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Dr. Kovács Antal
kommunikációs igazgató
Fotó: Juhász Luca

Kedves Olvasók!
Az Atomerőmű újság márciusi témája természetesen a tavaszt idézi,
az év talán legszebb időszakát, amikor minden újjászületik, fellélegzik, felébred az erdő, ahogy e havi lapszámunk egyik cikkében meséli az évtizedek óta a természetet járó erdész. A jó változás energiája vibrál a levegőben, a napsütésben, az egyre melegebb szélben,
esőben.
Milyen a jó változás? Egy szervezet életében biztosan olyan, amely
nemcsak a nagy egésznek, a szervezeti céloknak alárendelve jár előnyökkel, hanem mindenkinek, aki ezen belül dolgozik. Az atomerőműben a sztenderd nukleáris modell bevezetése az az eszköz, amely
az újjászületést szolgálja ebben az értelemben. A közel három éve
elindított projekt – ahogy mostani lapszámunk egyik nyilatkozója,
egy kanadai szakember mondja – végül nemcsak a fejlődést, a mutatók és eredmények javulását hozza majd el, hanem egy még inkább nyugodt, higgadt, rendezett és kiszámítható munkavégzést is
az itt dolgozóknak.
A természet és az atomerőmű szervezetének újjászületése mellett
a mostani magazinban foglalkozunk egy harmadik típusú változással is, egy olyannal, amely mindenki életében jelen van/volt/lesz, és
az egyik legfontosabb mérföldkő az ember életében: a kamaszkorral. A kamaszokra ki kellene írni, hogy „átalakítás miatt zárva” – így
jellemezte sokszor ezt az időszakot a neves gyermekpszichológus,
Vekerdy Tamás. Arról, hogy hogyan lehet mégis túlélni ezt az átalakítást, és kivárni a felnőtt ember újjászületését, szülő és gyerekpszichológus is elmondja a véleményét a mostani lapszámban – és
persze diák szerzőnk révén megtudhatjuk azt is, mi az érintettek véleménye a témában.
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„Bőven lesz változás”
Torma Dóra | Fotó: Juhász Luca, Bodajki Ákos
Közel 40 év működés után a Paksi Atomerőmű egyik legnagyobb újjászületését éli át éppen, amikoris a
Termelési Alrendszer Működésfejlesztési (TAMF) Projekt keretében vezetik be az amerikai kutatóintézetek által kidolgozott sztenderd nukleáris működési modellt. A 2018-ban indult projekt már túljutott a
félidején. Paul Ritchie folyamatirányítási szakember, a projekt egyik tanácsadója interjúnkban a kapcsolódó feladatokról, anyag- és tartalékkészlet-kezelésről, várható eredményekről beszélt.
–– A sztenderd nukleáris működési modell szakértőjeként azért hívták Önt Paksra, hogy támogassa
a bevezetést a vállalatnál. Mennyi
ideje dolgozik ezen az erőműben?
Dolgozott már hasonló eljárásokkal más országokban is?
–– Ez a 18. utam Magyarországra,
először 2017 áprilisában jöttem,
legközelebb idén március 22-én
jövök vissza. Nagyon sok hasonló

atomerőművet láttam már az elmúlt 20 évben. Dolgoztam Kanadában, az Egyesült Államokban,
Franciaországban, az Egyesült
Királyságban, Japánban, Ausztráliában és Hollandiában. Majdnem
négy évet töltöttem Európában,
egy egész évet Franciaországban
és egyet az Egyesült Királyságban
is. Hollandiában egyszer például
dolgoztam egy olyan erőműben,

ahol a Scheldt folyó torkolatának
másik oldalán egy belga atomerőmű is volt.
A TAMF projektben érintett változások mértéke és időbeli hossza
szokatlan. A TAMF projekt nem
csak a szoftvert érinti, hanem egy
teljes működési modell váltás lesz,
az IT-rendszerek mellett változnak
a folyamatok, ami nagyon sok tanulással és gyakorlással jár. Ezt

HARSONÁZIK A TAVASZ BENNÜNK
a vállalatot jó néhány éve eléggé
sikeresen működtetik, de ez nem
jelenti azt, hogy ne lenne helye
fejlődésnek. A működési modell
központi elemeit olyan jó gyakorlatok alkotják, amelyeket jórészt
amerikai atomerőművek tapasztalatából raktak össze. A teljes neve
sztenderd nukleáris működési modell, amely a teljes iparágban az
atomerőművek üzleti folyamatainak mintájául szolgál.
–– Nagyon sok erőművet látott
már a világban, van újdonság, vannak különbségek köztük és a Paksi
Atomerőmű között?
–– Bár a világ sok atomerőműve
nagyon hasonló, én inkább a különbségekre emlékszem. Mindenütt van valami, amit másként csinálnak, jobban, mint mások, így
szép kis gyűjteményre lehet szert
tenni jó gyakorlatokból. Pakson
például amit másként csinálnak,
mint a többi erőműben, és ami
nagyon jó gyakorlat, az a külső alvállalkozók iránti bizalom. Az itteni
alvállalkozók nemcsak látogatók,
akik néha benéznek, hanem sokkal
inkább rendszeres résztvevői a teljes műnek.
–– A bevezetés mely területeivel
foglalkozik?
–– Két fő területtel, az egyik a
munkairányítás, amely az erőművön belüli munkák tervezését,
engedélyeztetését,
időzítését,
végrehajtását és lezárását foglalja
magába, mind üzemi állapotban,
mind leálláskor. A másik az ellátási
lánc szervezése a szolgáltatások és
a tartalék készletek tekintetében.
Mindkettőn belül két nagyobb terület létezik: egyrészt a folyamatok, ez a magasabb szint, másrészt
pedig az eljárások, ez az alacsonyabb, ez tartalmazza a részleteket, azt, hogy pontosan hogyan
kell elvégezni az adott munkát. Bő-

5

ven lesz változás, mert ez az implementálás az erőmű nagyon sok
részét érinti: az embereket, azt,
ahogyan dolgoznak, a képzésüket,
a szervezetet, az általuk követett

képet kapni arról, hogyan dolgoznak itt, elkezdtük megmutatni,
hogyan kell a karbantartásokat
a sztenderd nukleáris működési
modell szerint végezni, majd eb-

eljárásrendeket és a használt rendszereket.
2017-ben készítettünk egy felmérést arról, hogy hol tart a Paksi
Atomerőmű, vannak-e, és milyen
hiányosságok.
–– Sok hiányosság volt?
–– Igen, mivel más megközelítéssel dolgoznak Pakson. Ez nem
azt jelenti, hogy ez rossz lenne,
ez egyszerűen annyit jelent, hogy
a sztenderd nukleáris működési
modell a munka- és anyagkészletszervezés területén más – lényegesen fejlettebb – megközelítéssel
bír. Ezeket a gyakorlatokat igazolta az idő, és sikeresen alkalmazzák őket más erőművekben is. Így
a Paksi Atomerőmű sokat nyerhet
azzal, ha adaptálja a modellt.
2017-2018-ban, az elején leginkább a munkairányítással foglalkoztunk, próbáltunk egy általános

ből kiindulva elkezdtünk haladni a
részletek felé: hogyan kell szervezni, hogy működnek a folyamatok,
hogyan fogják használni ehhez az
Asset Suite (AS) nevű szoftvert,
amikor meglesz a frissítése.
A szolgáltatásokkal és az anyag- és
tartalék készlet részleteivel igazából egy éve februárban kezdtünk
dolgozni. Ez a terület rengeteg
munkát igényel még, messze nem
tartunk még ott, ahol a munkairányítással.
–– Oktatják is az érintetteket?
–– Alapvetően a funkciógazdákat oktatjuk. Volt formális képzésük is, de munka közben is tanulnak velünk. Nekik át kell látniuk az
egészet, érteniük kell a rendszert,
a folyamatokat, és utána továbbadni az embereknek a változásokat. Pakson hét funkciógazda van,
Sörösi Róbert, Sárosdi Tamás, Ka-
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mondi Ferenc, Eigemann Réka,
Szakály Viktor, Makovecz Gyula és
Lőkös Gábor. Gyorsan tanulnak,
tényleg nagyon gyorsan, főleg ahhoz képest, hogy mennyi mindent
kell megérteni. Nemcsak az új
rendszert tanulják, sokkal inkább
egy egészen új folyamati megközelítést.
–– Mi a legnagyobb különbség
aközött, ahogy a Paksi Atomerőmű jelenleg működik, és ahogy a
sztenderd modell szerint működnie kell a jövőben?
–– Két dolog szerintem. Az elsőre van egy remek magyar szó, a
„munkamorál”. Ez, ha jól értem, a
munkához való hozzáállás. Magas
fokú szakmák szerinti specializáció
jellemző itt, de ha a dolgokat így
strukturáljuk, nehéz mindent átlátni, és még nehezebb koordinálni
az egyes szakmák között. A sztenderd nukleáris működési modell
nem szakma- vagy szervezet specifikus, hanem a munkafázisokra
fókuszál. Az egyik csoport a tervezésért felelős, a másik az időzítésért és azért, hogy minden szükséges dolog rendelkezésre álljon
a munka megkezdésekor, egy harmadik csoport pedig végrehajtja
a munkát. Minden csoport a saját
munkafázisának minden aspektusáért felel, szakmától függetlenül.
Ez pedig nagy különbség, mert
a Paksi Atomerőmű most inkább
szakmaspecifikusan strukturált.
Másrészt nagy különbséget látok
az anyag- és tartalékkezelés, valamint a szolgáltatások oldalán.
A legtöbb helyen tapasztalatom
szerint a karbantartás és a készletkezelés nagyon szoros kapcsolatban dolgozik annak biztosítására, hogy ne legyenek problémák.
De Pakson úgy látom, minden eshetőségre terveznek, ami elavult
módszer és rendkívül költséges,

illetve reaktívan gondolkodnak:
akkor akarják megoldani a problémákat, amikor már előálltak. Itt
az lesz a feladat, hogy aktívabban
kezeljék a dolgokat, hogy megelőzzék a problémákat ahelyett,
hogy reagálnak rájuk, amikor már
túl késő. Előrelátónak kell lenniük,
tudniuk kell, hogy mi van raktáron,
mire mikor lesz szükség, és cselekedniük kell már azelőtt, hogy
igény lenne az adott készletre.
–– A 12 hetes tervezési időszak bevezetése ezt a célt támogatja?
–– Igen. A 12 hét azt jelenti, hogy
ha megnézzük, milyen munkát
végeznek ezen a héten, annak a
munkának a tervezése már 12 héttel korábban elkezdődött – ebben
az időszakban eldöntötték, mit kell
csinálni, milyen alapvető anyagokra és egyebekre lesz szükség, engedélyezték a munkát, elvégezték
az időzítést, és koordináltak a csoportok között. Így amikor elérkezik
az idő, hogy elvégezzék a munkát,
magas fokon biztosak lehetnek abban, hogy megvan minden szükséges anyag, ember, eszköz és idő a
cselekvéshez. A következő hét tervezése ugyanebben a ciklusban
zajlik, az 11 héttel ezelőtt kezdődött, és így tovább minden következő héten. Persze ez nem azt jelenti, hogy ha valami tönkremegy,
akkor 12 hetet kell várni arra, hogy
megjavítsák. Ha most tönkremegy,
és a működése kritikus az erőmű
szempontjából, akkor most javítják. De a munka 80%-a tervezhető,
többnyire a rendszeres karbantartás része, csak a fennmaradó 20%
váratlan.
–– Mennyire motiváltak az ember
abban, hogy teljesítsék, megtanulják a változásokat?
–– Azok, akik átlátják, akik közel állnak a projekthez, és tényleg értik, ők igencsak motiváltak.

Sok nagyon jó ember dolgozik
a TAMF-projekten, és amikor ők
egyszeriben átlátják a szervezeti, a
folyamat- és a rendszeraspektusokat, akkor átélik azt a hirtelen felismerést, amikor minden a helyére
ugrik, és azt mondják, „jé, hát ez
tényleg jó!” A következő az implementációs fázis lesz, amikor el
kell majd magyarázniuk az egészet
a projekten kívül állóknak, el kell
adniuk az „eszmét”, a megközelítést. Ez nagyon fontos, egyben
nehéz része a munkának.
Az is motiválja az embereket, ha
látják az újdonságokat. Múlt héten elmagyaráztam az anyag- és
tartalékkészlet-raktározással foglalkozó csapatnak a raktározási
modellt és a készletfeltöltés hátterét. Nemcsak azt, hogy hogyan
működik a szoftver, hanem megmutattam nekik a matematikáját,
a logikát, a teljes folyamatot mögötte, és azt, hogy ez az egész
hogyan áll össze – teljesen el
voltak ájulva, és megállapították,
hogy ez szenzációs. Az ilyen apró
sikerek révén halad előre a TAMFprojekt.
–– Mit gondol, mi lesz a leglátványosabb, leginkább érzékelhető
része a projekt bevezetésének?
–– Eltűnik majd rengeteg rövid
távú, reaktív döntéshozatal. Angolul „tűzoltásnak” hívjuk ezt
– amikor annyira mindig a problémákat kell kezelni, hogy a tervezett munkák egy kis része készül
csak el. Ezt hosszú távú, stabil
megoldásokkal váltják majd ki, azzal, hogy állandóan elmondhatják
majd: „van egy tervünk, és végre
is tudjuk hajtani”.
Másrészről úgy gondolom, hogy
úgy, hogy a Paks II. építése is a
kapuban áll, a munkaerő sokkal
komfortosabban és hatékonyabban tud majd dolgozni a modern
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technológiákkal. Amikor egy erőmű és annak személyzete ilyen
régen dolgozik, akkor megszokja
azt, hogy bizonyos dolgokat bizonyos módon végez. De most új
helyzetek jönnek, ez pedig változást jelent.
Amikor bejelentenek egy ilyen
változást, a legtöbb ember először azt gondolja: „te jó ég, valaki jön, és el akarja venni a mun-

ról, hogy tudjuk, hol és mire költenek. Például az atomerőműben jelentős értékű pénz halmozódik fel
anyagokban és tartalék részekben,
és senki nem tudja, hogy használni
fogják-e valaha ezeket. Mindenki
hallott már a Toyota „just in time”
ellátási láncáról. Létezik hasonló az
atomerőművek számára is a sztenderd nukleáris működési modellben. Ezt fogjuk létrehozni.

a döntéshozatalhoz, tudnia kell,
hogy nem végeznek-e túl sok karbantartást, tudniuk kell, hogy milyen gyakran hibásodik meg az
adott berendezés, és azt is, mikor
kell lecserélni.
A szervezet minden szintjén különböző elvárásoknak szeretnénk, ha megfelelne a projekt a
végén. A dolgozói szinten annyi
látszik majd, hogy a dolgok sok-

kámat”. De nem, a TAMF-projekt
nem a személyi állomány csökkentéséről szól, hanem arról,
hogy meg akarnak szabadulni a
munkahátraléktól, arról, hogy képesek legyenek jobban tervezni a
munkát, arról, hogy elmondhassák: „igazolni tudjuk, hogy működtetni tudjuk ezt az erőművet,
mégpedig biztonságosan és hatékonyan”.
A másik látható elem a financiális változás. Nem arról beszélek,
hogy mennyit költenek, hanem ar-

Ugyanígy a financiális oldalhoz
tartozik, hogy a menedzsmentnek
tudnia kell a berendezések működtetésének és karbantartásának árát. Például előfordul, hogy
a mérnökök és a karbantartók
ösztönösen tudják, hogy az a berendezés túljutott az életciklusán,
és le kellene cserélni. De hogyan
lehet bemutatni ezt a menedzsmentnek jó költség- és teljesítményadatok nélkül?
Szóval a menedzsmentnek megbízható adatokra van szüksége

kal kevésbé kaotikusak, és senki
nem veszi el senkinek a munkáját.
Osztályvezetői szinten komfortosabb lesz a különböző szakmákat
átfogva dolgozni, hiszen a mai
világban senki nem fókuszálhat
csak a saját szakmájára, a dolgok
általában egyszerűen túl komplexek ahhoz, hogy bárki izoláltan
dolgozzon. Végül vezetői, igazgatói szinten egy működő, a többi
atomerőműhöz képest a lehető legjobban teljesítő szervezet
a cél.
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Jövőbe mutató orosz
technológiák
Hárfás Zsolt | Fotó: rosenergoatom.ru

A Paks II. Atomerőművet építő Roszatom orosz állami atomenergetikai konszern sikeres évet zárt 2019ben. Az atomipari óriás ma Oroszország meghatározó technológiai vállalata, amely a világszínvonalú
atomerőművek mellett szélerőműparkokat épít, a hasadóanyag-készleteket megsokszorozó technológián, az üzemanyagciklus zárásán dolgozik, és a fúziós energia mellett például kvantumszámítógép fejlesztésével is foglalkozik. A Roszatom élen jár a digitalizációban is, amelynek eredményeit Oroszországban
már a mindennapi élet számos területén alkalmazzák, megelőzve ebben akár a világ legfejlettebb országait is. A teljesség igénye nélkül következzen egy rövid válogatás a Roszatom eredményeiből.

A harmadik VVER–1200
típusú blokk
2019. november első napján, 30
nappal a tervezett határidő előtt,
kereskedelmi üzembe állt a Novovoronyezsi Atomerőmű II. kiépítés
2. blokkja. A Paks II. Atomerőműhöz
hasonló, a világ legkorszerűbb, 3+
generációs, VVER–1200 típusú egysége Oroszországban már a harmadik kereskedelmi üzembe lépett
blokk, amely klímabarát villamosenergia-termelést tesz lehetővé,
miközben garantálja az ellátásbiztonságot, valamint a versenyképes
áramot. Ebből is egyértelműen kitűnik, hogy a Roszatom széles körű
kompetenciával rendelkezik, az
orosz atomtechnológia biztonságos, megbízható és piacérett.
A világ első 3+ generációs, VVER–
1200 típusú blokkja, a Novovoronyezsi Atomerőmű II. kiépítés első
blokkja 2017 februárja óta kereskedelmi üzemben termel. Ezt a típust
a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség a világ első olyan blokkja-

ként ismerte el, amely megfelel a 3+
generációs atomerőművekkel szemben támasztott követelményeknek.
A második ilyen típusú blokk, a
Leningrádi Atomerőmű II. kiépítésének első egysége 2018 októberében kezdte meg kereskedelmi
üzemét, és december 23-án elérte
az első 10 milliárd kWh villamosenergia-termelést. Ez a kiépítés magyar szempontból is kiemelkedően
fontos, hiszen a Paks II. Atomerőmű
referenciájának számít.
A tervek szerint idén további három VVER–1200 típusú blokk fogja
megkezdeni az üzemét. A Leningrádi Atomerőmű II. kiépítésének 2.
blokkja, valamint a Belorusz Atomerőmű két új VVER–1200 típusú egysége.

Áttörés a jövőért
Igazi áttörésnek is nevezhetjük,
hogy a Roszatom december elején
bejelentette: Oroszországban kézzelfogható közelségbe került a nukleáris üzemanyagciklus zárása. A hír

jelentőségét az adja, hogy a nukleáris üzemanyagciklus zárásával a
földi uránkészletek több ezer évre
elegendővé válnak. Az ezt biztosító gyors neutronos reaktorokban
ugyanis újra fel lehet használni a kiégett fűtőelemekből kinyert plutóniumot, ami friss uránnal keverve a
töredékére csökkenti a ciklus végén
megmaradó nukleáris hulladékot.
A Roszatom az Áttörés nevű projekt
keretében – amely az atomenergetikában az új, negyedik generációs,
gyors neutronos reaktorok létesítését, és ezzel az üzemanyagciklus
zárását célozza meg – egy egész
kísérleti atomenergetikai komplexum létrehozását jelentette be. Világraszóló áttörés, hogy december
elején a Roszatomhoz tartozó TVEL
üzemanyaggyártó vállalat leányvállalata, a Szibériai Vegyi Kombinát a
BRESZT-OD-300 típusú ólomhűtésű
gyors neutronos atomerőművi blokk
létesítését célzó építési és szerelési feladatok elvégzésére vonatkozó szerződést írt alá a Titan-2 Kon-
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szern orosz mérnöki vállalattal. Az új
blokk a nyugat-szibériai Tomszk megyében található Szeverszk városa
mellett valósul meg 2026-ra.
A 300 MW teljesítményű, innovatív, gyors neutronos atomerőművi
blokk az Áttörés program kulcslétesítménye. A projekt részeként
a telephelyen építenek egy, a zárt
nukleáris üzemanyagciklushoz szükséges, kevert urán-plutónium nitrid
nukleáris üzemanyag gyártására,
illetve a kiégett üzemanyag újrafeldolgozására szolgáló moduláris berendezést is. Ennek köszönhetően
egy helyen valósul meg az energiatermelésre szolgáló gyors neutronos reaktorban keletkező kiégett
üzemanyag újrafelhasználása.
E technológia nagyban hozzájárul
az atomenergia elfogadottságának
növeléséhez, hiszen segíti a termikus neutronokkal működő „hagyományos” reaktorok kiégett fűtőelemeinek újrahasznosítását is, és
így jelentősen csökken a végleges
elhelyezésre váró nagy aktivitású
hulladék mennyisége. És a lényeg:
a jövő globális atomenergetikai
infrastruktúrája lehetőséget biztosít az egységnyi természetes urán
szinte teljes mértékű felhasználására, ötvenszeresére növelve a földi
uránkészletekből kinyerhető energia mennyiségét. A legfontosabb,
hogy ez a technológia nem a távoli jövő, hanem az atomenergetikai
ipar mércéjével mérve már a holnap
technológiája.
Jelenleg Oroszország az egyetlen olyan ország a világon, amely
rendelkezik e kétpólusú atomenergia-rendszer bevezetéséhez és az
üzemanyagciklus zárásához szükséges összes technológiával, valamint több évtizedes üzemeltetési
tapasztalattal és fejlesztésekkel is
büszkélkedhet. Ez alapozza meg
Oroszország ambiciózus és hos�-

szú távú terveit. Ennek érdekében
új termelőkapacitásokat hoznak létre a kiégett fűtőelemek feldolgozására, valamint új urán-plutónium
(MOX-üzemanyag) fejlesztése is folyamatban van.

