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Kedves Olvasók!
Tettek Önök újévi fogadalmakat? Mi tettünk néhányat az atomerőműben. Például, hogy bizonyos döntéseinket, választásainkat olyan
szemmel is megvizsgáljuk, hogy miként hatnak ezek a környezetünkre,
a következő generáció életére. A „zöldszemlélet” sokszor nem külön
munkát, energiát vagy anyagi ráfordítást jelent, hanem pusztán egyfajta tudatosságot, apró, szinte lényegtelennek tűnő változtatásokat
a szokásainkban. Az, hogy döntéseink meghozatalakor a fenntarthatóságra is figyelemmel legyünk, mára lényegében kötelességünkké
vált, ezért csökkentjük tovább a műanyagok felhasználását, keressük
a környezetbarát, tartós vagy gyorsan lebomló, természetes alternatívákat, átgondoljuk, hogy valóban ki kell-e nyomtatnunk egy adott
dokumentumot, és természetesen szelektíven gyűjtjük a szemetet.
A Paksi Atomerőmű már jó ideje magáévá tette ezt a szemléletet, folyamatosan keressük azonban annak lehetőségét, hogyan tehetünk
még többet környezetünkért. Kicsiben és nagyban egyaránt gondolkodunk: a 15 hónapos üzemeltetési ciklus bevezetésével csökkentettük a nagy aktivitású hulladék mennyiségét, rendezvényeinken pedig
papír- és bambuszeszközökre cseréljük a műanyag poharat és evőeszközöket. Környezetbarát tárgyakra cseréljük szóróajándékainkat, minimalizáljuk kiadványaink papíralapon történő előállítását, keressük továbbá az újrahasznosítás újabb és újabb lehetőségeit. Nem maradhat
ki a felsorolásból az egyik legnagyobb ehhez kapcsolódó vállalásunk,
az idén negyedik évébe lépett Alkotó Energia program sem, amely
az ÚJRA!-koncepció keretében biztat a fenntartható, környezetbarát
megoldások megtalálására.
Januári lapszámunkban a vállalat ezzel kapcsolatos erőfeszítésein túl
olvashatnak „fekete öves” környezetbarátokról és az egyéni döntések
egyéb színtereiről, étkezésről, sportról, sőt munkáról is: régi barátom,
mentorom, a nemrégiben Prima Primissima díjat kapott Kováts Balázs
a döntések szabadságáról és az ehhez kapcsolódó felelősségről beszélt, Al Ghaoui Hesna riporter pedig arról, milyen veszélyes helyzetekben dolgozni, döntéseket hozni.
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Tudatos döntések
egy tisztább jövőért
Kanczler-Thuróczy Zsuzsanna | Fotó: internet
A hulladék mindennapi életünk része. A civilizáció fejlődésével mennyisége folyamatosan nőtt, összetétele pedig változott. Napjainkra eljutottunk oda, hogy globális problémává vált, ebben nagy lökést jelentett a műanyagok elterjedése. A helytelen hulladékkezelés pedig hozzájárul az éghajlatváltozáshoz is.
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
mint a térség legnagyobb beruházója a biztonságos energiatermelés
mellett széles körű tevékenységet
folytat, felelősséget érez környezetéért, a térség fejlődéséért és
jövőjéért. Emellett nagyon fontos
a társadalmi felelősségvállalásban
betöltött szerepe is. Támogatja a

kultúrát, az oktatást, az egészségügyet és a sportot, valamint kiemelt figyelmet fordít a környezet
védelmére is. Hétköznapi működése során törekszik arra, hogy minél
kisebb ökológiai lábnyomot hagyjon maga után. Fő feladata mellett
folyamatosan azon dolgozik, hogy
megtalálja azokat a lehetőségeket,

amelyek segítenek a környezeti terhelés csökkentésében.
A környezetvédelem terén a szelektív hulladékgyűjtés ma már alapvető
fontosságú tevékenység egy felelős
vállalat számára, hiszen ez a hulladékhasznosítás alapja. Az atomerőmű kategóriák szerint gyűjti az arra
kijelölt tárolókban a papír-, a mű-
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anyag- és a kommunális/háztartási
hulladékot. Ezáltal csökken a feleslegesen felhalmozódó szemét és
az elégetésével kibocsátott káros
anyag mennyisége is.
De bármilyen szorgosan is gyűjtjük
szelektíven a szemetünket, jóval
fontosabb és környezetkímélőbb
megoldás a megelőzés és az újrahasznosítás. Törekedni kell arra,
hogy a lehető leghosszabb ideig
megőrizzük a termékek és erőforrások értékét, és minimalizáljuk a
hulladékképződést. Ehhez tudatos
felhasználóvá kell válnunk. Az erőmű számos intézkedést vezetett
be ennek tükrében. Az irodákban
a pazarlás csökkentése érdekében
igyekeznek minél kevesebb papírt
nyomtatni. A jövőben kiadványai
nagy részét elektronikus úton szeretné megjelentetni. Ezáltal mind
a szállítási költséget, mind a papír

és nyomdafesték díjait meg tudja
takarítani, így éves szinten több
száz vagy akár több ezer példányszámú kiadványt tud kiváltani. Természetesen nem az a végcél, hogy
minden atomerőmű által megjelentetett kiadványt csak digitális
úton lehessen megtekinteni, hiszen tudvalevő, hogy a papíralapú
szöveg népszerűsége soha nem
fog elveszni. Észszerű gazdálkodással azonban néhány tucatra lehet csökkenteni a korábbi mennyiségeket.
A világ hulladékmennyiségének
nagy részét teszik ki a csomagolóanyagok és a műanyag dobozok.
Ennek a mesterséges úton előállított szerves polimernek a mérhetetlen felhalmozásáért nagy árat
fizetünk. A műanyag mára teljesen
ellepte a tengereket és óceánokat,
szennyezi a partokat, és veszélyes
a tengeri élővilágra is. Az emberi egészségre gyakorolt negatív
hatása egyre több kutatásból látszik igazolódni. Becslések szerint
2050-re az óceánokban több műanyag szemét lesz, mint hal. Ennek
hatására az Európai Unió 2019-ben
támogatta az egyszer használatos
műanyagok (szívószál, evőeszközök, poharak stb.) betiltását 2021től. A tiltás csak azokra a dolgokra
vonatkozik, amelyek alternatív termékekkel helyettesíthetők.
A Paksi Atomerőmű is tisztában
van ezzel a problémával, ezért elindult az egyszer használatos termékek leváltása tartós eszközökre.
A dolgozók ebédjüket egyre nagyobb számban saját ételhordóba
kérik az étteremben.
Az új törekvések már a rendezvényeken is láthatóvá váltak. Ennek egyik kiváló példája a 2019-es
családi és nyílt napon volt tapasztalható, hiszen az ott használt poharakat és evőeszközöket a ko-
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rábbi gyakorlattól eltérően nem
műanyagból, hanem fából és papírból állították elő. A rendezvényen osztott ajándékokat újrahasznosított anyagokból készítették,
illetve a kézműveskedések során is
természetes anyagokat használtak
alkotásaikhoz a gyerekek.
Az Atomenergetikai Múzeum is
kiveszi részét a környezettudatos
tevékenységből. Rendezvényeik
lebonyolítása során törekszik a
lehető legkevesebb hulladék előállítására. A papírpohár és a fa
evőeszköz náluk is megjelent, valamint az utóbbi időben otthonról
hozott kulacsba töltik az italokat
vendégeiknek. A múzeum tematikájában is többféle módon közelít a környezetvédelemhez, hiszen időszaki kiállításain már nem
papíralapon, hanem információs
terminálon jeleníti meg az ismeretanyagot. A kiterjesztett- és virtuálisvalóság-alkalmazások vizuálisan
sokkal összetettebb élményt és
több információt nyújtanak.
Az erőmű nemcsak saját hulladékkezelési folyamatainak optimalizálására törekszik, de felelősséget
érez abban is, hogy felhívja a lakosság figyelmét az újrahasznosítás fontosságára. Ezért indította
el 2016-ban Alkotó Energia pályázatát. A versenyre négy év alatt
több mint 7000 alkotást neveztek.
Az Alkotó Energia ÚJRA! kezdeményezéssel szeretné tovább vinni
a Csináld magad! (Do it yourself!)
mozgalom legfőbb célját, a környezettudatosságot.
A leírt példákból is látható, hogy
az atomerőműben a döntés megszületett, ezen az úton kíván tovább haladni. A cég hitvallása,
hogy egyén és vállalat szintjén is
megelőző lépéseket kell tenni, hiszen összefogással lehet a legnagyobb eredményeket elérni.
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Atom ÉS klímavédelem:
európai fordulat
Hárfás Zsolt | Fotó: internet
A világon és Európában a közvéleményt mind jobban aggasztja az éghajlatváltozás, ami kézzelfogható
közelségbe került az egyre szélsőségesebb időjárási jelenségek sokasodásával. Ami néhány évtizede
még anomáliának számított, ma már a mindennapjaink része. Az emberek kezdik a saját bőrükön érezni,
mekkora tétje van annak, hogy az átlaghőmérséklet növekedését másfél fok alatt tudjuk megállítani.
2019. november végén az ENSZ
Meteorológiai
Világszervezete
(WMO) nagyon aggasztó adatokat közölt. A globális szén-dioxid-kibocsátás mértéke évről
évre újabb és újabb rekordokat
dönt. Tavaly sem volt ez másképp:
újabb rekord született. Mindez azt
jelenti, hogy az eddigi erőfeszítések ellenére nemhogy csökkenne,
hanem éppen ellenkezőleg, nö-

vekszik a globális kibocsátás. Ezt
erősítette meg nemrég az ENSZ
Környezetvédelmi Programjának
jelentése is, amely a tervezett és a
valós kibocsátások viszonyát vizsgálta
A konklúzió megdöbbentő és
kijózanító. 2020 és 2030 között
drasztikusan, évi 7,6%-kal kellene csökkenteni a globális kibocsátást annak érdekében, hogy

a globális felmelegedést 1,5 °C
alatt lehessen tartani. Az elmúlt
évek tapasztalata alapján ez szinte lehetetlennek tűnik. A globális
klímavédelmi célok elérése érdekében az egyes kormányoknak
ambiciózusabb vállalásokat kellene tenniük, és ezeket be is kellene tartaniuk. Ha ez nem történik
meg, az emberiség klímaharca
bukásra lesz ítélve.
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Európai IGEN
az atomenergiára
Az Európai Parlament szintén 2019.
november végén döntő többséggel a Madridban megrendezendő
25. ENSZ éghajlatváltozási konferenciával (COP25) összefüggésben állásfoglalást fogadott el,
elismerve, hogy az atomenergia
– mint karbonmentes áramtermelési mód – szerepet játszhat az éghajlatváltozás elleni küzdelemben,
és jelentős részesedést kaphat az
európai
villamosenergia-termelésben. Ugyanakkor a hulladékkezelést tekintve közép- és hosszú
távon egy technológiai újításokat
is figyelembe vevő stratégiára van
szükség.
Ez az állásfoglalás szembemegy az
eredeti állásfoglalás szövegével,
amely kétségbe vonta a nukleáris
energia biztonságosságát, valamint környezeti és gazdasági fenntarthatóságát. Ez a váltóállítás arról
tanúskodik, hogy az Európai Unió
egyértelműen kiáll az atomenergia mellett. Az Európai Parlament
egy másik állásfoglalása szerint
Európában és globálisan is klímaés környezeti vészhelyzet van, és
ez arra ösztönzi az Európai Uniót,
hogy legkésőbb 2050-ig megvalósítsa a klímasemlegességet. Sőt
egy másik, tavaly decemberben
elfogadott uniós határozat kiemeli
azt is, hogy minden tagországnak
jogában áll döntenie a saját energiamixéről, azaz megválasztani a
számára legmegfelelőbb technológiákat.

Nukleáris ipar a jövő
ígéretéért
A nukleáris ipar egyértelműen
ki tudja venni a részét a globális
klímavédelmi célok elérése érde-

kében feltétlenül szükséges kibocsátáscsökkentésből. A jövőben építendő atomerőművek a
megújuló energiaforrások bővülő
részarányával képesek biztosítani az éghajlati célok elérését és a
stabil villamosenergia-ellátást. Ezt
erősíti meg a Nemzetközi Energiaügynökség november közepén
publikált, az energetikai területen
dolgozó szakemberek „bibliája”,
a globális energetikai ipar előrejelzéseit tartalmazó World Energy
Outlook 2019 című kiadvány is.
Ez a kiadvány a 2040-ig tartó időszakra részletes, mindenre kiterjedő elemzést tartalmaz a globális
energetika jövőbeli kihívásairól
és trendjeiről, valamint a párizsi
klímaegyezményben foglalt célok elérése érdekében feltétlenül
szükséges teendőkről is. A kiadvány legfőbb üzenete az, hogy az
energiarendszerek vonatkozásában a világ minden részén gyors
és széles körű változtatásokra van
szükség annak érdekében, hogy
azok garantálhassák a biztonságos
és fenntartható jövőt.
A kiadvány úgynevezett „Fenntartható fejlődés szcenáriója” egy
olyan integrált utat mutat be a
fenntartható gazdasági fejlődéshez szükséges energetikai célok
elérése érdekében, mint az éghajlat stabilizálása, a tisztább levegő,
az energiabiztonsági kockázatok
csökkentése, ideértve a mindenki
számára elérhető villamosenergiaszolgáltatás meglétét 2030-ig.
A globális teljes villamosenergiatermelés mértéke a Stated Policies Scenario szerint várhatóan a
2018. évi 26 603 TWh-ról (ez az érték 2016-ban még csak 24 765 TWh
volt!) 2030-ra 34 140 TWh-ra és
2040-re 41 373 TWh-ra növekedhet.
A Fenntartható fejlődés forgatókönyve szerint a 2018. évi érték
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2030-ra 31 800 TWh-ra, 2040-re
pedig 38 713 TWh-ra nő. Ezek óriási növekedések, amelyek egyértelműen azt jelzik, hogy a fejlett és a
fejlődő országoknak is egyre több
villamos energiára van szüksége.
A klímavédelmi, ellátásbiztonsági
és gazdaságossági célokat is szem
előtt tartva a Fenntartható fejlődés
forgatókönyve az összes alacsony
szén-dioxid-kibocsátású technológia fejlesztésének felgyorsulását
vetíti elő. A megújuló energiaforrások mellett az atomenergia részaránya is szignifikáns növekedést
mutat. Az atomerőművek 2018.
évi globális, 2718 TWh termelése 2030-ra 3435 TWh-ra, 2040-re
pedig 4409 TWh-ra növekedhet.
Éppen ezért a nukleáris kapacitások évente átlagosan 15 000 MWtal bővülhetnek. A kiadvány azt is
megjegyzi, hogy a megújuló energiaforrások nagyarányú fejlesztésének óriási költsége van. 2040-ig
ez a finanszírozási összeg elérheti
a mintegy 15 600 milliárd dollárt is!
A kiadvány nyomatékosítja azt is,
hogy az atomerőművek üzemidőhosszabbítása és új blokkok építése nélkül a fejlett gazdaságok
nukleáris kapacitása 2018 és 2040
között kétharmaddal esne vissza,
amelynek nagyon súlyos következményei lennének az ellátásbiztonság és a megfizethetőség
tekintetében. A nemzetközi szervezet egy sokkoló adatot is közöl:
2040-ig például hozzávetőleg 1,6
trillió dolláros befektetésre lenne
szükség az energiaszektorban annak érdekében, hogy a megújuló
energiaforrásokkal
egyáltalán
kompenzálni lehessen a kevesebb
nukleáris kapacitást.
A globális klímavédelemmel kapcsolatban a kiadvány kiemeli,
hogy a Stated Policies Scenario,
azaz a jelenleg tervezett intéz-
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SZLOVÉNIA
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–26
580
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Sándorfalva

Rendszerterhelés: 7150 MW
Termelés:

HORVÁTORSZÁG

kedéseken alapuló forgatókönyv
szerint az energetikához köthető
szén-dioxid-kibocsátás az előrejelzések szerint a 2018. évi 33 243
millió tonnáról 2030-ra 34 860 és
2040-re pedig 35 589 millió tonnára fog növekedni. Ezzel szemben
a Fenntartható fejlődés forgatókönyve szerint a tavalyi kibocsátás
értéke 2030-ra 25 181 millió tonnára, 2040-re pedig 15 796 millió
tonnára csökkenhet az atomenergia és a megújulók részarányának
jelentős növelésének és a fosszilis
részarány nagymértékű csökkenésének köszönhetően.

Nukleáris reneszánsz
Az atomenergia mindinkább fontosabbá váló klímavédelmi, ellátásbiztonsági és versenyképességi szerepét egyre több ország
ismeri fel. December elején 53 új
blokk épült a világ 18 országában.

4655 MW

Import-export szaldó:

Pécs

76
77

SZERBIA
A jövőben pedig több mint 450 új
blokk építésével számolnak a világ
40 országában.

Sokkoló hazai fogyasztás
A Paks II. Atomerőmű megépítésének ellenzői évek óta ugyanazt
mondják. Szerintük a megújuló
energiaforrások még erőteljesebb
fejlesztésének köszönhetően nem
lesz szükség a két új, VVER-1200 típusú blokk kapacitására, sőt nem is
kell a villamosenergia-igény növekedésével számolni, hiszen jelentősen csökkenthető a hazai fogyasztás. A valóság erre ismét rácáfolt.
December első napjaiban alig
esett le az első hó és érkezett meg
a hideg, de folyamatosan megdőltek az abszolút rendszerterhelési
csúcsok. Decemberig az addigi
rendszerterhelési csúcs a 2019.
január 23-án, a déli órákban mért
6926 MW (15 perces) volt.

Terv:

2430 MW

Tény:

2496 MW

Eltérés pill.:

56 MW

Eltérés átlag:

28 MWh/h

A 2019. december 4-én mért új
7099 MW-os új csúcsérték, már
másnap, azaz december 5-én
megdőlt, hiszen 16 óra 45 perc körül újabb, történelmi hazai rendszerterhelési csúcs született 7105
MW (15 perces) értéken, amelyből az import 2402 MW volt. Az új
csúcsérték 179 MW-tal több, mint
a 2019. január 23-i történelmi
csúcs! Sőt, december 5-én délután 16 óra 23 perc körül a pillanatnyi rendszerterhelés értéke még
magasabb lett, a 7150 MW értéket
is elérte!
Az 1955 óta rendelkezésre álló
adatok alapján ennél magasabb
negyedórás
átlagcsúcsértékre
még nem volt példa Magyarországon. A gazdasági szereplőknél az
év végi hajrá eleve magasabb villamosenergia-fogyasztást eredményezett a karácsony előtti hetekben. Ehhez hozzáadódott a hideg
időjárás miatt a fűtés és az ünnepi
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díszkivilágítás okozta megnövekedett áramfelhasználás is.
Érdemes ismételten megjegyezni,
hogy a két új paksi blokk beépített
teljesítménye csak 2400 MW lesz,
tehát Paks II. Atomerőműre már
most is nagy szükség lenne. A csúcs
idején a hazai villamosenergia-fogyasztókat 4 szomszédos országból származó import segítségével
lehetett csak 100%-osan ellátni.
Ráadásul akkor még nem is érkezett meg az igazi, zord téli időjárás
hazánkba. Ez a történelmi csúcs
pedig bármikor újra megdőlhet
vagy már meg is dőlt. A számok
nem hazudnak: Magyarország
már most is nagyon kiszolgáltatott
helyzetben van, és ez a jövőben
tovább fog fokozódni a kieső alaperőművi kapacitások miatt.
A hazai rendszerirányító, a MAVIR
nettó üzemirányítási mérésének
(15 perces) adatai alapján az új
csúcs (december 5.) időszakában a
Paksi Atomerőmű 1940 MW, a szén
590 MW, a gáz pedig 1488 MW
teljesítményt biztosított. A szél-

Hazai rendszerterhelési
csúcs (15 perces)
2019. december 5. 16:45

erőműveknek „jó napjuk volt”,
hiszen a történelmi csúcs idején
94 MW teljesítményt adtak a beépített mintegy 270 MW-ból (aktuális KÁT-adat), a naperőművek
pedig csak elképesztően alacsony,
9 MW-ot biztosítottak a rendszer
számára, a csúcsterhelés ugyanis a naplemente után következett
be. A többi hazai erőmű mintegy
291 MW teljesítményt képviselt.
Érdemes megjegyezni, hogy csak
a KÁT-rendszerben június végén
már csaknem 700 MW volt a naperőművek beépített teljesítménye,
amelynek értéke az azóta üzembe
helyezett naperőműveknek köszönhetően tovább növekedett.
Az új, történelmi fogyasztási csúcs
legfőbb tanulsága szerint ahhoz,
hogy a hazai villamosenergia-igényeket és az egyre gyakrabban
előforduló csúcsigényeket biztonságosan ki tudjuk elégíteni,
ugyanakkor elkerüljük a jelentős
villamosenergia-importot,
mindenképpen szükség van új, hazai
erőművek építésére.
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Mindezek egyértelműen azt mutatják, hogy Magyarország jó
úton jár, jó döntést hozott a két
új paksi, VVER-1200 típusú blokk
megépítésével
kapcsolatban.
Ugyanis a hazai ellátásbiztonság
garantálása érdekében feltétlenül szükség van olyan alaperőművekre, amelyek az időjárástól
függetlenül képesek télen-nyáron, éjjel-nappal és minden másodpercben villamos energiát
termelni. A Paks II. Atomerőmű
ezt a célt fogja szolgálni, de mellette még számos más erőművet
is kell építeni. Csak így tudjuk garantálni a hazai fogyasztók biztonságos villamosenergia-ellátását,
és megfelelni a klímavédelmi és
a versenyképességi céloknak is.
Nem lehet kétséges, hogy a hazai célkitűzéseknek megfelelő,
egészséges energiamixben helye
van a megújulóknak, különösen a
naperőműveknek, de ezeket reálisan, szakmai alapon kell értékelni,
hiszen időjárás- és napszakfüggő
energiaforrásról van szó.

