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Dr. Kovács Antal
kommunikációs igazgató

Kedves Olvasók!
Mire júliusi lapszámunk eljut Önökhöz, biztosan sokan találkoznak már a
Paksi Atomerőmű új megjelenésével, új logónkkal és arculatunkkal. Bízom benne, hogy az új, modern külsőhöz hamarosan az erőművel kapcsolatos pozitív képek is kapcsolódnak: azok az értékek, amelyeket a környék legnagyobb munkáltatója, számos társadalmi ügy támogatója az itt
lakók számára nyújtani szeretne.
Anyavállalatunk, az MVM Csoport szinte valamennyi tagja részt vesz a
mostani arculatváltásban. Júliusi lapszámunkban Jákó Eszter csoportszintű kommunikációs igazgató osztja meg Önökkel azt, hogy a külcsín
változása milyen, a szervezet életében lejátszódó, stratégiai szintű belső
változások lezárása.
A tavalyi, félelemmel terhelt nyár után idén talán már elővehetjük az
iránytűnket, hogy új utakat fedezhessünk fel – nem kell feltétlenül a világ
másik felére mennünk ahhoz, hogy élményeink lehessenek, erről a sok
helyet bejárt riporter, Kandász Andi mesél a lapban. Olykor az is tartogat
újdonságokat és kikapcsolódást, ha egyszerűen csak kimegyünk a Dunára, kipróbáljuk a SUP-ozást, vagy csak csodáljuk a folyó és a természet
szépségeit a lemenő nap fényeiben.
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Paksi
Atomerőmű

2021 Arculatváltás
Tudatos úton
Torma Dóra | Fotó: saját archívum
Új logót és új arculatot kapott a Paksi Atomerőmű július 1-jével – követve ezzel az MVM Csoport arculatváltását, amely már januárban elkezdődött. A változás szolid felszíni hullámai komoly turbulenciákat
takarnak a mélyben: a hazai energiaóriás 60 éves történetének egyik legátfogóbb fejlődésén van túl,
amelynek lezárása a külvilág felé történő megjelenés frissítése, egységesítése. Az arculatváltás okairól,
hátteréről, az „Egy MVM” koncepcióról Jákó Eszter csoportszintű kommunikációs igazgatóval beszélgettünk.

–– Öt éve, hogy búcsút mondtunk
a napocskának, és új arculatot kapott az MVM Csoport – a versenyszférában pont ideje lenne egy
ráncfelvarrásnak, de az MVM esetében a múltban hosszabb ideig
szolgált egy-egy grafika. Miért
döntöttetek a megújulás mellett?

–– Több dolog generálta az arculatváltást. Az egyik ilyen, hogy
az MVM Csoport mára tényleg az
egyik legkomplexebb cégcsoport
lett az országban, főleg energetikában, de ezen belül nagyon sokféle vállalatunk van. Több mint
száz cég tartozik már a csoport-

hoz, sokuknak volt különféle arculata, különféle márkája. A Nemzeti
Közművek (NKM) beolvadásával az
NKM világa is megérkezett a csoportba a lakossági fogyasztókkal
együtt.
2019-ben, a beolvadáskor megvizsgáltuk a helyzetet, és arra ju-
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Jákó Eszter 2018 óta vezeti az
MVM Zrt. csoportszintű kommunikációs igazgatóságát. Közel 30 éves pályafutása alatt a
kommunikáció és marketing
széles palettáján szerzett tapasztalatot, legyen szó marketingstratégiáról,
integrált
marketingről, PR-stratégiáról,
brandmenedzsmentről vagy
piackutatásról. Szakterülete a
márkaépítés. Dolgozott többek között a UPC-nél öt, az
EON Hungária Zrt.-nél hét, a
Sanoma Médiánál három évig,
majd a METU-n mint marketing-vezérigazgatóhelyettes,
mielőtt csatlakozott idestova
3 éve az MVM Csoporthoz.
Energiája és kreativitása kimeríthetetlen: szabadidejében
műhelyében alkot szebbnél
szebb kárpitos bútorokat, de
tart kárpitos workshopokat is.
Pár évvel ezelőtt díjazott volt
az Alkotó Energia pályázaton
is, bár akkor még nem tudta,
hogy hamarosan az MVM-családban fog dolgozni.
tottunk, hogy az NKM-márkához
nem nyúlunk hozzá, legyen az a
kiskereskedelmi márka, hiszen jól
be van vezetve, az ernyőmárka
pedig lehet a nagykereskedő, az
MVM. Elvileg ez működhetett volna, szépen lassan közelítve egymáshoz a kettőt, de közben igen
rövid határidővel kitűztük magunk
elé a tőzsdeképességet is. Másik
fontos változás volt, hogy ma már
a nemzetközi piacon is számottevő
jelenléttel bírunk.
–– Mikor szeretne tőzsdére menni
a társaság?

–– A tőzsdére lépés a tulajdonos
döntése, a társaság menedzsmentjének azt kell elérnie, hogy a
vállalat tőkepiacilag érett legyen,
ezt pedig év végéig szeretnénk
megvalósítani. Az a kötelességünk
és a feladatunk, hogy elismertté
tegyük a vállalatcsoportot, hogy
az MVM három betűje egyet jelentsen a hiteles menedzsmenttel
működő, dinamikusan fejlődő, sikeres céggel.
Az MVM közel 60 éve velünk élő
márka, ennek ellenére a spontán
ismertsége nagyon alacsony, 20%
alatti, és még kevesebben tudják,

hogy mivel is foglalkozik – ezt a kutatási eredmények jól mutatták.
A kiindulópontunk tehát nem volt
erős bázisnak nevezhető. Szakmailag egy hasonló márkát évek alatt
lehet jól felépíteni, viszont az üzleti célok nem adtak 4-5 évet erre a
feladatra. Rövid idő alatt nem lehet organikusan ismertséget olyan
mértékben növelni, mint amire nekünk szükségünk volt. Ezért döntöttünk úgy, hogy az NKM nem
maradt NKM, hanem MVM lett.
Amikor azt mondtuk, hogy az ügyfélvilág is az MVM nevet viselje
magán, egyetlen döntéssel beke-
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rültünk mintegy 6 millió háztartás mindennapjaiba, akiknek aktív kapcsolata lesz az MVM-mel,
tudni fogják, mivel foglalkozunk,
találkozni fognak a logónkkal, nevünkkel, és bízunk benne, hogy
sokaknak lesz pozitív élménye is,
mert mondjuk gyorsan és kényelmesen el tudta intézni, amit szeretett volna, és jó szolgáltatást
kapott. Ezzel az egy lépéssel meg
tudtuk oldani azt, hogy az MVM
ismertsége megugorjon. Év végén majd újra megmérjük, hogy
az egy év – mert az NKM január
1-jével váltott – mennyit számított
ebben.
Mi kommunikációs szempontból
ennyit tehetünk a tőzsdére lépésért: felépítünk egy márkát, egy
brandet, amely valóban tükrözi
azt, amit az üzleti számok, adatok
mutatnak.
–– Az „Egy MVM” koncepció ennek a márkaépítésnek a része?
–– Inkább úgy mondanám, hogy
ez maga a stratégia. Magában
foglalja azt, hogy egy vállalat vagyunk, melynek minden tagvállalat része, egy vállalat vagyunk,
mely munkáltatóként és piaci
szereplőként is ugyanazokat az
értékeket képviseli, egy vállalat
vagyunk, mely határokon belül
és kívül is erős szereplője a gazdaságnak. Természetesen meg
kell őriznünk a rugalmasságunkat is, ezért az arculati kézikönyv
megengedi, hogy bizonyos cégek megtartsák független megjelenésüket – akár törvényi okokból, mint például a MAVIR vagy
a földgáztároló, akár üzleti okok
miatt, mint pl. a Grape Solutions
–, de a többieket mind belehúzzuk az „Egy MVM” koncepcióba.
Ez azért jó, mert valóban minden

fronton, az egész régió lakossága, aki találkozik velünk, ugyanazt
fogja látni, ugyanazzal találkozik. Hangsúlyozom a régiót, mert
most már messze nemcsak Magyarországról beszélünk, hanem
18 országról, ahol jelen vagyunk.
–– Az egységes márkakoncepció
igényelt új logót? Részben a korábbi logó is egységes volt, egyegy egyedi jellemzővel.
–– A régi logót azért cseréltük le,
mert nem felelt meg a 21. századi elvárásoknak és trendeknek.
A legfontosabb eleme volt a legkisebb, vizuálisan egyrészt öreges
volt, másrészt alkalmatlan volt a
használatra, gondoljunk csak az
olyan pici felületekre, mint például egy számla vagy egy applikáció. Másrészt vegyes volt, hogy
mi szerepelt a logóban (főként
amiatt, mert a „kockába” kellett
belesűríteni a betűket), és ehhez
képest mi volt a hivatalos neve a
cégeknek. Volt, amelyik tagvállalatnál az MVM benne volt a logóban, de a cégnévben nem, és volt,
amelyiknél fordítva. Ezt a harmonizációt is megléptük.
Némelyik tagvállalatnak a teljes
nevét megváltoztattuk. Volt, ahol
a név már nem tükrözte a tevékenységet, vagy nem felelt már
meg annak a szerepkörnek, amelyet a vállalat magára vett. A GTER
például nagyon keveseknek mond
bármit is, mi persze tudjuk, hogy
a gázturbinás erőműveket takarja,
de már messze nem csak ez tartozik hozzájuk. Az MVM Balance név
utal arra, hogy ők a kiegyenlítő
elem a rendszerirányításban, nélkülözhetetlenek az ellátásbiztonság szempontjából.
De jó példa az MFGK is, amely a
nemzetközi piacon van jelen, de

a jelenlegi cégnévvel nincs egyszerű dolguk, mire lediktálod egy
külföldinek, hogy Magyar Földgázkereskedő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, hát rátok
esteledik. Ők olyan nevet választottak, ami nemzetközileg jobban
értelmezhető, használható: MVM
CEEnergy.
A regionális terjeszkedés révén
felvásárolt külföldi cégeket is illesztenünk kell a családba. Az
„Egy MVM” koncepcióval ez viszonylag egyszerű, mert nemcsak
egységes, de rendkívül rugalmas
márkastratégia is egyben, lehetőséget ad különböző szinteken
kapcsolódni a főmárkához. A tagvállalatok egy része a tagvállalati
arculatot viseli (például az MVM
Paksi Atomerőmű), más tagvállalatok a „powered by MVM”
elemmel egészülnek ki (pl. a
nemrégiben megvásárolt Innogy
Csehországban, amely nagyon
erős, piacvezető márka, vagy az
Atomix). Az arculat nem kizárólag a menedzsment döntése volt,
hat különböző verziót a kollégák
elé tártunk, és megszavazhatták
a nekik tetszőt. Ez ügyben biztosan én vagyok a legelfogultabb,
de szerintem az új MVM szép lett,
szerethető, színes, vidám, letisztult és modern.
Az arculatváltás a lezárása számos folyamatnak. Megelőzték a
szervezeti átalakulások, az irányítási modell átalakítása, HR-oldali
egységesítések stb., és ehhez
tettük hozzá mi az „Egy MVM”
koncepciót. Bízom benne, hogy
a munkavállalók is szeretni fogják
ezt, és tudnak majd vele azonosulni.
–– Az atomerőmű hogyan kapcsolódik az „Egy MVM” koncepcióhoz?

II. Tagvállalati arculat
Ezek az almárkák az MVM emblémát alkalmazzák, kiegészítve
a saját nevükkel és arculati színeikkel.

–– A Paksi Atomerőmű fontos
és speciális eleme az MVM-nek,
nem véletlen, hogy tagvállalati
arculatot kapott a lazább, powered by MVM megoldással szemben. Az atomenergia megítélése
sokszor olyannak tűnik nekem
– nem elbagatellizálva a témát
–, mint a vaj és a margarin esete: olykor mennybe megy, máskor pedig elítélik, és sok olyan
tényező befolyásolja, ami nem
közvetlenül kapcsolódik hozzá.
Az MVM-hez történő erős kapcsolódás kifejezetten jót tehet a
tagvállalati imázsnak is, hiszen segíthet az emberek fejében helyretenni, hogy a mai világ energiaszükségletének
kielégítéséhez
nélkülözhetetlen az atomenergia ugyanúgy, mint a megújulók
vagy a fosszilis források. A Paksi
Atomerőmű tehát fontos eleme
az „Egy MVM” koncepciónak, az
MVM-családnak, ez tény, de az
is tény – és ez nem minősítés –,
hogy egy eleme. Azt gondolom,
hogy a mi erőnket pontosan az

adja, hogy van egy hihetetlenül
kiegyensúlyozott
tevékenységi
palettánk, amelyben mindenkinek megvan a maga szerepe és
súlya, és ez egy rendkívül biztos
üzleti modellt alkot.
Igyekszünk tiszteletben tartani
és figyelembe venni a tagvállalati
sajátosságokat, ennek a kommunikációs kollégák a megmondhatói, és úgy felépíteni mindent,
hogy a tagvállalatoknak és az
anyavállalatnak is jó legyen. Bizonyos dolgok alól ugyanakkor
nem lehet kibújni, az arculat és a
kommunikációs csatornák használata például ilyen. Annak érdekében, hogy ne aprózzuk el az
erőforrásainkat és ne ziláljuk szét
a célcsoportjainkat, sok tagvállalat esetében megszüntettük a
vállalati Facebook-oldalakat, Instagram- és LinkedIn-profilokat.
Csak azokat tartottuk meg, ahol
a közösségépítés indokolt és működik. A közösségi médiában elkövethető legnagyobb hiba, ha
relevancia nélkül akarunk közös-
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séget építeni, és csak azért létezik
egy profil, hogy legyen.
–– A márkákhoz érzelmi viszonyulásokat szeretnek hozzátenni. Része ez a márkaépítésnek az MVM
esetében is?
–– Szakmai szempontból ez úgy
néz ki, hogy először ismertséget
kell növelned, hiszen ha nem is
hallott az adott márkáról, akkor
nincs miről beszélni. A következő,
hogy tudja a fogyasztó, hogy egyáltalán mi ez, és a harmadik lépés,
hogy esetleg érzelmeket is képes
legyen kiváltani.
Kutatásokból és a saját józan
eszünk révén tudjuk persze, hogy
maga a szektor, amelyben dolgozunk, nem egy love story, az ember viszonylag ritkán gondol a
gázszolgáltatójára valamiféle azonosulni vágyó szeretettel. Ha te,
mondjuk, szereted a Nike-t, mert
futsz, akkor tudsz érzelmileg nagyon pozitívan és szeretettel fordulni a márkához, de mi nem ez
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az eset vagyunk, nem erre vágynak az emberek, és nem is fognak
soha így álmodozni rólunk. Nem
az a cél, hogy szeressenek a szó
klasszikus értelmében.
Én annak nagyon örülnék, ha ez
alatt a rövid idő alatt azt el tudnánk érni, hogy megnőjön az ismertség – a korábban említett
20% alatti szintről jóval magasabbra –, és e mögött meglegyen
az a tudás, hogy az MVM = energia, vagy legalább annyi, hogy

nően elindítottunk olyan projekteket – és ebben az atomerőmű
is élen jár az Alkotó Energiával
például –, amelyek bevonják az
embereket, közösséget építenek,
amelyek a társadalom egy-egy
szegmensének szólnak. Ilyenek
a sportszponzorációk, az egyetemi együttműködéseink vagy az
idén sokadszorra meghirdetett
Okosiskola kampányunk, amely a
szülőket, tanárokat, iskolába járó
gyerekeket célozza meg. Büszkék

Powered
by MVM

Agora

ez egy energetikai cég, amit
a szlogenünk is elmond: Energiát adunk. Őszre készülünk egy
imázsfilmmel, amiben szeretnénk
felvillantani, hogy mennyire színes
az MVM, milyen sok területen van
jelen az életedben még akkor is,
amikor észre sem veszed.
Emellett persze próbálunk pozitív érzeteket csatolni a cég mellé, nem titkoltan például a társadalmi szerepvállalással (CSR
– Corporate Social Responsibility). Ezek lokálisan és országosan
is hozzáadott értéket jelentenek
az embereknek. A CSR-en túlme-

Powered
by MVM

vagyunk az Élménynapra, amely a
rászoruló és fogyatékkal élő gyerekeknek szól. Az MVM Zenergia
egy csodálatos kulturális történet,
az Edison a fiatal startuppereknek szól, a hamarosan másodjára
meghirdetett Edison Junior pedig
a 6–14 éves korosztály ötletpályázata. Az Alkotó Energia az erőmű
szervezésében egy a fenntarthatóság iránt nyitott és érzékeny női
célcsoportnak szól, és azt igyekszik elérni, hogy ne csak az atom
jusson bárkinek eszébe az atomerőműről, hanem ez a fajta kreatív,
környezettudatos életvitel is.