MOX-üzemanyagot kapott a
gyors neutronos blokk
A Belojarszki Atomerőmű BN–800
típusú gyors neutronos reaktorában
először alkalmaznak tisztán MOX-

üzemanyagot. Az oroszországi Belojarszki Atomerőmű negyedik,
BN–800 típusú gyors neutronos reaktorral működő blokkjában először
alkalmaznak kizárólag szegényített
urán- és plutónium-oxid-tartalmú,
úgynevezett MOX-üzemanyagot.
Ennek első kötegeit már behelyezték a reaktorba. A MOX-üzemanyag
berakását megelőző nagyjavítás
után a blokk sikeresen újraindult.
A Belojarszki Atomerőmű mérnökei 18 MOX-üzemanyag-kazettát
helyeztek be a BN–800 típusú reaktorba. A Roszatom vállalatai, az
oroszországi atomerőműveket üze-
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meltető Roszenergoatom és a TVEL
üzemanyaggyártó vállalat további
180 üzemanyag-kazetta berakását
tervezi még idén. A Roszatom 2021
végéig a gyors neutronos reaktor aktív zónájában a még meglévő uránalapú üzemanyagot is teljes
egészében MOX-üzemanyagra cseréli le. Az orosz atomenergetika történetében ily módon először fognak
alkalmazni gyors neutronos reaktorban kizárólagosan MOX-üzem
anyagot.

Áramot termel a világ első
úszó atomerőműve
2019. december 19-én, helyi idő
szerint 11:00 órakor az észak-oroszországi Pevek városában a világ első
úszó atomerőműve csatlakozott a
villamosenergia-hálózatra.
Pevek
lakói számára ez a nap szimbolikus
lett, az új év előestéjén az itt termelt
villamos energia fénye ragyogott a
város karácsonyfáján.
Korábban az illetékes hatóság, az
orosz Szövetségi Környezetvédelmi, Műszaki és Nukleáris Ellenőrző
Szolgálat (Rosztyehnadzor) adott
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engedélyt az úszó atomerőmű villamos berendezéseinek üzemeltetésére, valamint a villamosenergia-hálózatra való csatlakozásra.
A hálózatra csatlakozást megelőzte
a szárazföldi létesítmények építésének befejezése, amelyek biztosították az összeköttetést az úszó atomerőmű és a régió nagyfeszültségű
hálózata között, valamint a szakemberek elvégezték az egyes rendszerek széles körű tesztelését és
ellenőrzését is. A globális nukleáris
ipar e jelentős eseményét kommentálva Andrej Petrov, a Roszenergoatom konszern főigazgatója megjegyezte: „Ma történelmi esemény
történt, hiszen az úszó atomerőmű
első alkalommal csatlakozott a vil-

lamosenergia-hálózathoz. Az idei
év fő feladata teljesült, 2020-ban a
feladat a kereskedelmi üzembe helyezés befejezése.”
Tavaly december óta az úszó atomerőmű folyamatosan üzemel, és
2020. február 26-ig megtermelte az
első 21 millió kWh villamos energiát.
A jelenleg próbaüzemben termelő
úszó atomerőmű az Oroszország távol-keleti részén fekvő Csukcs Autonóm Körzet térségében a villamosenergia-igény egyötödét biztosítja,
a későbbiekben pedig Csukcsföld
egészét el fogja látni villamos energiával. Ennek köszönhetően nemcsak Pevek, hanem az egész régió
megbízható és klímabarát energiaforrásává válik majd.

Az erőművet a Roszatomhoz tartozó Afrikantov Gépipari Kísérleti Tervezőiroda által kifejlesztett 2 darab
KLT–40C típusú reaktor működteti,
amely összességében 70 MW villamos és 300 MW hőteljesítményt
biztosít. Emellett ez a típusú úszó
atomerőművi blokk napi 330 ezer
köbméter tengervíz sótalanítására
is alkalmas. Az orosz atomtudósok
és hajóépítők által tervezett atomerőművet egy 144 méter hosszú, 30
méter széles és 21 000 tonna vízkiszorítású hajótestre építették.
A Lomonoszov Akadémikus üzembe állítása után a bilibinói atomerőművet és a csaunszki szénerőművet
fogja kiváltani, a jelenlegi szinthez
képest évente több tízezer tonnával
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csökkentve a szén-dioxid-kibocsátást. Az extrém téli hidegben, amikor a hőmérséklet akár -40 fok alá
esik, a közlekedési infrastruktúra hiánya miatt a távoli területek csak az
atomenergiára támaszkodhatnak a
klímavédelmi céloknak is megfelelő
gazdaságos és folyamatos villamosenergia-ellátás érdekében.

Balesetálló nukleáris
üzemanyag
Az orosz TVEL nukleáris üzemanyaggyártó vállalat fejleszti és vezeti be
a piacra az úgynevezett toleráns
vagy balesetálló üzemanyagot (angol nevén ATF – Accident Tolerant
Fuel). Ez az üzemanyag ellenáll a sú-

lyos, nem tervezhető, a hűtőközeg
elvesztéséből fakadó hipotetikus
atomerőművi baleset során fellépő
hatásoknak is. Hosszú időn keresztül képes ellenállni az aktív zóna hűtésének zavarából fakadó extrém
hőmérséklet-emelkedésnek, és így
a hidrogénfelszabadulást okozó
cirkónium-vízgőz reakció sem következhet be. A toleráns üzemanyag
használata rendszerbiztonsági, illetve az atomenergetika általános
biztonsága szempontjából egy új
minőségi szintet jelent. A TVEL
üzemanyaggyártó vállalatnak a toleráns üzemanyaggal kapcsolatos kutatásait, a tervezést és a tesztelést
a Bocsvar akadémikus nevét viselő
szervetlen anyagok csúcstechnológiás tudományos kutatóintézete
szervezi, illetve koordinálja.
A TVEL a tavalyi évben befejezte
az orosz gyártmányú ATF tesztelését az Uljanovszki területen lévő
Dimitrovgrádban, az Atomreaktorok Állami Kutatóintézetének MIR
kutatóreaktorában. A TVEL leányvállalatánál, a Novoszibirszki Vegyi Üzemben gyártott két kísérleti
üzemanyag-kazetta
méreteiben
megegyezett az orosz VVER és a
nyugati nyomottvizes PWR-atomerőművekben használatos kazettákkal, amelyek négy különböző
burkolatanyag-kombinációval
és
üzemanyagmátrixszal
rendelkeztek. Az üzemanyag-tabletták vagy
hagyományos uránium-dioxidból,
vagy megnövelt sűrűségű és hővezető képességű uránium-molibdén
ötvözetből készültek. Az üzemanyag burkolatául szolgáló pálcákat
vagy krómozott cirkóniumötvözetből, vagy króm-nikkel ötvözetből
gyártották.
2019 végén pedig a TVEL legyártotta az első orosz tervezésű, kereskedelmi célú blokkok számára
készített balesetálló üzemanyag-
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kazettákat, amelyeket 2020 első
negyedévében fognak behelyezni
a Rosztovi Atomerőmű egyik VVER–
1000 típusú reaktorába. A három
TVS–2M üzemanyag-kazetta mindegyike tizenkét ATF-üzemanyagpálcát tartalmaz, kétféle opcióval
a burkolóanyag számára: ez lehet
cirkóniumötvözet krómbevonattal
vagy króm-nikkel ötvözet. Mindkét
lehetőség hőállóbbá teszi a burkolatot.

Kvantumszámítógép
A Roszatom kutatóintézetei, mérnökei olyan számítógép kifejlesztésén dolgoznak, amelyek forradalmasítják a számítástechnikát. A
kvantumszámítógép a hagyományos bináris információtárolástól
eltérően kvantummechanikai jelenségek használatán alapszik, és
speciális programozási módszert
igényel. A kvantumszámítógép az
abszolút nulla fok közelében működik, ezért kézenfekvő, hogy az
ehhez szükséges technológiával,
szupravezető-gyártással és mérnöki
tudással rendelkező Roszatom foglalkozik a fejlesztésével. A kvantumszámítógép számítási teljesítménye
a jelenleg használt legnagyobb teljesítményű számítógépekét is jócskán felülmúlja majd, és új távlatokat
nyithat a tudomány területén.
A nukleáris üzemanyagciklus zárása, az új, a legszigorúbb biztonsági
követelmények alapján fejlesztett
termikus és gyors neutronos atomerőművek, illetve a jövő technológiája, a fúziós energetikai kutatások
vagy a kvantumszámítógép fejlesztése biztosítják, hogy az emberiség
a klímabarát villamosenergia-ellátásra alapozva olyan tudásra tegyen szert, amely segíthet a jelenleg még megoldásra váró globális
problémákon úrrá lenni.
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Ébredő er(d)ő
Kanczler-Thuróczy Zsuzsanna
Fotó: Vincze Bálint, saját archívum, Szilágyi István, Retkes Tamás - A Ti Fotóitok fotópályázat
Ha feltesszük magunknak azt a kérdést, hogy mikor sétáltunk utoljára az erdőben, sokunknak hosszasan
kellene azon törnie a fejét, hogy hány nap vagy hét múlt el e nélkül. Valaha egyek voltunk a természettel,
a munkánk, a mindennapi életünk színtere volt, amit szép fokozatosan felváltott egy más típusú élettér,
a technológia világa, a ránk zúduló információk „erdeje”, melyben sokszor tétován bolyongunk vagy elveszünk. Pedig nem létezik olyan testi-lelki baj, amire ne lenne orvosság egy kellemes erdei séta. A színek, illatok, hangok harmóniája különösen a tavasz közeledtével jótékonyan hat érzékeinkre.

TAVASZI SZÉL VIZET ÁRASZT
Az erdészek, vadászok munkájának csak egy része a vadállomány
szabályozása. Sokkal inkább az
erdő élővilágának természetes közegében való megfigyelése és a
természeti kincsek megőrzése jelenti élethivatásukat.
Idősebb Neumann Péter erdészként és hivatásos vadászként igazi
szakértője a témának.
„Él egy tévhit az emberekben az
erdész- és vadászszakmáról, hogy
vállukon a puskával a jó hűvös
erdőben sétálgatnak, ám ez korántsem így van. Sokszor nagyon
mostoha körülmények között kell
végrehajtani feladataikat. A rengeteg hajnali kelés, késői fekvés,
az időjárásnak való kitettség valami pluszt kíván, az erdő részévé
kell válni.”
Arra a kérdésre, hogy milyen hatással van az erdő az életére, Péter egy újabb kérdéssel válaszol:
„Milyen hatással van a víz a hal
életére? Kisszékelyben születtem,
mely körbe van véve erdőkkel.
Minden nyári szünetet erdei munkákkal töltöttem, egészen középiskolás koromig. Erdészeti ösztöndíjjal kerültem a főiskolára, utána
kezdtem el dolgozni hivatásos
vadászként. Ez a negyvenkettedik évem, ez az első, és úgy néz ki,
hogy most már az utolsó munkahelyem is.”
Riportalanyom rávilágít, hogy tavasszal nő a nappali megvilágítás,
egyre melegebb van, beindul a
növényekben a nedvkeringés, a
rügyfakadás, új életre kel az erdő.
Ilyenkor már minden a szaporodásról szól. „Megszületnek az első
vadmalacok, a mezei nyulak, a rókák, és majd valamikor május táján a szarvasok, őzek is. A tavasz
egy megújulás nemcsak az állatok, hanem a növények tekintetében is. Ez a terület nagyon gazdag
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növényvilággal rendelkezik. Sok
vadvirágunk és védett növényünk
van. A ritkán előforduló hóvirág
és annak rokona, a tőzike az Imsósi-erdőben lelhető fel, leszedni tilos, értékük 10 000 Ft szálanként.
Szintén védett növény a jácintra
hasonlító dunavölgyi csillagvirág.
Találkozhatunk még ilyenkor salátaboglárkával, illetve ibolyával és
orvosi tüdőfűvel, mely gyógynövény virágai a talaj kémhatásától
függően piros vagy kék színűek.
Ezenkívül a gyöngyvirág is megjelenik erdeinkben. Május környé-

is. A ragadozó madarak általában
nagyon korán rakják le a tojásaikat.
A rétisas, ami fokozottan védett,
ilyenkor már a tojásain ül, csakúgy,
mint a bagoly és a harkály.”
A tavaszi erdőtelepítésről és az
erdőjárás szabályairól is hasznos
dolgokat tudtam meg tőle. „A
kormánynak nagyon örvendetes
célkitűzése, hogy hazánk jelenlegi 25%-os erdősültségét 27%-ra
növelje, amely még mindig elmarad az ausztriai 50%-os erdősültséghez képest, de Izlandhoz, Írországhoz és Angliához viszonyítva

kén nyílnak az igazi kuriózumok, az
európai orchidea- és kosborfélék.
A legkésőbb elmenő és legkorábban visszatérő költözőmadár az örvös galamb. Őt követi a seregély,
majd a barázdabillegető és a bíbic.
A vadászok mindig e két madarat
figyelik, mert velük együtt érkezik a szalonka is, melyet azonban
vadászni nem lehet. Legutoljára
jönnek azok a madarak, amik legelőször repülnek el. Ezek általában
a sárgarigó és a gyurgyalag. József-nap tájékán visszatér a gólya
is. Errefelé ritkaság, igazi kuriózum
a fekete gólya, de a mi környékünkön találkozni ilyen példányokkal

nem állunk rosszul erdőterület
nagyságban. A klímaváltozás elleni harcban az erdőknek kiemelkedő szerepük van, de lassan el kell
gondolkodni az őshonos fajok ültetése mellett délebbről jövő, a
szárazságot jobban tűrő növények
telepítésén is.
Az erdőjárásnak vannak írott és
íratlan szabályai is. Az erdő közhasznú terület, de nem közterület.
A két fogalom nem összekeverendő. Az összes erdő szabadon látogatható Magyarországon, viszont
az erdő tulajdonosa időszakosan
korlátozhatja az erdőlátogatást
(pl.: szarvasbőgés idején, extrém
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időjárási helyzetekben). Túl korán
és késő este nem ajánlatos sétálni
az erdőben, mert általában akkor
zajlik a vadászat. Az erdőben közlekedni lehet gyalog vagy kerékpárral a kijelölt úton, és szintén
fokozott óvatossággal, a védett
növényekre ügyelve lóháton vagy
lóval vontatott járművön. Szigorúan tilos a quad, a motorkerékpár
és a személygépkocsi használata.
Ezeket az erdő szélén le kell tenni.
Nem illik hangoskodni, szemetelni,
az ott élő állatokat zavarni. Vannak
olyan védett növények, melyeket
tilos leszedni nem árt ezekről előre
tájékozódni. Gombából mindenki
szedhet a saját igényeinek megfelelően, de piaci mennyiséget már
nem. Tüzet rakni csak olyan kijelölt
helyen szabad, ahol nincs tűzgyújtási tilalom. Kutyát csak pórázon,
felügyelet alatt lehet bevinni az
erdőbe. Ha valaki agancsot talál,
akkor értesíteni kell az illetékes vadásztársaságot. Hazavitele lopásnak számít.
Az első erdészeti feladat tavasszal
az ültetések végrehajtása, a télen
kitermelt faanyag értékesítése, elszállítása és az erdősítésvédő kerítések felülvizsgálata, kijavítása.
Az ellési időszakban vigyázni kell
az erdő nyugalmára. A télen megrongálódott magasleseket, cserkészutakat ki kell javítani. Ekkor
kezdődik a felkészülés a tavaszi őzbakvadászatra, mely április 15-től
vadászható. Muszáj kilőni a megfelelő mennyiségű vadat, mert különben elszaporodna, hiszen Európában és hazánkban sincs már
olyan ragadozó (farkas, hiúz, medve), ami karban tudja tartani a vadállományt. Fontos hangsúlyozni,
hogy a vadászok nem gyilkosok,
hiszen nélkülük a túlszaporodás
miatt a vadkárokkal nem lehetne
mit kezdeni. Egy-egy járvány tel-

jesen ki tudná pusztítani az egyes
fajokat” – taglalja az első erdészeti
és vadászati feladatokat beszélgetőtársam.
Látható, hogy e két hivatás képviselői a legnagyobb természetvédők, mert ahhoz, hogy legyen erdeinkben vad, óvni kell és szinten
tartani az állományt.
Másik interjúalanyom, Balogh Ferenc, aki szakértőként dolgozik a

Paksi Atomerőmű TAMF kiemelt
projektjében, kisgyermekkorától
az erdő szerelmese. Munkája mellett, amikor csak lehetősége nyílik
rá, megy ki a szabadba, hogy szenvedélyének, a vadászatnak hódoljon. Az erdőhöz és a vadászathoz
fűződő kapcsolatáról kérdeztem.
„Hivatalosan 2008-ban tettem le a
vadászvizsgát, de 6 éves korom óta
szerves része az életemnek a természet és a vadászat, édesapám
mellett már korán elkezdhettem
magamba szívni a magyar erdő illatait. Bő 10 éve vagyok tagja a Dunakömlődi Vadásztársaságnak.