SZÉL

94 MW
NAP

9 MW
IMPORT

2402 MW
SZÉN

590 MW

TELJES FOGYASZTÁS

7105 MW

ATOM

1940 MW

GÁZ

1488 MW
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Döntés, szabadság, felelősség
rendszerszemlélettel
Gyöngyösi Petra | Fotó: Juhász Luca

A 15. Tolna megyei Prima díj átadásán úgy fogalmazott, hogy kitüntetéseket a remeték és a Robinsonok nem nagyon szoktak kapni, mert a díjak csak közösségi térben értelmezhetők. Kováts Balázzsal, a
közelmúltban kitüntetett okleveles gépészmérnökkel és atomerőmű-szakmérnökkel, oktatási, kommunikációs és térségfejlesztési szakemberrel, címzetes egyetemi docenssel a döntések meghozatalának
mikéntjéről, a hozzájuk kapcsolódó felelősségről, valamint a munkavégzéshez és az alkotáshoz kapcsolódó szabadságról és a rendszerben való gondolkodásról beszélgettünk.
Számára ez a díj is azt mutatja,
hogy szerencsés ember, mivel az
életét eddig úgy tudta élni, hogy
mindig valamilyen jó közösséghez
tartozott, sőt néha több közösséghez is. Korábban egy újságíró kérdezte Balázstól, hogy melyik díját
tartja a legértékesebbnek. A Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjének tulajdonosaként a
várt válaszban pont ennek a kitüntetésnek kellett volna szerepelnie.
Nem így történt. Számára a legértékesebb annak a közösségnek az
elismerése, ahol él. Az ezredfordulón Paks város lakóinak szavazatai
alapján kapta meg az Év Embere
díjat, melynek különlegessége,
hogy legközelebb egy ugyanilyet
majd csak 981 év múlva fognak
odaítélni. „Megtisztelő érzés minden esetben, ha felfigyelnek az
ember tevékenységére. Szépek
a kitüntetések, de nem a fizikai
megjelenésük a fontos, hanem az
az erkölcsi érték, amit kap velük
az ember. Sőt! Minden kitüntetés
egy kis terhet is ró ránk, kapunk

egy hátizsákot, mert onnantól
még jobban elvárják a színvonalas
teljesítést. Nem lehet sütkérezni a
dicsőség fényében. Utólag még
jobban meg kell felelni annak a követelmények, amire megkaptuk az
elismerést”– tette hozzá.
Ezt követően az élete nagy állomásain meghozott döntésekről mesélt. Érdekes felismerés az ember
életében, s valószínűleg egy bizonyos kort el is kell érni hozzá, hogy
megértse, mi a fontos az életben.
Mi az, ami vezérli az embert? Nyilván nem mindenkinek ugyanaz.
Visszatekintve a pályájára először
ösztönösen, később már tudatosan helyezte előtérbe a szabadságot. A munka és az alkotás szabadságát. Igazából csak akkor tudott
szárnyalni, amikor szabadnak érezte magát, amikor olyan munkakört vagy társadalmi tisztséget
töltött be, amit nem kötöttek túl
merev szabályok, mint például az
állandó beszámolási és jelentési
kötelezettség vagy a folytonos értekezletre járás. Ő azt szereti, ha

hagyják az embert, hogy tegye a
dolgát. A szabadságnak – véleménye szerint – van egy érdekes tulajdonsága, melyről egy elméletet is
kialakított. „A szabadság folyamatosan fogy, kezdetben megkapjuk a munkavégzéshez szükséges
mértékű szabadságot, majd szépen lassan azt vesszük észre, hogy
ez egyre jobban csökken. Az ember egyre több korlát közé szorul a
rendszer(é)be való beavatkozások,
illetve külső tényezők hatására,
melyek kezdik elszívni a szabadságát. Amikor ide eljut valaki, akkor
kell megéreznie azt, hogy szükséges-e a változás, a váltás, mert már
nem tud úgy dolgozni, ahogyan
szeretne. Amit ilyenkor tehetünk:
vagy munkakört, munkahelyet váltunk, akár úgy, hogy teljesen mással kezdünk el foglalkozni, vagy
visszaszerezzük az elveszett vagy
korlátozott szabadságunkat. Majd
kezdődik elölről újra az egész.
„Ahogy végignéztem az életem
nagy fejezeteit, ez az én esetemben is teljesen jellemző. Én vál-
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tottam önként is, és volt, hogy az
élet beavatkozott, és más váltott
helyettem, más hozott olyan döntést, amely egy új szabadságfokot
eredményezett” – részletezi. Azt
fontos megjegyezni, hogy a szabadság nem jelenti mindennek az
átlépését, vannak alapvetően betartandó társadalmi és munkahelyi

kommunikációs rendszerének kialakításáról, végül a térségfejlesztési feladatok ellátásáról beszélt, kiemelve azokat a sarkalatos
pontokat, ahol felelősségteljes
döntéseket kellett hoznia, vagy
ahol kellő szabadság birtokában
máig fennálló dolgokat alkothatott. Büszke arra, hogy az általa

szabályok. A szabadság „testvéreként” említi Balázs a felelősséget,
amelynek minden gondolatunkban, cselekedetünkben és döntésünkben ott kell lennie.
A szűken vett szakmai tevékenysége során az 1977–1986 közötti
erőműves mérnöki munkájáról,
majd az ESZI kapcsán a középiskola és a főiskola megalapításáról, működéséről, aztán az erőmű

létrehozott szervezetek, kiépített
rendszerek, megoldások napjainkban is működőképesek.
Amikor úgy látta az eddigi – negyvenhárom éves, erőműhöz kötődő – pályája során, hogy valami
működik, és már nem tud többet
érdemben hozzátenni, esetleg a
szabadsága már nem olyan mértékű, mint amire szüksége lenne, beléhasított a gondolat, hogy „most
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akkor ő még mit akar itt”. Ilyenkor
ment tovább, mert tudta, hogy
akik ott dolgoznak, már nélküle is
tovább tudják vinni és fejleszteni a
tevékenységet.
„A döntéseket meg kell hozni, de
nem az a nagy döntés, amikor az
ember elvállal valamit, hanem az
a nagy döntés, amikor képes azt
mondani, hogy abbahagyja. Sokkal nehezebb a második, és rengetegen hibáznak az életben, amikor
nem a megfelelő időben lépnek.”
Nyilvánvaló, hogy sok mindent kell
mérlegre tenni egy döntés meghozatalakor. Az eredmények múlandók, azokat bizonyos értelemben nem lehet megtartani. „Ezek
mind összefüggnek, amiről eddig
beszélgettünk. Ahhoz, hogy valaki
jó döntéseket tudjon hozni, bár zárójelben megjegyzem, hogy olyan
ember nincs, aki mindig jó döntéseket tud hozni, ahhoz kell egy
bizonyos fokú rendszerszemlélet
is. Ez az, ami szerintem nagyon
hiányzik a mai világból.” Még az
egyetemi tanulmányaiból maradt
meg benne a rendszerben való
gondolkodás. Ezt le lehet vetíteni
a családtól kezdve a munkahelyig,
mindenre. Ha valaki nem képes
egyben látni a döntéseinek és a
tetteinek a kihatásait, akkor nagy
baj van. Nem lehet mindig csak
egy dologra koncentrálva előrehaladni. Látni és érezni kell, hogy
a kitűzött eredmények mellett milyen kárt vagy problémát okozunk,
akár saját magunknak, akár másoknak.
S ezzel visszatérünk a szabadság
és a felelősség filozofikus körébe.
„A körülöttünk lévő világ meglehetősen bonyolult, könnyű eltévedni
benne. Ha jó döntéseket akarunk
hozni, akkor meg kell ismerni és tapasztalni annak mozgásformáit, az
emberrel a középpontban.”
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Messziről indultunk
Beregnyei Miklós | Fotó: AEM archívum
Európában már befejeződött a II. világháború (1945. május 5.), az amerikai és szovjet armada a japán hadseregre zúdult a potsdami egyezmény
(1945. július 17. – augusztus 2.) szerint. Az amerikai hadsereg 1945. augusztus 6-án Hirosimára, 9-én Nagaszakira atombombát dobott, majd
szeptember 6-án Japán feltétel nélkül kapitulált.
Az atombomba pusztításáról érkező hírek bejárták a világot és óriási
felháborodást váltottak ki, hozzájárulva a Béke Világtanács megalaku
lásához (1951. november. 16–22.),
majd a Béke Világtalálkozó létrejöttéhez. A békemozgalom elutasította
az atomenergia háborús alkalmazását és a békés felhasználást szorgalmazta. A világtalálkozón megjelent
tudósok felhívták a világ tudósait,
hogy támogassák mindazok erőfeszítéseit, akik azt akarják, hogy a
tudományt ne használják fel többé
pusztító célokra, hanem az emberiség szolgálatába állítsák.
A békemozgalmakkal párhuzamosan folytak a tárgyalások a győztes
nagyhatalmak világhatalmi törekvéseinek egyeztetésére (a hidegháború első időszaka), amely a genfi
négyhatalmi kormányfői értekezlethez (1955. július 18–21.) vezetett, és
megnyitotta az utat az I. Genfi Atomenergia-konferencia létrejöttéhez
(1955. augusztus 8–20.).
Genfben, a Nemzetek Palotájában
1955. augusztus 8-án megkezdődött
az atomtudomány több mint kétezer
képviselőjének tanácskozása. A 73
országból 1260 küldött és 800 megfigyelő az ENSZ-közgyűlés 9. ülés-

szakának határozata alapján ült
össze. A konferencia főtitkára, Whitman amerikai professzor ünnepélyesen bejelentette, hogy a konferencia
alapeszméje: „Az emberiség szolgálatába az atomerőt”.
A konferencián részt vett magyar
küldöttséget Jánossy Lajos akadémikus vezette, tagjai voltak: Simonyi
Károly, a Központi Fizikai Kutatóintézet (KFKI) igazgatóhelyettese, Pál Lénárd, a KFKI osztályvezetője, Szabó
Ferenc, a Minisztertanács Ipari Osztályának helyettes vezetője. A küldöttség tagjai hazaérkezésük után

több helyen és alkalommal tartottak
előadásokat a genfi tapasztalataikról. Jánossy Lajos az egyik előadásával kapcsolatban a következőket
nyilatkozta a sajtónak (hidegháborús
időszak): „Nemrég tartottam beszámolót a genfi értekezletről. Az ülésen elnöklő elvtárs úgy vezette be
beszámolómat, hogy most Jánossy
elvtárs arról fog beszélni, hogyan
harcolt a magyar delegáció Genfben a békéért. Én kénytelen voltam
megjegyezni, hogy a genfi ülés egyáltalán nem emlékeztetett harcra,
mivel a legkülönbözőbb országok-
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ból összegyűlt tudósok igen barátságos hangnemben folytattak egymással eszmecserét.”
A konferencián a Szovjetunió ajánlatot tett a szocialista országoknak
egy atomerőmű-blokk telepítésére,
ám Jánossy Lajosnak erről a következő volt a véleménye: „Nem is lenne
helyes, ha minden előkészület nélkül
egy külföldi szakértők és mérnökök
által felépített atomerőmű lenne a
bírtokunkban, amelynek működéséhez és az esetleges hibák kijavításához külföldi szakemberek állandó
jelenléte szükséges. Nekünk fel kell
készülnünk technikailag és szellemileg is az atomenergiával kapcsolatos tudományos és technikai
problémákra. Fel kell nevelnünk egy
tudós- és mérnökgárdát, akik tisztában vannak ezekkel a problémákkal, és akiknek segítségével – bár
külföldi eredményekre támaszkodva – majd erőműveket építhetünk,
és ezeket saját erőnkből továbbfejleszthetjük.”
Ez az elv valósult meg a KFKI, a Műegyetem és a különböző szakmai
folyóiratok támogatásával. Ilyen
előzmények után születhetett meg a
döntés 1966. december 28-án, a magyar–szovjet államközi egyezmény
aláírásával, amely egy atomerőmű
létesítéséről szólt.
A döntés megvalósításának folyamatai ismertek, nem volt könnyű
elfogadtatni az új technikát és technológiát az évtizedek óta szenes
erőműveket építő műszakiakkal és
természetesen a tágabb körű politikai tényezőkkel sem.
Az 1966-os döntést több ellendöntés követte, amelyek közül csak az
1969-es, az építkezést leállító döntésnek volt pozitív hozadéka. Nevezetesen az, hogy a VVER-440, V-230as blokkok helyett egy modernebb,
a V-213-as típus lett megépítve.
Minden, az alapdöntést követő töb-

bi döntés negatív hatású volt, mint
például az 1989-es bővítést leállító,
vagy az Ófaluban tervezett hulladéktároló elutasítása. Az utóbbi döntést
kompenzálta Bátaapáti község lakossága, akik helyi népszavazáson
döntöttek a tároló befogadásáról.
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Közhelynek számít, de igaz: a döntések mögött sok érdek munkálkodik
és ütközik, amelyeket elemezni és
értékelni kellene, minimum a politikai felelősség megállapításáig.
Mire gondolok? Például a Mecsekbe (NATO-pénzen) tervezett loká-

Tervtárgyalás a Gellért Szállóban 1968 decemberében

Ófalu 1989-es döntése időközben
megváltozott, és a község belépett
abba a társadalmi szervezetbe – Társadalmi Ellenőrző és Tájékoztató
Társulás –, amelyet előzőleg csak
szidott.
Természetesen a sok kudarc mellett
voltak az atomerőmű üzemeltetőinek sikeres döntései (amelyekbe a
politika beleszólási lehetősége csekély volt), mint például az üzemidőhosszabbítás, a teljesítménynövelés
vagy az üzemanyagciklus növelése.

torállomásra, amely ellátta volna az
atomerőmű védelmét is. Ám a bánáti bazsarózsákat féltették, amelyeket
inkább a turisták veszélyeztetnek,
és a medinai radarállomást ki kellett
egészíteni két mozgó állomással,
hogy rálássanak Paksra. Pécs új polgármestere most keményen ellenzi
a Bodára tervezett nagy aktivitású
hulladékok tárolóját és az uránbánya
újranyitását. Egy biztos: a nagy aktivitású hulladékok tárolóját meg kell
építeni. Megismétlődik Ófalu?
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LÁSS, NE CSAK NÉZZ!

Szabad akarat?
Prancz Zoltán | Fotó: internet

„Nem hiszek az Elrendelésben,
mert van szivemben akarat,
s tán ha kezem máskép legyintem,
a világ másfelé halad”
– írja Babits Mihály „Az elbocsátott vad” című versében. Szárnyaló sorai a gondolkodástörténet
egyik legnagyobb, annak teljes
egészén áthúzódó kérdését idézik
meg. Van-e szabad akarata az embernek, rendelkezik-e valóságos
választási képességgel, vagy döntései eleve meghatározottak, így

végső soron nem tőle, hanem rajta
kívül álló tényezőktől függenek?
A kérdés valóban egyidős az emberiséggel, és más-más köntösben
ugyan, de történelmünk hajnalától
egészen napjainkig húsbavágóan
jelen van. Jelentőségét többek
között az adja, hogy minden etikai norma természetszerűleg feltételezi az ember szabad döntési
képességét, hiszen ennek hiányában senkin sem kérhetők számon a
cselekedetei, miként egy darab kő
sem vonható felelősségre azért, ha

leesik. Felelős-e tehát az ember a
tetteiért? – avagy fordítva: képes-e
irányítani a tetteit, döntéseit, végső soron az életét? Arra nézve,
hogy mindez nem csupán elvont,
a gyakorlati élettől távol álló fejtegetés, gondoljunk például a bűnügyi perekre: gyakran mennyire
nehéz a mégoly cizellált törvények
bázisán is az elkövető felelősségének – olykor beszámíthatóságának
– megítélése.
A szabad akarat, avagy döntési képesség kérdésköre a nyugati civi-
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lizációban már az antik görögség
irodalmában, illetve filozófiájában,
emellett a bibliai iratokban is világosan megjelenik. Velük jószerével párhuzamosan a távol-keleti
vallások szellemi közegében hasonlóan jellegzetes nézetek kristályosodtak ki.
Az antikvitást tekintve témánk
egyik emblematikus alakja Oidipusz király, aki a mítoszát feldolgozó Szophoklész drámája szerint
egy horrorisztikus jóslat feltartóztathatatlan beteljesedéseként
megöli apját és vérfertőző viszonyba lép anyjával.
Az ókori filozófia mezejéről a sztoicizmust, illetve annak fátumtanát
kell feltétlenül megemlítenünk itt.
Ennek lényegét illetően igen kifejező az ember lehetőségeit a
szekérhez kötött kutya esetével
szemléltető hasonlat. Miként a kutya megteheti, hogy együtt fut a
szekérrel, elkerülve így a nagyobb
szenvedést, vagyis hogy a szekér
maga után vonszolja, úgy az ember is elfogadhatja a fátum által
kijelölt sorsát, ellenkező esetben
kényszerűen fogja azt betölteni.
„Vezetik a végzetek az akarót, a
nem akarót vonszolják” – mondja
Seneca.
A távol-keleti gondolkodás e téren lényegileg párhuzamba állítható az előbbiekkel. Például a
legnagyobb hatású keleti vallás,
a hinduizmus karmatana szerint az
ember jelenét az előző életében
elkövetett cselekedetei határozzák
meg. Ez a társadalmi gyakorlatban
a kasztrendszer merev szabályaiban csapódik le, amelyek Indiában
minden reformtörekvés ellenére
máig léteznek.
Az ember lehetőségeiről a bibliai
iratok sem festenek derűs képet:
erkölcsileg eladottként, önző hajlamai rabszolgájaként mutatják

be. Azonban ugyanilyen hangsúlyosak azok a kijelentései is, amelyek döntési képességet tulajdonítanak neki. „Az életet és a halált
adtam eléd…, válaszd azért az életet, hogy élhess…” – olvassuk ennek egyik legtömörebb kifejezését
Mózes 5. könyvében.
A bibliai kijelentések e kétirányúsága, az embert tehetetlenként,
de döntésre mégis képesként

„Tán ha
kezem máskép
legyintem…”
ábrázoló mivolta nyomán a kereszténység irányzatokra szakadt,
ami rányomta a bélyegét Európa
egész kultúrtörténetére. Az Augustinus és Pelagius vagy Luther
és Erasmus nevével fémjelezhető
évezredes vitában a felek a bibliai kijelentéseket nem szintetizáló, hanem azok egyik, illetve másik pólusa felé hajló álláspontokat
foglaltak el. A nagyobb hatást
kétségkívül a predesztináció (Isten általi előre elrendelés) eszméje gyakorolta, amely Kálvin teológiájában csúcsosodott ki. Emellett
tragikomikus hétköznapi mozzanatokban is testet öltött. Egy korabeli anekdota szerint például
egy tolvaj azzal védekezett a bíró
előtt, hogy nem tehet a lopásról,
mert erre volt predesztinálva, mire
a bíró így felelt: én viszont arra vagyok predesztinálva, hogy ezért
elítéljem önt.
A döntési szabadságunk és felelősségünk kérdése a felvilágosodás nyomán sem veszített égető
aktualitásából, csupán az addigi
vallási megközelítés helyett tudo-
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mányos formát öltött. Sőt, az előbbiekben vázolt kétirányúságot is
megörökölte. Egyfelől ekkor született meg a sorsát saját kezébe
vevő, a körülményeit szellemének
erejével tetszése szerint formáló emberiség eszménye, másfelől viszont a gyorsan emelkedő
kísérleti tudományok mindennél
erősebb fénnyel világítottak rá az
emberi sors meghatározottságára. Ez utóbbi kapcsán gondoljunk
csupán a genetikára, a felmenőinktől örökölt képességekre és
fogyatékosságokra, az ezek révén
megnyíló vagy bezáruló lehetőségeinkre, vagy éppen azokra a szociológiai kimutatásokra, amelyek
szerint például a szülők iskolázottsága szoros összefüggést mutat
gyermekeik továbbtanulásával, illetve a bűnelkövetés, börtönviseltség terén is hasonló kapcsolatot
tárnak fel.
Mindmáig nem született tehát végleges és megnyugtató válasz arra,
hogy szabadok-e, illetve milyen
mértékben szabadok a döntéseink. Annyi azonban minden bizon�nyal kijelenthető, hogy a végletek
egyaránt tévútnak tűnnek. Az embert teljesen determinált lénynek
tekintő, ilyen módon a felelőssége
alól felmentő nézet éppúgy, mint
az, amely figyelmen kívül hagyja
az emberre ható determinisztikus
tényezőket, és abszolút módon
felelőssé teszi döntéseiért, sorsa
alakulásáért. Úgy tűnik, az a – Biblia által is jelzett – paradox kettősség igazolódik tehát, mely szerint
az ember ugyan távolról sem szabad, mégis van saját hatásköre, és
jobbára szűkre szabott mozgásterében is dönthet helyesen. Így,
amennyire csak teheti, vigyáznia,
őrködnie kell önmaga és döntései
felett – akár még keze legyintésére is.
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Ha mindenki csak
egy picit változtatna…
Kanczler-Thuróczy Zsuzsanna, Lehmann Katalin | Fotó: Juhász Luca, internet

