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Dr. Kovács Antal
kommunikációs igazgató

Kedves Olvasók!
Misztikusnak tűnhet az Atomerőmű magazin október havi témája, hiszen
ugyan miért is keresnénk szellemet egy gépben – mégis évezredek óta
témája ez szépirodalmi, bölcseleti, sőt természettudományos kutatásoknak egyaránt. Arról, hogy az ókori görögöktől kezdve hogyan hatott ez
a téma az emberiség történetére, részletes cikket olvashatnak filozófus
kollégánk tollából.
Hogy mindez hogyan hat az atomerőmű életére? Sokszor elmondtuk, és
ez mindig így lesz, hogy a „vas”, az erőmű maga fontos az áramtermelésnek ebben a módjában, de van egy még fontosabb: az emberi tudás,
szellem és lélek, ha úgy tetszik, amely az egészet irányítja, felügyeli, vigyázza. Az atomerőmű biztonsága, megbízhatósága, értéke az itt dolgozó embereken alapszik, ők a szellem, amely ezt a hatalmas gépet lakja.
Az erőmű a pandémiás helyzetben történetének egyik legnehezebb időszakát éli, amelyet – most már látjuk – együtt, közösen tudunk sikeresen
leküzdeni. Bana János, a Védelmi Főosztály vezetője lapszámunkban arról beszél, hogyan és milyen szellemben zajlik a védekezés – most, október elején azt mondhatjuk, sikeresen, hiszen az erőművet érintő esetszámok stagnálnak, bízhatunk abban, hogy megállítottuk a vírust.
Van az erőműben egy fiatal csapat, amelyik azon dolgozik, hogy az erőmű szellemisége, szervezete megújuljon, igazodjon az új generációkhoz,
az új évezred elvárásaihoz. A Termelési Alrendszer Működésfejlesztés
(TAMF) Kiemelt Projektről többször írtuk már, de most – egy sorozat első
részeként – bemutatkoznak a projekt ifjú titánjai is.
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Harc ésszel
Lehmann Katalin | Fotó: Bodajki Ákos
Még szinte véget sem értek a koronavírus-járvány első hulláma miatt életbe léptetett pandémiás intézkedések, már a második hullámban kell helytállnia az atomerőmű vezetésének és dolgozóinak. A vírus
elleni védekezésről és az általa hozott intézkedésekről Bana Jánossal, a Védelmi Főosztály vezetőjével
beszélgettem.
–– Milyen a jelenlegi helyzet az
erőművön belül? Milyen intézkedések történtek eddig, és milyenek várhatók?
–– Az erőmű és az Atomix Kft. munkavállalói közül a járvány második
hullámában 16 fő igazolt COVID-19
fertőzött volt, és 164 fő került hatósági karanténba. Szerencsére
ez a szám mostanra jelentősen lecsökkent, 2 fő aktív fertőzött és 2
fő gyanús esetet tartunk nyilván,
és csak ők vannak karanténban.
Jelenleg országos szinten járványügyi készenlét van, ami azt jelenti,
hogy nem térhetünk el az érvényes
rendeletektől, törvényektől, tehát
a lehetőségeink szűkebbek, mint a
járvány első hullámában. Ennek el-

lenére mindent megteszünk a munkavállalók védelme érdekében. Ismét lehetőséget adtunk az otthoni
munkavégzésre, hogy csökkentsük
a személyes kontaktusokat, bevezettük a maszkviselési kötelezettséget, fokozottan ügyelünk a munkahelyek fertőtlenítésére. Biztosítjuk a
munkavállalók részére a légzésvédő
maszkokat, a kézfertőtlenítési lehetőségeket. Az eddigi intézkedésekkel sikerült az erőművön belüli
fertőzéseket alacsony szinten tartani. Az atomerőmű mentőszolgálatánál mintavevő-készenlétet állítottunk fel. A mintavevők felkészültek
a PCR-teszthez szükséges minták
levételére, ezzel is csökkentve a
teszt értékelésének idejét. Sajnos

az Országos Mentőszolgálat, amely
a mintát veszi, annyira leterhelt,
hogy e nélkül az intézkedés nélkül,
akár több nap is eltelhet a mintavételezés megkérésétől a minta levételéig.
–– Milyen alapelvek szerint szerveződik a védekezés?
–– A védekezést az atomerőmű
pandémiás terve alapján, illetve az
országos rendelkezések figyelembevételével szervezzük, irányítjuk.
A pandémiás terv részletes iránymutatást ad arra, hogy a járvány
különböző szintjein milyen intézkedéseket kell bevezetni, hogyan
biztosítsuk a személyzet védelmét,
hogy tudjuk az üzletfolytonosságot
fenntartani. Elsődleges feladat a vil-
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lamosenergia-termelés és a nukleáris biztonság magas szinten tartása.
Minden körülmények között biztosítani kell az üzemeltetői létszámot.
Felkészültünk arra, hogy milyen
módon lehet a műszakos személyzet számának csökkenése esetén a
műszakok átszervezésével, nyújtott
műszakokkal a folyamatos üzemelést biztosítani. A védekezés irányítását a Pandémiás Vezetési Csoport
(PVCS) látja el, amelynek tagjai az
igazgatók és az Atomix ügyvezetője. A csoport hozza meg a védekezéssel kapcsolatos döntéseket. Jelenleg minden hét hétfőjén ülésezik
a PVCS, de szükség esetén átállhatunk napi gyakoriságú működésre
is. A PVCS üléseire beterjesztik azokat az intézkedéseket, ideiglenes
utasításokat, amelyek a pandémiás
működéshez szükségesek.
–– Milyen szervezetekkel áll kapcsolatban a PVCS? Honnan kapja az
adatokat?
–– A PVCS vezetője folyamatos
kapcsolatban áll a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) helyi,
megyei és országos vezetésével, az
operatív törzzsel, az MVM csoportszintű Krízis Teamjével és az egyéb
járvánnyal kapcsolatosan intézkedésre jogosult szervezetek vezetőivel. A PVCS napi rendszerességgel értékeli a pandémiás helyzetet.
A fertőzöttekről és a hatósági karanténba került munkavállalókról a helyi NNK ad információt. A napi belépési adatokat a Rendészeti Osztály
adja meg számunkra, hogy figyelemmel tudjuk kísérni, hány fő tartózkodik a területen. Az Üzemviteli
Igazgatóság napi rendszerességgel
értékeli a műszakos személyzet rendelkezésre állását. Nagyon fontos,
hogy a munkavállalók is értesítsék a
munkahelyi vezetőjüket, ha megbetegednek, mert így azonnal rendelkezésre áll az az információ, hogy ki

nem tudja a munkát felvenni, kit kell
pótolni.
–– Az első, tavaszi hullám ideje
alatt a beléptetésen folyamatos volt
a testhőmérséklet mérése, illetve
a be- és a kiléptetés útját is szabályozták. Tervezik, hogy újra bevezetik ezeket az intézkedéseket?
–– A folyamatos és akadálymentes
beléptetés fenntartásához szükséges, hogy minden portánk üzemeljen, amíg csak ez lehetséges.
Jelenleg nem indokolt a porták

egyirányúsítása és a testhőmérséklet mérésének újbóli bevezetése. Inkább azt kérjük a kollégáktól,
hogy aki beteg vagy tüneteket észlel magán, semmiképpen ne jöjjön
be dolgozni, ügyet intézni. Abban
az esetben, ha a járványhelyzet súlyosbodik, megnő a fertőzöttek száma, újból bevezethetjük ezeket az
intézkedéseket.
–– Mi a teendő, ha valaki munkaidejében, az erőmű területén észleli magán vagy kollégáján a vírus
tüneteit?
–– Nagyon ritka eset az, ha valaki már csak a munkahelyén észleli
magán a betegség tüneteit. Arra
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kérünk mindenkit, hogy amennyiben otthon jelentkeznek a vírusra
jellemző tünetek (láz, köhögés, ízérzék-, szaglásvesztés, fejfájás stb.)
semmiképpen ne jöjjön be dolgozni. Maradjon otthon, telefonon
jelentkezzen be háziorvosához, és
annak utasításait tartsa be. Amen�nyiben a munkahelyen jelentkeznek
a tünetek, azonnal értesítse a munkahelyi vezetőjét, és menjen haza,
jelentkezzen telefonon háziorvosánál, és tartsa be annak utasításait.
A munkahelyi vezető értesíti a baleset-elhárítást, akik végrehajtják a
munkahely fertőtlenítését. Fontos
megemlíteni azt, hogy közeleg az
influenzaszezon, ami hasonló tüneteket fog okozni. Arra kérjük a kollégákat, hogy az erőmű által biztosított ingyenes influenza elleni
védőoltást minél többen adassák
be. Az oltás várható időpontja október vége, november eleje.
–– Várható-e a dolgozók munkarendjét, munkaidő-beosztását érintő intézkedés? Előreláthatólag vajon meddig áll majd fenn?
–– Jelenleg is biztosított a „home
office” munkavégzés azok számára, akiknél az otthoni munkavégzés feltételei biztosítottak. Ezt az
intézkedést a járvány időszakában
folyamatosan fenntartjuk. Az üzemeltetést biztosító személyzetnél
csak akkor tervezünk változást, ha
a megbetegedések miatt a műszakok kiadása veszélybe kerülne. Ezt
a járvány első hullámában már kipróbáltuk, és jól működött. Feleslegesen nem szeretnénk terhelni a
kollégákat, ezért ezen intézkedést
csak legvégső esetben vezetjük be.
Sajnos az országos előrejelzések
szerint a járvány csúcsa decemberjanuár hónapokban várható, ezért
azzal kell számolnunk, hogy még
sokáig együtt kell élnünk ezzel a
helyzettel.

6

BEÉPÜLT TUDÁS

Emberek a gép körül
Susán Janka | Fotó: Bodajki Ákos, Juhász Luca, 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 Működésfejlesztés (TAMF) Kiemelt Projekt alapvető célja az, hogy optimalizálja
a kiszolgálótevékenységeket a gondos, költséghatékony és alapvetően biztonságos üzemeltetés érdekében. Ismerkedjünk meg néhány kollégánkkal, a projektben végzett munkájukkal, tapasztalataikkal,
céljaikkal, akiknek a szellemisége közvetetten beépül a gép (a technológia) köré, az erőmű működésébe.
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Fekete Zoltán projektvezető

(39 éves, alkalmazott matematikus)
A TAMF indulásakor, még a
KPMG-nél dolgozott, tanácsadóként támogatta a projekt indítását. Néhány hónap közös munka
után Czibula Mihály megkereste,
hogy elvállalná-e az Asset Suite
(AS) verzióváltás projekt vezetését
az erőmű oldaláról.
–– Korábban is projekteken dolgoztál?
–– 2004-ben végeztem az egyetemen, és azóta informatikai projekteken dolgozom.
–– Az AS-verzióváltás egyik célja,
hogy minél jobban megközelítsük a sztenderd nukleáris modellt.
Van-e olyan rész, ahol ez nem cél,
mert nem úgy működünk?
–– Az AS nagyon sok eljárásrend
működését támogatja. Ezek egy
része a TAMF működésfejlesztés
terjedelme. Itt deklarált cél a közelítés a sztenderd modellhez.
A többi eljárásrend esetén nincs
ilyen elvárás, de ennek ellenére az
optimálisnak ítélt IT-működés érdekében teszünk ezen eljárásrendek esetén is pontosító javaslatokat. Mi technikai oldalról tekintünk
ezekre változásokra. A pontosabb
működés a cél.
–– Hogy halad a projekt az ütemezéshez képest?
–– Van egy előkészítési, egy tervezési és egy megvalósítási fázisunk. A tervezés vége egy nagyon
fontos mérföldkő, akkor zárul le
hivatalosan, amikor az optimálisnak ítélt IT-működést leíró prototípusmodelleket jóvá tudjuk hagyni.
Az látszik, hogy 2020. szeptember
végére egy-két kivételtől eltekintve ezek elkészülnek, és ez alapján
rögzíteni tudjuk a projekt informatikai terjedelmét.
–– Mennyire stresszes a munkád?
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–– Azt gondolom, hogy nagyon.
Ez elsősorban arra vezethető vis�sza, hogy az erőműben eddig
nem fordult elő, hogy egy ilyen
komplexitású informatikai átalakítást MVM Csoporton kívüli IT-fővállalkozó nélkül végezzünk. Most
úgy működünk, hogy mi próbál-

van egy rendszerintegrációs csoportunk, ahol emiatt a kiterjedt
terjedelem miatt rendkívül összetett feladatuk van, amelyet kiválóan látnak el.
–– Az AS9-nél a digitalizáció men�nyire fontos szempont? Lesznek-e
ilyen irányú fejlesztések?

juk meg házon belül vezérelni az
informatikai projektet. Erre szoktam mondani a kollégáknak, hogy
nincs, aki megcsinálja helyettünk.
A projekt sikere az erőmű munkatársain múlik elsősorban.
–– Az AS upgrade során hány
egyéb IT-rendszerrel kell kapcsolatot kiépítenetek?
–– Negyven olyan rendszer van,
amelyhez kapcsolódóan nekünk
integrációs feladatunk van. Erre

–– Nagyon sokat gondolkodtunk
ezen, hogy ezt most megugorjuk-e. Végül úgy döntöttünk, hogy
az AS-verzióváltás és a folyamatok
átalakítása önmagában akkora feladat, hogy a digitalizációt most
nem lépjük meg. Én személyesen
azt gondolom, hogy a változások
akkor kezelhetők jól, ha minél kisebb lépésekben haladunk.
–– Az AS9 elindításának mi lesz a
legfőbb haszna?
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–– Az AS9-ben az „ellátási lánc”
folyamatok átalakítása hoz nagymértékű technikai újdonságokat
a készletgazdálkodási modul bevezetésével. Ezzel máshol húzzuk
meg az SAP ERP és az AS-rendszerek között a határt, mint azt korábban tettük. A készlettervezés
átkerül az AS-be, és így közvetlenül tervezett a karbantartások
adatai alapján, sztenderd módon
lehet majd generálni anyag- és
szolgáltatásigényeket. Úgy gondolom, hogy a többi területen
pusztán az, hogy AS9-et használunk majd AS6 helyett, a kollégák
napi munkavégzési rutinjára kevésbé lesz hatással. Ezeken a területeken is lesznek átalakítások
az IT-működésben, de a nagy átalakítások jelen állás szerint nem
AS-hez kötődnek. A folyamatok
átalakítása azzal jár, hogy másképpen dolgoznak, új szerepkörökben fognak dolgozni a munkatársak.

Eigemann Réka műszaki szak-

értő (26 éves, gépészmérnök)
A Projekttámogató Osztálynál
(PTO) az egyetem után projektfelelősként kezdett dolgozni, majd
az AS műszaki változás (MV) modul funkciógazda szerepkörét
kezdte átvenni a nyugdíjra készülő
kolléganőjétől. A projektnek az is
része, hogy az MV-modult az ASverzióváltásra is felkészítse, ezért
őt delegálták erre a feladatra.
–– A projektes munkakörnyezet új
volt számodra?
–– Az egyetem után kerültem a
PTO-ra, nem volt időm arra, hogy
igazán beleássam magam, mert
jött rögtön a projekt. Azért is lettem kiválasztva erre a feladatra,
mert még nem alakultak ki bennem berögződések, nyitottan tudom fogadni az új megközelítést.

–– Mennyire stresszes a munka
számodra?
–– Az év elején volt egy húzósabb
szakasz, amikor pont azok a részek
voltak kritikus úton, amik részben
engem is érintettek. Talán kevesen hitték, hogy el tudunk készülni határidőre, de végül sikerült.

A pandémia még talán segített is
ebben, mert „feltuningoltuk” magunkat a home office-ban. Stressz
az van, de sikerül kezelni.
–– Milyen fontos rész készült el?
–– A prototípus-építés, vagyis
a műszaki változás modul során
érintett folyamatok felülvizsgá-
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lata és a majdani AS9-környezet
modellezése. A konfigurációmenedzsment-szemléletet
próbáltuk a folyamatainkba is beépíteni,
ami a tervezési követelmények, az
erőmű fizikai állapota – a működő
rendszerek, berendezések és építmények –, illetve a fizikai állapotot
leíró adatok és dokumentumok
közti egyensúly fenntartásáról
gondoskodik.
–– Mi az, amit legjobban szeretsz a
munkádban?
–– Azt, hogy rátaláltam a konfigurációmenedzsmentre, és ez
megnyitotta a jövőbeni karrierlehetőségemet is. Most nagyon úgy
néz ki, hogy e felé fogok elköteleződni. Nagyon élvezem a munkát
a leendő munkatársaimmal, és azt
is, hogy valami újat tudunk létrehozni.
–– Mi az, amivel meg kell küzdened?
–– Az emberek különböző habitusával. Sok koordinációt kell végeznünk, kapcsolatot tartani a projekt
és szakma különböző területeivel.
Az különösen nagy kihívás, hogy
minden emberhez megtaláljuk a
neki megfelelő hangot. Megértsük
azt, hogy ő hogyan működik, és a
szerint forduljunk hozzá.

Riga Tamás csoportvezető (39
éves, gépésztechnikus)
A Munkairányítási Osztályon a heti
operatív irányítás (HOP) csoport
vezetője, az ehhez kapcsolódó folyamatok szerkesztői feladatait is
ő látja el. A projekt során ezeket is
átdolgozzák, ezek kapcsán vonták
be a projektmunkába.
–– Változott a feladatköröd a projektben?
–– Ahogy haladtunk előre, és
egyre szélesebb körben láttuk
az elvégzendő feladatokat, egyre nagyobb halmazt ölelt át az a

folyamatszakasz, amelyben részt
kell vennem. Valójában a munkairányítás minden eljárásrendjének
szerkesztésében aktívan részt veszek. Az online munkairányítás kialakításán dolgozunk.
–– Mit jelent az online munkairányítás?

–– Legegyszerűbben úgy fogalmaznám meg, hogy a jövőbeni
megfelelője a jelenlegi HOP-nak.
Amikor nem főjavításról és üzem
közbeni karbantartásról (ÜKK) van
szó, akkor online munkairányításról beszélünk. Offline munkáról
akkor, amikor nem termel a blokk.
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TAMF:
A 20. század második felének atomenergetikai kihívása az erőművi
technológiák létrehozása volt. A 21. század első évtizedeinek kihívása a szervezetek és folyamatok működési hatékonyságának fejlesztése
és az élettartamuk vége felé közeledő atomerőművek biztonságos és
költséghatékony üzemeltetése lett. A működési kiválóság kérdése ma
fokozottan aktuális. Elengedhetetlen a tiszta energiakapacitásokra, az
energiaárakra, a szükséges erőforrások biztosítására, a folyamatosan
versenyképességet befolyásoló hatást gyakorló külső és belső tényezők monitorozására, céloknak megfelelő prevenciós és korrekciós intézkedések beépítésére. A TAMF-projekt nemzetközi nukleáris sztenderd
modell alapján új, integrált termelési rendszer bevezetésével biztosítja
a korábbi években elért biztonsági és termelési eredményesség megtartását, megalapozza az atomerőmű előrelátó erőforrás- és folyamatirányítási, valamint felügyeleti tevékenységeinek pontosabb, tervezési
kihívásainak sikeres megoldását.