Nem véletlen, hogy ennyire sokszínű projekteket sorakoztatunk
egymás mellé. Ezek eredményei
persze lassabban érkeznek, ez
nem olyan, mint amikor ráírom
az MVM-et minden számlára, és
holnaptól mindenki látja, ha tetszik neki, ha nem. Idő kell, mire
ezek a projektek beérnek, de látjuk már az eredményeket. A kommunikációban sokszor nehéz,
hogy viszonylag sokáig, nagyon
kitartóan és tudatosan kell ha-

ATOMIX

Powered
by MVM

ladni az úton ahhoz, hogy eredményt láss.
De én hiszek abban, hogy jó irányba megyünk.
Ami számomra még kiemelkedően fontos az az, hogy tudatosítsuk
magunkban: az MVM önmagában
csupán három betű. Amitől tartalmat kap, amitől büszkék lehetünk
rá, azok mi vagyunk mindannyian,
akik itt dolgozunk, és akik megtöltik élettel az élettelen logót.
Mi tesszük ezt a vállalatcsoportot
azzá, ami. És fantasztikus érzés
ennek a csapatnak a részesének
lenni.
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MiniPolisz
Add te az energiát!
Fotó: Bodajki Ákos
Az MVM Csoport standjával bővült a budapesti MiniPolisz gyermekváros, ahol a 3–12 éves korosztály
játszva ismerheti meg az energetika világának alapjait. Az interaktív játszóházba látogató gyermekek
az atomerőmű mellett a megújuló energiáról, valamint a villamosenergia-rendszer működéséről is tanulhatnak.
MiniPolisz minivárosában a gyermekek a való életet imitáló helyszíneken és szerepkörökben ismerkedhetnek meg a felnőttek
világával. A legkisebbek már nemcsak pénztárosként, rendőrként,
vagy rádiós műsorvezetőként, de
az ország energetikai rendszerének irányítójaként is kipróbálhatják magukat.
A miniváros új szegletében, az
MVM Csoport standjánál a gyerekeknek egy kisváros folyamatos energiaellátását kell megoldaniuk, látványos makettek és
kapcsolórendszerek segítségével

igazítják az energiatermelést az
aktuális fogyasztáshoz. A stand kialakításánál fontos szempont volt,
hogy a gyermekek minél több ismeretet szerezhessenek az energetika világáról.
A kisváros három központi állomásán egy-egy üvegbúra alatt
minimakettek jelképezik az energiatermelési lánc legfontosabb
elemeit. A folyamatosan termelő
atomerőmű mellett egy időjárásfüggő, megújuló energián alapuló erőművet, illetve a villamosenergia-rendszer egyensúlyáért
felelős, gyorsan szabályozható ki-

egyenlítő erőművet irányíthatnak
az érdeklődők. A játékosok feladata, hogy biztosítsák a kisváros
kijelzőn megjelenített, folyamatosan változó energiaszükségletét.
A játék célja, hogy a csapat irányításával a megtermelt energia
és kisváros energiaigénye mindig
egyensúlyban legyen. Az erőművek működése mellett a kicsik és
nagyok megismerkedhetnek az
alternatív energiaforrások jelentőségével, valamint a villamosenergia-rendszer egyensúlyának
ellátásbiztonságban
betöltött
szerepével.
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Egy magazin
az újrahasznosítás jegyében
Kanczler-Thuróczy Zsuzsanna

A Do it yourself! (DIY) – Csináld magad! gondolkodású és a mozgalom iránt elkötelezett embereknek
nem kell bemutatni az Alkotó Energia pályázatot, mely 2016 óta ad lehetőséget azoknak, akik szeretnék
megmutatni kreativitásukat és az újrahasznosítás jegyében szorgos kezek munkájával készült egyedi alkotásaikat. A pályázat mellett, azzal összhangban az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. egy időszaki (három
havonta megjelenő), ingyenes kiadványt is megjelentet a mai napig. Ezzel is szeretné népszerűsíteni és
elősegíteni a meglévő értékek megőrzését, és felhívni a figyelmet az újrahasznosítás fontosságára, ezzel
együtt a hulladék mennyiségének csökkentésére.
Az Alkotó Energia pályázat milliókhoz vitte közelebb a Csináld
magad! mozgalom eszméjét, az
évek során a pályázattal együtt fejlődött és átalakult Alkotó Energia
ÚJRA! magazin ezt az elvet szeretné tovább vinni, melynek célja a
környezetvédelem és az energiatakarékosság mindennapi életünkbe való beillesztése, a tudatos fogyasztás, a háztartási hulladék és
a pazarlás csökkentése. A magazin
céljairól és megújulásáról Iványi
Krisztinával, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. főszakértőjével, az Alkotó Energia program és az ÚJRA!
magazin megálmodójával és mozgatórugójával beszélgettem.
„Az Alkotó Energia ÚJRA! magazin elődje lényegében egyidős
magával az Alkotó Energia programmal: országos lapok ingyenes
mellékleteként jelentettük meg
azzal a céllal, hogy valódi sztorikon keresztül – az alkotók és mű-

veik bemutatásával – hívjuk fel a
figyelmet a bútorfestésben rejlő
újrahasznosítási és értékmentési
lehetőségekre. Amikor az országos pályázatot is „kitágítottuk”,
és egyre nagyobb figyelmet szenteltünk az újrahasznosítás további
lehetőségeinek, magától értetődő
volt, hogy a magazint is ebben a
szellemben kell átformálni, ezért
is illesztettük hozzá a nevéhez az
ÚJRA! szócskát, jelezve ezzel a lap
legfontosabb témáját, és az újság
megújulásának tényét is” – meséli
Krisztina.
Az újságot azzal a céllal hívták
életre, hogy szórakoztató formában, érthető módon, egy-egy témát körbejárva ismerkedhessenek
meg az olvasók a környezettudatossággal és a DIY-életfelfogással. A magazin mindenkihez szól,
azokhoz, akik még csak most találkoznak először a Csináld magad!
mozgalommal, és azokhoz is, akik

már jól ismerik. Fő üzenete talán
az lehetne, hogy tudatossággal
és valódi szándékkal jobbá tehetjük a környezetünket. Hogy ki,
milyen formában veszi ki részét a
társadalmunkat érintő környezeti terhelést csökkentő lépésekből, egyénileg eltérő. Az biztos,
hogy otthon kell kezdeni. Ezt vallja Krisztina is: „A célcsoportunk
nagyon széles, hiszen a fenntartható létezés nemtől és életkortól
függetlenül fontos téma (kellene
legyen): igyekszünk hát sokfélék
lenni témákban is, szerzőkben
is. Ugyanakkor minden egyes
anyagunk azonos abban a törekvésben, hogy bemutasson egy
valódi, akár mások által is megvalósítható ötletet, sztorit: olyan
ügyeket és embereket szeretnénk
példaként állítani, amelyek/akik a
hétköznapi életből származnak.
Nem a „nagy” sztorikat keressük,
a világraszóló híreket: hiszünk ab-
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ban, hogy a nagy dolgok igazából
kicsiben kezdődnek, kicsiben történnek meg, de ha elég sokan és
sokszor megteszik azokat, akkor
óriási változást vihetnek végbe.”
Bár eleinte csak a tárgyi és az élővilág fenntarthatóságáról gondolkoztunk és beszéltünk, a járvány
alatt rá kellett jönnünk, hogy az
önmagunkkal való fenntartható
bánásmód – úgy testileg, mint
lelkileg – szintén fontos téma kell
legyen: akkor tudunk egyensúlyba kerülni a környezetünkkel, ha
mi magunk is kiegyensúlyozottak
vagyunk.
Természetesen a DIY-életérzés
megtapasztalása és az ismeretek
megszerzése és elsajátítása nem
egyszerű feladat, sok kutakodásra
és gyakorlásra van szükség. Ehhez
ad támaszt a magazin, ahol olyan
szakemberek nyújtanak segítséget, akik a környezettudatosságot
előtérbe helyezve inspiráló ötletekkel, gondolatokkal, hasznos
tanácsokkal segítenek eligazodni
ebben a színes és csodálatos világban. „Munkánk során az emberi élet számos vonatkozásában
igyekszünk jó példákat mutatni a
fenntarthatóság kapcsán: a divattól a háztartáson és a táplálkozáson keresztül egészen a Csináld
magad! tevékenységek rendkívül
széles köréig. Számos elismert,
a saját életével is példát mutató
szerzővel dolgozunk együtt, mint
pl. Wertán Sára (About a home),
Iványi Orsolya (Neverordinary),
Thuróczy Zoltán (Lakbear), Bánhidi Dóra (Pandarte)” – sorolja
Krisztina.
Habár a magazint megjelenése óta
újrahasznosított papírra nyomták,
a környezettudatosság jegyében
2020 óta mégis kizárólag online
verzióban jelenik mag. A virtuális tér lehetőséget ad arra, hogy
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az eddigieknél bővebb és színesebb tartalommal jelenjen meg
az újság. Krisztina kihangsúlyozza,
hogy a szakértők, művészek, kézművesek, hobbialkotók bevonásával készülő újság a sok fotónak
és videónak köszönhetően a nehezebb témákat is mindenki által
fogyasztható környezetbe helyezi.
„Tavaly – a környezetvédelem jegyében – szakítottunk a papíralapú megjelenéssel (ezzel évente
közel 3 millió, egyenként 24–28
oldalas kiadványt „takarítottunk
meg”), és az online térbe helyez-

tük át a magazint, amely így már
nemcsak képeket, de videókat és
galériákat, illetve kattintható linkeket is tartalmaz.”
Az Alkotó Energia ÚJRA! magazin évente 4-5 alkalommal jelenik
meg, de az összes eddigi lapszám
bármikor megnézhető és elolvasható a www.alkotoenergia.hu oldalon. Meggyőződésem, hogy
mindenki talál a kiadványban egyegy olyan cikket, amely megérinti,
és segít közelebb kerülni a környezettudatos gondolkodáshoz. Jó lapozgatást kívánok!
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Jöhet a nap,
de ésszel!

Hárfás Zsolt | Fotó: Juhász Luca
Vitán felül áll, hogy a klímaváltozás a természetre és az emberre nézve fenyegető következményekkel jár.
Az éghajlatváltozás átalakítja a világot, hatással van a mezőgazdasági termelésre, a vízkészletekre, sőt a
saját egészségünkre is. A globális klímavédelmi célok elérése érdekében a villamosenergia-termelésben
a fosszilis alapú áramtermelés radikális csökkentésére, és ezzel párhuzamosan az atomerőművek és a
megújuló energiaforrások részarányának növelésére van szükség. Magyarország ebben a tekintetben
is példaértékű, hiszen az atomenergia mellett – a megújuló energiaforrások közül – a naperőművek fejlesztésében látja a klímabarát áramtermelés megteremtésének zálogát. Ugyanakkor a naperőművi kapacitások fejlesztése rendszerszintű kérdéseket is felvet, amelyekre adekvát szakmai válaszokat kell adni.

A legfontosabb
az ellátásbiztonság
Magyarország nemzeti érdeke az,
hogy a hazai fogyasztókat éjjelnappal, télen-nyáron biztonságosan el lehessen látni villamos
energiával. Az ellátásbiztonság

egyben nemzetbiztonsági kérdés is, ezért nagyon fontos, hogy
a fogyasztókat döntően a hazai
erőművekben megtermelt villamos energiával lehessen ellátni,
hiszen az importkényszer súlyos
kockázatokat hordoz. Legfőképpen azért, mert a jövőben az

importlehetőségek
jelentősen
szűkülnek, és akár meg is szűnnek, hiszen klímavédelmi okok és
elöregedés miatt európai szinten
több százezer MW hagyományos
erőművi kapacitás fog kiesni a
termelésből, ami várhatóan áramhiányt okoz majd.
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Ennek jelei már most is kezdenek megmutatkozni. Gondoljunk
csak 2021. január 8-ra, amikor a
Nyugat-Európa időszakos „áramhiánya”, 6300 MW-nyi keletről
nyugatra történő import majdnem összeurópai blackoutot okozott. Említhetnénk Svédország
esetét is, ahol februárban „porszívólázadás” borzolta a fogyasztók kedélyét, miután arra kérték
az embereket, hogy a fogyasztás
kényszerű csökkentése érdekében ne használjanak olyan nagyfogyasztókat, mint a porszívó. Ennek
oka, hogy az időjárásfüggő megújulók gyatra teljesítménye miatt
nem volt elég áram, ráadásul az
elavult és erősen környezetkárosító olajtüzelésű erőműveket is újra
kellett indítani.

1 MW nap nem egyenlő
1 MW atommal
Klímavédelmi szempontból örvendetes hír, hogy a hazai naperőművi kapacitások a kormányzati
ösztönzök hatására folyamatosan
növekednek. 2021 elején a hálózati (1407 MW) és háztartási méretű
(640 MW) napelemek együttes kapacitása már meghaladta a 2000

MW-ot is. A megújulókat favorizáló média ezt gyakran úgy tálalja,
hogy a hazai naperőművek 2000
MW-os kapacitása már a Paksi
Atomerőmű kapacitását is elérte.
Ez azt a hamis illúziót kelti, hogy a
naperőművek csereszabatosak az
atomerőművekkel. Nos, nem, nagyon nem!
A naperőművek teljesítményét
nem lehet összehasonlítani egy
atomerőmű teljesítményével, azaz
1 MW naperőművi kapacitás nem
egyenlő 1 MW atomerőművi kapacitással. Amíg az atomerőművek
folyamatosan képesek az áramtermelésre, a naperőművek termelése az időjárás, a napszak és az
évszakok függvényben folyamatosan változik, és például az éjszakai
órákban a termelésük nulla.
Nézzünk egy konkrét példát!
A Paksi Atomerőmű közel 2000
MW beépített kapacitása révén,
éves szinten mintegy 16 TWh villamos energiát termel. Ezzel szemben 2000 MW-nyi hazai naperőmű
a magyarországi adottságokat
figyelembe véve évente átlagosan 2,3 TWh villamos energiát tud
csak termelni. Ez persze nem kevés, de a különbség akkor is közel
hétszeres!
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Rendszerszinten kell
tervezni
A hazai fogyasztókat télen-nyáron, éjjel-nappal el kell tudni látni
árammal, ezért a rendszerirányítónak folyamatosan terveznie kell
azokkal a tartalékkapacitásokkal,
amelyek akkor szükségesek, ha
éppen nem süt a nap és/vagy fúj
eléggé a szél. Természetesen vannak előrejelzések a nap- és szélerőművi termelésre, azonban egyre gyakrabban előfordul, hogy az
aktuálisan rendelkezésre álló időjárásfüggő kapacitások nagymértékben elmaradnak a tervezettől.
A tervezhetetlen forráshiány egyre
nagyobb kihívás elé állítja a rendszerirányítót. Ilyen nap volt például
2021. március 4-e is.
Ezen a napon az ipari méretű naperőművek termelésének
a tervezetthez képest jelentős
csökkenése mellett a háztartási
méretű naperőművek teljesítménye is nagymértékben visszaesett.
A naperőművek a tervezetthez képest alacsonyabb termelése miatt
a hazai rendszerirányítónak, a MAVIR-nak több mint 800 (!) MW szabályozási tartalékot kellett azonnal
mozgósítani a rendszer stabilitása
és a magyar fogyasztók maradéktalan ellátása érdekében. A tartalékkapacitások igénybevételének
ráadásul jelentős költsége is van,
amit végső soron a fogyasztó fizet
meg.

A háztartási naperőművek
szükségesek, de nem
elegendőek
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0
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Naperőművek becsült termelése

Naperőművek valós termelése

A hazai ipari méretű naperőművek becsült és valós termelése 2021. március 4-én, 0–24 h között (MW) | Forrásadatok: MAVIR

A háztartási méretű naperőművekből az elmúlt években egyre
több lett, és a kormányzati ösztönzök hatására ez a tendencia
folytatódik. Egyesek ebből azt
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a téves következtetést vonják le,
hogy ez jó, mert ennek köszönhetően kevesebb erőművi kapacitásra lesz szükség a villamosenergia-rendszerben. Nos, nem.
A kapacitásszükséglet meghatározásakor figyelembe kell venni a
lakossági napelemek kapacitását
és termelését is, hiszen abban az
esetben, ha ezek nem termelnek,
akkor az adott lakossági fogyasztó
a villamosenergia-hálózatból fog
áramot vételezni, ami miatt többlet hazai erőművi kapacitásra lesz
szükség.

