre?
–– Fiatal diplomásként, 1983 szeptemberében kerültem az atomerőműépítkezésre mint beruházó, vagyis az
Erőmű Beruházó Vállalatnál (ERBE)
kezdtem. Majd a PAV-hoz kerültem
átvételre mint irányítástechnikai csoportvezető. A 2., 3. és 4. blokk beruházásán és üzembe helyezésén dolgoztam. A 4. blokki munkák befejezését
követően (már akkor) elkezdtük az
5-6. blokkok tervezését. Ennél a munkánál neveztek ki minőségtervezési
osztályvezetőnek, 1987–92 között részese voltam annak a nagy munkának,
amelynek keretében korszerű vállalatirányítási eszközöket vettünk át az
amerikaiaktól, a finnektől és a franciáktól. A bővítés leállításával szervezeti
egységünk beépült a PAV-hoz.
Azok az évek meghatározták a további pályafutásomat, mert az irányítástechnikai múltamtól megváltam, és
átnyergeltem a minőségbiztosítási,
minőségirányítási területre. Ezt kamatoztattam a földrengésprojekt és a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának
minőségbiztosításánál.

A projektek befejezése után átkerültem a Minőségbiztosítási Osztályra
(MBO) mint minőségbiztosítási vezető mérnök. Az ott akkumulálódott tapasztalatok alapján úgy gondoltam,
hogy a működésfejlesztést a cég teljes vertikumában kellene folytatnom.
Ez az út vezetett 2004-ben a stratégiai
kontrolling szervezethez. Az motivált,
hogy a folyamatalapú működést valósítsuk meg, és ne a szervezetet próbáljuk állandóan változtatni. A szervezet majd az elemzés kapcsán úgyis
változik, mint minden egyéb.
Amire büszke vagyok az eddigi munkáim során, hogy részese lehettem
egy atomerőmű-építkezésnek, egy
időszakos biztonsági felülvizsgálatnak
(IBF), egy Végleges Biztonsági Jelentés (VBJ) Projektnek, valamint hogy a
Paksi Atomerőmű Zrt. folyamatalapú
integrált működési modelljét az általam menedzselt működésfejlesztési
munkák eredményeként 2008. január
1-jétől bevezették. Ez ma is az alapja a
PA Zrt. működésszabályozásának.
Jelenleg az MVIGH PFO (Projektfőosztály) szervezetében dolgozom
mint műszaki főszakértő. Munkáim a
szervezetet érintő kivizsgálások végzése és a szervezet által szükségesnek

tartott cégek nukleáris minősítéseinek
végzése.
–– Van-e olyan esemény vagy történet, amire szívesen emlékszel vissza?
Legyen az jó vagy kellemetlen.
–– Egy érdekes szituáció volt – az időpontra pontosan emlékszem – 1983.
szeptember 17-én. A központi téren
kellett felszállnom a buszra, és én mint
ERBE-s véletlen a Czibula Laci mellé ültem. Ő is aznap, akkor kezdett.
Mindenki ismert mindenkit, pont mi
ketten egymást nem. Ettől a perctől
kezdve a későbbiekben is szoros barátság kötött össze minket. Ráadásul
egy szervezetnél, Tóth Györgynél a
Villamos Irányítástechnikai Főosztályon kezdtünk. Tóth Gyuri vett fel az
ERBE-hez, és ez végigkísért gyakorlatilag az életemen.
Jó volt ERBE-snek lenni. Ez a szemlélet
a PAV-nál sokáig nem volt így. Akkor
néztük a PAV-osokat, ők meg minket
néztek, hogy „ezek meg kicsodák”.
Mi beruházók voltunk, szabadon mozogtunk, ők pedig bent a blokkban,
szinte bezárva, szigorú szabályok közt.
Ebben az időben azért voltak „egymásnak feszülések”, ez is érdekes volt.
Szép emlékem volt a működésfejlesztési projekt. Kemény munka, sok sze-

