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Dr. Kovács Antal
kommunikációs igazgató

Kedves Olvasók!
Novemberi lapszámunk témája, a takarékosság talán sosem volt an�nyira aktuális, mint napjainkban. A bezártság, óvatosság, állandó figyelem időszakában szinte mindennel takarékoskodnunk kell: a társasági
életünk összeszűkül, gesztusainkat, mozdulatainkat, odafordulásunkat
a többi ember felé át kell gondolnunk, nem lehet annyira automatikus,
mint máskor. Lecsökkent az életterünk, és nem látjuk, meddig tart ez
még.
A kicsi szép, mert emberléptékű, írja Schumacher a közgazdaságtant
feje tetejére állító könyvében. A kicsi egyúttal takarékos is, és talán értelmezhetjük ezt a mostani, emberpróbáló időkben iránymutatásként:
meg kell találnunk szűkebbre szabott életünk örömeit, kihívásait. Bármennyire szeretjük a november Márton-napi fesztiváljait, a gyerekek
lámpás felvonulását, a karácsony előtti közösségi programokat, idén
jobban tesszük, ha csak sétálunk egyet a közeli őszi erdőben – lehet,
hogy végül nem is érezzük kevesebbnek ezt a kisebb léptékű történést.
A takarékosság egy másik szempontból is új értelmet nyer. Szerte a világon valamennyi országban komplett szektorok mennek tönkre a koronavírus-járvány hatására, emberi sorsok milliói változnak meg ezekben
a napokban. Az itt dolgozók és a környékbeliek életében viszont a Paksi Atomerőmű biztos pont: a pandémia miatt leépítésre nem kényszerültünk, sőt a korábbi tervek szerinti bérfejlesztéseket is végre tudtuk
hajtani, saját munkatársaink elismerése mellett abban is bízva, hogy a
környék gazdasági helyzetét ez erősíti, ellenállóbbá teszi. Tesszük a dolgunkat, ahogy eddig is, ebben a hatalmas őszi viharban, remélve, hogy
a tél majd csöndet és megnyugvást hoz.
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Atomjó makett
Orbán Ottilia | Fotó: Bodajki Ákos
Mire jó a makett? A makett valaminek vagy valakinek a kicsinyített, nem működő, de külsőleg igen pontos mása. Vannak, akik egyedi alapanyagokból, egyedi technikákkal építik meg az elképzelt makettet,
és vannak, akik előre legyártott apró elemekből, építési és festési leírás alapján dolgoznak. Makettek
évszázadok óta készülnek abból a célból, hogy az épületeket szemléltessék, esetleg a tervezést segítsék, kiegészítsék. Nem utolsósorban, hogy információt nyújtsanak.
Mire jó az atomerőműben egy
makett?
Egy ilyen modern technológiával és technikával ellátott atomerőműnél miért kap még most,
a digitális tervezés korában is
hangsúlyos szerepet egy makettterem? A tervrajzok olvasása sokak számára nehéz és megterhelő
feladat. Kevés olyan szakember
van, aki képes a térben elképzelni a rajzok alapján egy épületet.
A háromdimenziós megjelenés
valós téri szituációkat generál,

valós tér-tömeg kapcsolatokkal.
Úgy gondolom, hogy nagyon fontos helyet tölt be az oktatásban is,
hiszen a makettek a valós térben
több irányból is megvizsgálhatók,
az egyébként bonyolult, láthatatlan folyamatokat leegyszerűsíti,
szemléltethető állapotba hozzák.
A rendszerek és berendezések
közti folyamatokat kiválóan szemléltetik, számunkra érthetővé
teszik. Nézőpontunkat megváltoztatva különböző helyzeteket
tanulmányozhatunk egymás után.

Közelről megtekinthetjük magát
az atomreaktort és a hozzá kapcsolódó technológiai berendezéseket, látványos fényeffektusokkal
és mozgással kísérve. A felújítás
során pedig az évek alatt végrehajtott technológiai és egyéb változásokat, 3D-s nyomtató segítségével megalkotott, egyenesen
arányos, kicsinyített másukat is
már beépítették a makettbe. Tehát naprakész információkkal és
adatokkal komplex módon érzékelteti a valóságot.
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Makai János, a Szimulátorosztály csoportvezetője a felújítás ötletgazdája. Elmondása szerint az 1980-as évek
elején az atomerőműves üzemviteli személyzet képzésének otthont adó oktatási épületben külön primer köri és
szekunder köri oktatótermet alakítottak ki. Ezekben az
oktatótermekben a primer kör és a szekunder kör főbb
technológiai rendszereit, azok kapcsolatát bemutató,
nagy méretű, falra helyezett interaktív sémaképek, valamint a Gyár- és Gépszerelő Vállalat modellezőüzemében
készített primer és szekunder köri technológiai berendezésekről készült magas színvonalú, méretarányos makettek támogatták a személyzet képzését. A tantermekben
bemutatott maketteken felül az oktatási épület földszintjén a bejárattal szembeni helységben egy (4 m × 2,6 m
alapterületű) teljes primer kört bemutató nagy makettet
is elhelyeztek.
Időközben a megnövekedett oktatási igények miatt, a
hallgatói létszám elhelyezésének biztosításához a tantermek átalakítása miatti kényszerűségből a „kis” maketteket áthelyezték a primer köri nagy makett mellé.
Ezzel a költöztetéssel a maketteket méltatlanul zsúfolt,
oktatáshoz nem éppen optimális módon helyezték el,
valamint az emeletről a földszintre való szállítás során jelentős sérüléseket szenvedtek. Mivel a maketteket a képzések során az ideálistól távol álló körülmények ellenére
is rendszeresen használták, ezért néhány évvel ezelőtt
megszületett az igény a terem átalakítására és a makett
felújítására. Annak érdekében, hogy a maketteket méltó
módon helyezzék el, teljesen átalakult a bemutatóterem,

aminél már az volt a cél, hogy létrehozzanak egy minden
látogató számára nyitott bemutatótermet, ahol az érdeklődők ismerkedhetnek a berendezésekkel.
A makettek felújítására jelentkezők közül végül a Limes
Modell Kft. kapta meg a lehetőséget, és 2020 januárjában el is kezdhették a felújítási munkálatokat. Először a
budapesti telephelyen, majd a helyszíni makett-teremben.
2020 szeptemberében befejeződtek a munkálatok, és az
érdeklődők, valamint az oktatások résztvevői már a teljesen felújított bemutatóteremben ismerkedhetnek a kiállított berendezésekkel.
Az elkészült bemutatóterem és a felújított makettek
rendkívül impozáns látvány nyújtanak, és ismét hasznos
eszközeivé váltak a személyzet képzésének, valamint a látogatók és az érdeklődők tájékoztatásának.
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Fizikai védelmi kultúra
kampány a járvány idején
Lehmann Katalin | Fotó: Juhász Luca, László-Boglári Orsolya
Az elmúlt években ilyenkor már javában zajlott a Fizikai védelmi kultúra kampány, de az idei évi pandémiás helyzet nem tette lehetővé a neves előadók, úgy mint dr. Nógrádi György vagy dr. Resperger
István és más szakelőadók fizikai védelmi kultúrához kapcsolódó előadásainak megtartását. Idén ősszel,
a járvány második hullámának szakaszában a megtanult, hallott és ismert szabályok fokozott betartását
kéri a Védelmi Főosztály az atomerőműves dolgozóktól. Molnár Tamással, a Rendészeti Osztály szakértőjével az idei évi kampányról beszélgettem.
Fizikai védelmi kultúra kampányt
2015 óta tartanak a Paksi Atomerőműben, kisebb, szakterületi
kampányhónapok már azelőtt is
voltak. A Rendészeti Osztály szakértője az elmúlt évek tapasztalatai
közt a többpilléres fizikai védelem
kialakulását is ismertette.
,,2015 óta minden évben szervezünk Fizikai védelmi kultúra

kampányt. A kampányok során
igyekszünk felhívni a munkavállalók figyelmét a követendő magatartási formákra, publikáljuk a korábbi őrzésvédelmi gyakorlatok
tapasztalatait, illetve neves előadókkal igyekszünk színesebbé
tenni az átadni kívánt információkat. 2015 előtt a különböző szakterületek már tartottak kampány-

hónapokat, az adott szakterületet
így könnyebben megismerhették
a kollégák, valamint információt
kaphattak az adott szakterülettel
kapcsolatos szerepükről, felelősségükről. A fizikai biztonság egy
komplex tevékenység, 2015-öt
megelőzően 3 pillér alkotta a fizikai védelmet: az élőerő, a technikai rendszerek és az irányítá-
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si, szabályozási dokumentumok.
2015 óta kiegészült egy 4. pillérrel,
ez a fizikai védelmi kultúra. Azért
vált fontossá, és azóta is fontos,
mert az előző 3 pillér önmagában
is működik, azonban a biztonságtudatos gondolkodás, a felelős
jogkövetés kialakulása felerősíti a
másik 3 pillért.”
Az idei év pedig semmi eddigihez
sem hasonlítható, a kampányt is
jelentős változások érintették, mivel a kialakult pandémiás helyzet
miatt a munkába járási szabályok
is megváltoztak; például jóval kevesebben dolgoznak fizikailag az
erőmű területén, mint korábban,
és a gyülekezési szabályok betartását nem lehet megkerülni.
„A gyülekezési szabályok betartása miatt nincs lehetőségünk
előadók meghívására, illetve az
alacsonyabb létszám miatt kevesebb kollégához juthat el a kampányunk. Ezért szeretnénk, ha
kampányunk fő gondolatai megjelennének az Atomerőmű magazinban, valamint megkapná valamennyi erőműves munkavállaló
e-mailben” – mondta el Molnár
Tamás.
Az előző években elhangzott gondolatok, üzenetek többsége az
idei évben is megállja a helyét,
de az idei, speciális körülmények
miatt a kampány lefontosabb üzenetei a következők:
1. Minden munkatárstól egy picit
nagyobb érzékenységet, empátiát kér.
2. Kéri a megtanult, hallott és ismert szabályok fokozott betartását, kiemelt figyelemmel az
önkéntes jogkövetésre.
3. Kéri a helyi és országos megelőző, óvintézkedések, javaslatok fokozott betartását, betartatását.

4. A fenti kérdésekben legyünk
példamutatóak munkahelyünkön és a lakókörnyezetünkben.
5. Vegyük észre az általánostól
eltérő jelenséget, és tegyünk
annak szakszerű megszűntetéséért.
6. Hívjuk fel azon munkatársaink
figyelmét a szabálykövetésre, akik feledékenységből elmulasztották valamelyik óvó,
megelőző intézkedés betartását, alkalmazását.
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A fent említett, sokak által ismert
magatartási normák betartása jelentős mértékben hozzájárulhat ahhoz, hogy viszonylag kis kockázattal
vészelhessük át a következő hónapokat. Az intraneten a már ismert
platform a továbbiakban is működik. A fizikai védelemmel, a nukleáris védettséggel és a fizikai védelmi
kultúrával kapcsolatos konkrét kérdéseket akár az intraneten, akár a
rendészeti szervezetnél dolgozó kollégák készséggel megválaszolják.
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A kijózanító német igazság
Hárfás Zsolt | Fotó: Hárfás Zsolt, stock.adobe.com

A Paks II.-projekt ellenzői a mai napig azt hirdetik, hogy az atomenergia ideje lejárt, és a világon – kizárólag a megújulókkal – minden ellátásbiztonsági, versenyképességi és klímavédelmi célkitűzés megvalósítható. Kiváló és követendő példaként a németországi energiapolitikát szokták emlegetni, hiszen a
németek évről évre egyre több nap- és szélerőművi kapacitást építenek be a rendszerbe.

Misztikus varázsgömb
helyett józan mérnöki
gondolkodásra van szükség

Németország 2011-ben a fuku
shimai atomerőmű-baleset után
valóban úgy döntött, hogy rohamléptékben fejleszti a nap- és szélerőművi kapacitásait, miközben
folyamatosan, 2022 végéig bezárja
az összes atomerőművi blokkját.
Ennek a sajátos energiapolitikának
a következménye, hogy az időjárásfüggő megújulók beépített
kapacitása 2019 végére elérte a

110 000 MW értéket. Ennek következményeként tavaly a nap- és
szélerőművek által termelt villamos
energia mennyisége már elérte a
nettó 174 TWh értéket. Ez az érték
az éves összes termelés 46%-át jelentette. Az idei évben pedig tovább folytatódik az időjárásfüggő
kapacitások rendszerbe integrálása. Ez a német energiaforradalom
jó oldala.

Ha csak ezekre a tényekre hagyatkoznánk, akkor a laikusok azt gondolhatnák, hogy végre megtörtént
az áttörés, itt az energetikai Kánaán, hiszen kizárólag a megújulók
alkalmazásával képesek vagyunk
télen-nyáron, éjjel-nappal kielégíteni a fogyasztói igényeket, biztosítani a nagyon olcsó áramot – ha
már a zöldek szerint a nap és a szél
ingyen van –, valamint kiváló példát mutatni klímavédelemből.
A német energiapolitika sajnálatos módon azonban egy misztikus
varázsgömbre és a hitre épül. Arra
az elképzelésre, hogy a megújulók
arányának drasztikus növelésével
és az atomerőművek leállításával
garantálni lehet az ellátásbiztonságot, az olcsó villamos energiát és
a klímavédelmi célok elérését is.
A valóság azonban sokkal kijózanítóbb. Németország rossz példa,
ugyanis a villamosenergia-fogyasztók folyamatos és olcsó villamosenergia-ellátást igényelnek, amit a
megújulók nem képesek biztosítani. A felelősen és kizárólag szakmai
elvek mentén működő szervezetek
egyetértenek abban, hogy a globális klímavédelmi célok elérése
érdekében a megújuló energia-
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források és az atomenergia részarányának jelentős növelésére van
szükség, miközben a fosszilis részarányt radikálisan csökkenteni kell.

Elsőrendű az
ellátásbiztonság és a
klímavédelem
Az ellátásbiztonság és a szén-
dioxid-kibocsátás olyan, mint két
síléc, amelyek lassan, de biztosan
eltérnek egymástól, és a vezető-

Egyéb/hagyományos erőmű
Víz
Lignit
Egyéb

Ezen a napon a termelés 74%-át,
0,96 TWh-t a szén-, az atom- és a
gázerőművek biztosították! A napés szélerőművek csak 0,18 TWh-t
termeltek. Mindez konkrétan azt
jelenti, hogy az atom-, a szén- és a
gázerőművek nélkül a német rendszer egyszerűen összeomlott volna. A német fogyasztók ellátásához szükség van a francia, döntően
atomerőművekből, valamint a lengyel szénerőművekből származó
importra is. Voltak/vannak persze

Nap
Szárazföldi szél
Biomassza
Áramfogyasztás
Nukleáris
Szivattyús-tározós erőmű
Az erőműmix szén-dioxid-kibocsátása

Tengeri szél
Feketeszén
Földgáz

A németországi villamosenergia-termelés összetétele, valamint a szén-dioxid-kibocsátás alakulása 2020. szeptember 29-én. Forrás: Agora Energiawende

nek kell eldöntenie azt, hogy melyik oldalra vált. A probléma annál
sürgetőbbé válik, minél több időjárásfüggő megújulót építenek be
a német rendszerbe, miközben az
atomerőműveket és a szénerőműveket leállítják.
Nézzünk meg egy konkrét és friss
példát! 2020. szeptember 29-én
például Németországban szélcsendesebb és kevésbé napos időjárás volt. Ennek következtében a
zöldek által favorizált nap- és szélerőművek 114 ezer MW beépített
kapacitásából az aznapi termelési
csúcs idején, azaz 11 óra körül, ennek mindössze a negyede, mintegy
23 200 MW teljesítmény állt rendelkezésre! Napfelkelte előtt és napnyugta után pedig még kevesebb.

elvétve a megújulók szempontjából jobb napok, ám az atom nélkül
a németek továbbra is a fosszilis
energiahordozókra – a saját szénre
és javarészt orosz gázra – lesznek
utalva, amelyek egyike sem éppen
klímabarát.

Alaperőművek nélkül nem
megy
Az előző konkrét példa is nagyon
jól mutatja, hogy a németek is pontosan tisztában vannak azzal – bár
ezt nem verik nagydobra –, hogy az
ellátásbiztonságot az időjárásfüggő megújulók, az alapterhelést biztosító alaperőművek és az importvillamosenergia nélkül nem tudják
biztosítani. Ezért is növekszik évről
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évre a gázerőművekben megtermelt villamos energia mennyisége,
és emiatt is ragaszkodnak annyira
a németek az Északi Áramlat 2 gázvezetékrendszer megépítéséhez.
A klímavédelmi célok miatt a német szénerőműveket mihamarabb
be kellene zárni. Ehhez képest Németországban 2020. május végén
Észak-Rajna-Vesztfáliában üzembe
helyezték az új Datteln 4 szénerőművet. Külön megemlítendő, hogy
az új szénerőmű ráadásul importszénnel fog üzemelni. Ez is azt mutatja, hogy a német energiapolitika
nem szakmai indíttatású... Elgondolkodtató, vajon mennyire nevezhető észszerűnek az a lépés, hogy
a klímabarát atomerőműveket leállítják, és helyettük új szénerőművet
adnak át, és növelik a gázerőművek termelését…

Elbukott klímavédelmi
célkitűzés
Angela Merkel német kancellárnak tavaly volt egy mondása, ami
arról szólt, hogy az Európai Uniónak erős jelzést kell küldenie a világnak a klímaváltozás ügyében,
azaz még több megújulót kell a
rendszerbe állítania, mert ez a
megoldás. A valóság azonban az,
hogy Németország a még mindig magas fosszilis részarány miatt
már korábban elbukta az idei évre
eredetileg tervezett 40%-os kibocsátáscsökkentési
célkitűzés
teljesítését. Ha az eddig leállított
atomerőművek helyett szénerőműveket állítottak volna le, akkor
már sokkal közelebb lennének e
célkitűzés teljesítéséhez. A közlekedés zöldítéséhez szintén egyre
több villamos energiára lesz szükség, amit persze meg is kell tudni
termelni. Arról sem feledkezhetünk meg, hogy a szénerőművek
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kedvéért falvakat és templomokat
rombolnak le Németországban,
ráadásul a német szénerőművek
szennyezéséhez évente több ezer
haláleset köthető.

Az olcsó megújulók
mítosza
Egy igazi paradoxon az is, hogy a
német – a zöldek szerint olcsó és
versenyképes – megújulók támogatását szolgáló EEG-pótdíj Németországban egyre drágábbá
tette a villamos energiát. 2020 elején is emelkedtek a német áramárak, amely az aktuális értéken is
megmutatkozik. 2020. augusztusi
adatok szerint Németország továbbra is kiütéses győzelmet arat
az árak tekintetében, hiszen Berlinben egy háztartási fogyasztó
1 kWh villamos energiáért 32,46
eurócentet (közel 117 Ft/kWh) fizet,
miközben Budapesten csak 10,74
eurócentet (közel 39 Ft/kWh). Ennek az az oka, hogy Németország
súlyos összegekkel támogatja a
német megújulókat, amelyet természetesen valakinek ki is kell fizetni. 2020-ban a támogatások
tervezett összege közel 26,5 milliárd euró (9500 milliárd forint) lesz.
Arról nem is beszélve, hogy 2000
és 2019 között a megújulók támogatására irdatlan, mintegy 267 milliárd eurót (96 000 milliárd forint)
fizettek ki.