–– A projektmunkamódszer megszokott volt már számodra?
–– Korábban, közel öt éven át
reaktoroperátorként dolgoztam
három műszakos munkarendben.
Ezen a munkaterületen projektekben nem volt lehetőségem részt
venni. A csoportvezető poszthoz is
sok új tanulandó dolgot kaptam.
Viszont borzasztóan szimpatikus
volt. Nagyon tetszett az, hogy ki
lehet bontakozni, produktív lehetek. A projektet valójában együtt
élem meg az itteni munkám sűrűjével. A projekt az annyiban más,
hogy még inkább a közös munka
érvényesül, ami nekem roppantul
tetszik. Amikor „összeülünk”, és
közös fejjel gondolkodunk, úgy
érzem, a leghatékonyabb munkamódszerrel dolgozunk.
–– Mennyire stresszes ez a helyzet?
–– Folyamatosan új ismeretekre
teszek szert, új dolgokkal foglalkozom, kreatívnak kell lennem.
Stresszes a maga nemében, de
nem feltétlenül stresszesebb, mint
a korábbi üzemviteli munkám volt.
Azt még fontos tudni, hogy a pro-

jektben sokan a meglévő feladataik mellett látják el az ittenieket.
Ha így nézzük, jócskán többletmunkát jelent, ami önmagában
hordozza a stresszt.
–– Mi az, amit a legjobban szeretsz a munkádban?
–– A sokszínűséget és más szervezetekkel való együttműködést,
mert így egyre nagyobb rálátásom lesz az egyéb szakterületekre, az ott jellemző gondolkodásmódra. Ezek egyértelműen építő
jellegűek.
–– Mi az, ami gondot okoz időnként?
–– Az időkényszer. Sajnos előfordulnak olyan helyzetek – akár
projekten kívülálló dolgok miatt –,
amikor kicsit szűkebb az idő, ami
alatt el kell végeznünk például
egy eljárásrend átszerkesztését,
egyeztetését.
–– A pandémia mennyiben befolyásolta a munkátokat?
–– A nehézséget az adta, hogy
az egész erőmű szintjén kellett
a helyzethez igazodnunk. Ehhez
kapcsolódóan rengeteg utasítást,
eljárásrendet kellett megírni, ami
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a működésünk fenntartását szavatolta. A létszámunk ehhez majd a
harmadára csökkent, ekkor a projektes munkánk kicsit háttérbe
szorult.
–– A területeden milyen főbb változások várhatók a projekt eredményeként?
–– Azért módosítjuk a folyamatainkat, hogy jóval hatékonyabb
legyen a munkatervezés és a munka végrehajtása is. Azt szeretnénk,
hogy a legtöbb megtervezett
munka meg is tudjon valósulni.
A tizenkét hetes tervezés azt biztosítaná számunkra, hogy kellő
időben összeállhasson egy olyan
munkaterjedelem, ami végrehajtásra is kerül.

Sörösi Róbert logisztikai szak-

értő (29 éves, közgazdász)
A TAMF-projekt vezetője kereste
meg, hogy az Asset Suite (AS) verzióváltásban részt vehetne, mint
az Inventory&Catalog (IC) modul
támogató funkciógazdája. Idei évtől kezdődően pedig felkérést kapott a modulmunkacsoport vezetésére és egyúttal a funkciógazdai
szerepre.
–– Mióta dolgozol az erőműben?
Projektes munkakörnyezetben dolgoztál már?
–– 2018 óta dolgozom itt.
A TAMF-os megkereséskor még
alig több mint egy évet töltöttem
a korábbi munkakörömben a Lo-
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gisztikai Főosztályon. Új volt ez
az egész. Maga a projektben való
munka is, hiszen az egyetemi projektmenedzsment-órák után itt
találkoztam vele a gyakorlatban,
az erőmű előtti munkahelyemen a
Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban nem projektkörnyezetben
dolgoztunk.
–– Mi volt az újdonság leginkább
számodra?
–– Talán az, hogy meghatározott
ütemezés szerint végezzük a munkát, mindenre határidők, mérföldkövek vannak, folyamatosan követjük az előrehaladást. Becslést kell
meghatározni egy munkaszakasz
megvalósulására.
–– A nyelvtudásodra napi szinten
van szükség?
–– Igen. Paul Ritchie-vel, aki kanadai folyamatirányítási szakember,
és az egyik legfőbb tanácsadónk,
a kommunikáció angolul folyik.
Ha nem szűk körű az egyeztetés, akkor tolmácsot is szoktunk
igénybe venni. Elsősorban nem a
nyelvtudás hiánya miatt, hanem az
együtthaladás érdekében.
–– Mekkora a munkacsoportod?
Hány embert irányítasz?
–– Jelenleg három kollégával dolgozom szorosan együtt. Az elején
nagyobb létszámmal kezdtünk,
de bebizonyosodott, hogy hatékonyabbak vagyunk kevesebben
az „ellátási lánc” folyamat oldallal
együttműködve.
–– Mi az, amit legjobban szeretsz a
munkádban?
–– Leginkább azt, hogy olyan
munkát fogunk letenni az asztalra, ami a cégnek és a kollégáknak a hasznára válik. A projektben rengeteget lehet tanulni, a
kollégákat jobban megismerni.
A bevezetendő modell hatalmas
minőségi ugrás a jelenlegi működéshez képest.
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A hercegnő kérdése
Prancz Zoltán | Fotó: stock.adobe.com

A „gépbe zárt szellem” rövid eszmetörténete
Erzsébet pfalzi hercegnő, korának, a 17. századnak művelt arisztokratája volt. Igyekezett nyomon követni a kortárs gondolkodók eredményeit. Így olvasta Descartes – a század egyik meghatározó, máig ható
tudósa és filozófusa – nagy művét is, amely ezt a címet viseli: „Elmélkedések az első filozófiáról, amelyekben bizonyítást nyer Isten létezése és a lélek testtől való különbsége”. Ezt követően pedig egy olyan
fogós kérdést tett fel a nagy nevű szerzőnek, amelybe úgyszólván beletört annak bicskája, mi több, az
ember felépítéséről való gondolkodás (idegen szóval: az antropológia) egyik alapvető dilemmájává vált.
De haladjunk szépen sorban!
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Vissza a kezdetekhez
A hercegnő által felvetett probléma megértéséhez a gondolkodástörténet kezdeteihez, sőt az ősi
kultúrákhoz kell visszarepülnünk az
időben. Természetesen már a korai kultúrákban is rácsodálkoztak
az élet jelenségére, egyszersmind
arra, hogy az ember magasabb
rendű szellemi teljesítményre képes, mint a többi élőlény. Ebből
fakadt az az elképzelés, hogy az
emberben van valami olyan összetevő, ami ezt a magasrendűséget
kölcsönzi neki. A legkülönbözőbb
mitológiákban és vallásokban
ott találjuk tehát a lélek valamely
képzetét, illetve a test és a lélek
kettősségének (idegen szóval: dichotómiájának) kezdeti, általában
kevésbé kifejtett eszméjét. Ez alól
a görög, illetve az arra ható egyiptomi és más, keleti mitológiák,
vallások sem jelentettek kivételt.
A görögségen belül viszont a testlélek dichotómia eszméje igen
hamar becsatolódott a filozófiai,
ha úgy tetszik, az érvelésre, bizonyításra igényt tartó, avagy a kor
tudományos mércéjét képviselő
gondolkodásba. Mégpedig mások mellett nem kisebb gondolkodó karolta fel ezt a témát, mint
Platón.

Platón és a platonizmus
Az i. e. 5-4. században élt Platón
óriási hatású szellemi örökséget
hagyott maga után. Bölcseletében kiemelt szerepet kap a lélek
kérdése. A platonikus emberkép
szerint a lélek a testtől függetlenül
is létező, halhatatlan valami, amely
egyebek mellett az ember tudati,
szellemi tevékenységeiért felelős.
A test és a lélek dichotómiájának
eszméje Platón – és a Nagy Sán-
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dor általi hellenizáció – nyomán
hatalmas pályát futott be, amely
a testet negatívan, a lelket pozitívan értékelő extrémitásokban sem
szűkölködött. Ezek között a szexualitás bűnnek bélyegzése csak a
nyitány. Az újplatonikus Plótinosz
például állítólag csak titokban
evett, mert szégyellte, hogy szüksége van ilyesféle alantasságra.
Az sem kevésbé beszédes, hogy

lenére, hogy a kereszténység szent
iratai, a Biblia könyvei, egy attól teljesen eltérő emberképet tanítanak.
Ennek tömör leírását a Genezis elején találjuk. Isten „a saját képére és
hasonlatosságára” teremtette az
embert, mégpedig a következőképpen: „megformálta a földnek
porából, és az élet leheletét lehelte
az orrába – így lett az ember élő lélekké.” Három fontos sajátosságára

a gnosztikusok a lélek börtönének
tartották a testet (bizonyos értelemben már ekkor a címadó kifejezésünket adó, a „szellem a gépben” konstrukciót idézve meg).
Összefoglalóan azt mondhatjuk,
hogy Platón nyomán az ember egy
természetfeletti (idegen szóval:
transzcendens) és egy „e világi”
(idegen szóval: immanens) részre
tagolódott.

figyelhetünk fel ennek az emberképnek. Az egyik, hogy az ember,
illetve az emberi élet anyagi bázison – a föld poraként megnevezett
elemeken – alapul. A másik, hogy
ennek ellenére nem nélkülözi a természetfelettiséget: az emberi lény
Isten hasonlatosságára formáltsága és az azt megelevenítő, az élet
személytelen lehelete – vagy más
szóval a föld porát megelevenítő
életerő – egyaránt transzcendens
vonás. A harmadik pedig, hogy az
ember a maga teljes valójában neveztetik élő léleknek, tehát nem választható szét testre és lélekre: testi
mivoltával és lelki jellegű képességeivel együtt felbonthatatlan, kompakt, egyedi, istenképű lény.

A kereszténység és a
középkori egyház
A platonizmus, azon belül különösen a test-lélek dichotómia eszméje a kereszténységre is gyökeres
hatással volt. Történt ez annak el-
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Az i. sz. 1. századot követően azonban mind erőteljesebbé vált a
törekvés a kereszténységen belül a kor tudományos nézeteihez
– azaz lényegében a platonizmushoz – való csatlakozásra. Ennek a
folyamatnak azután a Konstantin
császárhoz kötődő fordulat adott
hatalmas lökést, ami immár a hatalom eszközeivel munkálta az eszmevegyítést. A konstantini fordulat nyomán kialakuló és domináns
hatalmi tényezővé vált középkori
egyház lényegében átörökítette,
konzerválta a platonizmust, s vele a
test-lélek dichotómiát.

Hogyan jön a képbe
Descartes és Erzsébet
hercegnő?
A felvilágosodás nyitányakor élő
Descartes idejekorán felismerte,
hogy a megszületőben levő új tudományos szemlélet – amit nem kis
részben ő maga is munkált – szöges ellentétben áll az egyház által

képviselt skolasztikus tudománnyal.
A Galilei, majd Newton munkássága nyomán kiteljesedő világkép
szerint minden megmagyarázható
mechanikusan – még az ember is.
Descartes, aki egyszerre volt elkötelezettje a régi vallásosságnak és
az új tudománynak, megpróbálta
összeegyeztetni a kettőt, mégpedig a leginkább neuralgikus pontokon, amelyeknek egyike – miként
hivatkozott művének alcíme is jelzi
– az ember felépítése, illetve a lélek kérdése volt. Virtuóz érvelése a
platóni antropológiát frissítette fel,
öntötte újszerű formába. Az embert
eszerint két szubsztancia (lényegi
összetevő) alkotja: egy gondolkodó
(szellemi) és egy kiterjedt (térbeli)
szubsztancia. A kiterjedt szubsztancia, azaz a test anyagi, mechanikus,
a természeti törvényeknek alávetett, de a gondolkodó szubsztancia,
azaz a lélek, illetve szellem anyagtalan, kiterjedés nélküli, természetfeletti komponens. Az ember tehát
a régi-új descartes-i elképzelés szerint röviden nem más, mint szellem

a gépben. A kettő közül természetesen a szellemé a vezető szerep,
amely úgy irányítja a testet, mint
– egy korabeli hasonlat szerint – a
kormányos a hajót vagy – a kortárs
kritikus Ryle nem minden kajánság
nélküli hasonlata szerint – a bakter a
bakterházban a sorompókat.
Ezen a háttéren fogalmazta meg
kérdését Erzsébet hercegnő. Felvetésének lényege az volt, hogy
egy anyagtalan, kiterjedés nélküli,
gondolkodó szellem hogyan gyakorol fizikai hatást egy mechanikus
gépezetre. (Mindebben benne rejlett annak a későbbi kritikusok által
is felrótt kitisztázatlanságnak a tettenérése, ami a testnek mint gépezetnek a természeti törvények és a
szellem általi egyidejű irányítottsága kapcsán van jelen.)
A hercegnő kérdése egy, még a
természeti törvényeknél is erősebb
szabályrendszer, a logika – avagy az
ellentmondás-mentesség – oldaláról világított rá Descartes kísérletének gyenge, mondhatni védhetetlen pontjára.
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Akkor hát mi is az ember?
Erzsébet hercegnő kérdése nem
csupán eszmetörténeti érdekesség. Emberlétünk legmélyebb
dilemmájához vezet el: mi is tulajdonképpen az ember? Az ember
transzcendenciáját megmenteni
kívánó platonikus–descartes-i kísérlet minden jel szerint kudarcot
vallott (s erre az azóta elvégzett
természettudományos
kutatások csak ráerősítettek): a gépben
nincs szellem, azaz az embernek nincs elkülönülten, önállóan
létező, halhatatlan lelke. Nem
lennénk hát mások, mint puszta gépezetek – még ha igen bonyolult gépezetek is? Avagy okos
állatok? Kétségtelenül ragyogó
szellemi megnyilatkozásaink is
csupán a rendkívül komplex biokémiai folyamatok összessége?
Sőt, minthogy ilyen módon ezek
a természeti törvények szerint
végbemenő biokémiai folyamatok anyagilag determináltak, valójában, amikor gondolkodunk,

nem is mi irányítjuk gondolatainkat, hanem a gondolkodás, úgyszólván, megtörténik velünk? Így
a gondolkodás és a megannyi
lenyűgöző szellemi megnyilatkozás végső soron modellezhető,
számítógépekkel vagy robotokkal
leutánozható lenne? (Napi hír például, hogy egy robot érvelő véleménycikket írt.)
Bár a természettudományos világkép erre mutat, és eredményei kétségtelenül meggyőzőek,
az ember transzcendenciájának
kérdése egyelőre még nem dőlt
el. Egyfelől a természettudomány
előtt is számos megfejtendő talány sorakozik még. Másfelől ne

felejtsük, hogy a kevéssé ismert,
és éppen a platonikus test-lélek
dichotómia által háttérbe szorított
bibliai emberkép is „versenyben”
van még, amely szintén az ember
istenképűségét (transzcendenciáját) hirdeti, emellett többé-kevésbé szintézisbe hozható a természettudományos eredményekkel.
Minthogy aligha fog belátható
időn belül minden kétséget kizáróan eldőlni, micsoda, kicsoda
az ember, kinek-kinek a saját legjobb belátása szerint kell hát állást foglalnia: bonyolult gépnek,
esetleg okos állatnak vagy pedig
istenképű teremtménynek tekinti
önmagát.
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Mindent (is) nyomtatni
Kanczler-Thuróczy Zsuzsanna | Fotó: saját archívum

A nyomtatás kétségkívül a legnagyobb találmányok egyike. Valószínűleg még maga Johannes Gutenberg sem gondolta volna 1453 körül, amikor először sikerült nyomtatott szöveget papíron megjelenítenie, hogy a 20. század végére milyen technológiai fejlődésen megy keresztül felfedezése. Napjainkra
már a 3D-s nyomtatás is realitás, a rétegekből létrehozott térbeli tárgyak az élet számos területén megjelentek.
Interjúalanyom, Kis Zoltán, a Dozimetriai Osztály sugárvédelmi
mérnöke segít közelebb hozni
bennünket a témához, aki hobbiszinten maga is foglalkozik ezzel a
nagyon izgalmas területtel.
–– Az utóbbi években sokat lehet
hallani a 3D-s technológiáról mint

gyorsan fejlődő ágazatról, de kevesen tudják mi is ez pontosan.
Mesélnél nekünk róla egy kicsit?
–– 3D-s nyomtatással egy digitális 3D-s tervből (Autocad, egyéb
3D-s tervezőprogramok) készül
kézzel fogható valós tárgy. A 3D-s
nyomtatás egy additív techno-

lógia, tehát nem egy nagyobb
nyersanyagból munkálják le a felesleget, hanem a tekercsben levő
nyersanyagból rétegről rétegre
építik fel a munkadarabot.
Többféle technológia alkalmas
háromdimenziós
nyomtatásra.
A legfontosabb eltérések abból
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adódnak, hogy a rétegek hogyan
épülnek egymásra. Az SLS (Selective Laser Sintering) terített port
lézerrel olvaszt össze (akár fémport is), az FDM (Fused Depostion Modeling) egy melegített
fejen keresztül extrudál valamilyen hőre lágyuló anyagot, és az
SLA (Stereolithograhpy) pedig
egy folyékony műgyantát UVfénnyel szilárdít meg rétegről rétegre. Az FDM, azaz szálhúzásos
technológia a legnépszerűbb, és
hobbiszinten leginkább elérhető.
A következőkben erről fogok beszélni. A másik kettő jellemzően
ipari(bb) felhasználás, és árban
össze sem hasonlítható eljárás.
A leggyakoribb nyomtatási metódus tehát az úgynevezett FDM,
szálhúzásos vagy extrudációs folyamat. Ezt úgy lehetne szemléltetni, mint egy olvadékos ragasztópisztoly, amely 3 tengelyen tud
mozogni. Egy fűtött fejen keresztül nyomja a gép a műanyag
szálat, és ezt nagyon vékony rétegekben egymásra olvasztja, miközben a kívánt tárgyat rétegről
rétegre építi fel.
Az alapanyag (filament) tekercseken, 1,75 mm vagy 3 mm átmérőjű
szál formában áll rendelkezésre.
Ezt a szálat húzza be egy léptetőmotor az extrudálófejbe, ahol
anyagtól függően 200-250 °C körüli hőmérsékleten megolvasztja, és kipréseli a néhány tizedmilliméteres fejen. Ez az olvadék
amint kijut az extruderfejből,
lehűl, a vízszintes rétegek így ragadnak egymáshoz. Egy precíz,
X-Y-Z irányban mozgó mechanika
segítségével lesz belőle 3D. Erre
is több kidolgozás van: X-Y irány
az asztal, Z a fej emelkedése,
vagy Z a komplett asztal süllyedése, de lehet az X-Y irány a fej mozgása, és Z az asztal süllyedése.
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Ez felépítés kérdése, mindegyiknek van előnye, hátránya.
Engem akkor kezdett érdekelni
a technológia, amikor elérhető
árú verziók is megjelentek belőle. A legolcsóbb gépek már 100
euróért vagy ennél olcsóbban is
kaphatóak, házilag összerakható
kitben. Ekkor döntöttem a kipróbálás mellett. Ennyit bevállaltam,
hogyha nem tetszik, vagy nem tudom mire használni, akkor nem
bukok sokat. Hát nem így lett, pedig nekem egy kínai favázas, legolcsóbb verzió van. Bár rajzolni,
tervezni alapdolgokat tudok csak,
de van egy ingyenes weboldal (fizetősből pedig rengeteg), ahol
bármire rákeresve van találat. Ezt
csak le kell tölteni, és mehet is a
nyomtatás. Egy kis műszaki érzékkel (és számos YT-videóval) egyszerű összerakni ezeket a kiteket,

tést a vázhoz. Ezenkívül számos
módon átalakítható: „filléres”
alkatrészek rendelésével testre
szabható (extruder, szálhúzó, léptetőmotor-vezérlés), finomítható a működése, ami a nyomtatás
minőségét javítja. Jellemzően játékokat, ház körüli kiegészítőket,
kellékeket, dísztárgyakat nyomtatok, de volt már többször is, hogy
konkrét alkatrészre volt szükségem, amit gyorsan lerajzoltam és
kinyomtattam.
–– Mi az előnye a hagyományos
technológiákkal szemben?
–– Nem kell nagy költségen présgépet, fröccsöntő formát előállítani, és így alacsonyabb példányszám esetén jobban megéri.
Kísérletezés,
prototípus-építés
esetén a tényleges gyártás, sorozatgyártás előtt előállítható vele a
munkadarab, hogy kézzelfogható

és már lehet is használni. Sőt fejleszteni, ugyanis a nyomtatóhoz
fellelhető kiegészítők kinyomtatásával lecserélve, megerősítve
egy-egy alkatrészt, növelhető a
mechanika stabilitása, ami szebb
nyomtatási minőséget eredményez. Én is ezzel kezdtem, kinyomtattam az összes megerősí-

legyen. Valamint természetesen
a hobbifelhasználásnál csak ez a
technológia az elérhető. Ezenkívül nem keletkezik hulladék, mint
a forgácsolótechnológia alkalmazásakor, és nem csak forgástest
hozható létre.
–– Milyen területeken lehet használni?