replővel, de ez az életem egyik meghatározó része volt. Elkészült, és jól
működött a folyamatmenedzsment.
Meg kell említenem az IBF-et Cserháti
Andrással, fejezetfelelősként, és később az üzemidő-hosszabbítást, ami
már ehhez képest nem is volt olyan
nagy falat.
Vagyunk itt az erőműben páran volt
repülősök, akik katonai műszaki főiskolát végeztek. Ott volt egy rend,
és nem volt mellébeszélés. Megtanítottak erre minket, és azt hoztuk magunkkal az erőműbe. Ennél a cégnél
ugyanez van, nekem nem volt meglepetés, hogy itt is hasonló a helyzet.
A biztonság, a szabályok szerinti minőségi munkavégzés pedig pont erről
szól.
–– Magánélet, család?
–– Az alkotmányban is az első a család, és ebben én hiszek is.
37 évi házasság van mögöttünk. Van
két szép lányunk, akikre büszkék vagyunk, és arra, hogy az MVM-en belül
dolgoznak, és már párkapcsolatban
élnek. Feleségem a vállalkozói szférában dolgozik, amelybe gyakran besegítek neki. Én a munkában hiszek, a
teljesítményt és a sikert tartom a legfontosabbnak.

Pakson lakunk, ami egy élhető kis város. Szeretünk itt lakni. A lányaink itt,
Pakson jártak iskolába az egyetem kezdésig, jól érezték magukat ebben a városban.
–– Szabadidőd mivel töltöd?
–– Na, abból nincs elég. Több mint
harminc éve focizom egy remek közösségben (az ASE öregfiúkcsapatában),
pár éve szerdánként a lábtenisz is az
életem része lett, 40 éve vadászok és
gyerekkorom óta horgászok. A Tiszatónál van egy kis házunk, ahol egyre
több időt töltünk, oda járunk pihenni
és kikapcsolódni.
Ebben az évben a nyugdíj téma előkerült. Az egy állapot, ami bekövetkezik,
de az élet az megy tovább. Sok mindent tettem, tettünk a feleségemmel,
hogy kezeljük a nyugdíjas témát, alapvetően azért, mert nem szeretnénk az
életvitelünkön változtatni.
–– Ha visszamehetnél az időben, mit
üzennél a fiatalabbik énednek? Ugyanezt az utat járnád végig? A döntéseid
hasonlóak lennének? Vagy valami mást
csinálnál, nem erőműves lennél?
–– Én tulajdonképpen feladtam a
szakmámat, a család miatt.
1983-ban az ERBE-nél kötöttem ki, akkor egy kicsit kényszerpályán voltam,
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mert a család érdekében valamit lépnem kellett. Ha egyedülálló voltam,
és nem házas, akkor abban az időben
nem lehetett lakáshoz jutni. Szeptemberben kerültem ide, novemberben
megnősültem, és decemberben lakást
kaptunk, mindez 1983-ban történt.
A lakás pedig nagy csábítóerő volt!
Kényszerpáyán voltam igaz, de nem
csinálnám másképp. Jól döntöttem!
Mondhatnám, büszke vagyok arra,
hogy itt dolgoztam és dolgozhatok az
atomerőműben. Jó érzés, hogy most
is egy jó csapat részese vagyok, ez a
PFO.
Az, hogy mit csinálnék másképpen, ha
nem erőműves lennék? Igen érdekes
kérdés, talán nem csinálnám másképp.
Külföld nem merült föl, és itt az erőműnél, mindig volt egy jövőkép.
Jó döntés volt a lányaink orientálása az
MVM felé, hiszen látták otthon az elkötelezettséget az erőmű felé és munkaeredményeket a szüleiktől.
–– Üzennél valamit a jövő generációjának?
–– Nem voltam papíron mentor, de
mindig vállaltam nyaranta egy-két fiatalt. Mindig azt mondtam nekik, hogy
be kell menni oda a blokkba, meg kell
tapasztalni, nézni mindent. De sajnos
nekik sosem lesz olyan élmény, mint
nekem volt fiatalon, az akkor épülő
blokkokon. De ha meg akarja ismerni,
tanulni a működését, az rengeteg kitartást igényel.
–– Mi a legfontosabb dolog az életedben?
–– Az egészség. Azt is mondhatnám,
hogy a két gyerek, viszont mi, a feleségemmel mindig úgy fogalmazunk,
hogy mi nemcsak azért születtünk
meg, hogy őket felneveljük, hanem
nekünk is van egy saját életünk. Persze
ők a mindeneink ettől függetlenül. Egy
unoka biztosan megváltoztatja majd
az életünket, de alapvetően nekünk
kell élni az életünket, és a jövőképünk
úgy működik, ahogy mi szeretnénk.
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senyzőnek még ki kell harcolnia a
kvótát, de azt mikor, melyik hónap
melyik napjának melyik napszakában? Még az évszak sincs meg biztosan, így nem egyszerű nap nap
után belehalni a munkába.
A helyzet katalizátorként hat egyes
szektorokra, az online oktatás valószínűleg az elmúlt pár hétben
fejlődött annyit, mint az előtte
lévő évek alatt sem, az eddig otthoni munkavégzésről nem halló
cégek sorra home office-ra küldik
az alkalmazottakat (ez a szeren-