Az atomstop
következményeit a német
adófizetők is nyöghetik
A folyamatosan növekvő megújulós támogatások miatt bekövetkező villamosenergia-árnövekedés nemcsak aránytalanul sújtja
az alacsony jövedelmű rétegeket,
hanem az ipari fogyasztók ver-

senyképességét is veszélyezteti. A további súlyos árnövekedés
megállítása érdekében a német
koalíciós pártok idén júniusban
úgy döntöttek, hogy a megújulós
pótdíjat a szövetségi költségvetésből származó támogatásokkal
csökkentik, valamint a pótdíj mértékét is maximalizálják.
Ez azt jelenti, hogy az „elvileg olcsó és versenyképes” megújulók
támogatását már nemcsak a fogyasztókkal fizettetik meg, hanem
állami, adófizetői pénzből származó eurómilliárdokkal dotálják!
Adóeurók nélkül a német villamosenergia-árak jövőre akár 8%kal is emelkedhettek volna. Magyarul: a német „energiafordulat”
költségei első ízben válnak majd a
költségvetési küzdelem tárgyává,
ahol majd el kell dönteni, hogy a
megújulókba öntsék be a pénzt,
mint egy feneketlen kútba, vagy
pedig iskolákat, intézményeket
vagy kórházakat finanszírozzanak… A szövetségi kormányzat
bejelentése szerint a következő
két évben 11 milliárd eurót (3950
milliárd forintot) kívánnak a megújulók támogatását szolgáló EEGkassza hiányának pótlására fordítani.
Erre pedig nagy szükség lesz, hiszen ha megnézzük az idei évet,
akkor azt láthatjuk, hogy az EEGkasszából az év eleje óta csaknem
21,6 milliárd euró volt a kifizetés.
Ez pedig jelentős növekedés az
előző három év hasonló időszakaihoz képest, amikor „csak” 18,7
milliárd euró volt ez az érték. Arról
nem is beszélve, hogy augusztusban a kassza hiánya már közel 2,8
milliárd euró volt! Mindezekre tekintettel azt is mondhatjuk, hogy
a német megújulók támogatásával gyakorlatilag egy nagy és sötét
feneketlen kútba ömlik a pénz…

Gondolatok a jövőre
Láthatóan a német villamosenergia-ellátás jelenleg csak azért
biztosítható, mert a háttérben
még jelen vannak az időjárástól
függetlenül üzemelő alaperőművek. Ha majd leállítják az összes
atomerőművet, bezárják a szénerőműveket, ha nem lesz elegendő gázerőművi kapacitás, akkor a
németek például a francia atomerőművekből vagy a lengyel szénerőművekből származó importra
fognak kényszerülni, ami hosszú
távon nem tartható fenn.
Szóval, mi fog történni? Nem lepődnék meg, ha az első nagyobb
áramszünetek után egyre többen
nyilatkoznának Németországban
arról, hogy az új atomerőművek
már a legszigorúbb biztonsági követelményeknek is megfelelnek,
és a környezetvédelem szempontjából is elfogadhatóak.
Néhány év múlva pedig a német
atomellenes pártok majd azt fogják mondani, hogy természetesen helyes döntés volt az atomerőműveket bezárni, de most a
klímavédelem sokkal fontosabb,
ezért újranyitják a nukleáris opció lehetőségét. Ugyanis a német
kormány hosszú távú hidrogénstratégiája inkább csak egy jól
„eladható szlogen”, igazi realitások nélkül…
A Paksi Atomerőműnek, a Paks II.
Atomerőműnek – és döntően a
jelentős naperőművi fejlesztéseknek – köszönhetően 2030-ra
a hazai villamosenergia-termelés
90%-a klímabarát lehet, miközben Németországban ez az arány
tíz év múlva a legjobb esetben is
csak a 65%-ot érheti el. Ez azt jelzi, hogy a többi ország számára
Magyarország lehet a követendő
példa.
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Emberek a gép körül (2. rész)
Susán Janka | Fotó: Juhász Luca, Bodajki Ákos, saját archívum
Amikor egy atomerőmű felépül, és megkezdi az áramtermelést, az alapvető technológiáján, a fizikai
folyamatokon már nem lehet változtatni. A technológiai működéshez kapcsolódó kiszolgálófolyamatokon, a szervezési, karbantartási tevékenységeken, az azokhoz kapcsolódó IT-rendszereken viszont igen.
A Termelési Alrendszer Működésfejlesztési (TAMF) Kiemelt Projekt alapvető célja az, hogy optimalizálja
a kiszolgálótevékenységeket a gondos, költséghatékony és alapvetően biztonságos üzemeltetés érdekében. Az atomerőműben költséghatékonyság szempontja sohasem előzheti meg a biztonsági szempontokat, de utána az elsők között szerepel. Az előző lapszámhoz kapcsolódva ismerkedjenek meg a
projektben dolgozó kollégáink munkájával, tapasztalataival, céljainak bemutatásával, akiknek előremutató munkája által az erőmű működése egyre inkább közelít a nemzetközi sztenderd modellhez.

Matusek Réka projektvezető

(33 éves, közgazdász)
A projektes „sztori” egészen 2013ig nyúlik vissza, akkor kezdett el a
KPMG-nél dolgozni. Az első munkája az erőmű eddigi egyik legjelentősebb projektje, a C15 volt,
ekkor dolgozott először Czibula
Mihály projektmenedzserrel. Úgy
emlékszik, hogy mindjárt a máso-

dik vagy harmadik munkanapján
lehozták az erőműbe, és nagyon
izgatott volt, mert már régóta szeretett volna ide eljutni. Arra sosem
gondolt, hogy egyszer itt fog dolgozni. Öt éven keresztül inkább
rövidebb, mint hosszabb megszakításokkal, mindig volt paksi
projektje. Ahogy elindult a TAMF,
megkeresték az erőműből, hogy

szeretne-e itt dolgozni. Akkor an�nyira benne volt, azt érezte, hogy
ezt szeretné egészen végigcsinálni. Szeretné látni, hogy mi lesz az
eredménye, hogyan fog változni a
mindennapi élet ennek hatására
az erőműben. Kb. annyit gondolkozott, amíg Paksról autóval hazaért Pestre, addigra el is döntötte,
hogy elvállalja.
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–– Azóta már talán Pakson is laksz?
–– Igen, több mint egy évig éltem a kisvárosi életet, de a COVID
miatt, amikor a home office elkezdődött, márciusban visszajöttem
Pestre.
–– Mi a feladatod a projektben?
–– A TAMF-projektben a projektirodát viszem, ami egy csomó adminisztratív feladatot jelent, de mi
vagyunk az az információs hub,
ahol a projekthírek összefutnak.
Emellett projektvezető-helyettes
vagyok. Sok dologban, legfőképp
a stratégai kérdésekben együtt
gondolkodunk, dolgozunk a projektvezetővel. A projekt informatikai ágában pedig a funkcionális csoportot vezetem, ami azért
felelős, hogy a vállalat folyamati
működéséből fakadó igényeket
összegyűjtsük, átadjuk a core ITcsapatnak, a fejlesztőknek, hogy
kialakítsák, leképezzék az azokhoz
kapcsolódó IT-működést.

–– A projekt egyik fő célja, hogy a
folyamati működést minél jobban
közelítsük a sztenderd működési
modellhez. Mennyire sikerült ez?
–– A kérdés jó. Vegyük először a
készlet- és katalógusmodult. MVM
Csoporton belüli adottság, hogy
az SAP-rendszert is nagymértékben használjuk. Az, hogy az SAP és
az AS (Asset Suite) között hol húzzuk meg a vonalakat, melyik szoftver meddig felelős egy folyamat
kiszolgálásáért, az igen egyedi.
A folyamatok közel sztenderdek,
de az, hogy ezt hogyan tudjuk a
szoftverekkel kiszolgálni, és közben a cégcsoportos elvárásoknak
megfelelni, az egyedi válasz kell
legyen. Egy másik jó példa erre a
műszaki változás modul, ahol szinte nem kellett az IT-működéshez
hozzányúlni.
–– A TAMF-projekt többéves időtartama alatt belefutottak már
olyanba, hogy a sztenderd nuk-
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leáris modul változott esetleg?
Az EPRI eredményeit is folyamatosan vizsgáljátok, menet közben is
vettetek át jó gyakorlatot?
–– A sztenderd nukleáris modellnek az a titka, hogy egy jól használható keretrendszer. Nem egy
receptet ad, amit sorról sorra kell
betartani, hanem egy gondolkodásmódot közvetít. Például sokáig
töprengtünk azon, hogy a munkatervezők hogyan legyenek helyesen szétosztva, mert erre többféle
megoldás van a világban.
–– A nyelvtudás mennyire fontos a
munkádhoz?
–– A projekt elején, amikor a
sztenderd folyamatokat próbáltuk
megérteni, akkor nagyon-nagyon
sokat használtuk az angolt, szinte
kizárólag külföldi szakértőkkel dolgoztunk az Egyesült Királyságból,
az USA-ból, Kanadából, és még
Franciaországból is jöttek. Ekkor
sok anyagot mindjárt angolul és
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magyarul is készítettünk. Mostanra már kevesebbet használjuk, bár
Paul Ritchie-vel hetente többször
egyeztetünk.
–– Hogyan fogadják az erőműben
az új dolgokat?
–– Nagyon nehezen. Az emberi
természet is olyan, hogy az újdonság, a változás mindig megrémiszti. Egy kicsit külsős szemmel is azt
látom, hogy nehezen fogadják el a
változásokat, teszik azokat magukévá. A projektben ezért tartom
nagyon fontosnak, hogy például
a munkairányításban meg tudtuk
azt tenni, hogy hosszú hónapokon
keresztül csak a folyamatokkal ismerkedtünk, és a kollégák a nem
kevés napi munkájuk mellett írták
meg a folyamataikat, saját maguknak. Ebből kifolyólag az elfogadottság sokkal mélyebb, mintha
megvásároltuk volna pénzért egy
tanácsadó cégtől. Például amikor
a folyamatok véglegesítése folyt,
olyan szakmai vitákat éltünk meg,
amit jó volt látni. Számomra ez az
elköteleződés egyik jele.
–– Mi az, amit legjobban szeretsz
a munkádban?
–– Azt, hogy nincs két egyforma
nap, mindig van benne valami újdonság. Mindig történik valami,
amit az ember először úgy érez,
hogy ne már, megint! De aztán rá
kell jönni, hogy ez is csak egy olyan
kihívás, mint a többi, és megoldjuk.
A tanácsadásban is azt szerettem,
hogy nem egy mókuskerékmunka,
amibe reggel beállsz, hajtod-hajtod, délután vége, és mindennap
ugyanazt csinálod.
–– Mi az, ami gondot szokott okozni időnként?
–– Szerintem most már ezen túl
vagyok, de nagyon nehéz volt fia-

tal nőként érvényesülni. Huszonhat évesen kezdtem Paksra járni,
egyetem után, Pestről. Ezt nehezen fogadták el. Keményen meg
kellett küzdenem azért, hogy számoljanak a véleményemmel, vagy
időnként, hogy meghallgassák.
Azt remélem, hogy egy kicsit sikerült kitaposni a hölgyeknek az utat,
legalább a projektben. Sok hölgy
dolgozik egyébként nálunk.
–– Milyen számadatokkal mutatható be a projekt nagysága?
–– Igazából több mint kilencven
eljárásrendet vizsgáltunk. Ezek
között vannak olyanok, amelyek
vadonatújak, most fognak életbe lépni, és vannak már jelenleg
is működők. Az AS-rendszerben
nyolc modul lesz, közülük a készlet és katalógust eddig csak nagyon limitáltan alkalmaztuk, most
viszont sok funkcionalitását ki fogjuk használni, és szorosan együtt
fog működni a munkairányításmodullal. Én ettől várom a legtöbb eredményt, hiszen az egy
izgalmas kérdés, kényes egyensúly, hogy mekkora készlettel lehet megfelelően működtetni az
erőművet.

Lóczi Tamás vezető mérnök

(41 éves, villamosmérnök)
A Berendezésmegbízhatóság alprojekt vezetője Tarnóy László,
ő pedig a helyettese. Ehhez kapcsolódva feladatszervezéssel és az
előrehaladás nyomon követésével
is foglalkozik. Részt vett mindegyik
új eljárásrend kialakításában, ös�szehangolásában. Munkája fontos
része a folyamathoz tartozó adatkezelések és IT-lehetőségek feltérképezése, kipróbálása.
–– A berendezésmegbízhatóság
kezelése átalakulóban van, azt is

mondhatjuk, hogy szemléletváltás
készülődik?
–– A berendezésmegbízhatóság
elég tág gyűjtőfogalom, amely
egy új folyamati működést hoz
magával. Lényeges része, a berendezések kategorizálása, amelynek segítségével az erőforrást
és a figyelmet a fontos elemekre
tudjuk fordítani. Új megelőző karbantartási programokat alakítunk
ki, amely megalapozásához felhasználjuk a jelenlegi műszaki és
karbantartói tapasztalatokat és a
nemzetközi gyakorlatból származó
elemeket. Az új programok kialakításánál arra törekszünk, hogy kevesebb szétszereléssel járó tevékenységet tartalmazzanak, amely
hosszú távon a karbantartási költségek csökkenését eredményezi. A megelőző karbantartáshoz
kapcsolódó adatok gyűjtését értékelését is módosítjuk, biztosítva
ezzel az állandó optimalizálás lehetőségét.
–– Nyelvtudásra milyen szinten
van szükséged?
–– A mérnöki termékekhez, amit
elő kell állítanunk, az alapot leginkább angol nyelven tudjuk elérni.
Nagy segítségünkre van ehhez az
EPRI, mert tőlük konkrét karbantartási programokat tudunk beszerezni, ami alapja lehet a sajátjaink kialakításának. Nem beszélve
a rengeteg szakmai dokumentumról, amit jó, ha az ember meg tud
ismerni, és az alapján tájékozódni.
–– Mi az, amit legjobban szeretsz
ebben a munkában?
–– Talán a változatosságot. Azt,
hogy ha elérünk egy célt, amit
kitűztünk magunk elé, eközben
megegyeztünk a különböző társzervezetek képviselőivel, azt én
sikerként élem meg. Szeretem ezt
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a kommunikációs vonalat, megismerni mások nézőpontját.
–– A pandémia okozott gondot a
munkátokban?
–– Szerintem mi nagyrészt tudunk
Skype-os megbeszéléseken együtt
dolgozni, de vannak olyan területek, ahol érezzük a személyes megbeszélés hiányát. Amikor egy új
dolgot próbálunk bevezetni, és a
régi módszerekkel kell vegyítenünk,
akkor személyesen ez könnyebben
lenne egyeztethető a tapasztalataim szerint.
–– A munkátok volumenét tudnád
számokkal érzékeltetni?
–– Hét teljesen új eljárásrendet
írunk. Az egyik nagy feladatunk a
rendszerelemek kritikussági kategóriákba sorolása, amely során kb.

kétszázezer berendezést kell egyesével megvizsgálnunk. A kategóriába sorolás tizennégy döntési pont
vizsgálatával zajlik csapatmunkában. Másik nagy feladatcsomag
a karbantartási sablonok és a karbantartási programok kialakítása.
Terveink szerint ötven-hatvan új
karbantartási sablont kell készítenünk. A sablonokból alakítjuk
ki az új megelőző karbantartási
programokat, amely több tízezres
tételt jelent és mindegyik több tevékenységet tartalmaz. A folyamat
működtetése jó néhány új paraméter és állapot jellemző felvételét is
megköveteli.
–– Hol tartotok most ebben?
–– Az eljárásrendek első körös
egyeztetése megtörtént, a másodikban az átfogó összehan-
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golásukat tervezzük. Jelenleg az
eljárásrendekhez kapcsolódó végrehajtási utasításokat írjuk. A kritikussági kategóriába sorolás két
fő szakaszra osztható. Az első szakaszban a 14-ből 13 döntési pontot
vizsgálunk, itt a rendszerek felével
már végeztünk. A második szakaszban a 14. döntési pontot vizsgáljuk,
itt a rendszerek 15%-át elemeztük.
–– Ha minden változással elkészültök, miben fog módosulni a munka
a területeteken?
–– Az új működés révén sokkal
több közvetlenül felhasználható
adat áll majd rendelkezésünkre a
berendezések állapotáról. Ezeket
az adatokat felhasználjuk az állapotfüggő karbantartási stratégia
működtetésére és a karbantartási
programok optimalizálására.
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Mozdulj, semmi sincs ingyen!
Krizsán Árpád | Fotó: stock.adobe.com
A takarékosság szempontjából lényeges kérdés az energiatakarékosság és szorosan hozzá kapcsolódva a
környezetvédelem. Érdemes kicsit számolgatni, és végiggondolni az energiafelhasználásunkat. Az átlagos
háztartások energiafelhasználásának kicsit több mint a fele a fűtésre és a hűtésre megy el, nagyjából negyedét pedig a közlekedésre fordítja.
Most ez utóbbi témakört nézzük
meg kicsit részletesebben. Sokan
odafigyelnek gazdasági vagy akár
környezetvédelmi szempontból is az
autójuk fogyasztására. Ennek megfelelően már a jármű választásakor
mérlegelnek, hogy a használathoz
és az igényekhez válasszák ki a megfelelő járművet, mind felszereltség,
mind meghajtás szempontjából.
Egy dolgot mindenképpen érdemes tisztán látni. Egy viszonylag

nagy tömegű jármű mozgatásához
erőre és természetesen munkára
van szükség.
Ez a legegyszerűbb fizikai értelemben vett munkavégzés, ami az erő
és az elmozdulás segítségével számolható ki. A lényeg persze az, hogy
milyen forrásból, milyen energiából
lesz meg a mozgáshoz, mozgatáshoz szükséges energia.
Alapvetően két tényezővel kell számolni a mozgás során. Az egyik a

közegellenállás, a másik a súrlódás.
A közegellenállás függ a jármű méretétől, alakjától és a sebességtől.
A súrlódás alapvetően a kerekek
és a talaj között fellépő erőt jelenti, amit nagyban befolyásol az abroncsok összetétele, mintázata és
az út jellemzői. Ide szokták sorolni
a guminyomást is mint befolyásoló
tényezőt, azonban az inkább a gumi
deformációja miatt jelentősebb.
Üzemanyag-takarékossági
szem-
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pontból jellemzően a „légellenállás”
és a megfelelő guminyomás szokott
szerepelni.
Egy átlagos jármű egyenletes mozgatásához a maximális teljesítmény
töredékére van csak szükség. A változtatáshoz van szükség mindig nagyobb teljesítményre. A motor teljesítménye a gyorsításkor lényeges,
de az autó és az út paraméterei
meghatározzák, mekkora az elérhető legnagyobb gyorsulás, így tulajdonképpen azt is meg tudjuk adni,
mekkora teljesítmény szükséges
a maximális gyorsulás eléréséhez.
Az eddig leírtak minden járműre
érvényesek, és ezeket a tényezőket
a tervezés során próbálják mindinkább optimalizálni.
Ezek után a lényegi kérdés a meghajtás, azaz az energiaforrás megválasztása. A hagyományos motorok

esetében az üzemanyag elégetése
hőt termel, és a hőt alakítjuk mozgássá. A folyamat során nagyon
sok a veszteség, a benzinmotorok
hatásfoka 30% körüli, a dízelmotoroké 50%. A fogyasztásbeli különbség – azt gondolom – már érthető
is. Az elektromos autók sem tudnak
természetesen energia nélkül gyorsulni, de egyenletesen haladni sem.
Ott a fogyasztást a háztartásban
megszokott kilowattóra (kWh) mértékegységben használjuk.
A hatásfok kérdése is nehezebben
megfogható, azonban az elektromos berendezések fogyasztásától
eltekintve egészen jól megadható
és számolható a mozgást befolyásoló jellemzők figyelembevételével.
Amitől akár takarékosabb is lehet
egy öntöltő hibrid vagy elektromos
jármű az éppen az, hogy a kényelmesebb gyorsítás a megfelelő sebesség megválasztása és a lassítások során a hagyományos fékek
helyett a visszatöltés lehetősége
meghatározó a felhasznált energia
szempontjából.
Röviden kijelenthetjük, hogy akármilyen meghajtást választunk is,
biztosan szükséges energia a jármű mozgatásához. A hagyományos
üzemanyagokat jól ismerjük minden
problémájukkal együtt, és takarékossági szempontból is elég jól kihasználják a gyártók és a használók
is a lehetőségeiket.
Jelenleg a fejlődés az elektromos
autókon figyelhető meg a legjobban. Ténylegesen a járművet nézve, és eltekintve a villamos energia
előállításától, valamint az ehhez
kapcsolódó tényezőktől, nagyon jónak és akár zöldnek is mondható az
elektromos közlekedés. Nyilván az
elektromos autók ára és az egy töltéssel megtehető út a meghatározó
tényező az elektromobilitás terjedésében.
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Azonban van még egy tényező,
amit mindenképpen érdemes szem
előtt tartani. A járművekhez használt villamos energiát is meg kell
termelni, az sem csak a töltőoszlopon lesz. Ahhoz, hogy tisztábban
lássunk, érdemes ezt is kicsit végiggondolni. Magyarországon jelenleg közel 4 millió személygépkocsi
van forgalomban. Ha ezeknek csak
a negyede lenne elektromos, akkor az is már egymillió jármű lenne.
Ha az átlagos családi felhasználást
vesszük, akkor ezeket az autókat
nagyjából 4 naponta kellene tölteni.
A legegyszerűbben az éjszakai otthoni töltés lehetőségét lehet végiggondolni. Ha a töltések nagyjából
fele napközben történne jellemzően gyorstöltéssel, akkor mindössze
125 000 autót kellene éjszaka otthon tölteni kb. 5 kW teljesítményfelvétellel. Összesítve a rendszeren
csupán a személyautók töltésére
625 MW teljesítményre lenne szükség, ami az ország villamosenergiafelhasználásának nagyjából 8-ad
része. A probléma persze nem biztos, hogy önmagában ez, hanem
az, hogy éjszaka továbbra sem süt
a nap, és jellemzően a szél is kevésbé fúj, azaz a megújuló energia felhasználása erre a célra korlátozott.
A nappali időszakot azért nehezebb
számolni, mert az autókat ebben az
időszakban jellemzően nagyobb
teljesítményű gyorstöltőn „tankolják”. Nyilván van lehetőség akár
a napelemes töltésre, viszont sok
autó egyidejű gyorstöltése a rendszert komolyan terhelheti.
Továbbra is azt érdemes szem előtt
tartani, hogy mind gazdasági, mind
környezetvédelmi szempontból a
járművek használatát próbáljuk meg
optimalizálni, hiszen a takarékosság szempontjából a legolcsóbb és
legkörnyezetbarátabb energia a fel
nem használt energia.
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Bútorok reneszánsza
Kanczler-Thuróczy Zsuzsanna | Fotó: Vaszkó Zsolt, saját archívum