18

HASTA LA VISTA, BABY

–– Egyre szélesebb körben. Professzionális verzióban szinte minden területen (pl. az egészségügyben már végtagok, fül és egyéb
szervek nyomtatásával is kísérleteznek). A hobbifelhasználás során
jellemzően modellezésre, dekortárgyak, ékszerek, játékok és alkatrészek készítésére alkalmas.

–– Az ezzel a technikával létrehozott termékek ugyanazt a minőséget képviselik, mint a hagyományos gyártással készültek?
–– Egy jó nyomtatóval jó minőség,
utómunkával sok esetben ugyanaz
a minőség elérhető, mint a hagyományos technológiával készült tárgyaknál. A rétegezés jellemzően

látszik vagy észrevehető alapesetben, de csiszolással, gletteléssel,
festéssel el lehet fedni.
További minőség ügyében itt is
igaz, hogy tudni kell, hogy milyen
igénybevételre milyen alapanyagot választunk.
–– Milyen program szükséges
hozzá?
–– A tervezéshez, rajzoláshoz valamilyen 3D-s tervezőprogram, a
nyomtatáshoz pedig „szeletelőprogram” szükséges. Ez utóbbi hozza létre a 3D-s tervből a
nyomtató számára értelmezhető szeleteket, rétegeket, és ezek
egymásra épülését, valamint itt
lehet beállítani egyéb nyomtatási
(hőfok, sebesség, kitöltés, extrudálás, alátámasztás a kilógó részeknek stb.) vagy nyomtató (X,
Y, Z méretek, motorvezérlések lépésszámai, szeletelés metódusa,
szeletek mérete, extruderfej mérete, filament anyag fajtája, mérete) paramétereket. Megtudhatjuk
belőle a becsült nyomtatási időt,
az anyagszükségletet, és hogy
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hány rétegből fog állni a tárgy. Látszik még a programban, hogy hol
tart a nyomtatás (élő mozgásban
rétegenként a rajzon), mennyi van
vissza. Egyes szeletek körvonalait,
kitöltését (tömör, hálós, ennek mérete, vagy üres) küldi a nyomtatónak rétegenként. Ezt a fájlt, amit
ez a program generál, és benne
van minden paraméter a nyomtatáshoz, lehet számítógépről kábeles összeköttetésben (ekkor látszik
monitoron is, hogy hol tart) vagy
memóriakártyát nyomtatóba helyezve nyomtatni.
–– Milyen alapanyagot használ a
gép a nyomtatáshoz?
–– Az FDM-technológiával gyakorlatilag minden olyan anyag felhasználható 3D-s nyomtatáshoz, amely
hőre megolvad és extrudálható.
Leggyakrabban használt anyagok:
• PLA: kukoricakeményítő alapú
műanyag. Könnyű vele nyomtatni, legalacsonyabb asztal(50 fok) és fej- (210 fok) hőfok,
de már alacsonyabb hőfokon
(60 fok körül) elkezd lágyulni, ezért pl. autóba nem lehet
kiegészítőket gyártani ebből.
Idővel kicsit rideggé válik. Lebomló anyag, emiatt földbe
temetni nem lehet, és vízzel
sem érintkezhet.
• ABS: ez tulajdonképpen a hagyományos, széles körben elterjedt műanyag. Nagyon erős
és sokat kibíró hőálló anyag,
de nyomtató számára magas
asztal- (100-120 fok) és fej- (250
fok) hőfokon nyomtatható, és
további hátránya, hogy nehezen tapad meg a nyomtatási
asztalon. Gőze egészségre ártalmas, és hűlése közben zsugorodással is számolni kell.
• PETG: az előző két anyag keveréke. Jól használható, kön�nyebb, kisebb hőfokú (75 fok
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asztal, 230 fok fej) nyomtatást
tesz lehetővé. Nem zsugorodik, erős anyag, és kémiai behatásoknak ellenáll.
Ezenkívül rengeteg anyag van
még, különböző területekre:
rugalmas, vegyszerrel oldható, nylon, polikarbonát, carbon, PVC, különféle kő, fa vagy
fémporral dúsított, antibakteriális, hőálló, kemény, UV-álló,
kopásálló, ütésálló, vezetőképes. Természetesen mindezek

leginkább. Egy átlag hobbinyomtató 0,2 mm rétegeket készít, amit
egy 0,5 mm fejjel „rajzol” rétegenként. Egy pár cm-es alkatrész 1030 perc, egy nagyobb egy óra. Egy
nagy és bonyolult tárgy kinyomtatása több óra vagy akár több nap
is lehet.
–– Összegzésként mit gondolsz,
mik a 3D-s nyomtatás legfőbb előnyei és hátrányai?
–– Előnye egyértelműen, hogy
széles körben és ársávban elérhe-

különböző színekben, fényes,
matt vagy átlátszó verzióban.
–– Mekkora tárgyat nyomtathatunk vele?
–– Ennek a nyomtató mechanikai
méretei szabnak csak határt. Átlagos, hétköznapi hobbinyomtató 20 × 20 × 20 cm-es térben tud
nyomtatni. De léteznek ennél nagyobbak vagy egyedileg építettek, amik gyakorlatilag bármekkorák lehetnek. Építenek már betont
pumpáló, többszintes házakat létrehozó nyomtatókat is.
–– Mennyi időbe telik, míg kinyomtatunk egy tárgyat?
–– A nyomtatási idő a tárgy bonyolultságán és méretén múlik

tő, valamint az egyszerűsége, hobbiszintű felhasználhatósága, illetve
nem keletkezik hulladék a használata során.
Hátránya, hogy lassú folyamat
maga a nyomtatás, és jellemzően
műanyag tárgyak állíthatóak elő.
Könnyen elképzelhető, hogy néhány évtized múlva a háztartások
döntő többségében lesz 3D-s
nyomtató, és ugyanúgy része lesz
a hétköznapoknak, mint a mosógép vagy a porszívó. Reményeim
szerint azonban mesteremberekre mindig szükség lesz, és a 3D-s
nyomtató nem vált ki teljesen bennünket, csak megkönnyíti majd az
életünket.

•
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Első a pályán
Váczi Gergő | Fotó: saját archívum, stock.adobe.com
A napokban több olyan hírt is lehetett olvasni, hogy repülő autót teszteltek a világ számos pontján.
Hogy annak mikor lesz realitása, hogy mi átlagemberek ilyen járgányokat irányítsunk, nem lehet tudni.
Az részben önvezető autók és az intelligens járművek azonban már itt vannak velünk. Segítenek bizonyos
közlekedési szituációkban, hogy hatékonyabban és persze a balesetek elkerülésével jussunk el a kívánt
célba. Ahhoz azonban, hogy ezeket a járműveket a valós környezetben használhassuk, bizony tesztelni
kell. Nem is keveset, és nem is akármilyen körülmények között. A ZalaZONE projekt ezt az igényt elégíti ki. Zalaegerszegen olyan tesztpályát hoztak létre, ahol a klasszikus járműdinamikai tesztek mellett
az okos-, önvezető autók legmagasabb szintű tesztelésére is lehetőség nyílik. Ezek részleteibe Hamar
Zoltán avatja be az Atomerőmű magazin olvasót, aki két évtizedes tesztmérnöki múlttal a háta mögött
jelenleg a gigantikus beruházást irányító Autóipari Próbapálya Zala Kft. cégvezetője, valamint az APZ
Nonprofit Kft. ügyvezetője.
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–– Az önök által üzemeltetett
tesztpálya túlzás nélkül állíthatjuk,
hogy világszínvonalú. A projekt indulásának részleteibe engedjen
betekintést. Hogyan és miért indult? Mi volt a beruházás motivációja?
–– A 2000-es évek végére Magyarországon egy jelentős fejlesztői
kapacitás épült ki az autóiparban.
Több nagyvállalat jelent meg, akiknek a fejlesztési tevékenységeihez
szüksége volt tesztpályákra, hogy
a termékeiket a való életben is ki
tudják próbálni. Itthon azonban
ebben az időben még nem voltak kifejezetten erre a célra épült

létesítmények. Jellemzően katonai repülőtereken tudták ezeket
a teszteket elvégezni. Ha komolyabb teszteket, tesztprogramokat szerettünk volna végrehajtani,
akkor külföldi tesztpályákat kellett
igénybe vennünk. 2008 körül kezdődött el az együttgondolkodás
a szakmával egy komplex létesítmény megvalósításáról.
–– A gyakorlatban ez az együttgondolkodás, hogyan nézett ki?
–– A Magyarországon jelen lévő
cégekkel szerveztünk egy munkacsoportot, és közösen elkezdtünk
azon gondolkozni, hogy milyen
infrastruktúrára lenne szükség. Milyen ipari specifikációval, milyen
műszaki tartalommal. Ez a tervezési fázis 2014-ig tartott. Ekkor kerestük meg a Magyar Kormányt ezzel
az ötlettel. Mi ugyanis hisszük és
hittük akkor is, hogy nemzetgazdasági szinten mindenképpen egy
sokszorosan megtérülő beruházás
a tesztpálya, és jelentősen segítené a magyarországi fejlesztési
kapacitások további bővülését.
2016-ban mondta ki a miniszterelnök úr, hogy a projektet, egy hazai
világszínvonalú tesztpályát a Magyar Kormány finanszírozza, mivel
illeszkedik abba a gazdaságpolitikai koncepcióba, hogy növeljük a
magyarországi magas hozzáadott
értékű tevékenységek részarányát,
azaz a gyártói lokációi irányból elindultunk a fejlesztői irányba. Ös�szeségében a projekt nagyon jó
példája az ipar és a kormányzat
együttműködésnek.
–– Milyen projektek, innovációk,
vállalatok azok, akik igénybe veszik
a szolgáltatást?
–– Alapvetően az autóipar főszereplői, az autógyártók és az első
szintű beszállítók, akik jellemzően
a jármű fő komponenseit fejlesztik
és szállítják be a gyártóknak. De a
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projekt kezdete óta fontos szerepet játszanak a felsőoktatási kapcsolatok is, például a Budapesti
Műszaki Egyetemmel, a Széchenyi
és Pannon Egyetemmel is szoros
kapcsolatunk van. Ez egy nagyon
jó lehetőség a magyarországi kutatószervezeteknek, felsőoktatási
intézményeknek, hogy saját kutatásaikat, tesztjeiket itt végezzék el.
–– Mi adja a tesztpálya egyediségét?
–– A fejlesztést és a tervezést nagyon gyorsan kiterjesztettük az
önvezető járművek irányába. Mikor 2008-ban elkezdtünk a pályáról beszélni, még nem volt annyira
biztos, hogy az önvezető funkciók
ennyire elterjednek. Mi azonban
mindenképpen úgy gondoltuk,
hogy érdemes ebbe az irányba kiterjeszteni a tesztpálya fókuszát.
Ez jó döntésnek bizonyult, és jelenleg ez a legnagyobb unikalitása a pályának. Olyan pályát építettünk, amely tudja mindazokat a
funkciókat, amelyeket a meglévő
tesztpályák, továbbá ki van terjesztve azokkal a lehetőségekkel, amelyek az önvezető funkciók
teszteléséhez szükségesek.
–– Melyek azok a funkciók, melyekkel az önvezető járművek tesztelése során egy tesztpályának
speciálisan rendelkeznie kell?
–– A hagyományos tesztpálya arra
szolgál, hogy a járművek fizikai képességeit vizsgáljuk. Azt, hogy
hol vannak a dinamikai határai,
mekkorát tud lassulni, gyorsulni,
mekkora oldalgyorsulást tud elviselni, hol van a borulási határ stb.
A másik fajtái a hagyományos teszteknek a dinamikai tesztek mellett
az élettartamteszt, azaz hogy egy
bizonyos fárasztó igénybevétel hatására, mikor megy tönkre a jármű
vagy az alkatrész. Amikor viszont
önvezető járműves tesztekről be-
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szélünk, akkor teljesen más a fókusz. Ebben az esetben azt kell
vizsgálni, hogy az autó hogyan
tud kooperálni a környezetével,
hogyan tudjuk a sofőrt egy adott
helyzetben vagy akár a legmagasabb szintű önvezetésnél majd valamikor teljesen kiváltani. Tehát mi
azt szeretnénk megnézni, hogyan

azokat, amelyek a kontinentális Európában jellemzők, és a legveszélyesebbnek számítanak, beépítettük. A városi tesztkörnyezet azt is
jelenti, hogy épületeink is lesznek,
egészen pontosan épülethomlokzatok, mivel konkrét épületek megépítésének nincs értelme. A városi
tesztkörnyezet kivitelezése, út inf-

reagál azokra a környezeti hatásokra, amelyek őt érik.
–– Hogyan lehet ezt tesztelni?
–– Egy komplett városi környezetet
hozunk létre. Ez a tesztkörnyezet
arra szolgál, hogy azokat a szituációkat, amelyek egy városi környezetben történhetnek, tudnia kell
kezelnie az autónak biztonságos
körülmények között. A tesztkörnyezet 15 hektár alapterületen található, ahol a legkritikusabb városi
szituációk tesztelési lehetőségét
teremtjük meg. Mire gondolunk?
Kerékpársáv, mindenféle konfigurációjú gyalogátkelő, többsávos kereszteződés. Értelemszerűen nem
tudjuk megvalósítani a világ összes
városának az összes kereszteződését és forgalmi szituációját, de

rastruktúra szintjén most készült el.
A városképi elemek, a homlokzatok
és az összes közlekedési tábla pedig várhatóan jövő tavasszal. Ilyen
méretben egyébként a világon
egyetlen pálya van az Egyesült Államokban, viszont ott nincs mellette olyan klasszikus tesztpálya is,
amit mi itt létrehoztunk.
–– Akkor kijelenthetjük, hogy a
komplexitása miatt a tesztpályák
tekintetében ez a létesítmény a világon egyedülálló?
–– Igen, jelenleg ilyen komplexitású pálya nem érhető el. Egy-két
projekt folyik Európában. A BMW
most épít egy hasonló funkcionalitású pályát, de azt csak saját használatra, tehát nem lesz nyilvános.
A világpiacon tehát ilyen komplexi

tású pálya, amely tudja az önvezető és a hagyományos funkciókat is,
jelenleg még nincs. Kijelenthetjük,
hogy teljesen egyedülálló.
–– Egy kicsit kanyarodjunk rá a járművekre. Egészen pontosan az önvezető autókra. Hogy áll jelenleg
ez a fejlesztés? Az egy reális cél, elvárás lehet, hogy akár néhány éven
belül a forgalomban majd teljesen
önvezető autók közlekedjenek?
–– Nem. Nem igazán. Azt tudni
kell az önvezetéssel kapcsolatban,
hogy ennek van egy nemzetközileg
elfogadott besorolása. Öt önvezetési szintet különböztetünk meg.
Az egyes szint, ahol nincs a járműben semmiféle asszisztencia,
az ötös szint pedig az az önvezető
szint, amikor a jármű önmagában
képes arra, akár a sofőr távollétében is, hogy egyik helyről a másik
helyre külső segítség vagy sofőr
közreműködése nélkül önállóan elközlekedjen bárhol a világon. Nos,
az ötös szint nagyon-nagyon mes�sze van még. Jelenleg az összes
gyártó a kettes, hármas szint környékén van. Műszakilag a hármas
szint elérhető, de ezt a jogszabályok még nem engedik meg. Ennek
fő oka pedig az a közlekedésjogi
alapvetés, hogy a jármű vezetője
az, aki felelős minden egyes közlekedési helyzetben. Egy részleges
önvezetésnél azonban már elkezdjük átadni a felelősséget a járműnek, ez pedig jogilag aggályos,
egyáltalán nem tisztázott még.
–– A kettes-hármas közti szint
egyébként mit jelent?
–– A kettes szint olyan funkcionalitás, mint például a sávelhagyás-detektálás vagy a sávtartó
asszisztens. Ha megfelelő a felfestések minősége, akkor a jármű
a sávjában marad, továbbá képes
a hosszirányú és a keresztirányú
járműkontrollra az adaptív sebes-
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ségszabályozóval együttműködve. A következő szint, amikor például autópályás környezetben a
jármű tud előzni is. Itt egyébként
a felelősség még mindig a sofőrnél van, de már a jármű önállóan
cselekszik, és old meg egy relatív komplex szituációt. Sávot vált,
gyorsít, lassít. Leegyszerűsítve, a

a kérdést mindig a biztonság oldaláról szoktuk először megközelíteni. Ha egy teljesen önvezető
járműről beszélünk, akkor az is
fontos, hogy ez olyan társadalmi
folyamatokat indíthat el, amelyek
növelik a társadalmi mobilitást.
Például mozgásukban korlátozott
emberek, idősek vagy valamilyen

kezdve egészen 50 évig terjednek
a becslések.
–– És ha már a jövőről beszélünk.
A tesztpálya tekintetében mik a jövőbeni tervek? A pálya komplexitásának köszönhetően, feltételezem,
a pálya kihasználtsága is megnövekszik majd. Mi lesz a fő szegmens,
amire majd fókuszálni szeretnének?