A mai, ember irányította világban, csakis mi vagyunk felelősek
a környezetünkért, és a benne élő
állatokért, növényekért. A „vadászat” klasszikus értelmezésén túl a
„vadgazdálkodás” egy sokkal ös�szetettebb fogalmat takar, aminek
célja a vadállomány élőhelyével
összhangban, annak fenntartására, védelmére, szabályozására és
hasznosítására hivatott állandóan
körforgó folyamat működtetése.
Ezen alapokon mindenképpen
szükség van a vadászok által végzett tevékenységekre. Az igazi
vadász emberek számára nagyon
fontos a természet, annak szeretete és tisztelete nélkül aligha lennének képesek ezt a felelősséget
hűen kezelni.
Gróf Széchenyi Zsigmond idézetére – „A vadászat vadűzés és
erdőzúgás, de több erdőzúgás”
– Fecó a következőképpen reflektál: A „vadűzés” mint olyan, a folyamat esetleges legvégső fázisa
lehet csupán, amit számos más
dolog előz meg. Az „erdőzúgás”
magában foglal mindent, ami ott
történik, az élőlények megfigyelését, megismerését, a vadállomány
gondozását és takarmányozását,
valamint az élőhely megteremtését és annak fenntartását. Egy vadásznap akkor is tökéletes és sokat
adó lehet, ha nincs a végén fegyverdörrenés, sem elejtett vad a
terítéken. A vadászat több mint kikapcsolódás. Egy hajnali vagy esti
les alkalmával van lehetősége az
embernek a friss levegőn elfelejteni a rohanó hétköznapok gondjait,
és eggyé válni természetes világunkkal. A társas vadászatok által
lehetőség nyílik a baráti kapcsolatok ápolására is.
Szerencsések vagyunk abban a
tekintetben, hogy a magyar nagyvadfajok közül szép számmal

TAVASZI SZÉL VIZET ÁRASZT

megtalálható nálunk az őz, a vaddisznó és a gímszarvas is. Apróvad (mezei nyúl, fácán és vízivad)
is akad, viszont tény, hogy abban
mi nem vagyunk túl erősek, de
talán az utóbbi években számuk
lassú emelkedést mutat. Még annak ellenére is, hogy a ragadozóállomány is kezd jelentőssé válni,
gondolok itt a kisragadozókon és
a rókán túl az utóbbi évtizedben
hazánkban újra teret hódító aranysakálra, ami egyre nehezebb kihívásokat ad sok vadgazdálkodó
számára. Február végével számos
fajnak vadászati tilalma kezdődik,
hiszen a tavasz a vadállományban
is a megújulást, és a majdani utódnevelést hozza magával. A kikelet
igazi hírnöke számomra az erdei
szalonka, ami kora tavaszi vonulása során nagyobb számban jelenik
meg hazánkban. Ezen galambméretű, hosszú csőrű, barna rejtőszínezetű különleges kis madár
vadászata nálunk jelenleg már
nem lehetséges, csak a fajt vizsgáló – monitoringprogramban részt
vevő vadászatra jogosultaknál engedélyezett az elejtés, mintavételi
szándékkal. Vadászata egyébként
a legizgalmasabbak egyike, az al-

konyatkor hirtelen felbukkanó
gyors röptű madarat nem egyszerű puskavégre kapni. Gyerekként több ilyen szép tavaszi estén
vehettem részt édesapámmal, a
szürkület utolsó perceinek feszült,
reményteli várakozása egészen
különleges élményekkel ajándékozott meg.
A tavasz, noha az időjárás már az
enyhébb arcát mutatja, továbbra
is nehéz időszak a vad számára,
hiszen a hideg tél alatt az állatok
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lassan felélték testük tartalékait,
viszont természetes táplálék még
kevés van a határban, ezért továbbra is nagyon fontos a kiegészítő takarmányozásuk, és például
a nyalósó biztosítása.
Szerencsére nagyon sok emlékezetes élménnyel lehettem gazdagabb a vadászatok során, mindig
szívesen emlékszem vissza édesapámmal együtt megélt sikerekre
és tapasztalatokra is. Azt, hogy egy
vadászélmény mennyire becses
számomra, alapvetően nem a trófea nagysága vagy pontszáma határozza meg, hanem az abba fektetett energia és a vadászati mód
sajátossága és annak körülményei.
Számomra minden vadászattal eltöltött este vagy hajnal bizonyos
szempontból ünnepnapnak számít,
aminek élményeit és tapasztalásait
szívesen osztom meg bárkivel. Szeretném, hogy minél többen megismerjék ezt az életformát (ami több
is, mint „hobbi”), és ezek mentén
megérthessék, mit is rejt valójában
az „erdőzúgás”, ezáltal talán közelebb tudjuk hozni az emberekhez
ezt az ősi szenvedélyt.”
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Akaratlan megújulás
Czibuláné Mayer Szilvia | Fotó: stock.adobe.com
„Ne érezd magad rosszul azért, amiért a gyermeked ma utál, mert nemet mondtál. Nem az a feladatod,
hogy a legjobb barátja legyél, hanem hogy felelősségteljes felnőttet nevelj belőle.” Első pillantásra szigorúnak tűnő idézet ez. Pedig nyugodtan mondhatunk néha „Nem!”-et. Persze nem mindegy mire, mert
a hiszti sem lehet megoldás, az egyetértés viszont annál inkább, betartva egymás szabályait. Régen fehér vagy fekete volt minden, mára pedig már a barna összes árnyalatát ismerem, amiből az következik,
a fenti idézet csupán irányadó a nehezebb napokon az újjászületés e rögös útján.
Miért cuki egy újszülött, és miért
kevésbé az egy félkész kamasz?
Mikor járni kezd, és beszélni, az
mind szép és természetes, sőt az
is, amíg a kikészített ruhát hiszti
nélkül felveszi. De miért érthetetlen, idegesítő egy tinédzser? Még
viccek is alig szólnak róluk, a szakirodalom pedig kevés. Fogjunk rá
mindent a hormonokra, melyek
felelősek a hangulatváltozásukért? „Csá! Hagyjál már! Mittom
én! Utálom!” – remélem e szavak
ismerősek másnak is.

Állandóan újjászületünk. A dackorszak után kamasszá, felnőtté,
végül időssé válunk, ami mind külön útkeresés. Talán a hullámvasút
legrázósabb eleje a kiskamaszkor,
ahol a mindenható szülők leválásától a kortársakhoz való integrálódásig hosszú és göröngyös
az út a kamasszal egy fedélzeten.
Ugyanúgy tünetek kísérik, mint
egy betegséget, és akár mindennap megtapasztalhatjuk szülőként. A mérhetetlen flegmaság,
ingerlékenység – tudom – okozata

a bennük végbemenő változásoknak, amelyeket eddig nem voltam
hajlandó elfogadni, hiszen nem
kedvelem a hangulatembereket,
visszabeszélő gyermeket, hogyan
tudnám elfogadni, ha az enyém is
ebbe az irányba változna? Hiszen
engem sem hagytak órákat fetrengeni „hadd nőjek még egy kicsit” felkiáltással!
Tudom azt is, megindult a hormontermelésük, a szürkeállományuk
felelősségért és empátiáért felelős
részét nehezen tudják kordában
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tartani, döntésképtelenebbek, és
e képességeik hiányában irányt
veszthetnek, ami pechü(n)kre még
természetes is. Egyetlen lehetőség hát az elfogadás, ami higgadtan néha lehetetlen küldetés. De a
szülő nem ismer lehetetlent, már
„csak” a járható útra kell rálelni valahogy. Fontos ennek tudatában
élni a mindennapokat, akár pedagógusként, edzőként is, és utánajárni, milyen változások mennek
végbe egy tizenévesben. Tombolnak, miközben tudásra, élményre,
szerelemre vagy rosszalkodásra
szomjaznak, s a legfontosabbra: a
bizalomra. Ez utóbbit, ha nem is
látszik rajtuk, ezt valahogy mindig
érzem. De miért történik, hogy a
mindig példamutató gyerek körül
– aki már kiskorában tudta, mit akar
– hirtelen megváltozik minden? Kiszőrösödik, megérik, feszültségszintje robbanásig emelkedik,
emiatt folyton ingerlékeny, s nem
tud mit kezdeni azzal, hogy teste,
lelke és idegrendszere egyszerre

változik, fejlődik. „Hová lett a régi
test és elme, mit kezdjek az újjal?”
– kérdezi magától tudat alatt. Már
nem akar a szülőkhöz tartozni – de
kettesben hozzánk bújik még –,
hogy is fogadná el megújult ÖNmagát? A régit elengednie bizonytalan lenne, az újat elfogadnia merész. Kortárs vagy szülő? Jövő vagy
múlt? Milyen az élet a védőhálón
túl? Vajon képes-e vállalni döntése következményét? Hatalmas feladatok ezek, pont mikor az óvodába és iskolába integrálódott,
mert ott sem volt más választása,
hiszen kilógni akkor és most sem
szeretne. Ha kimarad, úgy érzi, lemarad. És nekünk szülőként hol lehet mindezt megtanulni, és hol a
határ?
Sok szülő – és gyermek – számára a serdülőkor a túlélés időszaka.
De ne hagyjuk, hogy így legyen!
Néha üvöltsön a zene, amit ő
szeret? Lássuk vendégül a nemszeretem haverokat is? Legyen-e
korlátozás a mobilján? A válasz,
talán egy halk igen. Mennyit gépezhet a gyerek, és az mikortól
kóros? Miért nem érti, hogy mikor
van ELÉG? Nehéz kérdések, de
mégis engedjük el néha a dolgokat! Adjuk fel elveinket úgy, hogy
a család, a biztos háttérszervezet
mindig ott álljon, s ha megingunk,
vannak jó szakemberek, ne féljünk
segítséget kérni. Nem is gondolnánk, ki mindenki megtette már
környezetünkben, szerencsére ez
teljesen elfogadott. De a jó családban nem lehet tabu. Ha nem is
face to face, de lámpaoltás után
rákérdezhetünk, minden rendben volt-e aznap. Ahol apa szava
nem megkérdőjelezhető, mert ha
helyzet van, s nem tudja, hogyan
cselekedjen, mindig feltehesse
magában az otthon gyakran elhangzott kérdést: „Apa, vajon mit
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szólna ehhez?” – és a válasz egyértelműen irányadó lesz számára.
De sokan mozaikcsaládban nőnek
fel, és egy szülőnek kettő helyett
is oda kell állni, míg „apa” „csak”
anya barátja, hiába is szeretne
apává válni, miért is fogadná el lázadó gyermekünk annak tanácsait?! Veszekedés helyett vegyünk
nagy levegőt, és számoljunk tízig.
Ha kérdez, mindig legyünk ott,
ha nem kérdez, nem muszáj kérdeznünk, inkább érezzünk. De hogyan legyünk engedékenyek közben kereteink betartásával, hiszen
egy rendszer még jobban kell ebben a nemek, igenek és talánok
káoszában, tudva azt, hogy amiket tinédzserkorában leginkább
csinál gyermekünk (ezt úgy olvastam) – legyen az káros vagy hasznos tevékenység –, meghatározó
lesz életében. Néha úgy érzem, a
tinédzser egy kitörni készülő vulkán, de talán jól működtethető
egy biztos háttérből.
És ha este mind megnyugszunk, s
a leckék is letudva, jusson eszünkbe: a serdülő maga a csoda, fantasztikus lény, amely szorongó
lélek és maximálisan befolyásolható. Mi, szülők következetesen,
de talán észrevétlenül mutathatjuk meg az utat – persze miután
mi is ráleltünk –, melyet értelmetlen vasszigorral felesleges kereszteznünk, inkább keretezzük be
közös életünket, míg lehet, még
ha meg is kapjuk, hogy „Mi aztán
soha nem voltunk tinédzserek!”
S ha elülnek a nap csatái, és egy
ölelés mindent helyre tesz, elhangzik egy mostanában sokaknak ismerős mondat: „Anya, bocs
a maiért, tudod, ilyen a tinédzserkor, nem tehetek róla” –, és egye
fene, ilyenkor inkább hiszem azt,
hogy aznap talán jól csináltam
valamit.
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„Ki mint vet, úgy arat”
Czibuláné Mayer Szilvia | Fotó: stock.adobe.com

Egy téli reggelen, autóban ülve a rádióban hallottam őt a tinikről élvezettel mesélni. Nem is értettem
nyugalmát e témában, és mintha ismerte volna a fiamat is. Elhatároztam, ha egyszer a serdülőkről írok,
őt faggatom majd, dr. Császár-Nagy Noémi szakpszichológust. Szinte bosszantó magabiztossággal,
hozzáértéssel és humorral kezelte a kamaszpanaszokat, de miután elolvastam az önéletrajzát a Pszichoszamócán, több szempontból sem csodálkoztam sikerein. 13 éves a fiam és 8 éves a lányom. Rengeteg
kérdés kavarog bennem, és legszívesebben órákat faggatnám, hogy minél többre számomra is érthető
választ kapjak. Sajnos elfoglaltsága miatt nem láthattam vendégül, de remélem, sokaknak segítenek tanácsai, leginkább gyakorlatiasságra törekvő kérdésekkel.
–– Miért mennek hozzád a kiskamaszok, és hogyan érjük ezt el, ha
gond van?
–– Magam igazságügyi szakértőként vizsgálok gyermekeket,

felnőtt klinikai szakpszichológus
vagyok, ezért gyermekdiagnosztikát csak szakértőként végzek,
de terápiát nem csinálok gyermekekkel. Ugyanakkor öt gyer-

meket neveltem fel, akikből már
a legkisebb is kamaszkorban van,
így talán hitelessé az tesz, hogy
átéltem és gyakoroltam, amiről a
rádióban beszéltem. A gyerme-
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keket a szülők hozzák, mert egyik
napról a másikra arra lesznek figyelmesek, hogy az ő édes, kedves, jó tanuló vagy éppen csak
pajkos gyermekük elzárkózik, hideg, nyegle, érzelmileg labilis, indulatos, fáradékony, alul motivált
és furcsa lesz.
A serdülés ugyanis nagyon intenzív
biológiai változásokkal jár, amely
alól az idegrendszer mint szerv
sem kivétel. Valójában olyan erőteljes hormonális és neurális változásokat kell átéljen a 13–25 éves
ember, amelyhez hasonló sem nagyon fog vele megtörténni egész
életében. Esetleg az anyaméh 9
hónapjának csodás átalakulásához
vagy az élet első 2 évének varázslatos fejlődéséhez hasonlíthatnám
ezt az időszakot. És egyiket sem
vesszük félvállról!
A pubertást egy gén (egy program) indítja el nagyjából 10-12 éves
kor között, és a folyamat körülbelül
10 év alatt megy végbe, amely során a gyermeki agyból, testből és
személyiségből felnőtt válik. Azért
nehéz ez a korszak mindenkinek,
mert nem értik az előzmények nélkül, hirtelen bekövetkező, örvényszerű, drasztikus testi, lelki változásokat. Ugyanakkor a kamaszkor
tiszta lapot ad a gyereknek, még
akkor is, ha mozgásos vagy mentális hátránnyal, problémával született. Szinte mindent át lehet írni
ebben az időszakban.
Normatív krízisnek (azaz teljesen
normális fejlődési átmeneti állapotnak) hívjuk a serdülést, de a
nevéből fakadóan érzelmileg és
minden téren kritikus időszak.
Jó lenne, ha az általános iskola
alsó tagozatában már tanítanánk
erről a gyerekeknek, ha a szülők
szintén kaphatnának szakszerű eligazítást, hogy ne a harag és az ijedelem vegyen erőt rajtuk.

Mivel olyan más egy kamasz, mint
egy gyermek, és mint egy felnőtt,
szakember legyen a talpán, aki
eldönti, beteg-e vagy csak serdül. Vannak gyermekpszichológiai
szakrendelések is, de sajnos korlátozott számú kolléga dolgozik államilag finanszírozottan. Így még
marad a magánszektor, ahová a
szülő szintén fordulhat.
–– Az iskolákban drogmegelőzés
és felvilágosítás is folyik. Fiatalként
nem találkoztam azzal, milyen a vidám sütik íze és a füves cigi illata.
Hogyan tudnám tapasztalat híján
megvédeni ettől. Mik ma a valós
veszélyek 12-13 évesen? Megoldás-e az elrettentés, vagy kóstol-
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juk meg inkább együtt a sört otthon?
–– Igen, veszélyeket is rejt ez az
időszak, mert a későbbi mentális
betegségek melegágya is ez az
életszakasz. A millenáris kor gyermekei (1985–2006) sokkal több
személyiségzavartól szenvednek.
A nárcisztikus személyiségzavar,
az önzés mind nagyobb számban
jelenik meg esetükben. 13 évesen
is gyakori a dohányzás és a droghasználat.
Az idegrendszerük plaszticitása és
extrém tanulóképessége okán NE
kóstoltassunk addikciót okozó szereket! Néha egy alkalom is elég,
hogy rákapjon egy tinédzser. Eleve
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bajban van az a szülő, aki dohányzik,
vagy esténként megiszik egy-egy
üveg sört vagy vélt egészségügyi
ajánlásból egy pohár vörösbort.
Az Amerikai Onkológiai Társaság
legújabb ajánlása a nulla tolerancia
elvét hirdette meg immár a cigaretta mellett az alkoholra vonatkozóan

is! Egyszerűen nincs szüksége rá a
szervezetnek. Korszerűtlen és tudománytalan a bort vagy bármely
alkoholt ajánlani! Így ha a szülő élvezeti szerekkel él, nem sok esélye
van gyermekét ettől visszatartani.
És akkor nem is beszéltem a drogokról (a nyugtatókkal való „tikk-

takkozásról”, és a rekreációs célú
drogfogyasztásról, a súlyosabbakról nem is beszélve). Mutassunk jó
példát, éljünk egészségesen! Meséljünk neki újra és újra eseteket,
ahol bajba jutott egy fiatal, mert
nem volt ura önmagának (önszántából vagy akarata ellenére módo-

Kiemelkedő változás zajlik kamaszkorban, amit tudatosítanunk kell,
hogy a kamaszokkal jól tudjunk bánni:
• Olyan hormonhatást kap a test, az idegrendszer, a
lélek, amire nincs felkészülve. A genetikai hatás következtében egyik napról a másikra harmincszoros
dózisban jelenik meg a központi idegrendszerben a
nemi hormon mennyisége. Ezt ahhoz lehetne hasonlítani, mintha harmincszoros szteroidot kapna valaki.
• A stressztől még ingerlékenyebb lesz a serdülő,
képtelen az önnyugtatásra, és egy érett szervezet
máshogy reagál a hormonokra. A felnőtteknél például stressz hatására önnyugtató hormon termelődik, ellenben a serdülőt a – rossz érdemjegy, rákiabálás stb. miatt termelődő – stresszhormon még
jobban ingerli. Amit a szülő mondhat például: „Nagyon együtt érzek veled.” Olyan szinten szorong a
kamasz, amit a felnőttek el se tudnak képzelni. A
sport és a minőségi zene (éneklés, koncert, kórus)
nagyban segítene ezen állapot optimalizálásában, a
gyógyszermentes terápiában.
• Le kell válniuk a szülőről. Erős késztetést érez a kamasz, hogy nem a szülőktől kell jönnie a biztonságnak, hanem új biztonságot kell kiépítenie, de ez
nehézkes folyamat. Valójában sokáig rászorul a szülőre.
• Mintha „dühhormoncukorkát” szopogattak volna. A
haragközpont nagyon éretlen és hormonérzékeny.
Leállíthatatlanul dühösek például, ha menzesz előtti hormontolulásuk vagy ha tesztoszterontöbbletük
van.
• Fékek, gátlások hiánya. A kamaszokat a magas dopaminszinttel összefüggő „szerezz meg mindent”
parancs uralja, fizikálisan és intellektuálisan egyaránt.
• Nem tudnak tervezni. Mivel a homloklebenyük nincs
teljesen kifejlődve, így nem tudnak kontrollálni, jó
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döntéseket hozni, életvezetési képességeik nem
működnek jól, ezért elesettebbek, tanácstalanok.
A mézesmadzag-technikát alkalmazzuk! A veszélyeket, figyelmeztetéseket azonnal elfelejtik. A cinguláris kéreg náluk fejletlenebb, ez szolgálja azt, hogy
a negatív információkra is emlékezzenek. Ezért kell
minden alkalommal elismételni, hogy öltözzön fel
hidegben, ne cigarettázzon stb. Csak a pozitív információkkal lehet a serdülőket megközelíteni, vagyis
mindig arról kell beszélni, azt a csalit kell bedobni,
hogy milyen várható nyereségei vannak az adott dolognak.
Tiltásnak, büntetésnek semmilyen hatása nincs.
Serdülőt teljesen felesleges tiltani valamitől, vagy
megbüntetni, egyik technika sem hat. A mindennapi
életet meghatározó családi kereteket, rendszert a
szülőknek kell kiépítenie, és rendszeresen ismételgetnie a gyereke számára.
Szükségük van a szülők irántuk érzett bizalmára.
Fontos, hogy a szülő azt mondja a kamasz gyerekének: „Tudom, hogy most nagyon nehéz neked, de én
bízom benned, tudom, hogy ezt a helyzetet is meg
fogod tudni oldani.”
Szivacsagyuk van a serdülőknek. Tudáséhesek, bármit megtanulnak. Plasztikus az agyuk, hogy amit itt
megszoknak, az velük marad egy életen át. Legyen
szó rendrakásról, tanulásról, sportról, éneklésről
ugyanúgy, mint cigarettáról, alkoholról, drogokról,
internetről, önbecsmérlésről. Ha a szülő rendszeresen kommunikálja a kamaszokat pozitív irányba
terelő kulcsszavait (siker, tudás nyereség, bizalom),
akkor egy könnyebb, zökkenőmentesebb tinédzserkoron tudja keresztülvezetni a gyerekét.
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sult tudatállapotba került alkoholtól, drogtól, alvásmegvonástól stb.).
Mondjuk el: pl. szórakozóhelyen
csak zárt üveges italt fogadjon el!
Menjünk érte és vigyük haza a rendezvények után. Mindig tudjuk, hol
van és kikkel van, és kit érhetünk el,
ha ő elveszíti a telefonját, vagy bajba kerül. A szeretetteli gondoskodás nem azonos az autonómiát sértő kontrollal. Ha van bizalom szülő
és gyerek között, akkor azt a serdülőkor sem kezdi ki.
–– Hogyan fog ránk hallgatni?
Eszébe jut-e szülői intelmünk majd
egy vad mámoros éjszakán, amikor
részegen autójába invitálja egy 1314 éves osztálytársa? Hogyan maradjon meg a józan esze a legtöbb
helyzetben? Miért érzi cikinek nemet mondani?
–– Sajnos rossz hírrel szolgálgatok: gyermekünk első 5 éve határozza meg, hogy milyen stabilitással éli túl a 13–25 éves időszakát.
Ha tehát elhanyagoltuk, szóval
vagy tettel bántottuk gyermekünket, esetleg hidegséggel vagy
kiszámíthatatlan
viselkedéssel,
érzelmi káosszal tettük fájdalmassá gyermekünk kiskorát, akkor
ne számítsunk csodára a 13 éves,
alanyi jogon is zilált lelkű gyermekünknél. A belső tartás, amelyet
rólunk mintázott, az érzelmi kötődés, amelyet velünk alakított ki, a
stabil értékrend, amelyet rólunk
modellezett: ezek tartják meg a
serdülés viharaiban. Ha ezekről
már most tudjuk, hogy nem álltak
a rendelkezésére, akkor javasolt a
nyugodt általános iskola alsó tagozatát arra használnunk, hogy gyerekterápiára hordjuk gyerekünket,
hogy mire lecsap a serdülés, kissé
megerősödjék. A tinédzserkor kellős közepén nem valószínű, hogy
együttműködik, és képes felmérni
helyzete súlyosságát.
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Vagyis a megelőzést tudom hangsúlyozni! Így valóban FOG ránk
hallgatni, lesz belső önmegtartó
ereje, és intelmeink a szívéből szólva tudják megóvni őt.
–– Ez viszonylag megnyugtatóan
hangzik. Sokunk számára talán az
a legfontosabb, ha baj van, se ha-

volt), akkor megtanulja rejtegetni
a hiányosságait. Bizalmat csak bizalomra várhatunk. Ha életkortól
függetlenül mi vagyunk számára
a béke szigete, a biztonság ősforrása, ahol megpihenhet, kiöntheti a szívét, elhiheti, hogy feltétel
nélkül szeretjük, akkor ezt semmi

zudjon a gyerek, mert lehet, hogy
emiatt segíteni sem tudok majd.
Hogyan érjem el, ha helyzet van,
mindig őszinte legyen? Irreális ez?
–– Ismételten a korai időszak nevelésének kérdése ez, a kapcsolati bizalom a meghatározója a
későbbi őszinteségnek is. Ha kiskorában megszégyenítettük (pl.
mert bepisilt vagy leette magát,
rossz jegyet hozott vagy ügyetlen

sem tudja megingatni. Csak az irreális, ha nem fektetünk be a gyermekünkkel való kapcsolat érzelmi
részébe, de nagy hasznot szeretnénk abból kivenni. Ki mint vet,
úgy arat! Ez igaz a gyermeknevelésre is. Ha ezt most úgy érezzük,
elhibáztuk, vonjunk be segítséget!
Mi is fejlődhetünk, mi, felnőttek
is tudunk tanulni! Nekünk is jár a
megbocsátás és a jóvátétel!
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Felzaklatva