„Hulladék nélküli élet nincs!” – szögezi le beszélgetésünk elején Greksa Lászlóné, aki az egyik kiemelkedő képviselője a zero waste (hulladékmentes) mozgalomnak. Takaros homokmégyi otthonában látogattam meg Szilvit, hogy ellessek tőle olyan praktikákat, fortélyokat, amelyekkel környezettudatosabbá
tudom tenni az életemet és a háztartásomat. Mindig is igyekezett takarékosan, a természetet óvva,
egyéni példamutatással közelíteni a kérdéshez. Világméretű problémát jelent a nap mint nap előállított
kezelhetetlen mennyiségű szemét, Szilvi mégis azt vallja, hogy tudatos odafigyeléssel, leleményességgel sokat lehet változtatni egyén szintjén is a dolgokon. Soha nem késő elkezdeni, és szép fokozatosan
lehet csökkenteni háztartásunk hulladékait.
–– Mikor és hogyan született meg
benned az a döntés, hogy hulladékmentesen szeretnél élni?
–– 16 évvel ezelőtt, kisebbik fiam
tejallergiájával kezdődött. Lett
egy kecskénk, mivel gyermekem
kecsketejet ihatott, az állat etetéséhez azonban szükség volt zöldhulladékra, amit a zöldségesektől szereztem be kartonszámra.
Az itthon felhalmozódott több

mázsa papírt az iskolába vittük, a
zöldhulladék ment a kecskének,
a megromlott gyümölcsök pedig
a komposztba. Én nagy gyűjtögető voltam, de rájöttem, hogy
túl sok szemét gyűlt össze. Ekkor
éreztem először, hogy ne menjen
minden a szemétbe, újra kellene
hasznosítani. Rengeteg minden
halmozódott fel nálam, amivel
nem nagyon tudtunk mit kezde-

ni. Egészen extrém mennyiségű
üvegem is lett, amik a nagyszülői
házakból maradtak ránk. 5 évvel ezelőtt, az Európai Hulladékcsökkentési Hét során fogtam
bele tudatosan abba, hogy az
összegyűlt dolgokat arra rászoruló személyeknek eljuttassam.
Az üvegeket méhészetekbe, savanyítóüzemekbe és szörpkészítő
kistermelőkhöz, a ruhákat csalá-
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dokhoz vittem. Itthon ezzel ezen a
pályázaton első helyezett lettem,
az európai uniós versenyben pedig harmadikként zártam. Az akkor megkezdett tevékenységemet
napjainkig folytatom. Az elmúlt öt
évben közel tizenötezer üveget
sikerült a megfelelő helyekre továbbjuttatnom. Hasonló a helyzet
a farmerrel is. Mivel az a tapasztalatom, hogy a ruhagyűjtés során
érkező rengeteg használt farmer
nem kelendő, ezért ezeket egy
speciális helyre viszem, amely farmerből készült termékek gyártására szakosodott. Ezt a két dolgot
a mai napig gyűjtöm, a többiről
már leszoktam. Mindig spórolós
ember voltam, amiket megvásárolok, azokra tényleg szükség van.
A tudatos vásárlás nagyon fontos
a hulladékmentes életben. Időbe telt, mire ezt megtanultam.
Ahogy mondtam, nemcsak gyűjtögető, de felhalmozó is voltam.
Mivel a faluban nincs bolt, ezért
amikor akciós volt egy termék,
megvettem. Most már előre, gondosan megtervezem a vásárlást,
és ettől nem térek el.
Nagyon büszke vagyok arra, hogy
segítségemmel indult el az iskolában a kupak, a műanyag PET-palack, a sörösdoboz, az elektronikai
hulladék és most már a használt
olaj és zsír gyűjtése is. Mindezért
az iskola pénzt kap, amit aztán
osztálykirándulásokra tud költeni. A homokmégyi jó példát a
környező települések iskolái is
átvették. Szintén az én kezdeményezésem a minden évben megrendezett ruhagyűjtés és -osztás
is.
–– Miért fontos számodra, hogy
mennyi hulladékot termelsz?
–– Nekem ez inkább az életem,
mint a hobbim. Próbálok mindent
megtenni azért, hogy tiszta legyen
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a falu. Amikor 24 évvel ezelőtt idekerültem, akkor még kuka sem
volt. A falu szélén volt egy szeméttelep, és oda hordtuk a szemetet,
ahol a hulladékgazdálkodás azt
jelentette, hogy a szemétre földet hordtak. Már akkor is volt műanyag, nem annyi, mint most, de
belegondolni is szörnyű volt, hogy
ez itt hever mind a falu szélén.
Én ezért kezdtem el a környéken is
a szemetet összeszedni. Bármilyen
hihetetlen, a föld kidobja magából
a nem odavaló hulladékot.

használatos műanyagot, de ha az
én hatásomra bárki, akár csak egy
lépést is tesz a hulladékmentesség
felé, már boldog vagyok.
–– Aki szeretne hulladékmentesen
élni, az hogyan kezdje el, mi legyen az első lépés?
–– Mindenképpen otthon kell kezdeni. Általában fagyisdoboz mindenkinél van otthon, én abban
fagyasztom le a töltött káposztát
vagy a gyümölcsöket. A műanyagmentesség nem arról szól, hogy
nincs otthon műanyagom, nem

–– Hogyan viszonyul a családod és
a környezeted a hulladékmentességre való törekvésedhez?
–– Teljes mértékben mellettem
vannak, segítenek, sőt a munkahelyről és a kollégiumból is hazahozzák az egyszer használatos
műanyagot, amit mi itthon újrahasznosítunk. A tágabb környezetem régen furán nézett rám, most
már rájöttek, hogy ez nem csak
egy hóbort, és elfogadják, hogy
én ilyen vagyok. Tisztában vagyok
vele, hogy a világot nem tudom
megváltani. Az elérhetetlen cél,
hogy senki ne használjon egyszer

kell minden műanyagot kidobni.
Nem kell megvenni a boltban a
dizájnos kulacsokat, csatos üvegeket, hiszen a PET-palack és a kiürült lekváros üvegek tökéletesen
helyettesítik ezeket, és nincs velük
pluszköltség sem.
Eleinte a nejlonzacskókat, szatyrokat is újra felhasználtam vásárlásaimkor, aztán rájöttem, hogy ilyeneket én is tudok készíteni házilag,
akár lepedőből, akár abroszból.
Engem emiatt még egy pékségből vagy áruházból sem néztek
ki. A zöldséget és a gyümölcsöt
szezonjában mindig a piacon vá-

18

LÁSS, NE CSAK NÉZZ!

sárolom meg kosárban, és még
csak zacskó sem kell hozzá. Volt
már rá példa, hogy azért nem vettem meg a kenyeret a pékségben,
mert előre le volt szeletelve és be
volt csomagolva.
A mosáshoz sokszor használok
Ecoegg mosótojást és mosószappant, az öblítéshez pedig ecetet
és illóolajokat, de vannak olyan
makacs szennyeződések, amelyeket csak a normál mosószerek visznek ki a ruhából.
Az, hogy nem mindent csomagolásmentes boltban vásárolok, azzal
van összefüggésben, hogy az ott
lévő termékek ára sokszor irreálisan magas.
Nagyon fontos, hogy próbáljunk
meg helyi dolgokat vásárolni.
Én például a túrót a szomszédban
veszem.
Tésztát veszek csomagoltat, csomagolásmenteset, de készítek is
saját tojásból. Mindennel így vagyok, vegyesen használom.
Ha méhésztől veszed a mézet, akkor vissza is tudod adni neki az
üveget.
Szénsavmentes ásványvíz helyett
tisztított vizet iszunk, habár néha
veszünk PET-palackos üdítőt a

Játék a megmaradt étellel
Miután beköltöztem kényelmes kis lakásomba az első nyugtalanító gondolataim közt szerepelt, hogy hova is fogom dobni az ételhulladékaimat.
Amíg családi házban éltem, ezzel nem volt semmi gondom, hiszen remek
kis komposztálóm volt a kert végében, de most itt a lakásban mégis hogyan? A dolgok jelen állása szerint még háziállat sem él a környezetemben,
így vajon mit kellene csinálnom a megmaradt ételekkel vagy akár a kávézaccal és az elhasznált tealevelekkel? Az internetnek köszönhetően nem
sokáig gyötörtek ezek a kérdések, mert igen rövid idő alatt rábukkantam a
lakásban is kiválóan alkalmazható konyhai minikomposztálóra. Ami nagyon
fontos vele kapcsolatban, hogy szagmentesen tárolható benne a háztartásban keletkező különféle ételmaradék, és ilyen módon a konyhai hulladékok beltérben is újrahasznosíthatók, valamint kiváló minőségű szerves
anyaggá alakíthatók át.
Az a konyhai komposztáló, amit én használok, az anaerob (azaz a levegő
jelenléte nélküli) komposztálási folyamatra lett kitalálva. Ahhoz, hogy a
komposztálási folyamat elinduljon, szükséges egy speciális, ún. komposztstartert is beszerezni. Ez egy természetes segédanyag, amely probiotikus
mikroorganizmusok által fermentált gabonakorpából áll, és amelynek a segítségével a konyhai hulladék tápanyagokban és jótékony hatású mikroorganizmusokban gazdag komposzttá képes alakulni. Az így létrejött kiváló
minőségű komposzt segít kialakítani, valamint fenntartani a talaj mikrobiológiai egyensúlyát, illetve rendkívül értékes tápanyagokkal és bioaktív
anyagokkal látja el a növényeket – akár szobanövényeinket is. Ami nagyon
fontos: könnyen használható, kezelhető és tisztítható, rendkívül diszkrét
(leginkább egy kisebb műanyag kukára hasonlít), és megfelelő zárást követően nem áraszt magából szagot (ha mégis, nem rosszabb, mint a horgászok által használt etetőanyag speciális savanyú szaga). Használata gyermekeknek is könnyedén megtanítható.
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vendégeinknek, viszont sörből
csak visszaválthatósat.
Mindig van itthon lefagyasztott
kenyér, de ha megszárad, akkor lehet készíteni belőle pirítóst, zsemlemorzsát vagy bundáskenyeret.
Aki komposztálni szeretne, az családi házban tudja a legkönnyebben megoldani. Egyébként nálunk nagyon kevés dolog megy a
komposztba, hiszen ami ehető, azt
megkapja a kutya, a macska vagy
a csirkék.
Fontosnak tartom csökkenteni a
szelektív hulladék mennyiségét is,
mert miután kidobtuk, nem tudjuk
követni az útját.
–– Hogyan változott az életed mióta elkezdtél hulladékot csökkenteni?
–– Ez mindig is az életem volt. Bár
nem volt szelektív hulladékgyűjtőnk, de mindent megtettünk,
hogy minél kevesebb szemetünk
legyen. Nem egy év alatt értem el
ezt, nem egy drasztikus váltást vittem véghez, ez egy folyamat volt.
Így ez fel sem tűnik a családnak.
A pékségben már tudja az eladó,
hogy nem kérek zacskót. Fagyisdobozban viszi a kollégiumba a
fiam az elkészített ételt. Tartunk
állatokat is itthon, ha például kacsát vágok, akkor egy egész állatot nem tudok mibe rakni, csak
zacskóba. Teljesen nem tudjuk kikerülni a műanyagot, csak drasztikusan csökkenteni a mennyiségét.
Azt mondják, hogy a szemétbe
kerülő dolgoknak a 30%-a élelmiszer, nekem ez nagyon furcsa, hiszen nálunk sosem ment a szemétbe. Nekem nincs sok hulladékom,
nem is értem, hogy mások mit
tesznek a kukába. Nem sanyargatjuk magunkat, tehát ha megkívánom, akkor megveszem a csokit
is. Ha ajándékba kapok bármilyen
becsomagolt terméket, nem uta-
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sítom vissza csupán a csomagolás
miatt.
–– Mennyire időigényes a hulladékmentes életmód?
–– Fontos a tudatos vásárlás,
mindig készítek bevásárlólistát.
Egy idő után ez már rutinná válik.
Eleinte egy picit macerásabb, de
ez nem több idő. A kenyeret és a
süteményeket magam sütöm, van,
amikor tésztát is gyúrok, ezek valóban időigényes dolgok, de anno a
nagyanyáink is így csinálták.
–– Mit szeretnél még elérni?
–– Évek óta azt mondom, hogy
ennél már nem lehet többet tenni, de mindig jön valami új ötlet.

ket az autóval tudom csak szállítani, de mindig megpróbálok több
helyszínt összekapcsolni a szállítás
során.
Beszélgetésünk végeztével Szilvi
rávilágít: ha minden ember csak
egy picit változtatna, egyetlen
egy dolgot a hulladék visszaszorításának érdekében, már óriási
lépést tennénk afelé, hogy egy élhetőbb bolygón éljünk. Ha minél
több háztartásban megszületne
az a döntés, hogy tudatosabban
él, és amit lehet, csomagolásmentesen vesz meg, illetve újrafelhasznál, újrahasznosít, hatalmas
előrelépés lehetne. Vendéglátóm

Szerintem az általunk termelt heti
30 dkg szemét egy négyfős családnak nem sok.
Az autóhasználatból szeretnék
visszavenni. Bevallom, sokat autózom. A legfőbb célkitűzésem,
hogy ezt csökkentsem, bár eddig
még nem sikerült. A sok PET-palackot, ruhákat, kupakokat, üvege-

nem engedett el üres kézzel, és a
házi készítésű ajándékok közül a
kukoricát még aznap este megdézsmáltam.
Nincs hulladékmentesség, nincs
műanyagmentesség, de van odafigyelés, újrahasznosítás és tudatos
vásárlás. A döntés a mi kezünkben
van!
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Harmóniában
a természettel
Susán Janka | Fotó: Juhász Luca
Nagyszékelyen jártunk az Áldott Menedékben, ahol Bocsó Renáta és Juhász Attila két gyermekükkel,
Arival és Regével élnek. Mindketten agrármérnökök, és teljes elhivatottsággal, hosszú évek óta saját
példájukon keresztül bizonyítják a felvállalt életformájuk sikerességét, lehetőségét mások számára is.
Természetszerű gazdálkodás, talán így fogalmazhatnám meg tömören azt, amit képviselnek. Szerencsére ezen a településen nincsenek egyedül, jó pár család választott ehhez hasonló utat, ezáltal egy organikus génbankká, a mezőgazdaság kísérletező és szemléletformáló központjává válva. A mai nagyüzemi
gazdálkodás képességeit tekintve határait feszegeti, a jövőben valószínűleg vissza kell nyúlnia az általuk
képviselt értékekhez.
A december eleji már zúzmarásan
télies napok egyikén jártunk náluk. A település szerkezetén még
ma is látszik, hogy mezőgazdaságra volt berendezkedve, mert
az utcák lazán kapcsolódnak, helyt

adva ezzel a házakhoz tartozó nagyobb gazdálkodási területeknek.
Renátáék háza is ilyen. Mögötte
a löszös fennsík, amin most a birkák legelnek, a ház melletti részen
az erdőkert, ahol vegyesen gyü-

mölcstermő és erdei fák, köztük a
kis tisztásokon veteményes található, majd a telek előtt a nagyobb
zöldséges rész, benne egy kis tóval, végében a patakkal. Majdnem
elfelejtkeztem a baromfiról és disz-
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nókról, mert a ház mögötti részben még ők is szépen elférnek.
Az egyetem elvégzése után a mostani Növényi Diverzitás Központ
elődintézményében
dolgoztak
Tápiószelén, ami a régi fajtákat és
tájfajtákat őrzi meg a zöldségkultúrákból. Ott szerelmesedtek bele
a kultúrnövények változatosságába. Munkájuk révén ráébredtek
arra, hogy mennyire veszélyes az,
ha egy központosított intézményben vannak ezek tárolva. Olyan
szempontból is, hogy egy gabonamagminta akár harminc évig is eltárolható hűtött tárolóban anélkül,
hogy kivessék. Az életképessége
nem romlik, viszont a klíma olyan
szinten változik, hogy ha közben
nem tud alkalmazkodni, akkor nem
fog tudni életképesen fennmaradni. Bennük az ez iránt való aggodalom a missziójukká vált, ezért
egyik fontos céljuk, hogy ezeket a
fajtákat visszajuttassák az emberekhez, és erre egy hálózatot építsenek. Ezt így megálmodták, de
ketten ehhez kevesek. Annyit tudtak tenni, hogy rendszeresen magbörzékre vitték a náluk termetteket. Tették ezt a misszió erejével
2017-ig teljesen önkéntesen, de a
megélhetésük miatt már értékesíteni kezdtek.
2007-ben költöztek ide, főleg azért,
mert már éltek itt olyan családok,
akik hitelesen képviselték ezt az
életformát. Előtte Agostyánban a
Természetes Életmód Alapítványnál egy évig kipróbálták, milyen is
így élni. Egy Tatára néző présházban laktak, amiben áram volt, de
víz nem, és ezért cserébe gondozták az alapítványi kerteket. Ez az év
jó volt arra, hogy megerősítette az
elképzelésükben őket.
Attila elmeséli, ők alapvetően növénytermesztéssel
foglalkoztak
egészen a gyerekek megszületé-
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séig. Akkor fogalmazódott meg
bennük az az igény, hogy egy
gyermeknek állatok között kell
felnőnie, nem hiányozhat a fejlődésükből a velük való közvetlen
kapcsolat. Ez láthatóan szépen ki
is alakult, mert Ari végig kezében
egy kiscicával kísért minket, nyo-

tapasztalatok továbbgondolására.
Ilyen példa a citromfű és bogyósok spontán társulása – amelyek
természetes együttélését figyelték meg. Gazdaságilag ez kevésbé
kifizetődő, de szemléltetésre annál inkább alkalmas, és a Waldorf
oktatási programban pont ilyen

mában Buddhával, a vörös-fehér
felnőtt kandúrral. Az idei év volt az
első, hogy a kotlósuk keltette ki a
kiscsibéket, és ezt teljes folyamatában átélhették a gyerekek.
Renáta tavaly fejezte be Solymáron
a kétéves Waldorf kertművelésszaktanári képzést, így be tudott
kapcsolódni oktatóként a szekszárdi intézmény munkájába. Hosszú
távú céljaik közé felvették, hogy
gazdaságukat a farmalapú nevelés helyszínévé alakítsák át gyerekcsoportok fogadására. A gazdaságuk sokszínű, nemcsak egy
speciális növénykultúrát termesztenek, hanem lehetőséget adnak
különböző kultúrák együttélésére.
Komoly hangsúlyt fektetnek ezek
megfigyelésére, és a megszerzett

helyszíneket keresnek. Érkeztek is
már hozzájuk kenyérsütésre gyerekek, de arra is lehetőség van,
hogy egész napot eltöltsenek náluk. Számukra fontos, és ez is egy
missziójuk, hogy a gyerekek a természethez minél közelebb kerüljenek, újra egy kicsit érzékenyebbé
váljanak erre az irányra, és ne elidegenedjenek tőle. A mai problémáink jelentős része abból fakad – mondják, hogy a körülöttünk
lévő természetet nem tudjuk magunkénak érezni, és sajnos inkább
pusztítjuk. A mai nagyüzemi mezőgazdaság nem együttműködésről
szól, hanem kizsigerelésről. A föld
eszközzé válik. Ha egy gyermek
természetközeli impulzusokkal nő
fel, akkor az ő tudásanyagába, a
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világképébe tapasztalati úton élővé válva épülnek be ezen ismeretek. A mai virtuális világ az elidegenedést segíti elő. Nem híveik a
technikai vívmányok teljes megvo-

egyedileg ötvözik. Csak gyógynövényekből készült tápoldatokat
és a Steiner-féle preparátumokat
alkalmazzák kertjükben, melyek
kamilla, cickafark, csalán, tölgyfa,

násának, de azt vallják, hogy a személyes tapasztalatszerzést nem
helyettesíthetik. Szerencsére úgy
látják, egyre több család számára
kezd ez fontossá válni.
Rudolf Steiner munkássága mindkettőjükhöz közel áll. Többszöri
elolvasása, tanulmányozása szükséges a műveinek – emelik ki, de
összevetve a gyakorlati tapasztalataikkal, úgy érzik, igaz, amit Steiner
átadni próbál, ezért mélyen megérinti őket. Úgy élik meg, ezt keresték egész életükben, ezért igen
erős motiváció számukra.
Visszatérve a gazdálkodásukra,
ők természetszerű gazdálkodást
folytatnak, ami különbözik az ökológiaitól, amibe a bio is tartozik.
Az ökológiai gazdálkodásban például vannak permetezőszerek,
amelyek használata megengedett.
Természetszerű gazdálkodásukban a permakultúra, az alkalmazkodó gyümölcsészet és a biodinamikus gazdálkodás elvrendszerét

pitypang és macskagyökér növényekből készülnek.
A gazdálkodás legkritikusabb része a kártevők elleni védekezés,
mindig ez az első felmerülő kérdés

a hozzájuk látogatóknál. Ezzel kapcsolatban egyre jobban felvállalják
a nézeteiket, miszerint a kártevők
a rendszer egyensúlytalansága
révén jelennek meg, ennek jelzésére. Valójában nem őket kellene
irtanunk – bár segíthetjük a természetes ellenségének megjelenését. Jelenleg olyan növényeket

nevelnek saját magfogásból, ami
már ide adaptálódott az évről évre
történő vetésekkel, és ezeket nem
locsolják és tápoldatozzák túl, hanem a saját erejéből kell megtartania magát. Emiatt ezek olyan erős
immunrendszerre tesznek szert,
ami, ha jön is a kártevő, ellenáll
neki. A természetszerű gazdálkodásban és a Steiner-féle módszerek megismerésében, alkalmazásában elért eredményeiket nyílt
napokon próbálják megosztani
másokkal. Ezeken a szakmai napokon közös gondolkodásra is hívják
a hozzájuk látogatókat, szeretnék
megismerni mások tapasztalatait,
gondolatait is a témában.
Mindegyik gazdálkodási területüknek megvan a maga egyedi története. A mostani erdőkertrész alatt
kb. nyolcvan centi mélyen a korábbi épületek maradványai miatt
nem volt gazdálkodásra alkalmas
a föld minősége, kicsi volt a tápanyagtartalma. Ezen a területen
alakították ki először a konyhakertrészt, de az adottságok miatt
nem termett jól. Ezért elkezdték
a tápanyag-utánpótlást zöldhulladékkal. Az önkormányzati közterületekről is ide hordták a füvet
és lombot egy ideig, segítve a talajminőség javítását. A lombban
a közterületi fák magjai is benne
voltak, és elindult egy spontán erdősülés. Tudatosan is ültettek gyümölcsfákat, de egy idő után át kellett a terület nagy részét engedni
a fáknak, néhány kisebb tisztás kivételével, ahol a megfelelő tájolás
miatt lehet kertészkedni. Emiatt
került át a zöldséges nagy része a
házzal szemközti területre, ami akkor még kaszáló volt. Úgy indultak
itt is, hogy a lekaszált növényeket
egy kijelölt területre vitték rendszeresen, így ötven centi takarást
tartottak egész évben. Következő
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tavasszal, csak lehúzták róla, ami
nem bomlott le. Egy év alatt a takarás a gyepet kiöli, így gépi segítség nélkül válik művelhetővé.
A talaj fellazul, a tarackot is kön�nyű kiszedni belőle, elég volt csak
ásóvillázni a vetemény előkészítésére. Az olvasó ezt se képzelje el
egybefüggő kertnek, itt is tisztáskertek vannak kialakítva, közöttük
gyümölcsfákkal.
Dolgoznak azért is, hogy a szinte már elfeledett növényeket újra
meghonosítsák, népszerűsítsék.
Léteznek olyan félig vad növények, amelyek étkezésre abszolút
alkalmasak, de csak kevesek által
ismertek. A lóbab is egy olyan őshonos hidegtűrő zöldségnövény,
amit ma már kevesen termelnek,
helyette az Amerikából behozott
fajták terjedtek el. A klímaváltozás
miatt olyan növények is meghonosodhatnak már, amik eddig nem,
erre jó példa a pawpaw (indián banán), viszont ezeknek az egzotikus