hármas szint az, amikor egy adott,
jól definiált környezetet meg tud
oldani vezetői beavatkozás nélkül, de itt is elengedhetetlen a
sofőr figyelme és a felelőssége is
teljes. A négyes szint lesz az, amikor a sofőrnek nem kell egyáltalán
odafigyelnie, tehát elvileg újságot
olvashat vagy akár aludhat is a legtöbb helyzetben. Az ötös szinten
ezt bármikor megteheti.
–– Az önvezető autók fejlesztésének egyébként mik az okai?
Kényelmi tehát, hogy az embert
tehermentesítse vagy a balestek
elkerülése, azok minimalizálása?
–– Az eredendő motiváció a közlekedésbiztonság volt. Tehát ezt

fogyatékkal élők is sokkal mobilabbak lesznek. De a biztonságon
túl a hatékonyság, a takarékosság is rendkívül fontos szempont.
Ha egy teljesen összehangolt önvezető világról beszélünk, ahol
minden jármű ezen az elven működik, akkor a hatékonyság is javul. A járművek összehangolják a
mozgásukat, és ebből kifolyólag a
balesetek valószínűsége is a töredékére csökken.
–– Most tehát a kettes és hármas
között vagyunk, de mikorra várható az Ön által említett ötös szint?
–– Ahogy korábban említettem,
ez még jó messze van. Nehéz időpontot mondani, de 10-20 évtől

–– A központban az önvezető járművek állnak, de én mindig azt
szoktam mondani, hogy ez nem
egy önvezető járműves tesztpálya.
Ez egy olyan tesztelésre szolgáló
létesítmény, amely bármely technológia tesztelését lehetővé teszi.
Az előbbi folyamatokat figyelembe
véve nőni fog az önvezető járműves tesztek aránya, de a klasszikus
járműtesztek irányából közelítve,
az alapjárműre és annak fizikai kifejlesztésére és tesztelésre mindig
is szükség lesz. Jelenleg a klas�szikus dinamikai tesztek többségben vannak a pályánkon, de szinte
biztos, hogy mindez el fog tolódni
majd az önvezető tesztek irányába.
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Mű-fordítás
Kanczler-Thuróczy Zsuzsanna | Fotó: stock.adobe.com

C3-PO. Mond valakinek valamit ez a betűsor? És ha azt mondom Star Wars? Rögtön mindenkinek beugrik a galaxis több mint 7 millió nyelvén beszélő robotja, aki mindenkivel eltársalgott, és remek humorérzékkel is rendelkezett. A legnagyobb kérdés az, hogy megvalósul-e valaha a sci fi-irodalomban oly
gyakran megjelenő ötlet, hogy egy robot vagy gép beszélget egy emberrel, teljesen függetlenül attól,
hogy milyen nyelven folyik a társalgás.
Ha maradunk a tudományos fantasztikus irodalomnál Douglas
Adams Galaxis útikalauz stopposoknak című regényében megjelenő Bábel-halról feltétlenül említést kell tenni. A szerző által kitalált
élőlény az ember fülébe helyezve

azonnal megért minden nyelvet,
és lefordítja azt, ezáltal lehetővé
válik a kommunikáció.
Mielőtt a gépi fordítással, a mesterséges intelligencia eme részterületével közelebbről is megismerkednénk, lássunk néhány adatot a

földön fellelhető nyelvekről. A világon a 6500-7000 nyelv között van
12, úgynevezett legnagyobb nyelv,
amelyet a föld lakosságának kétharmada beszél. Kis gondolkodás
után mi is fel tudnánk sorolni jó párat belőlük, ilyen az angol, a fran-

HASTA LA VISTA, BABY
cia, a spanyol, a kínai, az orosz, a
portugál, a japán, az arab, a német és az olasz. De gondoltuk
volna, hogy a bengáli és az urdu is
ide tartozik? Ez a sokszínűség, és
hogy egyes nyelvekről nagyon kevés információval rendelkezünk,
egyrészt azzal van összefüggésben, hogy bizonyos elzárt területeken nagy valószínűséggel még
vannak felfedezetlen nyelvek, illetve vannak olyan térségek, ahol
egy országon belül is akár 800
feletti nyelven szólalnak meg az
emberek (pl.: Pápua Új-Guinea).
És akkor még nem beszéltünk a
nyelvjárásokról és a nyelv elkülönülésének jelentőségéről.
Mi történik akkor, amikor két ember beszélget egymással? Ahhoz,
hogy a beszélgetés létrejöjjön, és
megértsük a másikat, nagyon sok
kognitív képességre van szükség.
Ilyenek az emlékezet, a képzelet, a
humor, az irónia, és még sok minden más. Nem szeretnék belebonyolódni az ezzel kapcsolatos
modern agykutatási eredményekbe, de az agyféltekékről mindenképpen szeretnék említést tenni. A jobb agyféltekénk felelős
azért, hogy megértse a beszélő
hangsúlyait, szándékát, közlendőjét, a bal agyféltekénk pedig a
szótalálásért, a konkrét és elvont
fogalmak elkülönítéséért, a beszéd folyékonyságáért, valamint
a nyelvtani szabályok értelmezéséért felel. Ezek a képességek
kisgyermekkortól fejlődnek bennünk, függetlenül attól, hogy a világ melyik területén, mely nyelven
kommunikálunk. Látható, hogy
ez a folyamat, melyben még az
alvásnak is kiemelkedő szerepe
van, mennyire összetett és komplex. Bátor vállalkozás olyan gépet
létrehozni, amely egy profi tolmácshoz hasonlóan azonnal tud
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Ki volt Alan Turing?
Az informatika, és elsősorban a
mesterséges intelligencia atyja.
1950-ben publikálta a Számítógépek és intelligencia című művét,
mely arra keresi a választ, hogy
félrevezetheti-e egy gép az embert. Az úgynevezett Turing-teszt
lényege, hogy egy zárt szobában
leültetett embernek rá kell jönnie,
hogy egy mesterséges intelligenciával vagy egy másik emberrel
beszélget-e (természetesen nem
élőszóban, hanem számítógépen
keresztül). Az eddigi eredmények
nem túl kecsegtetőek, a próbálkozások alkalmával a kísérletben részt
vevők kb. 5 perc beszélgetés után jöttek rá, hogy nem emberrel kommunikálnak.
A brit matematikusnak nagy szerepe volt a II. világháború eldöntésében. Ő vezette azt a kódfeltörő csoportot, mely a németek által készített és tökéletesnek tartott híres, titkosításra és kódolásra használt
Enigma-rendszert törte fel.
A háborút követően programozással és mesterséges intelligenciával
foglalkozott, több publikációja is megjelent a témában. Sajnos hazájában nem becsülték meg. Homoszexualitása miatt – amelyet ebben
az időben betegségnek tartottak – kémiai kasztrálásnak vetették alá,
végül 1954-ben önkezével vetett véget életének. Csak jóval később,
2009-ben Gordon Brown brit miniszterelnök kért bocsánatot a kormány nevében, amiért ennyire méltatlanul bántak egy ilyen zseniális
elmével.

fordítani egyik nyelvről a másikra. A II. világháború sikeres kódfeltörési eredményén (Alan Turing – Enigma-kód) felbuzdulva az
IBM kutatói már 1954-ben olyan
fordítóprogramot hoztak létre,
amely orosz mondatokat fordított
angolra. A Georgetown-IBM-kísérlet hatására sokan gondolták,
hogy hatalmas áttörés előtt áll a
mesterséges intelligencia e területe.
Ehhez képest még napjainkban
sem beszélhetünk tökéletes gépi

fordításról. 1966-ban az Egyesült
Államok Védelmi Minisztériuma
kézhez kapta az ALPAC-jelentést,
amely a gépi fordítás kivitelezhetetlenségéről számolt be. Emiatt a
rákövetkező évtizedekben az ez irányú kutatások megszűntek, majd az
1980-as években újra előtérbe kerültek. Kezdetben a fordítóprogramok a szótármódszert használták,
ez az ötlet a hatalmas mennyiségű szabály és kivétel miatt egy idő
után elavult. A kutatók az 1980-as
évektől újabb modell felé vették
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az irányt. A statisztikai gépi fordítás lényege, hogy az előzőleg az
ember által lefordított és a gépbe
felvitt szövegeket a gép elemzi,
majd ezt a szótárt és nyelvtaniszabály-gyűjteményt használja a fordításhoz.
Ha online, gépi fordításról beszélünk kihagyhatatlan a témával
kapcsolatban a világelső Googlefordító program, melyet napi szinten 200 millióan használnak, és
egészen elképesztő, 150 milliárd
szót fordítanak le vele naponta.
A ma már 105 nyelvet egyre pontosabban kezelő fordítóprogram
2006-ban született, és egy évvel
később dobta piacra a Google.
Angol, orosz, arab és kínai nyelven indult el a Google Translate,
és akkor még igen gyerekcipőben
járt, hiszen úgynevezett mechanikus fordítással dolgozott, se-

gítségül hívva az ENSZ és az Európai Unió sok nyelvre lefordított
professzionális szövegeit. Habár
napjainkig találkozunk a Google
Translate által fordított vicces,
megmosolyogtató értelmezésekkel, mégis egyértelműen kijelenthető, hogy sokat fejlődött az évek
során. A kezdetektől indulva fokozatosan javult az önmagát tanító
rendszer, sőt a Google kutatásai
szerint 2016-ra 60%-kal sikerült kiküszöbölni a hibaarányt. Az interneten lévő szövegek folyamatos
tanulmányozásával, feldolgozásával tanítja önmagát a program,
és a kezdeti szisztémának egy továbbfejlesztett változatát az NMT
(neural machine transpaltion)
nevű rendszert használja, mely
során egész mondatokat fordít,
így elérve a sokkal megbízhatóbb
végeredményt.

Természetesen így is akad bőséges példa az elképesztően melléfordított mondatokra és kifejezésekre, mégis úgy kell tekintenünk
rá, mint egy gyors, ingyenes,
éjjel-nappal elérhető szolgáltatásra, ami megspórol nekünk
percekig vagy akár órákig tartó
szótárban való keresgélést.
A Google Translate egyik legfrappánsabb jellemzése egy internetes cikkben van találóan megfogalmazva, melyben egy olyan jó
szándékú, segítőkész baráthoz
hasonlítják, aki mindig rendelkezésre áll és lelkesen segít, azonban nem minden esetben adja a
legmegfelelőbb segítséget, és
néha pont az ellenkezőjét okozza
(hibás, megbízhatatlan fordítás)
eredeti szándékának.
A gépi fordítók hasznos dolognak tekinthetők, és oly sok

HASTA LA VISTA, BABY
mindenhez hasonlóan megkönnyíthetik az életünket, ám
elsősorban nyersfordításra alkalmasak, olyanra, amikor a lefordítandó
szöveg
lényegét
szeretnénk megérteni. Irodalmi
szövegek fordítására egyelőre
egyik program sem alkalmas, hiszen ezen szövegeknél a megértés alapvető fontosságú. Gyakran
az emberi fordítóknak is nehéz
megőrizni a jelentést vagy a versformát. A tolmácsok először értelmezik a mondatot, megértik,
és keresnek egy hasonlót, ami jól
leírja azt. A szavaknak különböző jelentései lehetnek, és csak az
emberen múlik, hogy a szövegkörnyezetből kitalálja a mondat
jelentését. Ehhez választásra van
szükség, ami a gépeket jelenleg
nem jellemzi, bármennyire is tanulékonyak.
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Bábel-hal
Az ószövetségi Bábel tornya történetét szinte mindenki ismeri,
mely szerint Isten megbüntetvén
Noé utódait, összezavarta nyelvüket, így arra kényszerítve őket,
hogy szétszéledjenek a világban.
E bábeli zűrzavar feloldására alkotta meg Douglas Adams egyik
kultikus, azóta világszinten elhíresült élőlényét a Babel fisht, azaz
a Bábel-halat. Az író teremtménye az örök klasszikus regénye, a
Galaxis útikalauz stopposoknak
egy legendás karaktere, melyet
Adams szerényen csak a világegyetem legfurcsább lényeként aposztrofált. Az apró, sárga színű,
piócára hasonlító lény fülbe helyezve csodára képes. Rácsatlakozik
az agyhullámokra, de nem hordozója agyhullámait használja energiaforrásnak, hanem azokét az emberekét, akikkel kommunikál. Gyakorlatilag egy hallókészülékhez hasonlítható, ami nem úgy működik,
mint egy általánosan használható hallásjavító készülék, hanem a beérkező agyhullám-energiák mentális frekvenciáját abszorbeálja (nyeli
el), és saját testébe építi az író elgondolása szerint. Mindezt követően a felvett és feldolgozott információt hordozója agyába üríti, így
lehetővé téve bárki számára, aki Bábel-halat helyez a fülébe, hogy
a világon bármilyen létező nyelvet megértsen. Hogy még absztraktabb legyen az animális fordítókészülék működési elve, Adams még
azt is megfogalmazza, hogy „a ténylegesen hallott beszédelemek
dekódolják azt az agyhullámmátrixot, amelyet a Bábel-hal táplál a
hordozója agyába”. Az emberi fantázia zsenialitását dicséri e lény
létrejötte és világhírneve, de tud-e ilyet készíteni a technológia? Próbálkozások mindenesetre már vannak. A Microsoft segítségével fejlesztettek ki egy olyan fülhallgatót, amely az emberi beszédet valós
időben fordítja le a saját nyelvünkre. A program ugyan még csak néhány nyelvet beszél, illetve nehezére esik a beszélő megértése is, de
képes a tanulásra.

Minden nyelv különleges és egyedi, melyet (most még) nem lehet algoritmusokká alakítani és feltölteni
egy rendszerbe. Gondoljunk csak
bele, egy gyermeket sem úgy tanítunk beszélni, hogy nyelvünk összes
szabályát és kifejezését beletöltjük

az agyába. Összegzésképpen elmondhatjuk, hogy egyelőre még
nem jött el a tolmácsok, műfordítók
alkonya, és habár már nem sok mindenről mondható ez el, de ebben
az esetben a gépekkel szemben jelenleg még nyerésre állunk.

28

HASTA LA VISTA, BABY

Okoseszköz,
mondd meg nékem!
Szabó Márta | Fotó: stock.adobe.com
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A Hófehérke és a hét törpe című mesében a varázstükör mondhatni hangvezérléssel működött, míg Gárdos Péter Királyi játék című regényében, bár a sakkautomata hódítja meg Európát (amelyet egy törpenövésű ember irányít elbújva a szerkezet burkolata alatt), de Kempelen – a feltalálója – a beszélőgépét
tekinti pályája csúcsának. Szépszerivel tudnánk mindannyian a mesék, az irodalom és a filmek világából
olyan példákat említeni, amikor az emberek segítői a tárgyak voltak, ők válaszolták meg például a hangvezérlés útján feltett kérdéseket. Néhány évtizede ez még futurisztikus elképzelésnek hatott.
Ma már azonban természetes,
hogy a mindennapi életünkben
a GPS elnavigál minket bárhová,
hogy az okoseszközeink beszédfelismerés révén képesek megválaszolni a feltett kérdéseinket, vagy hogy például a Google
Translate és a számítógépes fordítóprogramok úgy általában nemcsak lefordítják, de fel is olvassák
a legkülönfélébb nyelvek legkülönfélébb szavait, szószerkezeteit,
mondatait.
A példaként említett mesében kiderül, ki lapul a varázstükörben,
de mi a helyzet a fordítóprogramok és az okoseszközök beszédfelismerése esetében? Hogyan
kerül a szellem a gépbe? Ezen
kérdések megválaszolásához szép
emlékű alma materem, a Pázmány
Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi
Karának végzett digitálisbölcsészhallgatója, Vadas-Halmai Boglárka
segített.
A digitális bölcsészetről általánosan az mondható el, hogy a legkülönfélébb tudományterületekből
épül fel, mint például a nyelvészet,
filozófia, irodalom- vagy médiatudomány – hogy csak néhányat
említsek a teljesség igénye nélkül
Bogi felsorolásából, aki a kutatások módszertanáról elmondta:
számítógépes, algoritmikus eszközökkel dolgozik a diszciplína.
Ugye hogy milyen szerteágazó és

árnyalt a bölcsészet tudománya?
Különösképpen azért, mert az algoritmusok és a számítógépes
programok említését követően
már magától értetődik, hogy Bogiék matematikát és statisztikát,
valamint
valószínűségszámítást
szintén tanultak a mesterképzés
alatt – bölcsészként.
Na, de hogyan kerül bele a válaszadós programokba az a „valaki”,
aki válaszol? Honnan tudja, mit
kell felelnie? Vadas-Halmai Boglárka beavatott ebbe a titokba is.
Mint mondta, azért nem nevezhetők ezek a gépi tanulásos módszerek mesterséges intelligenciának,
mert önmaguktól nem képesek
a programok tanulni, emberi beavatkozás (szoftverek, programok)
révén parancsszavakat ismernek,
és ezekre reagálnak.
A fordítóprogramok esetében a
digitális bölcsészet abban segít,
hogy a fordítások két nyelv között minél természetesebbek legyenek. Bogi ezzel kapcsolatosan
hozzáteszi: az előre „megtanult
készlet” a számítógép munkájának az alapja. Azon dolgoznak folyamatosan a szakemberek, hogy
a tükörfordítást elkerülendő, az
adott program felismerje például
a többszavas kifejezéseket, a szavak mondatban betöltött szerepét, alternatív jelentését vagy épp
helyesen toldalékoljon. Ez a terület
még gyerekcipőben jár, ami talán

nem is meglepő, ha belegondolunk, hány nyelv esetében folynak
szimultán a munkálatok.
Az okoseszközök hangvezérlése
ugyancsak a beléjük plántált szókészletből gazdálkodik, amikor válaszokat fogalmaz meg számunkra. A felhasználó egyéni igényeit
veszik alapul, tehát amikor megkérdezem, mik a közeli éttermek,
a telefonon az inicializáláskor beállított adataimat fogja figyelembe
venni – jelen példánál maradva a
saját tartózkodási helyemet, és az
alapján fogja felsorolni a környék
vendéglátóipari egységeit. Olyan
jellegű kérdést hiába is teszünk fel
nekik, amelyben a kedvenc színüket és ételüket kérdezzük, közlik,
nincs válasz. Hangvezérlés révén a
különböző alkalmazásokat is meg
tudjuk nyitni az okoeseszközzel,
hívást tudunk indítani, internetes
keresését tudunk lefuttatni. Ezen
funkciók gyakorlati haszna egyértelmű, és itt elsősorban nem a kényelmi funkcióra gondolok, hanem
sokkal fontosabb, hogy a vakok és
gyengén látók okostelefon-használatát is lehetővé teszi.
Hogy mi a jövő? Tíz év múlva egy
cikkben majd megírom. Folyamatos a verseny a különböző cégek
és vállalatok között, folyamatosan
zajlanak a fejlesztések mind az eszközök, mind a rajtuk futó programok, szoftverek kapcsán. Határ a
csillagos ég.
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Robotolunk
Váczi Gergő | Fotó: Magellán

A modern technika, a műszerek, gépek fejlesztése és fejlettsége ma már nélkülözhetetlen szinte minden
iparágban. Természetesen ez alól a Paksi Atomerőmű sem kivétel. Itt azonban talán hatványozottabban
igaz, hogy a kreativitásnak, a találékonyságnak és a rögtönzésnek még nagyobb szerepe van, mint más
veszélyes üzemben. Egy kis csavar vagy alátét vagy éppen egy kulcscsomó illetéktelen helyre való beesése ugyanis komoly problémákat okozhat. Ha pedig véletlenül megtörténik a gond, akkor ezeket a
lehető leggyorsabban ki kell szedni, a bajt el kell hárítani. Ez a dolga a Vizuális Technika és Manipulátorkezelő Csoportnak (VTMKCS), ahol speciálisan kiképzett szakemberek elképesztő találmányokkal, és
persze a modern technika alkalmazásával őrködnek az erőmű felett, biztosítva a biztonságos villamosenergia-termelést.
Guruló… hajlékony… robosztus…
falon mászó…, vagy éppen szarvasbogárhoz hasonlító, mindent
felszedő…
Életünk könnyebbé tételéhez a kisebb-nagyobb robotok, a modern
technika óriási segítséget nyújtanak. A Paksi Atomerőműben azonban ennél is többet jelentenek.