csés eset, mert sok cég kénytelen elküldeni őket); ez jelentheti
azt, hogy a válság elmúltával ezek
a rendszerek gyökeret vernek, és
ezentúl még inkább az online tér
lesz a közösségi tér. Csakhogy ez
a sportban nem kivitelezhető, ott
kell egy csapat, kellenek ellenfelek, egy olyan közösség, ami miatt
a versenyző élversenyzővé válik, és
ami miatt a fiatalok megmaradnak
a választott sportág mellett.
Ennek a visszavonultságnak és elzárkózásnak a sport is látni fog-

Kilépve a kerékvágásból
A béke jegyében is útra indított öt karika és a sport nemessége az első
világháborúban szembenálló feleket nem hatotta meg, az 1916-os évben
nem rendezték meg az olimpiát. Ennek megismétlődésére pont annyit
kellett várni, mint a második világégésre: Hitler berlini olimpiája – amelynek első német aranyesélyét a mi Kárpáti Károlyunk
fektette két vállra – után 1940 és 1944 sem a sportról szólt.
Az 1948-tól újrainduló olimpiák sokáig a két világrend közti versengésről
is szóltak, amelynek legékesebb példája az 1984-es Los Angeles-i olimpia,
ahol Moszkva felszólítására 15 ország, köztük Magyarország sem indított
sportolókat. Vannak okos döntések, és vannak nem annyira azok – na, én
ezt pont az utóbbinak érzem.
Az újkori olimpiák 1896 óta íródó történetében történelmi pillanatoknak
lehetünk részesei, hiszen a négyévente megrendezett esemény eddig
mindig páros évre esett, a 2020-as tokiói olimpia 2021-re datálódott a világ járvány miatti lelassulása, majdhogynem megállása miatt.

2020 2021
Tóth Márton | Fotó: vectorfusionart, Chaay_tee - stock.adobe.com
Már csak három hónap van hátra a következő ötkarikás játékig, amelynek Tokió lesz a házigazdája. Bocs,
nem. Az időponton kívül minden stimmel, ám most olyan idők járnak, amelyek lelassítják a hétköznapjainkat, és felülírnak minden eddig megszokott szokást, rendet, rutint, gondolkodást – és az olimpia
időpontját. Szóval még több mint egy év van hátra a következő ötkarikás játékig, amelynek Tokió lesz
a házigazdája.
Ha minden úgy engedi, akkor 2021
júliusában elrajtol a harminckettedik olimpia. Erre a döntésre nem
kellett sokat várni, mindössze pár
nap telt el az eredeti időpont törlése és az új rajt meghatározása
közötti bizonytalanságban. De azóta minden tiszta, és gőzerővel lehet készülni minden élsportoló álmára, az olimpiára?

Jómagam nem lettem olimpikon
– világ- és Európa-bajnokságon
jártam, de a sport ünnepére nem
sikerült kvalifikálnom magam –, ám
azt tudom, hogy egy-egy szezont
végigdolgozni, és készülni egy
adott célra mit jelent. Most, még
akkor is, amikor megvan az olimpia
időpontja, sok kétség merül fel a
sportolókban: mikor lehet újra el-