növényeknek nem szabad kiszorítania az őshonosakat. A diverzitás
fenntartása lényeges szempont.
A terménystruktúrát úgy alakítják
ki, hogy egész évben legyen friss
zöldség és gyümölcs a háztartásukban. Van is olyan körtéjük, ami
márciusig eltartható.
A tapasztalataikat szeretnék átadni, ezért csatlakoztak a WWOOF-mozgalomhoz. Ebben a hálózatban az organikus farmok
működése iránt érdeklődők megismerhetik a szükséges gyakorlati
tudást, ha cserébe az ismeretekért
önkéntes munkát végeznek. Magyarországon az Élőfalu Hálózat,
a Permakultúra és az Alkalmazkodó Gyümölcsészet mozgalmak
adnak erre lehetőséget, melynek
ugyancsak tagjai. Áldott Menedék
életmódkísérletükről írnak blogoldalukon
(http://aldottmenedek.
blogger.hu/), és Facebook-oldaluk
is az ismeretterjesztést szolgálja.
A Falusi Fortélyok Iskolája kezde-
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ményezésnek is aktív tagjai, amely
egy új kísérlet a vidéki élethez
szükséges minőségi információk
átadására. Novemberben ennek
a keretében szerveztek már két
programot, az elsőn a kovászos
kenyérsütést, a másikon az erdőkert aktuális munkáit és az ehhez
szükséges kéziszerszámok hatékony használatát ismerhették meg
a résztvevők.
Renáta és Attila többször említette, hogy missziójuk van. Megismerkedve a kitűzött céljaikkal,
a hosszú évek óta tartó kitartásukkal, úgy érzem, tényleg ez a
helyes szó rá. Az átlagember mindennapjai nem ez irányba mutatnak, sokkal inkább a tapasztalati
tudás és ezzel párhuzamban az
áldozatok vállalásának csökkenése irányába. Emberpróbáló életmódjukkal remélem, sokak fejében ültetnek el, majd csíráztatnak
ki változásra bíró gondolatokat és
szemléletet.
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Emberek és döntések
Al Ghaoui Hesnával beszélgettem
Lehmann Katalin | Fotó: Juhász Luca
Gyerekként sokat harcoltam testvéremmel a távirányító feletti teljes joggyakorlásért. Mint az életben
általában mindig, itt is szükség volt a kompromisszumokra. Jó, most egy kis mese, aztán egy kis riportműsor – utóbbit csak a szüleink tudta nélkül. A 90-es években olyan fogalmak égtek bele az emlékezetünkbe nekünk, gyerekeknek is, mint Csecsenföld, Srebrenica és Milosevics neve, de a koszovói
háborúba tartó repülőgépeket sem volt nehéz meghallani az esti mese közben. Gondoltam, ha felnőtté válok, végre mindent megértek majd a körülöttem zajló, évek alatt aztán történelemmé formálódó eseményekről, azonban több mint két évtized távlatából nyugodtan állíthatom, hogy ez lehetetlen
küldetésnek bizonyult. Felfogni a felfoghatatlant, megérteni a politikai döntéseket, a kusza ok-okozati
összefüggéseket, amelyek sokszor csak féligazságokat tartalmaznak számunkra, igen nehéz. Csodáltam
a riporterek, tudósítók munkáját. Az ő életük aztán tényleg fontos és gyors döntések sorozatából áll.
De mégis, milyen döntéseket kellett meghozzanak külföldi tudósításaik során, vajon szoktak-e félni?
Al Ghaoui Hesna külpolitikai újságíróval beszélgettem, aki a 2004 és 2014 közötti években számtalan
konfliktuszónából tudósított, és aki olyan könyvek szerzője, mint a Háborúk földjén (2010); Félj bátran
(2017); Holli, a hős (2018).
–– Az emberek többsége leginkább a televízióból ismer, pedig ha
jól tudom, nem volt annyira magától értetődő, hogy kamera elé állj.
Mesélnél nekünk a kezdetekről, és
hogy miért döntöttél mégis emellett a szakma mellett?
–– Nagyon sokáig nem tudtam,
hogy mivel szeretnék foglalkozni,
és a jogi egyetemet is csak azért
választottam, mert leginkább a
humán tantárgyak érdekeltek. Úgy
gondoltam, hogy ez egy jól konvertálható diploma lesz, de gyakorlatilag már az első évben rájöttem,
hogy nem ez lesz az én munkám.
Korábban már elég sok novellát
írtam, így az egyik nagynénim bíztatására ismeretlen diákként bementem a Népszabadságba, hogy
elolvasná-e az irodalmi rovat vezetője az írásaimat. Tetszett nekik, és
leközölték, így ezután már mindenféle riportot és interjút is készít-

hettem az újságnak. Kelen Károly
újságíró kezdett el megtanítani
a szakma alapjaira, idővel pedig
elkezdtem a külpolitikával is foglalkozni. A diploma megszerzése
után a külpolitikai rovathoz kerültem, ekkor már főállásban. A televíziónál aztán lehetőséget kaptam
arra is, hogy elutazhassak ezekre
a helyekre. Az édesapám szíriai,
az édesanyám pedig magyar, így
adott volt, hogy a Közel-Keletre
fogok szakosodni. Tulajdonképpen így kezdtem el háborús terepre is járni. Nem volt olyan elképzelés gyerekként a fejemben, hogy
én egy második Chrudinák Alajos
szeretnék lenni, de nyilvánvalóan
nagyon tetszett és inspiráló volt az
ő munkája. Lépések sorozataként
kerültem erre a pályára.
–– Vonzott a külpolitika?
–– Már középiskolában is sokat
olvastam külpolitikai témában, a

Népszabadságot
gyakorlatilag
ezért vettem meg, mert érdekelt,
hogy mi történik a nagyvilágban.
–– A középiskolások többsége
azért nem igazán érdeklődik a külpolitikai iránt…
–– Úgy gondolom, hogy kellett
egy nagyon erős érdeklődés a világ dolgaira, és az, hogy legyen
bennem egyfajta elhivatottság,
hogy megmutassam, mi történik
körülöttünk. Ez már egészen kicsi
koromtól kezdve épült bennem,
már csak abból kifolyólag is, hogy
sokat jártam az arab világban, és
mivel akkor még nem volt internet,
és az embereknek kevés információjuk volt arról, hogy ezekben a
távoli országokban az ottani lakosok mit csinálnak, hogyan élnek,
én gyakorlatilag egyfajta tudósítóként léteztem már gyerekként
is, aki a két világ között a maga
nyelvén és eszközeivel tudósított.
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Itthon arról meséltem, hogy Szíriában hogyan élnek az emberek, Szíriában pedig arról, hogy Magyarországon hogyan.
–– Könyveidben többször is írtad,
hogy az embereket szeretted volna megmutatni a tudósításaid során. Eleget tudtál tenni ennek a saját magad támasztotta elvárásnak?
–– Azt gondolom, hogy ha bármilyen politikai konfliktusról is beszé-

válságot is sokkal könnyebb lehet
megérteni. A televíziónézőkről már
lepergett az a sok adat, amivel a híradókban bombázták őket; hányan
haltak meg egy csapásban, mennyi
az áldozatok száma. Így nem lehetett empátiát ébreszteni, kapcsolódást teremteni és azonosulni a
történtekkel. Úgy elindulni forgatni, hogy nincsenek meg azok a történetek, amiket leforgatsz, nagyon

a tudósítót. Mikor tudott a lelked
megpihenni, fellélegezni a látottaktól és hallottaktól? Tudatos lépéseket hoztál ezen a téren is?
–– Konfliktuszónában készült legelső tudósításom a polgárháború
sújtotta Darfúrban volt. Borzasztó
dolgokat láttam és tapasztaltam.
Az első forgatási nap végén megkérdeztem magamtól, hogy vajon
hogyan tudtam én ezt az egész

lünk, azt mindig az emberek szintjén érdemes közölni, értelmezni. A
pályám kezdetén még azon volt a
hangsúly, hogy minél több magas
rangú politikussal sikerüljön beszélnem, de ez szerencsére olyan irányba változott, hogy később inkább
az embereket szólítottuk meg, és
egy-egy politikai helyzetet az ő történeteiken keresztül mutattunk be.
Ez mindig is sokkal közelebb állt
hozzám, mivel jobban érdekeltek
az emberi döntések, az emberi sorsok, amelyen keresztül egy politikai

nehéz. De tulajdonképpen itthonról hogyan is találhatnám meg azt
a palesztin családot, ahol az egyik
fiú a Fatah, a másik a Hamász tagja, és az egyik fiú véletlenül lelövi a
testvérét egy konfliktusban, mert a
másikon éppen maszk van? Vannak
olyan sztorik, amelyeket csak a terepen tudsz megtalálni, ezért mindig nagy rizikó elindulni, de bízni
kell magadban és a gondviselésben.
–– Idővel ez a sok emberi történet minden bizonnyal megterheli

napot végigcsinálni úgy, hogy
nem sírtam tízpercenként attól,
amit láttam. Ezek szerint mégsem
vagyok az az empatikus ember,
akinek gondoltam magam? Aztán hála istennek az operatőr, aki
már sok ilyen helyen járt, néhány
mondattal helyre tett. Azt mondta, hogy ez csak azt jelenti Hesna,
hogy dolgozni tudsz ezekben a
helyzetekben, tehát alkalmas vagy
a munkára. Persze ez nem azt jelenti, hogy mindez majd valahol
nem követeli meg az árát. Igaza
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lett. Kiderült, hogy tudok dolgozni
ilyen helyzetekben, és a nehéz körülmények még jobb teljesítményt
hoztak ki belőlem, viszont amikor
leülepedett az adrenalin, és az ember egy kicsit tisztában látott, akkor hirtelen fejbe vágott az egész.
Bizonyos időszakok nagyon nehezek voltak, mintha légüres térben
találtam volna magam. Voltak depresszív időszakaim, amit nem igazán vettem komolyan. Azt gondoltam, hogy azzal, hogy egy csomó
író-olvasó találkozóra járok, illetve
hogy leírom a magam kis történeteit, azzal teljesen kibeszélek magamból mindent, de sokkal inkább
traumatizálódtam, mint akkor én
azt gondoltam volna. Az igazi lelki
pihenés csak akkor tudott eljönni
számomra, amikor már hosszabb
ideje nem jártam ezekre a helyekre
– de rémálmaim később is voltak.
Talán nem is véletlen, hogy elkezdtem foglalkozni a félelem témájával, és könyvet is írtam róla. Most
a trauma témakörével kezdtem el
foglalkozni.
–– A szüleid mindvégig támogattak azokban a törekvéseidben,
hogy külföldre utazz, és ilyen veszélyes helyekről tudósíts?
–– Mindig tökéletesen mögöttem
álltak, és támogattak, de most már
anyaként én is látom, hogy borzasztó nehéz dolog lehetett elengedni a gyereküket ilyen helyekre.
Tisztelettel és csodálattal nézek a
szüleimre, hogy így tudtak támogatni. Az érzéseimre, de a racionalitásra is próbáltam támaszkodni az útjaim előtt. Volt, hogy egy
helyszínnel kapcsolatban azt tanácsolta az adott térség szakértője,
hogy az átlagosnál is rosszabb a
biztonsági helyzet, ezért érdemes
várni – és hallgattunk rá az operatőrrel. A férjemnek legalább ilyen
nehéz lehetett elengedni ezekre a

helyekre, de nagyon jól reagált, és
mondta, hogy amikor látta a szememben a csillogást, miközben kísért ki a repülőtérre – ekkor Irakba
készültem –, nem tudta elképzelni,
hogy hogyan is tudna engem erről
lebeszélni. Hozzáteszem, hogy Afganisztánban ismerkedtünk meg.
–– A váratlan helyzetekbe, amelyekbe csöppentél egy-egy forgatás alkalmával, gyorsan kellett
döntéseket hoznod. Ilyenkor ösztönösen cselekedtél, vagy tudtál
tervezni is?
–– Nagyon ösztönösen kell hogy
jöjjön a döntés, mert ezekben a
helyzetekben nem igazán van idő
gondolkodni. Hogyan tudsz jó
döntést hozni? Úgy, hogy ha jól fel
vagy készülve, és a lehető legtöbb
információ birtokában vagy. Egy
háborús helyzetben nagyon sok a
dezinformáció, ez is egyfajta fegyver. A hiteles információ élet és halál kérdése.
–– A forgatások során a terepviszonyokhoz is kellett alkalmazkodj.
Ez mennyire okozott számodra
problémát, vagy mennyire tudtad
könnyedén venni?
–– Én egy elég csajosan öltözködő nő voltam mindig. Civilben
imádtam a magas sarkú cipőket,
ehhez képest a tudósításokra egy
teljesen más ruhagarnitúrát kellett beszerezzek. De ez nyilván az
egyik praktikus része volt csak az
egésznek. Nemcsak fizikailag, de
fejben is át kellett hangolnom magam ezekre az utakra. Ez nagyon
tudatosan működött nálam. Előre eldöntöttem, hogy bár nagyon
sok fizikai és lelki kihívás elé nézek, legalább látom a megpróbáltatások végét, és ki fogom bírni.
És valóban: sokszor alig aludtunk,
keveset ettünk, rengeteget cipekedtünk, amitől folyton lila volt a
karom, izomlázam volt, és olyan is
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volt, hogy szinte szénné égtünk a
napon. De tényleg kibírtam.
–– A tudósítások során kívülállóként voltál jelen, vagy inkább az
események részesévé váltál?
–– Ebben nagyon tudatosnak kellett lenni, mivel külpolitikai tudósító voltam, így muszáj volt a három
lépés távolságot tartani, ami bizonyos helyzetekben komoly kihívást
jelentett. Előfordult, hogy az emberek tőlem várták a segítséget,
mint messziről jött európai embertől. Borzasztó nehéz volt ezekkel a
helyzetekkel szembesülni, és lelkileg kezelni. Mindenkinek segíteni
szerettem volna, de nem voltak
meg hozzá az eszközeim.
–– Más ember lennél, hogyha nem
vettél volna részt ezekben a tudósításokban?
–– Persze, biztosan. Rengeteget
formáltak a lelkemen, ebben biztos vagyok. Talán nem is véletlen,
hogy azóta elég sok pszichológiai
témába ástam bele magam. A félelem nem egy rossz érzés, az a
rossz, hogyha félünk a félelemtől.
A félelem emberfeletti tenni akarást is képes kihozni az emberből,
de csak akkor, ha észrevesszük, elfogadjuk és nem szégyelljük.
–– Nem hiányzik a tudósítás?
–– De igen, sokszor hiányzik, főleg, ha látom, hogy egy-egy kolléga kint van terepen, de aztán
mindig jön a következő gondolat,
hogy úgysem tudnék már annyira
jelen lenni, amennyire szükséges,
hiszen egy részem úgyis otthon
maradna a gyermekeimmel. Most
már más a felelősségem, mint régebben. Szerencsére sikerült elengednem ezt, és találtam más
adrenalinforrást, amitől boldog
lehetek. A mostani kutatásaim az
átélt tapasztalatokra épülnek, és
így, hogy érzem a folytonosságot,
ez jó érzéssel tölt el.
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Éltető étel
Váczi Gergő | Fotó: GO100.hu, internet
Az vagy, amit megeszel. Talán kicsit közhelyes, de bizony az egyik legkomolyabban vehető közmondások egyike. Étkezésünk alapjaiban határozza meg életünket és életminőségünket. Erre pedig általában
csak akkor jövünk rá, ha a szervezetünk, testünk jelez. Így volt ez Rippel Ferenc artistaművésszel is, aki
– ha most nézünk vagy gondolunk rá – akkor az ország egyik legfittebb atlétája, de mindenképpen a
legfittebb közel 50 évese. Kicsattan az egészségtől, fiatal élsportolókat meghazudtoló alkattal rendelkezik. Ezért természetesen rengeteget tesz. De nemcsak a sport és a mozgás eredményezi a tökéletes
kondíciót, hanem – ahogyan erre az elején céloztam – az étkezés is. Feri néhány éve váltott, és lett tudatos, ami az egész életét megváltoztatta.
–– Emlékszem, amikor évekkel ezelőtt egy műsorban forgattam veled. A Fővárosi Nagycirkuszban
léptetek fel, és akkor beszéltél
nekem először az életmódváltásodról. Az is erősen megmaradt
bennem, hogy brutális kockahasat
villantottál… Emlékszel erre?

–– Persze.
–– Mi volt az elindító vagy kiváltó
ok, amiért úgy érezted, hogy változtatnod kell?
–– Elsősorban a testi tünetek miatt. Úgy éreztem, hogy veszélybe
került az artistaélet, amit éltem
és élek a mai napig, mert saj-

nos a testnek a funkciói kezdtek
egy picit megváltozni, és sajnos
negatív irányba. Úgy éreztem,
elkezdek zuhanni, illetve gurulni
egy lejtőn, aminek a végén ott
lehet egy szakadék, amibe be lehet zuhanni.
–– Milyen tüneteid voltak?
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–– Rengeteg tünetem volt, de a
legrosszabb az állandó fáradtság,
rosszkedv és az a fajta ingerültség,
ami az egész életemre kihatott.
De voltak konkrét testi tüneteim
is. Ilyenek többek között az állandó fejfájás, sokat szédelegtem,
ha felkeltem, felültem valahonnan, azonnal elszédültem. Aztán
állandóan gázosodtam. Különböző gyomormozgásaim voltak,
állandóan mocorgott, morgott
a bélrendszerem. Folyamatosan
hasmenésem volt. Ezek sajnos a
mindennapjaim részeivé váltak,
és úgy éreztem, erről beszélnem
kell valakivel. Megosztottam a szüleimmel, barátaimmal, akik a közelemben voltak. Mindenki mondta,
hogy ez így nem normális, és hogy
vizsgáltassam ki. Persze ilyenkor az
emberben ott van a görcs, hogy
az orvos biztos fog találni valamit.
És hát találtak is.
–– Mi volt az?
–– A gasztroenterológus végignézett, és talált is mindenféle polipokat, elváltozásokat, fekélyeket.
Komoly veszélyben éreztem magam és így a karrieremet is. Az orvosok azt mondták, hogy tudnak
adni gyógyszert, hogy ne fájjon,
és hogy eltompuljanak a tünetek.
Ez a megoldás nagyon nem tetszett. Ezután kielemeztem a hallottakat, és tudatosodott bennem,
hogy gyökeresen változtatnom
kell.
–– Hogyan kezdted el a kiértékelését ennek a nagyon is orvosszakmai kérdésnek? Utánaolvastál, és
saját kútfőből, vagy volt segítség?
–– Sajnos nem kaptam semmiféle
segítséget. Persze a család és a
barátok mindenben támogattak.
De az orvosi rész teljesen összezavart. Mindent végigjártam. Az endokrinológustól kezdve a belgyógyászaton át a sebészetig. Felment

a vérnyomásom és a szívritmusom
is „megzavarodott”. Azt mondták,
hogy mindenre külön kell majd
gyógyszert szednem. Nagyon elkeseredtem, és sok rossz tapasztalatom lett, mert mindenki külön
kezelte volna a saját területét. Hiába mondtam mindenkinek, hogy
ezt valahogy egyben kellene nézni. De nem volt kinek mondanom,
mert mindenki a másikra mutogatott, mindenki továbbküldött valahova, már a végén ideggyógyászhoz is elküldtek azzal az indokkal,
hogy a fizikai tüneteim idegi alapú
elváltozások.
–– Ezzel akkor, ahogyan kiveszem
a szavaidból, nem értettél egyet.
–– Abszolút nem. Azt gondolom,
hogy mi egy egység vagyunk,
egy emberként élünk a saját bőrünkön belül. A szervek mind egy
összehangolt, csodálatos rendszernek a részei. Nem hiszem,
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hogy külön kellene kezelni, hogy
a pajzsmirigygyógyszert, meg a
koleszterincsökkentő gyógyszert
külön kellene bevennem, és annak a mellékhatására majd külön
kellene szívritmusszabályzót szednem, aminek következtében megváltozik a vérem összetétele, és
akkor majd vérhígítót szedhetek
életem végéig. Ekkor döntöttem
úgy, hogy ebből elég volt. Saját
magam fogom kezembe venni az
egészségemet. Elkezdtem magam
kiokosítani. Rájöttem, hogy a legfontosabb a beviteli forrás, tehát
hogy mit eszünk, iszunk. Persze
egy percig sem akartam diétázni,
mert tudom, hogy az szintén nagyon rossz a szervezetnek. Rájöttem, hogy nagyon zsírszegényen,
sószegényen étkezem, pedig ezek
nagyon fontos összetevői a szervezetnek. Nem a ketogéndiéta volt,
ami elindított ebben a folyamat-
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ban, hanem az, hogy én rájöttem,
hogy egy hiányállapotot mutatok,
és ennek a hiányállapotnak a tüneteit mutatom minden formában.
–– Tehát ezek szerint nem a ketogén étkezési formát kezdted el alkalmazni, hanem rájöttél, hogy az,
ami neked megfelelő, az tulajdonképpen a ketogéndiéta?
–– Igen. Abszolút. Rengeteget
olvastam, tanultam, sőt orvosi
szaklapokat is tanulmányoztam.
Ennek köszönhetően sikerült megértettem a ketogéndiéta működési elvét. Rájöttem, hogy ez nem
is hülyeség. A szervezetünk nagy
része, a sejteket is beleértve, zsí-

múltak azok a tünetek, amikre azt
mondták, hogy ez már életem végéig kísérni fognak.
–– Azok a tünetek, amelyekre egy
maréknyi gyógyszert adtak volna?
–– Igen. Minden gyógyszert elhagytam. A felét már ki sem váltottam, mivel tünetmentes voltam.
Ha nem ég a gyomrom, akkor nem
fogok savlekötőt bevenni. Korábban egyébként savlekötőkön éltem. Már úgy kellett elmennem
otthonról, hogy minden zsebembe
raktam egyet, nehogy az legyen,
hogy nincs nálam, mert különben
olyan rossz érzés volt, mintha ököllel gyomorba vertek volna. Amikor

rokból áll, és a zsírokban kétszer
annyi energia van, mint a fehérjékben vagy a szénhidrátokban.
Ez tény. Ha a kalóriarészt nézzük,
akkor pontosan kétszer annyi kalóriát tárol a zsír. Elkezdtem ebbe az
irányba mozdulni, és átállítottam a
szervezetemet. Ahogy ezeket elkezdtem magamon alkalmazni és
megváltoztattam az étkezési szokásaimat, abban a pillanatban teljesen megváltozott az életem. El-

a tünetek elkezdtek eltűnni, megszűnt a gyomorégésem, és megszűnt a korábban állandósult hasmenésem is.
–– Mennyi idő után?
–– Körülbelül három-négy hét
után már a tünetek többsége eltűnt. Persze az átállás a szénhidrátétkezésről egy zsíralapú étkezésre
nagyon hosszadalmas folyamat
volt. Ez mintegy nyolc hónapig tartott.