Felújítani vagy újat venni, örök kérdés. Legyen szó akár házról, autóról, bútorról, mindig beleütközünk
ebbe a dilemmába. Megfigyelésem szerint az embereknek két csoportja van. Az egyik típus amint elromlik valami, vagy idejétmúlttá válik, azonnal böngészi az internetet, a katalógusokat, és egy újabbra
cseréli. Mások évekig, évtizedekig tudnak ragaszkodni egy-egy tárgyhoz, felújítják, átalakítják, és nehezen vagy soha nem válnak meg tőle. Szerintem mindkettő fontos, egyrészt haladni kell a korral, és
nyitni az újdonságok felé, másrészt viszont meg kell őrizni a régi, értékes dolgokat, amelyekbe sokórányi befektetett munka van, nagy műgonddal, sokszor kézzel készítették őket, és letűnt korok emlékét,
hangulatát idézik.
A Do it yourself! (DIY), magyarul csináld magad mozgalom hasonló értékek mentén jött létre.
A DIY-irányzatot a takarékosság,

a környezettudatosság, az újrafelhasználás, illetve az önkifejezés, az
alkotás öröme hívta életre. A pazarlás csökkentése az egyik elsőd-

leges célja a fenntarthatóságnak
a világban. Ha bármilyen tárgyat
saját kezűleg alakítunk át, és akár
megőrizzük eredeti funkcióját,
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akár új értelmezést adunk neki,
már nagyon sokat teszünk környezetünk védelméért. Mindemellett
ez az alkotótevékenység hobbi,
önkifejezés, és sokkal közelebb
állnak hozzánk a magunk által készített, átalakított tárgyak, mint a
boltban megvásárolhatóak.
Vaszkó Zsolt interjúalanyom mindezek mellett más szempontokra
is felhívta a figyelmet. A DIY-mozgalom egyik kiváló paksi képviselőjét, az Alkotó Energia pályázat
sokszoros díjazottját és az Annie
Sloan bútorfestő pályázat különdíjasát faggattam felújításról, újrahasznosításról és takarékosságról.
–– Hogyan alakult ki benned a csináld magad szemléletmód?
–– A szemléletmód kialakulása nálam, de inkább nálunk egy folyamat volt. A kisgyermekünk születésével elérkezett az elhatározás,
hogy családi házba költözünk, és a
ház berendezésénél már nem szerettük volna a sablonos, multi cégeknél megvásárolható darabokkal teletömni a házat. Az egyedi
bútorok pedig akkor éppen megfizethetetlennek tűntek, így részben
spórolás miatt, részben pedig az
egyediség miatt kezdtünk el festegetni. Először csak egy kisasztalt
simán fehérre, aztán jöttek a nagyobb darabok, és ez a szál elvitt
egészen odáig, ahol most tartunk.
Majd ez a folyamat szépen bevonzotta a többi szemléletmódot is,
mint környezetvédelem, önkifejezés stb.
–– Miért fontos számodra a bútorfestés?
–– Olyan hobbira leltem a bútorfestésben, ami igazán ki tud kapcsolni, és ki tudom fejezni benne
önmagamat. Sokszor van olyan,
hogy egy adott bútordarab akár
évekig áll, és be kell érnie annak,
hogy az mi is akar lenni. Mindig

szerettem kicsit más lenni, mint a
többiek, és ezt ezzel az önkifejezési móddal, úgy érzem, viszonylag könnyen meg tudom mutatni.
Nem extrém, nincs túltolva, de
mindenhez szeretek adni valami
kis pluszt, amitől nem lesz sablonos.
–– Melyik munkádra vagy a legbüszkébb?
–– Legbüszkébb? Jó kérdés. Mindig van éppen a pillanatnyi állapotnak és hangulatnak megfelelő
darab (ha nincs, akkor gyorsan csi-
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nálok). Ha a díjakat tekintem, akkor
talán az a make up szett, amit az
egyik barátom feleségének készítettem, amivel aztán az Alkotó
Energia pályázaton szép eredményt értem el. Ha viszont onnan
közelítem meg, hogy melyik áll a
szívemhez legközelebb, akkor azt
kell mondjam, hogy azok a darabok, amiket a családdal közösen
csináltunk, és mindenki hozzátette a munkáját. A régi rádiók is
említésre méltóak, amiket átalakítottam bluetooth-hangszórókká.
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Ezek egytől egyig egyedi, személyre szabott darabok, mindig
kedvesek maradnak számomra.
–– Csak magatoknak újítasz fel bútorokat, vagy felkérésre másoknak
is?
–– Eddig túlnyomó többségben
inkább saját használatra, de jó pár
darabot készítettem felkérésre
vagy ajándékba is. Amikor saját célra újítok fel, azt mindig alaposan
átbeszéljük otthon, hogy milyen is
legyen, és úgy alakul ki a végeredmény. Amikor felkérésre, akkor vi-

szont meg kell ismernem azt, akinek
készül, hogy az én látásmódomban
az személyre szabott legyen.
–– Az otthonos belső terek feleséged, Anna keze munkáját dicsérik.
Milyen szempontokat tartottatok
szem előtt a lakásdekorációban?
–– Igazából ez mindig közös. Minden alkalommal megbeszéljük,
hogy milyen legyen, miért olyan, és
merre tovább. Figyelünk a komplex
képre, hogy az a bútordarab vagy
bármi, ne csak oda legyen dobva, és kaotikus legyen. Legyen cél-

ja, legyen stílusa, és illeszkedjen a
környezetbe. Így az otthonunkban
több hangulat is jelen van. Stílusnak
is lehet nevezni, de nem szeretem
bekategorizálni, beskatulyázni a
dolgokat. Minden attól függ, hogy
milyen összeállításban van. Lehet az
bármi: vintage, loft, art deco vagy
farm. Nekem mindegy, csak legyen
jó az összkép. Természetesen mindezek mellett szem előtt tarjuk azt is,
hogyan hozzuk ki minél költséghatékonyabb és újrahasznosítható
módon.
–– Milyen technikákat és milyen
anyagokat részesítesz előnyben
munkáid során?
–– Leginkább fával és fából készült
tárgyakkal dolgozom, de igazából
jöhet bármi. Olyan sok jó kelléket és
anyagot lehet ma már kapni, hogy a
határ a csillagos ég. Nem merültem
bele nagyon a technikák elsajátításába, inkább valahogy ösztönösen
próbálom megtalálni az utat. Persze
azért a cél elérésének érdekében
próbálok utánajárni mindennek, és
fejleszteni magamat. Hangulattól
függ, van, hogy sima egyszínű, van,
hogy stencilminta, de az is előfordult már, hogy csiszolás után csak
viasszal kezeltem a fát, hogy megmaradjon az eredetisége.
–– Kérlek, mondj néhány tanácsot
azoknak, akik most vágnának bele a
bútorfestésbe!
–– Három fő tanácsom lenne: hajrá,
hajrá, hajrá!
Viccet félretéve, csak bátran!
Ha elsőre nem sikerül, akkor majd
fog másodszorra vagy harmadszorra. Minden csak gyakorlás és kitartás kérdése itt is, mint minden más
területen. Volt nekem is olyan darab, amit háromszor is újrakezdtem.
Belefér. Szóval, ha elrontod, ne félj
újrakezdeni!
–– Úgy tudom, hogy nemcsak a
belső tereknél figyeltek nagyon az
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A skandináv
példa

újrahasznosításra, fenntarthatóságra, hanem az élet más területein is.
Mesélnél erről is egy kicsit?
–– Ahogy az előzőekben is említettem, ez egy idő után behálózza
az embert. A környezettudatosság
nálunk nem merül ki a LED-világításban és a szelektív hulladékgyűjtésben. Rengeteg bontott építési
anyagot alkalmazunk a kertben,
legyen az tégla vagy gerenda, de
akár betonblokk is.
A bútoráruházakban is mindig a
leértékelt darabok között kezdjük
a keresgélést. Néha kincsekre lelni, pláne ha az ember amúgy is átalakítaná. Persze nem mindenünk
újrahasznosított. Például használt
ágymatracban soha nem érezném
komfortosan magamat.
Nálunk is előbb lesz tele a szelektív hulladékgyűjtő, mint a kommunális. Eldobandó élelmiszer nincs,
mert vagy az állatok (kutya, macska,
nyúl, csirke) eszik meg, vagy megy
a komposztba. Prézlit se nagyon
vettünk már évek óta. És ez nem is
igazából a spórolásról szól. Egyszerűen nem jó érzés eldobni azt, amit
még bármire fel lehet használni. Legyen az bútor, kert vagy étel.
Ha kertészetbe megyünk, akkor a
kidobásra ítélt, de még menthető

növények között kezdjük a válogatást. A kutya menhelyi, a macska
befogadott, kóbor. Minden élőlény és bútor is megérdemel még
egy esélyt, ha nem tehet az állapotáról.
Összegezve, próbálunk megtenni
mindent a környezettudatosság érdekében úgy, hogy az kényelmes
és ne megerőltető legyen, de még
egyszer említeném, hogy ezt nem
is nevezném tudatosságnak. Egyszerűen rossz érzés lenne nem így
cselekedni.
Valahol már hallottam a Zsolt által említett gondolatokat. Korábbi interjúalanyaim is kísértetiesen
hasonló dolgokról számoltak be,
az újrahasznosítás, a komposztálás, a szelektív hulladékgyűjtés és
a környezettudatosság tekintetében. Nagy valószínűséggel, ha
belekezdünk a tárgyak felújításába, átalakításába, szép fokozatosan környezettudatossá is válunk,
ha eddig nem lettünk volna azok.
Új embertípus van születőben, és
ez nagy öröm számomra. Remélem, a nem is olyan távoli jövőben
ők már nem lesznek „csodabogarak”, hanem lépésről lépésre mindannyian ilyenné válunk.

A skandináv lakberendezés
az egyszerű, letisztult formákat kedveli. A környezet szeretete szintén megjelenik lakásaikban. Nem használnak
drága bútorokat, kedvelik
a takarékos és kreatív megoldásokat, valamint a kézzel
készült alkotásokat otthonaikban. Fontosak számukra
azok a tárgyak, amelyekhez
emlékek kötődnek, ezért ritkán válnak meg bútoraiktól,
használati tárgyaiktól. Természetesen ezt nemcsak a
takarékosság miatt teszik,
hanem a környezetvédelem
miatt is, hiszen a skandináv
államok híresek környezettudatosságukról.
Svédország egyik városában, Eskilstunában olyan�nyira tökélyre fejlesztették
a környezetvédelmet, hogy
nemcsak szelektíven gyűjtik a szemetet, és a buszok
biogázzal vagy elektromos
árammal működnek, de létrehoztak egy olyan bevásárlóközpontot is, ahol az ös�szes termék használt vagy
újrahasznosított. Itt a ruháktól a játékokon át a bútorokig minden megtalálható,
amit a tulajdonosa nem szeretett volna szemétbe vagy
tűzre dobni. A bevásárlóközpont legnagyobb előnye,
hogy jelentősen csökkent a
városban élők hulladéktermelése.
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Pénzügyekről
gyermekkorban
Lehmann Katalin | Fotó: stock.adobe.com
A gyermekek pénzügyi nevelése éppolyan fontos, mint bármely készség és képesség fejlesztése. Himer
Csilla pénzpedagógus az interjúban azt is elárulta, hogy a gyermekek pénzügyi nevelésében a szülői
mintakövetés rendkívül meghatározó. A Pénzmesék című mese- és foglalkoztatókönyv-sorozat, illetve
a Kamaszkassza – Zsebpénzügyi kézikönyv remek segítség a szülőknek és nevelőknek, hogy a kisebbek
és nagyobbak is megtanuljanak gazdálkodni, a pénzzel takarékosan bánni.
–– ,,Pénzügyi nevelés”, mégis
hány éves kortól érdemes?
–– Nincs ilyen kor. Egyrészt,
mert a gyerekek már a babakocsiból is figyelnek, amikor bevásárolni megyünk velük. Látják, hogy teljesen ötletszerűen
vásárolunk-e, vagy lista alapján,
megőrülünk-e az akcióktól, vagy
ennél tudatosabbak vagyunk-e.
Ugyanez érvényes az időnkre
is: látják, hogy ötletszerűen korzózunk-e a plázában, hiperben,
és közben csevegésre használjuk az időt, vagy célirányosan,
lista alapján haladunk, és tényleg csak bevásárolni megyünk.
Vagyis a példát – akár jót, akár
rosszat – gyakorlatilag a gyerek
születésétől nyújtjuk – a gyerek
meg ebbe szokik bele. Ez lesz
neki a természetes pénzügyi kör-

nyezet. És azt is fogja hinni, hogy
ezt így kell csinálni.
A másik része a kérdésnek a gyerek természetes kíváncsisága.
Mivel a gyerek életének első 6-7
évében az őt közvetlenül körülvevő világgal ismerkedik, így arról is tesz fel kérdéseket, hiszen
a kérdésekre kapott válaszokon
keresztül tanul. Ezért nagyon nem
mindegy, mit és hogyan válaszolunk ezekre a kérdésekre!
Csak a pénzre szűkítve a tanácsokat:
Ha a gyerek kérdez a pénzről, arra
válaszoljunk becsülettel. A gyerek életkorának és korábbi ismereteinek, készségeinek megfelelő
szinten, de mindenképpen kapjon választ. Az nem elég, hogy te
ehhez még kicsi vagy, vagy majd
ráérsz még megtudni, esetleg ez

nem gyereknek való. Ezek azok a
válaszok, amelyek a gyereket arra
késztetik, hogy gyermeki fantáziával pótolja ki a hiányokat – és ezek
rögzülnek. Felnőttkorig is akár.
Ne mondjuk, hogy a pénz nem
gyereknek való, mert azt a képzetet keltjük a gyerekben, hogy a
szülei valamitől meg akarják védeni, tehát ez valami rossz. És ez
rögzül benne akár egy életre. Sok
felnőtt ügyfelem volt, akikkel coaching során azt találtuk, hogy egyegy ilyen mondatból kaptak egy
életre szóló frusztrációt a pénzzel kapcsolatban. Borzasztó nagy
tehát a felelősségünk, hogy akár
már a beszélni alig tudó gyereknek mit közvetítünk a pénzről.
Ne legyen a pénz tabu! Ne csak
a gyerek számára. Találkoztam
olyan családdal, ahol a családon
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belül apu és anyu sem beszéltek a
pénzről soha. Egymás között sem,
nemhogy a gyerek előtt. Ez volt a
családi jelmondat: „Pénzről nem
beszélünk!” (ez egyébként a németeknél hagyományos közmondás, de mint látszik, a világ más
tájain is elterjedt). Legyen az a
természetes családi pénzügyi környezet, hogy apu és anyu beszélgetnek a pénzről!
Ha a gyerek érdeklődik a pénz
után, mutassuk is meg neki, miről
beszélünk! A kisgyerekek minden
érzékszervükkel, az egész testükkel tanulnak. Ezért nyugodtan adjunk a kezükbe pénzt, fogják meg,

(észrevétlenül), másrészt mert ez
kamaszkorban nagyon meg tudja bosszulni magát. Hiába akarjuk
elvárni a gyerektől, hogy tegyen
félre a zsebpénzéből, amikor azt
látja, hogy mi szórjuk a pénzt,
és egymás után vesszük fel a fogyasztási hiteleket. Egy kamasz
már az arcunkba is vágja, hogy
„Anyu, hagyj már békén, te sem
így csinálod, akkor meg mit magyarázol itt nekem?”
–– A pénzügyi nevelés során is
igaz, hogy a gyermekek követik a
szülői mintákat?
–– Abszolút. Ha kicsiként rögzül,
akkor teljes mértékben az a min-

érezzék, hogy fémből, papírból
van, nézzék meg, hogy lássák,
hányféle színe van, milyen rajzok,
minták, számok vannak rajta, akár
meg is szagolhatja. Ezek az érzékelések mind remek alkalmak arra,
hogy beszélgessünk a pénzről
annyit, amennyi őt érdekli.
Mutassunk jó példát! Egyrészt,
mert a családi pénzügyi környezet nevel a gyereken a legtöbbet

ta rögzül, amit a gyerek otthon látott. (Ezeket nevezi a pszichológia
drivereknek, amolyan gondolkodási meghajtóknak. Ezek rögzült
gondolkodási sémák, és szerintem mindenki tud olyan mondatot
mondani, amit valamelyik szülőjétől kapott, és egy életen át elkíséri. Akár a pénzről is.) Ha már kicsit
nagyobb a gyerek, és valami teljesen ellentéteset tapasztal, mint
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ami korábban az előzőekben említett módon rögzült, és mellé nagy
érzelmi megrázkódtatás is társult,
akkor viszont éppen a szülői minta
ellentéte fog rögzülni. (Ezeket nevezzük ellendrivereknek.) Mindenki tudna olyan esetet mesélni, amit
úgy kezd, hogy „Nem tudom, hogyan fogom csinálni, de úgy biztosan nem, ahogyan a szüleim!”
(Ez tipikus ellendriver.) Ez arra kell,
hogy késztesse a szülőket, hogy
járjanak elöl jó példával – így adjanak jó drivereket a gyerekeknek –,
figyeljenek oda, hogy mások mit
tanítanak a gyereknek a pénzről,
és az milyen helyzetben történik,
például a gyereket az anyagi háttere miatt megszégyeníti a kortárs
csoport. Ha szükséges, kérjenek
inkább szakszerű segítséget!
–– Milyen játékok és módszerek,
milyen lehetőségek vannak a pénzügyi intelligencia fejlesztésére?
–– Ezerféle, mert szinte majdnem
minden játék fejleszt valami olyan
készséget, képességet, ami támogatja a pénzügyi intelligencia csiszolását. Ez azért van így, mert a
pénzügyi intelligencia (PIQ) nem
velünk született intelligenciafajta.
Ez azért jó hír, mert ez azt is jelenti, hogy a PIQ tanulható, fejleszthető más intelligenciaterületek
fejlesztése által. Csak hogy egy
meghökkentő példát mondjak:
alapintelligencia a zenei intelligencia. Ez velünk születik. Mi köze van
ennek a pénzügyekhez? Önállóan
nem sok, még akkor sem, ha a
gyerek felnőve majd a zenéből fog
élni valamilyen módon. A bevételek még nem tesznek senkit pénzügyileg intelligenssé. De a zene
egy rendszer, ami szigorú szabályok között működik, mégis hihetetlen rugalmassággal alakítható,
kreativitást igényel az alkalmazása,
művelése. Akárcsak a pénzügyek:
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igénylik a rendszerszemléletet, be
kell tartani a szabályokat (törvényeket), mégis ki kell tudni találni
még kevésbé előnyös feltételek
mellett is (pl. válság), merre van az
előre. Ebben az esetben a gyerek
számára a zene releváns tapasztalatot jelent pénzügyileg, és kifejezetten jó gondolkodásformáló
szerepet tölt be.
Ezért sem szűkíteném le a PIQ fejlesztésére alkalmas játékokat csak
a hagyományos értelemben vett
játékokra. Persze van köztük sok
ilyen, pl. a Gazdálkodj okosan, a
Zsebre megy, a Monopoly, ezek
mutációiról már nem is beszélve. De pl. ugyanilyen jól fejleszti a
pénzügyi intelligenciához kapcsolódón a stratégiai gondolkodás

képességét a sakk, a dáma vagy
éppen az ulti, különösen, ha csapatban játsszák.
–– Kissé
ismeretlen
fogalom
még…, mégis, hogyan és mire nevel a pénzpedagógus? Úgy tudom,
létezik egy ún. Himer-módszer is…
–– A pénzpedagógust egészen
pontosan meg tudom mondani,
mert én vagyok az országban az
egyetlen pénzpedagógus. Nincs
ilyen nevű végzettség, ez részemről egy marketingcímke, hogy lehessen tudni, mivel is foglalkozom.
Arra törekszem, hogy a családokat tanítsam meg a helyes pénzügyi gondolkodásmódra. Igen, a
családokat, mert a pénzügyi nevelés elsődleges terepe az otthon,
a család, a fentebb említett okok

miatt. Én játszhatok a gyerekekkel,
elmondhatom egy-egy foglalkozáson vagy az iskolában egy-egy
órán a Pénz7 rendezvényei alkalmával, hogy mi lenne jó, játszhatunk is, hogy egy kicsit gyakoroljunk. De a pénzügyi intelligencia
cselekvéses intelligencia: akkor
csiszolódik, ha kísérletezik a gyerek. Ennek a kísérletezésnek pedig
jellegéből adódóan az iskola nem
vagy csak erősen korlátozottan tud
eleget tenni. A család viszont ehhez ideális tér. Egészen egyszerűen azért, mert ha a kísérlet nem jól
sül el, akkor ott a védett környezet
is, ahol a hibát – nem kudarcot!!! –
megfelelően ki lehet értékelni, és
új próbálkozásra lehet sarkallni a
gyereket.
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Vagyis a Himer-módszernek több
pillére van:
• A játék, a játékosság – játszani
mindenki szeret, így a kicsitől a
100 évesig mindenkit be lehet
vonni.
• Közösségteremtés – a család is
egy közösség, és a pénzügyek
kapcsán (is) remekül meg lehet
erősíteni a kapcsolatokat.
• Kísérletezés – igen, gyakorlunk,
folyamatosan. (A szülők is.)
• Példamutatás – ezt szülőként
nem tudjuk kikerülni.
• Coaching – ez kifejezetten a
szülők számára, hiszen képessé kell tennie őket a módszernek arra, hogy jó példával járhassanak a gyerekek előtt.
–– A pénzügyi nevelést segítő
mesekönyvsorozata a Pénzmesék,
amely egy kézikönyv kicsiknek és
kiskamaszoknak. Mi az egyes könyvek tematikája?
–– Pontosítanék: a Pénzmesék egy
pénzügyi mese- és foglalkoztatókönyv-sorozat nagyobb ovisoknak,
kisiskolásoknak. A Kamaszkassza