A biztonságos működés záloga,
hiszen ezek segítségével olyan hibák háríthatók el, amelyek akadályozhatnák az erőmű működését,
ez pedig hatalmas költséggel járhatna.
A legmodernebb gépek azonban semmit sem érnek hozzáértő
kezek nélkül. Az atomerőműben

egy speciális csoport dolgozik
azon, hogy minden váratlan helyzet gyorsan, biztonságosan és a
működést nem veszélyeztetve
megoldódjon. „Ő a mi kis szerelmünk, amit a kollegámmal hoztunk
létre, a kezünk által született meg.
A saját ötleteink alapján dolgoztuk ki ezt a kamerarendszert, ez-

MAGELLÁN
zel a megfogócsipesszel a végén
egybeépítve.” Török Péter vizuális vizsgáló büszkeséggel átitatott
tekintettel beszélt a kis robotkarról, amely a legnehezebben felszedhető tárgyakat is könnyedén
markolja fel. Ritkán ugyanis, de
előfordulhat, hogy oda nem illő
tárgy, kisebb csavarok, alátétek,
anyagdarabok kerülnek be a rendszerbe, amit azonnal el kell távolítani. Ehhez pedig gyakran egyedi
eszközöket kell gyártani. A kis találmány másik szülőatyja Poroszkai Tamás, aki hasonló pozícióban
ténykedik. „Ennek a pontos neve,
idegentest-eltávolító manipulátor.
Ezt csővezetékekben idegen testek eltávolítására használjuk, 100200 milliméter átmérőjű csövekben.” Ennek az eszköznek az egyik
különlegessége a végén lévő csipesz. „Ez bezárul, és nem tud belőle kiesni, szóval, ha találunk például egy hatos csavart, akkor azt
megfogjuk vele, és gyakorlatilag
nem tud kiesni belőle.”
De nem ez az egyetlen speciális
eszköz, amit a VTMKCS tagjai lét-

rehoztak. „Ez egy speciális tagosított összeszerelhető szerszám,
idegentest-eltávolításra, illetve vágásra lehet használni.” Szabó Péter is találkozott már lehetetlennek
tűnő feladatokkal. A lényeg szerinte, hogy mindig kreatívan kell hoz-
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záállni, mert csak ez viheti előrébb
az embert, és juttathatja el a megoldásig. Ennek a kreativitásnak a
„gyermeke” a kezében lévő műszer is, aminek a különlegessége,
hogy ezekből az 50 centiméteres
darabokból lehet összeállítani.
Így akár három méter hosszúra
is bővíthető. Ennek a végére pedig szintén egy, a csapat által kifejlesztett vágóalkalmatosság is
szerelhető. „Ez egy egyoldali késsel rendelkező rávágó típus. Azért
gyártottuk ilyenre, hogy ne tudjon
a kettő penge közé beékelődni,
begyűrődni az anyag, hanem biztos vágást lehessen vele végrehajtani.”
De nézzük is tovább a palettát,
hiszen a kreatív megoldások tárháza szinte végtelen. Bódis Csaba
olyan, szintén a csapat által kifejlesztettet mutat, ami konkrétan
meghajlítható. „Maga a szár azért
készült 10 milliméteres üvegszálas
rúdból, mert ezt egy berendezés
belső felületén, a palástfelületén
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meg lehet hajtani.” És ebben az állapotban is elvégezhető az a mozdulat, amivel a csipesz nyitását és
zárását el lehet végezni.
A VTMKCS eszköztára persze nem
csak kreatív és egyedi eszközökből áll. A legmodernebb technika

is képviseli magát, mint például
az a mini tengeralattjáró, ami vízzel vagy más folyadékkal telített
helyeket tud feltérképezni és különböző feladatokat ellátni. „Ez
az eszköz sugárzásálló, a bóros
közegnek ellenáll, tehát a korrozív

hatásoknak ki lehet tenni.” Schreiner Ferenc, a VTMKCS vezetője
elmondta, hogy ez a tulajdonság
valamennyi eszköz esetében fontos tényező az erőmű speciális körülményei okán. A gép kezelése
két karral történik. „Az egyikkel a
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függőleges, a másikkal a vízszintes mozgást tudom befolyásolni.
Ahogy az ember mozgatja a karokat előre-hátra, látszik, hogy az impellerek elkezdenek mozogni.”
A szerkezet irányítása nem egyszerű, mivel a kezelő a kamerák képei alapján látja a mozgását. A kis
tengeralattjáróra speciális csipesz
is felszerelhető, hogy az esetleges
idegen testeket el lehessen távolítani. És hogy mennyibe kerül egy
ilyen kis csoda? Nos, arra Ferenc
csak sejtelmes utalást tett. „Pontosan nem tudom megmondani,
de több tízmilliós tételről van szó.”
Az idegen testek, tárgyak kiemelésén kívül a csoportnak vizuális
anyagvizsgálathoz is kell felvételeket készítenie. Méghozzá a
leglehetetlenebb helyeken is.
Mint például függőleges falakon.
„A szénacél tartálynak a palástfelületén függőlegesen lefelé haladva is tudnia kell vizsgálni.” Tuboly Péter kezében van az irányítás
ennél a kis járműnél, ami egy miniatűr harci járműhöz hasonlít leginkább. Így nem is csoda, hogy ezzel a műhelyen belül csak tanknak
becézett eszközzel mintegy 40-50
méter távolságban is tudnak vizsgálatokat végezni. A tökéletes felvételeket speciális „szemekkel”
végzik. „Egy 34-es forgó-billenő
kamerával, aminek van fénye is, illetve hátul van egy kisegítő világítás és egy tolatókamera.”
Az erőműben arra is nagy figyelmet fordítanak, hogy mindig a
legmodernebb eszközök segítsék
az itt dolgozók és ezáltal a vállalat munkáját. Bácskai Péternek,
aki hosszú évtizedek óta erősíti a
csapatot, tökéletes rálátása van a
régebbi és a jelen helyzetre. Elmondta, hogy az erőmű igyekszik
mindig a legjobbakat beszerezni,
és olyan eszközökbe fektetni, amik

az itt dolgozók munkáját könnyítik,
ezáltal pedig növelik a hatékonyságot. Mindezt egy régi szivattyú
demonstrálja. „Ez egy nagyon régi
fejlesztés, és igazából soha nem is
voltunk oda érte, mert borzasztó
nehéz. Éppen ezért nagy örömmel
fedeztük fel egy német cégnél ezt
a kis szivattyút, amit hozzámérve,
látható, hogy mekkora a méretkülönbség, és kétszer akkora teljesítménnyel működik.”
Egy kis időre most nézzünk be az
egyik irodába, hiszen az egyedi
tervezésű eszközökhöz gyakran
egyedi alkatrészek kellenek, amelyeket itt terveznek és készítenek
el. „Ez egy manipulátornak a billenőkapcsolója, amit nemrég kellett
legyártani.” Kiss Krisztián a többiekhez hasonlóan vizuális vizsgáló, de a számítógép mellett a
tervezésből is kiveszi a részét. „Az
első feladat, hogy számítógéppel
egy kifejezetten erre a célra kifejlesztett programmal elkészítjük az
alkatrész vázlatát. Hogyha ez kész,
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akkor a modellbe visszamegyünk,
és kihúzással vagy akármilyen mintával elő tudjuk ezt hozni.” A 3D-s
modellt pedig a gyártás előtt stílusosan egy 3D-s nyomtatóval kinyomtatják, hogy fizikai valójában
láthassák, hogy az alkatrész megfelel-e az elvártaknak. Ha pedig
minden rendben, akkor jöhet az
igazi, használható mintadarab legyártása.
A speciális csoportban jelenleg kilencen dolgoznak. A szakemberek
tudása rendkívül sokrétű. Gépészmérnökök, számítástechnikai szakemberek, autószerelő, forgácsoló,
hegesztő is van az egységben.
De anyagvizsgálói és minőségellenőri képesítéssel valamennyien
rendelkeznek. Ez a sok ismeret,
szakmai alázat, hozzáértés, kreativitás és persze technikai felszereltség pedig mind szükséges ahhoz,
hogy az erőmű üzemeljen, hogy
mi mindannyian folyamatos és biztonságos energiaellátásban részesüljünk.
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Élmények a Duna-körön
Bölcske, ahol megnyugszik a lelkünk
Susán Janka | Fotó: Susán Janka
És tényleg. Jó időnként kizökkenni a rohanós reggelekből és a sietős délutánokból, amikor még egy
fontos teendőt igyekszünk bepasszírozni estig, vagy hétvégén bepótolni a hétközben elmaradottakat.
Biciklizés, kenuzás, borkóstolás. A program Pakson kezdődik a Duna menti gáton, ahonnan elbiciklizünk
Bölcskére, a Duna holtágának vadregényes világába. Ott, miután pihentünk egy kicsit, kenuba ülünk, és
a csend, az ártéri erdők és szigetek birodalmában halk evezőcsapásokkal felfedezzük a madarak, halak
és hódok életterét. Kikötés után már ismét jólesik egy kis mozgás, és elkerekezünk a bölcskei pincehegyre, ahol megkóstoljuk a finom helybéli borokat, mellé a falubeli sonkát, sajtot, zöldségeket és gyümölcsöket. Nézzük egy kicsit részletesebben a szakaszokat.

Paksról a Duna menti
gáton Bölcskéig biciklivel
Az utóbbi időben sokat tekerünk
Pakson és környékén, amelynek
rendszeresen ismétlődő helyszíne a Duna menti gát. Aki esetleg
nem Pakson él, és a biciklijét erre
a túrára autóval szállítja, annak
is jó startpont a 6-os számú főút

mellett kezdődő gát, mert parkolási lehetőséget is talál itt, de
megállhatunk egy picit a városhoz közelebb, a régi téglagyárral
szemben is. A biciklizésben sok
szépséget lehet találni, emiatt
vannak különböző stílusú biciklisek is, kezdve a kedvtelési bringásoktól a profi gyorsmenőkig.
Ezt a túrát kezdőknek is szívesen

ajánlom, rendszeresen szoktunk
találkozni kényelmesen tekerőkkel,
hiszen szintemelkedésről szinte
nem kell beszélnünk, ami jelentős
könnyebbség. Megjegyzem, így
kimaradnak a rövidebb-hosszabb
gyorsabb száguldások a jól megérdemelt lejtőkön, amihez előtte
azonban fel is kell küzdeni magunkat. Abban is különböznek a bicik-
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lisek, hogy milyen sűrűn szeretnek
pihenőt tartani. Bölcske előtt javaslok egy rövid megállót kb. félúton Madocsánál a Viza büfében,
mert nagyon finom a limonádéjuk.
Mi is megálltunk itt, és utána újult
erővel folytattuk utunkat. Bal oldalt szépen megművelt, változatosan ültetett szántóföldek kísérnek,
a töltésről igazán messzire elláthatunk, jobb oldalt pedig időnként
átvillan a Duna kékje az ártéri erdőkön, fákon keresztül. Bölcskéhez közeledve a holtág már egész
közel látszik a töltéshez. Még nem
ér véget a bicikliút, amikor a KajakKenu Pontot mutató táblánál jobbra kell letérni a gátról.
A túra számokban:
A Paks (gát elejétől) – Bölcske kerékpárút hossza: védőgát
elejétől 9 km a Viza bisztróig,
A Viza bisztrótól Bölcskéig: 9,
összesen: 18 km; a holtág hos�sza (vízibázistól): 6,2 km (megfelelő vízállás esetén).

Kenuzás a bölcskei
holtágon
Galó Levente és néhány társa, a
Dunaparti Csónakház Egyesület
oszlopos tagjai vártak bennünket a hangulatos parton. Levente
büszkén említi, hogy sikerült csatlakozniuk egy, az alsó-dunai részt
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fejlesztő pályázathoz, így épülhetett meg náluk is a modern KajakKenu Pont. A holtág miatt olyan jó
természeti adottságokkal rendelkeznek, hogy megyei jogú városok
mellé is bekerülhettek. A bázisuk
egy kétszintes épület, amelynek
alsó szintjén csónaktárolót, az
emeletén vizesblokkokat és klubhelyiséget alakítottak ki. Az atomerőmű is hozzájárult a fejlesztéshez, az épület körül a parkosítást
tudják ezzel befejezni, hogy a biciklivel vagy vízről érkezők is kényelmesen, rendezett körülmények között tudjanak megpihenni.
Hosszú távú terveik között még
kempingezési lehetőség megteremtése is szerepel. A földszinten
tárolják a hat darab profi, négyszemélyes túrakenut, ezeket lehet
kibérelni.
Röviden egyeztetünk, ki jön velünk
a kenuzásra, aztán a fiúk felkapják a
kenut, és már szállhatunk is be. Nekem van csak fényképezőgép a kezemben, a többiek eveznek. Leventén kívül Kis Miklós „Micus” kísér
minket, ő lesz a kormányos. A holtágon nem átfolyik a Duna vize, csak
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egy ponton van vele közvetlen kapcsolata, emiatt tekinthető különlegesnek az itteni rész. Többszintű
a holtág, rengeteg szigettel, ezt
indulunk el felfedezni. Közben Levente elmeséli, hogy nem is hirdették még a létesítményt, de már jó
páran megtalálták őket, olyanok is,
akik a Szigetköz helyett választották
a bölcskei holtágat. Szerencsére a

gasabb, megháromszorozódik a
bejárható vízfelület. Mutatják merre tárták fel a római kori kikötőerőd
maradványait, de most elfedi a víz.
A területen fészkel egy réti sas is, a
fészekhez kenuval nem juthattunk
el. A víz melletti és vízre hajoló fákon itt-ott felfedezhetjük a hódok
nyomát is, és észreveszünk egy
méltóságteljesen figyelő kócsagot

helybéliek is élnek a lehetőséggel,
a nyáron több gyerektábor résztvevőit túráztatták. Azt hiszem, Levente ötletei végtelenek, így hozza
szóba, hogy céges tréningeknek is
tudnak helyszínt adni, jövőre pedig
a kenukon kívül SUP-okat is szeretnének vásárolni, mert manapság
szívesen eveznek ezekkel az emberek. A holtág vize leginkább sima,
nincsen sodrása, így SUP-pal is jól
lehetne haladni. Jövőre már elkészülhet a tűrakóhely, így főzési lehetőség is lesz. Szeretnék megőrizni a környék érintetlenségét, ezért
nem terveznek túlzó fejlesztéseket.
„Pihenj meg nálunk Vándor, ne hajszold úgy az életet!” – Kiss József
egykori polgármestertől ered az
idézet, említi Levente, ami pontosan kifejezi az egyesületük egyik
legfontosabb alapelvét.
Ottjártunkkor viszonylag alacsony
volt a víz, de ha egy méterrel ma-

is. Olyan jól haladunk, hogy megjön a kedvünk, menjünk ki egészen a nagy Dunáig. Csendes a víz,
halkan csobbannak az evezők, aki
szeretne az evezéssel ismerkedni,
itt biztonságosan megteheti. Egy
óra alatt körbe lehet járni a területet, de persze ez csak egy gyors
ismerkedésre elegendő, akár egy
napot, de többet is el lehetne itt
tölteni. Levente kempingötlete bizony megvalósulhatna.

Borkóstolás
Az evezés után ismét biciklire szálltunk, és egy rövid tekerés után
a falun átmenve megérkeztünk
a pincehegyre. A Tomolik pincéhez igyekeztünk, ahol reményeink
szerint finom falatokkal és borokkal várnak minket. A pincék a falu
fölé magasodnak, hangulatos kicsit
körbesétálni a majdnem négyszáz

pince és présház között, lepillantani a templomtornyos panorámára. Mi tagadás, megéheztünk ennyi
aktivitás után, és a finom falatokat
kínáló tálak minden elképzelésemet felülmúlták. Kiderül, hogy
a sajtot kivéve, minden a faluból
való. Ha korábban jelentkezünk be,
akkor helybéli kecskesajtot is kóstolhattunk volna. Tomolik János
borát kóstoljuk először, egy 2019es olaszrizlinget. A tizenkét hektáron termelt szőlője közül az olaszrizling területe a legnagyobb, mert
ez a fajta nagyon szereti az itteni
löszös talajt, és minden éveben kiszámítható a termése. Még nincsen
idei bor, szóval ez még mindig újbor – mondja, és vele nevetünk.
Elmeséli, hogy a borok közül szíve
csücske a schiller. Paksot a hetvenes években a paksi schillerről ismerték sokan, nagy mennyiségben
készítették és szállították országszerte. Azóta megváltozott a készítési technológiája, nem vegyítik
már a kékszőlőt fehérrel, mert így
finomabb, gyümölcsösebb íz érhető el. A tolnai dombvidék löszös
talaján szép minőségben lehet ezt
előállítani. Teszik ezt olyan sikerrel,
hogy a Pakson megrendezett schillerfesztiválon háromszor hozták el
az aranyérmet. Levente elmondja,
hogy szeretnék támogatni a kisebb
borászokat azzal, hogy a boraiknak
bemutatkozási lehetőséget biztosítanak borkóstolókon. Így ismerhettük meg Sitkei Gábor pici, félhektáros szőlőjét, ami a Duna mellett
található, különleges vörös agyagos és mészköves altalajjal, amin
négy fajta szőlőt termel. A talajnak
köszönhetően a bölcskei borok lágyabbak, mert már a tőkén le tud
bomlani a sav, és nem kell kemikáliát használniuk savbontásra. Egy
finom bánáti rizlinget hozott kóstolni, ami manapság már ritkaság-
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számba megy Magyarországon.
Mivel ez egy igen bőtermő fajta, a
minőség védelmében korlátozza a
termés mennyiségét. János kiemeli, hogy Gáborhoz hasonló fiatalok
kevesen foglalkoznak bortermeléssel, mert ez bizony kemény fizikai munka, és sajnos egyre inkább
tért hódít a nagyüzemi borászat.
Ezért próbálja iskolás gyerekekkel

is megismertetni a szőlőtermelés
szépségeit. Gábor hozzáteszi, hogy
azért ehhez élettapasztalatra is
szükség van, mert kisgyerekként ő
sem szeretett a szőlőben dolgozni.
Minden év más feldolgozást kíván,
az idei év egyelőre jónak mutatkozik. A szőlőnek nagyon jót tesznek
azok a napok, amikor éjjelre visszahűl a hőmérséklet tíz fok körülire,
napközben pedig nem emelkedik
harminc fok fölé. Harminc fok fölött
már károsodhat a szőlő, megégnek
a szemek. „A jó bor a szőlőben szü-

letik” – emeli ki János, és minden
bornak van egy életpályája. A rozé
egy évre készül, a legfinomabb januárban és februárban, a vörösborok több évig is finomak maradnak,
fejlődnek. Az utolsó, amit kóstolunk egy rozé. 2018-ban az ország
legjobb rozéját készítették, 536
minta közül lettek győztesek. Azóta
SynVino díjas a pincészetük.