–– Ahogy említetted az étkezésedet átalakítottad zsíralapú bevitelre. Ez a gyakorlatban mit jelent?
–– Úgy szoktam fogalmazni, hogy
steaket eszem tojással. Amikor elkezdtem, akkor rájöttem, hogy én
imádom a bacon szalonnát meg
a tojást, és ráadásul a tojássárgájának isteni finom íze van, sokkal
jobb íze van, mint a fehérjének. Elkezdtem csak a sárgájákat enni, elkezdtem rengeteg sót fogyasztani.
Naponta 5-10 gramm sót viszek be
a mai napig.
–– Nagyon érdekelne, hogy szerinted ez az étkezés vagy életmódváltás nálad alkatilag működik,
vagy ez tulajdonképpen mindenkire érvényes lehet, és ilyen pozitív
hatása lehet mindenki szervezetére?
–– Nagyon jó a kérdés. Az biztos,
hogy minden szervezet ugyanúgy
működik. Viszont nekem valószínűleg máshogy reagál bizonyos
összetevőkre. Ebből kiindulva
ugyanazt az étkezést szinte mindenkinél lehet alkalmazni, csak
finomra kell hangolni, egyénre
kell szabni. Én a 40-es éveimben
semmiben nem különböztem egy
korombéli embertől, attól függetlenül, hogy én artistaként éltem,
és mindenevő voltam. Tésztát,
kenyeret, mindent. A ketogéndiétának az első fő szabálya a
megvonás. Kivontam a liszteket,
a tejtermékeket és a cukrokat teljes mértékben, és amikor ezt valaki megteszi, abban a pillanatban
nem kell diétázni egy pillanatig
sem. Csak vegye ki ezt a három
mérget, és abban a pillanatban
gyökeresen megváltozik az élete.
Olyan szinten fordul jobbá minden, hogy még ő maga is meglepődik. Aztán hozzá lehet már
rakni ezeket az apróságokat itt
a sóval, a zsírok szintjének meg-
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9 fontos általános étkezési
aranyszabály

1. Nem azért élünk, hogy együnk,
azért eszünk, hogy éljünk!
2. Az éhség valós, az étvágy hamis
érzet!
3. Vízfogyasztás!
4. Ne együnk gyorsan, kapkodva!
5. Koncentráljunk csak az étkezésre!
6. Éjszaka ne együnk!
7. A drasztikus változtatás nem jó!
8. A nyál szerepe nagyon fontos!
9. Nem csak kívül kell rendet tartani!

emelésével. Tulajdonképpen ez
maga a ketogéndiéta.
–– Nem olyan régen olvastam ezzel kapcsolatban egy rémisztő jelzőt. Állítólag ezen diéta során a
szervezet túlélő üzemmódba kapcsol. Ez helytálló?
–– Igen, ez helytálló, hiszen a májunk az egyik főszereplő az egészben. Ha kapunk ételt, akkor szervezetünk a lebontási folyamat során
megkapja a megfelelő mennyiségű energiát. Ha ezt szénhidrát
formájában kapja meg, akkor a
szénhidrátból ő cukrot gyárt, és a
cukorból fogja előállítani az energiát, ami a sejteknek a működéséhez szükséges. Ezt az energiát úgy
hívják, hogy ATP. Tehát mi nem a
cukrokkal működünk, hanem ATPvel, amit cukrokból és zsírokból is
tud gyártani a testünk.
Ha csak eszünk, és nem használjuk
fel a bevitt energiát, akkor azt el
fogja raktározni zsírokban. Viszont,
amikor nem kap enni, akkor kiadja
az agy az információt, hogy használjuk fel az elraktározott energiát.
Ha kezd leesni a vércukorszint,
akkor a testünk tenni fog valamit.
A májunk ilyenkor kiadja az utasí-

tást, hogy azokat a sejteket, ahol
ezek a zsírsejtek vannak, kezdje
elővenni. Ez tényleg egy amolyan
túlélő funkció.
–– Ez nem káros?
–– Nem káros, hiszen ez egy ősi
funkció, ami belénk van kódolva.
Ha kapunk enni, akkor az ételből
származó energiából dolgozunk,
ameddig az tart, utána raktároz.
A vércukorszintnek mindig stabilnak kell lennie. Ha az megemelkedik, akkor a szervezetnek valamit
csinálnia kell, még akkor is, ha nem
viszünk be táplálékot.
–– Úgy érzem, azért ez rengeteg
önfegyelmet és önmegtartóztatást
igényel az étkezés tekintetében.
Mit ajánlsz azoknak, akik hasonló
fizikai tüneteket produkálnak, mint
amelyeket te is korábban. Csapjanak fel egy ketogénreceptkönyvet, és kezdjen aszerint táplálkozni,
vagy mi legyen az első lépés?
–– Ez is jó kérdés. Számomra a
jelen állapot nagyon fix és stabilan működő dolog. Én az elmúlt
években nagyon jól tudom ezt
magamon alkalmazni és nagyon
pici erőfeszítést igényel. A súlyom
nem változik, tökéletesen beállt.
Minden izmom látszódik, minden
izmom funkcionálisan működik.
Soha nem vagyok éhes, sőt nagyon jókat eszem, és nagyon sok
mindent eszem. Én azt gondolom,
hogyha valaki hasonló tüneteket
mutat, mint amiket én is mutattam,
akkor első körben kezdje el magát
kiokosítani. Nézze meg, hogy mi
lehet a kiváltó ok. Ne a tünetet kezelje, ne a tünetre koncentráljon,
hanem arra, hogy mi lehet a kiváltó
ok. Tapasztalatom szerint a kiváltó
ok pedig mindig egy hiányállapot,
amit ilyenkor a szervezet jelez.
–– Tehát „egyszerűen” nézzük
meg, hogy mit eszünk, és próbáljuk meg kisakkozni, mi az, amiből
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kevesebbet viszünk be, és mi az,
amiből esetleg többet? Ez a megoldás kulcsa?
–– Körülbelül igen, bár ez egy kicsit sarkítás, ez ennél komplexebb.
Figyelembe kell venni különböző faktorokat. Például a stresszfaktort. Ha valaki éjszaka dolgozik, ami miatt éjszaka nem tud
aludni, akkor hiába viszünk be jó
tápanyagot. Ha nem tud regenerálódni a szervezet, akkor folyamatosan egy hiányállapotot fog
mutatni. Nagyon sokan keresnek
meg egészségtanácsért, nagyon
sok emberrel dolgozom együtt.
Én mindig elmesélem, hogy mi az,
ami nálam működött, hogy példát
mutassak. Egyébként ez az egész
már tudományág lett. Az amerikai
egyetemeken tananyagként tanítják, sőt nagy valószínűséggel Magyarországon is el fogjuk kezdeni
tanítani, mert a szervezet ősi funkciójáról beszélünk. De ami még
nagyon fontos és nélkülözhetetlen
ahhoz, hogy működjön, az a mozgás. Hiába állítunk be valakinél ketogéndiétát, hiába rakjuk rendbe
az étkezési és folyadékfogyasztási
szokásait, hiába csökkentjük le a
stresszfaktort és az alvását állítjuk
be, hogyha mozgásszegény életet él. Nem használja fel az energiát, csak ül egész nap, és tévét
néz, akkor megint nem fog sajnos
jól működni, akármilyen ketogéndiétáról is beszélünk. Mozogni, sétálni, átmozgatni a testrészeinket,
kicsit nyújtani az ízületeket nagyon
fontos. Azt a csodát nem lehet várni, hogy csak az étkezési rendszer
beállításával egyben az egészségünket is tökéletes pályára állítjuk.
Ez egy komplex és odafigyelést
igénylő feladat, de azt hiszem, az
egészségünk érdekében ezt az áldozatot meg kell hoznunk.
Forrás: www.filantropikum.com
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Belefulladunk a műanyag palackokba. Ezt persze lehet képletesen is érteni, amivel a környezetszen�nyezés ezen formájának hatalmas nagyságára utalunk, de lassan már a szó legszorosabb értelmében
fulladást okozhatnak a le nem bomló műanyagok. Tíz évvel ezelőtt körülbelül 300 milliárd PET-palack
fogyott éves szinten, 2016-ban viszont már 480 milliárd. 2021-re az éves italospalack-vásárlás elérheti
a 600 milliárd darabot. Ezt az Euromonitor International jelentése közölte. Világszerte körülbelül 340
milliárd palackot nem hasznosítanak újra évente, ami hatalmas mennyiség.

A tavaszi árhullámok 2019-ben
sem kímélték a Tiszát és környékét. A kiskörei duzzasztóműhöz
ismét rekordmennyiségű, uszadékfából és háztartási szemétből – főleg műanyagokból – álló
szennyezés érkezett. A helyzetet
kezelni kell, és szerencsére civilek,
vízügyi szakemberek és egy globális nagyvállalat, a Coca-Cola
felismerte ennek fontosságát – és
saját felelősségét –, és tettek az
ügy érdekében. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság a rakodótér
fejlesztését tervezi, a PET-kupa

civil környezetvédelmi program
részt vesz a kitermelt hulladék
szelektálásában és újrahasznosításában. A The Coca‑Cola Foundation pedig a Hulladékmentes
Tisza projekt keretében nyújt
anyagi támogatást a helyzet felszámolására.
A háromoldalú összefogás a folyamatos védekezést, a kitermelt
hulladék jelentős mértékű újrahasznosítását és a folyó egyre
nagyobb mértékű megtisztítását
tűzte ki célul, amelynek eredményeként július 26-án közel 100 lel-

kes „kólás” munkatárs vett részt a
folyó kiskörei szakaszának megtisztításában. A tisztításon a Magellán stábja is részt vett, és ha
már ott voltunk, tudósítottunk is.
Madártávlatból nézve a Tisza és
környéke tényleg olyan, mint egy
festmény. De egészen máshogy
néz ki, ha leereszkedünk, és elmegyünk a gát és az ártér környékére. A folyó és a part is tele
van szeméttel. Az önkéntes „PETtelenítésen” Vereczkey Ákos kétszeres olimpiai bajnok kajakozó
is részt vett, aki szomorúan mu-
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tatta, hogy néhány perc alatt mi
mindent halászott ki a Tiszából.
„Egy újszerű papucsot, söröspalackok, üdítősüveget.” A din�nyésháti kikötőhöz közeli partszakaszt önkéntesek hada is ellepte.
Az egyik legaktívabb aktivista
Szabó Tamás, aki szintén arról beszélt, hogy rengeteg hulladéktól
sikerült már mentesíteni a folyót.
„Ide kikötöttünk, és hát nem számoltuk, de már jó párszor elvitték
a zsákokat, legalább már 20-30
zsákot összeszedtünk.” A csapatok korán reggel érkeztek, majd
kettéváltak. Egyik részük szelektált, mint Zsófi… „Hogyha olajos
ez a flakon, mint ez a nagy, akkor
kommunális. Illetve vannak ezek
a kicsik, étolajos, kommunális.”
A másik részük pedig kajakba
pattant, és a közeli ártérig evezett. Sokkolta őket a látvány és a
szemét mennyisége. „Elképesztő
mennyiségű szemetet találtunk,
néhány evezőcsapás után belefutottunk ebbe a szemétszigetbe.
És azt mondhatjuk, hogy egy óra
leforgása alatt több mint 10 zsák
szemetet gyűjtöttünk össze, aminek a nagy része PET-palack.” Békefi László a magyarországi Coca-Cola első számú vezetője. Ez a
nagyvállalat aktív részese a műanyag hulladékok termelésének,
de a magyarországi leányvállalat
2019-ben úgy döntött, hogy a Tisza hulladékmentesítésével részt
vesz a szemét eltakarításában.
„Részesei vagyunk ennek a jelenségnek, ugyanakkor hiszünk abban, hogy a hulladékmentes világ
megvalósítható.”
A multi két év alatt 73 millió forintot és önkéntes munkatársakat
ad; a cél, hogy legalább 80 tonna
műanyagot szedjenek össze a Tiszánál. A Földet sújtó környezeti
problémák kialakulásában alap-
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vető szerepe van a fogyasztói
társadalomnak és az embereket
kiszolgáló óriáscégeknek. És bár
egyre több civil kezdeményezés
alakul a fenntarthatóbb élet megismertetésére, a nagyvállalatok is

gatják a szelektív hulladékgyűjtés
infrastruktúrájának kiépítését Magyarországon. Továbbá céljuk az
is, hogy 2030-ra az összes általuk
kibocsátott műanyagot visszaváltsák és visszafordítsák.

törekednek arra, hogy minél kevésbé szennyezék a környezetet,
és javuljon a helyzet. „A kulcs itt
a szelektív hulladékgyűjtés, és
bármit is csinál bármelyik vállalat,
bármit is csinálnak a civil szervezetek, a fogyasztók nélkül nem
lehetünk sikeresek a hulladékmentes világ megvalósításában,
hiszen az, hogy a fogyasztók a Tiszába dobják-e a szemetet, vagy
a hulladékgyűjtőbe, vagy a szelektív hulladékgyűjtőbe, az legalább annyira fontos, mint hogy
a vállalatok milyen kezdeményezéseket indítanak a projekt sikere érdekében.” A nagyvállalatnak
például az összes PET-palackja
újrahasznosítható, a kibocsátott
PET-palackok 25%-a újrahasznosított, és minden évben támo-

Elhatározások tehát vannak, de a
teljes rendszer megváltoztatásához idő kell.
Közben evezzünk vissza más vizekre. Szennyezettebb vizekre.
A part mellett végig kajakok sorakoznak, és a vízen is nagy a sürgés-forgás. Mindenki a szemetet
szedi, ahogy a már megismert
Tamás is. „Szerintem addig senkinek nem sokkoló, amíg nem
jön ide, és nem kezd el dolgozni
ezen.” A talált hulladékot az önkéntesek zsákokba teszik, a szemetet pedig egy hajó gyűjti ös�sze. „Itt azért már szépen gyűlik,
én azt mondom, hogy most már
túl vagyunk az 500 kilón jóval,
amikor már elkezd a hajó hátulja
kiemelkedni, akkor az már jóval
afölött van. Ez lesz a harmadik

kör, amit a partra vittünk, de nemcsak mi vittünk csomagokat oda,
hanem a motorcsónakok is segítenek a szállításban.”
Ezen a hajón rengeteg az újrahasznosított dolog, olyanok,
amelyek másnak talán kidobandók, de tulajdonosának értékek.
Molnár Attila, aki egyébként a
PET-kupa alapítója, büszkén mutatja a részleteket a csodás vízi
járművén. „A kormány egy használt biciklifelni, elég jól működik.
Ez egy használaton kívüli függőágy, de a hajó alja is érdekes,
ugyanis PET-palackok tartják a
vízen. Így tudjuk megmutatni,
hogy mi mindenre képes a pillepalack. Nagyon sokat szidjuk, de
azért egyáltalán nem ördögtől
való, könnyű, strapabíró, és fenntartja ezt a hajót, tehát figyelemfelhívó szerepe is van.” Miután
körbejártuk a partot, Vereczkey
Ákos olimpikonnal mi is kenuba
pattanunk. Egyrészt, hogy lássuk
az ártéren lévő szeméthelyzetet,
másrészt pedig, hogy segítsünk.
A hulladékra rá is akadtunk, de
nem közvetlenül a part mellett.
Legalább 5 percet kellett sétálnunk, hogy találjunk bármit is.
„Én azon döbbentem meg, hogy
nem PET-palackok vannak itt az
ártérben, hanem PET-hegyek.”
Itt ezen a részen már tényleg an�nyi volt a hulladék, hogy egy nagy
zsák 5-10 perc alatt telt meg. Nagyon sok a kommunális hulladék.
Az itt található szemét nagy része
nem Magyarországról, hanem főleg Ukrajnából és Romániából
érkezik egy-egy áradással. Ezekben az országokban nem ritka,
hogy egyszerűen lerakják a partra a szemetet, és az áradás belemossa a hulladékot a Tiszába.
Közben a vízerőműhöz megyünk,
ahol a látvány sokkoló. Hatal-
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mas szemétáradat zúdul le hozzánk. De bármennyire is drámai
a kép, jó hír, hogy ha nem olyan
óriási az ár, akkor a folyót jól lehet tisztítani. Ezek már egyébként a felfogott szemetek, amelyek egy részét még újra is tudják
hasznosítani. Erről Fejes Lőrinc, a
Közép-tiszai Vízügyi Igazgatóság
szakaszmérnöke beszélt nekünk.
„Uszályba rakjuk hatalmas úszó
kotrókkal, majd a kirakodóhelyre
szállítjuk, szétválogatjuk. Különválogatjuk azokat a fákat, amelyeket
jók lehetnek tüzelőfának, a műanyagot is szétválogatjuk.” 2004től rendszeres a külföldi eredetű
kommunális hulladékszennyezés
a Felső-Tisza vidék folyóin. Az elmúlt 15 év alatt negyvenszer volt
50 palack/perces vagy azt meghaladó intenzitású szennyezés, a
csúcsértékek pedig elérték már a
300-500 palack/percet is.
A szennyezés magyarországi
megállítását a kormány 1,3 milliárd forint összegű támogatása

is segíti. A beruházás célja, hogy
a vízügyi szolgálat már az árvizek
idején a folyó medrét elzáró hajókkal, a hulladék part felé terelésével és kiemelésével el tudja
távolítani a szemetet. A fejlesztés
keretén belül a többi közt új hulladékleszedő hajókat is beszereztek. Bár itt elsődleges megoldás a
szomszéd országok magatartásának megváltoztatása lenne, mégis
talán valamelyest így is megállít-
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ható a pusztító műanyagszennyezés és a táj elcsúfítása, rongálása.
A Tiszta Tisza akció egyébként sikeresen zárult. A kemény munka
meghozta az eredményt, bár az
ember mindig többet és többet
szeretne… Szóval, a nap végére
közel 1,5 tonna hulladékot sikerült összeszedni. Ezt a 1,5 tonna
hulladékot pedig természetesen
megfelelő módon szétválogatják,
majd újrahasznosítják.
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Vagy bor, vagy víz!
Dicsérdi Liza | Fotó: internet
Becslések szerint egy felnőtt körülbelül 35 000 döntést hoz meg egy átlagos napon. Ez egy rettenetesen
magas szám, mégis, ha belegondolunk, mennyi apró lehetőség van, ami közül nap mint nap választani kell,
rájöhetünk, hogy ez egy reális érték. Vajon ebből a 35 000 kérdésből, hány jó döntés született a mai napon?
Táborokban gyakran játszottuk azt
a játékot, amikor két lehetetlennek
tűnő eset közül kell választani. Egy
kis gondolatébresztőként szeretném megosztani személyes kedvencemet. „Ha választanod kéne
aközött, hogy te legyél az egyetlen
boldog vagy az egyetlen szomorú

ember, akkor mit választanál?” Elképzelhetetlen, nem igaz? Többféle
gondolat kavaroghat a fejünkben.
Egyrészt, mi értelme van a boldogságnak akkor, ha körülöttünk más
nem az, másrészt, hogyan lehet bánatosan megélni egy mesebelien
boldog világot? Valószínűleg jobb

dolgunk is van, mint ilyen abszurd
jelenségeken agyalni, de bizonyára
túl kellett már jutnunk néhány kardinális problémán is.
Nem mindegy az, hogy men�nyi időnk van dönteni, és hogy kik
azok, akik befolyásolják gondolatainkat. Hányszor van az, hogy
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hirtelen kell állást foglalnunk, és
ahelyett, hogy másra is odafigyelnénk, csak magunkra gondolunk?
Más gondolatok kavarognának a
fejünkben akkor, ha más emberek
vennének körül, és akkor is, ha nem
azonnal, hanem napokkal, esetleg
hónapokkal később kéne csak választ adnunk. Hányszor mondtuk
már, hogy nem volt más választásom… Nem biztos, hogy rossz
ember az, aki első lehetőségként a
saját boldogságát választja, de az
biztos, hogy döntéseink nagy része
hatással lesz a jövőnkre, ráadásul
nem csak a sajátunkra.
Most, hogy pályaválasztás előtt
állok, gyakran megfordul a fejem-

ben, vajon tényleg tudom-e, hogy
mit szeretnék. Felmerül a kérdés
bennem, és még valószínűleg sok
diáktársamban, tényleg azt a szakmát tanuljuk-e, ami igazán hozzánk
való? Lehet, hogy már nyolcadik
osztályban rosszul döntöttünk?
Vagy jó úton járunk? Véleményem
szerint, amikor akadályba ütközik
az ember, hajlamos megkérdőjelezni elképzeléseit, és elbizonytalanodik. Valahogy én is ezt érzem
most, a rengeteg tennivaló közepette. De itt vagyok, és jelenleg itt
kell jól teljesítenem és jó döntéseket hoznom.
Bárhogyan is választunk, annak lesz
előnye és hátránya, de fontos tud-
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nunk, hogy azzal, ha nem teszünk
semmit, nem jutunk előrébb. És ez
is egy döntés.
A közgazdaságtanban találkozhatunk az úgynevezett SWOT-analízissel, amely a stratégiaalkotás
folyamatának egyik lépése. Ezzel
a módszerrel könnyebben meghatározhatóvá válnak a megfelelő
választás legfontosabb alappillérei:
az erősség, a gyengeség, a lehetőség és a veszély. Ezeket a mindennapi életben is használhatjuk, már
ha van rá időnk.
Ám, ha a közgazdaságtan nem
áll túl közel hozzánk, gondoljunk
eleink bölcsességeire, miszerint:
„Aludjunk rá egyet.”
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Szedres a reformkorban
Bezerédj Amália életútja
Susán Janka | Fotó: internet, Paksi Pákolicz István Városi Könyvtár

Készültem a következő barangolós riportra, nézegettem, melyik legyen a következő település, és végül
Szedrest választottam. Tovább keresgettem, ismerkedtem a településsel, mik történnek arrafelé, milyen
a múltja? Így találtam rá Bezerédj Amáliára, akinek sorsa összeforrt a 19. század elején Szedressel, pontosabban az egykori hidjai kúriával. Most az egyszer kiránduljunk a múltba, a magyar biedermeier egyik
szellemi központjába, amelynek kiemelkedő személye volt Bezerédj Amália. Bár élete lángja sajnos nem
loboghatott sokáig, de szellemi öröksége annál tovább élt. Egyike volt azon első nőknek, akik szélesíteni próbálták szerepvállalásukat, és ebben férje, Bezerédj István is támogatta. A magyar irodalomban
elsőként foglalkozott komplexen a gyermekek világával, megírva kislányának Flóri könyvét.