– Zsebpénzügyi kézikönyv készült
Szűcs Édua humoros és kedves
rajzaival kamaszoknak (10-15 éveseknek). A Pénzmesékből egyelőre négy kis kötetecske jelent meg,
amelyek sok mindenről szólnak,
amiket az ilyen korú gyerekek a szüleiktől kérdeztek a pénzről. Vagyis
a könyveket abszolút az élet ihlette. Így például szó van benne arról,
hogy mi a címlet, vagy éppen arról,
hogy ki készíthet pénzt, és miért
pont csak ő. Több szülő jelezte
ugyanis, hogy nem tudta épkézláb módon elmagyarázni az óvodás gyermekének, hogy miért nem
jó ötlet, ha ők otthon kezdenek el
pénzt rajzolgatni, és azzal próbálnak a boltban fizetni. A mesékben
rejlő tudást aztán a könyvecskék
végén található játékos feladatok,
beszélgetésre inspiráló kérdések
segítenek a szülők számára elmélyíteni a gyerekben. A szülők segédletet is kapnak a könyvek használatához, a meséléshez, hiszen ez
a korosztály még vagy nem tud,
vagy még nem elég jól tud olvasni,

25

így akár az esti mesemondásra is
fel lehet használni a történeteket.
A Kamaszkassza ennél már jóval
összetettebb. Itt már azzal számoltunk, hogy a gyerekek zsebpénzt
kapnak, és hogy mi mindent tanulhatnak meg a zsebpénzen keresztül a pénzhasználatról, a pénz
működéséről. Ennek megfelelően
a zsebpénz beosztásától eljutunk
a befektetésekig, vállalkozásig.
De szó esik arról is, hogy kire érdemes hallgatni pénzügyekben,
vagy mennyire jó ötlet kölcsönadni
a haveroknak, néha a pénzzel kapcsolatos etikai kérdéseket is feszegetjük. A Kamaszkasszában a
visszajelzések szerint az a jó, hogy
a szülők sokkal megértőbbek lesznek a gyerekeikkel – és ők is sokat
tanulnak belőle arról, hogy mi is
a zsebpénz, hogyan kell használni. Vagyis ha a szülők megveszik a
könyvet a gyerekeiknek, akkor erősen ajánlott, hogy a könyvet először ők olvassák el – különben nem
biztos, hogy tudják tartani a lépést
a gyerekeikkel...
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A pénzügyi tudatosság rendkívül fontos, de sajnos kevesen vannak, akik megfontoltan, a jövőbe tekintve gondolkodnak az anyagiakról, és tervezetten spórolnak. Ezt a „tudatlanságot” sínyli meg sajnos most
nagyon sok család, hiszen a pandémia egy olyan helyzetet teremtett, amivel senki nem számolt. Nagyon
sok család, háztartás került a padlóra, és látja a jelenlegi helyzetét kilátástalannak. Itt jöhet képbe egy
pénzügyi szakember, aki minden egyes bevételt ismerve próbálja rendezni a helyzetet. Szopper Zsófia
független pénzügyi szakember szerint az ideális az lenne, ha a havi bevételünk 20%-át félre tudnánk
tenni, de azzal ő is tisztában van, hogy ez nagyon kevés családnál lehetséges. Amit viszont határozottan
elutasít, hogy hitelből próbáljuk rendezni az életünk menetét. Jöjjön egy kis takarékossági alapismeret,
ami MINDENKI számára hasznos lehet.
–– Mennyire jellemző ránk, magyarokra az, hogy tervezünk, hogy
költségvetést készítünk, hogy
megpróbálunk, ha nem is évekre,
de mondjuk legalább egy-két hónapra pénzügyileg előre bebiztosítani magunkat?

–– Szerencsére egyre inkább elterjedtebb. Leginkább a 30-35
év feletti korosztályra jellemző.
A pandémiás helyzet pedig a takarékossági szándékot is felerősítette. Januárban, februárban még
gyönyörűen zajlott az élet, majd

márciusban beköszöntött a világjárvány. Ez megtanította az embereket arra, hogy igenis számolni
kell. Én másfél-két éve mondtam
az ügyfélkörömben, ismerősöknek, hogy takarékoskodjanak,
mert lesz egy újabb válság, ami-
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re készülni kell. Ezt lehetett látni.
Volt, aki megfogadta, sokan lehurrogtak. Sokszor sajnos azt látom,
hogy a családoknak annyi félretett
pénze nincs, hogy ha mondjuk a
mosógép elromlik, akkor újat tudjanak venni.
–– A gazdasági válságot egy, a
2008-ashoz hasonló pénzügyi
válságra értette? Feltételezem,
a pandémiát nem lehetett előre
látni.
–– Persze. Ezt senki nem láthatta.
A pénzügyi válság alatt sok mindent értünk. Az az egy biztos volt,
hogy az ingatlanpiac rettentően túl
volt árazva. Az emberek elkezdtek

felelőtlenül újra költekezni, sokan
fölvettek hiteleket, és elfelejtették
azt, hogy voltak ínséges idők.
–– Az emberek hány százalékára
jellemző a takarékosság?
–– Egy picit körülményesebben
fogok válaszolni. Egy-egy nehezebb élethelyzet után vagy egyegy válság után az embereknél
érezhetően nagyobb a takarékossági hajlandóság. Amikor gyönyörűen megy minden, akkor az emberek döntő többségében föl sem
merül az, hogy lehet ez másként
is. Százalékos arányt most azért is
nehéz mondani, mert a csok és a
babavárási program okán nagyon
sok család az összes létező tartalékát beletette az ingatlanba, és
nem a tartalékolás volt a fő cél.
–– Értem. Akkor ez egy kicsit árnyalja a képet.
–– Igen, igen. Most mondhatnék
akár egy 20 és 50% közötti arányt,
de ez tényleg nagyon hasraütésszerű.
–– Rendben. Akkor ne is mondjunk konkrét számot. Azt említette, hogy az emberek jelentős részének annyi tartaléka sincs, hogy
mondjuk az elromlott mosógépet
pótolni tudják. Ez esetben általában mit tettek a családok?
–– Ilyenkor jön a különféle gyorskölcsön, áruhitel, illetve sokszor
belebotlok olyan posztokba is,
hogy keresnek sürgősen olyan
használati tárgyat, háztartási eszközt, ami ingyen elhozható, mert
nem telik rá, hogy megvegyék.
–– A hitel pedig egy spirál? Ez tulajdonképpen teljesen le tudja rántani az embert?
–– Igen. Nekem is van olyan ismerősöm, akinek zárcserét kellett csinálni, mert elhagyta a kulcsát. Körülbelül 50 000 Ft volt. És gondot
okozott. Ezt azért mondom, hogy
érzékeltessem, hogy jelen esetben
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sem tragédiákról volt szó, hanem
egyszerű dolgokról. Mégis, ez is
komoly gondot okozott az adott
háztartásban.
–– És akkor beszéljünk kicsit a
pandémiás helyzetről. Mi változott
ezután? Ön pénzügyi szakemberként mit látott, mit tapasztalt?
–– Amit én tapasztalok, hogy az
emberekben tudatosult az, hogy
jól éltünk, jól ment a gazdaság, és
minden szép és jó volt. Erre senki
sem számított, és nagyon kevesen
voltak felkészülve erre a helyzetre.
Sajnos március, április után emberek, sőt egész családok élete vált
kilátástalanná azért, mert esetleg
minden munkaképes ember elvesztette az állását. Mi, pénzügyi
szakemberek – ahogyan korábban
is említettem –, válságot vártunk,
de hogy ilyen lesz, arra senki sem
számított.
–– Mi az, amit egy ilyen helyzet
megelőzése érdekében az ember
vagy egy háztartás tehet, hogy
egy ilyen krach ne tegye padlóra
az egész családot?
–– Csak azt tudom tanácsolni,
hogy takarékoskodjunk, mindenki
a lehetőségeihez képest. A megtakarítás nem pénz kérdése, hanem döntési szándék. Ha eldöntöm azt, hogy minden hónapban
csak 5000 forintot tudok félre tenni, akkor 5000-et. Nyilván van, aki
sokkal többet, van, aki még ennyit
se. De ha nem megy, akkor csak az
aprót tegyem ki a pénztárcámból.
Már nem fogok napi 6-800 forintot
elkávézni az automatába. És akkor tényleg rengeteg mindenen
lehet spórolni. Akár azzal is, hogy
a munkahelyen nem járok le a büfébe, hanem én viszem a szendvicset, az ebédet.
–– És mit csináljon az a család,
ahol tényleg ki van számolva a havi
bevétel, ahol minden egyes fillér-
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nek helye van, sőt lehet, hogy minden hónapban mínuszba mennek?
–– Ott nagyon komolyan le kell
ülni, és átnézni a család költségvetését. Én sok-sok éve csinálok ilyet.
Sokszor már a beszélgetés első
harmadában látható, hol folyik el
pénz. Ahol nem egyértelmű, ott
akár még a rendszeres bevásárlást
is át kell beszélni.
–– Hogy zajlik egy ilyen?
–– Nagyon egyszerű, de roppant
hasznos egy ilyen beszélgetés.
Kell egy négyzetrácsos papír, egy
ceruza és őszinteség. Nincs olyan
család, olyan háztartás, ahol ne
lehetne spórolni. Olyankor egész
addig le kell menni, ha kell, hogy
milyen a kábeltévé-szolgáltató,
milyen a mobiltelefon előfizetése,
tényleg kell-e ennyi. És kiderül,
hogy sokszor irgalmatlanul sokat
költünk ilyen dolgokra. A kedven-

cem az volt, amikor tényleg szó
szerint az éhenhalás szélén volt a
hölgy. Pedig egy állami vállalatnál
volt középvezető. A barátnőjénél
lakott a padláson, ő főzött neki.
Egy ilyen beszélgetés során kiderült, hogy havi 70-80 ezer forintot
költött cigarettára és szépségápolásra. Mikor ezzel szembesítettem,
azt mondta, hogy még ezt is vonja
meg magától? Szóval tényleg rettentő szélsőséges esetek vannak.
–– Van arra egy ideális szám vagy
egy ideális százalék, hogy a fizetésünk hány százalékát tegyük félre?
Persze sejtem, hogy ez nagyban a
fizetés nagyságától függ.
–– Az alapszabály, hogy a fizetés 20%-át ideális lenne félretenni. Én már egyébként 5-10%-nak
is örülök. Sőt én még azt is ketté szoktam venni. Azért, mert az
egyikből képzünk egy gyors se-

gítséget, egy vésztartalékot, amit
mondtam, mosógép, zárcsere,
bármi. Ezt minden család be tudja
lőni, hogy mekkora összeg legyen.
Ez 100-200 ezer forint körül szokott általában lenni. A többit meg
akkor el lehet kezdeni más típusú
megtakarításba tenni.
–– A járványhelyzet egyébként
mennyire változtatott a takarékossági szokásainkon? Kicsit felrázott
bennünket?
–– Igen, a válság eléggé fejbe kólintott mindenkit. Én is a saját életünkben a családi kasszánál nagyon
komolyan, a szokásosnál jobban
odafigyelek a dolgokra. Úgy, hogy
én azért eléggé tudatos voltam korábban is. Kétféle típus van, aki teljesen elvesztett mindent, és most
mindennek örül, illetve a másik típus, akinél nem történt olyan nagyon változás, mert lehet, hogy picit
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belenyúltak a fizetésébe vagy munkaidejébe, de nem történt olyan
drasztikus helyzet, ahol mondjuk
mindkét fél elvesztette az állását.
Ők nem érzik annyira azt, hogy baj
lenne anyagilag. És amíg az ember
nem érzi vagy nem élt át hasonlót,
addig nem foglalkozik vele.
–– Tehát elmondható, hogy a járvány után, akik szerencsésebbek
voltak, és nem érintette őket an�nyira a válság, nem is léptek annyira a takarékoskodás útjára?
–– Igen, vagy csak minimálisan
léptek rá. De ez nem is feltétlenül tudatos spórolás. Egyszerűen
az emberek döntő többsége nem
nagyon ment külföldre nyaralni, vagy nem igazán indul majd el
a síszezon, tehát oda se nagyon
mennek az emberek. Így több marad a családi kasszába. Egyébként
azt gondolom, hogy a karácsony is
teljesen másképp fog telni anyagilag, mint az elmúlt években. Kevesebbet fogunk költeni. De ami
még fájni fog a családok életében,
és ez kihat majd az anyagiakra,
hogy rengeteg lesz a válás. Gondoljunk bele, több hónapig egybe
voltak zárva családok, és az állandó stressz, a bizonytalanság sajnos
szétszedett nagyon sok háztartást,
és ez megint egy teljesen új helyzetet teremtett. Sok embernek
most kell újjáépíteni az életét.
–– Ez egy ilyen jóslás?
–– Nem. A férjem ügyvéd. Sajnos
tudom és látom. De az én ügyfélkörömben is tapasztalom. Pont három hete egy nagyon ismert orvos
járt nálam, hogy náluk is hasonló a
helyzet, és érdeklődött, hogy egy
családi háztartást anyagilag hogyan kell felépíteni, mi egy nő és
mi egy férfi szerepe, kinek mennyit
kell bevinni.
–– A válság ezen hatására nem is
gondoltam. Egyébként, ha már ezt

említette, egy családi költségvetést, hogyan kell összerakni?
–– Erre sok képlet és megoldás lehet, de a legfontosabb azt leszögezni, hogy bármi működhet, ha a

két fél azonos. Ha a két fél hisz abban, hogy jó az, hogyha van külön
számla, vagy jó az, hogyha felesben fizetnek mindent, akkor semmi baj. Az is működhet, ha a nő azt
mondja, hogy én otthon vagyok,
és a férjem hozza haza a pénzt. Ezzel sincsen semmi baj, ha mind a
két félnek azonos az álláspontja.
Amint ez megvan, onnantól lényegesen könnyebb dolgom van nekem is. A baj, ha ez az összhang és
közös állaspont nincs meg.
–– Ha egy család ténylegesen
nem tud félretenni, akkor a különböző banki termékek segíthetnek?
Egy hitel például okos ötlet lehet?
–– Nem. Én nagyon hitelellenes
vagyok, de azt is aláírom, hogy
az ember életében vannak olyan
élethelyzetek, szakaszok, amikor
nincs más lehetőség. De ha föl is
veszünk, akkor törekedjünk arra,
hogy a lehető leghamarabb próbáljuk egyenesbe hozni az életün-
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ket és a tartozást, mert különben
nagyon el lehet vele úszni.
–– Ilyenkor mi legyen a cél? Hogy
minél gyorsabban visszafizessük a
hitelt, vagy hogy havonta minél kevesebbet fizessünk? Mi az ideális?
–– Ez attól függ, hogy milyen típusú hitelt vett fel az ember. Nyilván,
ha jelzáloghitelbe felvett az ingatlanára 1-2 millió forintot, arra azt
mondom, hogy maradhat. De ha
valaki felvett egy nagyon magas
terhekkel járó személyi kölcsönt
vagy netalántán uzsorát, ami ugye
tudjuk, hogy nem létezik. Na, az
az, amitől próbáljunk meg minél
előbb szabadulni. A legrosszabb
egyébként a hitelkártya.
–– Mert?
–– Mert a hitelkártya az úgy működik, hogy a vásárlások ingyenesek
akár 30-40 napig, de ha például
fölveszünk a hitelkártyáról pénzt,
az már nem vásárlásnak, hanem
készpénzfelvételnek minősül. Annak pedig borzasztó terhei vannak. A másik része, hogy meg van
szabva egy minimális rész, amit
minden hónapban vissza kell fizetni. A többire pedig gyakorlatilag
tevődik a pluszkamat és minden
egyéb költség. Az emberek döntő
többsége azt hiszi, hogy az a minimális díj a törlesztő, pedig az nem
az. Alapvetően azonban nem rossz
pénzügyi termék a hitelkártya,
csak jól kell tudni használni.
–– És akkor az is butaság, ha a családi tartalékot hitelből szeretnénk
magunknak biztosítani?
–– A legnagyobb butaság szerintem. Akkor működhet a dolog, ha
az ember beteszi azt a pénzt egy
olyan befektetésbe, ami kitermeli
a hitelt és a hitelnek a kamatait, de
ehhez nagyon kevesen értenek.
Itt jöhet képbe a pénzügyi szakember, aki segítséget adhat ezzel
kapcsolatban.
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FUTUR-e
Váczi Gergő | Fotó: Magellán
A jövő a jelenben kopogtat. Vezető nélküli autók, okosházak, mesterséges intelligencia. Csak néhány
azon futurisztikus vívmányból, amelyek ma már vagy léteznek, vagy a fejlesztésük előrehaladott állapotban van. A jövőkutatás önálló tudomány, amely tekintélyes múltra tekint vissza. Magyarországon
az 1970-es évek óta a Magyar Tudományos Akadémia is elismeri tudományként. Most azonban nem
szeretnék filozofikus magasságokban értekezni a jövőről. Nem is tudnék. Inkább pragmatikusan és leíró jelleggel beszélnék arról az élményről, amelyet a Magellán stábja néhány éve tapasztalt meg a kínai
Shenzenben, amely a világ egyik vezető metropolisza, ahol a jövő tényleg a jelenben, sőt néha már a
múltban kopogtat.
Az, hogy nem lehet tudni, mit hoz
a jövő, nem teljesen helyes megállapítás. A Magellán stábja még
2018-ban forgatott a kínai Shenzenben, ami minden bizonnyal a
világ egyik legmodernebb városa. Kínában a felhőkarcolók között a szakemberek már tudják,
hogy 5-10 vagy akár 15 év múlva

hogyan is fogunk élni. Peter Richardson elemzőként dolgozik a
Huawei központjában, ahol emberek tucatjai kutatják a jövőt és
azt, hogy okostelefonjaink hogyan
és miként fogják segíteni, támogatni életünket. „Az emberek az
okostelefonjukat az egész világon hasonló dolgokra használják.