kezdeni normálisan edzeni, mikor
lehet visszatérni a pályára, mikor
rendeznek versenyeket, meccseket, mikor áll vissza a rend, és az
a megszokott lesz-e. Mert az élet
minden területén szükség van a
rutinra, az élsportban ez különösképpen így van. És a célok is nagyon fontosak, gondoljunk csak
bele, hogy egy nem kvalifikált ver-
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ja a kárát, hiszen egy-egy klub
életében a teljes leállás, ha nem
hozza el a biztos csődöt, akkor az
újrakezdésnél kell szembenéznie
azokkal a nehézségekkel, amit ez
a képernyő előtti, otthon maradós
világ ad: a lustasággal, és emiatt
a fiatalok lemorzsolódásával. Tehát kisebb merítésből kell kihozni
a jövő olimpiai résztvevőit, akik
ugyan még nem a 2021-es tokiói,
de nem is a 2024-es párizsi ötkarikás játékon kell, hogy megmutassák oroszlánkörmeiket.
A japánoknak sem lesz egyszerű
átszervezni egy évvel a 2020-as
szervezéssel számolva 26 milliárd
dollárba kerülő olimpiát, hiszen
például az olimpiai falut, ami
11 000 ember befogadására lett
kialakítva, már értékesítették, és
ősztől költöznének be az új tulajdonosok. A szponzori és tévés szerződések újragondolásától kezdve
a jegyértékesítésig sok olyan dolgot kell megoldaniuk egy év alatt,
amire előtte több év állt rendelkezésükre. A nemzeti küldöttségeknek is már évekkel ezelőtt le kellett
foglalni a szállást, így valószínűleg
ott is lesz versenyfutás az idővel
(és talán más nemzetekkel).
Innen szép nyerni. Hajrá, Tokió!
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Kissné Farsang Erika | Fotó: saját archívum
Nevem: Scherczer Benett
Születésem helye, ideje: Szekszárd, 2020. február 14.
Születéskori súlyom: 4220 g
Hosszúságom: 59 cm
Első gyermek vagyok a családban.
Anya: Scherczer-Tóth Anett, MVM ERBE Zrt.
Apa: Scherczer László, a Turbinaosztályon betanuló turbinaoperátor

Nevem: Makovics Hunor Nevem: Makovics Kamilla
Születésem helye, ideje: Pécs, 2020. január 28. Születésem helye, ideje: Pécs, 2020. január 28.
Születéskori súlyom: 1820 g Születéskori súlyom: 1460 g
Hosszúságom: 41 cm Hosszúságom: 39 cm
Anya: Makovics-Turós Bettina,
Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános Iskola, Mecseknádasd
Apa: Makovics Dávid,
Atomix Kft., Rendészeti Üzletág, képzési előadó

Nevem: Fekete Lili
Születésem helye, ideje: 2020. január 28.
Születéskori súlyom: 2150 g
Hosszúságom: 41 cm
Első baba vagyok a családban.
Anya: Fekete-Kacso Judit, az MVM ERBE-nél
ügyviteli munkatárs
Apa: Fekete Tibor, az Atomix Kft.-nél ügyeletes
gépkocsivezető

Nevem: Molnár Botond
Születésem helye, ideje: Szekszárd,
2020. február 21.
Születéskori súlyom: 3050 g
Hosszúságom: 53 cm
Testvérem: Levente 2,5 éves
Anya: Molnár-Köllő Rita, a Paksi
Rendőrkapitányságnál bűnügyi vizsgáló
Apa: Molnár Tamás, a Rendészeti Osztályon szakértő

Nevem: Gőbölös Bori
Születésem helye, ideje: Szekszárd,
2020. február 24.
Születéskori súlyom: 3200 g
Hosszúságom: 56 cm
Testvérem: Léna
Anya: Gőbölös-Juhasz Gitta, gyógytornász e. v.
Apa: Gőbölös Márton, a Projektfőosztályon
projektvezető
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Virtuális
gyakorlóközpont
A Paksi Atomerőmű honlapján
mostantól virtuális sétát lehet tenni
a Karbantartó Gyakorló Központban (KGYK), ebben a speciális, a látogatók számára csak ritkán felkereshető oktatási létesítményben.
Az atomerőműben dolgozók a
KGYK-ban mélyíthetik el a tantermi képzések keretében elsajátított
elméleti ismereteiket a berendezések felépítéséről, működéséről
és az erőművi rendszerekben elfoglalt helyükről és szerepükről.
A KGYK különlegessége, hogy
rendelkezik egy VVER-440 típusú
reaktorral és belső elemeivel, gőzfejlesztővel, fő elzáró tolózárral és
fő keringtetőszivattyúval, azaz egy
fővízköri hurok főberendezéseivel
(lényegében itt található a Paksi Atomerőmű „ötödik” reaktora).
A gyakorlati oktatás ezeken a va-