Nehéz volt befejezni a vidám beszélgetést, de még előttünk állt
az út vissza Paksra, ami – ha nem
állunk meg egy pici pihenőre Madocsánál – minimum egy óra a gát
kezdetéig, de nekünk onnan még
haza is kellett tekerni, így majdnem másfél óra. Ezt a programot
be lehet préselni egy délutánba,
de nem érdemes. Legyen rá inkább egy teljes napunk, hogy mindenre kényelmesen tudjunk időt
szakítani. Ha valami szépet látunk
a mezőn, megcsodálhassuk, vagy
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mielőtt kenuba ülünk, pihenhessünk egyet. A kenuzás alatt kiköthessünk az egyik szigeten (például
ott, ahol nemrég Borbás Marcsi főzött), fürödjünk egyet, és a borkóstolóra is legyen időnk. Akár meg is
szállhatunk a faluban, és másnap
kényelmesen visszatekerhetünk.
Rengeteg program közül válogathat az olvasó az Élmények a Duna-

Virtuális összekapcsolása a
Duna Tolna és Bács-Kiskun megyei szakaszához köthető kirándulóhelyeknek és programoknak. A létrehozásával azt a célt
tűzték ki, hogy könnyen megismerhetővé és elérhetővé tegyék az itt található aktívturisztikai élményeket, a kerékpárral,
vízen és gyalogosan bejárható
útvonalakat. Látványosságokra,
kulturális emlékekre és programokra is igyekeznek felhívni
a figyelmet. Röviden úgy lehet
összefoglalni, hogy a Duna középső szakaszának mindkét
partján lévő és az onnan csillagtúra-szerűen
megközelíthető
látnivalókat, programokat vonták be a szervezésbe. Északon a
dunaföldvári, délen a szekszárdi
híd határolja ezt a területet, és
azért kör, mert a folyó mindkét
oldalát érinti.

körön Facebook-oldalán, de személyesen is érdeklődhet Pakson,
a Dózsa György út 20. alatt lévő
információs központban vagy telefonon: 20/427-5248.
Élményre fel a Duna mente mindkét oldalán!
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Szellem nélkül csak
gépek vagyunk?
Krizsán Árpád | Fotó: stock.adobe.com
Hozzászoktunk már a gépek, sőt lassan a robotok használatához. De mennyire támaszkodhatunk ezen
eszközök használatára? Nyilván sokunkat foglalkoztat ez a kérdés. Azt leszögezhetjük, az élet bizonyos
területein nemcsak, hogy hozzászoktunk, de szívesen is használjuk a gépek adta lehetőségeket.
Természetesen, amikor a gépeket
vagy a robotokat említjük, nagyon
összetett és sokféle rendszer juthat eszünkbe.
Az iparban használatos robotok
egyrészt az emberi munkát váltják ki, itt mindjárt egy olyan kérdés
merül fel, hogy erre szükség van-e
egyáltalán. A választ több szempont ismeretében kaphatjuk meg.
Egyrészt, ha munkaerőhiány van,
akkor szükségszerű a géphasználat, másrészt az ipari robotok állandó és megbízható minőséget
tudnak gyártani mára, és ráadásul
még lényegesen gyorsabbak is
tudnak lenni, mint az emberi erőforrás. Az ilyen felhasználásban
persze a gazdaságosság is fontos
szempont. A fogyasztási szokásaink és az igények ezt a fajta alkalmazást természetessé tették.
Azért azt is jó megjegyezni, hogy a
robotokkal kiváltott munka a monoton munkavégzést tudta leváltani. Nem kell magyarázni, hogy
a monoton munkavégzésnek van
azért pszichológiai hatása is.
Az ipari robotok bevezetése a
munkaerőpiac
átrendeződéséhez, bizonyos területeken munkanélküliséghez vezetett. A mai fejlesztések viszont már nem ezt a
szegmenst célozzák meg. Olyan
területeken akarják az emberi

munkát robotokra cserélni, ahol
munkaerőhiány van. Egyre több
helyen alkalmaznak információs és
ügyfélszolgálati robotokat. Azért
az ilyen jellegű munka is tud gépies lenni, van lehetőség a gépek
használatára.
Gondolom, többeket érdekel,
hogy meddig tart ez a folyamat.
Meddig mehetünk a robotok fejlesztésével? Mire lehet még a robotokat használni?
A háztartási robotok éppen a saját dolgunk megkönnyítése és a
kényelmünk miatt terjednek. A robotporszívók, robotfűnyírók szépen teszik a dolgukat, ha rendben
tartjuk a helyet, ahol dolgoznak,
igazából semmire, még önmagukra sem veszélyesek.
De gondoljuk kicsit tovább a dolgot, hiszen a közlekedésben is
megjelentek a robotok a biztonság érdekében. A repülés során a
fel- és leszállás a problémás rész,
a repülés nyugis szakaszában már
régóta alkalmaznak robotpilótát,
de ugyanez a kötöttpályás szárazföldi közlekedésben is működőképes. A vonatok, metrók esetében
nyilván könnyű megoldani az önvezetést, hiszen a pálya rögzítettsége miatt viszonylag „egyszerű”
az embert kivenni a rendszerből,
és egy-egy adott esetben még

gyorsabban is reagálnak a gépek,
mint az ember a váratlan helyzetekre.
A kényes kérdés a közút. Az önvezető autók elterjedésére még nyilván várni kell, de számos fejlesztés
már megjelenik a mai autókban,
amik az önvezetés lépcsői lehetnek. A legkorábbi ilyen találmány
az automata váltó, ami kezdetben
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talán kényelmi szempontból lehetett fontos, azonban a mai, akár 8
fokozatú váltók a motor optimális működésekor kevesebb üzemanyag-felhasználást is lehetővé
tesznek. A biztonság szempontjából kicsit gépesített a blokkolás
és kipörgésgátló, amik a maximális
lassulás és gyorsulás elérését segítik, nyilván egy magát vezető rendszerben a gép szerves részeként,
egyelőre csak biztonsági felszerelésként. Mindenesetre tesztelnek már olyan teherautókat, amik

kat összerakjuk, már majdnem kész
a robotizált autó, hiszen tud sávot
tartani, táblát és akadályt felismerni, hatékonyabban, mint az ember.
Viszont éppen az ember miatt még
várni kell az ilyen járművek elérésére, hiszen nagyon komoly rendszernek kell ahhoz kiépülnie, hogy
biztonsággal működhessenek forgalomban az önvezető járművek.
A gép sajnos nem látja, nem igazán érzékelheti a forgalom többi
résztvevőjének gondolatát, ha úgy
tetszik, nem tudja felvenni a szem-

ismerni fogják. Így valóban igaz a
felvetés, hogy szellem nélkül csak
gépek vagyunk, hiszen éppen a
gondolatok és érzelmek, az azokra adott válaszok különböztetnek
meg a robotoktól. Mindemellett
szükségünk van a gépekre, megkönnyítik a munkát, segítenek tájékozódni, és olyan helyekre is eljuthatnak, ahova ember még nem.
Az Atomenergetikai Múzeumban
még nem használunk robotokat, a
csoportos látogatók nagy száma
miatt azonban az egyéni látoga-

a hirtelen előforduló akadálynál
automatikusan vészfékeznek, természetesen lényegesen kisebb
reakcióidővel, mint ha egy átlagos
sofőr vezeti az autót. A sávtartó
és sebességtartó elektronika és a
holttérfigyelő szintén a biztonságot és a kényelmet segíti, de több
típusnál már elérhető, hogy az autó
magától parkoljon. Ha a felsorolta-

kontaktust a többiekkel, csak a
többiek jelzéseit tudja érzékelni és
arra tud reagálni.
A jövő valószínűleg azt hozza,
hogy a robotok egyre több területen veszik át az emberek feladatait,
azonban biztosak lehetünk benne,
hogy a robotok nem lesznek képesek valódi érzelmek kifejezésre,
legfeljebb azokat utánozni és fel-

tók esetében nincs mindig kapacitásunk a tárlatvezetésekre, így
adódott, hogy keressünk rá valami
„gépesített” megoldást. Folyamatban van egy olyan, személyes tárlatvezetést helyettesítő lehetőség,
ami okoseszközzel segíti a látogatóknak a múzeumi tájékozódást.
Az ilyen fejlesztések a látogatói élmény fokozásában is fontosak.
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Újító szellemiség
Bencze Eszter
Az Atomenergetikai Múzeum az ország egyetlen atomerőművének
tárgyi emlékeivel és a múzeum attrakcióival páratlan élményt kínál
az ide látogatóknak; a helynek egyedüli a szellemisége.
Korunk nemzetközi tendenciáinak
megfelelően a múzeum munkatársai két éve komoly fejlesztőmunkába
kezdtek a virtuális élménykínálat területén. 2018 őszén a Tudományok
Fővárosa c. rendezvényen debütált az első, kiterjesztett valóságban
megtekinthető műtárgy és az Atomenergetikai Múzeum elnevezésű alkalmazás. A nyilvánosság számára
történt sikeres bevezetés után, egy
nagyobb projekt keretében kibővült
az áruházakból ingyenesen letölthető alkalmazás további nyolc háromdimenziós műtárggyal, animációkkal,
fotó- és filmarchívummal, tárgytörténettel. Ennek az új technikai fejlesztésnek köszönhetően a múzeum
több tárgya valósághű modelleken
keresztül számtalan rendezvényen
sok száz emberhez eljuthatott.
Az idei évben, a vírushelyzet miatti
ideiglenes bezárás idején a digitális
tartalmak, a digitális múzeum került
előtérbe. A meglévő kiterjesztettvalóság-tartalmaknak
köszönhetően
otthonuk valóságos terében saját
okoseszközük segítségével láthatták
a múzeum virtuális kincseit az érdeklődők. A 360°-os panorámaképek által pedig úgy tudja az érdeklődő a
teljes 360°-os környezetet magába
foglalva megtekinteni, mintha ott állna a helyszínen, és körbefordulna.
A tavaszi karanténidőszak alatt „életre kelt” műtárgyak nagy sikerrel futottak online, 3 hónap alatt több
mint egymillió eléréssel. A felhasználási tapasztalatokat és visszajelzé-

seket kamatoztatni tudta a múzeum
a tervezett, friss fejlesztésekben.
Az újszerű közvetítési formák, digitális fejlesztések a munkatársaktól is
megkövetelik az újító szellemiséget,
alkotóképességet és találékonyságot.
Jelenleg befejező fázishoz közeledik a múzeum komplex virtuális tárlatfejlesztése, és a tesztelések után,
remélhetőleg még idén a publikum
elé kerülhetnek a tartalmak. A projekt négy, egymáshoz is kapcsolódó
részből áll. Legfőbb eleme a Virtual
Guide, a virtuálisan vezetett múzeumi séta alkalmazás. Számtalan előnye
mellett az egyik legfontosabb, hogy
a látogatók sokszínűbb és látványosabb múzeumi élménnyel lesznek
gazdagabbak. Saját okoskészüléküket használva az önálló múzeumi bejárás során személyesebb élményben
lesz részük, a tárlatvezető alkalmazásban található multimédiás tartalmakon (videó, animáció, háromdimenziós modellek, kiterjesztett valóság
stb.) keresztül, egyéni tempóban és
az érdeklődésnek megfelelően fedezhető fel a gyűjtemény. A guideban a tervek szerint 8 + 1 állomáson
keresztül két bejárási mód (lineárisan
vezetett túra, ahol az állomások egymást követik és szabadon választható
állomások) közül választva lehet majd
haladni. Állomásonként jellemzően
három tartalom jelenik majd meg (1
db AR vagy VR, 1 db videó, 1 db fotósorozat), valamint egy rövid információs szöveg olvasható. Az állomások

mobileszközzel való felismerésének
technikai módja is kétféle lesz.
Az elmúlt két évben megfigyelve a
felhasználókat, arra a következtetésre jutottunk, hogy a meglévő applikációval játszani is szeretnének, erre
eddig azonban nem volt lehetőség.
A másik folyamatban lévő fejlesztés
ezért egy úgynevezett játékapplikáció, szintén egy komplex alkalmazás, mely három interaktív elemet
fog tartalmazni. Az egyik eleme az
„ÜrGame” elnevezésű játék, egy
gyermekek számára készített kvíz,
amelyből játékosan ismerhető meg
az ürge életmódja. A kérdésekre
adott válaszok helyességének megismerésében a kiterjesztett valóság segítségével egy háromdimenziós ürge
segíti a játékost. A másik játékelem
egy összeszerelős játék, amelyben
az erőmű felépítésével és működésével ismerkedhet meg a felhasználó.
Az „Építs atomerőművet” játékban
„drag and drop” technika segítségével háromdimenziós modellben tehetik a helyükre a játékosok az atomerőmű legfontosabb elemeit, majd
a sikeres összeszerelés után körbe is
nézhetnek az épület körül. A harmadik tartalom az „Élet az atomerőműben” című digitális mesekönyv, amely
egy, a múzeum korábbi nyomtatott
meséjének továbbfejlesztett változata. Gazdag és változatos vizuális
megjelenés és többfunkciósság jellemzi, mindezt az interakciók men�nyiségének egyensúlyban tartásával
és a funkciók – mint például a narráció – kikapcsolásának lehetőségével. A digitális mesekönyv gyerekek
számára is érthetően meséli el, hogy
hogyan lesz az uránból energia, és az
hogyan jut el a háztartásokba.
Addig is, amíg az új fejlesztések megjelennek, az Atomenergetikai Múzeum elnevezésű applikáció bárki számára ingyenesen elérhető az online
áruházakból.
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Magyar Elektrotechnikai Egyesület

120 ÉVE HAGYOMÁNY AZ INNOVÁCIÓ
A MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 120 ÉVES FENNÁLLÁSA ÓTA A MEGBÍZHATÓ VILLAMOSENERGIAELLÁTÁS ÉS -FELHASZNÁLÁS SZÍNVONALÁNAK EMELÉSE ÉS HATÉKONYSÁGÁNAK JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN TEVÉKENYKEDIK, MINDEKÖZBEN PEDIG A FOLYAMATOS MEGÚJULÁS ÉS FEJLŐDÉS MELLETT KÖTELEZTE EL MAGÁT.
Legújabb törekvésünk, hogy lépést tartva az online világgal, könnyen hozzáférhető, a hatékony kommunikációt lehetővé tevő digitális felületet nyújtsunk mindazon szereplőknek, akik valamilyen formában részt vesznek a villamosenergia-ipar működésében, hagyományainak és értékeinek ápolásában, valamint gyakorlati fejlesztésében. A #MEEnet felületén megosztásra kerülnek a fizikailag vagy
online módon megvalósuló rendezvényeink keretében elhangzott előadások és további anyagok. Ugyanitt az előadók és a résztvevők
számára esetenként lehetőséget nyújtunk az egyes témák további megvitatására, szakmai eszmecserére is, hogy Egyesületünk ebben
a formában is valódi motorja lehessen a hazai villamosenergia-iparnak. A Magyar Elektrotechnikai Egyesület évente megrendezésre kerülő három rendezvénye és a hozzá tartozó szakmai tudásanyag az idei évben részben vagy egészében az online térbe költözik. Terveink
szerint az online megjelenéseket, digitális formát később is megőrizzük, ezzel több platformon is találkozóhelyet biztosítva a szakmának. Eseményeinkről, bővebb információért keresse fel weboldalunkat: www.mee.hu/meenet

MAGYAR
ELEKTROTECHNIKAI
EGYESÜLET

1075 Budapest,
Madách Imre út 5. III. emelet
mee@mee.hu
www.mee.hu
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ATOMERŐMŰVET ÉPÍTÜNK

Madárparadicsom a szomszédságban
Paks II. Zrt. | Fotó: Paks II. Zrt.
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Odúkkal gondoskodnak a madarakról, hüllőket és kétéltűeket költöztetnek a menedékterületekre, védik az őshonos növényvilágot a Paks II.-projekt keretén belül. Az atomerőmű-építés során a természetvédelem kiemelt figyelmet kap.

Barna kánya fészkel a Paks II.-beruházás építési területének szomszédságában. A madár új otthona
helyszínéül az úgynevezett északi menedékterületet választotta.
Erre és az építési területtel szintén szomszédos, déli menedékterületre mesterségesen is telepítenek állatokat – emlősöket,
hüllőket, kétéltűeket, és odúk kihelyezésével madarak megtelepedését segítik elő – annak érdekében, hogy a létesítéssel érintett
területen fellelhető fajok és egyedek ott háborítatlanul élhessenek
tovább, majd a létesítés befejezése után újra elszaporodhassanak
a környező zöld területeken.
A természetvédelmet az atomerőmű-beruházás során kiemelt
jelentőségű kérdésként kezeli a
Paks II. Zrt. – hangsúlyozta Lenkei
István vezérigazgató. Az atomerőmű létesítését megelőzően
elvégzendő feladatokat a projekt számára kiadott környezetvédelmi engedély táj- és természetvédelmi előírásai határozzák
meg. A megvalósítással az MVM
ERBE Zrt.-t bízta meg a társaság.
A munkák elvégzése – mint Lenkei
István kiemelte – az előző évekhez
hasonlóan idén is folyamatos és
eredményes.
Az év első felében a hidegvíz- és
melegvíz-csatorna közti, ún. szigetről hüllőket és kétéltűeket is
költöztettek át a szakemberek a
déli menedékterületre. Gondoskodnak arról is, hogy az itt élő emlősöknek a munkák elkezdésekor
lehetőségük legyen a menedékterületre költözni.

Hatékony a madárodúk kihelyezése is: az apróbb madaraknál már
megtörtént a második fészkelés
és költés is. A környék madárfajokban gazdag – a Magyarországon költő, megközelítőleg kétszáz
madárfaj közül a 2020. tavaszi terepbejárások során hatvanhármat
figyeltek meg a szakemberek. Érdekesség a kabasólyom fészkelése is, valamint az erdei fülesbagoly
és a vörös vércse megtelepedése az északi menedékterületen.
A megfigyelések részben kiterjednek a szomszédos területekre
is. Örvendetes, hogy a beruházási
terület szomszédságában a hazánkban annyira fogyatkozó fecskefajok közül mindhármat sikerült
megfigyelni, ráadásul a molnárfecskének több százas telepe található itt.
Idén azonfelül, hogy ellenőrizték
és szükség esetén javították a
korábban kitett odúkat, újakat is
telepítettek. Az énekes madarak
fészkelésére alkalmas, ún. B típusú odúk mellett a gáthoz közel eső
akácosba egy D típusú költőodút
is raktak ki. Egy kisebb tisztás szélén, hatméteres magasságban
baglyok számára készített speciális költőládát szereltek fel. A területen lévő B típusú odúk többsége
gazdára talált, ahogy a D típusú is,
ahol széncinege költött a szakemberek ottjártakor.
Az állatok mellett a növényzetre
is kiterjed a figyelem, az eredeti, nyílt homokpusztagyep megőrzése érdekében folyik az északi
menedékterület cserjésedésének
megállítását célzó munka.
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RADIOAKTÍV HULLADÉKOKAT KEZELŐ KFT.