De folyamatosan kutatjuk, hogy
még mire lehet igény, és eszerint
irányítjuk a fejlesztési folyamatokat is.” Shenzhenben a high-tech
cég bemutatótermében a legtöbben a jövőn dolgoznak. Azon,
hogy felhasználóbarátabbá vagy
élménydúsabbá tegyék a telefonbeszélgetéseket, a közlekedést, a
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városokat, vagy fejlesszék az orvostudományt. Mielőtt azonban
bekukkantunk a jövőbe, nézzünk
egy kicsit vissza a múltba.
Shenzhen alig negyven éve még
csak egy kis halászfalu volt 30
ezer lakossal, ám az elmúlt évtizedekben az állam támogatásával
gazdasági központ lett, és olyan
gyors változásokon ment keresztül, amelyek a földön talán sehol máshol nem tapasztalhatóak.
A város most egy 18 milliós metropolisz felhőkarcolókkal, több száz
kilométer hosszú metróhálózattal,
amit alig valamennyivel több mint
10 év alatt építettek ki. Egy ott élő
kínai diáklány elmondása szerint
a fejlődés az elmúlt időszakban
gyorsult fel rohamosan. „Másfél
éve élek itt, elképesztő, ami itt
végbemegy!”
A fejlődés pedig megállíthatatlan.
Már két évvel ezelőtt is azt tapasztaltuk, hogy itt alig ismerik a készpénzt, mivel a legtöbben már mindent a bankkártyájukkal feltöltött
okostelefonjuk segítségével fizetnek. És nemcsak a pénzüket, személyes irataikat, de még a bérletüket is a telefonjukon tartják. Ezt
a kedvünkért egy helyi fiatalember
meg is mutatta. „A telefont csak
hozzá kell érinteni a beléptetőkapuhoz, ami ki is nyílik, és mehetek
a metrókhoz. Elég egyszerű így,
mert mindig minden kéznél van.”
Ezeket látni a hétköznapokban.
De mi történik a felhőkarcolók falai
mögött? Beléphettünk oda, ahová
televíziós stábok ritkán léphetnek.
Oda, ahonnan a fejlődés, vagyis a
jövő elindul.
A világ egyik legnagyobb technológiai cégének a tesztüzemében
vagyunk. A vállalat Kelet-KözépEurópában, köztük Magyarországon is jelen van, fogyasztói
üzletága pedig folyamatosan nö-

vekszik. Kínai globális vállalatról
van szó, de a külföldi telephelyein
a munkavállalók kétharmada helyi munkaerő, mindez azért, hogy
a sajátságos igényekhez jobban
tudjanak alkalmazkodni. A tech.
cégnek 16 kutatásfejlesztési központja és számos tesztlaborja van,
ahol minden apró részletre kiterjedően vizsgálják és tesztelik a
különböző kütyüket. Ebben a laborban, ahol vagyunk, éppen telefonokat és azok kiegészítőit teszik próbára extrém körülmények
között. „Itt például a csatlakozókat és a fülhallgatók bemenetét
teszteljük.” Analizálják a nyomást,
a folyamatos igénybevételt vagy
akár a hideg és a meleg változá-
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sát. „Az eszközöket, miután betettük ebbe a gépbe, fel és le mozgatjuk. A fenti részen a maximum
hőmérsékletet állítottuk be, 70
fokot, lentre pedig a minimumot.
Az egész folyamat néhány másodpercig tart, de azért fontos ezt a
tesztet elvégeznünk, hogy tudjuk,
hogyan is reagálnak a készülékek a
hőmérséklet-változásra.” Hiszen a
nyári időszakban nem ritka, hogy a
forróságból bemegyünk a klimatizált helyiségekbe. A mérnökök pedig tudni szeretnék, hogy mindez
mennyire megterhelő a telefonoknak, és hogyan tudják még jobbá
tenni az eszközt, hogy az megfelelően alkalmazkodjon a környezeti
változásokhoz.
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Akár telefonokról, akár órákról legyen szó, az új fejlesztések már
mind-mind okosak. A gyerekeknek készített okosórában GPS van,
ami nagyon is megnyugtató lehet
a szülők számára. Ezek a készülékek ma már egyáltalán nem számítanak luxusterméknek, bárki megvásárolhatja. De a java még csak
most jön, hiszen a fejlesztések
folyamatosak, például a virtuális
valóság területén. Nem kell mást
tenni, mint egy szemüveget felvenni, és a virtuális világ valósággá
válik. Minden olyan, mintha a megtervezett világ, egy számítógépes
játék, program a körülöttünk lévő
térben történne.
De ezek a szemüvegek nemcsak
a szórakozást, hanem akár az oktatást vagy az orvostudományt
is segíthetik. A jövőben már az is
elképzelhető, sőt tényként kezelhető, hogy egy orvos a szemüveg
és egy robotkar segítségével akár
több ezer kilométeres távolságból
megműthet majd egy beteget.
De nem ez az egyetlen eszköz, ami
a jövőben gyökerestől megváltoztathatja az életünket. „Teszteljük
az 5G-t, ami hamarosan a világ
minden tájára tömegekhez jut el.”
Az 5G a mobilhálózatok ötödik generációja. A fejlesztésre százmilliárd dolláros nagyságrendben költ
a kínai high-tech cég. De kinek is
lesz jó, és mire is lesz jó, ha 4G-ről
5G-re váltanak az okoseszközök?
Ez a technológia a gyakorlatban
például azt jelenti, hogy bárhol is
legyünk, egy full HD felbontású
filmet néhány másodperc alatt le
lehet tölteni, vagy a businessügyfelek akár olyan videókonferenciákat is tarthatnak, ahol full HD vagy
4K minőségű élőképkapcsolat jön
létre, de az 5G megnyithatja a kaput a holografikus videótechnika előtt is. És itt a lista még nem

MAGELLÁN

f ejeződik be. A vállalat önvezető
autókkal foglalkozó mérnöke csillogó szemmel beszélt a nem is oly
távoli jövőről. „Az 5G változásokat
hoz például a vezető nélküli autók
piacán a biztonsági funkciók tekintetében. Az autók majd össze
tudnak kapcsolódni a közlekedési
lámpákkal, de egy esetleges vészhelyzetnél is kommunikálnak egymással a járművek, így a balesetek esélye jóval kisebb. Csak egy
példa. Míg 4G-s hálózat esetén a
tesztek azt mutatták, hogy a vészhelyzet észlelése után több mint 1
méter kell ahhoz, hogy beinduljon
a fékezés, az 5G-vel a fékezés néhány centiméteren belül aktiválódhat majd.”
Ha pedig okosközlekedés, akkor
okosvárosok… Okosszemetesekkel, amelyek bezárják a tetejüket,
hogy ne fújja ki a szél belőlük a
szemetet. Vagy üzenetet küldenek
a helyi közterület-fenntartónak, ha
megteltek. De ma már az sem futurisztikus, hogy jönnek a vezető
nélküli okosmetrók és -vonatok.
„Ezeken a vonalakon mozognak a

szerelvények, és ha bármi probléma lenne, akkor azok ezt egymás
között tudják kommunikálni. De az
utasokkal kapcsolatos információkat is tovább tudják vinni, mint például, hogy mennyien használják
adott időszakban a szerelvényeket, illetve hogy mennyi idő kell
még a vonatnak, hogy elérje a következő állomást.”
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És nagy valószínűség szerint néhány év múlva nem lepődünk meg
majd azon sem, hogy az oszlopokra szerelt térfigyelő kamerák arcfelismerő rendszerrel dolgoznak,
segítve a bűnüldözést, de egy
balesetnél vagy akár egy rendezvénynél, tüntetésnél is hasznosak
lesznek, hiszen azonnali élőképet
küldhetnek a televíziók szerkesztőségeibe, ahol egy vágóprogram
segítségével azonnal adásba kerülhet az, ami az utcán történik.
És mindezt anélkül, hogy a televíziók munkatársai közül bárkinek is
a helyszínre kellene mennie.
És hogy mindez mikor köszönt be
a mindennapjainkba? Nos, szakemberek szerint már csak néhány
évet kell várni ahhoz, hogy ez a
hatalmas technológiai változás
cunamiként zúduljon ránk. A világ
tech. szakemberei folyamatosan
dolgoznak, fejlesztenek, tesztelnek, hogy a technológiai vívmányok életünk szerves részévé váljanak, amelyek – halkan jegyzem
meg – remélhetőleg közösségünk
és társadalmunk előnyére válnak
majd.
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És végül csináld azt, amihez
igazán kedved van…
Dicsérdi Liza | Fotó: stock.adobe.com

Van még valaki rajtam kívül, aki már most beszerezte a jövő évi határidőnaplóját? 2020-at elnézve, ez
egy igen merész döntés volt, de próba szerencse, azért nagy vonalakban megterveztem a következő
esztendőmet annak ellenére, hogy az asztalomon tornyosuló kis sárga cetlik azt sugallják, bőven akad
még tennivalóm az elkövetkezendő két hónapra.

DIÁKSZEM
Ha nem is papíron, de fejben mindenképpen rangsoroljuk, mi az,
amivel érdemes foglalkoznunk,
amire érdemes akár egy percet is szánni a napunkból. Lenne
egy kérdésem. Mi szerepel a lista
első pontjában? A hazavitt munka, főzés, mosás, esetleg a házi
feladat? Talán az, hogy haladjak a
már ezer éve elkezdett könyv olvasásával, vagy befejezzem azt a
festményt, amit már lassan a por
lep be a szobám sarkában? Mindenki fogalmazza meg magában
a saját verzióját, majd ha sikerült,
próbáljon meg választ adni arra,
hogy miért épp ezt választotta.

Létezik egy úgynevezett flowélmény mint fogalom, amely az
elme működésének egy olyan állapota, melynek során az ember
teljesen elmerül abban, amiben
igazán örömét leli, háttérbe szorítva minden kötelező jelleggel
elvégzendő feladatot. A pozitív
filozófia fogalmát először Csíkszentmihályi Mihály fogalmazta
meg. Szerinte a flow a motivációt
a maximumig fokozó élmény,
amikor az ember képes teljesen
egy dologra figyelni. Ez a tevékenység sokszor céltalan, és
semmi szerepe sincs az életben
azon kívül, hogy örömet okoz, és
kiszakít a mindennapok monoton körforgásából.
Ha egy pörgős és elfoglalt életet élünk, könnyen beleeshetünk
abba a hibába, hogy minden cselekedetünk egy meghatározott
célt szolgál. Nem azért dolgozunk, mert szeretjük a munkánkat,
hanem azért, mert szükségünk
van a pénzre. Nem azért olvasunk
el egy regényt, mert úgy tartja kedvünk, hanem azért, mert
valamit tanulni akarunk belőle.
Nem azért étkezünk egészségesen, mert ízlik az az étel, amit
fogyasztunk, vagy valamilyen élvezetet lelünk annak elkészítésében, hanem azért, mert ez kell a
kiegyensúlyozott táplálkozásunkhoz. Számos példát hozhatnék
még a mindennapokból, de szerintem mindenki tudná valamivel
bővíteni a listát. Annyi dolog van,
amit muszájból teszünk, és annyi
feladat, amit – ha törik, ha szakad
– el kell végeznünk, és senki sem
kérdezi meg, hogy tényleg van-e
kedvünk hozzá.
Mostanra valószínűleg mindenkinek eszébe jutott valami, amivel szívesen eltöltené egy szabad
délutánját. Csak úgy, bármilyen
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kötelezettség nélkül. A flowélmény könnyen felismerhető.
Amit éppen csinálunk, tökéletes
összhangba kerül a képességeinkkel, a tudat erősen fókuszál,
az időérzékelés megszűnik, és
nem törődünk azzal, milyen nehézségek várnak ránk másnap
vagy akár egy óra múlva, csakis
a jelen a lényeg. Azonosulni tudunk azzal, amit csinálunk, a feladat nem lesz sem túl könnyű,
sem túl nehéz. Éppen jó.
Csíkszentmihályi szerint: „Sokan
azért veszítik el szabadságukat,
és válnak tússzá, mert nem élvezik azokat a dolgokat, amelyeket
meg kell tenniük.” Tehát a flowélmény egyfajta szabadságot
is jelent, bár én személy szerint
hasznos időpocsékolásnak nevezném.
A fejlődő világ arra késztet minket, hogy takarékoskodjunk.
Spórolnunk kell az energiával,
pénzzel, idővel, és ha már mindez szóba került, miért ne takarékoskodhatnánk kötelező feladatainkkal, több teret adva az
örömnek.
Annak, hogy alkossunk, hogy kikapcsolódjunk, és hogy új dolgokat próbáljunk ki. Néha túl szigorúak vagyunk magunkhoz, és
elfelejtjük, mi az, amire érdemes
időt szánni, és mi az, amire nem.
Fontos, hogy fejlesszük magunkat, építsük karrierünket, ugyanakkor az is, hogy néha tartsunk
egy kis „énidőt”, és gondoljunk
azokra, akik meghatározó szerepet töltenek be az életünkben.
Meg kell találnunk az egyensúlyt
a „hasznos” és a „haszontalan”
között, hiszen mindegyikre szükségünk van. És ki tudja, talán
egyszer még jól jöhet a flow során megszerzett, korábban feleslegesnek hitt tudás.
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Vizuális háló
Susán Janka | Fotó: Susán Janka
A hálózatkutatás napjaink egyik legizgalmasabb tudományos területe. Barabási Albert-László professzor
és csapata egy olyan módszertan kialakításán dolgozik már huszonöt éve, amely nem köthető egyetlen
tudományághoz, és különlegessége talán éppen abban rejlik, hogy a különböző területek eredményeit
átláthatóbbá, elemezhetőbbé tudja tenni, sőt a különböző területek integrációját is elősegítheti. A Ludwig Múzeumban 2021. január 17-ig látogatható a BarabásiLab elmúlt huszonöt évét bemutató kiállítás
Rejtett mintázatok címen.
Részt vehettem Barabási AlbertLászló tárlatvezetésén, ahol végigjártunk a jelentősebb hálózat
kutatási projektjeinek eredményeit
bemutató modellek fejlődésének
folyamatán. A fizikai kristályrácsszerkezetre hasonlító, majd csomópontokból és élekből álló egyszerű ábráktól kezdve egészen a
háromdimenziós
adatszobrokig

jutottunk el. A modellek a kutatási
eredmények bemutatásán túl esztétikai élményt is nyújtanak, látványos műalkotásként is megállják a
helyüket. A virtuális valóság segítségével ezen a kiállításon tapasztalhatjuk meg először a hálózatok
dimenzióit, kölcsönhatásait.
Elmesélte, kisdiákként szobrász
szeretett volna lenni, de aztán el-

ragadta a fizika, és nagyon fiatalon,
huszonhét évesen lett professzor.
Egyetemi tanárként lehetősége
volt, hogy érdeklődési köre szerint
bekapcsolódjon egyéb egyetemi
kurzusokba is, így hallgatott néhány éven keresztül művészettörténetet. Ebben az időszakban jelentek meg az első vizualizációk is.
Sokáig problémát okozott számára,
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hogy a hálózatok háromdimenziósak, de ábrázolni sokáig csak két
dimenzióban tudták, ahol az élek
elmetszik egymást. 2007-ben próbálkoztak először a három dimenzió alkalmazásával, de ekkor még
nem jártak sikerrel, majd 2016-ban
a 3D-s nyomtatás megjelenésével
folytatták. Kiderült, ez egy komoly
matematikai szakmai kihívás is,
amin két évig dolgoztak. A kihívást
az jelentette, hogyan helyezzék el a
csomópontokat úgy a térben, hogy
a huzalok ne vágják át egymást.

A kezdetektől napjainkig
nagy lépésekben
1995-ben kezdett az IBM-nél dolgozni. Úgy gondolta karácsony
előtt, hogy hazavisz egy könyvet

a könyvtárból olvasnivalóként az
ünnepekre, amely a számítógéptudományról szólt. Fizikusként ismerkedni szeretett volna ezzel a
területtel. Valamikor karácsony és
szilveszter között találkozott a számítógépes hálózatok fogalmával.
Ekkor jutott arra a felismerésre,
hogy nem csak a számítógépes
hálózatokban érdemes gondolkodni, hiszen a hálózatok átszövik
az életünk különböző területeit.
Ezen impulzusok hatására döntötte el, hogy a következő kutatási témája a hálózattudomány lesz,
és ez az érdeklődése máig kitart.
Majdnem öt évnek kellett ahhoz
eltelnie, hogy felfigyeljenek az
eredményeikre, 1999-ben jelent
meg az első jelentősebb tudományos cikkük. Visszaemlékezve

Barabási Albert-László élete és munkássága
Középiskolai tanulmányait a csíkszeredai Márton Áron Főgimnáziumban
végezte, ekkor még szobrászatot is tanult.
Egyetemi tanulmányait 1986–1989 között a Bukaresti Egyetem fizika és
mérnöki szakán folytatta, majd az Eötvös Loránd Tudományegyetemen
1991-ben ugyancsak fizikából végzett mesterképzést, fraktálelméletből diplomázott. Tudományos fokozatot 1994-ben a Bostoni Egyetemen
szerzett. Ezután az IBM alkalmazta, itt került közelebbi kapcsolatba a később szakterületévé vált hálózatelmélettel. Jelenleg Bostonban dolgozik a Northeastern Egyetemen és a Harvardon. A Northeastern Egyetem
Komplex Hálózati Kutatóközpontjának vezetője. Forrás: Wikipédia
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a kezdetekre már nem volt világos számára, hogyan is jutottak el
eddig. Idén tavasszal a COVID-os
hónapok alatt, mint sokan mások,
ő is takarított, rendezgetett, kinyitott néhány régi dobozt, amit tíz
éve már biztosan nem. Így találta
meg az indulást dokumentáló ábra
első változatát egy fóliára időbélyeggel nyomtatva: 1995. január 17.

Barabási Albert-László:

„A XXI. század
igazi kezdete
a COVID
megjelenésétől
számítható.”
A vizualizáció megszületéséig nem
telt el csupán két hét. Érdekes volt
szembesülnie azzal, mintegy megerősítésként, hogy számára már
akkor is fontos volt az információk
képi megjelenítése. Vizuális alkatú gondolkodónak vallja magát.
Az ábra eszköztárát egy kicsit elemezve egyértelműen látszik, hogy
László honnan jön, az hogy fizikus
a szakmája, hiszen egy kristályrács
szerkezete köszön vissza. A csomópontok még meg sem jelennek
benne. 2000-ben készült el a már
organikusnak tekinthető eszközrendszerük, ahol a csomópontokat
nem a szabályos rácsozat határozza meg, hanem ott vannak, ahol a
hálózat „szeretné”, a hálózat belső struktúrájához igazodik a forma. 2001-ben tértek át a modellek
szintjéről a valódi adatok elemzésére a fehérjehálózatok vizsgálatával. Azóta követik azt a víziót, hogy
egy ábrának nemcsak a szakcikkben kell megállnia a helyét, hanem
onnan kivéve is. 2018-ban léptek
át először a harmadik dimenzióba,

38

BARANGOLÓ

megalkotva az első adatszobrot,
2020-ban a mostani kiállításon pedig először a virtuális valóságba.

A Nature magazin 150 éve
Barabási Albert-László korábban
már többször szerepelt publikációi kapcsán a Nature magazin címlapján. Azonban a magazin 150.
születésnapjára felkérést kapott,
hogy készítsék el az ünnepi címlapját az addig benne megjelent
nyolcvannyolcezer cikk elemzésével. A munkájuk eredményeként
nemcsak a címlap készült el, hanem egy videó is, amely elmondta a magazin történetét az adatok
szempontjából, valamint egy online felület, ahol interaktívan részletes információkat érhettek el az
érdeklődők.

sen átformálta az addigi mozgási
és társas érintkezési szokásainkat,
sokkal szűkebb keretek közé zárva minket. Valószínűleg évekbe
fog telni, amire kikerülünk ebből,
és megtaláljuk az „új normálisat”.

Betegségháló
2007-ben publikálták először. Ennek kapcsán kereste meg őket
Hans Ulrich Obrist, a világhírű
kurátor, hogy kiállíthatná-e ezt

Mit csinál egy kutató
a COVID alatt, amikor
otthon van?

New York a COVID előtt
és után
2003-ban kaptak először felkérést
mobilizációs helyadatok vizsgálatára, azóta ez is a kutatásuk része.
Ezen tapasztalataik felhasználásával elkészítették New York (Manhattan) térképére építve a város
napi ritmusát bemutató videót a
koronavírus megjelenése előtt és
azt követően. Számomra ez volt a
kiállítás egyik legérdekesebb vizualizációja, és most a cikket írva
úgy érzem, nem is olyan könnyű
leírni azt, amit a rövid videó megnézésével azonnal megérthetünk.
A videóban láthatjuk, hogyan telítődnek az egyes városrészek, az
emberek mozgását „látjuk”. Mintegy „mélyet lélegzik” a város,
ahogy elindul az emberek napja.
Azonban László szerint ez a videó a XXI. századról szól. Ez az
a pillanat, amikor az új évszázad
elkezdődött. A koronavírus telje-

A BarabásiLab egy olyan
együttműködési platform,
ahol több tudományterület
tudósai működnek együtt
művészekkel és tervezőkkel (Kim Albrecht, Szu Yu
Chen, Alice Grishchenko,
Mauro Martino, Edson Pavoni), előmozdítva a hálózatok vizuális szókincsét.
Forrás: Ludwig Múzeum

Londonban, ekkor került először
művészeti közegbe vizualizációjuk. Ez egy térkép tulajdonképpen, ahol a betegségek közötti
kapcsolatokat a genetikai alapjaik szerint hozták létre. A betegségek a csomópontok, és akkor
vannak összekapcsolva, hogyha
egy génben található mutáció
mindkét betegséget létrehozhatja. Például ha vesszük az elhízást
és a cukorbetegséget, van egy
közös génjük, ami mindkét betegséget okozhatja. Ez a térkép
rávilágít arra, hogy a betegségek nem függetlenek egymástól.
Először ezen a hálón változtatták
a csomópontok méretét, annak
függvényében, hogy egy betegséghez hány gént tudtak azonosítani.