Érvényesüljön a legkisebb
költség és kibocsátás elve!
Az elmúlt években már többször
felhívtam a figyelmet arra, hogy
a naperőművi kapacitások jelentős bővülése hatással van a Paksi
Atomerőmű termelésére is. Arról
van szó, hogy a naperőművek által termelt villamos energia kötelező átvétele bizonyos naposabb
időszakokban arra kényszeríti a
Paksi Atomerőművet, hogy valamilyen mértékben csökkentse a
teljesítményét.
2020-ban a Paksi Atomerőműnek
az 1 kWh-ra jutó egységköltsége
hivatalos adatok szerint 11,4 Ft/
kWh-ra adódott, tehát ennyiért
termelt az atomerőmű. Ebben
már benne van a Paksi Atomerőmű által a Központi Nukleáris
Pénzügyi Alapba befizetett 25,5
milliárd (közel 1,6 Ft/kWh) forint is. Az alapban gyűlő pénz az
atomerőmű majdani leszerelésének költségeit is hivatott fedezni.
2021-ben a nap- és szélerőművek
átlagos kötelező átvételi átlagára
(KÁT) 37 Ft/kWh.
Ha a nap- és szélerőművek (csúcs)
termelése miatt a Paksi Atomerő-
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A hazai villamosenergia-termelés összetétele 2021. május 9-én, 0–24
óra között, nettó adatok (MW) | Forrásadatok: MAVIR

művet kismértékben visszaterhelik, akkor minden egyes meg nem
termelt 1 kWh villamos energia
vonatkozásában rendszerszinten
mintegy 26 Ft veszteség jelentkezik. (KÁT nap- és szélerőművi
átlagár 37 Ft/kWh, miközben a
Paksi Atomerőmű árama csak 11,4
Ft/kWh). A helyzet paradoxona,
hogy egy sokkal olcsóbban termelő erőművet kell visszaszabályozni azért, hogy a támogatott
naperőművektől a villamos energia kötelező módon átvehető legyen.
A Paksi Atomerőmű esetében
ilyen visszaterhelés történt például 2021. május 9-én is, amikor az
üzemelő paksi 2. és 3. blokkok teljesítményét a nap nagy részében
340 MW-tal csökkenteni kellett.
Egy blokk tervezett nagykarbantartás miatt áll. Az ok döntően a
naperőművek által termelt villamos energia kötelező átvétele
volt, de jelen esetben a hazai szélerőművek jelentősebb termelése
is végeredményképpen a Paksi
Atomerőmű teljesítményét csökkentette. Ezen a napon 12 óra 15
perc körül a nap- és szélerőművek

maximális kapacitása elérte a közel 1604 MW értéket! Naperőművek 1422 MW, szélerőművek 182
MW.
Május 9-én a 340 MW-os vis�szaterhelés azt jelentette, hogy
MAVIR-adatok alapján mintegy
5 millió kWh-val kevesebb villamos energiát nem tudott megtermelni a Paksi Atomerőmű.
Ez a fenti adatokkal számolva 57
millió forinttal kevesebb bevételt
jelentett a Paksi Atomerőműnek,
tehát ennyi vesztesége keletkezett. Rendszerszinten pedig még
nagyobb, közel 128 millió forint
volt ez az érték, hiszen az olcsó
atomerőművet (11,4 Ft/kWh) azért
kellett visszaterhelni, mert a drágább nap- és szélerőművek által
termelt villamos energiát (37 Ft/
kWh) kötelezően át kellett venni. Nemzetgazdasági szinten kell
gondolkozni, ezért feltétlenül és
mihamarabb változtatni kell azon
a rendszeren, hogy egy olcsóbb
termelőt azért szabályozzunk vis�sza, mert a sokkal drágább megújulókat kötelezően át kell venni.
Hozzátartozik az is igazsághoz,
hogy az Európai Bizottság tu-
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dományos szolgálata, a Közös
Kutatóközpont (JRC) jelentésében nemrég megállapította azt
is, hogy az atomerőművek teljes
életciklusra vonatkoztatott fajlagos szén-dioxid-egyenérték-kibocsátása (középértéke) csak 28
g/kWh, a naperőműveké viszont
85 g/kWh. Ebből az következik, hogy ha klímavédelmi szempontból közelítjük meg a kérdést, akkor azt mondhatjuk, hogy
amennyiben az atomerőművet
naperőművek miatt terheljük vis�sza, akkor végeredményképpen 1
kWh villamosenergia-termeléshez
további 57 gramm többlet-széndioxid-kibocsátás adódik hozzá!
Mindez megint csak a rendszerszintű tervezés fontosságára hívja
fel a figyelmet.
Összegezve a fentieket, kijelenthető, hogy gazdasági és klímavédelmi szempontból az lenne
Magyarország számára a legelőnyösebb, ha a villamosenergiatermelésben maximálisan érvényesíteni lehetne a legkisebb
költség és kibocsátás elvét. Azaz
megfelelő jogi szabályozással mihamarabb el kellene érni, hogy a
klímabarát és olcsó villamos energiát biztosító Paksi Atomerőmű
folyamatosan, 100%-os teljesítményszinten üzemelhessen, valamint a megújuló energiaforrások,
például a naperőművek is a legtöbb áramot termeljék. Magától
értetődő, hogy ezt az elvet a fenti
okok miatt a Paks II. Atomerőmű
estében is érvényesíteni kell.

6000 MW, 12 000 MW
A hazai naperőművi kapacitások
növekedése már most is jelentős
megoldandó feladatok elé állítja
a rendszerirányítót, ami a következő években és évtizedekben

még inkább így lesz, hiszen a tervek szerint a naperőművek beépített kapacitása 2030-ra elérheti az
akár 6000 MW-ot, 2040-re pedig
a közel 12 000 MW-ot is. Ez a naperőművek időjárás- és napszakfüggősége, valamint az egyre
gyakoribb, a tervezettet hirtelen
jelentősen meghaladó termelés
miatt tovább fogja növelni a szükséges tartalékkapacitások nagyságát, ami megint csak tetemes
költségtöbblettel jár.
Eközben arra is megfelelően fel
kell készülni, hogy 2030-ra elérkezhet az az időszak, amikor akár
6000 MW-nyi naperőművi kapacitás lesz elérhető, miközben rendelkezésre fog állni egyrészt a
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mészetesen arra is készülni kell
– és ez a súlyosabb kihívás –, ha
a naperőművek 6000 MW-os kapacitásának csak a töredéke, vagy
éppen semmi nem áll rendelkezésre az időjárás-függőségük és
napszakfüggőségük miatt, miközben hatalmas csúcsigény lép fel,
és az import sem lesz elérhető,
hiszen a szomszédos országok is
hiánnyal küzdenek majd…
Mindezekre tekintettel a növekvő
naperőművi kapacitások tekintetében folyamatosan vizsgálni
kell azoknak a villamosenergiarendszerre, a költségekre, a villamosenergia-árakra és az egyéb
tényezőkre gyakorolt hatásait a
hazai ellátásbiztonsági, verseny-

A Paks II. Atomerőmű előzetes, madártávlati látványterve a jelenlegi Paksi
Atomerőmű mellett | Forrás: Paks II. Atomerőmű Zrt.

Paksi Atomerőmű 2000 MW-os, a
Paks II. Atomerőmű 2400 MW-os
kapacitása, másrészt további erőművi kapacitásokkal is számolni
kell úgy, hogy közben a csúcsterhelés csak 8-9000 MW lesz. Tehát
jelentős többlet-villamosenergia
áll majd a rendelkezésre. De ter-

képességi és klímavédelmi célok
teljesíthetősége érdekében. Ennek ismeretében lehet a további
naperőművi kapacitások létesítésének mértékét, időbeliségét, a
rendszerbe való integrálás miatt
szükséges hálózatfejlesztést és a
szabályozási kérdéseket rendezni.
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Digitalizált gyerekkor
Online gyermekvédelem a gyakorlatban
Susán Janka | Fotó: saját archívum, stock.adobe.com
Mai világunk legalább olyan fontos része már az internet, mint mindennapjaink valósága. Legtöbbünk
számára kihívást jelent, hogy megmaradjunk a normális internet- és közösségimédia-használat szintjén,
amelyhez felnőttként is nagyfokú tudatosság és önszabályozás szükséges. De mi a helyzet a gyerekekkel? Hogyan tudjuk segíteni őket az ehhez szükséges szokások elsajátításában, hogy az iránytűjük a helyes úton tartsa őket az online térben is? Baracsi Katalin internetjogásszal beszélgettem.
–– Mivel foglalkozol mint internetjogász?
–– Van egy praktikus válaszom.
A médiaszereplések során meg
van kötve, hogy hány karaktert írhatnak ki a nevem mögé, ebből
a szempontból az internetjogász

elnevezés médiabarát. Ugyanakkor ebből kiderül, hogy van egy
jogászvégzettségem, és a jogi
munkám az internethez kapcsolódik. Valóban ez nem egy klas�szikus jogászi munka, mert az
emberek inkább ügyvédekkel,

ügyészekkel, bírókkal azonosítják
a jogászt. Ezzel szemben én megelőzési és oktatási munkát végzek. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy több mint tíz éve tartok
interaktív foglalkozásokat gyerekeknek, fiataloknak és érdeklődő
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felnőtteknek arról, hogy hogyan
lehet tudatosan és felelősen mozogni az online térben. A pedagógusokat jó kis tananyagokkal,
óravázlatokkal szoktam bombázni. 2020-ban a Nemzetközi Távközlési Egyesületnek (ITU) az új
online gyermekvédelmi útmutató
csomagját adaptáltam magyar
nyelvre, elsőként az ENSZ-nyelvek
mellett. Elég szerteágazó a munkám, de én ezt a pörgést, mozgást szeretem benne.
–– Milyen a mai generációk digitális fogyasztása? Ha jónak látod,
végigmehetnénk a jellemző csoportjain.
–– Az elmúlt évtizedhez képest az
egy szembeötlő változás, hogy ma
már Magyarországon is beszélni
kell a 0–5 éves gyerekek eszközhasználatáról. Sajnos az a tapasztalat, hogy sokan magára hagyják
már az egészen pici gyermeket is.
Óvodáskorúaknak még nem tartottam foglalkozást, de óvodapedagógusoknak és óvodások
szüleinek már igen. Egészen kicsi
korban meg kell tanítani a gyerekeknek, hogy kitől tudnak segítséget kérni, ha elbizonytalanodnak,
szokatlan eseménnyel találkoznak.
Nagy változás, hogy ma már sok
óvodáskorú gyermeknek is van
saját tabletje, amit önállóan használ. Le tudja tölteni a kedvenc játékát, el tudja indítani a Youtubeot, meg tudja keresni a kedvenc
kis meséjét. Ilyen helyzetben előfordulhat, hogy olyan tartalomba
botlik, ami ijesztő, félelemkeltő a
számára. Egy óvodás nem biztos,
hogy pontosan el tudja mondani,
hogy mi történt, mit látott. Ezek
következtében olyan tünetek jelentkezhetnek, hogy verekedőssé
válik, sírva fakad, nem eszik vagy
éppen túl sokat eszik, amelyek
már a fizikai tünetei egy rossz él-
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ménynek. Ezért lenne nagyon fontos, hogy a szülő mellette legyen,
amikor a gyerek játszik, szörfözik
a neten. A WHO legutóbbi ajánlása szerint 2 éves kor alatt a gyerekek semmilyen okoseszközzel
nem szabadna, hogy kapcsolatba
kerüljenek, azt sem szabadna látniuk, hogy a szülők ezeket használják! 2-től 5 éves korig napi egy
óra digitális tartalomfogyasztás

dolom, hogy a WHO ajánlását érdemes kiindulópontként tekinteni
az internethasználati szokások kialakításához.
–– Iskolás korosztálynál mi a helyzet?
–– Ugrásszerű növekedés figyelhető meg az eszközhasználatban,
amikor iskolás lesz a gyermek.
Egy átlag 7-10 éves gyermeknek
legalább három okoseszköze van.

engedélyezett szülői felügyelettel. Ebbe belefér egy mese megnézése vagy a nagyszülőkkel egy
videóhívás.
–– Vannak már kutatási eredmények a fiatal korosztály eszközhasználatának hatásairól?
–– Megkezdődtek már az ez irányú kutatások, vizsgálják, hogy az
agyra milyen hatást fejtenek ki.
Az eredmények egyelőre ellentmondásosak. Kutatják, hogy pl.
az autizmus, a személyiségzavar
kialakulására milyen hatással van
a korai eszközhasználat. Azt gon-

A járványhelyzetben azok is beszerezték az eszközöket, akik korábban azt mondták, hogy az én
gyermekem fiatal még ehhez. Egy
évtizeddel korábban a 13-14 évesek voltak, akik mindent fogyasztottak, most ezt már a 9-10 éveseknél látom. Az igazi kamaszos
korosztály a közösségi felületeket
használja leginkább. Intenzív jelenlét van az Instagramon, a TikTokon, a SnapChaten, a YouTubeon. Ami abszolút újdonság, hogy
nemcsak fogyasztják, hanem elő is
állítják a tartalmakat.
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–– Az egyetemistákkal mi a helyzet?
–– Ha kamaszkora után nem kapott rá arra, hogy influencer legyen, vagy nem olyan tanulmányokat folytat, amelyben a média és a
kommunikáció a domináns, akkor
ennél a korosztálynál én nagy fokú
visszafogottságot látok. Sokszor
beszélünk arról, hogy a szülő és
a gyermek között egy generációs
különbség van, de egyre inkább
úgy érzékelem, hogy egy egyetemista és egy általános iskola felső
tagozatosa között is generációs
szakadék van. Ők már abszolút válogatnak, vannak olyan tartalmak,
amelyeket egyáltalán nem használnak, mert értéktelennek tartják.
Ami leginkább szembeötlő 16+ felett, hogy elkezdenek sokkal jobban figyelni a személyes adataikra,
egyre inkább óvják a magánéletüket. Ez eléggé kétélű dolog, mert

ha korábban kitárulkozók voltak,
akkor azok nem tűntek el nyomtalanul. De sokkal megfontoltabbak,
óvatosabbak. Mivel ők már beleszülettek ebbe a világba, ahogy
szülőkké válnak, valószínűleg sokkal tudatosabbak lesznek.
–– Te is említetted azt, hogy az internet nem felejt, nagyon sok mindent meg lehet találni később is.
Mennyire kell ezt komolyan venni?
–– Maximálisan komoly a helyzet.
Oda kell figyelni a kezdettektől
fogva, amikor regisztrálunk egy alkalmazásra, hogy milyen adatokat
adunk meg, ezt ki fogja látni, és
hogyan. Amikor a digitális műveltség fejlesztéséről van szó, akkor az
adatvédelmet és az adatbiztonságot igen tágan kell értelmezni. Még mindig meglepődnek a
fiatalok, amikor elmondom, ha egy
profil beállítása nyilvános, akkor
az az egész világ számára látható.

Ilyenkor rádöbbennek arra, hogy
ezt én nem akarom mindenkinek
megmutatni.
A The Social Dilemma c. film sokakat megdöbbentett, hogy egy
közösségi háló milyen sok információt tud az egyénről. De ha
csak azt említem példaként, hogy
a gmailes levelezőben, amilyen
tárgyúak a levelek, olyan témájúak
a hirdetések mellette. Ha valamire
rákeresünk a Google-on, akkor a
közösségi felületeken olyan típusú hirdetések jönnek velünk szembe. Ezek az összekapcsolások még
nem biztos, hogy mindenki számára egyértelműek. Azt is fontos
elmondani, hogy ha a lakásomba
nem engedek be mindenkit, akkor
a közösségi médiában miért tárulkozok ki. Valamint a másik ember
adatait is tiszteletben kell tartani,
nem csak a saját adatainkra kell
vigyáznunk. A szülőknek ebben
óriási felelőssége van, amikor a
sharentinget követik el.
–– Ez lett volna a következő kérdésem. Sok szülő nemcsak önmagáról, hanem a gyermekéről is
eszméletlen mennyiségű tartalmat
oszt meg. Miért ne tegyék ezt?
–– Miért teszik ezt? A közösségi
oldalon ugyanúgy lehet versengeni, mint a való életben. Ki a jobb
anyuka? Kinek szebb, okosabb,
ügyesebb a gyermeke? Sokan úgy
tekintenek a közösségimédia-felületekre, mint egy nyilvános fényképalbumra. Viszont sokan nem
teszik meg az alapvető biztonsági
lépéseket sem. Például azt, hogy
privátra állítom a profilomat, leveszem a megosztás, a hozzászólás
lehetőségét, amikor a gyerekről
tesznek ki egy tartalmat. Ez olyan,
mintha a játszótéren kérnénk meg
egy vadidegent: Bocsi, most el kell
mennem egy órára, vigyázol a gyerekemre? Ilyet nem csinálunk a való
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életben! Olyat sem, hogy az utcán
leszólítok idegeneket, és mondjuk,
képeket mutogatok gyerekemről,
elmondom, hogy melyik iskolába
jár, milyen edzésre stb. Az online
térben viszont felszabadultabbak
vagyunk, oldottabbak a gátlásaink,
és generációktól függetlenül bennünk van az, hogy minket nem tudnak elérni, nem tudnak megfogni.
Mivel technikai eszközön vagyok,
ezért a másik ember engem nem
hall, nem lát, nem érhet el. Nem vagyok a híve a teljes tiltásnak, mert
egy sokakat érintő hírt egyszerűbb
itt megosztani, mint egyenként
értesíteni, például egy gyermek
születéséről. De nem biztos, hogy
rögtön ki kell rakni a kórházi fotót,
a részletes súlyadatokkal. A szülő
felelős azért, hogy nem szabad a
gyermekét kiszolgáltatott, megalázó helyzetben mutatni, például
bilizésen, maszatosan, egy hiszti
kellős közepén. Nincs helye az interneten a fürdetős képeknek sem.
Néhány év múlva ezek a cuki képek
már átkerülnek a ciki kategóriába,
és akár egy internetes bántalmazás alapjai is lehetnek. Amikor valakiből mém lesz, körbeküldik az
osztálycsoportban, vagy egy óvodai szereplést ízekre szednek, mert
ebből a szempontból a gyerekek
nagyon kegyetlenek. A szülők gyerekként nem voltak ilyen helyzetben, ezért nem tudják felmérni,
nem is számolnak azzal, hogy mivé
fajulhat egy egyszerű kép. A gyerek ugyanolyan értékes a virtuális
térben, mint a való életben, ugyanúgy is kell rá vigyázni!
–– Mit tudunk tenni akkor, amikor
a gyermeket szippantja be a világháló? Ez egy olyan világ, ahol sok
minden azonnal elérhető.
–– Már pici babáknál is megfigyelték, ha a tévéadás unalmas a számukra, azt a mozdulatot követik

le, amit az okostelefonon használunk. Hagyományos tévé esetében
ez még nem működik. A világ felgyorsult, ennek csak egy területe
az internet. A gyerekek folyamatos
döntési helyzetben vannak. Délután is szakkörről szakkörre járnak.
Ebben a nagy rohanásban az a
rizikófaktor, hogy, mennyire tudják megélni a saját gyermeki létüket? Mennyi ideje van a játékra,
szórakozásra, amikor önfeledten
gyerek lehet? Ez döntő fontosságú szempont. Ha magára hagyják
egy ilyen eszközzel, akkor a saját
tempója és körülményei szerint
fogja felfedezni az internet világát.
De abban az esetben, ha a szülő
ott van mellette, megbeszélnek
képernyőidő-szabályokat, iskolaidőben napi egy óra, hétvégén kicsit több. Vagy hét közben nincsen
internetezés, éjszaka lekapcsolják a wifiroutert. Ezek mind-mind
olyan elemek, amelyek egy családi
digitális szerződésben helyt kaphatnak, amely egy közösen elfogadott keretrendszer.
–– Mikor mondhatjuk valakire,
hogy függő?
–– A szülők hajlamosak könnyen a
képernyőidőhöz kapcsolódva azt
a rémképet behozni, hogy a gyerekem függő, holott elképzelhető
nem is erről van szó. A médiaműveltség területén három fogalom
ismert. Amire egész életünkben
mindannyian törekszünk, az a normális médiahasználat, aminek az
egyik kulcsfogalma az önszabályozás. Ezt a gyerekek aktív szülői neveléssel tudják elsajátítani.
Ennek a fogalommagyarázatnak
a másik végén van a függőség,
amit egyébként csakis kizárólag
egy szakember állapíthat meg.
Beszélünk számítógépes játékfüggőségről, de eszközfüggőségről,
akár platformhoz kapcsolódó füg-
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gőségről. Egy ilyen diagnózist csak
addiktológus vagy pszichológus
tud megállapítani, megfelelő tesztek kitöltése után. A köztes állapot,
amit gyakran függőségként azonosítunk, az a problémás médiahasználat. E mögött benne lehet az is,
hogy kamasz vagyok, és feszegetem a határaimat, vagy a játékban,
amivel játszok, éppen egy pozitív kihívás van, de lehet mögötte
iskolai vagy családi probléma is,
esetleg netes zaklatás. Gondoljunk
bele egy olyan gyerek helyzetébe, akit az iskolában nyolctól kettőig folyamatosan szekálnak, majd
hazamegy, és háromtól este tízig
többször megmenti a világot egy
játékban. Nem sokkal jobban érzi
magát így? Ha párhuzamot vonunk
a felnőttekkel, hogyan reagálnak
egy ilyen helyzetre? Ilyenkor alakul
ki a különböző szerek használata
vagy alkoholfüggőség.
–– A neten manapság az egyik
legnagyobb gond, hogy rengeteg
álhír keletkezik. Hogyan tudjuk a
hiteles tartalmakat megtalálni?
–– Fontos azt tudni, hogy korábban egy újságíró vagy bármilyen
más szakember volt felelős a hiteles tartalmak előállításáért, a valóságtartalmának a megszűréséért.
Az internet világában azonban bárkinek megadatik a tizenöt másodperces hírnév. Az álhírek kiszűréséhez kritikus gondolkodásra van
szükségünk, amely fejleszthető is.
Amikor találkozunk egy szöveggel,
azt az elejétől a végéig olvassam
el. Nézzem meg, hogy a cím és a
hozzá tartozó szöveg ugyanarról
szól-e? Van szerzője a cikknek?
A benne található képek kapcsolódnak a szöveghez? Olyan oldalon
jelent meg ez a hír, amelyről tudjuk, hogy hiteles? Fontos, hogy végezzünk tényellenőrzést, amely az
előbb elmondott lépéseket jelenti.
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Kalandjárat
Váczi Gergő | Fotó: TV2, stock.adobe.com