lódi atomerőművi berendezéseken, valamint maketteken, a valós
munkakörnyezetet imitáló műhelyekben történik. A központban –
a 7 db műhely (Szekunder műhely,
Forgógépműhely, Armatúraműhely, Anyagvizsgáló műhely, FAMtanpálya, Gőzfejlesztő műhely,
Reaktorcsarnok) mellett – modern
audio-video technikával felszerelt
oktatótermek is rendelkezésre állnak, elérhető továbbá egy 120 fő
befogadására alkalmas osztható
konferenciaterem is, szimultán tolmácsolási lehetőséggel.
A Paksi Atomerőműben dolgozók
kiemelt fontosságot tulajdonítanak a biztonság mindenekfelettiségének. Egy ilyen berendezésekkel felszerelt gyakorlóközpontban
folytatott képzés, technológia- és
eszközfejlesztés
felbecsülhetet-

len értéket jelent az atomerőmű
biztonságos üzemeltetése szempontjából. Az inaktív környezetben jól begyakorolt karbantartási
feladatok hozzájárulnak a hibamentes munkavégzéshez, a főjavítások rövidítéséhez, a személyzet
sugárveszélyes környezetben töltött munkavégzési időtartamának
csökkenéséhez. A karbantartási
technológiák és az új eszközök fejlesztéséhez, kipróbálásához, teszteléséhez, validálásához gyakorlatilag korlátozás nélkül biztosítható
feltételek növelik a kutatás-fejlesztési tevékenység hatékonyságát is.
Magyarországon egyedülállónak
számító oktatási rendszer ismert
és elismert a nemzetközi nukleáris
iparban, ennek köszönhetően számos külföldi ország szakembereit
is oktatták már.
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Gyászközlemény
Németh Tibor (1952–2020)

2020. január 30-án, 67 éves korában
elhunyt Németh Tibor, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa. 1952.
december 16-án született Sárbogárdon. 1986. október 1-jén vették fel a
Paksi Atomerőmű Vállalathoz. 2007.
december 30-án történő korengedményes nyugdíjazásáig a Minőségellenőrzési Osztályon dolgozott
rendszerfelügyelő munkakörben.
Temetése 2020. február 14-én, a madocsai temetőben volt,
ahol családja, barátok, ismerősök, volt munkatársak vettek
tőle végső búcsút.

Somorjai Géza (1943–2020)

2020. február 14-én, 77 éves korában elhunyt Somorjai Géza, az MVM
Paksi Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa.
1943. február 4-én született Decsen.
1979. október 13-án vették fel a Paksi
Atomerőmű Vállalathoz. 1996. február 4-én történő korengedményes
nyugdíjazásáig az Építészeti és Szakipari Szerviz Osztályon dolgozott bá-

dogos munkakörben.
Temetése 2020. február 20-án, a tolnai temetőben volt,
ahol családja, barátok, ismerősök, volt munkatársak vettek
tőle végső búcsút.

GONDOLATOK

Kissné Farsang Erika | Fotó: saját archívum

Szanyi Nagy János (1944–2020)

2020. február 26-án, életének 76.
évében elhunyt Szanyi Nagy János,
az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa. 1944. december 7-én született Ercsiben. 1979. december 18-án
vették fel a Paksi Atomerőmű Vállalathoz. 2002. december 30-án történő korkedvezményes nyugdíjazásáig
a Turbinaosztályon dolgozott turbinagépész munkakörben.
Temetése 2020. március 6-án, Pakson, a Fehérvári úti temetőben volt, ahol családja, barátok, ismerősök, volt munkatársak vettek tőle végső búcsút.

Lampek Jánosné (1954–2020)

2020. március 3-án, életének 66. évében elhunyt Lampek Jánosné, az
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa. 1954. május 3-án született Faddon. 1986. február 5-én vették fel a
Paksi Atomerőmű Vállalathoz. 2011.
augusztus 31-én történő öregségi
nyugdíjazásáig a Műszaki Igazgatóságon dolgozott költséggazdálkodási kontroller munkakörben.
Búcsúztatójára szűk családi körben került sor.