Szerette volna a betegséghálót
közelebb vinni az egyénhez (ezen
már régebb óta gondolkodott),
fizikai realitást adni neki. Volt
egy olyan ötlete, hogy mi lenne,
ha színes golyóként jelennének
meg, és azokat raknák ki térkép
formában. A legegyszerűbbnek
úgy gondolta ezt megvalósítani,
hogy Bostonban elment az otthonához közel lévő óceánpartra, és
köveket gyűjtött súly szerint csoportosítva. A gramm megfelelt
a betegséghez kapcsolt gének
számának. Egy gramm súlyú kavicsból például nyolcszázhetven
darabra volt szüksége. Otthon
aztán a lányával együtt megfestették különböző színűekre.
A vizuálisan legizgalmasabbak az
egész folyamatból nemcsak a kövek, hanem a festés során keletkező spray-lenyomatok. Ez is arról szól, hogy keresik azt a formát,
azt a médiumot, amelyben a különböző témák legjobban tudnak
élni, a legjobban bemutathatók.
Egy projekt nem zárul le a térkép
első verziójának elkészültével, hanem idővel visszatérnek hozzá,
fejlesztik.
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Nemzetközi és magyar
művészeti háló

Hálózatkutatás

Bizonyos típusú rendszerek leírása kulcsfontosságú lehet különböző tudományterületeken. A hálózatnak nevezett rendszerek csúcsokból (az
egyes elemek) és élekből (a köztük levő interakciók) állnak – ezek a gráfok (a hálózatok matematikai leírása). Ezzel az elméleti megközelítéssel több tudományterület kérdései is könnyebben megválaszolhatókká válnak, és az ehhez használt módszertan több teljesen különböző
területen is alkalmazható lehet. Az első elmélet, amely a hálózatok leírására tett kísérletet, Erdős és Rényi nevéhez fűződik. Ők a rendszer
fejlődésének véletlenszerűségéből indultak ki, viszont emiatt az elmélet nem tudja megmagyarázni a rendszerek önszerveződésének logikáját, nem adja vissza a valóban kialakult rendszerek topológiáját.
A skálafüggetlen hálózatok fogalma Barabási Albert-László és Albert Réka
nevéhez fűződik. Két, immár valószerűbb feltételezéssel éltek a modell
megalkotásakor: növekedés: mindig új csúcsok adódnak hozzá a rendszerhez, amelyek a már létezőkhez kapcsolódnak, és a már meglévő csúcsok közt is keletkezhetnek új kapcsolatok. Népszerűségi kapcsolódás:
annak a valószínűsége, hogy az új csomópont a már meglévők közül egy
adott csomópontot válasszon, arányos azzal, ahány kapcsolat tartozik az
adott csomóponthoz. Forrás: Wikipédia

A nemzetközi hálóval készültek
el először, és a hozzá kidolgozott
módszertan alkalmazásával szerették volna a magyar megfelelőjét is megalkotni. A legnagyobb
kihívást az adatok összegyűjtése
jelentette, amiben egy önkéntes csoport segítette őket idén
januártól szeptemberig. Segítségükkel rakták össze az elmúlt
harminc-negyven év kiállításainak adatbázisát, amelyek alapján három művészi „lekérdezést”
említett. A magyar intézmények
hálóján a csomópontokban az intézmények találhatók, a méretük
a nemzetközi presztízsüknek felel meg, akkor vannak összekapcsolva, ha ugyanazt a művészt állították ki. A kiállítások kurátorait
sokszor nem dokumentálják megfelelően, ezért a róluk készült háló
hiánypótló alkotás. A művészeti
hálóra több mint kilencszázan kerültek fel – tíz kiállítás jelentette a
belépőt a térképre. Két művész
akkor van összekötve, ha közösen
állítottak ki, ami valójában arról
szól, hogy a szakma összetartozónak gondolja őket. A kapcsolatok alapján szépen kirajzolódnak
a különböző korszakok, iskolák és
izmusok. László felhívta arra a figyelmünket, hogy ez az ábra nem
egy művészről szól, hanem a róla
elérhető adatokról, ami igazán
gondolatébresztő.
A cikkben nem tudtam a kiállítás
minden részletéről írni, csupán
kiemeltem belőle a számomra
különleges elemeket. Javaslom,
hogy az olvasó személyesen is
nézze végig és élje át az interaktív részeket a Rejtett mintázatok
– A hálózati gondolkodás nyelve
című kiállításon.
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Marslakók a spájzban
Bencze Eszter | Fotó: Bodajki Ákos

Rendkívüli időszakot élünk, amikor megváltoznak a szokások, átértékelődnek a fontossági sorrendek. Ebben
a kissé bizonytalan időszakban sokan előrelátásból vagy kényszerből takarékoskodnak, bespájzolnak.

Az Atomenergetikai Múzeum
(AEM) célja azonban most is változatlan, a tudásátadás és élményszerű közvetítés. A következő
hónapokra ezért a tudományos
éléskamra polcairól kínálunk változatos tartalmakat, kikapcsolódást
és tanulási lehetőséget is biztosítva. Egy kamra kialakításához és
feltöltéséhez a valóságban is jó
szervezésre, előregondolkodásra
van szükség, és nagy segítség a rutin is. Nem volt ez másképpen az
AEM új programjainak és online tevékenységének megtervezésekor
sem, amikor is a saját – tavaszi és
nyári időszakban szerzett – tapasztalatainkat tudtuk kamatoztatni.
A múzeum előző, ideiglenes bezárásának idején is a digitális tar-

talmak, a digitális múzeum került
előtérbe. Kiterjesztettvalóság-tartalmakon, virtuális tárlatvezetésen
és 3D-s műtárgyakon keresztül váltak felfedezhetővé a múzeum terei
és kincsei. Az elmaradt múzeumpedagógiai foglalkozásokat, fizikaórákat sikeresen pótolták a fizikakísérletes videók és online fizikaórák.
Heti rendszerességgel jelentkezett
a Paks FM rádióban a Pozitív percek – Töltődj otthon az Atomenergetikai Múzeummal! című rovat,
amelyben az AEM munkatársai által ismerhette meg a hallgatóság a
múzeumi digitális élménykínálatot.
A sokszínű online tartalom mellett
ez a rádiós sorozat is nagy népszerűségnek örvendett a személyes
hangvételnek köszönhetően.

Az ősz ismét kihívás elé állította a
múzeumot, új tartalmak készítésébe kezdtünk. A múzeum kiemelt
célja, hogy a tudományos ismeretek a társadalom számára széles
körben fontossá váljanak, a közeljövőben debütáló több tartalom is
ezt szolgálja.
Októberben a Paks FM rádióval
közösen 5 perc tudomány címmel
ismeretterjesztő sorozatot indítottunk. Az új tematikus sorozat jó
lehetőség arra, hogy kötetlenebb
keretek között, könnyedebb hangvételű beszélgetéseken keresztül
ismertethessük meg az atomenergiához, a Paksi Atomerőműhöz
köthető tudósokat és eseményeket. Az egyes részeknél újabb nézőpontokat,
történetmorzsákat
osztunk meg a hallgatósággal,
amelyekből kiderül, hogy a tudós
egyben ember is. A sorozat részei
mindenki számára elérhetőek, hiszen nemcsak egy adott időpontban a rádió hullámhosszán, hanem
például a YouTube-csatornán is
bármikor visszahallgathatók. További különlegessége, hogy az
egyes tematikus részekben feltárulnak a múzeum legkülönfélébb valós és virtuális kincsei is.
Ez utóbbiak azok számára, akiknek
az érdeklődését felkeltették a hallottak, bármikor megtekinthetők
a múzeum különböző online felületein. Az első adásban a Dispu-

ATOMENERGETIKAI MÚZEUM
ta szoborpark 25 éves évfordulója
alkalmából arról beszéltünk, hogy
milyen céllal hívtuk életre az új rovatot, és a tervezett témák közül is
említettünk néhányat. Az erőmű
Facebook-oldalán is megosztott
műsort kiegészítettük egy 360 fokos panorámaképpel, amelyen

a látogatóközpont előtti szoborparkban disputáló híres magyar
atomfizikusok, a marslakók között
sétálhatnak a látogatók.
Nem csak a múlt megismertetése
az AEM célja. A Teller Edéről elnevezett fizikavetélkedőn felfedezett ifjú kis tudósok felkarolásával
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és a velük tervezett aktivitásokkal a jövő felé is tekintünk. A múzeum sokszínű kínálata változatos
közvetítési csatornákon érhető el.
Bárki bármikor könnyedén feltöltheti a saját tudományos éléskamráját a Facebook-, YouTube- vagy
Sketchfab-csatornáinkról.

Mindennapi energiánk
Szabó Márta | Fotó: AEM-archívum
Az 5 perc tudomány című AEM-
sorozat főszereplői közé tartozik
Teller Ede. A világ egyik leghíresebb magyar fizikusa is foglalkozott az energiatakarékosság kérdésével. Jelen cikkben a Prometheusz
ajándéka című írásán keresztül
ismerhetjük meg Teller Ede álláspontját az energia és az energiafüggőség kapcsán.
Teller már az 1990-es évek derekán látta, hogy bár az energiára
nagyobb szükség van, mint valaha,
jobban függünk tőle, mint valaha,
de az előállítása sok esetben megosztó, költséges és környezetromboló. Mintha csak napjaink próféciája lenne Teller Ede írása, pedig eltelt
a megírása óta közel 30 év.
Prométheusz ajándéka a tűz volt.
Az emberek a tüzet elkezdték arra
használni, hogy energiát termeljenek. Először fát égettek, majd mikor
erősen megfogyatkozott a készlet,
következtek a fosszilis tüzelőanyagok, mint például a szén, az olaj és
a gáz. Az energia előállításának ezen
módjai rendkívül környezetrombolóak, élettani hatásaikról nem is beszélve! De a probléma továbbra is
adott volt: több milliárd ember energiaellátását kellett immár kielégíteni, és az elektromos berendezések



„Széles egyetértés van
abban, hogy rengeteg
energiát pazarolunk el,
de képtelenek vagyunk
pazarló szokásainkkal
felhagyni.”

(Teller Ede)

elterjedésével – bár sok esetben
könnyebbek lettek a különböző
munkák – a gépek is sok energiát
használtak fel, sőt még több energiára volt szükség. Ezzel a folyamattal
– nagy léptékben haladva – el is jutottunk fel nem tett kérdésünk megválaszolásához, hogy miképp alakult
ki az energiafüggőség.

Teller Ede a megújuló energiaforrásokat elismerte, de rámutatott
korlátjaikra is: víz- és szélerőt használni energia előállítására ugyan alkalmasnak bizonyult, de ezek csak
bizonyos helyeken és bizonyos
mennyiségben állnak rendelkezésre.
A nap energiája végtelennek látszik,
kihasználása jó lehetőség, de a szélhez és a vízhez hasonlóan kizárólagos megoldást nem tudnak nyújtani
a környezetvédelem és az energiaellátás problémájára. Olyan energiatermelési módozatra volt (és van ma
is) szükség, amely egyszerre óvja a
környezetet és biztosítja a megfizethető, stabil energiaellátást a világon
élő több milliárd ember mindennapi
szükségleteihez, munkájához.
Hogy miképp látta Teller a jövőt,
azt a jövőt, ami a mi jelenünk? Saját
írásából vett részlettel válaszolnám
meg a kérdést: „Az energia jövője a
magenergiában van. De ez a jövő a
biztonsághoz van kötve. Az ország
jóléte viszont az energiához. A jövő
azé lesz aki az óvatosságot, a biztonságot, az előrelátást a kezdeményezést és a qualitást legjobban meg
tudja egyeztetni, Magyarországon a
feltételek meg vannak.”
(Eredeti helyesírással és megfogalmazással közölt részlet Teller Ede
Prometheusz ajándéka című írásából.)

42

ATOMERŐMŰVET ÉPÍTÜNK

Épül a Paks II. műszaki
szakembereinek irodája
Paks II. Zrt. | Fotó: Paks II. Zrt.

Átvette a munkaterületet a West Hungária Bau Kft., ezzel a kivitelezési szakaszba lépett az Erőmű-beruházási Központ létesítése. Az új atomerőművi blokkok építési területe mellett egy 300 fő befogadására
alkalmas konténer-irodaház épül. Az új komplexumban a Paks II. műszaki gárdája dolgozik majd.

ATOMERŐMŰVET ÉPÍTÜNK

Az építési munkák megkezdéséhez szükséges tervezés lezárult,
a munkaterület átadása is megtörtént, így rövidesen egy újabb
irodaépület, az Erőmű-beruházási
Központ is megépül a Paks II.-projekt keretében. – A műszaki szakembergárdánkat helyezzük itt el,

az építési terület szomszédságában. Fontos, hogy az erőműépítés
során az operatív munkába közvetlenül be tudjanak kapcsolódni a munkatársaink – fogalmazott
Mittler István. A Paks II. Zrt. kommunikációs igazgatója arról tájékoztatott, hogy egy 3500 négyzet-
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méteres komplexumot építenek
konténerekből. Hozzátette, hasonlóan az építés alatt álló első három
épülethez, itt is magyar cég nyerte
el a tendert. A legjobb ajánlatot
adó West Hungária Bau Kft. október 16-án vette át a munkaterületet. Először a kivitelezéshez szükséges létesítményeket – irodákat,
öltözőket, melegedőket – alakítják ki, majd elvégzik a szükséges
alapozási munkákat, végül megérkeznek a konténerek is. – Több
mint 250 konténerből készül majd
el az Erőmű-beruházási Központ.
Négy- és hétfős irodákat, közösségi helyiségeket, illetve egy száz
férőhelyes parkolót alakítanak ki a
több mint egyhektáros területen –
vázolta Mittler István. Hozzátette:
a használatba vételt jövő év közepére tervezik.
A Paks II. Zrt. kommunikációs igazgatója arról is tájékoztatott, hogy
a felvonulási területnek is hívott
építési-szerelési bázison mozgalmas hónapok elé néznek. Három
épület kivitelezése a végéhez közeledik.
A teljes felvonulási területet (75,1
hektár) három ütemben vette birtokba a Paks II. Zrt., és két részterületet már át is adott az orosz
fővállalkozónak. – A másodikat
szeptember 18-án adtuk át. Itt
épülnek fel az acélszerkezeti üzem
és a betongyár létesítményei,
amelyekre elsők között lesz szükség a beruházás során. Azt, hogy
felgyorsul a munka, az is jelzi, hogy
a következő hónapokban 20-25
épület engedélyezése történhet
meg – mondta el a kommunikációs
igazgató. Mittler István tájékoztatása szerint összesen 80 kiszolgálóépület – irodák, üzemcsarnokok,
raktárak – kivitelezése történik
meg az atomerőművi beruházáshoz kapcsolódóan.

44

RADIOAKTÍV HULLADÉKOKAT KEZELŐ KFT.

Hogy ük-ükunokáink is
nyugodtan alhassanak
RHK Kft. | Fotó: RHK Kft.
Az atomerőművekkel kapcsolatban – a biztonságos üzemelés mellett – az egyik legfontosabb kérdés,
hogy mi történik a kiégett fűtőelemekkel és a nagy aktivitású, illetve hosszú élettartamú radioaktív
hulladékokkal. Bár mindenre nincsenek kész megoldások, a szakemberek – itthon és külföldön is – határozott, megalapozott elképzelések, programok alapján dolgoznak a sugárzó anyagokkal kapcsolatos
feladatokon, hogy az atomenergia mai haszonélvezői ne hagyjanak a jövő generációkra az elfogadhatónál súlyosabb terheket.
Általános alapelv, amit az atomtörvény is rögzített, hogy az atomenergia alkalmazása során keletkező radioaktív hulladék és a kiégett
üzemanyag biztonságos kezelését, tárolását minden országnak
magának kell megoldania. A 2015ben a parlament által jóváhagyott
magyar nemzeti politika is rögzíti
ezt az alapelvet, amely mentén a
kormány által 2016-ban elfogadott nemzeti program határozza
meg a kiégett üzemanyag és a
radioaktív hulladék kezelésének
feladatait. A dokumentum részletesen szól a nukleáris üzemanyagciklus zárószakaszáról is – az alábbiakban ezzel a kevésbé gyakran
taglalt témával foglalkozunk.
A
nukleáris
üzemanyagciklus
zárószakaszára vonatkozóan ma a
nemzetközi gyakorlatban alapvetően két elképzelés létezik. Nyílt
ciklus esetén a kiégett üzemanyag további feldolgozás nélkül,
közvetlenül kerül a radioaktívhulladék-tárolóba, végleges elhelyezésre. Zárt ciklus esetén a kiégett
üzemanyagot feldolgozzák, vagyis
az energiatermelésre még felhasználható összetevőit kivonják (reprocesszálás), és a visszamaradó –
kisebb térfogatú, de még mindig
nagy aktivitású – radioaktív hull-

adékot helyezik el a radioaktívhulladék-tárolóban. A két megoldásban közös, hogy a folyamat végén
a kiégett üzemanyagot, illetve feldolgozás során keletkező nagy aktivitású hulladékot a hosszú távú
biztonság szavatolása érdekében
egy mélységi geológiai tárolóban
kell elhelyezni.
Hogy végül melyik, vagy esetleg
milyen vegyes megoldás valósul meg, annak eldöntésére több
mint egy évtized áll rendelkezésre a jelenleg működő négy paksi
reaktorblokk üzemidejét tekintve.
A fentiekből következően viszont
egy biztonságos mélységi geológiai tároló megépítésére mindenképpen szükség lesz. Csak így
lehet elérni, hogy ezeket a hul
ladékokat igen hosszú, akár több
százezer évre elzárjuk, elszigeteljük a felszíni környezettől.
A nyílt üzemanyagciklus esetében
a kiégett üzemanyag az atomerőmű
pihentetőmedencéiben
töltött – átlagosan – öt év után
az RHK Kft. üzemeltetésében működő Kiégett Kazetták Átmeneti
Tárolójába (KKÁT) kerül, ahol évtizedeken keresztül átmenetileg
tárolják. Ez az időtartam szükséges ahhoz, hogy a kazetták hőtermelése (amely a reaktorból

történő eltávolítást követően még
jelentős, de a radioaktív bomlásnak köszönhetően folyamatosan
csökken) oly mértékben lecsökkenjen, hogy azok hermetikusan
lezárt speciális konténerekben elhelyezhetőek legyenek a mélységi
geológiai tárolóban (a létesítmény
legmegfelelőbb helyének meghatározására jelenleg is kutatások
zajlanak a Nyugat-Mecsekben).
A nyílt üzemanyagciklus előnye,
hogy nem igényel bonyolult technológiai műveleteket, hátránya
viszont, hogy nem hasznosul a kiégett kazettákban lévő maradék
hasadóanyag.
Zárt cikluson napjainkban elsősorban az ipari méretekben folytatott
részleges újrafeldolgozást értjük,
amelynek során a további energiatermelésre alkalmas urán- és
plutóniumizotópokat elválasztják.
A pihentetőmedencékből kiemelt
üzemanyag minden további nélkül alkalmas kémiai feldolgozásra.
Az ipari méretekben folyó reprocesszálás során a kiégett kazettákat feldarabolják, elkülönítik a fém
szerkezeti anyagokat, majd a kiégett üzemanyagot salétromsavban feloldják. Az oldatból kivonják
a plutóniumot és az uránt, amiből
újra üzemanyagot lehet előállítani.

RADIOAKTÍV HULLADÉKOKAT KEZELŐ KFT.
Minden más radioaktív hulladék
lesz, amelyet üvegesítenek. Ennek során a hulladékot először kiizzítják, majd a keletkező port szilícium- és egyéb oxidokkal keverik
össze, nagy hőmérsékleten üveggé alakítva. Mivel az üveg hőálló,
jól tűri a sugárzást és nem oldódik, biztonságosan magába zárja a radionuklidokat, az így kezelt
hulladék acélkonténerekbe csomagolva véglegesen elhelyezhető
a mélységi geológiai tárolóban.
A kiégett üzemanyag reprocesszá-

nyegesen kisebb, mint a ma már
ipari gyakorlatban alkalmazott feldolgozásnál.
A reprocesszálás igen komplex,
drága technológia, ebből adódóan csak néhány ország rendelkezik
vele, így a világban keletkezett kiégett üzemanyagnak is csak egy
részét tudják egyelőre feldolgozni. Magyarország egy ilyen technológiát külföldi szolgáltatásként
tudna igénybe venni, de hogy
erre sor kerül-e egyszer, az még a
„jövő zenéje”.

45

amelyre vonatkozó költségbecslés alapján teljesít a Paksi Atomerőmű évről évre befizetést a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba.
Az alkalmazott stratégiánk a lépésről lépésre, mérlegelve történő előrehaladás. Az előrehaladást
a végpont, a mélységi geológiai
tároló telephely-kiválasztásának
végrehajtása jelenti, míg a mérlegelés a nukleáris üzemanyagciklus
zárószakaszára irányuló szolgáltatások és kutatás-fejlesztési tevékenységek nyomon követésében

Kiáramló, 3-4 °C-kal melegebb
levegő
Átrakógép

Kiégett
üzemanyag-kazetták
tárolócsövekben

Árnyékolófal
Beömlő hideg levegő

lásának továbbfejlesztett technológiája – ez ma még csak laboratóriumi méretekben létezik – lehetővé
teszi az uránon és a plutóniumon
kívüli egyéb, úgynevezett másodlagos aktinidák kivonását is a kiégett üzemanyagból. A másodlagos aktinidák újrahasznosítását ma
elsősorban negyedik generációs
reaktorokban képzelik el. A visszamaradó nagy aktivitású hulladékot
ugyanúgy üvegesítik, mint az előző
esetben, ám ennek a hulladéknak
az aktivitása és radiotoxicitása lé-

A nemzeti politika szintjén még
nem született végleges döntés
a nukleáris üzemanyagciklus zárószakaszára vonatkozóan, és a
nemzeti program is több opciót
tartalmaz. Fontos volt azonban kijelölni egy ún. referencia-forgatókönyvet, amely alapján a kiégett
üzemanyag kezelésével kapcsolatos hosszú távú költségek meghatározhatók. Ez a referencia-forgatókönyv a kiégett üzemanyag
közvetlen elhelyezése egy hazai
mélységi geológiai tárolóban,

érhető tetten. A kutatás-fejlesztési munkákba hazai egyetemek és
kutatóintézetek is sikeresen kapcsolódtak be.
A fentiek is jól támasztják alá,
hogy a kiégett üzemanyag hos�szú távú kezelési stratégiájának kiválasztásakor sok szempont – így
a teljesség igénye nélkül: biztonsági, műszaki, társadalmi, gazdasági – mérlegelését kell elvégezni
folyamatosan lekövetve a világban
és hazánkban végbemenő változásokat.
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UltraBalaton – az óvatos terv sikere
Susán Janka | Fotó: saját archívum, stock.adobe.com
Kuczkó Róbert és Androvics Gábor október 2-án kétfős váltóban teljesítette az UltraBalaton (UB) 221
kilométerét. A távot testvériesen elosztották, tíz kilométeres váltásban 25 óra és 6 perc alatt futották
körbe a Balatont, az ötvenöt kétfős csapatból huszonhetedikként célba érve. Tizenegyszer indultak neki
a következő etapnak, futottak kellemetlenül melegben, az éjjeli indulásoknál dideregve és álmosan, a
fejlámpájuk fényében tájékozódva. A sikerhez Braun Ákos is hozzájárult, aki biciklivel kísérte, és buzdította őket, valamint Vincze Róbert is, aki mikrobusszal vitte őket a következő váltópontra. Úgy hetven
kilométer után érezték, hogy ez bizony meglehet, és ebben Robi bokasérülése sem gátolta meg őket.
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–– Hogyan éltétek túl ezt a hihetetlen távot és időt? Mi nemrég
körbebicikliztük a Balatont három
nap alatt, de így is elfáradtunk, főleg az első nap végére. El sem tudom képzelni, hogyan lehet ennyit
futni.
Robi: – Tavalyelőtt heten osztoztunk ezen a távon, tavaly négyen,
de utána már májusban eldöntöttük, hogy következő évben ketten
szeretnénk lefutni.
Gábor: – Tavaly láttuk a kétfős
csapatok elrajtolását, ami mindkettőnknek libabőrös élmény volt.
Ketten már régóta együtt futunk,
így ezt akkor eldöntöttük.
Robi: – A nevezés megnyílásakor,
tavaly októberben élesedett a
helyzet, és természetesen két fővel neveztünk. Idén májusra volt kiírva a verseny, a nevezés után el is
kezdtünk készülni. De márciusban
bejött a pandémia, május hatodikán megszületett a kisfiam, a szabadidőm ezzel el is fogyott. Jött a
nyár, sokat jártunk a Dunára.
Gábor: – Nem hittünk abban,
hogy megrendezik a versenyt, a
felkészülési tempónk is visszaesett.
–– Nem is készültetek akkora erőbedobással, mint azt elterveztétek?
Robi: – Eleinte voltak olyan céljaink, hogy szeretnénk leadni a
futásra néhány kilót, mert ha öt kilóval könnyebbek vagyunk, akkor
sokkal nagyobb esélyünk van a sikerre. Terveztük, mennyit fussunk
egy hónapban, de ezeket lassan
elengedtük.
–– Mi lett volna az ideális felkészülés?
Gábor: – Már a nevezésnél a huszonnégy órás szintidőt céloztuk
meg, vagy talán annál is kevesebbet. Ehhez a cél, hogy havonta
kétszáz kilométereket lefussunk.