Kandász Andi neve egybeolvadt az utazással a turizmussal. Nem véletlenül. Operatőr férjével, Borszéki
Ferenccel hosszú évek óta készítenek útifilmeket, amelyekben mind a hazai, mind a nagyvilág országait,
érdekességeit, látnivalóit mutatják be informatív és szórakoztató módon. Munkája elismeréseként a Magyar Turizmus Zrt. még mintegy tíz évvel ezelőtt kérte fel, hogy legyen az „utazás nagykövete”, amelyre
azt gondolom, hogy nála autentikusabb személyt nem is választhattak volna. Andi készségesen állt az
Atomerőmű magazin rendelkezésére azzal kapcsolatban, hogy a hazai és a nemzetközi turizmus helyzetéről nyilatkozzon, és persze arról, hogyan is kezdődött nála az utazás szeretete. És természetesen, nem
meglepő módon éppen egy utazás előtt csíptem el a népszerű televíziós műsorvezetőt.
–– Ha jól tudom, most is éppen
csomagolsz, vagy legalábbis készülődsz. Hova utaztok?
–– Horvátországba megyünk. Már
nagyon vágytam arra, hogy végre
mehessünk egy kicsit messzebb.
Az elmúlt időszak sajnos nem volt
túl aktív utazás szempontjából, de

belföldön szerencsére tudunk jönni-menni.
–– Az utazás szeretete honnan datálódik? Az utazóműsorod a „Kalandjárat – az útitárs” elindítása,
ami megszerettette veled az utazást, vagy az utazás szeretete hozta létre a műsort?

–– Egyértelműen az utóbbi. Kisgyerekként, ha szüleimmel elmentünk a Balatonra, előtte már két
nappal alig tudtam aludni az izgalomtól. De az utazás szeretete a
könyvekből is jött. Nagyon hamar
megtanultam olvasni, és amikor
egy regény külföldön vagy belföl-
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dön játszódott, mindig elképzeltem, ahogy én utazom azon a tájon.
Tökéletesen beleéltem magam,
és nemcsak a történet, hanem a
helyszínek szerelmese is lettem.
Elképzeltem azt a tájat, ahol a cselekmény játszódik, hogy én majd
ott fogok vándorolni, és hogy ez
milyen jó lesz nekem. Az pedig hatalmas öröm, hogy ezek a vágyak
meg is valósultak. Például férjemnek, Ferinek és nekem is gyerekkorunk óta nagy álmunk volt eljutni
az esőerdőbe Brazíliába. És többi
között ez is összejött. Egyébként
elképesztő, hogy 24 óra sem telt
el, és már ott voltunk. Budapesten
fölszállsz a repülőre, megérkezel
Rióba, és kis idő múlva már az esőerdőben vagy.
–– Akkor kijelenthetjük, hogy az
utazás az életed meghatározó része.
–– Igen. Nekem az utazás mindig
is az egyik legnagyobb vágyam
volt. Én utazni akartam, felfedezni, megismerni embereket. Már
kamaszként is minden filléremet
erre költöttem. 15 évesen a Balatonra mentem pincérnek, és
annyi borravalót szedtem össze,
hogy el tudtam utazni Párizsba.
De például még iskoláskoromban
olvastam a Mester és Margaritát.
Abban éltem meg Moszkvát, és
akkor arra vágytam, hogy egyszer eljussak oda. Később ez is
sikerült, sőt Moszkvában lettem
egyetemista.
–– Megszámoltad már, hogy hány
országban jártál vagy jártatok eddig?
–– Ferivel csináltunk két térképet,
amelyeket kifüggesztettünk a falunkra. Az egyikre azokat az országokat jelöltük be, ahol már valamelyikünk volt, a másikra pedig a
bakancslistás országokat. Azokat,
ahová még szeretnénk eljutni. Az a
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durva, hogy sokkal több az a hely,
ahol még nem voltunk.
–– Ez meglepett. Azt feltételeztem, hogy már biztos a világ országainak a kétharmadát kipipáltátok.
–– A felét már biztos, de mondjuk Afrika nagyon szűz terület.
És Ausztráliában sem jártunk még.
De legalább 100 országot biztosan kipipálhatunk. Igazából nem is
országokat számolunk, hanem helyeket. Mondjuk jártam már Madridban, de nem voltam még Sevillában. Látványosságokat vagy
útvonalakat szeretnénk megnézni,
megismerni.
–– Mi az első a bakancslistátokon?
–– Pont azt beszéltük Ferivel, hogy
tulajdonképpen most tartunk ott,

egyszerűen imádtam. De ott van
még Norvégia és rengeteg sziget,
amelyeket még látnunk kell.
–– Millió élményed van a különböző utazásaid során. Ki tudsz emelni
egyet?
–– Mindenhol történt velünk valami, mert ugye általában minden
utazásunk alkalmával forgatunk
is. Nagyon nehéz egyet kiemelni.
De talán egy, az Egyesült Államokban történt eset mindenképpen
maradandó. Egy hosszú nap után
éjjel tudtunk elmenni Cape Canaveralba, ahonnan az űrhajókat
lőtték ki. Ez tulajdonképpen egy
szabadtéri nyílt űrhajózási múzeum. Rácsodálkoztunk, hogy
mindössze egy térdig érő kerítés

hogy a gyerekkori bakancslistás
országok elfogytak. Tavaly Balival
gyakorlatilag kipipálódott a történet. Érdekes azonban, hogy például az észak-európai országok nem
voltak kiemelt célpontok, de szintén egy könyvélmény okán ezek is
bekerültek azon helyek közé, amelyeket szeretnénk megnézni. Egy
thrillerről van szó. A Tetovált lány
kapcsán vágytam Svédországba,
ahová el is mentünk. Végigjártuk
Svédországot, Stockholmot, és

határolta. Nem gyanakodtunk, így
átléptük, és bementünk. Ki volt világítva, szépen végig is mentünk
mindenen. Közben furcsa csattogó hangokat hallottunk, de nem
tulajdonítottunk neki nagy jelentőséget. Mikor végeztünk, beszálltunk a kocsiba, és pár perc múlva
állig felfegyverkezett ügynökök és
rendőrök állítottak meg minket.
Kiderült, hogy betévedtünk egy
mocsárvidékre, ahova már nem lehetett volna bemenni. Mondtuk,
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hogy mi csak a múzeumban voltunk. Erre teljesen elképedtek, és
mondták, hogy hatalmas szerencsénk van, hogy életben vagyunk,
mert körülbelül egymillió aligátor éjszakázik ezen a területen, és
minden amerikai tudja, hogy ide
ebben az időben nem szabad bejönni. Tehát az a csattogó hang az
aligátorok hangja volt.
–– Gondolom aligátorokkal Magyarországon nem találkoztatok, maximum egy állatkertben.
De tudni lehet rólad, rólatok, hogy
Magyarország szerelmesei is vagytok. Itthon is van még olyan település, község vagy pici kis falu,
ahol még nem jártatok?
–– Olyan település biztosan van,
amin csak átmentünk, de szerintem olyan nem nagyon, még talán zsákfalu se, ahol nem jártunk.
De imádom az ország minden
szegletét, és az a szuper, hogy folyamatos látványosságot biztosítanak. Néhány héttel ezelőtt találtuk
ki, hogy elmegyünk az északi felvidéki várakat megnézni. Ez Boldogkőváralja, Füzér. Mintegy húsz
éve voltunk itt, de az elmúlt évek
fejlesztéseinek köszönhetően teljesen megújult. A fűzéri vár rom

volt, meg kőhalom. Most biciklivel tekertünk el oda. Tök jó túrákat lehet csinálni, hogy egyik várból mész a másikba. Zseniális volt,
nagyon tetszett. Borzasztóan nagy
élmény volt, úgyhogy vissza is fogunk menni, mert kevés volt egy
nap. És az, hogy bringával egyik
helyről a másikra el lehetett érni,
szerintem csoda.
–– Igen, azt látom, hogy rengeteget kerékpároztok Ferivel. Hogy
tapasztalod? Az elmúlt években,
mennyire fejlődtek a kerékpárutak
itthon?
–– Hatalmasat. Emlékszem, 20 évvel ezelőtt Németországba, Ausztriába mentünk biciklizni, meg
mondjuk a Balaton környékére,
ahol az utak egy része megvolt.
Mindig arra vágytunk, hogy nálunk
is olyan kerékpárutak legyenek,
mint azokban az országokban.
Most azt tapasztalom, hogy nagyon kiterjedt és jó minőségű utakon lehet bringázni. Szinte már az
összes magyarországi tavat körbe
lehet tekerni. Nekem a személyes
kedvencem a Tisza-tavi útvonal,
amit azért imádok, mert rendkívül
széles. Egyáltalán nincsen autóforgalom. A gát tetején megy, és

felülről látom a tavat. Tényleg egy
csoda. És az is nagyon jó, hogy
egymáshoz közel rendkívül igényes éttermek, bisztrók, halasok
vannak. Tehát nem kell az embernek rengeteg étellel-itallal megpakolva két kerékre pattannia.
–– Ha már a fejlesztéseket említetted. Az elmúlt másfél évet, ami a
turizmus számára rendkívül nehéz
volt, hogyan élte meg az ágazat?
Mennyire tudtak a túlélés mellett
a fejlesztésekre energiát és tőkét
fordítani?
–– Nagyon sok barátunk, ismerősünk van, akik a turizmusban dolgoztak, dolgoznak és olyanok is,
ahol a férj és a feleség is ebben
az ágazatban tevékenykedik. Ott
nagyon nehéz volt ez az időszak.
Ha a szállodákat, vendéglátóhelyeket nézzük, akkor nagyon változó a kép. Azokon a helyeken,
ahol volt még tartalék, tudtak fejleszteni és felújítani. Az egyik hazai fürdő igazgatója mesélte, hogy
most végre be lehetett szerelni
egy olyan víztisztító rendszert, ami
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korábban nem volt. Az EU-s támogatásuk megvolt hozzá, de nem
tudták mikor megcsinálni, mert
egyszerűen nem lehetett leállni.
De sok helyen a kertet ültették újra
vagy a szállodák belsőjét újították
fel.
–– Azt lehet tudni, hogy mi, magyarok főleg a belföldi utazásokat
preferáljuk az idei évben, de mi a
helyzet a külföldiekkel? Lehet találkozni már más országokból érkezett turistákkal?
–– Most még csak magyarok vannak. Ott vannak a lengyelek, a
szlovákok, románok, akik nagyon
nagy számban vannak jelen külföldiként. Már egy csomó foglalásuk
volt korábban, és most úgymond,
kilövésre várnak. A lengyelek július közepén szoktak megérkezni.
A foglalások alapján úgy látszik,
hogy rengetegen jönnének, de
most még tologatják az időpontokat. Amikor látják, hogy foglalási
időn kívül vannak, de még mindig
nem engedték a szabad utat, akkor egy héttel tovább tolják, aztán

megint egy héttel tovább. De ha
megkapják a lehetőséget, mint a
románok, akkor azonnal jönnek.
Szerintem az összes európai és
tengerentúli országban hasonló a
helyzet.
–– Rengeteg külföldi barátod, ismerősöd van. Mivel és hogyan
szoktad nekik ajánlani Magyarországot? Miért érdemes idelátogatni?
–– Magyarország rendkívül sokszínű. Ha valaki szeret kirándulni,
akkor nagyon sokféle tájat láthat. Két szegmensnek szoktam
kifejezetten ajánlani az országot.
A gyerekeseknek és a vizesturizmus kedvelőinek. Itt a Balaton,
ami meleg, itt a Velencei-tó, most
már a Tisza-tó is tényleg szépen
kiépült. Ezek olyan turisztikai célpontok, ahol biztonságban tudnak
lenni a gyerekeikkel, ahol nincs az,
mint mondjuk az Adrián, hogy hideg a tenger. Ott olyan szállodát
kell nézni, ahol van melegebb medence, főleg a kisebb gyerekekkel. Nagyon jó a hazai gasztronó-
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mia. De Budapest mint főváros is,
őszintén mondhatom, hogy a legjobb. Aki egyszer már volt itt, az
vissza is fog térni. A belvárosban
lehet menni bulizni, és felhőtlenül tudsz úgy szórakozni és utazni,
hogy közben biztonságban érzed
magad. Nyilván az árak is tök jók,
ugyanazért az árért Magyarországon sokkal jobb minőséget kapni.
Aztán a gyógyvíz-, a wellnesskultúra egyedülálló. Nem véletlen,
hogy a német nyugdíjbiztosítók
bevették Magyarországot a listájukra. Ezt azt jelenti, hogy a
németek fel tudják használni a
biztosításukat Magyarországon,
egyszerűen azért, mert ez volt az
igény tőlük. Ilyet nem találsz sehol
Európában. Vannak tematikus túrák, van egy ezeréves kultúra, aminek a nyomait mindenhol megtalálod, vagy a borkultúra, ami
szintén rendkívül izgalmas. Annyira sokszínű, hogy aki itt nem talál
a családjával vagy a párjával reggeltől estig látnivalót, annak nem
is tudom, mi kell.
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Iránytű a
boldogsághoz
Váczi Gergő | Fotó: Magellán, stock.adobe.com
Egy 38 éves fiatalembernek mindene megvolt, amire életének abban a bizonyos szakaszában vágyhatott, vagy amire azt gondolnánk, hogy vágyhatott. Jó munkája, amellyel jól keresett, szerette a kollégáit, a hivatását. De úgy tűnik, valami mégis hiányzott az életéből, ezért inkább felmondott, és szinte
mindenféle felkészülés, oltás és gyógyszerek nélkül négy év alatt nemes egyszerűséggel körbetekerte a
világot. De a világjárás nemcsak két keréken, hanem akár lakóautóval is lehet extrém és egyszerre luxus
is, sőt olyan is van, aki hetekig vadkempingezik kisgyerekkel. És hogy mi bennük, ezekben az emberekben a közös? Mindannyian magukat és a szabadságot keresik.
Elindulni a világba, és csak menni
szabadon… Egyre többen vannak
olyanok, akik bevállalnak extrém
utazási formákat, nem félnek itt
hagyni akár hosszabb időre is a
megszokott életüket, és egyszerűen csak nekiindulnak…, hogy
lássanak, tapasztaljanak. Van, akit
a lakóautózás adta érzés motivál,
mint Schön Orsolyát. „A spontaneitás, a kötetlenség és az, hogy
az egész világ a kertem.” Mohácsi