„Nem a szülői
aggodalom,
hanem a tudás
és a szülőbe
vetett bizalom
fogja megvédeni
a gyereket
az internetes
zaklatásoktól”
Dr. Gyurkó Szilvia

Váczi Gergő |
Fotó: saját archívum,
stock.adobe.com
Magyarországon több százezer olyan gyermek él, akik kisebb vagy nagyobb mértékben szexuális, fizikai, lelki, internetes bántalmazást szenvedtek el. Döbbenetes szám. Az azonban még döbbenetesebb,
hogy a zaklatások jelentős számára fény sem derül, hiszen a bántalmazott nem tud, nem mer erről
beszélni, vagy egyszerűen fel sem méri azt, hogy ami vele történik, az kimeríti a zaklatás fogalmát.
Gyakran tabutéma, amiről alig lehet beszélni, hiszen általában nem az „ismeretlen bácsi” a bűnös, hanem a szomszéd, az élettárs, sőt a közvetlen hozzátartozó. Azonban fontos tudni, hogy van segítség.
Ha családon belül nincs meg a bizalmi személy, akkor fordulhat a gyermek tanárához, lelki segítőhöz
vagy erre szakosodott alapítványhoz. Dr. Gyurkó Szilvia gyermekjogi aktivista, a gyermekjogok egyik
legelismertebb hazai szakértője, a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány alapítója és vezetője, akivel a jelenlegi hazai és jogi helyzetről, valamint a megoldásról is beszélgettem.
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–– Mit takar pontosan a gyermekjog, és hogyan definiálja a gyermeket jog?
–– Az 1991. évi LXIV. törvény, azaz
az ENSZ Gyerekjogi Egyezménye
azt mondja, hogy aki 18 évesnél
fiatalabb, az gyereknek számít.
Egyébként ez egy hihetetlenül izgalmas dolog, hogy Magyarországon és a világ minden táján valójában kit tekintünk gyereknek, mert
a különböző jogszabályokban különböző életkori határok vannak.
Magyarországon is egy gyerek 12
éves kortól már létesíthet beleegyezéses szexuális kapcsolatot. 14
éves korában már felelősséget kell
vállalnia a bűncselekményekért,
de kaparós sorsjegyet nem vehet.
16 évesen házasságot köthet, de
mondjuk a házasságkötés előtt
nem ihat meg egy pohár pezsgőt,
mert az alkoholfogyasztásról szóló
jogszabály ezt tiltja 18 éves koráig.
De az ENSZ Gyerekjogi Egyezmény ebből a szempontból egyértelmű: azt mondja, hogy mindenki,
aki 18 év alatti, az gyereknek számít.
–– Milyen területeket különböztet
meg a gyerekjog?
–– A gyerekjogok alapvetően három területre korlátozódnak vagy
arra vonatkoznak. Az egyik terület
a gyerekek védelme. Erről beszélünk talán a legtöbbet. A gyerekek
védelme az erőszaktól, bántalmazástól attól, hogy magukra maradjanak, hogy család nélkül maradjanak. A második fontos rész, ami
a gyerekek fejlődését szolgálja.
Az oktatáshoz való jog, ahhoz való
jog, hogy legyen információja arról, hogy mi történik vele, hogy a
szükségletei szerinti ellátást megkapja például az egészségügy területén is. A harmadik terület pedig a gyerekek képessé tétele arra,
hogy felnőttként majd tudatos

állampolgárok legyenek. A gyerekjogok alapján ezért írják elő az
egyesülési, gyülekezési jogot, tehát hogy a gyerekek akár tüntetésre is elmehetnek. Előírja a jogot az
információhoz, a véleménynyilvánításhoz, tehát mindazokat, amik
a polgári és politikai szabadságjogokhoz tartoznak. Azok ugyanúgy
megilletik a gyerekeket is, mint a
felnőtteket.
–– Kívánatos lenne egyébként a
hazai jogban harmonizálni, ös�szefésülni a gyermekek életkorára
vonatkozó jogszabályokat? Azaz,
hogy bizonyos életkorban mit tehetnek meg, és mit nem?
–– Iszonyatosan fontos lenne egységként tekinteni a gyerekre, meg
a gyerekkorra, és nem azt mondani, hogy 12 évesen már érett ahhoz, hogy szexuális kapcsolatot
létesítsen, de egyedül nem mehet
be az állatkertbe. Jó lenne ezeket
összesimogatni, de valójában ott
kellene kezdeni a kérdést, hogy ki
a gyerek, kit tekintek gyereknek,
és hogy mit gondolok a gyerekről.
Ki a gyerek?
Sokféle
megközelítés
van.
Az egyik, hogy a gyerek valaki
olyan, akit meg kell óvni, védeni,
pici, törékeny, sérülékeny. A másik, hogy a gyerek a jövő, és majd
mindent azért teszek, hogy a jövőben jó legyen, vagy pedig – és ez
a harmadik – azt gondolom, hogy
a gyerek a jelen. Ő itt van a „mostban”, és most kell mindent megkapnia ahhoz, hogy majd, amikor
felnőtt lesz, akkor ezek a képességei a lehető legteljesebbek legyenek. Ez bonyolult kérdés, nem a
jogszabályokon múlik alapvetően,
hanem társadalmi érzékenységen.
–– A hazai és a nemzetközi jogban
van különbség a gyermekekre vonatkozó jogi szabályozások tekintetében?
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–– Abszolút. Vannak olyan dimenziók, ahol összehasonlíthatatlanok a különbségek. Például
Afrika középső részén, Kongóban
minden negyedik gyereklányt,
aki betöltötte a 13. életévét, házasságra kényszerítenek. Ez ugye
összehasonlíthatatlan Magyarországgal. Vagy mondjuk a dél-ázsiai területek vagy a dél-afrikai területek, ahol a gyerekkatonaságnak
van magas kockázata. Becslések
szerint jelenleg is mintegy 150
ezer olyan gyerekkatona lehet a
világon, akik különböző haduraknak a hadseregében szolgálnak.
Ezek a kérdések Európában közvetlenül vagy direkt módon nem
jelennek meg. Ha az ázsiai régiót
nézem, akkor a szexturizmus kiemelt probléma. A gyerekek bevonása a prostitúcióba, a pornográfiába. Szignifikánsan több ázsiai
gyereknek az egészséges gyerekkorát meg a fejlődését veszélyezteti, mint Magyarországon.
De beszélhetünk a csecsemőhalandóságról is. A világban naponta 15 ezer gyerek veszti életét
olyan okok miatt, amelyek egyébként megelőzhetők lennének.
Például, hogy nem kap védőoltást, vagy nincs egészségügyi ellátás. Nyilván Magyarországon és
Európában sokkal jobb a helyzet,
mint a fejlődő vagy az elmaradott
régiókban. Viszont vannak olyan
21. századi jelenségek, amik markánsabban jelen vannak a fejlett
országokban. Például az online
térben elkövetett zaklatások, internetes erőszak, a gyerekekkel szembeni visszaélések. Ezek
ugyanolyan sérüléseket tudnak
okozni a gyerekeknek, mint a fizikai térben elkövetett bántalmazások.
–– Arra vonatkozóan van adat,
hogy Magyarországon az interne-
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tes zaklatás és a fizikai bántalmazás milyen arányban oszlik meg?
–– Nagyon nehéz számokat mondani, mert olyan jelenségekről van
szó, ahol nagyon nagy a látencia,
azaz a rejtve maradás. Egy 2017-es
kutatás azt mondja, hogy Magyarországon minden második gyerek
átélt testi fenyítést, kisebb súlyú
fizikai erőszakot. Továbbá a gyerekeknek megközelítőleg harmada
szenved el kortárs fizikai bántalmazást. Ezzel ellentétben az internetes térben alapvetően érzelmi bántalmazásról, kirekesztésről vagy a
másik megalázó helyzetbe hozásáról van szó. Azt lehet mondani,
hogy azok közül a gyerekek közül,
akik az internetes teret használják, gyakorlatilag nem nagyon van
olyan, aki ne élné át valamilyen formában az online térben elkövetett
zaklatásokat. Ennek a jelenségnek
van egyébként egy nagyon speciális dinamikája. Nemcsak bántalmazói vagy áldozati szerepben
vannak a gyerekek, hanem nagyon
gyakran váltogatják ezeket a pozíciókat, tehát az egyik helyzetben
bántalmazók, a következő helyzetben áldozatok, aztán egy rákövetkező helyzetben kívülállók.
–– Tudja egy gyerek érzékelni,
hogy zaklatva, bántalmazva van?
És hogyha érzékeli, akkor kihez fordulhat?
–– A gyerekeknek alapvetően nagyon pontos szenzorjaik vannak
arra, hogy érezzék meg észleljék
azt, hogy ami történik, az nekik nem
jó vagy nem komfortos. De rengeteg múlik azon, hogy a gyerek milyen családban nő fel, és milyen elsődleges mintákat lát. Az a gyerek,
akit soha nem ütöttek meg a szülei,
nyilvánvalóan az első fizikai erőszakra vagy atrocitásra is nagyon élesen
reagál. Az a gyerek, aki nem él át
a saját családjában érzelmi bántal-

mazást akkor, ha a kortársa követ el
ilyet, akkor abszolút hamar érzékeli, hogy ami történik, az neki nem
komfortos. Nagyon fontos, hogy a
gyerekek körül legyenek olyan bizalmi felnőttek, akikhez tudnak fordulni. Optimális esetben ez a szülő
vagy más családtag, akinél azt érzi,
hogy jól fog reagálni. Empátiával,
megértéssel, elfogadással hallgatja a történetét. Ha viszont a gyerek
nem ilyen családban él, ami egyébként önmagában egy dráma, akkor
ezeket a bizalmi személyeket, felnőtteket a családon kívül kell megtalálni. Ilyen lehet egy tanár, egy
edző, iskolai pszichológusok, a szociális segítők vagy éppen egy vallási közösség vezetője. Ha viszont a
gyerek körül nincsenek ilyen bizalmi személyek, akkor maradnak azok
a platformok, online vagy telefonos segítségnyújtási lehetőségek,
amelyekhez anonim módon lehet
fordulni. Ilyen a Kék Vonal Alapítvány által üzemeltetett lelkisegélyszolgálat gyerekeknek, vagy akár
a Yelon, ami speciálisan szexuális
visszaélésekre, családon belül elkövetett bántalmazásokra kiképzett
önkéntesekkel próbál meg segítséget nyújtani a gyereknek.
–– A Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány alapítójaként és vezetőjeként mi a tapasztalata? Az Önökhöz forduló gyerekek esetei hány
százalékban merítik ki már a bűncselekmény kategóriáját?
–– Nagyon sok esetben a gyerekek nem büntetőeljárást akarnak
indítani, hanem azt akarják, hogy
az a rossz, ami történik velük, az
megszűnjön. Sokszor azt mondják, hogy én csak azt akarom,
hogy ne csinálja még egyszer azt
velem, de nem szeretném, hogy
elmenjen börtönbe, vagy anyukám szomorú legyen amiatt, hogy
kiderülhet, ami történt. Az ügyek

egy jó részében egyébként nem
feltétlenül olyan szexuális erőszakról van szó, amit az átlagemberek
ezzel azonosítanak. Tehát nem
direkt szexuális aktus történik.
Nagyon sok esetben csábítások,
szexuális határátlépések vannak.
Olyan érintések, olyan közeledések, amik a gyerek számára nem
komfortosak, mert egyértelműen
szexuális töltetűek. A feljelentési
ráta nehéz kérdés. Nagyon magas
a látencia, nagyon sok gyerek élete végéig hallgat arról, ami történt
vele. Azt mondják a látenciakutatások, hogy 100 megtörtént esetből tíz az, ami kiderül, és egy az,
amiben eljárás indul.
–– A szakembernek, az alapítványnak van egyébként jelentési kötelezettsége ilyen esetben a hatóságok felé?
–– Mindenkinek van jelzési kötelezettsége, aki gyerekekkel foglalkozik. Ez alapszabály. Súlyos gyerekbántalmazás esetén 72 órán belül
jelezni kell az esetet. A Yelon egy
anonim szolgáltatás, ami azt jelenti, hogy ha a gyerek jelzi, ami történt vele, mi általában nem tudjuk,
hogy ő ki. Úgy adunk segítséget
neki, tájékoztatjuk arról, hogy ami
történt az nem oké, hova fordulhat, kitől kérhet segítséget, milyen
lehetőségei vannak. Ha ő felvállalja a történetet, ami egy rendkívül
bátor dolog, akkor az alapítvány
gyerekjogi
jogsegélyszolgálata
tud segítséget nyújtani neki.
–– Összességében a hazai jogi
szabályozás megfelelő ahhoz,
hogy megvédje a gyermekeket?
–– Alapvetően a jelenlegi jogszabályi keretek elegendők ahhoz,
hogy egy gyereket jól tudjunk megvédeni. Leginkább arról van szó,
hogy a gyakorlatban dolgozóknak
és a laikusoknak milyen attitűdje,
tudása és érzékenysége van, hogy
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tényleg észrevegye, hogyha egy
gyereket bántalmaznak, és tudja, hogy ilyen esetekben mit lehet
tenni. Ez nem a jogszabályokra hárítja a felelősséget. Arról van szó,
hogy akik a terepen dolgoznak,
megkapják-e azokat a képességeket, képesítéseket, készségeket,
amikre szükségük van. Tehát, hogy
van-e elegendő képzés, tananyag
és egyéb módszertani segítség.
Ebben nagyon komoly előrelépéseket lehetne tenni, mert komoly
hiányosságok vannak.
–– És mi gyakorló szülők mit tehetünk, hogy megvédjük gyermekünket?
–– Ha az online térről van szó, a
szülők számára az egyik legfontosabb tanács, hogy soha ne kövesse a gyereket titokban. Ezzel
a gyerek bizalmát teszi kockára.

Minden veszélyeztetett gyereknél elsődlegesen a bizalomra van
szüksége a szülőnek ahhoz, hogy
jól segítséget tudjon nyújtani,
hogy a gyerek azt érezhesse, hogy
mer a szülőhöz fordulni, és a szülő jól fog reagálni ebben az esetben. A tuti eszköz a szülő kezében,
ha nem hoz létre tabukat. Akár a
szexualitásról, akár az internetről,
akár az erőszakról tud nyíltan beszélni a gyerekkel. Lehetőséget
ad arra, hogy kölcsönösen kommunikáljanak. Meghallgatja a gyereket az őt érintő ügyekben, és a
folyamatosan fenntartott kommunikáció, beszélgetés és a bizalom,
ami megvan a szülő és a gyerek
között, az lesz a legerősebb védőháló, ami körülveheti a gyereket.
Nem tudjuk őket buborék alá tenni. Az internet nem szabályozható
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és korlátozható. Én hiába gondolom azt szülőként, hogy nem adok
neki telefont, vagy nem engedem
az internethez való hozzáférést.
Pont három és fél perc alatt jut
hozzá más forrásból internethez,
meg mástól eszközhöz. Tehát ezt
el kell engedni, hogy erről az oldalról a probléma megoldható.
Nem a szülői aggodalom, hanem
a tudás és a szülőbe vetett bizalom fogja megvédeni a gyereket
az internetes zaklatásoktól. Az a
tudás, hogy mi az, amit tehetek,
mi az, amit nem tehetek, mit hogyan ismerhetek föl, ha baj van,
kihez fordulhatok, és ebben az a
biztos érzés, hogy a szüleimhez
fordulhatok, vagy hogy egyáltalán
van olyan felnőtt körülöttem, akinek elmondhatom, hogy mi történt velem.
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Az ezerarcú csoda
Váczi Gergő | Fotó: Magellán
Az orchidea szinte egész évben egy lakás ékessége lehet. A szerelem, szépség, finomság megtestesítője. A virághoroszkóp szerint rendkívül érzékeny, igényes emberek az orchideák. Keleten a kifinomultság,
a műveltség és gyöngédség megszemélyesítője. Egyes fajok ára az aranyéval vetekszik, de vannak kommerszebb, hétköznapibb virágok is. Orchideát ajándékozni általában annak a nőnek vagy férfinak szokás, akinek műveltségét és tudását nagyra becsüljük. Ennek a nemes virágnak a termesztése törődést,
gondoskodást és odafigyelést igényel. Azt talán kevesen tudják, hogy bizony mi magyarok ebben is jók
vagyunk. Egy olyan telepre látogattunk, ahol azon felül, hogy egész évben szaporítják a csodásabbnál
csodásabb orchideákat, mindezt olyan technológia alkalmazásával vagy segítségével teszik, amely a
környezetünk védelmét is szolgálja.
Pöttyösek... csíkosak... sárgák, fehérek, lilák... Ilyen színpompás orchideákat termesztenek Dombóvár és Kaposszekcső határában,
méghozzá fenntartható, klímabarát módon. Molnár Istvántól, a cég
ügyvezetőjétől megtudtuk, hogy
ez az eljárás már hosszú évekkel
ezelőtt kidolgozásra került. „Ne-

kiálltunk 2006-ban kidolgozni egy
lehetőleg komplex rendszert –
amit aztán a mai napig próbálunk
megvalósítani –, és ennek keretében hoztuk létre a biogázüzemet,
építettük meg az etanolgyárat, és
az egész hulladékhőjének felhasználására hoztuk létre az orchideakertészetet.”