A reformkor idejére tekintünk vis�sza, a 19. század első felére. Ekkor
kezdett felgyorsulni a társadalmi átalakulás, a fejlődés iránya az
egyenlőség, a demokrácia irányába mutatott. Az addigi rendi
társadalmakban a születés volt a
meghatározó, az új szemléletben
viszont egyre fontosabbá vált a

tulajdon, a gazdagság, a születés
másodlagossá vált.
A 19. században a vidéki lakosság
volt nagyobb számban, Magyarországon tíz ember közül nyolckilenc vidéken élt. 1800-ban Európa 23 városában éltek százezernél
többen, a század végére ezek száma 135-re emelkedett, főleg az
iparosodásnak köszönhetően.
A Bezerédj az egyik legrégibb magyar nemesi család, névadó településük a Zala vármegyei Bezeréd.
1327-ben említik az első hivatalos
okiratban, a nemesi címerlevelet
Zsigmond királytól kapta Bezerédj
Zsigmond és Bezerédj János 1430ban.
Bezerédj Amália Szentivánfán született 1804-ben Bezerédj György
és Szegedy Antónia első gyermekeként. Anyai ágról pezsgő művészeti életbe csöppent. Nagynénje,
Szegedy Róza Kisfaludy Sándor
költő felesége és múzsája volt.
A magyar színjátszást is pártfogolták, Kolozsvár és Miskolc után

1831-ben Balatonfüreden épült a
harmadik színház, ahol csak magyar nyelven játszottak. Ez volt
egyben a Dunántúl első kőszínháza is. A Kisfaludy család másik
tagja, Kisfaludy Károly verseket,
novellákat és drámákat írt, mellette festett is.
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Szülei nagy gondot fordítottak nevelésére. A zongora mellett hárfán
is megtanult játszani, és énekelni
is szeretett. Életében még a latin
volt a hivatalos nyelv, a műveltséghez hozzátartozott a több nyelv
ismerete, így a magyaron kívül írt,
olvasott, beszélt németül, franciául, angolul és latinul. Amáliának
1823-ig még hat testvére született.
Édesanyja egészsége a gyakori
szülések miatt leromlott, így már
tíz-tizenkét évesen be kellett kapcsolódnia testvérei nevelésébe,
és azok példaképévé vált. Ezen túl
a háztartási munkák elsajátítását

is fontosnak tartotta édesanyja,
amiért időnként nem igazán lelkesült, ahogy ezt naplójában is leírta:
„Mennyivel jobb volna klavérozni,
mint a konyhában a gazdaság körül szorgoskodni.”
Bezerédj István jogi tanulmányai
után 1815-16-ban a veszprémi kúriában gyakornokoskodott, ahová
Amália is ellátogatott, rajzolni és
festeni tanította. Először barátság,
majd szerelem alakult ki közöttük.
1819-ben így írt édesanyjának:
„A szerencsének egész tengere
van bennem édes jó Anyám! Megvallotta, hogy viszonozza szerel-
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memet. Ó be nagy ez, nem hittem
volna, hogy így szeressek, és illy
nagy boldogság nyíllyon előttem.
Ó be fogja jó Anyám szeretni őtet,
azt az angyali teremtést!”
Amália fiatal kora miatt két évet
még várniuk kellett, és 1821-ben
házasodtak össze Szombathelyen,
majd a Hidja pusztai ötszobás kúriába költöztek.
Hogyan éltek a nők a reformkorban? A kor erkölcse, hagyományai
szerint a nő elsődleges kötelessége a férjhez menés és az anyaság
volt. A család pénzügyi biztonsága a férfitól függött, így az a nő,
aki pártában maradt, igen nehéz
helyzetbe kerülhetett, azonkívül
is, hogy szánalom és gúny tárgyává válhatott. A férj volt a családfő,
a nők neveltetésük során is azt tanulták meg, hogy engedelmeskedjenek. Életük jelentős részében
voltak várandósak vagy szoptattak. A gyermekhalandóság magas
hányada miatt a kisgyerekek jó része nem érte meg a felnőttkort.
A lányok nevelését egészen a férjhez menésig az anya irányította, a
fiúk nevelését 8-10 éves koruktól
átvették az iskolák, kollégiumok.
Később a gazdagabb családok lányai nevelőintézetekben tanultak,
de 1846-ig nem tanították őket
magyar nyelvre, irodalomra és
történelemre sem. Voltak olyan
férfiúi téveszmék is, hogy ha egy
lány tanul, az rossz hatással lehet a termékenységére, mert az
agymunka miatt a vér az agyába
áramlik. Először a reformkor hölgyei nézegethettek divatlapot, az
első hazai, német nyelvű divatlap
1827-ben jelent meg. Nagy újítása
volt a korszaknak a kétrészes ruha,
ekkor vált divatossá a blúz. Kedvelt
parfümjük a Nemzeti illat volt, ami
rózsa-, narancs-, szegfű-, levendula-, fahéj- és bergamottolajból
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állt. Szerették illatosítani magukat,
akár úgy is, hogy kis illatzsákocskákat tűztek a szoknyájuk szélére.
Tették ezt amiatt is, mert a tisztálkodás nem volt még mindennapos. Alsóruhaként fűzőt hordtak,
és öt-hat alsószoknyát. A női szépség legfőbb fokmérője a makulátlanul tiszta fehér bőr volt, diszkrét
arcfestékkel.
Visszatérve Amáliára, ő olyan szerencsés helyzetben volt, hogy önmegvalósítása kibontakozhatott a
zenében és az irodalomban, mert
férje támogatta ez irányú törekvéseit. Külföldön ekkoriban már több
írónő volt, de Magyarországon erről még élénk vita folyt, sok férfi
nem támogatta a nők kibontakozását: „A pennát bízza a férfijakra, a Könyvírók, Critikusok sorába
ne törekedjék!” Bezerédj István az
országgyűlésben is küzdött a nők
jogaiért, és fontosnak tartotta az
ehhez szükséges feltételek megteremtését is. A szekszárdi óvoda
és a tolnai óvóképző megalapítását is ő kezdeményezte, és küzdött

a tanítóképzés megújításáért is.
Támogatta feleségét a hídjai óvoda-iskola létrehozásában 3-9 éves
gyerekek számára.
Németül kezdett el novellákat írogatni, amelyekben a korabeli as�szonysorsok problémáival foglalkozott. Érdekes lehetett volna a

nőknek ezeket az írásokat olvasni,
de Bécsben nem sikerült kiadót
találniuk. Korábban mindig férfiak
próbálták a nők lelkét, problémáit
megfejteni írásaikban, ezért lehetett ez az időszak annyira érdekes
a nők számára. A Leányiskola című
művében foglalkozott először a
nevelés kérdéseivel. Férje azt javasolta, hogy próbáljon meg magyarul írni, aminek meg is lett az
eredménye, mert 1835-ben Malby
álnéven végre megjelent A remeték című műve.
Az írás mellett nemcsak az aktív
zenélés, hanem a zeneszerzés is
érdekelte, de akkoriban ez is csak
férfiprivilégium volt. Azért próbálkozott vele, voltak versei, amelyeket meg is zenésített, és 1825/26ban megjelent egy zenedarabja a
Magyar Nóták Veszprém Vármegyéből című gyűjteményes kötetben.
1834-ben született meg kislányuk,
Flóri, így Amália figyelme még inkább a gyereknevelés felé fordult.
Ezekben az években kezdeményezte Szekszárdon az első óvoda

BARANGOLÓ

építését is, ehhez komoly szervezőmunkát és gyűjtést is végzett.
Kislányuk nevelésének köszönhetően ezekben az időkben főleg
magyar nyelven írt meséket, történeteket és verseket. 1836-ban
jelent meg kéziratos formában
a Flóri könyve, mely az első magyar nyelvű verses, képes, kottás
daloskönyv volt. A kis kötet a magyar művelődés vezérkönyvévé
vált, hiszen 1872-ig nyolc változatlan kiadása jelent meg, és 1926-ig
tizenhat kiadást ért meg. A könyv
hatása talán komplexitásának volt
köszönhető, hiszen a zene, a tánc,
az irodalom, a mese, a vers és a
képzőművészetek egységét jelenítette meg. Benedek Elek önéletrajzában így nyilatkozott róla:
„Az én első könyvem nem az ABC
volt, hanem az első igazi magyar
gyermekkönyv, a Flóri könyve.
Ennek a könyvecskének lelkéből
sarjadzott ki az én gyermek-ifjúsági könyveimnek terebélyes fája.
Ez tett adósává a gyermekvilágnak...”

Amália 1822 óta betegeskedett, reumás alteráció és hurut gyengítette eleinte, de végül tüdőbeteg lett.
Hiába voltak a gyógykezelések, a
kúrák, nem épült fel betegségéből.
1837 szeptemberében Máriavölgybe utazott kezeltetni magát, de onnan már nem tért vissza.
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Bezerédj István a felesége halálát
követő években feldolgozta munkásságát, és sorra megjelentette
műveit, köztük a Flóri könyvét is.
Igyekezett minden nevelési intézményhez eljuttatni azt, így válhatott sokak kedves olvasmányává.
Érdemes kézbe is venni Flóri könyvét – a Paksi Városi Könyvtárban
megtehetjük ezt egy hasonmás
kiadású példánnyal. Ahogy átlapozzuk, egyetérthetünk Benedek
Elekkel, szívhez szóló olvasmány.
Célja átfogó alapműveltség átadása a kisgyermekeknek. Az abc,
az olvasás megtanításán túl, játékok leírását, dalokat, alapvető viselkedési szabályokat és egész
széles földrajzi ismereteket ad a 19.
század eleji tudás és életmód szerint. Írója kedvessége, életszeretete pedig átüt a sorok között, ennek
köszönhette valószínűleg sokszori
kiadását.
Források: Kurucz Rózsa: A tehetséges, európai műveltségű Bezerédj
Amália (1804–1837) öröksége; torimaskepp.blog.hu; Bezerédj Amália:
Flóri könyve
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ATOMERŐMŰVET ÉPÍTÜNK

Magyarország jó úton jár
a Paks II. Atomerőmű
megépítésével

Az új blokkok látványterve

Paks II. Zrt. | Fotó: Paks II. Zrt.
Tavaly volt tíz éve, hogy az országgyűlés határozott az új paksi blokkok létesítésének előkészítéséről.
Az akkori döntés helyességét igazolja ma is az energiapiaci helyzet: sorra dőlnek meg az áramfogyasztási rekordok, magas az ország importfüggősége, új termelőkapacitásokra van szükség.
A Paks II. Atomerőműre szükség
van – mondta nem sokkal az ünnepek előtt az országházban Süli János. A két új blokk megépítéséért
felelős tárca nélküli miniszter emlékeztetett: többször elhangzott
már a Parlamentben is, hogy Magyarországnak nincs más lehetősége, mint az új atomerőmű megépítése, ha biztosítani szeretné a
lakosság, valamint az ipar számára
az olcsó és időjárástól független
villamosenergia-ellátást. Az atom-

erőművek nélkül a klímavédelmi
célkitűzéseket nem lehet telje
síteni.
Az Országházban született meg
valamivel több mint tíz éve az a
döntés, amely megnyitotta a lehetőséget a magyar nukleáris kapacitás hosszú távú fenntartására.
2009. március 30-án a jelen lévő
országgyűlési képviselők nagy
többsége – 95,4%-a – mondott
igent a rendeletre, amely megadta az előzetes, elvi hozzájárulást a

Paksi Atomerőmű telephelyén új
atomerőművi blokk(ok) létesítésének előkészítéséhez. A 2009-ben
született döntés helyességét, a
Paks II.-projekt szükségességét
igazolta 2019 statisztikája is. Sorra
dőltek az áramfogyasztási rekordok: január 23-án eddig soha nem
tapasztalt, 6926 MW-os csúcsterhelést mértek, június 27-én pedig
történelmi nyári rekordértéknek
számító 6633 MW-os értéket regisztráltak. Miközben hazánk villa-
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mosenergia-igénye folyamatosan
emelkedik, a magyarországi áramtermelés tíz év alatt mintegy negyedével csökkent. Pedig a MAVIR
Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. prognózisa szerint a magyar gazdaság
nettó villamosenergia-fogyasztása a következő 15 év során átlagosan évi 0,6-1 %-kal bővülhet. Így az
összes villamosenergia-felhasználás 2023-ra várt értéke 46,7 TWh,
2028-ra 48,9 TWh, 2033-ra pedig
elérheti az 50,9 TWh-t.
Magyarországnak szüksége van a
két új paksi blokkra azért is, hogy
a növekvő áramfogyasztás mellett
az uniós szinten is rendkívül magas
energiaimport aránya ne emelkedjen tovább. Hazánk Luxemburg és Litvánia után a harmadik
legnagyobb importőr az unióban.
2018 júniusában a havi átlagimportarány mintegy 43% volt, 2017ben volt olyan időszak, amikor az
54%-ot is elérte az import mérté-

ke. 2018 októberében pedig több
alkalommal is előfordult, hogy
Magyarország minden lehetséges irányból importálta a villamos
energiát.
A Paks II. Atomerőmű szükségessége a klímaváltozás okozta
problémák felerősödésével még
inkább megerősítést nyert. Ahogyan az ENSZ is megfogalmazta:
atomenergia nélkül nem lehet
eredményes a klímaváltozás elleni küzdelem. Hazánk földrajzi
adottságai mellett csak az atomerőművek képesek üvegházhatású gázok kibocsátása nélkül, nagy
mennyiségben villamos energia
előállítására. Fontos tény, hogy
az atomenergiát elutasító Németországhoz képest Magyarország
40 %-kal kevesebb szén-dioxid-kibocsátás mellett állít elő villamos
energiát, köszönhetően a Paksi
Atomerőmű hazai termelésben
képviselt részarányának. Az Európai Unióban a karbonmentes villa-

43

mos energia mintegy felét atomerőművek állítják elő. Ez 70 %-kal
több, mint a szél- és naperőművek
termelte áram – a jelentős különbség oka, hogy míg az időjárásfüggő megújulók átlagos kihasználtsága 15-25 % között mozog, addig
az atomerőműveké 90 % körüli,
mivel a hét minden napján, 24 órában képesek termelni.
Az atomerőművek nélkül tehát
nem lehet teljesíteni a klímavédelmi célkitűzéseket. Paks II. évente
19 TWh-nyi energiát állít majd elő.
Ha nem épülne meg a két új paksi blokk, akkor a Paksi Atomerőmű
jelenleg üzemelő négy egységének leállítása után fosszilis energiahordozó használatára kellene
áttérni a nagy mennyiségben, időjárási körülményektől függetlenül
rendelkezésre álló zsinóráram biztosítása érdekében. Ez csaknem
36 %-kal növelné meg Magyarország szén-dioxid-kibocsátását.

Folyamatos a munka az új blokkok felvonulási területén
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RADIOAKTÍV HULLADÉKOKAT KEZELŐ KFT.

Innováció
a radioaktívhulladék-kezelésben
RHK Kft. | Fotó: RHK Kft.
A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. (RHK Kft.) több mint 20 éve felelős Magyarország radioaktívhulladék-kezeléséért. Ahogy az atomtörvény is fogalmaz, elsődleges szempont munkájukban a biztonság,
amelyhez lényeges anyagi ráfordítás szükséges. Az évtizedek alatt összegyűlt tapasztalatok és aprólékos tervezőmunka eredményeként sikerülhet csökkenteni a feladattal járó költségeket úgy, hogy a
megszokott biztonsági szintet továbbra is szavatolni tudja a társaság.
Az RHK Kft. nonprofit szervezet, a
tevékenységükhöz szükséges pénzügyi keretet a Központi Nukleáris
Pénzügyi Alap (KNPA) biztosítja,
amelybe a radioaktív hulladékot termelő cégek fizetnek be, legnagyobb
mértékben az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Mivel a hulladékkezeléssel
járó feladatok túlmutatnak az atomerőmű üzemidején, ezért pontos tervezésre van szükség, hogy miután
leállították a blokkokat, biztosítva
legyenek a megfelelő források az elvégzendő feladatokra. A hulladékok
biztonságos elhelyezése országos
érdek, így a KNPA-ban felhalmozott
összeget is felelősségteljesen kell
használnia a kft.-nek – ezen szemlélet vezetett számos innovációhoz,
amelyek megvalósítása már kezdetét
vette, és amelyektől jelentős megtakarításokat várnak az RHK Kft. munkatársai.
A Püspökszilágy és Kisnémedi határában található Radioaktívhulladékfeldolgozó és -tároló (RHFT) a nem
atomerőműből származó kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékokat fogadja. A tároló több mint 40
éves létesítmény, így megalakulása
óta számtalan szabályozás változott.
Ennek következményeként a kezdeti időkben elhelyezett hulladékok,
hulladékcsomagok nem minden

esetben felelnek meg a modern kori
követelményeknek. Az RHK Kft. feladata, hogy a mai kor színvonalának
megfelelő körülményeket biztosítson a hulladékoknak a telephelyen.

áll. Az NRHT fogadja a Paksi Atomerőmű kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékát, amelyeket föld
alatti tárolókamrákban tárolnak véglegesen, 250 méteres mélységben.

Ezért indította el a társaság biztonságnövelő programját, amelynek során az RHK Kft. alapítása előtt a tárolóba került hulladékokat kitermelik,
válogatják, tömörítik és újracsomagolják őket. A program hozománya a
fentieken túl, hogy a tömörítés és az
újracsomagolás következményeként
jelentős tárolótérfogat szabadul fel,
amely lehetővé teszi, hogy a jövőben
is tudja fogadni az RHFT az intézményi hulladékokat.
A bátaapáti tárolóban alkalmazott
technológia is fontos újítások előtt

Az első tárolókamra már megtelt 537
vasbeton konténerrel. A konténerekbe egyenként 9 darab hordó került,
a közöttük fennmaradt üres teret pedig cementpéppel töltötték ki. Ennek a tárolási módnak az esetében a
tárolókamrák térfogatának mindös�sze kb. 20 %-át töltötte ki ténylegesen hulladék. Ezt a régi koncepciót
váltják fel új tárolási móddal 2020-tól,
amely során úgynevezett kompakt
hulladékcsomagokat (KHCS) helyeznek el a kamrákban. A KHCS vékony
merevített acélkonténer, amelybe 4
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darab radioaktív hulladékkal teli hordó kerül, és a közöttük fennmaradt
üres teret már folyékony radioaktív
hulladékból készített cementpéppel
töltik ki. A szilárdítás fontos mozzanat a radioaktívhulladék-kezelésben,
hiszen a hulladékot nem lehetséges
folyékony halmazállapotban véglegesen elhelyezni. Természetesen a
vasbeton konténer nyújtotta hos�szú távú védelemről sem feledkeztek
meg, a második kamrába egyetlen
nagy vasbeton medencét építettek,
ebbe kerülnek hamarosan az új hulladékcsomagok, és a további kamrák
technológiai kiépítése is így történik
majd. A Paksi Atomerőmű és az RHK
Kft. szakembereinek közös, innovatív
megoldásának köszönhetően az erőmű 50 évnyi kis és közepes aktivitású
radioaktív üzemviteli hulladékát – a
leszerelési hulladékot is beleértve –
az eredeti tervekhez képest kb. fele
annyi kamrában lehet véglegesen elhelyezni. Ehhez olyan további újításra is szükség volt, mint a nagyon kis
aktivitású hulladékkategória bevezetése. A nemzetközi tapasztalatok
szerint ezeknek a hulladéktípusoknak a biztonságos végleges elhelyezése megoldható felszíni tárolókban,
amely sokkal költséghatékonyabb
a föld alatti megoldásnál. Magyarországon a hulladékkategóriát még
2018-ban vezették be, az RHK Kft.
munkatársai pedig már dolgoznak
a tároló kialakításának megvalósítási lehetőségén. Az atomerőmű leszerelésekor keletkező hulladékok
kb. 80%-a nagyon kis aktivitású kategóriába fog tartozni, így szintén
jelentős összegeket takaríthat meg
Magyarország egy felszíni tároló kialakításával.
A Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának (KKÁT) esetében ugyancsak
innovatív megoldásokat vezettek
be. A paksi telephely az atomerőmű
szomszédságában helyezkedik el, és
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az elhasznált üzemanyagot fogadja és biztosítja annak több évtizedig
tartó átmeneti tárolását. A KKÁT
egy moduláris létesítmény, amely
az atomerőmű igényeihez igazodva
folyamatosan bővíthető úgy, hogy

lésére a tárolás folyamán. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a 26 éve
pihentetett kazetták, melyeknek már
kisebb a hőtermelésük, az első kamrákból majd fokozatosan átkerülnek
az újabb kamrákba, ahol nem okoz

közben az üzemeltetés is zavartalanul folyik. Az eredeti tervek szerint
33 kamrában 14 850 tárolócső sorakozott volna, mindegyikben 1-1
kiégett fűtőelem (450 tárolócső/
kamra). Azonban a Paksi Atomerőmű üzemidő-hosszabbítását is figyelembe véve az atomerőmű teljes 50
éves üzemideje alatt összesen 17 716
kiégett üzemanyag kazetta keletkezik majd, amelyek átmeneti tárolását
biztosítani kell. A kapacitásnövelés
tervezése során szempont volt az,
hogy a megemelkedett darabszám
elférjen az eredetileg tervezett 33
kamrában. Ez úgy valósul meg, hogy
az első 16 kamrában 450 darab tárolócső/kamra található, a 17-24. számú
kamrák már 527 darab fűtőelemet
képesek befogadni kamránként, míg
a jövőben megépülő 9 darab kamra már 703 kazetta tárolását teszi
lehetővé minden egyes kamrában.
Mivel a kamrák térfogata változatlan, ezért a tárolócsövek közelebb
kerülnek egymáshoz, így különösen
oda kell figyelni a kazetták hőterme-

problémát, hogy közelebb helyezkednek el egymáshoz. Az újonnan a
KKÁT-ba szállított fűtőelemek pedig
majd ismét az első kamrákba kerülnek. A program megvalósítása során
a már megszokott biztonsági feltételek adottak maradnak, miközben
számottevő megtakarítást eredményez a fejlesztés.
Ami igazán nehézzé teszi a költségcsökkentést a radioaktív hulladék
vagy kiégett fűtőelemek tárolása
során, hogy a megszokott biztonsági szintet továbbra is szavatolni kell.
A fenti fejlesztések mögött sokévnyi
tervezőmunka áll, a sikerek igazi gyümölcse pedig csak évtizedek múlva
mutatkozik meg, a programok befejeztével. Az elmúlt évek innovációi
több tízmilliárd forintnyi megtakarítást jelentenek majd a jövőben.
Amennyiben személyesen is szeretné megismerni az RHK Kft. tevékenységét, megtekintené a látogatóközpontjukat, úgy az alábbi
elérhetőségen kérhet további információt: latogatas@rhk.hu.
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Egészségünk megtartása
Susán Janka | Fotó: saját archívum, internet