Nusiék ennél is egyszerűbb megoldás választanak, ha éppen egy kis
családi kalandra vágynak. Kisgyerekkel indulnak vadkempingezni.
„Szerintem ez egy olyan fajta szabadságélmény, amit tök jó lenne,
ha mindenki megtapasztalhatna.”
És van olyan is, mint például Illés
Adorján, aki eladja mindenét, felmond a munkahelyén, biciklire
pattan, és négy év alatt körbetekeri a világot. „Úgy éreztem, hogy

amit csinálok, annak nincs sok értelme. Hétfőtől péntekig bejártam
dolgozni, és amúgy tök jól kerestem, és jó fejek voltak a munkatársaim, mégis én arra vágytam, hogy
teljességet érezzek…”
Ennek a kötöttségektől mentesebb utazós életformának nemcsak az a lényege, hogy az utazók
szép tájakhoz, más kultúrákhoz
kerüljenek közelebb, hanem az is,
hogy megismerjék saját magukat.
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Illés Adorján mérnökként dolgozott egy multicégnél, majd ahogy
fogalmaz „besokallt” és felmondott. Négy év után tért haza föld
körüli bicikliútjáról. Nem igazán készült rá, gyerekkorában ugyan sokat tekert, de később alig ült biciklin. Nem oltatta be magát, és nem
vitt magával gyógyszereket sem.
Egy 50 kilós csomaggal és persze
nagy adag pozitív életszemlélettel
indult el egyik barátjával, akivel aztán másfél év után Malajziában, Kuala Lumpurban szétváltak. Adorján
döntött így, szerette volna megtapasztalni, milyen is igazán függetlennek és szabadnak lenni, ezért
folytatta egyedül az útját.
Jelenleg
Komárom-Esztergom
megyében, Bajon, szülei házában
lakik, itt mesél világjárásának történetéről. „Biciklivel indultam el,
és kerültem meg a földet, most
éppen szervizelem a biciklim,
csapágyat kell cserélni a hátsó

agyban.” Az útja során egyébként
a szervizeléssel sokat nem kellett
foglalkoznia, több mint 10 ezer
km-re Magyarországtól Indonéziában, Jakartában cserélt először
gumit. Kelet felé indult, bejárta
Ázsiát, Ausztráliát, majd továbbment Amerikába, és úgy tért vissza
Európába. Útja megtervezésében
Zárug Zita és Harkányi Árpád, az
a magyar házaspár is segítségére volt, akik még 2011-ben indultak világkörüli bicikliútjukra. Ők is
négy év alatt tették meg a távot.
Nekik ez volt a nászútjuk. Adorján
hárommillió forinttal indult el Magyarországról, összesen négymillió forintot költött a négy év alatt.
Azzal is igyekezett spórolni, hogy
általában ingyenes szállásokat
keresett. Mindenhol aludt, ahol
csak engedték. Volt, hogy börtönben, volt, hogy templomban vagy
mentőszolgálatnál, de volt nála
sátor is, így az is megesett, hogy
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a dzsungel kellős közepén húzta
meg magát, vagy éppen egy park
közepén. „Egyszer megesett Japánban, hogy mikor reggel felkeltem egy parkban, arra ébredtem,
hogy mellettem karatéznak. Fölkeltem és beálltam.” A fiatalember
azt mesélte, volt, hogy hónapok
teltek el úgy, hogy valósággal extázisban volt. Bármit csinálhatott
reggeltől estig. Ha úgy volt kedve,
egész nap bringázott. Ha pedig
úgy érezte, akkor relaxált, fotózott,
vagy éppen folyóban, tengerben
fürdött és pihent.
Számtalan szituáció által fejlődhetett. És bár – ahogy ő mondja
– szinte végig rendben volt minden, azért akadt egy-két nehézség is, például Japánban, ahol
baleset érte. „Elestem a biciklivel.
Beszorult az első kerék egy keskeny járatba, és elveszítettem az
egyensúlyomat a biciklin. Az orvos azt mondta, hogy szinte biztosan eltört egy csont a csuklóm fölött.” Műtétet javasoltak, de ő túl
barbárnak gondolta a gyógyítás
ezen módját, és nem járult hozzá
az operációhoz. „Szerettem volna
tovább biciklizni, és befejezni az
utazást, ezért elhatároztam, hogy
összeforrasztom a csontomat.”
Mindjárt elárulom, hogy sikerült-e
a koncentrációval történő gyógyítás, de előtte nézzük meg, milyen
a világjárás, ha nem kettő, hanem
négy keréken történik.
Egy Budapest melletti műhelybe
látogattunk, ahol lakóautók készülnek. A design pedig egyáltalán nem olyan bohém, ahogy ez
általában az ilyen kocsiknál lenni
szokott, hanem inkább letisztult és
minimál. Schön Orsolya belsőépítész, aki édesapjával közösen találja ki és gyártja a lakóautókat. Úgy
fogalmaz, hogy a luxus érezhető
benne. „Ebben a lakóautóban ál-
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talános lakóautós praktikák vannak, mint például, hogy kifordul
az asztal vagy megfordul a szék,
az ágy lenyitható, a matracot ráhelyezzük, és már alhatunk is. Van
tűzhely, mosogató és felnyitható
csaptelep.” Orsolya családjával ko-

rábban sokat utazott lakóautóval,
így teljes mértékben átérzi, mire
is van szükség egy ilyen világjárás
során. „Európában, Németország,
Olaszország, Norvégia volt a legtávolabbi pont. Nagyon szerettük
a lakóautózást, nagyon nagy élmé-

nyeim vannak gyerekkoromból.”
Ezeket a lakóautókat leginkább
külföldi nyugdíjasok vagy középkorú digitális nomádok – olyan
utazók, akik online dolgoznak – vásárolják. De mindenképpen azok,
akiknek már van elég alaptőkéjük.
Ugyanis ezek a járgányok teljesen
újonnan akár 12 millió forintba is
kerülhetnek.
Van, aki viszont nem lakóautóval,
hanem személyautóval járja a világot, sátorral, vadkempingezve,
leginkább olyan helyekre megy,
amelyek nem annyira népszerűek
a turisták körében. „Szerintem
ez egy olyan szabadságélmény,
amit tök jó lenne, ha mindenki megtapasztalhatna.” Mohácsi
Nusi férjével és hároméves kislányával, Julival utazgat. Legutóbb
Magyarországról egészen Portu-
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gáliáig mentek, majd onnan vis�sza Franciaországon keresztül.
„Mi is akkor érezzük a legjobban
magunkat, amikor kint lehetünk a
természetben, minden egyszerű,
nincs körülöttünk 6 millió dolog,
csak amire tényleg szükségünk
van, és valahogy ez közelebb hoz
magunkhoz is. A kislányunknak
sem viszünk egy játékarzenált, itthon sincs rengeteg játéka, és akkor ő ott a fűszálakkal is boldog,
meg a homokkal, egy vödörbe
meregeti a vizet, és akkor neki az
a mennyország.” Egyszer-kétszer
mentek be kempingbe azért, mert
ott könnyebb volt zuhanyozni, de
egy applikáció is segítette őket
abban, hogy megtalálják azokat a
helyeket, ahol meg lehet állni autóval, lehet sátrazni, és nem zavarnak senkit.
Ahogy ígértem, térjünk vissza
Adorjánhoz és az ő csodás gyógyulásához, vagy legalábbis annak kísérletéhez. Miután eltört a
csuklója Japánban, egy Joshi nevű
fiúnál lakott, aki több hétig adott
neki szállást, így tudta pihentetni
sérült kezét. Ebben az időszakban
pedig, ahogy fogalmazott, „meggyógyította magát.” „Felkeltem
mindennap reggel 5 körül, és
imádkoztam, meditáltam, mondtam, hogy árad a fény, árad a fény,
meggyógyul a kezem. Légzőgyakorlatokat csináltam, zöld turmixokat ittam.
Egy hónap múlva már tudtam biciklizni, két hónap múlva pedig
már elértem sokkal délebbre,
Osakába, ahol elmentem, és csináltattam egy MRI-t. Akkor azt
mondta az orvos, hogy nem lát
semmi törésre utaló nyomot.”
Adorján számára az egyik végkövetkeztetés az volt, hogy az élet
egy szép vicc, hogy folyamatosan

történnek velünk jó és rossz dolgok, de nem kell azokat feltétlenül komolyan venni. Minden szituációban, emberben, tárgyban
meg lehet találni a pozitívot, azt,
ami mosolyra fakaszt bennünket.
Az élet egyszerűen szép. A fiatalember utazása tele van pozitív energiával és csodákkal. Ez a
négy év sokat változtatott rajta,
úgy érzi, rengeteget fejlődött. Jelenleg céljai nincsenek, próbál a
jelenben lenni, és történeteivel,
életszemléletével másokat motiválni.
Utazni tehát – főleg ilyen módon
– nem csak kaland és nem csak
széles látókört ad, hanem számos
tapasztalatot is a lélekkel kapcsolatban. Hiszen az egyszerűség a
minimalizmus, az, hogy a természetközeliség, a mindennapi próbatételek és komfortzónán kívüliség közelebb viszi az embert saját
énjéhez is.
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Irányt mutatunk
Szabó Márta | Fotó: Juhász Luca

Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy csak ez az egy Földünk van, ezért minden alkalmat meg kell ragadni, hogy óvjuk, és amennyire tőlünk telik, tehermentesítsük. Akik ellátogatnak az Atomenergetikai
Múzeumba (AEM) több, a fenntarthatóságot szem előtt tartó törekvéssel is találkozhatnak, mint például
a kis ajándéktárgyak vagy a napelemmel működő okosfotelek, de az ESZI diákjai által napelemmel felszerelt interaktív kapszulamúzeum is ide sorolható.
Idén azonban egy újabb zászlóshajóval is kiegészült a környezettudatos flotta – egészen pontosan
a Teller Ede vetélkedőn – két feladat formájában, hiszen a tematika a föld körül forgott. Így az első
feladatban (ami egyben a jelentkezés volt maga) bolygónk egy tulajdonságáról kellett, hogy kísérletet

és hozzá kapcsolódó, gondolatmenetet igazoló számítást készítsenek a versenyzők, amelyet egy
videóban mutattak be. Az alkotások leggyakrabban a föld mozgását és alakját helyezték a fókuszba,
mégpedig kreatívan és ötletesen.
Láthattunk kísérletet például teniszlabdával, türelmes és szolgá-

latkész cicával is, és nem egy videó
látványvilága is épp olyan formabontó volt, mint a feladatmegoldás maga.
A második forduló online űrlap segítségével valósult meg, ahol számolás volt a feladat. Ezt követően
a harmadik fordulóban prezentációt kellett készíteniük a verseny-
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zőknek, amelynek témája az ökológiai lábnyomuk csökkentésének
lehetősége, a megoldás keresése
volt. Az általános iskolás diákok
olyan precízen és alaposan vették
górcső alá a saját napi energiafogyasztásuk – és sok esetben energiapazarlásuk – egyes pontjait,
amelyek számos ponton képesek
alátámasztani azt az AEM-es törekvést, hogy a megfelelő edukálás igenis képes segíteni a tudatos
energiafelhasználásban már egészen fiatal kortól is. A versenyzők
hol hetekig nézték a villanyórájukat, és vontak le következtetéseket, hol a háztartási vízfogyasztás
gyenge pontjait kutatták, hol biciklire ültették a szüleiket és a testvéreiket egyaránt.
Számos pályamunka konklúziójaként szolgált az a megállapítás,
hogy tőlünk függ, van-e energiánk
változtatni, és megtesszük-e Földünkért legalább azt a kötelező
minimumot, amelynek köszönhetően a bolygónk csodáit még sokáig élvezheti majd az utókor is.
Az idei Teller Ede vetélkedő legnagyobb tanulsága számunkra az,
hogy sok éber, kreatív, tettre kész,
tudatos fiatal közreműködésével
tovább szélesíthető az az eszköztár, amellyel a fenntarthatóság
támogatható, így a legkiemelkedőbb versenyzőkkel idén is műsort készít a múzeum, amely saját
hivatalos YouTube-csatornáján és
Facebook-oldalán egyaránt megtalálható lesz.
Idén júniusban újra helyszíni programokkal készült az Atomenergetikai Múzeum és a Paksi Városi
Múzeum a Paksi Képtárral együttműködve, így született meg a
„Múzeum a tereken” és „Udvari
mulatság” programja. Az országos rendezvény központi tematikája a fordulópont volt, amely

izgalmas felütés volt a paksi attrakciókhoz, ugyanis kiszöktek az
AEM épületéből a műtárgyak, és
elrejtőztek az óváros számos pontján. Az érdeklődők kávézhattak
Wigner Jenővel, áthaladhattak a
piactéren egy sugárkapun, meghallgathatták Teller Ede zongorajátékát a városháza előtti téren,
és persze a főutcán haladva több
kirakatban is megtekinthették a
„legújabb” ruha- és mobiltelefonkészülék-trendet.
A szökevények felderítésében sematikus térkép adott irányt a játékosoknak, akik a Paksi Városi
Múzeum udvarán vehették át a se-
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gédletet. Feladatok is színesítették a felderítőprogramot, ugyanis
az egyes helyszínekhez kérdések is
tartoztak, amelyek megválaszolásához a megtalált műtárgy súgott.
Kiterjesztettvalóság-tartalmakból
sem volt hiány, ugyanis az interaktív kapszulamúzeum is ellátogatott
a rendezvényre. Akárcsak az atomerőmű különleges járművei, amelyek minden programon a gyerekek (és apukák) nagy kedvencei.
Étel, ital, vásári forgatag és koncertek még tovább színesítették a
nyár egyik legjobban várt szombat
délutánját, és Schrödinger macskája után szabadon az Atomenergetikai Múzeum ürgéje is felbukkant a Deák Ferenc utcában.
A fenntarthatóság és a környezettudatosság azonban ezen a programon is hangsúlyosan jelen volt,
hiszen #zöldekvagyunk a múzeum
épületén kívül is. Kis csomagokat
állított össze az AEM, amely tartalmazott egy újrahasznosítható
edénykét és a jól ismert magbonbont, valamint bazsalikomceruzát.
A Múzeumok Éjszakája délutánján
a virágtartó papírpoharat kidekorálhatták kedvük és ízlésük szerint
az érdeklődők, de a kézművesfoglalkozáson ürgelyukat is készíthettek többféle módon.
Az Atomenergetikai Múzeum egy
olyan iránytű, amelynek segítségével könnyen megismerhető a
tudomány, azon belül is a fizika, az
a szellemi háttér, amely az ország
egyetlen atomerőművének egyik
alappillére, és amely az atomenergetika hazai történetét áttekinthetően, a kontinensen is páratlan gyűjtemény révén mutatja be.
Minden érdeklődőt szeretettel vár
az AEM, a látogatás és a nyitvatartás részletei mind a honlapon,
mind pedig a Facebookon megtalálhatók.
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Minden egy
iránytűvel kezdődött
Krizsán Árpád | Fotó: stock.adobe.com
Az elektromosság és a mágnesesség külön-külön
nagyon régóta ismert jelenségek, azonban a kettő összekapcsolása 200 évvel ezelőtt történt meg.
Az elektromos töltés és az elektrosztatikus kölcsönhatás már az ókorban is ismert volt. Áramról nyilván
ekkor még nem beszélhetünk, noha a töltések mozgása biztosan bekövetkezett. Hasonlóan az iránytű
is a tájékozódás fontos eszközeként ismert volt 2000
éve, és nagy valószínűséggel a mágneses alapjelenségeket is ismerték.
A nagy ugrás – ahogy a felfedezések egy részénél –
egy véletlennel kezdődött. A történet szerint 1820ban Hans Christian Oersted a Koppenhágai Egyetem
professzoraként az áramról tartott előadása közben
az áramforráshoz túl közel tett egy iránytűt, és az kilengett. Természetesen a fizikusok ilyenkor elkezdik

keresni az okokat, így tett Oersted is. Azt figyelte
meg, hogy áramjárta vezető közelében az iránytű elfordul, azaz az áramnak valamiféle mágneses hatása
van. Tőle származik az elektromágnesesség fogalma
is.
A fogalom nagyon jól mutatja, hogy a korábban ismert állandó mágnesek is kapcsolatba hozhatók az
elektromossággal.
A jelenséget a 19. században elég nehezen értelmezték, és a leírás is igen bonyolultnak bizonyult, noha
elég egyszerűnek tűnik a kísérleti bemutatás. Mindös�sze áramforrásra, vezetékre és iránytűre van szükség.
Ki lehet mutatni, hogy a mozgó töltések örvényes
mágneses teret hoznak létre, azaz az egyenes vezető
körül jön létre a mágneses tér. A mágneses térerősség
és az áramerősség kapcsolatának számszerű leírása
már bonyolultabb. A korai kísérleteknél azt figyelték
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meg, hogy a mérésekhez igen nagy, akár 100 amper
áramerősségre is szükség volt, ami a vezetékek felforrósodásához, a szigetelések füstöléséhez vezethetett.
Hamar rájöttek, hogy hosszabb vezetővel, esetleg a
vezető feltekercselésével nagyobb mágneses térerősség hozható létre, persze a számszerű és korrekt leírás
így már komolyabb matematikai eszközöket igényelt.
Az elektromágnesesség a fizika talán legérdekesebb
területe, ugyanis itt látszik legjobban, hogy a változások egymásra hatnak. A feltöltött testeknek nincs
mágneses terük, az csak a mozgó töltések körül jön
létre. Miután már egészen jól leírták az áramjárta
vezetők mágneses terét, felmerült a kérdés, hogy a
mágneses tér hat-e a töltéssel rendelkező testekre,
részecskékre. A válasz természetesen itt sem egyszerű. A mágneses térben hat erő a mozgó töltésre,
ha az nem a mágneses térerősséggel párhuzamosan
mozog.
Viszonylag sok feltételre kell figyelni, amikor az elektromosságot és a mágnesességet szeretnénk összekapcsolni. Ha jobban meggondoljuk, akkor nem is
olyan bonyolult, hiszen a változásokra kell csak figyelni. A mozgó töltés körül jön létre mágneses tér, ha a
töltés sebessége vagy a töltés nagysága, vezeték esetén az áramerősség változik, akkor a mágneses térerősség is. Ha a mágneses tér változik, akkor a töltéssel rendelkező testekre, részecskékre hat erő, aminek
következtében ezek elmozdulhatnak, azaz feszültség
keletkezhet és áram indulhat meg.
Önmagában ez a fizikai felfedezés még nem bizonyult
hasznosnak, azonban a technika fejlődésével egyre
nagyobb szerepet kapott az elektromosság és ezzel
együtt lassan a mágnesesség is.
A teljesség igénye nélkül említhetünk néhány alkalmazást. A villamos energia kapcsán a termelés és az
energia továbbítása során is használjuk az elektromágnesességet. Majdnem minden villamos energiát
termelő erőben van generátor, ahol a forgómozgással lehet elérni a mágneses térerősség „változását”.
Ez alól talán csak a napelemek jelentenek kivételt.
A generátorokkal váltakozó feszültséget lehet előállítani, aminek természetes következménye, hogy
az így előállított áram körül változó mágneses terek
jönnek létre, ami adja is a transzformátorok viszonylag egyszerű működési elvét. A villamos energia továbbításakor a veszteségek csökkentése érdekében
a távvezetékeken nagy feszültséget használnak, majd
a felhasználáshoz szintén transzformátorokkal kisebb
feszültséget hoznak létre.
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Gyakorlatilag eljutottunk odáig, hogy életünk szinte
minden területén elektromosságot használunk, ehhez
pedig elengedhetetlen az elektromágnesesség alkalmazása.
Nikola Tesla a leghíresebb feltaláló, aki az elektromágnesességet használta sok esetben. A legérdekesebb, és máig gyakran felmerülő kérdés a villamos
energia vezeték nélküli továbbításának lehetősége.