Lehet költséghatékony
a biztonság is
RHK Kft. | Fotó: RHK Kft.
Amikor a Paksi Atomerőmű lapja felveti a témát, hogy „szellem a gépben”, az egyik megközelítés, amiről beszélhetünk, az újító szellem, ami át- meg átszövi a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. (RHK Kft.)
tevékenységét, mert egy olyan tevékenység esetében, ahol a sugárzó anyagok biztonságáról sok száz,
bizonyos esetekben több ezer évre kell gondoskodni – ez a másfajta tudatosság, a távlatokban gondolkodás minden területen szükséges. Hiszen a radioaktív anyagok kezelésekor és tárolásakor mindig
az elérhető legnagyobb biztonság az elsődleges szempont. Ugyanakkor, roppant költséges berendezésekről, drága technológiákról lévén szó, az is elvárás a szakemberekkel szemben, hogy változatlan
biztonsági követelmények mellett új, innovatív megoldásokkal igyekezzenek a költségeket csökkenteni.
A Tolna megyei Bátaapátiban található Nemzeti Radioaktívhulladék-tárolóban (NRHT) a nagymértékű megtakarítást egy új tárolási
koncepció kidolgozásával sikerült
elérni. Az RHK Kft. legfiatalabb létesítményébe az atomerőműből
szállítanak kis és közepes aktivitá-

sú, szilárd halmazállapotú (szilárd és
szilárdított folyékony) hulladékot.
A létesítmény egy 3000 hordó befogadására alkalmas technológiai
épülettel kezdte meg működését
2008-ban, majd rá négy évre elkészült a hulladék végleges elhelyezésére kialakított első tárolókamra,

a felszín alatt 250 méter mélyen, a
biztonságot nyújtó gránitkőzetben.
Az eredeti koncepció szerint az
atomerőműből a 200 literes acélhordókban érkezett a hulladék ide, Bátaapátiba – főként elhasznált védőeszközök, védőruházat, szerszámok,
tömörített formában. A hordókat az

RADIOAKTÍV HULLADÉKOKAT KEZELŐ KFT.

NRHT felszíni technológiai épületében kilencesével vasbeton konténerekbe tették, a hordók közötti teret
pedig inaktív betonnal töltötték ki,
így kerültek a legfeljebb 16 tonnás
monolitblokkok a tárolókamrába.
Az új, jelentős változtatásokkal kigondolt tárolási koncepció már
a második kamrától megvalósul.
A vasbeton konténerek helyett a
kompakt hulladékcsomagok még a
Paksi Atomerőműben elkészülnek.
Ugyancsak 200 literes fémhordók
kerülnek ezúttal négyesével vékony
falú, merevített acélkonténerbe, és
a hordók közötti teret folyékony radioaktív hulladékból kevert cementpép tölti ki, hasznosítva a konténerek eddig holt terét. Bátaapátiba
már a kompakt hulladékcsomagok
kerülnek az RHK Kft. járműveivel.
Az új tárolási koncepció a tárolókamrák kialakítását is módosította: a
hosszú távú biztonság szavatolásában fontos szerepet játszó vasbeton
konténer szerepét a kamrában kiala-

kított vasbeton medence vette át.
A kamrákat 19 méteres szakaszokra osztják, a konténerekkel megtelt
szakaszokat vasbeton falakkal zárják
el, az üres térközöket pedig cementhabarccsal töltik fel. Az újításoknak
köszönhetően kétszer annyi konténerbe csomagolt hulladék végleges elhelyezése lehetséges, ami
jelentős megtakarítást eredményez,
miközben a megszokott biztonsági
színvonalon történik az elhelyezés.
A paksi Kiégett Kazetták Átmeneti
Tárolójának (KKÁT) legújabb bővítési munkái során ugyancsak jelentős újításokra kerül sor.
A KKÁT folyamatosan bővíthető,
felszíni száraz tárolójába az atomerőmű elhasznált fűtőelemei kerülnek ideiglenesen, minimum ötven
évre. A modulokban az üzemanyagkazetták egyenként, hermetikusan
lezárt függőleges tárolócsövekben
helyezkednek el a másfél méter
vastag vasbeton falakkal körülvett
kamrákban.
Az eredeti tervek harminchárom
kamrában 14 850 tárolócső elhelyezéséről szóltak. A módosításokat
alapvetően az atomerőmű üzemidő-hosszabbítása tette szükségessé, mert a legújabb számítások szerint 17 716 férőhelyre lesz szükség
az atomerőmű 50 éves üzemideje
alatt, amit az eredetileg tervezett
harminchárom kamrában kell megoldani, változatlan biztonság mellett. Az első tizenhat kamrába még
egyenként 450-450 tárolócső került, míg további nyolcban már 527
darab fűtőelemet tárolnak kamránként (jelenleg ide, a 2018 tavaszától
üzemelő legújabb kamrákba tárolják be a kiégett fűtőelemeket). A jövőben megépülő két utolsó modul
kilenc kamrája egyenként 703 kazetta tárolását teszi majd lehetővé.
Mivel a kamrák térfogata változatlan, a tárolócsövek közelebb kerül-
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nek majd egymáshoz, ezért a kazetták hőtermelése több változtatást,
újítást tett szükségessé. Lényeges
elem, hogy a KKÁT első kamráiban
minimum 26 éve pihentetett kazetták fognak átkerülni az új kamrákba,
ugyanis ezeknek már kisebb a hőtermelésük, így közelebb helyezhetők el egymáshoz. A megüresedett
helyekre az újonnan beszállított fűtőelemeket teszik majd.
Az új, növelt kapacitású tárolómodul (a 25-28. kamrák) gépésztechnológiai rendszerei több szempontból
is eltérnek a korábban megépültekétől, épp a biztonság szavatolására. A módosítás a betöltő fedélzet
teljes konstrukcióját érintette, hogy
a szükséges sugárzásárnyékolás
megoldható legyen. Egy kamrát
négy betöltőfedélzeti szerkezet zár
majd le, ennek megfelelően változnak a betöltőfedélzetekhez tartozó
alátámasztó, úgynevezett tüskés lemezek is.
További jelentős változtatást határoztak el a szakemberek a tárolócsőárnyékoló záródugó kialakításán is.
Hasonlóan a betöltőfedélzeti elemekhez, ennek a szerkezeti elemnek az alsó része is betonkitöltéssel
készül majd, a megfelelő sugárzásárnyékolás biztosítására.
A kivitelezés jelenleg a szerződéses ütemterv szerint halad, a projekt várhatóan 2024. május végi
határidőre elkészül. Még idén
megtörténnek a szükséges nagymintakísérletek, és a gyártási engedélykérelmeket beküldik a szakhatósághoz, illetve a helyszínen
elkészül az alaplemez-szigetelés,
valamint az alaplemez vasbeton
szerkezete, továbbá elkezdődnek a
felmenő vasbeton szerkezet betonozási munkái is.
A fejlesztés több jelentős megtakarítást eredményez majd, a megszokott biztonsági feltételek mellett.
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Festői látásmód
Susán Janka | Fotó: Susán Janka

Őszies délutánon találkoztunk Engyel Péterné Erikával a Duna-parti gesztenyesoron. Előtte még éppen
belefért, hogy lesétáljak a lakótelep közeléből. Az égen csak néhány „szépidőfelhő” pihegett, a főutcán
megszorult a nap melege, jó volt látni városunk nyüzsgését, színeit, színfoltjait. Azon gondolkodtam
lefelé, hogy egy festő talán másként láthatja a szűkebb és tágabb környezetét, többet vesz észre szépségeiből. A városháza előtt már potyogtak a gesztenyék, és ahogy a nagytemplom közelébe értem,
megcsapott a Duna hűs fuvallata, egy kicsit meg is lepődtem ezen, de kifejezetten jólesett. Megszaporáztam a lépteimet a még hátralévő kis távra, Erika már ott várt az egyik közeli padon, a gesztenyefák
alatt.
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–– Melyek a kedvenc helyeid Pakson?
–– Ez a gesztenyesor az egyik.
A vizet nagyon szeretem, sok képemen szerepel is, szívesen festem, az egyik kedvenc témám.
A Sárgödör térhez közel lakom, az
is egy kis gyöngyszem. Meg hát,
az utcák közül is sokat kedvelek,
amelyekben szép kis házak, kertek
vannak. Tulajdonképpen az egész
város! Nézz csak körül itt, most
is milyen különlegesek a fények,
ahogy a fák, a levelek megszűrik a
fényt.
–– Festetted már ezeket?
–– Néhányat igen. A templom volt
az első, de például a Duna-parti
képem már két éve készül, mert
nem érzem még, hogy visszaadná
azt a különleges hangulatot, az érzést, ami itt átjárja az embert. Így
egy darabig még dolgozom rajta.
A kikötőről is van már képem, de
a Sárgödör térről még nincs, pedig már több éve tervezem. Ahány
évszak, annyi arcát mutatja, nem is
tudom, melyikkel kezdjem. Mindegyiknek megvan a maga csodás
hangulata.
–– Mióta festesz?
–– 2013-ban végeztem el egy
jobb-agyféltekés rajztanfolyamot,
ami átformálta a látásmódomat.
Következő évben folytattam a haladó színes kurzussal, majd az akrillal. Azóta is folyamatosan képzem
magam, neves festőktől tanulok,
alkotótáborok rendszeres résztvevője vagyok.
–– Miben változott a látásmódod?
–– Olyan dolgokat veszek észre,
amiket előtte esetleg nem is láttam meg. A természetben, a felhőkben, a fák színeiben. Nagyon
sok apróság, ami ott volt mindig,
és tetszett, csak nem láttam át
ilyen mélyen. A rálátásom a világra
egészen más azóta.
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–– Mért pont a festés? A képzőművészetnek annyi ága van. Gondolom a kézügyességed jó, mással
is próbálkozhattál volna.
–– Az egész úgy indult, hogy gyerekkoromban szerettem rajzolni,
mint a legtöbb gyerek. De akkor
is minden érdekelt, így egy csomó
művészeti ág foglalkoztatott. Már
4 éves koromtól balettozni tanultam, néptáncra jártam, majd később jazzbalettre. Tanultam több

–– Milyen technikával alkotsz?
–– Főleg olajjal festek, és most
ismerkedem az akvarellel. A legelején akrillal kezdtem, de nagyon
hamar áttértem az olajra, mert
technikailag más, jobban össze
lehet mosni a színeket, finomabb
árnyalatokat tudok keverni. A végeredmény is más, az akril számomra kicsit merev, kevésbé élő.
–– Az akril sokkal gyorsabban szárad?

hangszeren is, és középiskolában a
színjátszást is kipróbáltam. Felnőtt
fejjel 2008-ban elvégeztem egy
műkörmös tanfolyamot. Ahogy
egyre inkább divatba jöttek a festett körömminták, úgy szükségét
éreztem a további fejlődésnek.
Ezért is iratkoztam be a jobbagyféltekés tanfolyamra. Mostanra
azért a festés lett a nagyobb szerelem.
–– Melyik festészeti stílus áll hozzád közel?
–– A realista képek, ami azt fejezi
ki, amit látunk. A reneszánsz képek is csodálatosak, de számomra kicsit mesterkéltnek hatnak, de
szinte minden irányzatban találok
olyant, ami nagyon tetszik.

–– Igen. Egy olajfestménynél minimum fél évet kell várni, hogy megszáradjon. Ekkor lehet a befejező
lakkozásokat elvégezni, és utána
szállítható. Az akril, a festékréteg
vastagságától függően, egy-két
óra alatt már száraz.
–– Hogyan oldod meg addig a tárolását?
–– Van egy félkész szobánk, ahol
tárolom a vásznakat, kereteket és
a kész festményeket is, amiből már
több mint kétszáz darab van.
–– Hogyan választod ki a témát?
–– A benyomások, élmények alapján, amelyek érnek. Azok közül,
ami megtetszik, ami megfog valami miatt. Ha meglátok egy jól sikerült fotót, szívesen megfestem.
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Lehet egy naplemente, egy virág,
egy állat vagy egy érdekes ember.
Tulajdonképpen mindenevő vagyok a témák tekintetében. Találkoztam már olyan kritikával, hogy
fotó alapján készült kép csak másolás, de manapság már nagyon
jó minőségű fotók készülnek, így
ha az egyéniségét is hozzáadja az
ember, akkor szerintem nem kisebb művészi értékű.
–– Hogyan fejleszted a festési
technikád?

–– Továbbképzésekre járok, többféle mesterhez. Pont azért többhöz, hogy ne ragadjak le egyfajta
vonalon. Különböző technikával és
stílusban alkotnak. Először Nagy
Krisztiánnál kezdtem, aki elég ismert már. Utána Nógrádi Katalin képeivel találkoztam a neten,
megkerestem a művésznőt, és kiderült, hogy tanfolyamokat is tart.
Minden évben részt veszek a cseresznyési táborában, ahol csak a
festés a dolgunk, akár éjjel kettőig

is festhetünk. Imádom ezt, mert
még dolgozom, négy gyönyörű
unokám van, a hétköznapokban
alig jut időm festeni. A táborokban
tudom bepótolni a lemaradást.
A végére mindig jól elfáradok, de
megéri, mert teljesen feltölt lelkileg.
–– Miért fontos számodra a festés?
–– A leghangsúlyosabb önkifejezési formám. Korábban problémáim voltak az önbizalmammal, és
úgy érzem, segített ezen is. Emellett sokat jelent nekem, hogy örömet tudok szerezni a képeimmel
másoknak. Jó, tudom, hogy nem
mindenkinek tetszenek, de amikor
eljönnek egy kiállításomra, és közvetlenül látom a hatást, az olyan
inspiráló! Odajönnek hozzám, kérdeznek a képekről, a témákról, és
ez szívmelengető érzés. A festményeim közül sokat adok jótékony
célokra, beteg gyerekek megsegítésére vagy kórháznak. Szeretek
segíteni.
–– Gyorsan festesz vagy megszenveded a képeket?
–– Nem szenvedek, de nem festek
gyorsan. Az a baj, hogy elég maximalista vagyok, nem tudom addig
abbahagyni, amíg nem érzem úgy,
hogy elég jó.
–– Van kritikusod?
–– Leginkább táborokban festek,
ahol egymás kritikusai is vagyunk.
Az oktató is elmondja, ha valami hibát lát. A család szenvedi el
legjobban, hogy festek, mert így
tőlük veszem el az időt. A férjem
egyébként rengeteget segít, mert
ha kiállításra készülök, mindig számíthatok rá.
–– Milyen kiállításaid voltak?
–– Az első még a jobbagyféltekés
tanfolyam után egy közös kiállítás
volt 2014-ben, majd a következő évben már egy önálló. Utána a
könyvtárban, az atomerőműben,
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Dunaszentgyörgyön,
Újlengyelben. Ahova hívnak, szívesen megyek. A netre nagyon ritkán rakok
fel képeket, pedig az is kellene.
–– Milyen kedvenc múzeumod, kiállítóhelyed van?
–– Magyarország tájain szoktunk
nyaralni a családdal, és ahova elmegyünk, szeretem meglátogatni
a helyi múzeumokat. Az életben is
nagyon sok minden érdekel.
–– Mikor lesz a következő kiállításod? Készülsz-e valamire?
–– Most nem tudok ilyet mondani,
főleg ebben a vírusos helyzetben
minden elmarad. Ha felkérnek,
örömmel megyek. Szinte évente
volt kiállításom Pakson is, amelyekre mindig új képekkel készültem.
–– Sok festményt hoztál megmutatni. Van olyan esetleg, amelynek
van története?
–– Az egyik táborban Vermeer
„Lány gyöngy fülbevalóval” című
képéről készítettünk úgynevezett

mestermásolatot. Ilyenkor a képet
eredeti méretben és az eredeti
technikával festjük meg. Emiatt ez
egy különleges kép.
–– Milyen elismerésre vagy büszke?
–– A MANE (Magyar Alkotók
Nemzetközi Egyesülete) Nívódíjra, Aranypaletta fődíjra, valamint az Aranyecset és Aranykéz
díjakra. Többször belekerültem a
MANE magazinjaiba és a Cserhát
Művész Társaság művészeti magazinjába is.
–– Mi a célod a festéssel?
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–– Szeretnék többet adni a festményeimmel egy fényképnél, azt
szeretném, hogy érzéseket közvetítsen. Az a célom, hogy képeimmel örömet okozzak másoknak,
adjak egy kis pluszt, egy kicsit beletegyem a látásmódom, magam
is. A táborokban mindig meglepődök azon, hogy amikor ugyanazt a képet festjük, az eredmény
nagyon különböző lesz. Ez pedig
amiatt van, mert mindenkinek
az élettörténete is benne van az
ecsetvonásai ritmusában és a színárnyalataiban.
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Mindenkinek egy hét nyaralást!
Vadai Zsuzsa | Fotó: saját archívum
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Balázs Pálné Zsóka
–– Honnan és mikor jöttetek Paksra?
–– Újságban olvastuk a hirdetést,
hogy felvétel van a Paksi Atomerőmű Vállalathoz, és eldöntöttük, hogy ha sikerül az erőműbe
a felvétel, akkor jövünk Paksra.
A férjemet 1982. november 16-án
vették fel gépésznek. A családunk
Nádudvarról 1982 decemberében költözött Dunaszentgyörgyre, én még gyesen voltam a kisebbik gyerekünkkel, majd pár hónap
múlva költöztünk Paksra.
1983. szeptember 1-jétől kezdtem
dolgozni az erőműben, a Munkaügyi Osztály adminisztrációs csoportjában, adminisztrátor munkakörben. Mindenki nagy szeretettel
fogadott, én is hamar megkedveltem a munkatársaimat, kollégáimat. Messziről kerültünk Paksra,
a szüleinket, rokonainkat, ismerőseinket hátrahagyva, számunkra
itt minden új volt, és ismeretlenek voltak az emberek. Ez megszűnt, amikor munkába álltam, és
az erőmű egy nagy család lett a
számomra. Sok ismerőssel a mai
napig tartom a kapcsolatot. Évente összejön a „régi” munkaügyes
csapat, sajnos már egyre kevesebben.
A 90-es évek közepén kerültem
a munkaügyi csoportba humánpolitikai előadóként, ahol 2015.
szeptember 1-jei nyugdíjba vonulásomig dolgoztam.
A férjem, mióta felvették az erőműbe, egy helyen, a Külső Technológiai
Osztályon
dolgozik
három műszakban szolgálatvezetőként.
Büszke vagyok rá, hogy az atomerőmű dolgozója lehettem.