Az atomerőmű dolgozói megőrzik elhunyt munkatársaik emlékét.
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A higiéniától a farizeizmusig
és a kútmérgezésig
Prancz Zoltán | Fotó: stock.adobe.com
A jelenlegi szigorú járványügyi óvintézkedések ismeretében meglepően modernnek hatnak azok az
ószövetségi törvények, amelyek a
letűnt korszakokban is jelen levő
fertőzésveszélyt voltak hivatva kezelni. Az időszámításunk előtti 15.
században Mózes közvetítésével
adott isteni rendelkezések között
szép számmal szerepelnek egészségügyi, higiéniai jellegűek is. Érthető, hiszen az ókori Közel-Keleten
olyan – a maiaknál nem kevésbé
félelmetes – betegségek tizedelték az embereket, mint például a
lepra.
A karantént – mint máig alapvető
preventív eszközt – már ott találjuk
a mózesi törvények között. Bizonyos tünetek esetén egyszer vagy
kétszer hét napra kellett elkülöníteni a betegeket, és figyelni állapotuk alakulását. Ehhez kapcsolódhatott a test teljes lemosása, a
ruházat kimosása vagy elégetése,
olykor pedig a haj és a testszőrzet
leborotválása is. Ugyancsak időtállónak bizonyult az elhullott állatok
fogyasztásának, sőt érintésének a
tilalma. Emellett bizonyos állatokat – például hüllőket, csúszómászókat – egyáltalán nem szabadott
megenni. Az ilyesmivel érintkező
cserépedényt el kellett törni.
Mai mércével is igen szigorúnak
hat az a rendelkezés, amely még
a lakóházakra is kiterjesztette az
óvintézkedéseket. A nehezen lefordítható, magyarul csak „poklosság”-ként visszaadott jelenség
esetén, amely feltehetőleg a ház-

falon kialakuló penészedésre utal,
először csak az érintett köveket és
tapasztékot kellett kicserélni, ám
ha ez nem használt, az egész házat
lerombolták, és a törmeléket a városon kívül helyezték el.
A vízöblítéses vécé feltalálása előtti korról lévén szó, magáért beszél

a következő felhívás is: „A táboron
kívül valami helyed is legyen, hogy
kimehess oda. És legyen ásócskád
a fegyvered mellett, hogy mikor leülsz kívül, gödröt áss azzal, és ha
felkelsz, betakarhassad azt, ami elment tőled.”
Szomorú érdekesség, hogy ezekhez a világos egészségügyi szabályokhoz kétféle tragikus félreértés
is kapcsolódott a történelem folyamán.
Az egyik a szószerinti és az erkölcsi tisztaság összekeverése, ami
éppen a zsidóság, közelebbről a
farizeusi vallásosság körében látott
napvilágot. Jézus kemény szavakkal mutatott rá arra, hogy a tisztasági szabályok betartásától még
senki sem lesz erkölcsileg kiváló:

„Jaj nektek képmutató írástudók
és farizeusok, mert megtisztítjátok
a pohárnak és tálnak külsejét, belül pedig rakva azok ragadomán�nyal és mértéktelenséggel.” „Nem
az fertőzi meg az embert, ami a
szájon bemegy, hanem ami kijön
a szájból… Minden, ami a szájon
bemegy, a gyomorba jut, és az árnyékszékbe vettetik. Amik pedig a
szájból jönnek ki, a szívből származnak, és azok fertőzik meg az embert. Mert a szívből származnak a
gonosz gondolatok, gyilkosságok,
házasságtörések, paráznaságok,
lopások, hazugságok, káromlások.
Ezek fertőzik meg az embert, nem
a mosdatlan kézzel való evés.”
A másik tragédia a közép- sőt újkori nagy európai kolera- és pestisjárványokhoz kötődött, amelyek
a katasztrofális higiéniai körülményekből fakadtak, és volt, hogy a
lakosság felét is elvitték. Mivel a
tisztán és elkülönülten élő zsidó kisebbséget sokkal kevésbé sújtották ezek a fertőzések, rendre megfogalmazódott ellenük a vád, hogy
ők idézték elő a bajt, mégpedig a
kutak megmérgezésével. Az alantas felvetés egyes vidékeken a teljes zsidó lakosság lemészárlásához
vezetett.
A történelem és a Biblia egyaránt
arra tanít tehát, ami a jelenlegi
világjárványnak is mintegy ökölszabályszerű tanulsága: Mindenki
tartsa be az egészségügyi óvintézkedéseket! – ezek tétje nem több
és nem kevesebb, mint egészségünk megőrzése.