Mielőtt azonban a trópusi eredetű dísznövényekről beszélnénk,
utazzunk egy másik helyszínre.
A teljes rendszer megismeréséhez
ugyanis a szántóföldön kell kezdeni történetünket, hiszen minden
a hagyományos növénytermesztéssel kezdődött. „Előfordulhat,
hogy toxinos lesz a kukorica, ami

MAGELLÁN

emberi, állati fogyasztásra alkalmatlan, valamilyen szinten mérgező lehet. Ezeket mi be tudjuk
vinni a bioetanol-üzembe, biogázüzembe, és ott tovább tudjuk
hasznosítani”. A gombás terményt
tehát nem céltalanul semmisítik
meg, hanem a biogázüzemben
összeöntik a környék állattartó
telepeiről származó szervestrágyával és hígtrágyával, valamint a
bioetanol-üzemben hulladékként
keletkező szeszmoslékkal. Ezek
fermentálásával, erjesztésével magas metántartalmú gázt hoznak
létre 55 °C-on. Ez a gáz hajtja a
meg a két, együttesen 1,6 MWh-s
motort, ami villamos energiát állít
elő. A folyamat során viszont nagy
mennyiségű hőenergia is termelődik. És hogy hogyan hasznosul ez
a hő, azt már Horváth István Péter,
az egyik helyi, biogáz-előállítással
foglalkozó cég ügyvezetője igyekszik elmagyarázni. „A maradék
hőnek körülbelül a 30%-át a bioetanol-üzemben a cefre fűtésére

hasznosítják, illetve a fönnmaradó
mennyiséget pedig az orchideakertészet teljes körű fűtésrendszere használja föl. Miért jó ez nekünk
is? Mert a gázmotoroknak, hogyha
nem lenne ekkora fűtésköre, nem
tudnánk ennyi helyre leadni a hőt,
akkor nem is tudnának ilyen teljesítményen működni.”
A biogázüzem másik mellékterméke, az erjedés után visszamaradt
barnalé mindezek után visszakerül
a szántóföldekre, ami teljessé teszi
a körforgást, javítja a talajt, növeli a
különböző növénykultúrák termésátlagait. A kukorica mellett ugyanis
sok más is növekszik a Dombóvár
környéki földeket, a Kapos árterében például energiafűz, aminek
elégetésével szintén a bioetanolüzemet működtetik. „A végtermékünk egy 96%-os nyersszesz, amit
Németországba, Olaszországba,
Ausztriába, Lengyelországba szállítunk ki további feldolgozásra.”
Most, hogy egy kis technológiai
betekintést kaptunk, és megis-
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merhettük a komplex, körforgáson alapuló rendszert, koncentráljunk az orchideákra. Térjünk
vissza tehát a színpompás virágokhoz. „Az orchideák életük
első heteiben lombikban, majd
szivacstálcán fejlődnek.” Molnár Bence, az orchideák nagy tudora egy „orchideakeltetőben”
magyarázza a növénytermesztés
fontos lépéseit. „Ez a 20 hetes
orchidea mutatva ekkora, ebből
kezdjük mi a nagyüzemi célú termesztést. Eddig csak és kizárólag
laborminőségben szabad dolgozni a növénnyel a fertőzésveszély
miatt.” Mire elérik a virágzáshoz
szükséges kort, már nagyjából
kétévesek. A sikeres termesztéshez azonban a Phalaenopsis orchideák minden speciális igényét
ki kell elégíteni. „Ez egy teljesen
automatizált üvegház, a szellőztetés, az árnyékolás, a párásítás,
világítás, fűtés, mind-mind vezérelve, számítógépen keresztül
történik.”
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De hogyan lehetnek ennyire
szépek és ennyire sokszínűek a
Dombóvár határában növekvő
orchideák? A ma ismert változatok már többnyire a nemesítők
kitartó, precíz és szakszerű munkáját dicsérik, a legtöbb változat
a természetben nem is fordul elő.
„A legújabb kombinációk közé
tartoznak általában a sárga alapon pöttyös és a különböző más
egyéb alapon pöttyös, csíkos
verziók. A fehér, rózsaszín és lila,
bordó, ezek a kicsit régebbi változatok, és ezeknek a különböző,
hát, mutagén hatás révén előjött
variációknak a felszaporításával
jönnek létre az újabbnál újabb
színkombinációk.” Vannak olyan
egyvelegek és színek, amelyeket
egyébként kifejezetten nehéz elő-

állítani. „Nagyon nehéz a sárga
alapon megcsinálni valamit, mert
nem egy természetes színe az orchideának.” Egyébként a vaníliafélék családjában megtalálható
volt, de ez is alapból egy spontán
színmutáció volt, amiből a sárgát
létrehozták. „Egy nagyon nehezen előállítható színkombináció,
főleg ez a sárgás-zöldes, és utána
lett rárakva ez a pöttyös változat,
ugye ez már egy keresztezéssel.
Ez fehér alapon megtalálható volt
már régebben, és akkor ebből a
kettőből sikerült összehozni, de
ehhez egy recesszív gént kellett
dominánssá tenni.”
Egy ilyen profi üvegházban persze adott a legfontosabb kérdés.
Ha már otthonunkba került egy
orchidea, azzal mit is kell tennünk,

hogy minél tovább lakásunk, házunk ékessége lehessen? Érdemes például a növényt olyan helyre rakni, ahol nem éri közvetlenül
a déli napfény, de reggel és este
sütkérezhet a lágy sugarakban.
„Az öntözése mindenképpen áztatva történjen, felül a levelek közét ne érje víz. Áztatva öt-tíz perc
egy nap. Hetente, tíz naponta bőven elég neki.”
A színpompás trópusi növények
a megfelelő törődés mellett nagyon sokáig díszíthetik otthonunkat. A dombóvári orchideák
ráadásul nemcsak a magyar embereket teszik boldoggá, hiszen a
napokban Ghánába is szállítottak
virágot Tolna megyéből, és a célországok sora várhatóan bővülni
is fog.
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Néhány praktikus tanács
Hol helyezzem el a virágomat?
A kereskedelemben számtalan hibrid Phalaenopsist vásárolhatunk, amelyeket a lakásokban való tartásra kereszteztek. Legjobban azt kedvelik, ha az ablakpárkányon tartjuk őket, mert fényigényes növények, de nem
szeretik a rájuk tűző napfényt. Az erős napsugár megégetheti a leveleiket.
Miért nem virágzik?
Ennek több oka is lehet. Először is a fényhiányt kell
megemlíteni. A hőmérséklet is okozhatja a virágzás elmaradását. A virágindukcióhoz mindenképpen szükséges, hogy 2-3 héten keresztül az éjszakai és a nappali
hőmérséklet között legalább 5-8 °C különbség legyen.
Az is előfordulhat, hogy orchideánk már kinőtte a cserepét, és aktuális lenne az átültetése egy mérettel nagyobb cserépbe.
Mikor öntözzem?
Ha átlátszó cserepes a növény, akkor nézzük meg a gyökerek színét, ha zöldek, akkor még nem kell öntöznünk,
ha pedig szürkés színűek, itt az ideje a locsolásnak.
Másképpen is elbírálhatjuk, hogy orchideánk igényli-e
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a vizet, ha a cserepét megemelve könnyűnek érezzük,
akkor száraz már az ültetőközege, ha nehéz, akkor még
várhatunk az öntözéssel. Télen általában hetente egyszer lehet locsolni vagy vízbe merítve megszívatni a
lepkeorchideát, de ebben az esetben mindenképpen
hagyni kell az áztatás után kifolyni a felesleges vizet a
cserépből.
Mibe ültessem?
Feltétlenül csak az orchideák számára készített fenyőkéregmulcs-sphagnum moha-faszén keverékbe, amely
tartalmazhat még más összetevőket is, de kerti földbe
semmiképpen se ültessük kedvencünket. Különféle ültetőközeg kapható a kereskedelemben az orchideák
számára, melyek bátran használhatók, nem kell magunknak próbálkozni az összeállításával.
Mikor és hogyan tápoldatozzam?
Az orchideákat nem szükséges túl gyakran tápozni. A kertészetekben kapható orchidea-tápoldatokkal
(megfelelő hígításban) a növekedési és virágzási periódusban 2-3 hetente, télen pedig elegendő 1,5-2 havonta meglocsolni.

Forrás: www. orchideatarsasag.hu
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Kamaszkor kamaszszemmel
Dicsérdi Liza | Fotó: stock.adobe.com
„Nem, még túl kicsi vagy hozzá!” – kaptam folyamatosan a választ minden önálló törekvésemre, amihez,
valljuk be, tényleg túl fiatal voltam. Mostanában kicsit másképpen hangzik ez a kijelentés. „Nagy vagy
már, próbáld meg egyedül elintézni!” Most, hogy jogilag is nagykorú lettem, előttem a lehetőség arra,
hogy egyedül irányítsam az életemet. Mégis ahelyett, hogy fejest ugrok a nagyvilágba, bátortalanul
megtorpanok. Mi van akkor, ha még nem állok rá készen?

DIÁKSZEM

Önállóvá válni egy hosszú folyamat. Elkezdődik azzal, hogy megtanulunk egyedül enni, bekötni
a cipőfűzőnket, bepakolni a táskánkba, tízórait csomagolni, és
mire észbe kapunk, már senki sem
ül mellettünk a házi feladatunk
megírásánál. Egyre több döntés
elé állít minket az élet. Továbbta-

nulás, karrier, és hirtelen mindenki
elvárja tőlünk, hogy kész tervekkel
álljunk elő a jövőnket illetően. Kamasznak lenni átmenet a gyermeklét és a felnőtté válás között. Már
szeretnénk tudni, milyen a nagybetűs élet, de még nem akarunk
teljesen „kirepülni a fészekből”,
hiszen továbbra is szükségünk van
a biztonságra, a gondoskodásra, és arra, hogy valaki felülbírálja
bölcsnek hitt döntéseinket. Még
akkor is, ha sokszor magabiztosságot színlelve visszautasítunk minden segítséget. Elkezdünk lázadni az iskola és a tennivalók ellen,
mondván legkisebb gondunk is
nagyobb annál, hogy ezzel foglalkozzunk. Néha elfelejtjük, hogy ez
a kötelességünk, és azok a hatalmas dolgok csak apró problémák,
amelyekkel nap mint nap szembe
kell néznünk, és talán túl nagy jelentőséget tulajdonítunk nekik.
De ez is egy tanulási folyamat,
rá kell jönnünk, mi az igazán fontos, és mi az, ami miatt érdemes
aggódni, és amibe érdemes időt
és energiát fektetni. Próbálunk
rájönni, kik is vagyunk valójában,
keressük az élet értelmét, és míg
gondolataink egy része a céljainkon jár, addig a másik továbbra is
békésen ölelgeti a játék mackóját.
Kamaszként azt várjuk, hogy elismerjenek minket. Nem feltétlenül
azért, hogy az egónk egészséges
növekedésben maradjon, hanem
a megerősítésért, hogy jó úton járunk, hiszen sokszor úgy érezzük,
nincs biztos pont az életünkben.
Nem tudom, felvesznek-e az egyetemre, hogy beleférek-e a legközelebbi törvénymódosítás kritériumaiba. Nem tudom, hogy mindezt
fogom-e szeretni a későbbiek során, hogy megbánok-e bármit is a
döntéseim közül. Kezdek rájönni,
az élet nem olyan egyszerű, mint
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amilyennek eddig hittem. Sokkal
összetettebb, olyan összefüggő
vagy éppen egymástól független
eseményekkel, melyeket félek,
soha sem fogok megérteni. De talán lényegtelen is ezen aggódni,
hiszen most éljük át életünk legszebb időszakát. A felejthetetlen bulikat a barátokkal, az első
szerelmet, az izgalmas regényeket, amelyeket valószínűleg nem
lesz már időnk elolvasni. Megvan a lehetőségünk a fejlődésre
és arra, hogy még változtassunk
döntéseinken. Átélhetjük azt, milyen érzés az első keresetünkből
megvásárolni azt, amire mindig is
vágytunk, megszerezni a jogosítványt, és életünkben először kicsit
szabadnak érezhetjük magunkat.
Kedves szülők! Mire van szüksége
egy kamasznak? Legalább annyi
türelemre, mint egy kisgyermeknek, és körülbelül kétszer annyi
megértésre, hiszen lesznek új, ezelőtt számunkra ismeretlen problémák. Hagyni kell, hogy megéljük
a kudarcokat, mert később az tesz
minket erőssé. Meg kell tanulnunk
viselni a következményeket a hibáink után, majd azt, hogyan ne
kövessük el őket újra. Tinédzsernek lenni egy igazi hullámvasút,
és bármennyire is reménytelen a
helyzet, tanúsíthatom, hogy többször vannak fentek, mint lentek.
A kérdés az, hogy észrevesszük-e
őket.
Már fél lábbal mi is felnőttek vagyunk. Rohanunk, hiszen sietnünk
kell. Bár nem tudom, hogy a világ
vagy mi vagyunk ennyire türelmetlenek. Időre van szükségünk.
Arra, hogy észrevegyük a körülöttünk lévő dolgokat, megéljünk
minden pillanatot, és legfőképp
arra, hogy megtanuljunk mindent, ami segít felelősségteljes
felnőtté válni.
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Az Alföld szélén – Solt
Susán Janka | Fotó: Juhász Luca

A város nevét Árpád fejedelem fiáról, Soltról kapta, aki ezen a vidéken élt, szálláshelyeként használta. Sokaknak a településről eszükbe
juthat a solti rádióadó 304 méter magas antennatornya, ami máig sugározza a Kossuth rádió adását, de itt található Magyarország első
vasbeton hídja is a református templomnál. A természeti környezete
is felfedezésre hívogató, a Meleg-hegyre települt pincefalu, az onnan nyíló kilátás egyik irányban a Dunára, a másikban az Alföldre és
történelmében a Vécsey család máig élő emlékeinek felidézése.

Természet- és
Környezetvédők
Solti Egyesülete
Kacziba Lajosné Icával beszélgettem, az egyesület vezetőjével. Eredetileg
biológia–kémia–földrajz

szakos tanár, régebben a megyei
pedagógiai intézet külső szaktanácsadójaként és a helyi általános
iskola tanáraként dolgozott. Szívügyének tekinti a komplex tudás
átadását a gyerekeknek, az egyesület rendezvényei, eredményei e cél

Az aranykulcs legendája
A város IV. Bélától két aranykulcsot kapott, mert a hajdani lakosok elbújtatták az akkor még
túlnyomórészt mocsaras, lápos
vidéken a tatárok elől. A kulcsokat a református templom
tornyában őrizték, egészen addig, amíg az egy villámcsapás
következtében le nem égett.
A kulcsok elolvadtak vagy eltűntek. Írásos bizonyíték nincs
arról, hogy a kulcsok tényleg
léteztek, de a település címere
őrzi őket.
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dekében. Terveik között szerepel
programok szervezése más korosztályok számára, amelyekhez az erdei iskola helyszíne tökéletes lehet.

Farkas Beáta igazgató –
Vécsey Károly Művelődési
Ház és Könyvtár

megvalósításához kapcsolódnak.
2007-ben készült el az erdei iskolájuk a Szőlőhegyen, amit négy évvel
később egy kemencével bővítettek.
Olyan helyszínt sikerült kialakítani,
ahol kinti foglalkozásokat tudnak
tartani, a Meleg-hegyen található
gyönyörű környezetben. Felidézi
a löszbabák gyűjtését, majd azok
vizsgálatát kémiai vizsgálatokkal és
kísérletekkel a helyi iskolában. A kirándulásokon megismerik a környék
lágyszárú növényeit, azok felépítését, az ottani állatokat. A természetközeli megfigyelések együtt járnak
rajzok készítésével is, amelyekből
kiállítást is rendeztek már. Távolabbi
kedvelt kirándulóhelyük a nemzetközi hírű Böddi-szék. Alapvetően ez
egy vizes élőhely, melynek védett
flórája és faunája értékes. Az egyik
őszön, amikor ott jártak, kivirágzott
a sziksó, minden hófehéren csillogott. Ez tényleg a természet csodája volt – mondja mosolyogva.
2012-ben hozta létre a Teleki Sándor Tehetségpontbázisát, amelyben a Solt környéki települések iskoláit fogja össze az önkormányzat
támogatásával. Nemrég fejeztek be
egy két hónapos „gazdagító programot” MATEHETSZ-pályázatból,

amely műhelymunkával zárult intézményvezetők, tanárok részvételével. Ezen bemutatták a 7. osztályos
diákok tevékenységeit és egyben
továbbképzés is történt. A tehetséggondozást tartja az egyik legfontosabb céljuknak. Azt mondja,
minden gyermekben ott van a talentum, és ő szeretne tenni azért,
hogy ezt felszínre tudják hozni, segítve ezzel a kis tehetségek kibontakozását a sikeres életpályájuk ér-

Múlt, jelen és jövő találkozásának
megtestesítője a könyvtár épülete, emeli ki Beáta. A múlthoz a
Vécsey család által kapcsolódik.
Vécsey Ágoston a császárhoz való
hűségéért kapta ezt a birtokot,
1813-ban költözött a család négy
gyermekével Soltra. A beszélgetésünk helyszíne a városi könyvtár, ami egykoron a család otthona
volt. 1816-ban készült el a kastély
épülete, addig a közeli tiszttartó
házban éltek, az építkezést végig
felügyelve. A család szépen gyarapodott, összesen tizenhárom gyermekük született. Közülük Vécsey
Károly a legismertebb, az ő nevét
viseli a település több intézménye
is. A család utolsó tagja 1863-ban
költözött el, és a század végén a
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katolikus egyházra hagyták a kúriát. Kulturális funkciót 1987 óta lát
el az épület, ekkor költözött ide a
könyvtár.
Vécsey Károly magyarságtudata
annak ellenére is rendkívül erős
volt, hogy nem beszélte a nyelvet.
Kötődését a Solton töltött nyarak,
és a nagybátyjánál Feleden töltött idők alapozhatták meg. Apja
nyomdokaiba lépve ő is katonai
képzést kapott Bécsben. Az 184849-es szabadságharcban 1849 áprilisától Arad és Temesvár bevétele
volt a feladata. A világosi fegyverletétel után Aradon átadták az
osztrák hatóságoknak. Vécsey Károly volt a 13. aradi vértanú, a büntetését súlyosbították azzal, hogy
végig kellett nézni társai kivégzését, és édesapja állítólag nem a
felmentéséért lobbizott, hanem a
minél szigorúbb büntetéséért. Felesége lefizette a hóhért, csak így
tudták holttestét kimenekíteni, és
később illendően eltemetni.
A család használati tárgyai közül
nem sok maradt fenn. Ezek egyike

volt Vécsey Károly kardja, amelyet
az 1987-es könyvtármegnyitóra a
dunavecsei múzeumból kikérve kiállítottak, de a visszaszállítása során nyoma veszett, és azóta sem
került elő. A másik egy pecsétnyomó, amit viszont meg lehet nézni a
könyvtár egy kis vitrinjében. Fölötte a család restaurált, fából készült
címere.
Az épület tavalyi felújításához
több tanulmány készült, és érdekes dolgok derültek ki. A park nem
így nézett ki, mint most, a kúria va-

lószínűleg hosszabb és más szerkezetű volt. Beáta szeretne a múltról minél több pontos információt
kideríteni a család még élő leszármazottjaitól. Vécsey Esztert említi, aki már többször járt Solton, és
Vécsey Zoltánt, aki írt egy részletes
családtörténeti könyvet. Szeretnék
őt majd meghívni egy rendkívüli
történelemóra megtartására.
A könyvtár körüli park fontos helyszíne a városi rendezvényeknek,
ezért tervezik egy vizesblokk építését. A könyvtár és a művelődé-

Természeti környezete
Solt határától keletre található a Solti ürgés gyep a Natura 2000 európai
ökológiai hálózat része, ahol európai jelentőségű fajok és élőhelytípusok
találhatóak, például a közönséges ürgék kedvelt élőhelye. Szintén a településtől keletre fekszik a szike tóláncolat, a felső-kiskunsági szikes tavak,
a Duna–Tisza közének legnagyobbika. A Solti-sík sziki-zsázsásán kívül érdemes megemlíteni a kunhalmait vagy egyszerűen csak halmait, amelyek
a régmúlt idők, akár több ezer éves múltra visszatekintve őrzik az emberi kéz, az adott kor kulturális lenyomatát. Halmok mesterséges építésére
több okból szánták rá magukat elődeink. Letűnt korok temetkezési szokásai, lakóhely kialakítása, de tájékozódási pontok emelése és kommunikációs célokra is jelzőrendszer kialakítására.