Akármennyire is nehéznek érezzük a témát, az kön�nyen érthető, hogy a két nagy területet a változás
kapcsolja össze, és ez a kapcsolat egy jó kölcsönhatásrendszert mutat. A pontos magyarázathoz a fizikából ismert indukció fogalma is szükséges, de erre
most nem térünk ki. Érdekes belegondolni, hogy az
egészhez egy véletlenül az asztalon felejtett iránytű
kellett.
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Irány: NYUGAT
Czibuláné Mayer Szilvia | Illusztráció: Czibuláné Mayer Szilvia

Kosztolányi Dezső

Ordítás az erdőben
Uram, irgalmazz! Add nekem kegyed!
Elmúlt megint egy év a régi csendben!
De most fölordítok egyszerre! Negyven!
Eszembe jut minden! Hová megyek?
Hová viszel? Tán pihenek egyet?
E kőre itt! Hagyj kissé megpihennem!
Vagy, mint a vásott gyermek bőgni: nem! nem!
Nem akarom! De hogy? De mit tegyek?
Én mentem eddig, nem gondolva, merre,
beléfogózva atyai kezedbe,
de most velőm és vérem összefagy.
Amint vezetsz itt e homályos erdőn
és nem látlak, én Alkotóm! Teremtőm!
én Rombolóm! Félek veled! Ki vagy?

Ady Endre

A ló kérdez
Lovamra patkót senki nem veret,
Be szerencse, hogy senki sem szeret:
Kocogok, lógok, követlen uton
S hogy merre megyek, nem nagyon tudom.
S a rossz uton, mert minden ellovan,
Felüti néha fejét a lovam
És megkérdi, míg szép feje kigyúl:
Hát mi lesz ebből, tekintetes úr?
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Babits Mihály
Szerenád
Zeng a nád a tó fölött,
zeng a szél a nádon –
édes, álmaid között
halld a szerenádom:
ima rád e szerenád,
tested titkos templomát
dallal így imádom.
Elefántcsont palota
boltozatos melled,
kettős márványoszlopa
nyugszik egymás mellett,
fejed fenn a vánkoson
tornya, melyen átoson
lágy tömjénlehellet.
Érted, édes, messzirül
jöttem a vasúton,
hó közül és bérc mögül
sáron, havas úton,
nyáron át és télen át,
nádon át és ércen át,
szálltam a vasúton.
Cirpel most az őszike
szeles őszidőben,
felijed az őzike
távol az erdőben,
béka zenél, zúg a sás,
hosszú volt a bujdosás
teljes esztendőben.
Béka zenél, zúg a sás,
szél kel az erdőn át,
szomorú a bujdosás
ezer esztendőn át,
ezer évig élek én
s mindig, mindig sírok én
az egész időn át.

Juhász Gyula

A nagy temető

Bús hómezőkön visz végig az út,
Ó, ez a nagy fehérség oly sötét,
Az ég tátongó, szürke alagút,
Mely fojtón ontja rőt, dohos ködét.
Fekete erdők rémlenek felénk,
Visszhangos jajtól hangos a vadon,
Tán farkasok keserve tör elénk,
Tán bolygó árnyaké e siralom?
Bús hómezőkön szikrák hullanak,
A dermedt éjbe lángol a salak
És az örök fehérség nőve nő.
Érzem, mi szűk e szomorú világ,
Érzem, mint borul, domborul miránk
E temető, ez óriás temető.
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Menni vagy nem menni
Dicsérdi Liza | Fotó: Juhász Luca

Most, hogy végre tombol a nyár, legszívesebben minden napunkat a vízparton töltenénk. Lefoglalt
nyaralások, hosszú hétvégék vagy éppen egynapos kiruccanások, amikor végre lehetőségünk van arra,
hogy pihenjünk, és egy kis színt szerezzünk magunknak. Még a legnagyobb tervezések közepette is előfordul, hogy az időjárás keresztülhúzza számításainkat. A nap nem süt, esetleg fúj a szél, csepereg az
eső, aminek következtében búcsút mondhatunk a strandolásnak. Idén nyáron legyen B terv a túracipő!
Remek program a családnak, baráti társaságnak és a magányos
farkasoknak is. Nincs időhöz,
pénzhez kötve, nem igényel nagy
felszereltséget, és még az egészségre is jótékony hatással van.
Ezért jó, ha túrázni mész:
Javítja a hangulatot és a mentális állapotot. Ha a tervezett program felborul, hajlamosak vagyunk
elszomorodni, és már az elején
rossznak titulálni a napot. A természet látványa megnyugtató, és
még egy hosszú hét után is képes
feltölteni az embert. Csökkenti a stresszt, a vérnyomást, és ezáltal hozzájárul az immunrendszer
egészségéhez is, ami napjainkban
kiemelten fontos szerepet játszik
a betegségek és az egészségügyi
problémák legyőzésében.
A természetjárás hasznos, ha ki
akarjuk üríteni a fejünket, és akkor
is, ha éppen ötlethiányban szenvedünk, hiszen a gyaloglás növeli az
agy hatékonyságát, ezáltal a kreativitásunk és a problémamegoldó
képességeink is felélénkülnek.
Amellett, hogy ez a tevékenység
erősíti az izmokat és az ízületeket,
a fogyást és a zsírégetést is nagy-

mértékben támogatja. Ami pedig a legjobb az egészben, hogy
szinte észrevétlenül teszel meg
kilométereket, miközben gyönyörködsz a látványban.
Létezik az úgynevezett környezetpszichológia, amelynek alapja,
hogy az emberi cselekvés, kreativitás az őt körülvevő környezettel együtt értelmezhető, legyen
az épített, természeti vagy éppen
virtuális. A természetben az épített környezetben megtapasztalt
irányított figyelemmel szemben a
spontán, erőfeszítés nélküli figyelem kerül előtérbe, ami ahelyett,
hogy csökkentené a koncentrációs kapacitást, energiával tölt
fel. Kutatások alátámasztják, hogy
azok a gyerekek, akik már fiatalkorban természetélménnyel gazdagodnak, jobb stressztűrő képességgel, rugalmasabb mentális
működéssel rendelkeznek, mint
társaik. Ennek következtében például olvasni is gyorsabban megtanulhatnak. A barangolás során
megismerhetjük testünk korlátait,
egyszerre kiélesednek érzékeink.
Meghalljuk az ág reccsenését, a
levelek ropogását, a madarak csi-

csergését, és a szemünk is jobban
érzékeli a színeket. Nem is gondolnánk, hogy ez a terápiás élmény a
személyiségünkre is hatással van.
Pár nap az érintetlen természetben számos pozitív vonást képes
beépíteni jellemünkbe.
Ha a túrázás mellett döntünk, fontos hogy betartsunk néhány szabályt annak érdekében, hogy az
utánunk jövő generáció is élvezhesse mindezt. Nem hagyunk el
magunk után az elkövetkezendő
200-1000 évre műanyag szatyrot,
csokoládéspapírt, kiürült vizespalackokat és mesterséges anyagokat tartalmazó élelmiszereket.
Ezzel nemcsak a természetnek,
de az arra kószáló állatoknak is szívességet teszünk. Nem is gondolnánk, hogy a kelleténél nagyobb
zaj is hasonlóan negatív hatást vált
ki, tehát kerüljük a zenehallgatást
és a felesleges hangzavart az élőlények bioritmusának megőrzése
érdekében.
Összességében elmondható, ha
egy kis kalandra vágysz, irány, és
húzd fel a túracipőt, ha pedig nyugalomra, szintén ez a teendőd.
Hidd el, nem bánod meg.
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REND A LELKE

TAMF-projekt:

Féléves értékelés
Susán Janka | Fotó: Juhász Luca, stock.adobe.com

A TAMF-projektben dolgozók az eddigi legnagyobb változási csomag életbe léptetésén dolgoznak, és
mire ezt a cikket olvassák, már megtörténtek az átalakítások, amelyeknek köszönhetően a sztenderd
nukleáris modell (SNPM) munkairányítási folyamatának 80%-os bevezetése megvalósult. A csomagban a
folyamatváltozásokon túl az adat- és IT-működési keretrendszer is módosul. Március óta gőzerővel folytak az oktatások, amelyek a pandémiás helyzet miatt új módszertan szerint készültek, de ez csak emelte
azok színvonalát, hatékonyságát.

REND A LELKE
Czibula Mihály
kiemeltprojekt-vezető
–– Hogyan zártátok az eddigi feladatokat, az első félévet?
–– Július 3-án a munkairányítás
fókuszú SNPM-modell fokozatos
bevezetésében az eddigi legnagyobb változási csomagot léptettük életbe, az Asset Suite (AS)
6 pluszként emlegetett folyamatirányítási változáshalmazt. Ezen
túl a folyamatok működésének kiszolgálásához az adat- és IT-működési keretrendszert is módosítjuk.
A változások a sztenderd AP-928
munkairányítási folyamat közel
80%-os bevezetését jelentik. A
munkairányítás teljes átalakításához tartozó fennmaradó részt – a
kizárások megújított rendszerét,
területátadást és az ellátási lánc
folyamat megújítását – az AS 9
éles indulásával indítjuk el. A most
életbe lépő változások gerincét a
12 hetes munkairányításra való átállás adja, az eddigi háromhetes
előre tekintés helyett. Az átállás
lényege, hogy egy munka elvégzése a tervezőasztaltól a munka
fizikai megvalósításáig egy blokk
adott munkaterületén 12 hét múlva valósul meg. Ezt követi egy
értékelőhét, ami lehetőséget ad
arra, hogy a munkahetek lefutásában tapasztalt javítható területeket azonosítsuk, és beavatkozzunk
akár a tervezettebb végrehajtás,
akár a folyamat, a szabályozás finomhangolása érdekében. Ez az
első időszakban különösen fontos lesz, mert a folyamatok, bár
akkurátusan végiggondoltak, de
a puding próbája mindig az evés.
Az erőműben szinte mindenki találkozott az erről szóló oktatási
anyagokkal, de azok, akik közelebb vannak a munkairányításhoz,
üzemeltetéshez vagy a mérnöki
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területekhez, sokkal-sokkal részletesebb ismereteket kaptak.
Az egész átalakítás a jelenlegi
AS6-alapokon történik, fejlesztések megvalósulása nélkül állunk
át az új alapokra: elsősorban konfigurációkat, értéklistákat, beállításokat módosítunk. Az AS9-verzióval jönnek majd a jelentősebb
változások az eddigi AS-felülethez

készül az AS9 2022. júniusra tervezett éles indulására, amelyhez
a teljes munkairányítási rendszer
most még hiányzó 20%-át is társítjuk. Ehhez kapcsolódva jelentősen
változik a konfigurációmenedzsment négy folyamata, bevezetünk
két teljesen új berendezésmegbízhatósági folyamatot, illetve elindul egy pilotműködés néhány

képest, viszont a sztenderd nukleáris modellhez sokkal közelebb
kerülve. Számokkal érzékeltetni
úgy lehet, hogy az AS6 több mint
600 kisebb-nagyobb módosítást
tartalmazott, ezek száma az AS9re közel 90%-kal csökken.

atomerőművi rendszeren további
öt, a karbantartási stratégia átalakítását célzó új berendezésmegbízhatósági folyamattal. Az ellátási lánc sztenderd bevezetése is a
2022. júniusi változások része lesz,
ami a munkairányítási főfolyamat
anyag- és szolgáltatásgazdálkodás
részén valósul meg. Ezek a változások az AS9 bevezetésével indulnak, amelynek pontos dátumát a

–– Beszéljünk egy kicsit a jövőről is!
–– A mostani július eleji bevezetéssel párhuzamosan a projekt már
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munkairányítási, illetve a blokkok
főjavítási és üzem közbeni karbantartási munkáinak figyelembevételével fogjuk majd meghatározni.
Idén ősszel nyújtjuk be az AS-verzióváltáshoz átalakított és újonnan
létrehozott folyamatokat hatósági
engedélyezésre.

mérjük fel, hogy kit milyen mértékben fogunk, tudunk terhelni, figyelembe véve a szabadságolásokat.
–– Milyen fontos előfeltételét
emelnéd ki az AS9 éles indulásának?
–– Nagyon fontosnak tartom az
adattisztítási és adatgazdagítási munkákat, amely adatkultúraszemléletváltás keretében valósul
meg, hiszen a 21. században minden piaci szereplő számára nyilvánvaló az adatok értéke. Ezért
fontos, hogy az atomerőműben
is a megfelelő minőségben és
struktúrában álljanak rendelkezésre. Ennek érdekében felmértük,
adatkörökbe rendeztük az adatvagyonunkat, meghatározzuk a
számunkra fontos, kritikus adatvagyont. Felelősökhöz rendeltünk
minden kritikus elemet, a folyamatainkban konkrét elvárásokat támasztunk az adatok rögzítésével
szemben, és létrehozzuk új funkcióként az adatminőség-felügyele-

–– Milyen módszerrel dolgoztok
az AS9 fejlesztésén?
–– Egyfajta gördülő ütemezést
alakítottunk ki az AS9-ben lévő
fejlesztések részletes specifikációinak és terveinek kidolgozására, a már specifikált fejlesztések
megvalósítására és tesztelésére.
Ez a módszer elősegíti az optimális erőforrás-kihasználást. Vannak
fejlesztési igények, amiken még a
specifikációs munka folyik, egy jelentős halmazon már dolgoznak a
programozók, és vannak, amiket
már tesztelésre is megkaptunk.
Sokak számára munkatöbbletet
fog jelenteni ez a következő időszak, ezért erőforrás-tervezéssel

ti folyamatot. Ez fogja biztosítani,
hogy minden rögzített információ
integrálódjon az IT-rendszerekbe is. Az éles indulás után pedig
erre dedikált szerepkörök validációs szkriptekkel, riportokkal fogják figyelni, hogy ne keletkezzenek
adathiányok, pontatlan adatok,
azonnal javíttatják azt, ami hibás
vagy elmaradt.

Szabó Zoltán oktatási
munkacsoport-vezető
–– Az AS6+ indulásának előkészítéseként az erőmű szinte teljes
állománya találkozott oktatási feladattal. Milyen tapasztalataitok
vannak?
–– A pandémiás helyzet miatt új
alapokra helyeztük az AS6+ indulásához szükséges oktatásokat.
A tantermi oktatások helyett MS
Teamsben tartottuk meg a kontaktórákat. Ennek formáját ki kellett találnunk, mert ilyen tapaszta-
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latunk eddig nem volt, de mára ez
megváltozott. 109 alkalommal oktattunk ebben a formában.
–– Hányan voltatok ezekre?
–– Tizennégyen oktattunk. Volt,
aki egy-két alkalommal, de sokan
több mint tízszer. Az időtartamukat
tekintve voltak ebben egyórásak
és kétnaposak is. Összességében
elég komoly terhelés volt ez az oktatók számára.
–– Hány szerepkört oktattatok Teams segítségével?
–– 43 szerepkört, és a 109 alkalom
során kiscsoportokban több mint
3500 fő vett részt az oktatásokon.
Emellett e-learninges oktatásokat
is szerveztünk 47 szerepkör számára, amelyen több mint 8500 fő vett
részt.
–– Milyen volt oktatóként megélni
a teamses oktatásokat? Interaktívak voltak? Hogyan tartottátok?
–– A Teams-oktatások során is
ugyanúgy rendelkezésünkre áll a
teljes oktatási vertikum, csak egy
virtuális tanteremben kell ezek
megoldásait megtalálni. Lényegében nagyon dinamikusan zajlottak,
minden oktatásról videót készítettünk, amelyek utólag is elérhetők.
Mindig voltak kérdések, innentől kezdve elindult az interakció.
Amellett, hogy sokan úgy képzelik,
hogy ez egyoldalú előadás a levetített diák alapján, nagyon fontosak
a közben elmondott magyarázatok
és a kérdések megválaszolása is.
Jó pár gyakorlati oktatást is tartottunk az AS6+ témájában. Ilyenek
voltak például a munkatervezők,
vezető munkatervezők, berendezésfelelősök számára rendezettek,
ahol gyakorlófeladatokkal is készültünk, hogy meggyőződjünk a
jártasságukról. Többfajta módszert

dolgoztunk ki. Videókat, felkészítő
anyagokat készítettünk, amelyeket
előre meg kellett ismerniük, majd
utána közösen feldolgoztuk. Voltak
klasszikus előadások, magyarázatok.
–– Milyen visszajelzéseitek vannak?
–– A képzések befejezésekor végzett értékelésre érkezett visszajelzések alapján nagyon magas az
online oktatások elfogadottsága,
sokan javasolják az új oktatási formák jövőbeni megtartását, természetesen nem kizárva a tantermit
sem. Előnyként említik meg az oktatások visszanézhetőségét. Célunk
a tapasztalatok feldolgozásával
megkeresni mindegyik megfelelő
helyét a képzési struktúrában.
–– Melyek voltak az oktatások fő
fókuszai?
–– Az új munkairányítási rendszer
89 szerepköre, azok feladatcsokrai. Ha kötődik hozzá IT-alkalmazás, akkor az ottani teendők, a