Tóth Zoltánnal folytatott beszélgetésünk után hazafelé menve azon gondolkodtam, milyen egyszerű az
életmódváltás képlete: mozogj többet, egyél kevesebbet többször, és válogasd meg, mi kerül a tányérodra. Ugye milyen egyszerűen hangzik? Mégis, milyen keveseknek sikerül. Amikor észleljük a tüneteket, elmegyünk az orvoshoz. Elküldenek kivizsgálásra, majd legtöbbször egy gyógyszerrel térünk haza.
Egy gyógyszernek lehetnek mellékhatásai, amelyek miatt néhány év múlva kaphatunk egy másikat is,
az előző hatásainak kompenzálására. Pedig lenne másik lehetőség is, de sokszor az orvosok sem ezzel
próbálkoznak. Zoltán azonban nem akart gyógyszert szedni a vérnyomása normalizálására, és ebben
támogatta felesége, Valika is.
–– Mi volt az a pont, amikor változtatnod kellett az életmódodon?
–– Volt kettő is. Huszonnégy évet
műszakoztam, ami kihozott nálam
néhány problémát. Akkor kezdődhetett a magas vérnyomásom,

de emellett gyomorpanaszokat,
alvásproblémákat tapasztaltam.
Az éjszakás ciklusokban nem tudtam megfelelően kipihenni magam, a rákövetkező pihenőnap
pedig azzal telt, hogy helyre rá-

zódjak. Emiatt jöttem ki a műszakozásból, ami minőségi változás
volt, az addigi tünetekből sok mindent letettem ekkor. Bár az alvási
szokásaimon még mindig érezhető a műszakozás hatása, még ti-
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zenhat év múltán is. Ezen a közeljövőben még változtatnom kell.
Hat éve jelentkeztek fokozottan a
magas vérnyomás tünetei. Elmentem kardiológushoz. Megvizsgált
alaposan, végzett szívultrahangos
és terheléses EKG-vizsgálatot is.
Kielemezte az eredményeket, és
azt javasolta, hogy szedjek vérnyomáscsökkentőt. Nem csak az életmód, hanem a genetika is okozhatta ezt az állapotot nálam, hiszen
édesanyám már harmincéves kora
óta szed erre gyógyszert, és sok
egyéb másra is, már tíz fölött jár
a számuk. Én nem szerettem volna ilyen irányba elindulni. Megkérdeztem, hogy meddig kell majd a
gyógyszert szednem. Azt mondta,
ezután már mindig.
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–– A súlyod rendben volt? Az étrenden mennyire változtattatok?
Zoltán: – Miután abbahagytam
a műszakozást, feljött jó pár kilogramm, már nyolcvankilenc kiló
voltam. Éreztem a csarnokban
is, a kosármeccseken, hogy kevesebb a levegőm. Elkezdtem
odafigyelni, és két hónap alatt leadtam öt kilót, de akkor ott megálltam. Az Optimum programban
étkezési tanácsokat is kaptam,
egészen pontosan kielemeztük,
hogy az életmódomhoz milyen
energiamérleg szükséges. Három
hónapon keresztül leírtam mindent, amit megettem, hogy lássuk

ekkoriban ezeket teljesen elhagytam. A hetvenhat kilónál azonban
már visszaszivárogtak (persze sokkal kisebb mennyiségben), mert
alapvetően hiányoztak. Az ételeket mindig életem párja, Valika készítette.
Valika: – Nekem ez nem probléma. Nálunk valahogy úgy alakult a
gyerekek kicsi korától fogva, hogy
mindig volt valami, ami miatt valakinek diétáznia kellett. A lehető
legrosszabb időpontokban. Például karácsony előtt lett kiütéses
a fiam, és a doktor azt kérte, hogy
ne egyen fehérjét, cukrot, paprikát, satöbbi. Készíts így karácsonyi

pontosan, mi a helyzet. A paleoétrendet is érdekesnek találtam,
sokféle új alapanyagot kipróbáltunk. Fél év alatt hetvenhat kilóra lefogytam. Ekkor már csak arra
kellett figyelnem, hogy megálljon
a súlyvesztés, ne izomból adjam
le a súlyomat. Rendkívül szeretem
az édességeket, a csokoládét, de

menüt! De sikerült ezt is megoldani. Zoli egyébként egy ínyenc, szereti az édességet, azt is, ha az étel
jól néz ki. Az ember hozzáedződik,
hogy kitalálja és megfőzze az addig szokatlan ételeket teljesen
más alapanyagból, mint a többieknek. A nyáron lányunk is nagy életmódváltást vezetett be, vegán lett.

–– Megijedtél, amikor ezt a jövőt
vázolta fel az orvos?
–– Nem ijedtem meg, azt tudtam,
hogy nem ezt az utat szeretném
választani.
–– Tudott esetleg mást is ajánlani?
–– Abban maradtunk, hogy fél
év múlva visszamegyek hozzá, de
egyéb alternatívát nem tudott
mondani. Szentes-Szendrei Anna
Optimum programjával a munkahelyi intraneten találkoztam, amelyet egészségügyi problémákkal
küzdő emberek számára épített
fel. Mindjárt jelentkeztem is, eldöntöttem, hogy kipróbálom.
–– Korábban szinte hiányzott a
mindennapjaidból a mozgás?
–– Hosszú évek óta kosarazok a
városi bajnokságban, már akkoriban is mozogtam. Elkezdtem egy
kicsit a jógával is ismerkedni, az öt
tibeti alapgyakorlatot azóta is végzem hetente legalább háromszor.
Emellé kezdtem el a szintén heti
háromszori edzést.
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–– Mennyire volt tartós a fogyás?
–– Egy év alatt 84 kilóra visszajött
a súlyom, akkor megint beleerősítettem egy kis ételszerkezet-váltás
mellett, azóta olyan 79 körül vagyok 1-2 kilogrammon belüli szórással.
–– Mi lett a fogyás eredménye?
–– A vérnyomásom és a vérképeredményeim is visszaálltak a normális szintre. Ahogy ígértem, vis�sza is mentem a doktor úrhoz, aki
akkor már nem javasolta a vérnyomáscsökkentőt. Sőt, azt mondta,
hogy ezt a programot ezután ajánlani fogja a hozzá fordulóknak.
–– Ez a siker nagyon jó érzés lehetett! Milyen edzésre jársz most?
–– Időközben Anna kapott egy
nagyon jó ajánlatot Nyíregyházán,
azóta férje, Szentes Gábor egyedül
edzi a csoportunkat. Novemberig
ezt a Célfitness-szel kooperálva
végezte, azóta önállóan. A heti három edzés sok mindenből tevődik

össze egy-egy óra időtartamban.
Bemelegítés-köredzés, intervalledzés – nagy iramú blokkokból
és a köztük tartott pihenőkből
épül fel, ezek lehetnek eszközökkel végzett és saját súlyos gyakorlatok is. Ehhez még hozzájön heti
egy kosármeccs a bajnokság időszakában, és alkalmanként egy kis
futás, szezonban vitorlázás, ami jól
relaxáló elfoglaltság.
–– Meséld el, milyen terhelést,
milyen gyakorlatokat jelent egy intervalledzés.
–– A legutóbbi edzésen a bemelegítés után két 16 kg-os kettlebellel kezdtem. Guggolás és felállás,
55 másodperc gyakorlat, utána 15
másodperc pihenő. Kötélrázással
folytattuk 55 másodperces sorozatokkal. Utána jól lehet érezni a kart
és a vállat. Dobozra (crosstraining
boksz) ugrás sorozat után TRX-szel
végeztünk nyújtott testtartásban Y
gyakorlatot, úgy, hogy a plank tartás közben megmaradjon. A club-

bellről hallottál már? Majdnem úgy
néz ki, mint egy baseballütő, csak
vasból készül, és nincs legömbölyítve a vége. Ezzel úgynevezett
clockworkgyakorlatot végeztünk,
amikor különböző lendítéseket
kombinálunk guggolással. A súlya különböző lehet, én 15 kg-osat
használtam. Volt egy jó erős evezőpados rész is. A deadliftgyakorlat ismerős? Ezt is kettlebellel
végezzük, guggolunk, de közben
a térd nem mehet a boka elé, így
tulajdonképpen hátra kell beülni,
majd onnan gyorsan felállni. A homokzsák nem az a klasszikus vállra
vevős változat, ezen van több fogantyú, és ezzel kellett tigrisjárásban (négykézláb, de a térdet nem
lerakva, a lábszárat a földdel párhuzamosan tartva) ezt a 25 kilós
zsákot arrébb tenni. A „tacfites”
etapban saját súlyos vagy eszközös gyakorlatokat végzünk egy
perces szakaszokban. Az invertált
evezést majdnem elfelejtettem,
ami szintén TRX-es gyakorlat.
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kívül a stresszkezeléssel is számolni kell. Azzal, hogy mennyire veszi
fel az ember a konfliktusos helyzeteket, ezek bizony szépen meg
tudják emelni a vérnyomást. Tudni
kell elengedni dolgokat.

–– Kb. ennyi fér bele az edzésbe?
–– Ezután jön a „pihenés”. A tegnapi edzésen párba álltunk, fogtunk egy ötkilós medicinlabdát,
fekvésből felülés után kellett a labdát átpasszolni harmincszor, aztán
tíz húzódzkodás egy kis lábfogásos segítséggel, ez volt egy kör,
és ezt négyszer, majd még egy kör
az előzőből Az egy órába belefér
az aktív és pihenő periódusok ismétlése, és a nyújtás is. Egy ilyen
edzés végére folyik rólunk a víz, és
akár 1300 kalóriát is elégethetünk.
–– Hogyan kezdhet el valaki egy
ilyen edzést?
–– Először az edző mindenkivel
átbeszéli, hogy milyen problémái
vannak. Ha van induló létszám
egy kezdőcsapathoz, akkor oda
léphet be, ha nincs, akkor rögtön
csatlakozni tud a haladókhoz, mert
az edző figyeli a helyes tartás elsajátítását, és ő még kevesebb
ideig végzi a gyakorlatokat, kisebb
ismétlésszámmal és súlyokkal.
Egyénre szabott a terhelés. A pulzust folyamatosan figyeljük, a legnagyobb pulzusszám maximum
80%-a lehet a 220 mínusz az életkor különbségének.
–– Milyen korosztály jár az edzésekre?
–– A tizenévesektől kezdve a hatvanasokig, és úgy néz ki, hogy
a fiatalok sem mindig tudják azt
végigcsinálni, amit egy páran idősebbek, akik edzésben vagyunk.
Persze ez csak annak köszönhető,
hogy nem járnak olyan rendszeresen, mint mi.
–– Egy ilyen terhelés után lehet
nyugodtan csokit is enni.
–– Ha nem akarsz fogyni, akkor
igen. De inkább fehérjét érdemes utána bevinni, mert az be tud
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–– Az elengedésre, a stresszoldásra alkalmazol valamilyen módszert?
–– Az öt tibeti jógagyakorlat egy
jó alap, ezenkívül jártas vagyok néhány relaxációs módszerben is, és
a mozgás is rengeteget segít ebben. Az edzésen nincsen idő problémákon agyalni, ott túl kell élni a
fizikai terhelést, magunkra kell figyelni.

épülni az izmokba. A szénhidrátot inkább napközben, lehetőleg
zöldségek formájában. Köretnél,
ha rizsre vagy krumplira gondolunk, akkor egy öklömnyi lehet a
mennyisége, a húsból pedig an�nyit, hogy ne egye túl magát az
ember. Most már nem számolom
a kalóriákat. Időnként megmérem
a súlyom, és ha egy kicsit elmentem, akkor jobban megnyomom az
edzést.
–– A vérnyomásod nem emelkedett meg az óta?
–– Amikor még régebben visszamentem 84 kilóra, rögtön elkezdett
emelkedni, de ahogy visszaálltam
a mostani súlyomra, az is lecsökkent. Az étkezésen és a mozgáson

–– Az ízületek is felveszik ezt terhelést?
–– Az ízületeim már régóta kattognak, az ujjaim, a könyököm, a
térdem. Mióta edzek, ezek is jobban bírják. Továbbra is kattognak,
de kisebb mértékben és ezek nem
jelentenek problémát. Volt persze
olyan, hogy megfájdult például a
térdem, de akkor valamit nem jól
csináltam. A vállammal jártam így
az elején, de miután kezeltem a
problémát, (ez kb. 5 hónapomba
telt gyógytornász segítségével) és
fokozatos újrakezdés után csökkentettem az alkalmazott súlyokat, helyrejött. Túlzásba vittem a
kettlebellgyakorlatokat, már harmincnégy kilóssal dolgoztam.
–– Mi az, amit megtudtál magadról az életmódváltás során?
–– Sok mindenre képes vagyok!
Persze ismerni kell a határainkat,
de saját magunk is tehetünk a gyógyulásunkért. A család, de főleg
Valika támogatása nélkül nem sikerült volna. Persze jó, ha rendelkezésre állnak olyan edzők, mint
Anna és Gábor.
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Az én „Aranycsapatom”
Vadai Zsuzsa | Fotó: saját archívum

Sipos György
–– Mikor jöttetek Paksra?
–– A szülővárosunkból 1979-ben
költöztünk Paksra a feleségemmel
olyan tervekkel, hogy egy-két évet
eltöltünk itt vidéken, és majd vis�szamegyünk Budapestre. Ági testvére már itt dolgozott Pakson, az
atomerőműben, ő hívott bennünket, hogy mi is jöjjünk. Munkalehetőséget, lakást, telefont kaptunk,
nagyon jó barátaink lettek, és itt
ragadtunk immár negyven éve.
A Paksi Atomerőmű Vállalathoz a
Műszaki Fejlesztési Osztályra kerültem, majd az Automatikaosztályon dolgoztam 2005-ig, a nyugdíjba vonulásomig.
–– Honnan indult az utad?
–– Az iskoláimat Budapesten végeztem, a legelső szakmám aranyműves, majd elektroműszerész
lettem. A zenei tanulmányaimat az
Erkel Ferenc Zeneművészeti iskola
jazz tanszakán végeztem. Gyerekként a foci és a zenélés a mindennapjaim része volt, ami meghatározta az egész életemet.
Az aranyműves szakma elsajátítása és a zenei pályafutásom egy
időszakra esett. Iskolatársammal
összebarátkoztunk, amikor a Rex
zenekarába basszusgitárost kerestek. Elmentem meghallgatásra, és

ott ragadtam. Az akusztikus gitárt
ekkor lecseréltem basszusgitárra.
A zenekar összes tagja képzett zenészekből tevődött össze. A közös
zenélésünket a katonai behívóm
szakította meg 1973-ban. A zenei
pályafutásomat a katonaságnál
1973–75 között folytattam, és Pécs
egyik legjobb zenekara voltunk.
Az édesapám a futballedző, és
nagyon szigorú volt. Azt mondta,
hogy neked nem azért kell játszanod ebben a csapatban, mert az
én fiam vagy, hanem azért, mert
jobb vagy a többinél. A tarisznyámat olyan komoly tudással töltötte meg, hogy felnőttként mint
futballedző ebből mindig tudtam
meríteni, és a nehézségeket áthidalni. A pedagógiát és a „vaskalaposságot” tőle tanultam.
–– Futballedzőként mire vagy
büszke?
–– Az egyik barátom rábeszélésére vállaltam az edzőséget. Tolna
megyében NB II. osztályig képviseltük a futballt. Büszkén mondom, hogy engem soha nem küldtek el csapattól, amikor eljöttem
mindig magamtól álltam fel.
1999-ig csak felnőttcsapatom volt,
majd az ASE felkérésére lettem
utánpótlásedző az U10 korosztályban. Gondoltam, ha egy NB
II. csapatnál sikeres edző voltam,

gyerekekkel simán veszem az akadályokat. Az első edzést amikor
megtartottam, olyan fáradtam jöttem haza, hogy alig álltam a lábamon. Rájöttem, hogy az utánpótlás korú gyerekeket nem edzeni
kell, hanem tanítani. Alig vártam,
hogy kinn legyek velük és dolgozhassunk együtt. Közülük mára
többen magas szinten játszanak
(Pokornyi Peti, Szabó János, Fiola
Attila). Szabó Jani mondta, hogy
„Gyuri bá’, olyanok vagyunk, mint
egy nagy család”. Tízéves koruktól
18 éves korukig (U10-U18) vittem
őket, és az edzői pályafutásom
legszebb éveit köszönhetem nekik.
Ezek a srácok alkották az én „Aranycsapatomat”!
–– Mivel foglalkozol mostanában?
–– Megtanultam autodidakta módon a zeneszerkesztést, ami nagyon érdekel. Gyuri barátommal,
akivel a Rex együttesben játszottam, 35 év után ismét elkezdtünk
együtt zenélni. Mivel ketten vagyunk, és a jó hangzáshoz szükség van a többi szekcióra (dob,
billentyűs, fúvós), a zenei műből
kiveszem a szólógitárját és az én
basszusgitáromat, és így élő zenével tudjuk szórakoztatni a barátainkat, és olyan hangzású az előadásunk, mintha az egész együttes
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szólalna meg a színpadon. Baráti
társaságunknak szívesen játszunk,
és akkor mindenki örömére visszatérnek a fiatalkori emlékeink.
Szeretek „bütykörészni”, a lakásunk fényforrását magam készítettem, programozható, hogy milyen
színű fény világítsa meg a teret.
Az ASE öregfiúk-labdarúgócsapatának és a lábteniszszakosztálynak a honlapját én szerkesztettem
meg. Az ASE öregfiúk-labdarúgócsapatának 1986 óta, a lábteniszklubnak 1996 óta vagyok az egyik
vezetője. Minden szerdán és vasárnap vannak bajnoki mérkőzéseink,
ami évi 104 játéknapot jelent. Nálunk, ha szakad az eső vagy a hó,
föl se merül, hogy elmarad a játék.
Szabadtéren az ASE-pályán és az
Ürgemezőn játszunk. Volt, hogy a
játék előtt a havat letoltuk a pályáról, és szakadó hóesésben végig
játszottuk a szetteket.
–– Milyen zenéket kedvelsz?
–– Amilyen zenéket akarok hallgatni, azokat szeretem. Beatles, a
Bee Gees (eszméletlen koncertjeik
vannak a gyűjteményemben), de
a progresszív rock világát is kedvelem. Muszorgszkij „Egy kiállítás
képei” című zongoraciklusát hallgatva szinte elájulok. Az opera
slágereket is imádom hallgatni.
A feleségemmel, Ágival 1973 óta
ismerjük egymást, és 1979-ben
házasodtunk össze. Ő húsz évet
dolgozott az atomerőműben.
–– Nyugdíjasként mivel foglalkozol?
–– Ági: – Mindig szerettem a számítástechnikát, és nyugdíjasként
is sokat foglalkozom szerkesztői
programokkal. Gyurinak Excel
programmal elkészítettem egy
olyan adatállományt, amivel naprakészen látta a focicsapat rangadóinak az eredményét, játékosok
adatait, a gólszerzőktől az ellenfe-

lekig mindenre rá tudott keresni.
Sokat dolgoztam vele, de nagyon
örültem, amikor láttam, hogy a
férjem munkáját segíteni tudtam.
A kedvenc programjaimmal – Photoshop (fotók manipulálása), Illustrator (adott kép alapján saját
tervezésű grafikák illusztrálása) és
az InDesign (könyveket, naplókat,
hajtogatott lapokat lehet szerkeszteni vele) – csodás dolgokat alkotok. A gépemre gyönyörű tapétákat készítek magamnak, minden
évszakra, ünnepekre és jeles napokra. Nagyon szeretek kézimunkázni és olvasni. Naponta főzők,
szeretem megtervezni az ételeket
és a hozzávalókat megvásárolni.
Gyuri: – A természet közelségét
nagyon szeretjük, nem is tudnánk
máshol elképzelni az életünket.
A budapesti zenész barátom, amikor lejön hozzánk, mindig elmondja, hogy „Gyuri, eszméletlenül jól
érzem Pakson magam”.
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2019. december
Bódi László beruházási programvezető MVIGH PFO
Vági József ügyeletes műszerész
MVIGH ÜVIG ÜVFO IÜO
Vörös József karbantartó lakatos
MVIGH KAIG KAFO AKO
Hazer Antal műszerész MVIGH KAIG
ÜFFO DRO
Czinkóczki Pál műszaki ellenőr
MVIGH KAIG ÜFFO AO
Dr. Nagy József Attila humánbiztonsági főszakértő BIG
Homoki Zoltán dozimetrikus BIG
SKVFO DO
Kalamár László csoportvezető GIG
LOGFO BSZO
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„Beérett az, amiért addig
szívvel-lélekkel dolgoztam”
Orbán Ottilia | Fotó: Juhász Luca

Németh Irén
gazdasági elemző

–– Mióta dolgozol az erőműben? Itt kezdted a pályafutásod?
Ha nem, hol?
–– Érettségi után 1973-ban kezdtem el dolgozni a tiszai erőműnél, ugyanis akkor még Tiszaújvárosban laktunk. 1981-ben
áthelyezéssel jöttünk Paksra,
az akkori PAV-hoz (Paksi Atomerőmű Vállalat). Nem töltöttem
itt sok időt, ugyanis a következő
évben átmentem a Vegyépszer
Paksi Kirendeltségéhez. Itt árkalkulátori munkát végeztem a cég
építés-szerelési tevékenységének
pótmunkáira. 1985 tavaszán az
atomerőmű árszakértőket és árkalkulátorokat keresett – és mivel
én közben megszereztem az árszakértői képesítést kohó- és gépipari szakon – jelentkeztem újra az
atomerőműhöz. Fel is vettek, így
1985-től folyamatosan itt dolgozom. Először árszakértőként, később pályáztam az akkor alakuló
Tájékoztatási Iroda pénzügyi- és
reklámelőadói posztjára. Az árszakértői tevékenységem kapcsán
a cég által megkötendő szerződéseket vizsgáltuk, véleményeztük árszaki szempontból, szükség
esetén költségvetéseket készítettünk. Nagyon érdekes munka volt.
Szerettem, de közben mégis másfelé kacsintgattam: marketinget