BARANGOLÓ
si ház évente olyan száznegyven
programot szervez, amelyek közül
Beáta kiemeli a családbarát programokat.
A beszélgetésünk végén körbejártuk a könyvtár termeit, amelyeknek
a Vécsey család életében betöltött
funkciói is ismertek. Könnyen bele
is képzelhetők a hajdan itt élők a
szép arányú helyiségekbe, a múlt
hangulatáról árulkodó nyílászárók
közé. Beáta is hálás, hogy ilyen környezetben dolgozhat nap mint nap.
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bálnak fiatalítani, vannak tehetséges ifjabb borkészítőik is, akik már
a modernebb borászattal próbálkoznak. Nemrég Temerinben volt
egy Kárpát-medencei borverseny,
ahonnan aranyos díjakat tudtak elhozni.
István nem titkolja, hogy ő a hagyományos borkészítés híve. De hol
van a határ a modern és hagyományos között? Szerinte, amikor már
vegyszereket is használnak. Ő úgy
szereti a bort készíteni, ahogy a

ki a következő szüretig. Mivel nem
volt nagy mennyiség, ezért meg
is becsülték, kis egydecis poharakban iszogatták, szódát nem
tettek hozzá – ahogy visszaemlékezik a 60-70-es évekre. Az első
világháborút megjárt öregek még
hetven-nyolcvanévesen is prímán
megművelték a szőlőjüket. Ők sajnos mára már nincsenek, kevesen
foglalkoznak szőlőtermesztéssel.
Napjainkban inkább modernebb
szőlőket, kékfrankost, cabernet-t,

Jóisten megadja, a megszokott
tradicionális kezelések használatával. Nem híve a folyamat gyorsításának, siettetésének.
Régen ezen a vidéken főleg ezerjó, kadarka, rizling, olaszrizling,
piros szlanka, sárfehér, oportó
szőlőket termeltek, belőlük vegyes borokat készítettek, esetleg
néhányan külön vették a rizlinget
vagy a sárfehért. Átlagosan egy
pincében 4-5 hektó bor érlelődött, ami legtöbbször nem tartott

merlot-t termelnek, egyes régi
fajták, például az olaszrizling mellett.
Az egyesület tagjait a bor szeretete és tisztelete tartja össze. Szeptember közepén rendezik a szüreti napot, ami a legjelentősebb
programjuk. Több bográcsban
főnek az ínycsiklandó ételek, Csíkdánfalvából érkeznek a zenészek,
Temerinből vendégek, közben poharazgatnak, a jó hangulat megalapozott.

Gróf Vécsey Károly
Borlovagrend Egyesület
Kerti István, a borlovagrend vezetője elmeséli, hogy a Meleg-hegyi
pincék múltja a török uralom utáni
időkig nyúlik vissza, az akkori nemesség jelölte ki a területet ezek
kialakítására. Nemcsak bor, hanem
mezőgazdasági termények tárolására is használták. Az itteni pincék
különlegessége, hogy közös kopárságra épültek. Én sem ismertem ezt a kifejezést, de ez annyit
jelent, hogy a pincékhez az épületen kívül nem tartozik földterület.
Ilyen az országban nem sok létezik, de lehet egyedülálló rendszer.
A vidék talaja löszös, hasonló a
Duna menti településekhez, a fekvése azonban szerencsés, mert a
Meleg-hegy nem túl magas, ezért
a szőlők kapnak a délelőtti és délutáni napsütésből is. Öt-hatszáz
pince sorakozik a magaslaton, az
utóbbi időkben sok pusztulásnak
indult.
Borlovagrendek nagyobb számban a rendszerváltás környékén alakultak azzal a céllal, hogy
népszerűsítsék a kulturált borfogyasztást. Ők egy kicsit később,
2003-ban, majdnem harminc borosgazda összefogásával. Mára
fogyásnak indult a csapat, de pró-
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A változás az újjászületés mozgatója
Krizsán Árpád | Fotó: Bodajki Ákos, Juhász Luca

A világban minden mozgásban,
pontosabban változásban van.
Az állandó változás nem engedi
meg azt, hogy néhány tényező állandó maradjon. Az állandóság, illetve ami állandósul, az unalmassá,
majd elfeledetté válik. Éppen ez
az, amiért az oktatásban is változásra és változatosságra van szükség.
Itt gondolja végig mindenki a
saját gyerekkorát és a gyerekei
vagy unokái fiatal éveit. Szerintem
mindenki talál különbséget. Különbséget találunk a szórakozási
szokásokban, az érdeklődésben.
Nyilván a különbség több tényezőből ered, az egyik biztosan a technikai fejlődés. Amíg nem volt a
háztartásokban számítógép, illetve csak egy vagy két tévécsatorna
volt, addig nem meglepő, hogy a

gyerekek, fiatalok játékokkal, személyes kapcsolatokkal töltötték
az idejük jelentős részét. Közösségi oldalak és mobiltelefon nélkül, a megbeszélések és a szóbeli
egyeztetések alapján működött
sok minden.
A mostani környezetben már az
idősebb korosztály is a mobiltelefon és mobilinternet felhasználásával él, szinte mindig több csatornán elérhetőek. Ezek alapján
nem várhatjuk el, hogy az oktatás
ugyanolyan legyen, mint akár 30
évvel ezelőtt. Meg kell újulni a tananyagnak, akár a tantárgyaknak,
de természetesen a pedagógusoknak is.
A mai kamaszok az iskolában nap
mint nap újjászületett lényekként
csodálkoznak a világra, ha ezt
hagyjuk. Komoly kihívás az iskolák-

nak az érdeklődés fenntartása és
az eredmények elérése úgy, hogy
azt még a diákok is éppen annyira
akarják, mint az intézmények dolgozói.
Általános receptet nem is lehet
adni arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet jól tanítani, hiszen minden csoport, osztály és minden új
tanuló az iskolában más. Viszont
a változásban van egy állandó tényező, az pedig az érdeklődés.
A kamaszok is érdeklődésből, kíváncsiságból tesznek dolgokat,
nem azért, mert elvetemültek.
A mai fiatalokra mindössze azért
les több veszély, mert sokkal több
minden elérhető számukra, minden gyorsabb, így természetesen
veszélyesebb is.
Éppen az érdeklődést lehet felhasználni arra, hogy tudást adjunk
át nekik. Az Atomenergetikai Múzeumban jól ki tudjuk használni a
kíváncsiságot, amit időnként éppen a média tart fenn, vagy csak
vet fel újabb kérdéseket. A tárlatvezetések és a múzeumpedagógiai program keretében abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy
nem egy kötött tanmenet vagy
tanterv szerint kell haladnunk, hanem éppen az érdeklődési körnek,
háttértudásnak megfelelően kell
tájékoztatnunk.
Ez az a pont, ahol vissza kell utalni a
változásra, hiszen akármilyen programot szervezünk, mindig meg kell
újulnunk, nehogy beleszürküljünk
az állandóságba. A látogatások
alkalmával a napi aktuális kérdé-
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seket is érdemes szóba hozni, ha
nem tesszük, a felkészült (esetleg
kötözködő) látogatók úgyis kérdeznek. Újjá kell születni a kiállításban
a bemutató módszerekben, hiszen
a felgyorsult világban az állandó és
egyre gyorsabb változásban a statikus megszokott kiállítás hamar
unalmas lesz. A 2019-es év legjobb
lehetősége például a Csernobil
című sorozat volt, ahol a fizikai működés ugyan pontatlan volt, viszont
a társadalmi környezet bemutatása
elég jól sikerült. A kiállítást megnézve egy jó történelemórai részlet
is lehet az építkezés bemutatása,
vagy a régi szolgáltatóeszközök
megismerése, és így a XX. század
végének társadalmi viszonyairól jó
képük lehet a látogatóknak.
A tudományos területen a műszaki
megoldások és a fizikai háttér ismerhető meg. A középiskolai tanulmányok kapcsán mindenki tanul a
sugárzásról, nálunk a kiállítás több
pontján találkozhatnak a sugárzással kapcsolatos információkkal.
A „fizikaórákon” egyszerűbb mérést és a sugárzás néhány jellemzőjét is meg tudjuk nézni, és tisztázni
tudjuk a más forrásból származó
félreértéseket.

Egy másik visszatérő kérdéskör a
villamosenergia-termelés és a környezetvédelem kapcsolata. Sajnos a legtöbb forrás nem beszél
az energiamixről. Nem foglalkoznak, vagy talán nem is ismerik az
erőművek különböző típusainak
működési sémáját, előnyeiket és
hátrányaikat. Ez a téma minden
korosztálynak érdekes, és majd
minden csoportban merülnek fel
ezzel kapcsolatban kérdések. Ezt
az egyre jobban érezhető klímaváltozás generálja. Korábban már
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írtunk arról, mit tehetünk a környezetünkért, és a környezet változása
egyre gyorsabb változtatásra kényszerít bennünket. Végre mindenkinek meg kéne érteni, hogy nincs
olyan energiaforrás, aminek nincs
környezeti hatása, hiszen villamos
energia nem a semmiből lesz. Lehet persze vitatkozni a megújuló
energia és az atomenergia használatáról, viszont a technológia nem
tart még ott, hogy a kettő egymással helyettesíthető lenne, így
mindegyiket a lehető legjobban,
jól megtervezve kell használni, és
rendszerben kell gondolkodni. Ismét visszautalok egy korábbi újságra, ahol már említettem, hogy
mi, emberek nagyon kényelmesek
vagyunk, és szeretjük, ha mindig
van áram otthon, és erről szerintem nem is igazán akarunk, megkockáztatom, hogy nem is tudunk
lemondani.
A változás jól látható módon a világ minden területét, a tudományt,
az oktatást és természetesen a múzeumi tevékenységet is mozgásban tartja, és folyamatos változtatásra kényszeríti ezen területek
szereplőit.
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Kiemelt státuszt kap az
erőmű-beruházás térsége
Paks II. Zrt. | Fotó: Paks II. Zrt.
Kiemelt fejlesztési terület lesz a Paks II.-beruházást övező, 98 település alkotta térség. Az új státusz
megteremti a lehetőségét annak, hogy az önkormányzatok eredményesebben vegyenek részt az európai uniós pályázatokon. Emellett a beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó fejlesztések is pozitív hatással
lehetnek a térségre – hangzott el azon a fórumon, amelyet a Paksi Atomerőmű munkatársai számára
szervezett a Paks II. Zrt.
Új lendületet ad a térségnek a
Paks II.-projekt és a hozzá kapcsolódó úgynevezett kerítésen
kívüli fejlesztések sora. Ezeket a
feladatokat a Süli János minisz-

terhez tartozó, dr. Becskeházi Attila által vezetett államtitkárság
koordinálja. Dr. Mikulás Brigitta,
az államtitkárság főosztályvezetője a Paks II. Zrt. vezetőinek a

Paksi Atomerőmű dolgozói számára tartott fórumán beszélt arról, hogy számos, a beruházáshoz
közvetlenül kapcsolódó, illetve
ahhoz szorosan nem kötődő fej-
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lesztés valósulhat meg a projektet övező térségben.
Süli János 2017-es miniszteri kinevezését követően egyik első
teendőjük a kerítésen kívüli feladatok azonosítása, rangsorolása volt. – Fontos volt lehatárolni,
hogy melyek a beruházás megvalósításához elengedhetetlenül
szükséges feladatok – hangsúlyozta a főosztályvezető asszony,
továbbá elmondta, hogy Süli János arra kapott felkérést, hogy az
atomerőmű-beruházást
valósítsa meg, ez pedig a szorosan vett
erőműépítésen túl kerítésen kívüli
feladatokat is jelent. Idővel azonban számos olyan fejlesztési igény
is megfogalmazódott, amelyek
ugyan nem kapcsolódnak közvetlenül a beruházás kiszolgálásához, de a környező települések
fejlődését, erősödését vagy más
fontos nemzetgazdasági célok elérését szolgálja, Magyarország
legnagyobb beruházása itt valósul meg, fontos, hogy ez hosszú
távú jövőképet biztosítson a tér-

ségnek. Ez egyedülálló lehetőség
– fogalmazott.
A főosztályvezető elmondta, hogy
a paksi önkormányzattól az állam
tulajdonába került PIP Közép-Duna
Menti Térségfejlesztési Nonprofit
Kft.-vel közösen, az érintett szaktárcákkal együttműködésben valósítják meg ezeket a feladatokat.
Elsődleges azoknak az úgynevezett kritikus infrastruktúráknak a
megteremtése, amelyek feltétlenül szükségesek a beruházás sikeréhez. Ide tartoznak egyebek
mellett a közlekedés, szállítás,
közműfejlesztés területén tett lépések, de fejleszteni kell egyes
szolgáltatásokat is például annak
érdekében, hogy az építésre érkezők megfelelő ellátásban részesüljenek, kulturált környezetben és
hasznosan tudják tölteni a szabadidejüket, és gyermekeik oktatása
is biztosított legyen – tájékoztatott Mikulás Brigitta.
2019-ben jelentős lépések történtek, így sikerült elérni, hogy a
Közép-Duna menti térség a bala-
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toni és tokaji térséghez hasonlóan
területfejlesztési szempontból kiemelt minősítést kapjon. A közeljövőben várható parlamenti jóváhagyás után fejlesztési tanácsot,
munkaszervezetet kell létrehozni,
amelyek az önkormányzatok segítségére lesznek (az eredményesség érdekében). A következő,
2021–27-es időszakra vonatkozó
EU-s költségvetési ciklusban pedig már Közép-Duna Menti Kiemelt Térségként (KDMKT) jelenik
meg a Paks II.-beruházást övező
98 település alkotta térség, ami
előnyt jelent a források elérésében is.
A kiemelt státusszal járó „előjogokat” a területfejlesztési törvény
fogja nevesíteni. Mindenképpen
előnyt jelent, hogy koncentráltan, egymást kiegészítve, összehangoltan lehet megvalósítani a
fejlesztéseket. A térség számára a
legfontosabb a megújulás, a stabil jövő, valamint a hosszú távú
fenntarthatóság – mondta Mikulás Brigitta.

Fontos lépések a térségfejlesztésben
A Közép-Duna menti térségben
utak és egy híd felújítására jelentős pénzeszközöket hagyott jóvá a
kormány az elmúlt év végén. Az útfelújítások egyrészt hazai, másrészt
uniós forrásból valósulnak meg. Az
1712/2019-es
kormányhatározat,
amely 2019. december 11-én jelent
meg, a Paks és az M6-os autópálya
közötti szakasz felújítására vonatkozik, amelyre hazai forrásokból kerül
sor. Az M6–Cece közti szakasz felújítása EU-s (TOP-) pénzekből kezdődik meg. 2020 első felében elkezdődnek a Paks–Cece útszakasz
felújítási munkái. Mindezek mellett

szintén 2020-ban elkezdődik további utak felújítása is: a Paks–Nagydorog–Sárszentlőrinc, Pusztahencse–Györköny utak rekonstrukciója,
illetve a Dunaföldvár–Bölcske–Madocsa–Paks, valamint a Dunaszentgyörgy–Fadd–Gerjen utak felújítása.
Megkezdődik a kalocsai laktanya átépítése is. A Paks II.-projekt úgynevezett kerítésen kívüli beruházásait,
vagyis az ahhoz közvetve kapcsolódó fejlesztéseket lebonyolító PIP
Kft. a kalocsai, Foktői úti laktanya
épületeinek hasznosításával több
ezer munkás elhelyezésére alkalmas

szálláshelyet létesít. Itt a projekt
előkészítése új mérföldkőhöz érkezett: a magyar állam 100%-os tulajdonában lévő cég tulajdonjogot
szerzett a területen.
Mindezen fejlesztéseken kívül alig
találni olyan ágazatot, amelyre ne
lenne hatással az atomerőmű-beruházás a térségben. Így a közeljövőben számos egyéb infrastrukturális
fejlesztés is várható még, például az
egészségügyi ellátórendszerben, az
oktatásban, valamint a hulladékkezelés területén, de ide kell sorolni az
aktív turisztikai és szabadidős célú
programokat, lehetőségeket is.
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Munkák és engedélyek

Telephelyi körkép az RHK Kft.-nél
RHK KFT. | Fotó: RHK KFT.
Amikor a radioaktív hulladékokról van szó, mindig a biztonság hosszú távú szavatolása az egyik legfontosabb kérdés, a kezelési tevékenységben éppúgy, mint a tárolókat érintő beruházások során. Emiatt
utóbbiaknál a tervezés és előkészítés fázisai – beleértve a sokféle hatósági engedély megszerzését, a
közbeszerzések lebonyolítását – mindig legalább olyan időigényesek, mint a megvalósítás. A Radioaktív
Hulladékokat Kezelő Kft. (RHK Kft.) telephelyeinek idei feladatai között ugyancsak szerepelnek ilyenek is.
A Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) esetében, Bátaapátiban például két fontos engedély is
napirenden van. Bertalan Csaba,
az NRHT fióktelep-vezetője arról
tájékoztatott, hogy áprilisban kerül
sor a K2-es jelű, második föld alatti
kamra hatósági komplex próbájára,
és csak ennek sikeres lebonyolítása

után kezdődhet meg az új tárolótér
használata.
– A technika beüzemelése, az előzetes próbák rendben lezajlottak,
úgyhogy mi készen állunk arra,
hogy a hatósági jóváhagyás után,
az atomerőművel egyeztetett ütemben áthozzuk Paksról a kis és közepes aktivitású hulladékot tartalmazó

kompakt hulladékcsomagokat végleges tárolásra. Mint arról sokszor
beszéltünk már, az új tárolási elképzelés szerint készülő konténerek, valamint a kamrák újfajta kialakítása
hatékonyabb elhelyezést tesz lehetővé. Míg a már lezárt első tárolótérben kevesebb mint egyhatod rész a
tárolandó hulladék, a működési en-
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gedélyre váró második és a következő többiben már a kamra fele hasznosul – a megszokott magas szintű
biztonság mellett. Így összességében kevesebb kamrát kell majd kialakítani Az idei feladatainkról szólva ki kell még emelnem, hogy folyik
a K3-as jelű kamra kialakítása – nemrég készült el az aljzatbeton. A medence kiépítése várhatóan még idén
befejeződik. Mindeközben az előírt
karbantartások, illetve a szabályozó
dokumentumok hatóságok által előírt frissítése is ütemezetten folyik.
A Radioaktívhulladék-feldolgozó
és -tárolóban, Püspökszilágyon, az
intézményi kis és közepes aktivitású hulladékoknak fenntartott létesítményben elkészült a biztonságnövelő program megvalósításához
szükséges üzemcsarnok, a sugárzásárnyékolást biztosító konténmenttel
együtt. Mint Hák Viktor, a fióktelep
vezetője elmondta, most a sugárvédelmi ellenőrző rendszer kiterjesztése van soron, ha elkészül, azt is engedélyeztetni kell.
– Jelenleg a közbeszerzési pályázati
eljárás zajlik a sugárvédelmi rendszer
kibővítésére, hogy a tárolómedencék megnyitását megkezdhessük.
A biztonságnövelő program célja,
hogy az RHK Kft. megalakulása előtt
idekerült hulladékot átválogassuk,
tömörítsük, újracsomagoljuk. A biztonságos munkavégzést szolgálja
a kettős védelmi rendszer: a külső,
könnyűszerkezetes csarnok a szükséges berendezések és a belső épület időjárás elleni védelmére készült,
míg az úgynevezett konténment a
nyitott medencék környezettől való
elszigetelését és a megfelelő munkakörülményeket biztosítja majd.
Most a hulladékválogatás és -tömörítés kerül előtérbe, és megindult a
vízkezelő, illetve cementezőtechnika
szükséges áttervezése. Közben a karbantartási munkálatok, a hulladékke-

zelési és -tárolási tevékenységek, valamint a szabályozódokumentumok
megfelelő frissítése, illetve a beszállítások folyamatosan zajlanak. Az idei
évben várhatóan harminc-negyven
alkalommal érkezik majd intézményi
hulladék.
A paksi Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának (KKÁT) vezetője, Bara
László kiemelte, hogy a kiégett fűtőelemek problémamentes betárolása, a biztonságos üzemeltetés tavaly
is megvalósult.
– Feladatainkat idén is meghatározott ütemterv szerint végezzük.
Ebben az évben négy beszállítás
lesz, az atomerőművel egyeztetett
időpontokban. Idén változott a karbantartás rendje, mostantól nem
negyedévente, hanem félévente kerül sor ezekre a munkálatokra. Tíz
év alatt, amióta az úgynevezett öregedéskezelési program folyik, ös�szegyűlt annyi adat, hogy pontosan
tudni lehet, mikor melyik alkatrész,
berendezés javítására, cseréjére
kell sort keríteni. Az átszervezéssel
munkaerőt, időt, pénzt tudunk megtakarítani. Most két nagy átalakítás
előtt állunk, egyrészt a sugárellenőrző rendszert kell korszerűbbre
cserélnünk, másrészt az egyik megfogóberendezés átalakítása is időszerű. Tervezzük a száztonnás daru
rekonstrukcióját is, amit várhatóan
év vége felé végzünk majd el, amikorra már biztos lezajlik az utolsó beszállítás, és végére jutunk a bonyolult, hosszadalmas közbeszerzési,
engedélyeztetési eljárásoknak is.
A KKÁT további bővítéséről Tokaji
Sándor, az RHK Kft. beruházási főmérnöke adott tájékoztatást.
– A 25-28. kamrákat tartalmazó új
modul építésére a megfelelő engedélyek birtokában tavaly folytattuk
le a közbeszerzési eljárást, év elején
pedig megkötöttük a szerződést a
nyertes pályázóval a bővítés kivite-
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lezésére. Ebben az évben elkészül
a modul vasbeton alaplemeze, és
megkezdjük a gyártási engedélyek
beszerzését. A gépésztechnológiai
rendszerek, tárolócsövek esetében
a hatósági engedélyeknek a kiadását nagyjából féléves – esetenként
még hosszabb – eljárás előzi meg.
Mindezeket figyelembe véve a modul átadása 2023 végén várható.
Új szakasz kezdődött tavaly a nyugat-mecseki kutatásokban, amelyek
a nagy aktivitású hulladékok végleges tárolóhelyének kijelölését célozzák. Mint Molnár Péter, az RHK Kft.
kutatási osztályvezetője elmondta,
a telephelykutatásról készült keretprogramot előző év július 5-én hagyta jóvá az Országos Atomenergia Hivatal.
– A keretprogram 2032-ig szól, a föld
alatti kutatólabor kialakításának tervezett időpontjáig. Az első kutatási
fázis, aminek a tervét most tavas�szal küldjük be jóváhagyásra, a következő négy évet öleli fel, de már
van engedélyünk három kutatófúrás
(két 800 és egy 1600 méter mélységig történő) kivitelezésére. A munka
várhatóan ősszel indul, mivel az erre
kiírt közbeszerzési eljárást meg kell
ismételnünk. Új tendert írtunk ki a
nagy felbontású 3D-s szeizmikus felmérésekre is. Mivel a vizsgálandó
közel 50 négyzetkilométer terület
mezőgazdasági művelés alatt van, a
pályázat sikere esetén is a mérésekkel meg kell várnunk az őszt. Közben
izgalmas vizsgálatsorozatot indítottunk: egy német és egy skóciai laboratóriumnak küldtünk ki az Abaliget
és Orfű környéki mészkőbányákból
és barlangokból begyűjtött karsztmintákat izotópos kormeghatározásra. Ennek eredménye az év végére várható, és újabb adalékkal
szolgál majd arra, mennyire stabil a
nyugat-mecseki terület egy nagy aktivitású tároló létesítéséhez.
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A betegség sosem válogat
Lehmann Katalin | Fotó: stock.adobe.com, Juhász Luca