változások a korábbiakhoz képest.
A fő hangsúly a munkairányítási rendszerfolyamatokból adódó
szerepköri feladatok végrehajtásán volt, ezért rendhagyóan szerepköröket oktatunk, nem eljárásrendeket.
–– Voltak olyan oktatások is, amelyek számonkéréssel zárultak?
–– A Teamsszel együtt jött a
Forms, amely biztosítja ennek lehetőségét. Ezt használhatjuk véleménykérésre, de vizsgáztatásra,
dokumentálásra is. A változásokkal relevánsan érintett szerepköröknél volt szükség vizsgáztatásra.
Amikor elkezdünk használni egy új
eszközt, az új szabályozás fokozza
a koncentrációt, mellette mindig
megmozgatja a kollégák kreativitását, és jönnek az újabb ötletek,
ami oktatási, ismeretalkalmazási
szempontból is előnyös. Hiszen ha
valami felkelti az érdeklődésüket,
akkor már a motivációjuk is megvan, hogy odafigyeljenek.
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Az új híd össze fogja kötni
Paks és Kalocsa térségét
Paks II. Zrt. | Fotó: Paks II. Zrt.
Kalocsa és Paks között épül meg az ország huszadik közúti hídja a Dunán. A munkálatok már megkezdődtek, a tervek szerint 2024-ben adják át a létesítményt. Az ünnepélyes alapkőletételen Süli János
miniszter arról beszélt, hogy hatalmas gazdasági lehetőségeket jelent majd a térségnek a híd.
A tervek szerint 2024-ben az
atomerőműtől délre már egy új
Duna-hídon lehet közlekedni Kalocsa és Paks között. Ma akár déli
irányban a Szent László hídon,
akár északra, Dunaföldvárnál kelünk át a folyón, 70 km-t kell ehhez megtenni. Az új Duna-hídnak

köszönhetően Kalocsa és az M6os autópálya, valamint Kalocsa és
Paks között a távolság hozzávetőlegesen 20 km-re csökken. Minderről Süli János, a Paksi Atomerőmű két új blokkjának tervezéséért,
megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli mi-

niszter beszélt a létesítmény ünnepélyes alapkőletételén, 2021.
június 10-én. Aláhúzta, hogy a
beruházásnak jelentős gazdaságélénkítő hatása várható a térségben. Kiemelte, hogy magához az
atomerőmű megépítéséhez, a
beruházás kiszolgálásához nincs
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szükség új Duna-hídra. Azt viszont lehetővé teszi, hogy a BácsKiskun megyében élők is bekapcsolódhassanak a beruházásba,
akár lakhatás és egyéb szolgáltatások biztosításával, akár munkavállalóként.
A foktői növényolajgyár közelében, az 1520,4 folyamkilométernél
épülő hídhoz kapcsolódó területelőkészítés és a bejáróút építése
már megkezdődött a parton, illetve április elején elkezdődött a
próbacölöpözés is.
A beruházás részeként 22,5 kilométernyi új út is épül. Az 512. számú főút Kalocsa és Dunaszentgyörgy közötti, 11,5 km hosszú,
2 × 1 sávos, új szakasza az 51-es
főutat köti össze a 6-os főúttal és
az M6-os autópályával. A projekt
részeként körforgalom épül a Paksot Gerjennel összekötő, újonnan
megépülő út keresztezésénél, a
Dunaszentgyörgyöt Faddon át
Tolnával összekötő út keresztezésénél, valamint a 6-os főút Paks és
Szekszárd közötti szakaszának keresztezésénél.
A Gerjent érintő új út a község
belterületről indulva a meglévő földút vonalvezetését követi,
majd ráfordul az atomerőmű déli
bejárójához vezető szakaszra, s
az erőmű védőövezetét elkerülve
csatlakozik a déli bejáróútjába.
A beruházás keretében kerékpárút-szakaszokat és az ingatlanok
megközelítését szolgáló szervizutakat, földutakat is kialakítanak.
Süli János miniszter a híd alapkőletétele kapcsán kiemelte, hogy
ha mostanáig nem is választotta
el teljesen egymástól a Kalocsa és
Paks térségében élőket a Duna,
mégiscsak bonyolultabbá tette a
találkozást, a közös munkát. – A
jövőben a folyó összeköt majd
minket – erősítette meg.

Emlékeztetett a Paks II. beruházás
környezeti hatásvizsgálati eljárására, melynek során 2015. március
17. és május 4. között a térség 41
településén rendeztek lakossági
fórumot a Duna mindkét partján.
Ezeken több mint háromezer érdeklődő jelent meg. – A legfontosabb tapasztalat az volt, hogy
a térségben élők is ismerik, elfogadják a Paksi Atomerőművet,
és egyetértenek azzal is, hogy a
hazai nukleáris kapacitás hos�szú távú fenntartása érdekében
új blokkokat építsünk. Az szintén
egyértelmű volt, hogy szeretnéA Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában az 512.
sz. főút 7-es kilométerszelvénye
után a Duna felett egy új, 2 × 1
sávos, a kétoldali hullámtéri rés�szel együtt összesen 946,2 méter
hosszúságú, 10 támaszú híd épül.
A három rész különböző szerkezeti rendszerű, de egy egységet
alkot. A bal és jobb oldali hullámtéri hidak egyaránt háromnyílású, acél szekrénytartós gerendahidak vasbeton pályalemezzel.
A mederhíd öszvér-keresztmetszetű extradosed típusú híd, ami
azt jeleneti, hogy a fellépő erőket
a hídszerkezet teljes hosszában
végigvezetett kábelekkel veszik
fel, amelyeket a nagyobb fesztávolság biztosítása miatt egy vagy
több pilonra vezetnek fel. A kábeleket a szerkezet két végén feszítik meg. A híd főtartója kétcellás szekrénytartó, amelynek első
részét mindkét oldalon konzolos
kialakítású vasbeton pályalemez
alkotja. A hídon 2 × 3,5 méter
szélességű kocsipályát, valamint
kétoldali, kétirányú kerékpárutat
alakítanak ki a szükséges biztonsági sávokkal.

41

nek ebbe bekapcsolódni. Szinte mindegyik lakossági fórumon
szóba került az, hogyan lehetne
a leghatékonyabban kiaknázni az
építkezésben rejlő lehetőségeket
a Duna bal partján, illetve hogyan
lehetne a kalocsai térséget összekapcsolni a paksival – idézte fel.
A megoldás, a Kalocsa és Paks közötti összeköttetést biztosító híd,
elérhető közelségbe került azzal,
hogy a kivitelezés elkezdődött.
Fontos, hogy az új híd összeköti
majd Kalocsát és vonzáskörzetét
az atomerőművel, Tolna megyével
és az M6-os autópályával. Az autópálya révén gyorsabbá, biztonságosabbá válik a közlekedés,
időben közelebb kerül Kalocsához a főváros is. A térség ingatlanjai felértékelődnek, és számos
vállalkozásfejlesztést is generál
a híd, illetve lehetőség lesz arra,
hogy a Paks és Kalocsa környékén
élők kölcsönösen jobban megismerjék a helyi értékeket.
Az alapkőletételen Nyul Zoltán,
a NIF Zrt. beruházási vezérigazgató-helyettese felhívta a figyelmet a híd építéséhez kapcsolódó
látogatóközpontra is, melynek
szerepe, hogy információkkal
szolgáljon az érdeklődőknek az
építkezésről. A központ havonta
egy alkalommal, pénteki napokon
lesz látogatható, előzetes bejelentkezés alapján, melyet a Duna
Aszfalt közösségimédia-felületein
és telefonon lehet majd megtenni.
A híd- és útépítést magába foglaló fejlesztés az Innovációs és
Technológiai Minisztérium megbízásából, a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában valósul meg. A kivitelezést
a Duna Aszfalt Zrt. végzi. A híd és
a hozzá kapcsolódó úthálózat kivitelezésének összértéke 92 milliárd forint.
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RADIOAKTÍV HULLADÉKOKAT KEZELŐ KFT.

Iránymutatók
RHK Kft. | Fotó: stock.adobe.com

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. (RHK Kft.) életét törvények, törvényerejű rendeletek, kormányrendeletek, miniszteri rendeletek, országgyűlési határozatok és kormányhatározatok tarkítják, hiszen
az atomenergia alkalmazása fontos nemzetgazdasági és társadalmi célokat szolgál.
„Jogtanácsosként élni a mindennapjaimat, azaz jogászkodni egy
cég alkalmazásában, izgalmas és
tartalmas. S bár az hihető, hogy
például egy ügyvéd munkája jóval

színesebb, bőven van itt is szakmai inger. Fő feladatom, hogy a
jog eszközével elősegítsem az
RHK Kft. működésének eredményességét, közreműködjek a tör-

vényesség érvényre juttatásában,
segítséget nyújtsak a jogok érvényesítéséhez, valamint a kötelezettségek teljesítéséhez. Ezen a
területen bár igen sok a kihívás, ál-

RADIOAKTÍV HULLADÉKOKAT KEZELŐ KFT.
lok elébe!” – mondta dr. Ress Ferenc jogtanácsos, az RHK Kft. Jogi
Önálló Osztályának vezetője.
Az ún. atomtörvény 41 éve látta
meg a napvilágot. Jelenleg is hatályos verziója az 1996. évi CXVI.
törvény az atomenergiáról, mely
az ország egyetlen radioaktívhulladék-kezelő cégének legfontosabb iránytűjeként szolgál. Ezen
szabályozó dokumentum rendeltetése alapvetően a lakosság egészének, biztonságának, illetőleg
a környezetnek a védelme, tehát
hogy az atomenergia alkalmazása
ne árthasson.
Az atomtörvény alapelveinek
mentén a radioaktív hulladékok
kezelése nem háríthat túlzott terhet a jövő nemzedékekre. Ebből
következik, hogy a hulladékelhelyezés és a nukleáris létesítmények leszerelésének költségeit az
a generáció fizeti, amely a nukleárisenergia-termelés és az izotópalkalmazás hasznát élvezi. Ezért jött
létre a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap 1998. január 1-jén. Ez a
büdzsé az, amelyből a radioaktív
hulladékok végleges elhelyezésének, a kiégett kazetták átmeneti
tárolásának és a nukleáris üzemanyagciklus lezárásnak, valamint a
nukleáris létesítmények leszerelésével összefüggő feladatok finanszírozása valósul meg. A forrással
az Országos Atomenergia Hivatal felügyeletére kijelölt miniszter
rendelkezik, kezelő szerve pedig
az általa vezetett minisztérium,
mely jelenleg az Innovációs és
Technológiai Minisztérium.
Az említett hazai nukleáris hatóság, az Országos Atomenergia
Hivatal az, amelyet a kormány a
2414/1997. (XII. 17.) korm.-határozatban felhatalmazott arra, hogy
hozzon létre egy közhasznú társaságot a radioaktív hulladékok
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kezelésére, a mai RHK Kft.-t. 2013.
november 14-től a társaság alapítója, a tulajdonosi jogok gyakorlója az állami vagyonról szóló 2007.
évi CVI. törvény 3. § (1) bekezdése alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
Az OAH amellett, hogy létrehozta
a társaságot, annak – mivel az kockázatokat keltő létesítményekkel
bír – üzemeltetésének, valamint
tevékenysége folytatásának felügyeletét is ellátja. A nukleáris felügyeleti tevékenység célja a békés
célú felhasználás engedélyezése,

üzemanyagciklus zárásával összefüggő feladatokat. A feladatok elvégzéséhez szakértőket, vállalkozókat stb. vehet igénybe.
A jogi környezet ennél persze jóval izgalmasabb, az itt leírtak csupán kiragadott példák a számtalan jogszabályból, amelyek
átszövik a cég mindennapjait, az
ezeknek való megfelelés jelentős
feladat.
„Hosszasan lehetne még sorolni
a számunkra előírt szabályokat.
Én, a magam részéről úgy gondolom, hogy a törvények betartása

ellenőrzése, a nem békés célú felhasználás felismerése, megakadályozása, valamint az esetleges következmények enyhítése.
Az atomtörvény 67. §-ának f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a kormány a 215/2013. (VI. 21.)
kormányrendeletben pontosította
az RHK Kft. alapfeladatait. Ezek
szerint a társaság tervezési, létesítési, tárolási tevékenységeket folytat, és ellátja a nukleáris létesítmények leszerelésével és a nukleáris

mindenkinek kötelessége. Ezen
túlmenően mi – mint a társadalom egy jelentős szakmai csoportja – kiemelten kötelesek vagyunk
jó példával elöl járni, mert viselkedésünk normaalkotó hatással
bír. Tevékenységünk tervezése
és megvalósítása során mindig a
jogszabályok maradéktalan betartására törekszünk” – emelte ki a
jogi doktori végzettséggel is rendelkező ügyvezető igazgató, dr.
Kereki Ferenc.
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Merész váltás után boldogan
Susán Janka | Fotó: Bodajki Ákos
Egy kistelepülésen jártam, Nagydorogon, annak sem a központi részén, hiszen a kapuból már látszott a
falu végét jelző tábla. Régen vakolt, színezetlen házban, szerény körülmények között él Csonka György
és felesége, Varga Zsuzsanna. Próbára tette már őket az élet, mindketten három gyermekkel léptek
bele az új kapcsolatba, amelyet idén tavasszal Olivér érkezésével pecsételtek meg. Hét gyermeket nevelnek szeretetben, akik közül a legidősebb most fejezte be az általános iskolát.
A GPS még nincsen tisztában az
utca új nevével, de György pontos navigációja mentén éppen a
ház előtt álltunk meg. Örömmel
fogadtak, a kutyák miatt egy kis
szervezés után be is jutottunk a
konyhába, ahol ott kíváncsiskodott
mind a hét gyerkőc, bátran közbe
is szóltak, ha annak volt éppen a
helye. Olivér persze kézben, a na-

gyobbak szinte versengtek érte,
hogy ki tarthassa. Egy idő után
azért visszakívánkozott törékeny
termetű anyukájához. A beszélgetés fél óráját minden elégedetlenség nélkül viselte el a jókedélyű,
formás baba.
A családfő az atomerőműben dolgozik primer köri technológiai takarítóként. A munkavégzése nem

csak a primer körre korlátozódik,
a beszélgetésünk napján például
az Atomenergetikai Múzeumban
dolgoztak ipari alpintechnikával,
mert ehhez is megvan a végzettsége. Még az előző munkahelyén
szerezte meg az ehhez szükséges
vizsgát.
Bemutatkoztak a gyerekek sorban:
Réka, Regina, Jenni, akiket Zsuzsa
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hozott a családba, és Máté, Zoé,
Mátyás, akiket Gyuri. „Nem tudom őket külön kategóriába tenni,
egy család vagyunk” – emeli ki a
férj. Két éve élnek együtt, a nagylányok és Zsuzsa Kunbajáról érkeztek, Bács-Kiskun megye déli, határ
menti részéről.
Interneten ismerkedtek meg, amihez azért kell a bátorság. Gyuri
visszaemlékezve úgy érzi, hogy
ebben a Jóisten keze is benne
volt. Ráírt a párjára egy társkereső
csoportban, és eltelt három nap,
amire választ kapott, szinte már le
is mondott róla. Utólag megtudta, hogy Zsuzsa azt tervezte, törli
magát arról a felületről, de szerencsére nem így történt. Nem volt
egyszerű a kapcsolattartás, mert
takarékoskodniuk kellett a telefonhívásokkal. Aztán Gyuri küldött
egy telefonkártyát, amivel megszűnt ez a probléma, pedig ekkor
személyesen még nem is találkoztak. Abban sem lehettek bizonyosak, hogy a valóság megfelel
annak, amit a másik mond magáról. Többen azzal riogatták, hogy
mi lesz, ha ezzel visszaél majd a
másik, például egy hatalmas telefonszámlát akaszt a nyakába.
De ő elszánt volt. Aztán eljött az
augusztusi találkozó napja. Zsuzsa
mosolyogva kiigazítja, hogy melyik
napon is történt.
Egy egész hétre jöttünk akkor el,
valahova a nagyvilágba – emlékezik vissza Zsuzsa. Nem volt egyszerű, mert a lányok abban a korban
vannak, hogy nehezen mozdíthatók ki a megszokott környezetükből. Nem szerettek volna jönni, de
mára ez megváltozott, és szóban
is megerősítik, hogy nem bánták
meg, szeretnek itt élni.
Elgondolkodva megismerkedésük
történetén, úgy érzem, azért sikerült nekik, mert reálisan ítélték
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meg a helyzetüket, és nem várták
a csodát, hanem keresték a magukhoz illőt. E nélkül nem sikerülhetett volna. Rövid ismeretségünk
alapján úgy tűnt, jól kiegészítik
egymást. Gyuri beszédesebb, Zsuzsa inkább szemlélődő, de amit
fontosnak tart, nem rejti véka alá,
megmondja egyenesen.
Az összeköltözés után nem volt
egyszerű megszervezni a két család egyesítését. Zsuzsa és a lányok
egy kész háztartásba érkeztek, ide
hozták a saját bútoraikat, eszközeiket. Mindenhol bútor volt, a terasz
is teljesen megtelt! – emlékeznek
vissza. A felesleges darabokat rászoruló családok részére juttatták
el az Angyalkommandó csoporton
keresztül. Azonban ők is rengeteg
segítséget kapnak azóta is a mindennapjaikhoz. Sokan segítenek
nekik a napi logisztikában, vannak,
akik csupán azzal, hogy meghallgatják őket. A szülőket mindkét