–– Családod merre él?
–– Mióta nyugdíjas vagyok, a családé a főszerep. Három gyermekünk
van, Pali, Szilvi és Csabi.
Az idősebb fiam, Pali, a családjával
Kecskeméten él, és a Mercedesgyárban dolgozik. A kecskeméti
unokám Barbi, a médiavonalon szerezte a diplomáját, és a kecskeméti televíziónál dolgozik, ahol önálló
műsora van, riporter és műsorszerkesztő. Nagyon sokat olvas, és hatalmas lexikális tudást birtokol.
Szilvi lányomék Dunakömlődön laknak, nekik két gyermekük van.
Emma harmadik osztályos, már elsős kora óta jár mesemondó és versmondó versenyekre, a bolygókat és
azok jellemzőit felsorolja, ügyesen
balettozik és úszik. Nagyon szeret
iskolába járni. Ábel most kezdte az
első osztályt, de iskolakezdés előtt
már megtanult olvasni, az összes

dínó nevét tudja, és a képekről felismeri őket. Külön fociedzésre jár,
és úszni tanul. A lányom informatikatanárként szerezte a diplomáját,
jelenleg az MVM Nukleáris Karbantartó Zrt.-nél dolgozik mint informatikai munkatárs.
Csabi fiamék Pesten laknak, nekik
is két gyermekük van, Boti (5) és
Kata (3). A fiamnak műszaki menedzser végzettsége van, de nem a
szakmájában, hanem egy nemzetközi biztosítótársaságnál dolgozik.
Botit fiatal kora ellenére nagyon
érdekli a számok világa, mindenfajta jármű, és Budapest hídjairól
nem tudunk olyan kérdést feltenni, amire ne tudná a választ. Felsorolja sorban, hogyan szelik át a
Dunát, és még a színeiket is tudja. Természetesen mindezeket a
könyvekből és a kirándulások alkalmával tanulta meg.
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A gyerekekkel, unokákkal sokat találkozunk, itt vannak nálunk, vagy
én megyek hozzájuk.
–– Nagycsaládból
származtok
mindketten, hogyan tartjátok a
kapcsolatot?
–– Nagycsalád vagyunk, ha még a
testvéreket is beleszámítjuk, Paliék
öten, mi heten vagyunk testvérek.
Sajnos már a szüleink és a testvérek közül is többen elmentek. Számunkra mindig nagyon fontos volt,
hogy összetartson a család.
Mikor Paksra költöztünk, távol kerültünk a szeretteinktől, és csak
azokkal találkoztunk többször, akiknek volt kocsija, ők jöttek hozzánk,
vagy mi utaztuk körbe a családot.
Mivel az ország különböző részein
élünk, megbeszéltük a férjemmel,
hogy minden évben összehívjuk a
testvéreinket, és egy hetet közös
programmal, kirándulással töltünk.
Jómagam vállaltam a fő szervezést, és előzetes felmérés után kijelölünk egy időpontot, remélve,
hogy több családból el tudnak jönni. Az ország különböző tájaira utazunk, természetesen a hely meghatározásánál az egyik fő szempont,
hogy a közelben legyen horgásztó,
nevezetességek, amit megnézünk,
gyerekeknek szórakozási lehetőség, és a szállásnál olyan közösségi
tér, ahol 20-25-en le tudunk ülni.
Januárban-februárban a szállást
lefoglaljuk. Azt vallom, hogy mindenkinek jár egy évben egy hét kikapcsolódás, pihenés. A tervezett
útról összeállítom a programokat,
és mindenki megkapja tanulmányozásra, hogy eldöntse hová szeretne menni.
Alföldiek lévén nagyon szeretjük a
hegyeket, mert a nyári melegben
sokkal kellemesebb a védelmükben, az árnyas fák között eltölteni
a pihenésre szánt időt.
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Virágkiállításokat látogatunk, ha
lehetőség adódik, külföldre is utazunk, ezek az utak részben szakmaiak, például a Tullni Virágkiállítás és
Vásár.
A másik hobbim az utazás, és ha az
időm engedi, szívesen kelek útra.
Sokfelé jártam már, de ha tehetem
és alkalmam is lesz rá, továbbra is
megyek a látnivalók után!

Nyugdíjba vonult
kollégáink
2020. augusztus–szeptember
Kern Tatjana tájékoztatási előadó
VIG TLK
Vas József KÜV-operátor
MVIGH ÜVIG ÜVFO RO
Vasadi János turbinagépész
MVIGH ÜVIG ÜVFO TO
Izsák Lajos művezető
MVIGH ÜVIG ÜVFO KTO
Lipták János vezető berendezésmérnök
MVIGH MIG MFO GMO
Bakos Gyula csoportvezető
MVIGH MIG NUFO FEO
Oláh Ferenc nukleáris karbantartó lakatos
MVIGH KAIG KAFO RKO
Bucsiné Váczi Katalin műszaki ügyintéző
MVIGH KAIG KAFO VKO
Haaz Ferenc karbantartási műszaki ellenőr
MVIGH KAIG ÜFFO GSZO

A közös útjainkon jártunk Bükkszéken, Kétvölgyön, Bükfürdőn,
Esztergomban, Parádon, Noszvajon, a Káli-medencében, Telkibányán, szinte már bejártuk az egész
országot. Külföldre is többször
szerveztünk közös nyaralást, jártunk Erdélyben, Horvátországban,
Ausztriában.
Esténként, amikor együtt leülünk
egy pohár sör mellett beszélgetni,
felejthetetlen élménybeszámolót
tart mindenki, vidáman, boldogan

meséli az egy évi történéseket a
családjukban.
–– Mi a kedvenc időtöltésed?
–– Kis kertes családi házban lakunk, szeretem a virágokat, növényeket. Mivel kicsi a kertem, sok a
dézsás növényem, imádok kertészkedni (ha van rá időm).
A paksi Kertbarátok Egyesületének vagyok tagja, vannak jó programjaink (az idei év kivétel!), részt
veszünk a város rendezvényein.

Orbán Mihály önálló üzemvezető
MVIGH KAIG ÜFFO MÜ
Jankovics Lajos főkoordináló
MVIGH KAIG MIFO MIO
Hirtné Orbán Ildikó biztonsági technikus
BIG BIFO ÜTO
Sós Lívia analitikus laboráns
BIG SKVFO KVO
Kovács István közbeszerzési szakértő
GIG LOGFO BSZO
Csábi József műszerész
MTIG TSZFO IKSZO
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„A lendület mind a mai napig tart”
Orbán Ottilia | Fotó: Bodajki Ákos

Annak idején elterjedt az USA-ban az atombomba fejlesztésén munkálkodó magyar tudósokról, hogy
valójában nem is a Földről származnak, hanem marslakók. A pletykának némi alapja is volt, hiszen fura
nyelven beszéltek, fura nevük is volt. (Neumann Jánost a barátai Jancsinak hívták, ami egyértelműen bizonyítja, hogy marslakó volt, ráadásul Teller Ede monogramja is az volt, hogy E. T., vagyis földönkívüli.)
Visszatérő poén volt a legenda többszöri megerősítése, és erre a tudós rendkívül büszke is volt, de a
többiek is partnerek voltak benne. Az atomenergiától azt remélték, hogy olcsó és fenntartható energiát
biztosít. Kármán Tódor, Hevesy György, Polányi Mihály, Szilárd Leó, Wigner Jenő, Neumann János, Teller Ede. Sokoldalúak voltak, és nagymértékben hozzájárultak a tudomány és a technológia fejlődéséhez.
Mondhatjuk úgy is, hogy igazi „szellemek voltak a gépekben”.Majd évtizedekkel később Magyarországon berobbant a hír, hogy Pakson atomerőmű épül. Építését 1966-ban határozták el, majd 1969 és 1987
között épült meg. Sok fiatal szakember részére adott kitűnő lehetőséget arra, hogy megismerkedjen egy
új technológiával, részese legyen egy új, korszerű energiatermelésnek. De nem hagyhatjuk figyelmen kívül az ezzel járó rendkívül vonzó támogatásokat sem, ami átlag feletti fizetéssel és lakhatás biztosításával
is járt, így nyugodt hátteret adott a kiegyensúlyozott munkafeltételeknek. Az akkori fiatalok közül sokan
ma már a régi motorosok közé tartoznak.
Beszélgetőpartnerem Oldal Ottó,
a VTO dekontamináló művezetője
online térben emlékezett vissza, és
osztotta meg emlékeit, ő szintén
régi motorosnak számít már.
Ottó Budapesten vegyipari technikumot végzett 1976-ban, majd ezt
követően egy évig a fővárosban
dolgozott, a gumiiparban.
1977. augusztus 1-jétől az erőműberuházáson közel 10 évig roncsolásmentes anyagvizsgálóként
dolgozott, majd 1986. november
11-től lett a Paksi Atomerőmű Vállalat (PAV) Vegyészeti Osztály dekontamináló üzemének dolgozója.
–– Hogyan jellemeznéd ezt a kezdeti időszakot? Mit jelentett akkor
számodra atomerőműben dolgozni?
–– Sok társammal egyetemben
előzőleg még soha nem jártam
Pakson, kifejezetten az atomerőmű-beruházásban és üzemeltetésben rejlő lehetőségek, kihívá-

sok vonzottak. Büszke voltam rá,
hogy itt dolgozom. Ekkor voltam
20 éves.
–– Volt-e valamilyen – akár pozitív,
akár negatív – szempontból különösen emlékezetes esemény, történet a kezdetekből?
–– Paks még nagyközség volt, de
én az első perctől nagyon jól éreztem itt magam, gyorsan és kön�nyen teremtettem kapcsolatokat,
és szinte zökkenőmentesen beilleszkedtem a helyi fiatalok közé.
Rengeteg szép emlékem van a kezdeti időkből, ha egy-egy régi cimborával összefutunk, és elkezdünk
nosztalgiázni, napokig lenne miről
beszélni, ezért talán nem is tudok
egyetlen eseményt kiemelni.
A kisvárosi életformát nekem találták ki. Budapest után kifejezetten
szerettem, ha megismernek az emberek, köszönnek, elbeszélgetünk.
–– Hogyan alakult a pályád a későbbiekben?

–– Egy olyan üzem dolgozója lettem, aminek a tevékenysége egy
nagyon ritka szakterületet fed le.
A főjavításra leállított blokkok karbantartásra szétszerelt primer köri
főberendezéseinek dekontaminálása a feladatunk. Ez a tevékenység különféle kémiai és elektrokémiai eljárások végrehajtását
takarja dekontaminálóberendezések, robotok segítségével.
1986-tól dekontamináló szakmunkásként, majd 1991-től műszakvezető beosztásban dolgoztam,
folyamatos három műszakban.
2007-től akkori vezetőim felkérésére a dekontamináló üzem művezetője lettem. A legjobbkor
érkezett ez az új kihívás, nagy lendülettel láttam munkához, és ez a
lendület mind a mai napig tart.
–– Mit jelent az, hogy dekontaminálás?
–– Dekontaminálás alatt azon tevékenységet értjük, amelynek
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során a radioaktív anyag mennyiségét speciális eljárás alkalmazásával csökkentjük a felületen, vagy
adott esetben teljesen el is távolítjuk. Az eltávolítást dozimetriai, illetve méréstechnikai szempontok
indokolhatják.
–– Elég hosszú ideje vagy már
erőműves. Bizonyára valamilyen
elismerésben is részesültél már.
–– A Műszaki Alkotói Pályázaton
először osztályvezetőm unszolására 2007-ben indultunk, azóta
kollégáimmal több sikeres munkánk is volt, a dicsérettől az I. helyig, már minden kategóriában
díjazottak voltunk. Két elfogadott
újításunkat vezették be a 2. blokki üzemzavar felszámolása során.
2016-ban Igazgatósági Nívódíjat,
később Céggyűrű kitüntetést vehettem át.
–– A családodról mondanál valamit? Ha van egy kis szabadidőt,

mivel foglalod el magad legszívesebben?
–– Nős vagyok, a párommal, aki
tősgyökeres paksi lány, itt ismerkedtünk meg, és immár 36 éve
házasok vagyunk. Rózsika pályája kezdete óta kisgyermeknevelő,
a Paksi Bóbita Bölcsőde dolgozója. Három, immár felnőtt gyermekünk van, Zsolt informatikus,
jelenleg logisztikával foglalkozik,
6 éve Angliában él. Zita egy mobilszolgáltató üzletvezetője, férjével Pakson telepedtek le. Ottó Budapesten főiskolai tanulmányokat
folytat, mellette dolgozik. Ő még
velünk lakik.
Hobbim a kézilabda, a szabadidőm jelentős részét ez tölti ki.
A Paksi Kézilabda SE és a Tolna Megyei Kézilabda-szövetség
sportvezetője vagyok közel 10
éve. Ez rengeteg elfoglaltságot
jelent. Mellette természetesen a
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család ügyei és a ház körüli tevékenységek is a mindennapok részét képezik. Két kutya színesíti
a mindennapjainkat. Igyekszünk
minden évben néhány napot a
családdal lehetőleg vízparti pihenéssel tölteni.
–– Ha visszamennél az időben,
akkor ugyanezt az utat járnád be?
A fiatalkori énedre gondolok. Ide
jönnél dolgozni az atomerőműbe?
–– A Paksra érkezésemet véletlenek sorozatának köszönhetem, de
az erőműben töltött néhány nap
után már éreztem, hogy ez az én
utam. Ismét ide jönnék, de tanulmányaimat tovább folytatnám.
–– Rengeteg tapasztalatot, élményt szereztél az elmúlt évek során. Ha megkérdezem, hogy mit
tartasz a legfontosabb dolognak
az életedben, mit válaszolnál?
–– Csak egyetlen, de a legfontosabb: a családom.
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Kissné Farsang Erika | Fotó: saját archívum

Nevem: Koleszár Zalán
Születésem helye, ideje: Pécs, 2020. május 21.
Születéskori súlyom: 3700 g
Hosszúságom: 56 cm
Első gyermek vagyok a családban.
Anya: Koleszár-Gärtner Edina, a DC Dunakom Zrt.-nél könyvelő
Apa: Koleszár Norbert, az Építészeti és Szakipari Szerviz Osztályon
műszaki ellenőr

Nevem: Vörös Lilien
Születésem helye, ideje: Szekszárd, 2020. július 16.
Születési súlyom: 2930 g
Hosszúságom: 53 cm
Anya: Bíró Anita, a PHG Kft.-nél szállítás koordinátor
Apa: Vörös Balázs, a Vegyészeti Technológiai
Osztályon víztisztító-kezelő

Nevem: Füredi Szofi
Születésem helye, ideje: Szekszárd, 2020. július 22.
Születéskori súlyom: 3000 g
Hosszúságom: 53 cm
Első gyermek vagyok a családban.
Anya: Dr. Berka Fanni, jogász
Apa: Füredi Dániel, a Külső Technológiai Osztályon külső
technológiai gépész
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Nevem: Balogh-Tarnai Vendel
Születésem helye, ideje: Szekszárd,
2020. augusztus 9.
Születéskori súlyom: 4000 g
Hosszúságom: 56 cm
Testvéreim: Anyának első, apának a 4. gyermeke
vagyok, Botond 12 éves, Zsóka 11 éves, Lukács
7 éves
Anyukám: Tarnai Anita, az ESZI-ben német–
történelem szakos tanár
Apukám: Balogh Csaba, az Automatikaosztályon
műszerész

Nevem: Töttős Hanna
Születésem helye, ideje: Pécs, 2020. augusztus 30.
Születéskori súlyom: 3210 g
Hosszúságom: 51 cm
Első gyermek vagyok a családban.
Anya: dr. Szabó Andrea, a Tolna Megyei
Kormányhivatal Bonyhádi Járási Hivatalánál
jogi szakügyintéző
Apa: Töttős László, a Gazdasági Igazgatóságon
gazdasági főszakértő
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Gyászközlemény

Kissné Farsang Erika | Fotó: saját archívum

Halmosi Ildikó Rozália (1949–2020)

Pacher István (1942–2020)

2020. június 19-én, 71 éves korában elhunyt Halmosi Ildikó
Rozália, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa. 1949. február 12-én született Hajmáskéren.
1987. augusztus 1-jén vették
fel a Paksi Atomerőmű Vállalathoz. 2007. április 30-án történő
nyugdíjazásáig az Anyagvizsgálati Osztályon dolgozott anyagvizsgáló munkakörben.
Temetése 2020. június 26-án, a pétfürdői temetőben szűk
családi körben volt.

2020. augusztus 26-án, életének 78. évében elhunyt Pacher
István, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa. 1942. március 19-én született Devecseren.
1980. április 1-jén vették fel a
Paksi Atomerőmű Vállalathoz.
2004. december 13-án történő öregségi nyugdíjazásáig az
Üzemviteli Osztályon dolgozott
EIK-szolgálatvivő munkakörben.
Temetése 2020. szeptember 4-én, a veszprémi Magyarok
Nagyasszonya templomban volt, ahol családja, barátok,
ismerősök, volt munkatársak vettek tőle végső búcsút.

Az atomerőmű dolgozói megőrzik elhunyt munkatársaik emlékét.

GONDOLATOK
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Berkeley filozófiájától a Mátrixig
Prancz Zoltán | Fotó: stock.adobe.com

Minden bizonnyal a közelmúlt mozisikerét, a Mátrixot kell említenünk, ha
a legkevesebb magyarázattal a legtöbbekhez szeretnénk közel hozni
Berkeley filozófiáját. A film alapötlete
– a virtuális világban játszódó kaland
– ugyanis nem más, mint George
Berkeley (1685–1753) 300 éves immaterializmusának a sci-fi műfaji keretei
között történt megelevenítése.
A virtuális vagy képzetes világ nem
ismeretlen fogalom napjaink internethez és számítógépes játékokhoz
szokott nemzedéke előtt. A képernyőkön keresztül virtuális világok
nyílnak meg. A Mátrixban olyan komputer szerepel, amely mind az öt érzékre hat, tökéletesen szimulálva a
külvilágot az emberek elméjében.
A gyakorlati tudományok területéről
példaként mindenek előtt a szimulátoros képzéseket kapcsolhatjuk ide
– legyen szó akár pilóta vagy atomreaktor-operátor képzésről –, ahol a
tanulási szituáció komolyságán szemernyit sem csökkent, hogy a műszerfalon jelzett értékek mögött nincsenek valós, fizikai paraméterek.
Berkeley gondolkodását természetesen nem a fantasztikum izgalmai, de
még csak nem is az oktatási szimuláció ösztökélték, hanem a Descartes
és Locke nyomán megfogalmazódó
ismeretelméleti problémák, illetve a
felvilágosodással megerősödő ateista nézetek cáfolatának vágya. Röviden azt mondhatjuk, hogy az embert
gépbe zárt szellemként (avagy testbe
zárt lélekként) tételező descartes-i
antropológiával szemben, míg a dinamikusan fejlődő természettudo-

mány elvetette az önállóan létező,
anyagtalan szellem létezését, és csak
a „gépet”, azaz az anyagi valóságot
tartotta meg, addig Berkeley éppen
ellenkező utat járt be: csak az anyagtalan szellemet tartotta meg, és minden anyagi dolgot elvetett.
Berkeley immaterializmusának központi érve az, hogy a valóságról alkotott képünket tekintve csak az
észleleteinkkel rendelkezünk közvetlenül, és nincs semmiféle biztosítékunk arra, hogy ezek az észleletek
valóban megfelelnek az azokat kiváltó dolgoknak. Sőt, még csak abban
sem lehetünk biztosak, hogy ezek az
észlelni vélt dolgok, vagyis az anyagi
külvilág, egyáltalán léteznek. Lehetséges, hogy észleleteink mögött egy
azokat kiváltó külső, anyagi világot
feltételezni csupán téves ok-okozati
visszakövetkeztetés, s észleleteink
valójában egészen más forrásból
származnak. Mivel tehát kizárólag az

észleleteinkkel rendelkezünk, csakis
akkor járunk el következetesen, ha
gondolkodásunkban és kijelentéseink megtételekor szigorúan ezekre szorítkozunk, a külvilág, az anyag
feltételezése nélkül. Az említett, az
észleleteinket adó forrás Berkeley
szerint nem más, mint Isten: tulajdonképpen egész létünk egy Isten
által vezényelt kozmikus szimuláció,
amelynek valóságosságát nem csorbítja, hogy észleleteinket nem anyagi
valóságok váltják ki.
Berkeley elgondolása némelyeknek
bizonyára meglehetősen idegenül
fest, míg mások az absztrakt gondolkodás megragadó példájának tarthatják. Annyit azonban feltétlenül
megérdemel, hogy ha legközelebb a
Mátrix – vagy más, a virtuális létet feldolgozó sci-fi – filmkockái peregnek
a szemünk előtt, elismerőleg gondoljunk arra, hogy Berkeley ezt már három évszázada kitalálta.
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