A betegség sosem válogat. Nem számít, hogy fiatal vagy idős, szegény vagy gazdag az ember. Nem
számít, hogy mit tettél le az asztalra, a betegség nem tudja, hány és hány traumán vagy már túl, vagy
mi vár még rád. A betegség nem válogat. Nem ad lehetőségeket. Elfogadni lehet, alkalmazkodni hozzá,
együtt élni vele, vagy szövetségessé tenni. De ő diktál. A betegség sosem válogat, de ahogy te sem őt,
a betegség sem ismer téged igazán. A rejtett erődet és tartalékaidat, amiknek létezéséről talán még
saját magadnak sem volt tudomása. ,,Nem úgy gondolok Pécsre, hogy ott voltam beteg, hanem, hogy
ott mentették meg az életemet.” Lehmann József oktatásszervezővel beszélgettem egykori, öt évvel
ezelőtt felismert, majd hónapokon át tartó kezeléséről és betegségéről, amely váratlanul csapott le a
fiatal, akkor mindössze huszonhét éves betanuló primer köri gépészre és amelyet úgy hívnak, akut myeloid leukémia.
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–– Hogy vagy? Mivel telnek mostanság a napjaid munka után?
–– Tavaly július óta dolgozom
oktatásszervezőként, ami új kihívásokat hozott az életembe, és
végre újra egy jó közösség része
lehetek. Szabadidőmet sportolással és pihenéssel töltöm. Nagyon
szeretem a súlyzós edzéseket, de
a sok gyógyszer káros hatással
volt a csontjaimra és az izomzatomra, ezért rendszeresen bicikliznem is kell, mert ezzel szinten
tudom tartani az állapotomat. Idővel valószínűleg csípőprotézisre is
szükségem lesz, de minden tőlem
telhetőt megteszek annak érdekében, hogy ez minél később következzen be.
–– Hiányzott a mozgás a kórházban töltött hosszú hónapok alatt?
Emlékszem, te már középiskolásként is a fekve nyomón töltötted a
nyarakat.
–– Igen, a kórházban töltött hónapok alatt nagyon hiányoztak az
edzések, de akkor el kellett fogadnom, hogy mi a fontosabb, mire
kell elsődlegesen koncentrálnom.
Nekem pedig a gyógyulásom volt
a legfontosabb. Azokban az időkben nagyon sok sportműsort néztem a televízióban; főleg kosárlabdát, vízilabdát és úszást.
–– Kicsivel több mint öt évvel ezelőtt akut myeloid leukémiát diagnosztizáltak nálad. Gyakorlatilag
minden előzmény nélkül betegedtél meg, olyan volt ez, mint derült
égből a villámcsapás…
–– Nagyon váratlanul ért ez akkor engem és tulajdonképpen az
egész családomat. Azelőtt nem
volt különösebb problémám az
egészségemmel, míg nem 2015
januárjában nem múló lázzal és
nagyfokú fáradtsággal orvoshoz
nem mentem. Ekkor tudtam meg,
hogy igen nagy a baj, leukémiás

vagyok. Előbb Szekszárdon vizsgáltak, majd ezt követően Pécsen
folytatódott a több hónapos kezelésem.
–– Megtudták mondani az orvosok, hogy miért alakult ki nálad ez
a betegség?
–– Igazából nem lehetett tudni.
Egészséges életet éltem, rendszeresen sportoltam, mégis megtörtént a baj. Nagyon váratlan

,,Nem gondoltam
a jövőre, minden
nagyon távoli volt.”
volt, és szinte felfoghatatlan az
egész. Még azt sem nagyon tudtam, miféle betegség is valójában
a leukémia. Érdekes, azóta sem olvastam utána, hanem az orvosok
tanácsait követtem, és azóta a közösségi médiában egy felnőtt őssejttranszplantációs csoport tagja
vagyok. Itt nagyon sok tanáccsal,
információval és tapasztalattal lát-
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juk el egymást, ami nagy segítség
mindannyiunk és a családjaink számára.
–– Emlékszem, az ápolók mindig
megdicsértek, hogy jó beteg voltál. Ez miben nyilvánult meg?
–– Követtem az orvosok utasításait
és az ápolók kéréseit. Ezáltal kialakult egy kiszámítható napirendem,
ami sokat segített abban, hogy
könnyebben átvészeljem a napokat. Minden hajnalban vért vettek
tőlem, majd ezután volt még egy
kis lehetőségem arra, hogy vis�szapihenjek. A reggel láz- vérnyomás- és súlyméréssel folytatódott,
ezt követően mentem el zuhanyozni, és kaptam meg a reggelit, ami
általában fehérjedús volt. Ezután
jöttek hozzám vizitelni. Kialakult
nálam az a szokás, hogy ezeket a
rituálékat követően felhívtam az
otthoniakat, akik már nagyon várták a hívásomat. Szerettem zenét
hallgatni, filmet nézni, és nagyon
sok rejtvényt is fejtettem. Nekem
ízlett a kórházi koszt, de örültem,
amikor a szüleim és az akkori párom hazai finomságokat is hoztak.
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Ezt egy jó jelnek lehetett venni, hiszen eleinte alig volt étvágyam.
–– Nem lehetett egyszerű számodra, hiszen nagyfokú bezártságba és
gyakorlatilag teljes felügyelet alá
kerültél. Mi segített át a nehéz pillanatokon?
–– A kórházba kerülésemet követő
napokban az influenzajárvány miatt
teljes látogatási tilalmat rendeltek
el, így megközelítőleg másfél hónapon keresztül csak üvegfalon

nem szabad szégyenkezni emiatt.
Az ápolók egyébként mindig feltétel nélkül ott voltak, és egyetlen pillanatra sem éreztették velem, hogy
ezek miatt kellemetlenül kellene
érezni magam.
–– Milyen érzés volt az első kezeléseket követően kijönnöd a kórházból?
–– Leírhatatlan érzés volt friss levegőt szívni, és érezni a nap sugarait, igaz ekkor még csak egy ide-

keresztül, ekkor még nagyon gyengén – egyik kezemben a telefonnal,
másikban az infúziós állványt szorongatva – tudtam csak kapcsolatot tartani a családommal. A tudat, hogy ők és az egykori párom
száz százalékban mellettem álltak
és azok a kórházi dolgozók, akikre
mindig számíthattam és segítséget kérhettem, nagyon fontos volt.
Néha borzasztóan nehéz volt megküzdeni a gátlásaimmal, és segítséget kérni tőlük olyan helyzetekben,
amit egy egészséges ember saját
maga is megold. Ilyenkor elesettnek és kiszolgáltatottnak éreztem
magam. Rájöttem és elfogadtam,
hogy ilyen és ehhez hasonló helyzetekben segítséget kell kérni, és

gen albérletben tartózkodhattam
együtt az akkori párommal, természetesen szigorú szabályok mellett. Mindemellett kettős érzésem
is volt, mert csak úgy engedtek ki,
hogy előzőleg egy fájdalmas művelet során csontvelőmintát vettek a jobb oldali csípőlapátomból.
Ennek az eredménye döntötte el
mindig, hogy további kezelésekre
vagy transzplantációra lesz-e szükségem.
–– Neked szükséged volt a transzplantációra. Hogyan találták meg a
számodra a megfelelő csontvelődonort?
–– A legelső mintavétel során kiderült, hogy jöttek vissza rossz sejtek
a vérembe, így az orvosaim azt kö-

zölték velem, hogy mindenképpen
szükségem lesz a transzplantációra.
A családom tagjait is megvizsgálták, de sajnos senki sem bizonyult
alkalmas donornak. Hála istennek,
külföldön már sokan gondolkodnak úgy, hogy elmennek donornak,
így nekem Németországból érkezett a segítség egy tizenkilenc éves
fiú személyében. Itt még nem volt
nyert ügyem, mivel ekkor újra felvették ezzel a fiúval a kapcsolatot,
és bár a vizsgálatok alapján valóban megfelelt számomra, de még
visszamondhatta volna a segítségadást. Gondolok arra, hogy időközben valami operáción, plasztikai
beavatkozáson is áteshetett volna,
vagy esetleg olyan oltást is kaphatott, ami már kizárta volna őt.
–– Hogyan zajlott a transzplantáció?
–– A transzplantot több vizsgálat
és tartalék csontvelőlevétel előzte
meg, amelyek már Budapesten zajlottak. A transzplantot megelőzően
egy csírátlanított egyszemélyes
szobába kerültem, ahol különféle
kórházi protokollnak megfelelően
kezeltek. Az életmentő csontvelőt
infúzión keresztül, mindössze néhány perc alatt folyatták le számomra, mindeközben egy ápolónő is jelen volt a szobában, és figyelemmel
kísérte az állapotomat. Az átültetést követően egy hosszú várakozási időszak következett, amelyben az
orvosaim az figyelték, hogy a szervezetem, hogyan és miként fogadja
el az idegen csontvelőt.
–– Hogy reagált a szervezeted az
életmentő csontvelőre?
–– Szerencsésnek mondhatom magam, mert a szervezetem lassan, de
jól reagált a kezelésre. Nagyon kellemetlen volt a gyógyulásom azon
szakasza, amelyeken sajnos keresztül kellett essek, de az új, egészséges életem elöljárói voltak.
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–– Ekkor már közel kilenc hónapja
küzdöttél a betegség ellen. Pesten
különösen nagy bezártságban voltál egy aprócska szobában. Hogyan
teltek itt a napjaid?
–– Itt is volt napirendem, ugyanúgy,
mint Pécsen. Úgy emlékszem, hogy
itt sokkal többet pihentem és aludtam, mint előtte. Sokat filmeztem,
és vártam a családomat látogatóba, de csak telefonon keresztül, egy
dupla ablakon át mehetett csak a

kommunikáció. Nem volt egyszerű
senkinek sem.
–– Milyen előkészületek előzték
meg a hazaérkezésedet, hogyan és
miként gyógyultál otthon?
–– A családom és egykori párom
megkapta azt az étkezési útmutatót, amelyet szigorúan be kellett
tartsunk. Meg volt, hogy mit és
hogyan ehetek. Az ételek tárolásának is megvoltak a maga szabályai.
Egy saját, házilag kialakított steril
szobát kellett kialakítanunk, ami
festésből, új ágy beszerzéséből és
teljes nagytakarításból állt. Az ún.
porfogó díszeket is el kellett pakolni. Az étkezéseink úgy zajlottak,
hogy egyszerre nem étkezhettünk,
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az étkészleteink nem érintkezhettek egymással. Mindig csak friss
ételt ehettem, amelyet kizárólag
nekem készítettek el. Az ágyneműmet és a törölközőimet is napi
szinten kellett mosni, és ez csak
néhány fontos szabály a rengeteg
közül.
A legnehezebb dolog az otthon töltött idő alatt az volt, hogy sokszor
értéktelennek éreztem magam, pedig nem éreztette velem senki sem.

valamint a munkáltatóm folyamatos
támogatása.
A betegségem alatt arra jöttem
rá, hogy érdemes mielőbb orvoshoz fordulni, még az sem baj, ha az
ember kissé akaratos is, még ha hipochondernek is nézik emiatt. Merjünk kérdezni, tanácsot kérni, és ne
féljünk egymással beszélni, megosztani a kételyeinket. Ha bármikor
elbizonytalanodunk, fontos, ha nem
is megbeszélni, de kibeszélni tud-

,,Nem volt célom,
hogy eljátsszam,
jól vagyok.”

juk a problémáinkat rokonainkkal,
barátainkkal, szakember bevonásával vagy mások tapasztalatainak
bevonásával. Amíg az ember nem
jár ilyen cipőben, igazán úgysem
hisszük el, hogy ez velünk is megtörténhet, ezáltal át sem tudjuk
érezni, hogy mit hozhat számunkra
a holnap; mikor engednek ki a kórházból, mikor lesz egy következő
kezelés, hogyan reagálsz a kemoterápiára stb.
Lehet, hogy közhelyesnek tűnik,
de tényleg azt az elvet vallom,
hogy az otthoniaknak sokkal ros�szabb, és hogy nekik is nagy szükségük van segítségre és nagy beszélgetésekre.

Tudtam, hogy azelőtt mire voltam
képes, de ez idő alatt még csak
meg sem közelítettem ezt a szintet.
Utólag visszagondolva sok olyan
dologra fordítottam energiát, amire kevésbé kellett volna. Amikor elkenődtem, mindig arra gondoltam,
hogy mennyi minden nehézségen
mentem már keresztül, és honnan
álltam fel. Ez adott nagyon sok erőt
számomra, és persze a családom,
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Genius loci – A hely szelleme
Vadai Zsuzsa | Fotó: saját archívum
„Tavasszal megújul a természet,
nekem megadatott, hogy megújíthattam egy kiskastélyt, majd
a saját kisházamat” – Halász Béla
építész mesél az életpályájáról.
–– Honnan indultál az építészpálya felé?
–– Egy kis „vargabetűvel” jutottam az építészpályára. A szekszárdi Garay János Gimnázium
matek–fizika szakos osztályában
végeztem, s először a szegedi Jó-

zsef Attila Tudományegyetem alkalmazott matematikusi szakára
felvételiztem. Mivel oda nem vettek fel, másodszorra a Budapesti
Műszaki Egyetem Építészmérnöki
Karára felvételiztem, és 1980-ban
diplomáztam.
–– Egy ház tervezésénél milyen
kérdéseket teszel fel az építtetőnek?
–– Zömében
családi
házakat
terveztem, s mindig fontos volt
számomra, hogy minél jobban

megismerjem a megrendelő személyiségét, s megpróbáljam megérezni az életformáját. Sok építész
lekezelően beszél a megrendelő
„kockás” papírjáról, én mindig
örömmel vettem, mert nem a laikus hibáit figyeltem, hanem abból
is igyekeztem kiolvasni az igényüket. A legtöbbször a költségekről
feledkeznek meg a megrendelők –
különösen a fiatalabbak. Mondják,
mondják az igényüket, meg hogy
legyen ez vagy az nagyobb, de
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hogy ettől hogy vágtatnak a költségek, azon meglepődnek. Tervezéskor ez egy kötéltánc, hogy az
igények és a lehetőségek jó kompromisszuma szülessen meg. A kérdéseimmel azt kutattam: milyen
terekben, milyen módon szeretnének élni.
–– A pályafutásod alatt mi volt a
legnagyobb feladatod?
–– Az első munkahelyem egy kivitelező vállalatnál volt, ott ismerkedtem a szakmával. Ennek a
kérdésnek a kapcsán kell rákanyarodnom az életem paksi atomerőműves szakaszára. A legnagyobb
feladatokat itt kaptam. 1987-ben
vettek fel az erőműbe. Először az
akkor tervezett blokkok humánberuházásával foglalkoztam. Aztán az parkolópályára került, akkor
– amiért az erőműbe jöttem – a
CAD-del kezdtem foglalkozni. Beleástam magam a PDMS építészeti
alkalmazásába. Egy céges átszervezéskor pályázaton elnyertem a
CAD és Dokumentációs Osztály
vezetésének lehetőségét. A következő átszervezés feldarabolta
az osztályt. A legnagyobb feladat
azonban a földrengésvédelmi projekt vezetése kapcsán adódott.
Sok nagy feladat közül a lokalizációs tornyokat összekötő hídszerkezetet emelném ki. 2004-től a
Stratégiai Kontrolling Főosztályon
műszaki szakértőként dolgoztam a
2007-es korkedvezményes nyugdíjazásomig.
–– Mit jelentenek számodra a régi
dolgok?
–– Minden régi dologhoz erős
vonzódást érzek. Legyen ez egy
régi szerszám, bútor, használati
tárgy vagy épület. Várostervezés
kapcsán beszélt az egyik előadónk
a „genius loci”-ról, vagyis a hely
szelleméről, hogy nagyon óvatosan avatkozzunk be egy kialakult

település szövetébe, mert annak
sok-sok oka lehet, hogy mi miért
alakult úgy. Hát én ehhez tudom
hasonlítani azt az érzést, amit a
régi tárgyak, épületek kapcsán érzek. Számomra üzenetet hordoznak a régi „dolgok”.
–– Az Apponyi-kastély felújítása
mit jelentett számodra?
–– A nyugdíjba vonulásom után
az unokaöcsém bízott meg az általa megvásárolt medinai Apponyi-kastély felújítási munkáinak
irányításával, ellenőrzésével. Úgy
minősítem ezt a feladatot, mint
„szép búcsú a szakmától”.
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Az állapota siralmas volt. Az egyik
oldalszárny csőtörés miatt beomlott, amelyet elkezdett az akkori
tulajdonos újraépíteni, de mi azt is
lebontottuk, s hitelesen építettük
fel. A tető héjalását akartuk csak