Robi: – Gondolkodtunk kis tesztváltásokban is. Mondjuk ötven kilométert tízesével, váltva lefutni,
szimulálva az UB rövidebb távjait.
Kíváncsiak voltunk, milyen ötször
egymás után nekivágni egy távnak, mert élesben tizenegyszer
kellett. De ez is elmaradt.
–– Végül mi valósult meg a felkészülésből?
Gábor: – Nyáron azért visszafogottan, „lájtosan” futottunk.
–– Mióta is futtok?
Robi: – 2014 körül kezdtem el,
Gabó pedig két évvel később. Teljesen amatőr szinten vagyunk még
most is.
–– Az UltraBalatonon mi volt a taktika?
Robi: – Október 2-án volt a verseny, szeptember 22-én írtam rá
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Gabóra: Menjünk már el az UB-ra!
Úgy néz ki, megrendezik.
–– Akkor indult a felkészülés hajrája?
Robi: – Nem, akkor már késő.
Ha ilyen rövid idővel előtte kezdesz el készülni, akkor már ellene
mész.
Gábor: – A szervezést viszont elkezdtük, szabit kiírni, amit műszakosként nem olyan egyszerű, de
sikerült. Kísérőt és sofőrt szerezni.
–– A taktika ekkor már szóba került?
Gábor: – Igen, akkor már abban
gondolkodtunk, hogy egy olyan
lassú tempót próbáljunk majd tartani, amit végig bírni fogunk.
Robi: – Abban az egy hétben már
teszteltük, hogy menjünk olyan
6 perc 30 másodperces tempót.
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Próbálgattuk, hogy milyen ezzel
futni. Hát az borzalmas lassúnak
tűnt először.
Gábor: – Aztán e mellett maradtunk. Fussunk le a távból százötven kilit, az már sikernek könyvelhető el. Úgy éreztem, száz fölött
már minden kili ajándék lesz.
Robi: – Megkérdeztem Gabót:
Szerinted van annak esélye, hogy
a mostani formánkkal lefussuk? Kizárt, volt a válasza. De titkon azért
reménykedtünk.
–– Hogy kezdődött a verseny?
Gábor: – Mindig csak a következő szakaszra, a következő tízesre
gondoltam, nem arra, hogy még
nyolcvan van előttem.
Robi: – Emlékszem egy részre, még
az északi parton lehetett, elég meleg is volt. Gabó futott, én az autóban pihentem, mentünk a következő váltópontra. Kikiabáltam neki:
Megcsináljuk? Jaja, megcsináljuk!
– jött a válasza.
Gábor: – Ez még nagyon az elején
lehetett, olyan hatvan-hetven kilinél. Ott már éreztük, hogy meglesz. A délutáni meleg után, ahogy
lement a nap, lehűlt az idő, visszajött a lelkesedés és az erőnk is.
–– Ki kísért benneteket?
Robi: – Braun Ákos az utóbbi időben többször futott velünk, és vállalkozott arra, hogy biciklivel jöjjön
mellettünk.

Gábor: – 206 kiliig tudott csak
velünk jönni, de azt mondta, látja
rajtunk, hogy az utolsó két etap
már nélküle is meglesz. Vincze
Robi pedig az autót vezette.
–– Problémamentes futás volt?
Robi: – Volt egy bokasérülésem
egy kicsivel a féltáv után, amikor
ráfordultunk a déli partra, leléptem az út szélére, és csúnyán kifordult a bokám. Az etap elején
történt, de azért sikerült teljesítenem. Attól féltem, mi lesz majd a
pihenő után. Utána mindig nehéz
volt elindulnom, sántikáltam, de
aztán bemelegedett, és tudtuk
tartani a tempót.
–– Fejben mekkora munka volt
a távot teljesíteni? Voltak-e holtpontjaitok?
Gábor: – Holtpont az éjszaka közepén jött leginkább, amikor az
álmosságot is le kellett győzni.
Az egyórás pihenőket próbáltuk
fekvő pozícióban tölteni. A mikrobusz hátuljába betettünk egy
judoszőnyeget, kényelmesen el
tudtunk feküdni, de elaludni nem
nagyon mertem. Ébresztőt állítottam húsz perc utánra. Telefonon helyzetmegosztással tudtuk
egymást követni. Láttam, hogy
Robi hány kilométerre van, azt
felszoroztam ezzel a 6,30-as idővel, tudtam, kb. mikorra ér oda.
Már tíz perccel előtte odaálltam

a váltópontra, vártam, hogy megérkezzen. Minden távnál nehéz
volt az elindulás, hideg volt éjjel,
fájtak a vízhólyagjaim.
Robi: – Ahogy mentünk a következő váltópontra, mindig
beültem a sofőr mellé, nehogy
eltévedjünk. A mikrobuszban
jól betakaróztam, de amikor kimentem, nagyon fáztam. Ákos
sokszor átsegített, neki elég jó
a beszélőkéje, tudott lelkesíteni,
éberen tartani.
–– Ákos hogy bírta? Ennyit biciklizni sem lehet egyszerű.
Robi: – Attól féltem, túl lassú lesz
neki ez a tempó, de nem panaszkodott. Izomláza azért nem lett
utána, időnként a kezére panaszkodott, hogy zsibbad, és egyszer
meg kellett állnia rövid időre, an�nyira álmos volt.
–– Készültetek valamilyen speciális felszereléssel?
Robi: – Ugyanazt a cuccot vittük
el, amit egyébként is használunk.
Nem egy futóversenyen kell valamit kipróbálni, egy jól bejáratott
futócipő kell. A zokni is olyan legyen, amiben már sokat futottál.
Gábor: – Ami extra, az a kidörzsölődés megelőzésére a krémezés. Sportvazelint használtam,
Robi pedig egy zsíros körömvirágkrémet. E nélkül korábban
hónaljban, láb között, még háton
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is előfordult már ilyen, és nagyon
tud fájni. Égési sérüléshez hasonló.
–– A végére milyen állapotba kerültetek?
Gábor: – Én meglepődtem, milyen jól bírtuk.
Robi: – Sikerült pontosan elosztanunk a távot. Az utolsó etapot
megfeleztük. A vége előtt ötszáz
méterrel vártam Gabót, hogy
együtt fussunk be. Nevetve, boldogan, szinte besprinteltünk a
célba. Semmi fáradtságot nem
éreztünk. A bokámból is eltűnt a
fájdalom.

Ultrafutás

–– Miután elmúlt az eufória, azért
voltak fizikai tüneteitek, fájdalmaitok?
Gábor: – Voltak apró hólyagok a
lábamon, és lábzsibbadásom néhány napra, valószínűleg egyik
idegszál megnyomódása miatt.
De egyéb problémám nem volt.
Robi: – Közben nagyon fájt a körmöm az egyik lábujjamon. Eszembe is jutott, hogy gond lesz vele,
de érdekes módon, be sem lilult.
A bokám persze kétszeresére dagadt, két hétig nem tudtam futni.
Gábor: – A következő héten lett
volna a Spar-maraton, amire nem

Ultramaratoni távnak minősül minden olyan verseny, ami a maratoni táv, vagyis 42,195 kilométernél hosszabb. Klasszikus távok az 50
és 100 kilométer. Létezik nem csak távra, hanem időre szóló ultrafutás is, amikor a cél az, hogy 6-12-24-48 óra (de akár 6 nap!) alatt minél többet fusson a versenyző (nem jár kizárással, ha sétál egy ideig,
esetleg megáll, lassan fut). A többnapos versenyek között ún. alvós
versenyek is vannak, amikor a napi ultratáv teljesítése után kipihenhetik magukat éjjel. A helyszíntől függően beszélhetünk terep- vagy
aszfaltversenyről. Forrás: futasrolnoknek.hu
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neveztünk. Robi megjegyezte, lehet, le tudnánk futni. El is mentem
egy átmozgató futásra, ahol azért
kiderült, hogy a mélyebb izomrétegek még nagyon fáradtak.
–– Mindketten három műszakban
dolgoztok. Hogyan tudjátok beiktatni a futásokat, mennyi fér bele?
Gábor: – A közös futásokat bonyolítja, hogy nem egy műszakban
dolgozunk. Hétköznap van inkább
szabadidőnk, próbáljuk tartani a
heti három futást.
Robi: – Sokan azt tartják, hogy a
műszakban dolgozóknak több a
szabadideje. Viszont amikor például hat éjszakás műszakom van
egymást követően, az első éjszaka után alig tudok aludni. Háromnégy órai alvással futni nem egyszerű. Nem is fizikailag, hanem
mentálisan.
Gábor: – Van olyan, hogy még a
tizedik kilométernél is ásítgat az
ember. Az éjszakás műszakok mellé nagyon nehéz a futást beilleszteni.
Robi: – Délelőttösben pedig nagyon korán kell kelni, amikor hazaér az ember, legtöbbször lepihenne egy kicsit, de ha futni kell, akkor
először azt kell teljesíteni.
–– Ehhez már megszállottság is
kell, hogy ezt tartani tudjátok?
Robi: – Igen, mert egy műszakos
mindig fáradt egy kicsit.
Gábor: – Meglepő, de a futás végére kapunk egy kis pluszenergiát
is. Sokszor fittebbnek érezzük magunkat utána.
–– A következő futás?
Robi: – A Spar-maraton az egyik
kedvenc rendezvényünk. Olyan
hangulatot tudnak csinálni, hogy
nem lehet kihagyni.
Gábor: – Idén még nem volt maratonom, nem szeretném, hogy az
év e nélkül teljen el, ezen tervezem
lefutni.
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„Zenélni a legjobb dolog a világon”
Vadai Zsuzsa | Fotó: Bodajki Ákos
Darnai Istvánnal, becenevén Daresszal beszélgettem az életéről.
–– Van egy kis nyaralónk Pécsvárad
mellett, a Dombai-tó közelében,
az erdő szélén, ahol az időnk nagy
részét töltjük. Mióta megízleltük a
csend ízét, az erdő illatát és a kertünk végében csobogó patak hangját, azóta amikor csak tehetjük, ott
vagyunk. A kert 3500 m² nagyságú,
gyümölcsfákat ültettünk, és zöme
terület füves, amihez vettünk egy
kis traktort, és azzal két óra alatt le
tudom vágni. A területünkön van
egy „dzsindzsás” rész ahová az
őzek járnak pihenni, azt háborítatlanul meghagytuk az ő életterüknek.
Az idén először nyaralt velünk a legkisebb unokánk, féltünk, hogyan éli
meg az elektronika nélküli világot,

feltalálja-e magát az erdőn, mezőn. Éjszakai túrát csináltunk, ami
nagyon izgalmas volt. Hatalmas
szarvasbogarak röpködtek, a csillaghullás varázslatos volt, és mondtuk neki, hogy ilyenkor kívánni kell
valamit, de nem szabad elmondani.
Örömünkre, megtalálta a számára
érdekes élővilágot, bogarakat mentettünk, az őzek csendes pihenőjét
lestük meg. Hazautazáskor sírásra
görbült a szája, és még szeretett
volna maradni (a nagymama is minden alkalommal, könnyes szemmel
zárja be a házat).
–– Mikor lettél atomerőműves dolgozó?
–– A Gyártóosztályon 1977-ben
kezdtem dolgozni. A nagy gépmű-

helyben kezdtem, majd 17 évet a
fejlesztőműhelyben tevékenykedtem. Nagyon érdekes munka volt,
helyszíni megmunkálással kellett a
javítást elvégeznünk, és speciális
gépet kellett tervezni arra a munkára.
A megfelelő gépet beszereztük,
vagy nekünk kellett a megfelelőt
megalkotnunk, hogy a javítást el
tudjuk végezni. Mind egyedi munkák voltak, amit soha senki sem csinált még. Nagyon szép korszak volt
az erőműben töltött éveim alatt, sok
fiatallal együtt, amit nagyon szerettem. Azon voltam, hogy átadjam a
tudást, segítsük egymás munkáját.
2014-ben a 2. blokk indításának a
30. évfordulóján miniszteri dicséretben részesültem. A pályafutásom
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42 év után ért véget az erőműben,
és 2019. augusztus 17-én vonultam
nyugdíjba. Már nagyon vágytam a
pihenésre, a családdal együtt töltött időre.
–– A családod merre él?
–– A feleségemmel, Évivel mindketten tősgyökeres paksiak vagyunk. Az idén augusztusban
ünnepeltük a 40. házassági évfordulónkat, „szűk” családi körben
a Paksi Halászcsárdában. Annyira
örültünk, hogy mindenki ott volt,
hogy még egy fényképet sem készítettünk az utókor számára. Boldogságunkra elmondhatom, hogy nagy
szeretetben és megértésben töltöttük az elmúlt 40 évet. Három okos
fiunk van, István, András és Ákos.
Pisti (39) építőmérnök, mérnöktanár képesítéssel szerzett diplomát,
Pakson él és dolgozik. Gyerekeik
nagyon jól tanulnak, Anna (13) modern táncra jár, és fuvolázni tanult,
Dávid (9) kajak-kenu edzésekre jár,
és dobolni tanul. A zene kedvelt
műfaj a családjukban, fiam hegedülni tanult, és tehetséges basszusgitáros, menyem csodálatosan zongorázik.
András (37) közlekedésmérnök, logisztikai szakirányban szerzett diplomát. Közbeszerzési szakértőként
dolgozik az MVM-nél. A zeneiskolában zongorázni tanult, az Informatika zenekarában gitározott. Pakson
él a családjával, kislányuk, Adrika 5
éves.
Ákos (32) hadmérnök és okleveles
gépészmérnök. Veszprémben él és
dolgozik a feleségével. A katonaságnál hasznát veszi a zenei tanulmányainak.
–– Mikor jött a zene az életedbe?
–– Gyerekként kerestem az idő
hasznos eltöltését, a focit nem szerettem, ezért a zene felé fordultam.

Megérintett a zene, és tízéves korom óta tulajdonképpen megszakítás nélkül zenélek.
Hartmanék ideköltöztek Paksra, és
toborozták a gyerekeket, hogy minél többen jöjjenek a zeneiskolába.
Sok gyerek kezdett zenét tanulni,
többek között én is, és harsonán és
tenorkürtön játszottam. Hamarosan
megalakult Pakson az Úttörő Fúvószenekar, és egyre több fellépésünk
volt, amit nagyon élveztünk.
A zenei pályafutásomat szakaszokra
tudom bontani. A 8. osztály elvégzése után megalakítottuk Big-Band
együttesünket, és a többiek megszavazták, hogy a „Daresz” majd
megtanul bőgőzni. A jazzkorszakban (3-4 év) váltottam a basszusgitárra, és annyira jól ment, hogy még
rádiófelvételünk is van.
A népzenés időszakban a nagybőgőt vettem a kezembe, és megtanultam pengetni rajta. Minden
hangszert szerettem, amin játszottam.
Fiatal felnőttként megalakítottuk
Pakson az első fúvószenekart, ahol
a tenorkürt volt a hangszerem, és itt
zenélt a feleségem apukája, nővére
és az öccse is.
Amikor Évi a menyasszonyom volt,
és beszélgettünk, egyet kértem
tőle: ha összeházasodunk, mindenbe beleszólhatsz, csak a zenébe
nem, amit be is tartott. Eljegyzésünkkor el kellett halasztani a zenekari próbát, mert a zenekar nagy
része rokon és meghívott vendég
volt.
A Favorit, majd a Főnix zenekarral
24 évig zenéltem, és játszottam lakodalmakban is. 1991-ben felkerestek a volt zenész barátaim, hogy
csinálnának egy zenekart a hagyományos sváb zenei kultúra megőrzése és megismertetése céljából,
ez lett a Roger Schilling zenekar.
De hát nincs tubásuk, mi lenne, ha
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Daresz megtanulna tubán játszani,
hát ismét tanultam. Végül a mai napig a legkedvesebb hangszerem a
tuba lett.
A Roger Schilling zenekarral nagyon
szép belföldi és külföldi útjaink voltak. Hazánkban több zenei megmérettetésen vettünk részt, kiváló
eredményeket értünk el, és a zenekar munkájának elismeréséül számos díjban részesültünk. A városi
fúvószenekarral is – a zeneiskolásokkal együtt – rendszeresen fellépek.
Nálunk a családban szinte mindenki játszik hangszeren, (páran kiváló
tehetséggel megáldva), de annak
örülök, hogy főállású zenészként
egyik sem keresi a kenyerét, kedvtelésből, örömből zenélnek.
Felejthetetlen élményem volt, amikor szerveztek Pakson egy nagy
koncertet, ahol a Roger Schilling és
a városi fúvószenekar közös produkcióval lépett fel. Olyan számokat is
játszottunk, ahol basszusgitárosra
is szükség volt, és ekkor Pisti fiamat
kértük fel. Nagyon büszke voltam,
hogy a fiammal együtt zenélhettem. Sajnos a mostani pandémiás
időszakban sok kiváló zenész barátom, ismerősöm került nagyon nehéz élethelyzetbe.
Én mindig főállású munka mellett jártam próbákra, fellépésekre,
melyben a feleségem és a gyerekeim mindig támogattak. Amikor
a gyerekek befejezték az iskoláikat,
és kicsit kevesebb lett a kiadásunk,
akkor szólalt meg a feleségem:
„Már többet aludtam egyedül, mint
egy özvegyasszony, már jó lenne,
ha nem egyedül kellene bebújnom
az ágyba.” Ezután nem vállaltam a
hétvégeken zenélést. Mindig beosztással éltünk, a gyerekeink is ezt
vitték tovább, és adják át a gyerekeiknek. A zene a kultúránk része,
értéket ad, közösséget szervez, és
erősíti az egészséges énképet.
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„A semmiből egy jól működő rendszert kellett felépíteni”
Orbán Ottilia | Fotó: Bodajki Ákos, saját archívum

Valljuk be őszintén, „régi motorosok” nélkül nem megy. Szükség van a tudásukra, az évtizedek alatt
megszerzett tapasztalataikra. Higgadtságuk, tapasztalatuk, döntéskészségük és lojalitásuk alapvető és
nélkülözhetetlen értéket jelent az erőműnek. Rovatunkban Torma Béla, a Reaktorfizikai Osztály (RFO)
csoportvezetője emlékezett vissza, és osztotta meg velem emlékeit az online térben.
Béla Debrecenben született 1953.
január 15-én. Gyerekkora első
négy évét Fehérgyarmaton élte
meg. 1956-ban látta a házuk előtt
elvonuló szovjet tankokat. 1957ben Nyírbátorba költöztek, itt
járt általános és középiskolába.

Az érettségit követően felvételt
nyert a debreceni Kossuth Lajos
Tudományegyetem matematika–
fizika szakára. Az egyetemi évek
alatt kiderült, hogy a fizika sokkal
közelebb áll hozzá. 1978-ban diplomázott.