és rendezvényszervezést is tanultam Dunaújvárosban, így kerültem
1992-ben a Tájékoztatási Irodába.
Kovács Balázs akkor jött be az
ESZI-ből, ő lett az iroda vezetője,
meghallgatott engem, és ’92 karácsonya előtt, mint egy karácsonyi csomagot, átadta, hogy akkor
január 1-jétől itt kezdhetsz nálunk.
A mai napig is szeretem ezt a csapatot, igaz, azóta már ezerszer átalakult. Sokan elmentek már a régiek közül.
Itt kamatoztathattam az eddigi
ismereteimet, ugyanis az én feladatom volt a gazdasági terület
kialakítása. Reklámszerződések, támogatások, reklámajándékok beszerzése, ezen túl a céges rendezvények szervezése, bonyolítása.
–– Mit tekintesz a munkád legnagyobb sikerének? Voltak-e valamilyen – akár pozitív, akár negatív
szempontból – különösen emlékezetes események, történetek?
–– Igazából mindent, amit elvégeztem és elvégezhettem. Ami
megkoronázta ezt az egészet az
az volt, hogy az akkori főnökömtől kaptam lehetőséget arra, hogy
a gyakorlatban is beteljesíthessem
a rendezvényszervezői tudásomat.
Nagy élmény volt számomra, amikor 1993-ban megkaptam a második alkalommal megrendezendő
Céggyűrű-ünnepség háziasszonyi
szerepét, ami 15 éven keresztül
az én reszortom maradt. Nagyon

szerettem, számos kedves emberrel találkoztam, ismerkedtem meg.
Jó volt színpadról látni a boldog,
örömteli arcokat a kitüntetések átvétele után, és meleg szívvel gratulálni az ünnepeltnek. Nekem ez
egy beteljesülés volt. Közben a
Duna-parti rendezvények szervezésére és lebonyolítására is rám
esett a választás, igy a város életében is tevékenyen részt vettem ez
által. A Duna-parti lelátó mintegy
2500 főt volt képes befogadni, nagyon izgalmas és örömteli volt ekkora nézőtábornak felkonferálni a
programokat.
–– Díjak, elismerések?
–– A céges rendezvények házias�szonyaként nagyon sokszor volt
alkalmam gratulálni barátoknak,
kollégáknak kitüntetéseik alkalmából, ami őszinte örömmel töltött el.
2002-ben nekem is részem volt ebben a kitüntetésben, úgy éreztem,
beérett az, amiért addig szívvellélekkel dolgoztam. Csodás érzés
volt, és nagyon büszke vagyok rá.
Amikor meghajoltam a színpadon,
felzúgott a taps…, a mai napig
könnybe lábad a szemem. Ez a kitüntetés visszaigazolása volt annak, hogy a feletteseim elismerték
a munkámat, és egyfajta bizonyossága annak, hogy jól csináltam,
amit csináltam, és amíg dolgozom,
igyekszem továbbra is a maximumot nyújtani a munkámban.
–– Család, hobbi, szabadidő?
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–– Két felnőtt lányom van, és négy
unokám – két lány és két fiú. A lányok már nagyok, 14 és 12 évesek,
Julikám már a gimnáziumi felvételire készül, Boglárka hatodikos.
Ádám második osztályos és Örs
középső ovis. Nagyon szeretem
őket, és nagyon büszke vagyok rájuk. Ügyesek, jó tanulók, jól zenélnek, jól sportolnak amellett, hogy

vagy különdíjas. Kb. 15 éve vagyok
háziasszonya a fesztivál vasárnapi
főzőversenyének. Szeretem ezt a
színes, vidám forgatagot a kezdő
napjától a befejezéséig. Kedves
embereket ismertem meg, sokukkal a mai napig barátságot ápolok;
szakácsok, zenészek, újságírók és
zenekedvelők. A fesztiválnak köszönhetően egy új világ tárult fel

matoztatni majd a nyugdíjas napjaimban a rendezvényszervezéssel
együtt. Van egy családi nyaralónk
Domboriban, ahol béke, csend és
nyugalom honol, ahol nem autótülkölésre, hanem madárcsicsergésre
lehet ébredni. Nagyon szeretjük az
itteni létet.
–– Mi a legfontosabb dolog az életedben?

kiváló a tanulmányi eredményük.
Szabadidőmben túrázok, tagja
vagyok az ASE természetjáró csapatának, szeretek utazni. Peru és
Malajzia szerepel még a bakancslistámon, remélem, sikerül.
A kezdetektől, már 27 éve teljes
szívvel kötődők a Nemzetközi Gastroblues Fesztiválhoz – kezdetben
főzőként, később a főzőversenyek
koordinálójaként és természetesen
zenehallgatóként. Főzőként többször voltam dobogós helyezett

előttem, a zene világa. Azóta más
füllel hallgatom, más szívvel érzem
a zenét. Élmény zenészekkel beszélgetni arról, hogy hogyan élik
meg a fesztivált, hogyan élnek,
éreznek együtt a zenével. A templomi koncertek páratlan hangulatúak, és kellő áhítattal teli, felemelő
érzéseket kölcsönöznek a zenének
azon a helyszínen.
–– Mik a teveid a jövőre nézve?
–– Azt tervezem, hogy javítom az
orosztudásomat, és próbálom ka-

–– Legfontosabb számomra a család. A velük töltött idő minden perce csodás ajándék, tele szeretettel
és vidámsággal. Úgy gondolom,
hogy ami rossz éri az embert az
életében, azt el kell engedni, és a
jót el kell raktározni. Igy tudjuk észrevenni az életben az örömforrásokat: a madárcsicsergést, a nap melegét, a szél sóhaját, egy mosolyt,
egy kedves köszönést. Igy lehet
teljes a belső béke, a nyugalom és
a harmónia. Az élet.
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Politikai sakkjátszma
Tóth Márton | Fotó: internet
A sportok – és persze az élet – nagy része folyamatos döntésekből áll: passzoljam a labdát vagy lőjem
rá, gyorsítsak vagy várjak a végéig, engedjem magam elé, esetleg előzzem meg, fonákra vagy tenyeresre üssem? A sakkban is megvan ez a döntési kényszer, ami itt kézzel is fogható egy-egy jó lépés után:
az ellenfél bábuinak ledöntése: ennek mestere volt Garri Kaszparov, a politikusi pályát is megjárt nagymester.

Kezdő általános iskolás koromban
kezdtem el tologatni a bábukat a
pepita táblán, nagyapám, aki csütörtök délutánonként jött hozzánk,
hétről hétre újabb és újabb nyitásokat, kombinációkat mutatott,
én pedig tanultam és élveztem
a játékot. A sakknak ez a szeretete nem csapott át profi szintre,
megmaradtam az amatőr játékosok sokmilliós táborában, ám ami
a sakk magasiskolájában történik,
az azóta is érdekel. A játékkal való
ismerkedésem időszakában volt
pályája zenitjén a 20 évig világelső
Garri Kaszparov, aki nekem a sakkban azt jelentette, mint a Forma–1-

ben Ayrton Senna, kosárlabdában
Michael Jordan vagy kenuban a
Horváth-Kolonics páros (akikről
első személyes, a mára eltűnt Népfürdő utcai BSE-telepen való találkozásunkig azt hittem, hogy ők egy
személy – mentségemre szolgáljon, ekkor ismerkedtem a sportággal, és még csak 10 éves voltam).
Garri Kaszparov, az örmény-zsidó származású szovjet sakkozó 22
évesen, legfiatalabbként lett sakkvilágbajnok, amelyet csak megközelíteni tudott a később, 2009-ben
Kaszparov edzette norvég zseni,
Magnus Carlssen: ő 2013-ban, 23
évesen lépett be a sakk-királyok

sorába. Egyébként a két játékos
első meccsére 2004-ben, Rejkjavikban került sor egy rapidversenyen, ahol az első parti remije után
ugyan kikapott Kaszparovtól a 14
éves norvég, ám azóta, mint az
eredmények is bizonyítják, sok víz
lefolyt a Dunán/Volgán/Tanán.
Kaszparov 1985-ben, kalandos
úton hódította el a világbajnoki címet: azt az Anatolij Karpovot győzte le, akivel összesen 144
világbajnoki partit vívott (21-19es győzelem Kaszparov javára).
Az első csatájukat, ami 1984-ben
kezdődött, öt és fél hónap alatt
lejátszott 48 játszma után, 5 : 3-as
Karpov-vezetésnél
félbeszakították. Kilenc hónappal később,
1985-ben Kaszparov 13 : 11-es győzelmével a tizenharmadik világbajnoka lett a sportágnak. 2000-ben
Vlagyimir Kramnyik Londonban
8,5 : 6,5-ös győzelmével váltotta a
trónon.
„Mindig is tudtam, hogy hihetetlen a memóriája, mégis megdöbbentett. Azt kérdezte tőlem valaki
az asztaltársaságban, hogy játszottam-e vele valaha. Mondtam, hogy
nem, csak az ifjúsági világbajnokságon volt egy csapatmeccs 1981ben, amikor ő természetesen az
első táblánál ült, én pedig a negyediknél szerénykedtem. Azzal
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hökkentett meg, hogy ennek a
81-es meccsnek mind a nyolc lépését el tudta volna mondani, ha
kérem. Az én döntetlenem, ami
lényegében a háta mögött zajlott,
az is megmaradt az agyában. Vagy
mondhatnám azt, hogy valaki em-

lített neki egy fiatal indiait, mint a
jövő nagy tehetségét, de nemhogy
nem jött zavarba, azt mondta, amikor látta őt, kicsit bátortalanul játszotta a megnyitásokat” – érzékeltette Kállai Gábor nagymester
Kaszparov zsenijét.

AI – és hozzá kapcsolódó döntések
Deep Blue, Garri Kaszparov, AlphaGo, Li Sze Tol, AlphaZero. Hús-vér játékosok született és fejlesztett intelligenciával, illetve mesterséges intelligenciák,
amelyek mára emberfeletti szintre értek.
Garri Kaszparov 1989-ben még legyőzte a Deep Thoughtra keresztelt számítógépet, 1996-ban a Deep Blue-t, 1997-ben azonban szabályos időellenőrzés mellett, hivatalos páros mérkőzésen vereséget szenvedett tőle, és
innentől nem volt megállás, mára már nem kérdés egy ember és egy gépi
tanulásra épülő technológia közötti mérkőzés kimenetele.
Li Sze Tol, a Go játék tizennyolcszoros világbajnoka a visszavonulás mellett
döntött 2019 végén, hiszen „még ha én vagyok a legjobb játékos, akkor is
létezik egy entitás, amelyet nem lehet legyőzni”. 2016 márciusában egy ötjátszmás partiban a Google DeepMind Technologies AlphaGo nevű gépe öt
játszmából négyben legyőzte. „A mesterséges intelligencia bevonulásával a
Go játékokba jöttem rá arra, hogy már nem vagyok a csúcson, annak ellenére, hogy óriási erőfeszítések nyomán a világ első számú játékosává váltam.”
Az AlphaZero az AlphaGohoz képest más játékokat is képes profin elsajátítani, például kevesebb mint 2 óra alatt megtanulta a sógit (a sakkhoz valamen�nyire hasonló japán táblajáték), és annak világbajnokát egy 100 mérkőzéses
küzdelemben (90 győzelemmel, 8 vereséggel és 2 döntetlennel) le is győzte.
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A szakíróként is jegyzett sakkozó
2005. március 10-én búcsút mondott az asztalnak, és az ugyancsak stratégiával, taktikával, ám a
sakkal szemben sok-sok ármán�nyal is átszőtt politika felé fordult:
Egyesült Civil Frontja a putyini világgal szemben foglalt állást. Volt
elnökjelölt is, többször előállította
a rendőrség Putyin-ellenes tüntetések után, így 2013-ban jobbnak
látta külföldről folytatni a harcot az
orosz elnök ellen.
2017-ben hozta meg következő
nagy döntését: bejelentette vis�szatérését, és St. Louisban az időközben horvát állampolgárságot
felvett, háromszor házasodott 54
éves sakkozó újra asztalhoz ült:
nem a tőle megszokott formát mutatta, a tízfős mezőny nyolcadikjaként zárt.
Forrás: 444. hu, wikipédia.hu,
index.hu, origo.hu
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BABAHÍREK
Nevem: Fazekas Richárd
Születésem helye, ideje: Szekszárd, 2019.október 9.
Születéskori súlyom: 4080 g
Hosszúságom: 58 cm
Első gyermek vagyok a családban.
Anya: Fazekasné Kerner Katalin Petra, D.C. Therm Üzemi
Szolgáltató Kft.
Apa: Fazekas Richárd, az Atomix Kft.-nél nukleáris
karbantartó lakatos

Nevem: Gutveiler Laura
Születésem helye, ideje: Pécs, 2019. október 10.
Születéskori súlyom: 2830 g
Hosszúságom: 47 cm
Testvérem: Gutveiler Gerda (féltestvérem)
Anya: Dr. Vadász Ágnes, a Dunaszentgyörgy Község Önkormányzatnál
házi gyermekorvos
Apa: Gutveiler Ákos, a Gépész Műszaki Osztályon berendezésmérnök

Nevem: Mészáros Milla
Születésem helye, ideje: Pécs, 2019. október 14.
Születéskori súlyom: 3200 g
Hosszúságom: 46 cm
Tesóm: Marcell, 28 hónapos
Anya: közgazdasági osztály, gazdasági elemző
Apa: Mészáros Gábor, a Turbinaosztályon turbinaoperátor

Nevem: Szendi Rozina
Születésem helye, ideje: Szekszárd 2019. október 20.
Születéskori súlyom: 3970 g
Hosszúságom: 57 cm
Testvérem: Borka
Anya: Szendi Rita, Szekszárdi Törvényszék
Apa: Szendi Balázs, a Rendszertechnikai Osztályon vezető
rendszertechnológus
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Nevem: Hingl Hella
Születésem helye, ideje: Mohács, 2019. október 24.
Születéskori súlyom: 3710 g
Hosszúságom: 56 cm
Első gyermek vagyok a családban.
Anya: Hingl Nikoletta, a Nukleo-Med Kft.-nél vezető asszisztens
Apa: Hingl János, az Atomix Kft. Tűzoltási és Kárelhárítási Szakágazatnál tűzoltó

Nevem: Bölcsföldi Botond
Születésem helye, ideje: Mohács, 2019. október 28.
Születéskori súlyom: 3370 g
Hosszúságom: 54 cm
Első gyermek vagyok a családban.
Anya: Bölcsföldi-Danizs Vivien, jelenleg itthon van velem
Apa: Bölcsföldi Imre, Atomix Kft., betanuló ügyeletes műszerész az
Irányítástechnikai Üzemviteli Osztályon

Nevem: Hesz Lotti
Születésem helye, ideje: Pécs, 2019. november 3.
Születéskori súlyom: 2710 g
Hosszúságom: 49 cm
Első gyermek vagyok a családban.
Anya: Sztanó Adrienn, az Atomix Kft.-nél utaztatási előadó
Apa: Hesz Ádám, a Villamos Üzemviteli Osztályon vezető elektrikus

Nevünk: Prancz Ambrus és Armand (a képen balról jobbra)
Születésünk helye, ideje: Pécs, 2019. október 8.
Születéskori súlyunk: 970 g, 1740 g
Hosszúságunk: 39 cm, 42 cm
Egy ötéves testvérük van, Ármin.
Anya: Prancz Szandra,
Paks II., projektasszisztens
Apa: Prancz Zoltán, VIG BEO, belső ellenőr
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Gyászközlemény
Benedeczki Ferencné

(1955–2019)
2019. november 18-án, életének 64.
évében elhunyt Benedeczki Ferencné, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
nyugdíjasa. 1955. november 24-én
született Szekszárdon. 1981. július
1-jén vették fel a Paksi Atomerőmű
Vállalathoz. 2009. december 30-án történő korengedményes nyugdíjazásáig a Dokumentációkezelési Osztályon
dolgozott dokumentációkezelő munkakörben.
Búcsúztatójára 2019. december 2-án, Pakson, a református temetőben szűk családi körben került sor.

Wolf László

(1962–2019)
2019. november 21-én, 57 éves korában elhunyt Wolf László, az MVM
Paksi Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa.
1962. november 10-én született
Szekszárdon. 1985. április 5-én vették fel a Paksi Atomerőmű Vállalathoz. 2008. október 3-án történő rokkantnyugdíjazásáig a
Turbina- és Forgógép-karbantartó Osztályon dolgozott
nukleáris karbantartó lakatos munkakörben.
Temetése 2019. november 26-án, a tolnai temetőben volt,
ahol családja, barátok, ismerősök, volt munkatársak vettek tőle végső búcsút.

Németh József

(1952–2019)
2019. november 27-én, életének 67.
évében elhunyt Németh József, az
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa. 1952. szeptember 27-én született Pakson. 1986. január 2-án vették
fel a Paksi Atomerőmű Vállalathoz –
kisebb megszakítással – 2010. február 28-án történő korengedményes nyugdíjazásáig a Beszerzési Osztályon szerződéskötő munkakörben dolgozott. Temetése 2019. december
7-én, a bölcskei katolikus temetőben volt, ahol családja, barátok, ismerősök, volt munkatársak vettek tőle végső búcsút.

Az atomerőmű dolgozói megőrzik elhunyt munkatársaik emlékét.

Dr. Kiss Mihály

(1953–2019)
2019. november 29-én, életének 66.
évében elhunyt dr. Kiss Mihály, az
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa. 1953. október 9-én született
Pakson. 1978. május 30-án vették fel
a Paksi Atomerőmű Vállalathoz. 2007.
december 30-án történő korengedményes nyugdíjazásáig
a Humán Igazgatóságon PADOSZ-elnökként dolgozott.
Temetése 2019. december 19-én, a dunakömlődi temetőben volt, ahol családja, barátok, ismerősök, volt munkatársak vettek tőle végső búcsút.

Bencze Tamás

(1982–2019)
2019. december 6-án, 37 éves korában elhunyt Bencze Tamás, az
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. munkavállalója. 1982. július 22-én született
Budapesten. 2006. december 1-jén
vették fel a Paksi Atomerőmű Részvénytársasághoz. 2019. december 6-án történő elhunytáig
a Dozimetriai Osztályon laborvezető munkakörben dolgozott.
Temetése 2019. december 13-án, Pakson, a Fehérvári úti
temetőben volt, ahol családja, barátok, ismerősök, volt
munkatársak vettek tőle végső búcsút.

Junkuncz Gábor

(1965–2019)
2019. december 6-án, 54 éves korában elhunyt Junkuncz Gábor, az
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. munkavállalója. 1965. január 4-én született
Pakson. 1988. május 12-én vették fel
a Paksi Atomerőmű Vállalathoz. 2019.
december 6-án történő elhunytáig a Gépész Szerviz Osztályon dolgozott művezető munkakörben.
Temetése 2019. december 14-én, a tengelici temetőben volt,
ahol családja, barátok, sporttársak, ismerősök, volt munkatársak vettek tőle végső búcsút.
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„Mire fogadna Ön?”
Prancz Zoltán | Fotó: internet
– teszi fel a kérdést Blaise Pascal a világirodalom egyik
legnagyobb hatású szövegében, a fogadásérvben.
A könyvtárnyi elemzésben méltatott és kritizált gondolatmenetnek vitathatatlan érdeme, hogy lerakja a
modern kockázatelemzés és döntéselmélet alapjait.
Az alapötlet tulajdonképpen a korabeli tudományos
trend ellenében, ha úgy tetszik, annak kritikájaként látott napvilágot. A többek között Descartes által meghatározott korszakalkotó, ugyanakkor mégiscsak naiv
tudományosság az egyetemes matematika (mathesis

rekonstruálásából tehát a valószínűség és a következmény kerekednek ki kulcsszavakként, valamint az ezek
együttes figyelembevételével meghatározható kockázat, ami egyben a döntés (avagy a fogadás) alapszempontja lesz.
A fogadásérv nyomán kibontakozó valószínűségi,
kockázatkezelési, döntéselméleti módszertan jelentőségét illetően elég annyit mondani, hogy nélküle a
civilizációnk nem állhatna fenn a mai formájában: felhasználása a gazdaság szerteágazó területétől kezd-

universalis) elvét eszményítette, vagyis azt az elképzelést, hogy világunk és létünk kérdései a matematika
egzaktságával és bizonyosságával felfejthetők és megválaszolhatók. (Mai kifejezéssel így mondhatnánk: determinisztikus matematikai módszerekkel kezelhetők.)
Pascal azonban mintegy látnokian arra jutott, hogy az
ezen eszmény előtt álló mégoly hatalmas sikerek ellenére is az élet számos olyan problémát vet fel, amelyekben mindig lesz valamilyen mértékű bizonytalanság, azaz mindig lesznek olyan kérdések, amelyeket
nem lehet minden kétséget kizáróan megválaszolni.
A pascali fogadás alapötlete, lényegét tekintve, abban áll, hogy fel kell mérni, milyen kimenetelei lehetnek az adott, bizonytalanságtól uralt kérdésnek, mi
a valószínűsége a különböző alternatívák bekövetkezésének, és milyen súlyú következményekkel jár azok
megvalósulása. Pascal töredékes gondolatmenetének

ve, műszaki problémák megoldásán át, a vállalatirányítással vagy éppen a kriminalisztikával bezárólag
rendkívül széles körű.
Felvetődik viszont a kérdés, hogy ha a fogadásérvnek
ilyen óriási a pozitív hozadéka, akkor az utókor méltatása mellett miért akadt számos bírálója is – amint
erre a bevezetésben utaltunk –, köztük olyan gondolkodók, mint például Voltaire vagy Nobel-díjas írónk,
Kertész Imre. A válasz egyszerű: Pascal nem általánosságban vázolta fel a fogadás módszertanát, hanem
egy konkrét, különleges dilemmára, Isten létezésére
nézve teszi fel a kérdést: „Mire fogadna Ön?” Ezt pedig, noha egyfelől sokan üdvözölték, másfelől szintén
nem kevesen méltatlannak, céltévesztettnek találták.
Hogy jogosak-e a kritikák, ki-ki maga döntse el: a fogadásérv magyarul is elolvasható Pascal „Gondolatok” című művének 233. töredékében.