Nyugdíjba vonult
kollégánk
2020. február
Zámbó László technológus MVIGH
KAIG KAFO FKO
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lecserélni, de a teljes tetőszerkezetet a párkányzattal újjá kellett
építeni. A vadászháznak csak a válaszfalaihoz akartunk hozzányúlni,
ezzel szemben egyedül a szabadkéményes tűzhelyét tudtuk megmenteni, s az alapoktól kellett felépíteni.
Volt olyan reggel, hogy arra mentem ki, hogy a főépület mellett
beszakadt az udvar. Kevés a hely,
hogy elmeséljem, hogy az egykori
fürdővízszikkasztóból hogyan lett
bortrezor. Vagy egy régi vastag fal
boltíves nyílását eltakaró két fal között mikor előbukkant a feljegyzés
„Ezen épület 1954 júl. havában lett
átalakítva. A munkálatot … Károly
kőműves m. végezte. A tanítók
segédkeztek. Ekkor lett négy tantermes iskola és két tanítói lakás
a volt kastélyból.” Ezt a feliratot
most egy plexilap védi.
–– A felújításnál mi volt a legnagyobb kihívásod?
–– Az, hogy egy ilyen épületnél
sokat kellett rögtönözni, mert mint

említettem, az nem szerepelt a
terveken, hogy egyik reggel beszakad az udvar. Majdnem úgy
dolgoztam, mint a régi pallérok,
vagyis tervek nélkül. „Na akkor
emberek! Így és így…” Itt meg
kell említenem Huber Péter vállalkozót, aki nélkül nem készülhetett
volna el ilyen minőségben a kastély. A megrendelő soha nem a
költség, hanem a minőség alapján
választott a műszaki megoldások
közül. Szóval váratlan probléma
volt bőven, amit azonnal meg kellett oldani.
–– Melyik az a része a kastélynak,
amire a legbüszkébb vagy?
–– A bortrezor lépcsője, a szauna épülete. Szintén kevés a hely,
hogy egy érdekes boltozati problémáról s annak megoldásáról meséljek.
–– Milyen funkciót tölt be a kastély?
–– A főépület (mondjuk) 40%-a lakásként szolgál, a 60%-án 4 szoba
van (persze saját fürdőszobával), a

vadászházban 2 szoba és a Dámvad lakosztály, valamint az étterem, az emeleten profi konyha van.
A kastély, helyesebben kiskastély,
nem látogatható, hogy az ott pihenőket ne zavarják. Aki többet
szeretne tudni róla, látogasson el
a honlapjukra: apponyikiskastely.
hu. Sok érdekesség olvasható ott.
–– Gyerekeid merre élnek, mivel
foglalkoznak?
–– A lányomék egy 4,5 éves amerikai–holland „kanyar” után Szekszárdra költöztek két fiúcskával,
Bencivel (6,5) és Domival (4,5).
A lányom bankban dolgozik, a vejem angoltanár.
A fiam előbb aranyművesként,
majd a Moholy-Nagy Művészeti
Egyetemen ipari formatervezőként végzett. Budapesten élnek,
kislányuk Matilda (3 éves), kis menyem a reklámszakmában jeleskedik, szabadidejében pedig discjockey.
–– Most mivel foglalkozol?
–– Mondhatom, hogy főállású
nagypapa vagyok. Ez nem azt jelenti, hogy nincs más dolgom,
csak a prioritást jelenti: ha szólnak,
megyek.
Amit ilyenkor megszakítok:
Megépítettem „Az építész” házamat, 2000-ben költöztünk, még
van mit tenni!
A ház mellett van egy présházból
és kétszobás lakásból álló régi
épület, amelynek a lakásrészét
már felújítottuk, egy igazi ékszerdoboz lett, régi bútorokkal, felhúzható gramofonnal. Ezután a
présházrészt saját kezűleg akarom
felújítani. Az elmúlt nyáron már készítettem egy 3-4 m² próbasározást pelyvával – úgy, ahogy régen.
Van 4 régi székem, amelyből 3 darabokban – ezeket is én akarom
restaurálni (kivéve a díszfaragást,
amit profi fafaragóra bízok).
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Megvan egy régi asztal négy faragott lába, melyekből a székekhez
újra asztalt akarok csinálni.
–– Szabadidődet mivel töltöd?
–– Az előbb felsoroltakon kívül –
mert már annak is nagy részét szórakozásként élem meg – olvasok,
a párommal utazunk wellnesshétvégére 3-4 havonta. Az idei nyári célpont: cseh várak, kastélyok.
Szeretünk táncolni. Most február
közepén járunk, s még „csak” két
bálban voltunk.
2004-ben volt egy infarktusom, s
elhatároztam, hogy minél előbb
nyugdíjba megyek. Táplálkozásés életformaváltást határoztam el.
Sok főzelék, zöldség, gyümölcs,
kevés hús, azon belül főleg hal
vagy szárnyasok. Ha vendégségbe megyek, nem „finnyáskodok”,
megeszem illedelmesen, jóízűen a
háziasszony főztjét, de otthon meg
az étlap esetén az előző szabály
érvényes. A kutatások szerint naponta 2-3 dl vörösbor elfogyasztása csökkenti a szív- és érrendszeri
betegségek kockázatát – szekszárdiként ezt követem. A Balaton-átúszáson négyszer vettem részt, kiváló eredménnyel (2014–17 között
2:23, 2:27, 2:19, 2:30). Legközelebb
70 évesen próbálom meg, hogy
mennyi az annyi.
A másik nagy váltás a biciklizés.
Az ismerőseimnek szoktam mondani, hogyha lehet, ne időpontokat meg időtartamokat határozzanak meg, mert akkor Murphy
szerint mindig közbejöhet valami,
s közbe is jön. Mivel a kis menyem
Évike, ajánlom nekik, hogy kövessék Évikét, vagyis az Élet VItelszerű
KErékpározást. AMIKOR CSAK LEHET (!), akasszák szögre a slusszkulcsot, s kerékpárral intézzék az
ügyeiket. Ez akkor sem késő, ha
csak nyugdíjasként tehetik majd
meg.
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„Megtiszteltetésnek éreztem, hogy
bekerültem ebbe a nagy családba”
Orbán Ottilia | Fotó: Bodajki Ákos

Régi, rutinos emberek, akik már egy ideje az erőműnél vannak. Sok tapasztalattal rendelkeznek mind a
munkában, mind a munkatársakkal kapcsolatban. Mindannyian átélték pályafutásuk során az első napok
– vagy inkább hetek – emberpróbáló időszakát, ami a beilleszkedésről, az új hely és szokások megismeréséről szól. Régi motorosom, Kovácsné Kiss Katalin analitikus laboráns emlékezik vissza, közkinccsé
téve emlékeit.
–– Régi rutinosnak számítasz a vegyészeten, szívesen fordulnak hozzád a fiatalabb kollégák szakmai,
illetve gyakorlati tanácsért. Milyen
volt fiatalon itt kezdeni az erőműben?
–– 1985-ben
jelentkeztem
és
nyertem felvételt az erőműbe, a
Paksi Atomerőmű Vállalat Vegyészeti Osztályára. Ez az első munkahelyem. Elsőgenerációs vagyok, a
családomból senki sem dolgozott
az erőműben, megtiszteltetésnek
éreztem, hogy bekerültem ebbe
a nagy „családba”. Ami számomra
19 évesen nagyon furcsa volt, hogy
mindenki mindenkit tegezett, de
egyben jó érzés is volt, mert egyenrangú partnernek éreztem magam.
A szekunder köri expresszlaborba
kerültem műszakos laboránsként.
Elsősorban a szekunder köri vízrendszerek vizsgálata, de a blokkok leállásakor és visszaindulásakor a generátorok gázvizsgálata
is a mi feladataink közé tartozott.
Nosztalgiával gondolok az akkori
gázvizsgáló Orsat készülékre, ami-

vel mérni, mondhatni izgalmas feladat volt.
–– Hogyan alakult a pályád a későbbiekben?
–– Közben adódott egy lehetőség, hogy ún. „beugrós” legyek,
ami azt jelentette, hogy általában
délelőtt dolgoztam, de ha valakit helyettesíteni kellett, akkor én
ugrottam be helyette, abba a műszakba, ahová éppen kellett. Nagyon szerettem ezt a munkakört,
mert változatos volt. Sok tapasztalatot szereztem, megismertem a
blokkok személyzetét, megtanultam az alkalmazkodást, az együttműködést. Ez idő alatt vegyésztechnikusi oklevelet szereztem.
1990-ben analitikus laboráns munkakörbe kerültem a műszeres laborba. Kis Karcsi bácsi mellett dolgoztam, ő éppen nyugdíj előtt állt.
Abban az időben nem volt gyakori
a férfi laboráns, Ő volt az egyetlen
a csoportban. Karcsi bácsi szakma
iránti alázata és precizitása példaértékű volt, ami nagy hatással volt

rám, sokat köszönhetek neki. Fotométeres vizsgálatokat végeztem
a szekunder köri vízrendszerekből,
Duna-vízből.
Azután férjhez mentem, majd jöttek a gyerekek, és több évig otthon voltam velük. Máig hálás
vagyok azért, hogy erre lehetőségem volt, és visszavártak.
1999-ben álltam ismét munkába, dolgoztam a vízlaborban és a
gázlaborban is. 2003-ban az olajlaborba kerültem, és a mai napig is ott dolgozom. Ez egy nagy
terület, amely magába foglalja a
szekunder és primer köri olajrendszerekben használt turbinaolaj,
a dízelgenerátorok kenőolaj- és
üzemanyagmintáinak ellenőrzését, valamint a beérkezett új olajok
minőség-ellenőrzését is.
Szerencsés vagyok, mert mindig
kiváló kollektívában dolgozhattam, és dolgozhatok most is. Mindenben segítjük egymást, átadjuk
egymásnak a tapasztalatainkat.
Nincsen rivalizálás, meghallgatjuk
és elfogadjuk egymás véleményét,
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ötleteit. Fiatal kolléganők is vannak
a csoportban, és velük is csak jó tapasztalataim vannak. Beilleszkedtek a csapatba, hozták a fiatalos
lendületet, vidámságot, jókedvet.
–– Vannak-e különösen emlékezetes események, amikre szívesen
emlékszel vissza?
–– Sok kedves élményem, emlékem
van. Az egyik legemlékezetesebb
esemény a közelmúltban történt.
Fiatal kollegina került hozzánk, aki

gyon örültem, megtiszteltetésnek
éreztem.
–– Család, hobbi, szabadidő?
–– Szekszárdon élek a férjemmel,
akivel az erőműben ismerkedtem
meg. Két gyermekünk van, Dóra és
Márton. Dóri lányunk is Szekszárdon
él a párjával. Gitártanárként a tolnai
és a pécsváradi zeneiskolában tanít. Büszkeséggel tölt el, hogy már
évek óta, évente több alkalommal
önkénteskedik a Bátor Táborban,
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elfoglaltsággal jár. Az idén ősszel
Olaszországban, Gradóban veszünk részt egy nemzetközi versenyen.
A férjemmel közös hobbink az
utazás, belföldön és külföldön
egyaránt. Ha tehetjük, magunkkal visszük Huba kutyánkat, akit
a szekszárdi kutyamenhelyről fogadtunk örökbe, és már családtagnak számít.
A másik igazi nagy szerelem a kert
és a virágok. Mióta családi házban
lakunk, a szenvedélyemmé vált.
Teraszos kialakítású a kertünk, igazi tájépítészeti lehetőségek rejlenek benne. Folyamatosan alakul
és változik. A kolléganőimmel
csereberéljük a virágmagokat, virághagymákat, azután meg büszkén mutatjuk egymásnak a kikelt
példányok fényképeit.
–– Mik a teveid a jövőre nézve?
–– Szeretnék megtanulni angolul,
mert a gyerekeink már nem mindig tartanak velünk az utazások
során, így nem hagyatkozhatok az
ő tudásukra. Érdekel is, meg aztán
tanulni sosem késő, agytornának
sem utolsó, és hasznos is.

hamarosan az esküvőjére készült.
Elhatároztuk, hogy leánybúcsút
szervezünk neki. Mivel ilyen eseményben még senkinek sem volt része, nagy izgalommal készültünk rá.
Fergetegesre sikerült, azóta is jókat
nevetünk, ha szóba kerül, vagy előkerülnek az akkor készült fotók. Már
több alkalommal összejött a FEB
(Férjhezmenetelt Engedélyező Bizottság), finomakat eszünk, iszunk,
csajos dolgokról beszélgetünk.
–– Díjak, elismerések?
–– 2013-ban Igazgatósági Nívódíj
ban részesültem, aminek na-

ahol súlyosan beteg gyerekeknek
nyújtanak sorsfordító élményeket.
Marci fiunk Győrben tanul a Széchenyi-egyetemen, járműmérnöki
szakon. Büszke vagyok rá, mert a
tanulás mellett már elsőéves korától mérnökgyakornokként dolgozik egy gépjárműalkatrészeket
gyártó cégnél. Szeret dolgozni, a
kreativitása,
problémamegoldó
készsége és nyelvtudása miatt az
egyetem elvégzése után is számítanak rá. Ő már Győrben képzeli el
a jövőjét a barátnőjével.
Közel tíz éve énekelek a Mözsi
Bartók Béla Női Karban, ami sok

–– Mi a legfontosabb dolog az
életedben?
–– Az első helyen a családom áll.
A férjem, a gyerekeim és az édesanyám. Remélem, Ő még hosszú
ideig velünk lesz, és még sokáig
haza tudok menni hozzá.
Azt szeretném, hogy a gyerekeim
is mindig szeressenek hazajönni,
bárhová is veti őket a sors.
Nemrég egy közös játék kapcsán
felmerült a kérdés, hogy milyen
volt a gyerekkoruk. Azt mondták
csodás, nem kívánhatnának szebbet. Nekem ennyi elég, boldog vagyok, hogy ők is boldogok.
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Kissné Farsang Erika | Fotó: saját archívum

Nevünk: Cseh Tamás és Cseh Miklós
Születésünk helye, ideje: Pécs, 2019. december 1.
Születéskori súlyunk: 1650 g, 1580 g
Hosszúságunk: 41 cm, 42 cm
Testvérünk: Boglárka, 2 éves
Anya: Cseh Veronika, a Beszerzési Osztályon közbeszerzési szakértő
Apa: Cseh Tamás Miklós, a Dunaszentgyörgyi Mezőgazdasági
Szövetkezetnél elnökhelyettes

Nevem: Forster Bende
Születésem helye, ideje: Pécs, 2019. december 2.
Születéskori súlyom: 1990 g
Hosszúságom: 42 cm
Első gyermek vagyok a családban.
Anya: Forster Petra, a Beszerzési Osztályon közbeszerzési szakértő
Apa: Forster Gergő, az MVM OVIT Zrt.-nél projektmenedzser

Nevem: Trelaj István Dániel
Születésem helye, ideje: Szekszárd, 2019. december 7.
Születéskori súlyom: 3800 g
Hosszúságom: 55 cm
Testvéreim: András és Tamás, 8 éves ikrek
Anya: Müller Beáta, a NÜSZ Zrt.-nél számlázó munkatárs
Apa: Trelaj István, az Irányítástechnikai Üzemviteli Osztályon
irányítástechnikai művezető

Nevem: Bedécs Ákos Botond
Születésem helye, ideje: Kecskemét, 2019. december 18.
Születéskori súlyom: 3950 g
Hosszúságom: 55 cm
Tesók: Levente, 8 éves és Bella, 2 éves
Anya: Bedécs Andrea, kéz- és lábápoló egyéni vállalkozó
Apa: Bedécs Mihály, a Külső Technológiai Osztályon KTO-gépész
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Nevem: Éva-Makai Navid
Születésem helye, ideje: Budapest, 2019. december 18.
Születéskori súlyom: 3560 g
Hosszúságom: 56 cm
Testvérem: Kendra, 2 éves
Anya: Makai Vanda, látszerész
Apa: Éva Gergő, Atomix Kft. FKO, turbina-karbantartó
Nevem: Gál Tamás
Születésem helye, ideje: Pécs, 2019. december 19.
Születéskori súlyom: 3870 g
Hosszúságom: 52 cm
Testvéreim: Regina, 8 éves és Csilla, 4 éves
Anya: Gálné Juhász Julianna, Atomix Kft. Biztonsági Szolgálat
Apa: Gál Balázs, Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Nevem: Adorján Boglárka
Születésem helye, ideje: Szekszárd, 2019. december 28.
Születéskori súlyom: 3950 g
Hosszúságom: 57 cm
Első gyermek vagyok a családban.
Anya: Hesz Márta, a Paksi Járási Hivatalnál ügyintéző
Apa: Adorján János, az Üzemirányítási Osztályon főtechnológus

Nevem: Árizs Zalán Máté
Születésem helye, ideje: Kalocsa, 2019. december 28.
Születéskori súlyom: 4350 g
Hosszúságom: 53 cm
Testvérem: Bianka Anna, 22 hónapos
Anya: Árizsné Mayer Mónika Nikoletta, Kalocsa Korona Tours
Apa: Árizs József, Atomix Kft.
Nevem: Nickl Gergő
Születésem helye, ideje: Pécs, 2020. január 13.
Születéskori súlyom: 3120 g
Hosszúságom: 51 cm
Első gyermek vagyok a családban.
Anya: Tibor Krisztina, Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zrt. (bankcsoportvezető)
Apa: Nickl Csaba, a Reaktorosztályon reaktoroperátor
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Gyászközlemény

Kissné Farsang Erika | Fotó: saját archívum

Vas Pál (1956–2020)

2020. január 17-én, életének 63. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt
Vas Pál, az MVM Paksi Atomerőmű
Zrt. nyugdíjasa. 1956. május 24-én
született Pakson. 1981. április 1-jén
vették fel a Paksi Atomerőmű Vállalathoz. 2009. október 31-én történő
korengedményes nyugdíjazásáig a Rendszertechnikai Osztályon dolgozott szakértő munkakörben.

Karácsonyi Lajos (1956–2020)

2020. február 8-án, életének 63. évében elhunyt Karácsonyi Lajos, az
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa. 1956. március 3-án született
Szekszárdon. 1985. december 17-én
vették fel a Paksi Atomerőmű Vállalathoz. 2009. június 14-én történő
korengedményes nyugdíjazásáig a
Biztonsági Rendszer Osztályon műszerész munkakörben dolgozott.
Temetése 2020. február 21-én 15 órakor, a tolnai temetőben volt, ahol családja, barátok, ismerősök, volt munkatársak vettek tőle végső búcsút.

Vörös Gyula (1944–2020)
2020. február 15-én, 75 éves korában elhunyt Vörös Gyula, az MVM
Paksi Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa.
1944. június 29-án született Dunaszentgyörgyön. 1981. október 30-án
vették fel a Paksi Atomerőmű Vállalathoz. 1997. június 30-án történő
korengedményes nyugdíjazásáig az Építészeti és Szakipari
Szerviz Osztályon asztalos munkakörben dolgozott.
Temetése 2020. február 19-én, a dunaszentgyörgyi temetőben volt, ahol családja, barátok, ismerősök, volt munkatársak vettek tőle végső búcsút.

Juhász László (1944–2020)

2020. február 14-én, életének 76.
évében elhunyt Juhász László, az
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa. 1944. január 14-én született
Szihalmon. 1985. november 1-jén
vették fel a Paksi Atomerőmű Vállalathoz. 2006. augusztus 15-én történő nyugdíjazásáig a Gépészkarbantartás-technikai Osztályon dolgozott berendezésmérnök
munkakörben.
Temetése 2020. február 28-án, Dunaföldváron, a Fehérvári
úti temetőben volt, ahol családja, barátok, ismerősök, volt
munkatársak vettek tőle végső búcsút.

Az atomerőmű dolgozói megőrzik elhunyt munkatársaik emlékét.

GONDOLATOK
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Zavar a szavak körül
Prancz Zoltán | Fotó: stock.adobe.com
Az újjászületés fogalma többféle
kultúrkörben és szellemi irányzatban is megtalálható. A Biblia,
illetve a biblikus kereszténység
eszmerendszerében kimondottan
központi helyet foglal el: a kereszténnyé válás alapfeltétele. Az ezt
tanúsító számos szövegrész közül
álljon itt most csupán kettő. „Bizony, bizony mondom neked: ha
valaki újonnan nem születik, nem
láthatja az Isten országát” – mondja maga Jézus Krisztus a Nikodémusszal folytatott beszélgetése
során. Pál apostol pedig így írt a
korinthosziaknak: „Azért ha valaki
Krisztusban van, új teremtés az: a
régi elmúlt, és íme, új jött létre.”
Az újjászületés, amit más szóval
megtérésnek is nevez a Szentírás,
gyökeres etikai értékrendváltás.
Az eredeti görög nyelvű szövegek megtérésnek fordított „metanoia” kifejezése is szó szerint az
elme, a gondolkodásmód megváltozását, megfordulását jelenti.
Az újjászületés, avagy a megtérés
tehát értelmi alapon meghozott,
személyes döntés. Az újjászületett
ember a korábbi erkölcsi normái
helyett immár krisztusi elvek szerint éli – vagy legalábbis őszintén
azok szerint kívánja élni – az életét. Ettől válik kereszténnyé, azaz
Krisztus követőjévé, röviden: krisztusivá.
Azonban a társadalmi, politikai,
vallási közbeszédben a „keresztény” kifejezés a legritkább eset-

ben hangzik az iménti, az erkölcsi,
gondolkodásmódbeli
újjászületést hordozó tartalommal. Általában a következő jelentésekkel fordul elő:
valamely egyházhoz tartozást vagy
formális vallásgyakorlást jelölnek
vele;
sőt gyakran ennyi sem kell, elég
csupán a nyugati civilizációhoz
tartozás (lásd például a „keresztény Európa” vagy „keresztény
Magyarország” szókapcsolatokat,
de kifejező e tekintetben néhai miniszterelnökünk mondása is: „Európában az ateista is keresztény”);
szélsőséges esetben pedig egyszerűen politikai vagy etnikai megkülönböztetésként
használják,
nem ritkán antiszemita töltettel.
Ezek a jelentéstartalmak idegenek
a kereszténység eredeti, bibliai –

ha úgy tetszik, jézusi – jelentésétől. Szokásszerű, nem tisztázott
használatuk még a jóhiszemű közbeszédben is rendkívül értelemzavaró, félresiklató hatású (hát még
a kevésbé jóhiszeműben). Amikor
tehát kereszténységet hallunk emlegetni, jól tesszük, ha pontosan
megállapítjuk, hogy azt milyen
jelentéssel ruházták éppen fel,
a magunk részéről pedig törekszünk az eredeti, hiteles jelentésével használni. Azzal a jelentésével,
amellyel ha valaki igazán szembesül, akkor valószínűleg nem ahhoz
támad kedve, hogy magabiztosan
kereszténynek nevezze magát,
sokkal inkább elbizonytalanodik:
mondhatja-e egyáltalán bárki is
magáról, hogy „keresztény vagyok”, azaz „olyan vagyok, mint
Krisztus”?