–– Mesélj, kérlek, a kezdetekről,
milyen utat jártál be, míg végül itt,
az erőműnél kötöttél ki! Hogyan
jutott a tudomásodra, hogy egy
atomerőmű szakembereket keres?
–– Az egyetemen, úgy negyedéves koromban fogalmazódott
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meg bennem, hogy rövidesen
munkahely után kell nézni. Már
akkor a gondolataim között volt,
hogy Paks nagyon jó lenne, de
egy miniszteri rendelet értelmében, aki nem a végzettségének
megfelelően helyezkedik el, az
pályaelhagyónak számít, és ezzel
érvényteleníti a diplomáját. Akkor
még nem tudtam, hogy minden
nagykapu mellett létezik kiskapu
is. Ezen és néhány egyéb okból
kerültem Kazincbarcikára, a Ságvári Endre Gimnáziumba matematika–fizika szakos tanárnak. Ebben
az időben vezették be a középiskolákban a technika szakot, és
mert én voltam a legfiatalabb tanár ebben az időszakban, ezért el
kellett végeznem ezt a szakot is,
hogy az országban az elsők között
lehessek technika szakos tanár is.
Ezt a tárgyat nagyon nem csíptem,
nem állt hozzám közel. A nyolcadik tanévem tavaszán – ekkor már
1986-ot írtunk, tudjátok Csernobil
– jutott a feleségem tudomására,
hogy Pakson az atomerőmű égisze
alatt létesül egy szakközépiskola.
A feleségemmel úgy döntöttünk,
hogy ez nagyon érdekel bennünket. A bátyámat, aki a paksi
ügyészségen dolgozott, felhívtuk
telefonon, hogy mit tud erről az iskoláról. Az mondta, hogy várjunk
egy kicsit, beszél Kováts Balázzsal,
és visszahív. Néhány perc elteltével a következő beszélgetés zajlott
le köztünk „Jóságos ég, menjetek
haza, írjatok önéletrajzot és pályázatot, és holnap adjátok postára!”
Így kerültünk Paksra.
–– Azután, a későbbiekben? Hogy
folytatódik a történeted?
–– 1986. július 13-án költöztünk,
és július 15-én nagy reményekkel álltunk munkába, feláldozva a
szabadságunkat is. A feleségem

mint a számítástechnika szak szakvezetője, én pedig mint akkor az
egyetlen matematika–fizika szakos tanár. Ez azt is jelentette számomra, hogy rögtön beiskoláztak
a Marx György által megálmodott
„nukleáris tanár” képzésre. Ilyen
sem volt még eddig ebben az országban. Nagyon izgalmas időszak
volt, óriási szabad kezet kaptunk,
mivel nem tartoztunk az Oktatási
Minisztérium alá, hanem az atomerőmű egy főosztálya voltunk, jelentős kiváltságokkal. Matematikából és fizikából én határozhattam
meg az óraszámot, a tananyagot,
természetesen szem előtt tartva
az érettségi és felvételi követelményeket. Fel kellett szerelni a szaktantermeket, azaz a semmiből egy
jól működő rendszert kellett felépíteni. A sok munka és a sokszínű
lehetőség számos kimagasló eredményt produkált. Csak két példa
az életemből: Váci Pál fizikából
OKTV 2., Lénárt Zsolt matematikából OKTV 8. helyezett volt. Nem
beszélve arról, hogy szinte nem
volt olyan tanuló, aki ne tanult volna tovább főiskolán vagy egyetemen. Jelenleg úgy taksálom, hogy
kb. 100 tanítványom dolgozik az
erőműben, köztük már van ügyeletes mérnök, igazgató, üzemvezető, főosztályvezető stb. Közben
eltelt majdnem hét év, amikor az
akkori Nukleáris Főosztály (NUFO)
vezetője megkérdezte, hogy szeretnék-e reaktorfizikus lenni. Megkérdeztem, mennyi gondolkodási
időm van, de akkor én már tudtam,
hogy nagyon is van kedvem, csak
meg akartam beszélni a feleségemmel. Természetesen ő ezt teljes mértékben reám bízta, ha ezt
szeretném csinálni, hát csináljam.
Úgyhogy másnap jeleztem Hamvas Istvánnak, hogy elfogadom
az ajánlatát, de a tanévet még be
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akarom fejezni, azaz hol az iskolában, hol az erőműben voltam. Így
lettem 1993 áprilisától az RFO mérési csoportjának dolgozója.
–– Ez igazán fantasztikus eredmény. Mégis továbbléptél. Mi történt?
–– Ekkor már 40 éves voltam,
ezért volt bennem egy kis félsz,
hogy hogyan fogok tudni megfelelni az elvárásoknak. Sok időm
nem volt a gondolkodásra, mivel
jöttek a vizsgák, munkavédelem,
tűzvédelem, sugárvédelem és végül a reaktortechnika-tanfolyam.
Kicsit érdekes volt, hogy a tanfolyamon volt tanítvánnyal ülhettem
egy padban. 1993-tól részt vettem
az indítási méréseken mint betanuló, és 1995-től már önállóan is
levezényelhettem a mérések végrehajtását. Ebben az évben fogalmazódott meg a vezetőinkben,
hogy szükség lenne egy nukleáris
üzemanyag csoportra, melynek
vezetésével engem bíztak meg.
Bekerültem az üzemanyag-bizottságba, ahol egy idő után az éves
üzemanyag-mozgatás
tervezése lett a feladatom, ezt a mai napig csinálom. Ennek kapcsán jött
a felismerés, hogy a papíralapú
nyilvántartás borzalmasan nehézkessé, lassúvá teszi a munkánkat.
1995 derekán a döntés megszületett, nekiláttunk az elektronikus
nyilvántartás bevezetésére. Ebben
az időben erre a feladatra az Excelt tartottuk legalkalmasabbnak.
Az aktuális zóna, a pihentetőmedence és a frissüzemanyag-tároló
állapotai mellett elkezdtük az 1.
blokk első kampányától a zónaállapotokat is felvenni. Ebben a
munkában jelentős szerepe volt az
ESZI számítástechnika szakos tanulóinak nyári gyakorlaton nyújtott
segítsége. A kezdeti alapadatok, a
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üzemanyag-mozgatások kezelése
– 2008-ban helyezték üzembe, de
a fejlesztése a mai napig tart.
–– Nukleáris tanárból reaktorfizikus. Nagyszerű időszakon vagy túl,
ami elismerést érdemel. Részesültél valamilyen elismerésben?
–– Számomra a legfontosabb a
munkatársak tisztelete, megbecsülése, bizalma. 2005 körül az
osztályvezetőm állandó helyettesének kért fel, és 2010-ben a munkatársak javaslatára Céggyűrű kitüntetést kaptam.
–– Sok szó esett már a szakmai
életutadról, de valaki vagy valakik
biztosan támogattak a háttérből.
Esetleg a család? Mesélnél róluk?
–– 1977-ben kötöttem házasságot
Győrfi Évával. 1986-ban együtt
jöttünk Paksra, ő is az ESZI-ben
kezdett mint a számítástechnika szak szakvezetője, és 2006-tól
2018-as nyugdíjazásáig az ESZI
szakképzési igazgatóhelyettese
volt. Még a kazincbarcikai évek
alatt, 1979-ben született Béla fiunk
és 1984-ben Zita lányunk. Mindkét
gyerekünk Budapesten él. Béla
hangtechnikus, a felesége a SZIE
Kaposvári Campusán adjunktus.
Két fiuk van, Levente 7 éves és Róbert (Berci) 5 éves. Zita lányunk
pszichológus, a férje az Újpesti
Dózsa hokicsapatánál gyógytornász és az ifiknél erőnléti edző.
Ez év augusztusában kötöttek házasságot, náluk a gyerek még csak
a tervekben van.

kazetta azonosítója, típusa, helye
után más élettörténeti, műszaki és
üzemeltetési adatokra is szükség
lett. Az Excel ezeket már egyre kevésbé tudta rendesen kezelni, és
nem is volt meg a megfelelő biztonsági környezet. A 2000-es évek
elején javaslatot tettünk egy üzem-

anyag-adatbázis létrehozására és
egy szervesen hozzákapcsolódó
programrendszer
kialakítására.
A programrendszer megvalósítását az Eastron Kft. nyerte el, mely
a kivitelezés során a FANNI nevet
kapta. A kivitelezés 2005-ben kezdődött meg, az első egységet –

–– Mivel kapcsolódsz ki, ha az időd
engedi? Úgy gondolom, hogy nem
mindennapi hobbid lehet.
–– Nem vagyok megszállottja a
dolognak, de van kb. 200 darabos
éremgyűjteményem. Ennek nagy
része magyar vonatkozású pénz-
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érme replikája (másolata), de van
kb. 30 darab eredeti pénzérme is
az ókortól a 20. század kezdetéig.
A jövőben replikák gyűjtését szándékomban áll fokozatosan megszüntetni, és átállni csak eredeti
pénzérmék gyűjtésére.
Röviden és tömören úgy fogalmaznék, hogy szeretek minden olyan
dolgot csinálni, ami új információval, új élménnyel kecsegtet. A feleségemmel, ezért elég gyakran – kivéve ezt az évet – járunk színházba,
koncertre, elég sokat olvasunk, nézünk filmeket, szeretünk ismeretlen
tájakon, városokban sétálni, nézelődni. Érdekel egy-egy ország, nép
kultúrája, szokásai, életvitele, művészete is.
–– Szerinted mi a legfontosabb az
ember életében?
–– Azt tudnám erre mondani, hogy
minden fontos, ami valamilyen módon hatással van rám, a munka, a
környezet, munkatársak, barátok

Nyugdíjba vonult
kollégáink
2020. szeptember–október
Bach Éva projektvezető
MVIGH PFO
Molnosi István irányítástechnikai
művezető MVIGH ÜVIG ÜVFO IÜO
Klopcsik István karbantartó lakatos
KAIG KAFO FKO
Szabó Csaba művezető
KAIG SZFO ÉSZO
Köllő Imre biztonságtechnikai
főszakértő BIG
Cseri Csaba tűzvédelmi mérnök
BIG VFO MTVO

és még sorolhatnám a végtelenségig. Természetesen, mint a legtöbb ember számára, nekem is
legfontosabb a család, ezért szervezem meg most már kétévente az
unokatestvéri találkozót, és próbálom hazacsábítani Debrecenbe az
unokatestvéreim
leszármazottait
Hollandiából, Olaszországból és Erdélyből. Családon belül is van fontossági sorrend, ez pedig a közvetlen családom, gyerekeim, unokáim.
Nemcsak azért dolgozom, mert
szeretem csinálni, hanem azért is,
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hogy nekik könnyebb, biztonságosabb életük legyen.
–– Mi lenne ha…?
–– Nem igazán szeretem ezt a kérdést, nem tudom megmondani,
hogy mit tennék, ha újra kezdhetném. A körülmények, a személyiségem, tudásom ezt hozta. Azt viszont
tudom, hogy semmi lényeges döntést nem bántam meg. Szerettem
tanítani, Kazincbarcikán lakni, szeretem a mostani munkámat, szeretek
itt Pakson lakni, dolgozni és élni.
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Kissné Farsang Erika | Fotó: saját archívum
Nevem: Nagy Bernadett
Születésem helye, ideje: Szekszárd, 2020. július 6.
Születéskori súlyom: 3800 g
Hosszúságom: 60 cm
Első gyermek vagyok a családban.
Anya: Nagyné Kókai Evelin Zsanett,
a Szekszárdi Rendőrkapitányságon vizsgálótiszt
Apa: Nagy Dániel Csaba, az Atomix Kft.-nél fegyveres biztonsági őr

Nevem: Antus Dominik Adrián
Születésem helye, ideje: Szekszárd 2020. július 21.
Születéskori súlyom: 3490 g
Hosszúságom: 56 cm
Testvérem: Zsófia, 3 éves
Anya: Antus-Marosi Helén, családi vállalkozásban eladó, őstermelő
Apa: Antus Csaba, az Atomix Kft.-nél vagyonőr

Nevem: Török Csinszka Renáta
Születésem helye, ideje: Budapest, 2020. augusztus 6.
Születéskori súlyom: 3270 g
Hosszúságom: 52 cm
Testvérem: Zsombor 1,5 éves
Anya: Török-Horváth Renáta, gazdasági tanácsadó
Apa: Török Péter, a Reaktor-karbantartó Osztályon vizuális vizsgáló

Nevem: Pálszabó Botond
Születésem helye, ideje: Pécs, 2020. augusztus 6.
Születéskori súlyom: 3820 g
Hosszúságom: 53 cm
Testvérem: Levente, 11 éves
Anya: Pálszabóné Székely Beáta, az Építészeti Osztályon
karbantartási műszaki ellenőr
Apa: Pálszabó Gábor, a Szolgáltatási Osztályon szakterületi mérnök

BABAHÍREK
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Nevem: Balog Zétény Balázs
Születésem helye, ideje: Pécs, 2020. augusztus 28.
Születéskori súlyom: 4010 g
Hosszúságom: 55 cm
Testvérem: Zselyke, 4 éves
Anya: Balog-Berkecz Szilvia, az EMA-LION Kft.-nél laboráns
Apa: Balog Balázs, a Dokumentációkezelési Osztályon technológus
Nevem: Ferde Zsófia
Születésem helye, ideje: Dunaújváros, 2020. augusztus 29.
Születéskori súlyom: 3800 g
Hosszúságom: 56 cm
Testvérem: Zalán, 3 éves
Anya: Ferde-Horváth Katalin, Perkátai ÁMK, óvodapedagógus
Apa: Ferde Gábor, a Dokumentációkezelési Osztályon
CAD-mérnök
Nevem: Baksa Ferenc
Születésem helye, ideje: Dunaújváros, 2020. szeptember 5.
Születéskori súlyom: 3770 g
Hosszúságom: 55 cm
Testvérem: Évike, 2 éves
Anya: Baksa-Galó Éva, a Menedzsmenttámogató Osztályon
gazdasági elemző
Apa: Baksa Ferenc, Madocsa polgármestere
Nevem: Kertész Lili
Születésem helye, ideje: Pécs, 2020. szeptember 22.
Születésem helye, ideje: 4040 g
Hosszúságom: 54 cm
Első gyermek vagyok a családban.
Anya: Wolf Kitti Mariann, a Közgazdasági Osztályon
gazdasági elemző
Apa: Kertész Norbert, Irányítástechnikai Üzemviteli Osztályon
ügyeletes műszerész
Nevem: Jakab Áron Vajk
Születésem helye, ideje: Szekszárd, 2020. október 2.
Születéskori súlyom: 3310 g
Hosszúságom: 54 cm
Anya: Jakab-Hesz Tímea, az Atomix Kft.-nél primer köri takarító
Apa: Jakab István, az Atomix Kft.-nél primer köri takarító
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Gyászközlemény
Csákvári Károly (1943–2020)

2020. szeptember 21-én, 77 éves
korában elhunyt Csákvári Károly,
az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
nyugdíjasa. 1943. január 3-án született Fácánkerten. 1983. május
11-én vették fel a Paksi Atomerőmű Vállalathoz. 1996. február 6-án
történő nyugdíjazásáig a Reaktorés Készülék-karbantartó Osztályon karbantartó lakatos munkakörben dolgozott.
Temetése 2020. október 1-jén a tengelici temetőben volt,
ahol családja, barátok, ismerősök, volt munkatársak vettek tőle végső búcsút.

Akkermann József (1947–2020)

2020. szeptember 22-én, 73 éves
korában elhunyt Akkermann József, az MVM Paksi Atomerőmű
Zrt. nyugdíjasa. 1947. július 7-én
született Pakson. 1982. június 8-án
vették fel a Paksi Atomerőmű Vállalathoz. 2001. július 7-én történő
korengedményes nyugdíjazásáig
a Villamos és Irányítástechnikai
Szerviz Osztályon dolgozott betanított villanyszerelő
munkakörben.
Temetése 2020. október 5-én Pakson, a Fehérvári úti temetőben volt, ahol családja, barátok, ismerősök, volt
munkatársak vettek tőle végső búcsút.

Mittler Jánosné (1935–2020)

2020. szeptember 22-én, 85 éves
korában elhunyt Mittler Jánosné, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
nyugdíjasa. 1935. október 25-én
született Pakson. 1986. január
1-jén vették fel a Paksi Atomerőmű
Vállalathoz. 1990. december 31-én
történő öregségi nyugdíjazásáig

Kissné Farsang Erika | Fotó: saját archívum
a Biztonsági Igazgatóságon hőközpontkezelő munkakörben dolgozott.
Temetése 2020. október 2-án Pakson, a Fehérvári úti temetőben volt, ahol családja, barátok, ismerősök, volt
munkatársak vettek tőle végső búcsút.

Keszthelyi Gábor (1948–2020)

2020. szeptember 26-án, életének
72. évében elhunyt Keszthelyi Gábor, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
nyugdíjasa. 1948. június 25-én született Dunapentelen. 1981. július
18-án vették fel a Paksi Atomerőmű
Vállalathoz. 2004. december 31-én
történő korkedvezményes nyugdíjazásáig a Turbina- és Forgógépkarbantartó Osztályon dolgozott technológus munkakörben.
Temetése 2020. október 13-án Pakson, a Fehérvári úti
temetőben volt, ahol családja, barátok, ismerősök, volt
munkatársak vettek tőle végső búcsút.

Takács Mihály (1947–2020)

2020. október 3-án, 72 éves korában elhunyt Takács Mihály, az MVM
Paksi Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa. 1947. december 8-án született
Pakson. 1985. június 14-én vették
fel a Paksi Atomerőmű Vállalathoz.
2006. december 30-án történő
korkedvezményes nyugdíjazásáig
a Reaktorosztályon dolgozott primer köri gépész munkakörben.
Temetése 2020. október 14-én a faddi református temetőben volt, ahol családja, barátok, ismerősök, volt munkatársak vettek tőle végső búcsút.

Az atomerőmű dolgozói megőrzik elhunyt munkatársaik emlékét.

GONDOLATOK
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Királycsinálás kontra takarékosság
Prancz Zoltán | Fotó: stock.adobe.com
János evangéliuma megörökít egy
epizódot, amely éles fénnyel világít
rá a tömegeket jellemző felszínes
gondolkodás és a mélyebben fekvő igazságok viszonyára.
A leírás szerint a tömeg egy ízben
királlyá akarta tenni Jézust. Ő azonban egyértelműen kitért e próbálkozás elől: „amint észrevette, hogy
jönni akarnak, és őt elragadni, hogy
királlyá tegyék, ismét elvonult egymaga a hegyre.” Nincs miért csodálkoznunk ezen. Az egykori királycsinálás máig is élő elképzelése
gyökeres félreértése Jézus megváltói küldetésének (a királycsinálás a
középkorban a trón és az oltár szövetségében öltött alakot, azt követően pedig a kereszténységnek, illetve egyes egyházaknak a hatalmi
struktúrába történő, valamelyest
kifinomultabb beemelésében köszön vissza). Míg az evangéliumból
elénk lépő Megváltó az egyes embert kívánja személyesen megszólítani, belülről inspirálva őt, hogy a
legjobb belátása és szabad választása alapján őszinte követőjévé váljék, addig a politikai hatalom – legyen annak a királyságtól kezdve a
modern kormányzatokig bármilyen
formája – személytelenül, mintegy statisztikai sokaságként képes
megközelíteni az embereket, külsődleges eszközökkel presszionálva őket, ennek megfelelően pedig
külsődleges, formális vallásosságot
váltva ki belőlük. „Az én országom
nem e világból való” – idézhetjük
összegzésképpen Jézus kijelentését, amit a politikai hatalmat megtestesítő Pilátus felé tett, vagy akár

a már az ószövetségi iratokban is
megszólaló krisztusi elvet: „Nem
erővel, sem hatalommal, hanem az
én lelkemmel!”
A Jézus saját maga által vallott küldetése és az ő királlyá tevésének
szándéka közötti ég és föld különbség érzékletesen ütközik ki a
bevezetésben említett evangéliumi epizód egy apró mozzanatából
is. A királycsinálás gondolata Jézus
egyik legnagyobb csodatétele, a
kenyérszaporítás nyomán tört felszínre, azaz akkor, amikor Jézus
néhány árpakenyér és hal megsokasításával mintegy ötezer embert
vendégelt meg a „kidőlésükkel”
fenyegető pusztai tartózkodásuk
nyomán. „Amint pedig jóllaktak –
érkezik a történtek leírása az említett mozzanathoz –, mondta a
tanítványainak: szedjétek össze a
megmaradt darabokat, hogy semmi el ne vesszen. Összeszedték
azért, és megtöltöttek tizenkét kosarat az öt árpakenyérből való da-

rabokkal, amelyek megmaradtak az
evők után.” Míg tehát sokan zsigerileg arra következtettek, hogy ha
egy kenyérszaporításra képes embert trónra ültetnek, akkor minden
problémájuk megoldódik, addig
maga a kenyérszaporító a takarékosságról adott példát, elutasítva
ezzel a pocsékolás bármely formáját. Tette ezt annak ellenére, hogy
sokak számára minden bizonnyal
furcsának, sőt talán ostobaságnak
hatott a maradékok gondos összegyűjtése, ha egyszer semmibe sem
telik újat teremteni.
Ugyanakkor a takarékosság krisztusi példája önmagán túlmutató
üzenetet is hordoz. Amint az ember
pocsékoló hajlamára nem a pocsékolnivaló korlátlan újrateremtése a
megoldás, hanem a takarékosság,
úgy az ember eredendő nyomorúságára és elveszettségére sem a
Megváltó politikai-hatalmi pozícióba ültetése a megoldás, hanem a
megváltás.