mikor tud tanácsot kérni tőlük. Feleleveníti a legutóbb történteket.
Nemrég még rengeteg gally volt
az udvarukon, ami faluhelyen a fűtés miatt érték, de jöttek a kollégái saját szerszámaikkal a szabadidejükben, és segítettek bedarálni
azokat. Utána még ládákat készített a darálék tárolására.
Az előbb említett angyalkommandós kapcsolat, az abban folyó segítő munka olyan hatással volt Zsuzsára, hogy mai napig aktív tagja
a csoportnak, mint admin segíti a
munkájukat, amiért ő hálás. Ez a
pluszmunkám az itthoni teendők
mellett – emeli ki, mert fontos számára a rászoruló családok segítése. Gyuri mindjárt ráerősít: Zsuzsa
az otthoni teendők 98%-át magára vállalja. Tisztelettel beszél arról,
hogy még kismamaként is milyen
jól helyt állt, figyelemmel követte
a gyerekek online tanulását is. Bíztatta őket, hogy ne elégedjenek

részről kiemelik, és mellettük Gyuri munkatársait. Azt mondja, vannak olyan kollégái, akik túllépték
a munkatársi szintet, és már-már
„nevelőapaként” támogatják. Velük olyan a kapcsolata, hogy bár-

meg a minimálszint teljesítésével,
törekedjenek a javításra.
Zoé és Máté még ovisok voltak,
Matyi alsós. A tanulás mobiltelefon segítségével ment, mert a
számítógépükön nincsen webka-
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mera. Anya segítsége kellett hozzá, mert ő követte a tanító néni
által kiadott feladatokat négy
különböző csoportban. Matyira kellett igazán figyelni, követni
a kiadott feladatokat, segíteni a
megoldásban. Az online órákon
Matyi maximálisan igyekezett figyelni, és erre kapott jó jegyeket
is. Egy szép négyes történetére
élénken emlékszik Gyuri, büszkén
meséli. A nagyobbak már szinte
egyénileg kezelték, hogy mit mikorra kell megtanulni, beküldeni
egy-egy házit. Őket kellett a legkevesebbet noszogatni a feladatok vagy az online órák miatt.
Megkérdeztem, ki hogyan zárta
az évet, de aztán inkább arra terelődött a szó, hogy ki mi szeretne lenni. Réka, aki most fejezi be
az általános iskolát, Szekszárdra
megy fodrásznak tanulni. Szép
hosszú haját most is gondosan
megtervezte, egy kendővel dob-

ta fel. Sorolják a többiek is, Regina cukrász, Jenni lakberendező,
Matyi tűzoltó, Máté pedig rendőr
lenne.
Néhány hete már rendesen járnak iskolába. Zsuzsa elmeséli, hogyan telik így egy napjuk.
Hatkor kel elsőként, előkészíti

a reggelit, fél hétkor ébreszti a
gyerekeket. Mindenki egyedül
öltözik, kisebb-nagyobb sikerrel,
amit aztán esetleg ki kell javítani – mondja. Közben a legkisebb,
Olivér is megreggelizik, és utána
már Zsuzsa is fel tud öltözni. Fél
nyolckor együtt indulnak az isko-
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lába, óvodába. Hazafelé útba ejti
a boltot, hogy minden meglegyen az étkezésekhez. Hazaérve
kezdődik a főzés, mosás, takarítás, ezek sikerességét csak az befolyásolja, hogy Olivér hangulata
milyen, mert ha nyűgösebb, többet kell vele is foglalkozni. A nagyobbak egyedül jönnek haza,
Matyiért délután még vissza kell
menniük, és vele együtt a két ovis
is hazaér. Utána egy kis pihit követően megnézik, hogy Matyinak
minden leckéje elkészült-e, jól
sikerült-e, maradt-e még tanulnivaló. Este hatkor kezdődik az esti
program Olivér fürdetésével, ami
alatt a többiek vacsoráznak, majd
a pici is. Ha minden gördülékenyen megy, este kilenckor véget
ér a nap a gyerekek számára, Zsuzsának leginkább tizenegy felé.
A háztartásban a nagylányok is
segítenek rendszeresen. Nincsen kiosztott feladatuk, kivéve
a saját szobájuk rendben tartása
heti rendszerességgel. Ezenkívül
megkérdezik, hogy tudnak-e segíteni valamiben. Ilyen lehet a ruhák teregetése vagy beszedése,
elpakolása vagy a főzésben való
kuktáskodás. Az udvaron apjuknak
is segítenek, egyikük még a fűkaszálásban is, amire Gyuri nagyon
büszke.
Amikor a nyár kerül szóba, hirtelen
mindenki megelevenedik. Várják
nagyon a szünetet, de attól is tartanak, hogy gyorsan el fog telni.
Matyi azt is tudja, hogy nyolcvan
napig fog tartani. Réka „ottalvós”
táborba megy Zánkára, Matyi kirándulós táborba, amit már izgalommal vár. Regina és Jenni
inkább otthonülősek, nem kívánkoztak táborba.
A következő nagy családi esemény Réka ballagása lesz, ennek
az előkészítésén fognak dolgozni.

Szóba kerül egy kisebb festés is,
nem fognak unatkozni. Az összefogásuknak azt hiszem, meg lesz az
eredménye, és nem csak a festésre
gondolok.
Zsuzsa a beszélgetés végén üzent
az olvasónak is: Senki ne adja fel,
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ha nem találta meg a másik felét,
mert nincs lehetetlen! Próbálkozni
kell, még nagyobb távolságot leküzdve is. Nagycsalád lettek, nehézségek gyakran jönnek, amiket
meg kell oldani, de megéri minden pillanat!
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A nyugalom szigetén
Vadai Zsuzsa | Fotó: saját archívum

Lovásziné Anna és Lovászi Zoltán
–– Szülőhelyetekről, fiatal éveitekről, tanulmányaitokról mondanátok pár szót?
Anna: – A Pécshez tartozó Vasason
és Hirden nőttem fel. Nekem mindig Pécs volt a nagybetűs város,
ott szereztem gimnáziumi érettségit, és ott volt az első munkahelyem is. Felsőfokú végzettséghez
már a paksi idők alatt jutottam.
Zoli: – Tolna megyében, Szakályon
születtem. Gyermekkorom Gyönkhöz, majd Komlóhoz köthető. Később Pécsre költöztünk, ahol a
középiskolai, technikumi tanulmányaimat végeztem. A Tolna megyei idők emlékei többnyire elhalványultak, de a komlói-pécsi évek
maradandóak.
–– Mielőtt Paksra jöttetek hol éltetek és hol dolgoztatok?
Anna: – A szüleimnél laktunk PécsHirden, és már megvásároltuk
a telket a házépítéshez, amikor
mégis módosítottuk a terveinket. Akkoriban sokat hallottunk
az atomerőmű-építkezésről, és a
kedvező lehetőségek, a szakmai
kihívás erősen hatott ránk. Férjemmel a hirdi kendergyárban ismerkedtünk meg. Én irodai munkát
végeztem, KISZ-tag is voltam, és
ennek köszönhetően találkoztunk.
1974-ben kötöttünk házasságot,
két gyermekünk született, Endre
és Péter.

Zoli: – A Pécsi Vegyipari Gépészeti
Technikum elvégzése után katonai
szolgálatot teljesítettem, majd a
Pécsi Kenderfonó- és Szövőgyárba hívtak, ami Hirden volt. Az úgynevezett szamárlétrát végigjárva
megtanultam a szakmaiság, az
emberség és a munkahelyi mentalitás alapvető elemeit.
–– Hogyan alakult az erőműves
szakmai pályafutásotok?
Anna: – 1986-ban kezdtem a „Paksi Atomerőmű” Műszaki Szakközépiskolában titkársági előadóként. Az adminisztratív feladatok
mellett más tevékenységekre is
lehetőséget kaptam. Különböző
újságokba írtam cikket, szerkesztettem iskolai évkönyvet és diákantológiát. A menedzserasszisztens szak révén évközi és nyári
gyakorlatot vezettem, órákat adtam. 1995-től az erőmű Ipari Biztonsági Főosztályán dolgoztam.
Itt is rám találtak a szép, érdekes
feladatok. Számos lapba tudósítottam erőműves, szakszervezeti
és tűzoltósági témában. A PA
DOSZ-nál bizalmi, főbizalmi voltam. Az Atomerőmű újság megjelenését szerkesztőségi tagként,
majd főszerkesztő-helyettesként
segítettem. 2009 decemberében
neveztek ki az Atomerőmű újság
főállású főszerkesztőjének, és ezzel a Tájékoztató és Látogatóköz-

pontba kerültem. Főszerkesztőként sok új feladattal találkoztam.
Erőműves munkaviszonyom alatt
Céggyűrű kitüntetésben és Urántoll díjban részesültem. Idén ismét
megkaptam a PADOSZ Kiváló Aktivistája plakettet, amivel a nyugdíj
alatti szakszervezeti munkámat értékelték.
Zoli: – 1979 januárjában léptem
be az atomerőműhöz, az előzetes
megbeszélést követően a Reaktorosztály alkalmazásában mint primer köri főgépész. Az első négyöt évben – mint a „csikócsapat”
minden tagjának – az egymást
követő tanfolyamok, vizsgák, külföldi betanulások, hatósági vizsgák, üzembe helyezések jelentették a napirendet. Ezeknek volt
prioritásuk! Feladataimat primer
köri főgépész, átrakógép-operátor, reaktoroperátor, primer köri
szolgálatvezető, majd művezetőként végeztem. Szakmailag és emberileg a „reaktorosság” magas
mérce, igyekeztem megfelelni az
elvárásoknak és a helyzetek adta
kihívásoknak. Azon kevesek közé
tartozom, akik a belépéstől a nyugdíjazásig egyazon munkahelyen
dolgoztak. Elismerésül Kiváló dolgozó, majd 2003-ban Céggyűrű kitüntetést kaptam. Szerettem a közösségért végzett tevékenységet,
a szervezeti munkát, és örömmel
vállaltam az első Üzemi Tanács-
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ban a PADOSZ delegáltjaként és
a választóktól kapott bizalommal
élve a feladatot. Megtiszteltetésül
megkaptam a PADOSZ Kiváló Aktivistája plakettet.
–– Mikor vonultatok nyugdíjba?
Készültetek a nyugdíjas éveitekre?
Anna: – Amikor 60 éves lettem,
igénybe vettem a nők 40 éves
szolgálati idejével járó nyugdíjkedvezményt. Úgy éreztem, túldolgoztam magam, elfáradtam,
a nyugdíjlehetőség pedig adott
volt, és megszületett a harmadik
unokánk. Mindezek együttesen
késztettek a nyugdíjba vonulásra.

Zoli: – 2006-ban váratlanul küldtek
nyugdíjba, többekkel hasonlóan.
Felkészületlenül ért, rosszul esett,
nem így képzeltem el a búcsút!
Terveim szerint 60 évesen szerettem volna nyugdíjba vonulni, amit
a vezetőim felé írásban is jeleztem.
Az utánpótlás, utódkiválasztásra
mentori megbízást is kaptam, aztán az élet, illetve az események
áthúzták az elképzelést.
–– A családotokat bemutatnátok?
–– Két gyermekünk három unokával ajándékozott meg bennünket,
akikre nagyon büszkék vagyunk.
Endre fiunk Törökbálinton él családjával. Korábban ők is Pakson
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laktak, és feleségével együtt az
atomerőműben dolgoztak. Gyermekük, Márton 17 éves. Gimnáziumba jár, szorgalmas, jó tanuló.
Szabadidejében gitározik és az
angol nyelvtudását fejleszti. Endre
az ESZI-ben tanult, majd informatikai és gazdasági mérnöki diplomát szerzett. Egy orvosi műszereket gyártó cégnél csoportvezető
Budapesten.
Péter fiunk korán elkötelezte magát
az atomerőmű felé. Első munkahelye ideköti. A létesítményi tűzoltóság kötelékében tett szert először
erőműves ismeretekre. Felsőfokú
szaktudását, gépészmérnöki diplomáit mérnöktanári oklevéllel is
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tem szüleim élettörténetét írásos
dokumentációs és fotóvetítéses,
mp4-es változatban.
Zoli: – Szeretek tájékozott lenni a
közvetlen környezet, az ország és
a világunk dolgairól. Szenvedélyes
újságolvasó vagyok, ezzel és kávéval kezdem a napot. Az internetes
publicisztikát szelektálva olvasom.
A tévé sportműsoraiban mindenevő vagyok, de a kézilabda-mérkőzéseknek prioritásuk van. Szívesen
végzem a ház körüli teendőket, a
javítanivalók kreatív megoldását, a
kerti növények ápolását.

Fiaikkal, Péterrel és Endrével

bővítette. A Paksi Atomerőműben
szakterületi instruktor, csoportvezető a Szimulátorosztályon. Kisfia,
Kornél 9 éves, kislánya, Fruzsina 6
éves. Kornél nagyon jófejű, ügyes
fiú, és szerető, gondoskodó bátyja kishúgának. Fruzsika idén kezdi
az iskolát. Talpraesett, cserfes kislány, aki sok mindent megtanult,
átvett a bátyjától. Mivel ők itt élnek a közelben, ezért velük gyakrabban találkozunk. Mindhárom
unokánk nagyon jól nevelt, tisztelettudó gyermek. Öröm, boldogság velük lenni!
–– Ünnepek alkalmával a családdal hol jöttök össze?
–– Amióta Endre a családjával
Törökbálintra költözött, azóta Évi
menyemnek köszönhetően hagyományosan náluk töltjük a szentestét az ő szüleivel együtt. A legnagyobb boldogságunk, ha együtt
a családunk. Udvarunkat gyerek-

barát módon, az unokák kedvére alakítottuk ki. Sok minden van,
amire vágyhatnak, trambulin, hinta, homokozó, kosárlabdapalánk,
csocsó- és pingpongasztal, nyáron kerti fürdőmedence stb. Kényelmes teraszunkon mindannyian
elférünk, tavasztól őszig itt étkezünk, itt ülünk össze. Legutóbb is
itt szülinapoztunk, kibővített családi körben ünnepeltünk. Gyönyörű,
csodálatos nap volt! Sokat jelentett ez 87 éves édesanyámnak is.
Endre fiam családja biztosította a
főétkezést, de mindenki segédkezett, hozzájárult valami módon a
szép eseményhez.
–– Nyugdíjasként mi a kedvenc
időtöltésetek, hobbitok?
Anna: – A legkedvesebb időtöltésem, ha az unokáimmal lehetek,
ha velük játszhatok, kirándulhatok,
és írogatni is szeretek. Az idei év
pandémiás ideje alatt elkészítet-

–– Egyesületnek vagy klubnak
tagjai vagytok?
Zoli: – Az Atomerőmű Nyugdíjasklub Egyesületnek és a PADOSZ
Nyugdíjastagozatának mindketten
a tagjai vagyunk. Én a Paksi Sárgödör Téri Présháztulajdonosok
Egyesületéhez is aránylag aktívan
hozzátartozom, borversenyek idején segédkezem. Ezeken túl meg
kell említenem kettő olyan régi
munkahelyi közösséget, ami ma
már ritkaság. Az egyik az 1996-os
„ősreaktoros” csapatunk, amelynek tagjaival évente találkozunk,
házaspárostul. A másik, a nyugdíjas reaktoros lottózós csapat,
amely havonta jön össze. Mindkettőben nagy élmény a találkozás!
–– Szerettek utazni, világot látni?
Sokat jártunk külföldön, de itthon
is számos vidéket felkerestünk.
Nemrégiben a dégi kastélyparkba
látogattunk el, és megnéztük az
árvalányhajjal borított németkéri
Látóhegyet is. Az unokákkal pedig most tértünk vissza Sümegről,
ahol kellemes pár napot töltöttünk el.
–– Mi a véleményetek a város fejlődéséről az elmúlt évtizedekben?

NYUGDÍJASAINK
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Örömmel látjuk a változást. Sok
helyen kapott új arculatot a város.
Különösen örülünk az óvárosi központ, a Szent István téri épületek
megújulásának. A Paksi Atomerőműnek köszönhetően az Erzsébet
Nagy Szálloda újra megbecsülést
kapott, régi fényében ragyog.
Jó látni, megtapasztalni, ahogy
évről évre változik, fejlődik a város.
Szeretünk itt élni.
–– Ha kikapcsolódásra, vágytok,
hol van számotokra a „nyugalom
szigete”?
–– A teraszunkon! Reggel itt kávézunk, és gyönyörködünk a diófánk
napsütéstől ragyogó lombkoronájában. Szeretjük a zöld környezetet, ezért sok tuja van az udvarban.
Az ablakokban és a teraszon színes

Endre a családjával, feleségével, Évivel és fiával Marcival

virágok pompáznak. Napközben
is szívesen töltjük kint az időnket,
és alkonyatkor megcsodáljuk a lemenő nap sugarainak játékát. Van,
hogy egy kis teázással vagy borozgatással zárjuk a napot itt, a mi kis
teraszunkon, a nyugalom szigetén.

Nyugdíjba vonult
kollégáink
2021. május–június
Szabó Viktor rendszertechnológus
MIG RTFO RTO
Zöld Gyula nukleáris karbantartó
lakatos KAIG KAFO RKO
Kern János Pál művezető KAIG
SZFO ÉSZO
Fekete Attila rendszerfelelős KAIG
ÜFFO BRO
Soltyka-Hecz Jolanta gazdasági
szakértő GIG GKFO PSZO

Péter a gyermekeivel, Kornéllal és Fruzsikával

Danizs Miklósné érdekképviseleti
ügyintéző MTIG ADÉSZ
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Kelj fel,
és állj!

Kanczler-Thuróczy Zsuzsanna | Fotó: stock.adobe.com
Létezik egy rendkívül univerzális sporteszköz, ami az utóbbi időben elképesztő módon elterjedt, és most
már a hazai vizeken is hihetetlen népszerűségnek örvend. Az állva evezés réges-rég megjelent a különböző kultúrákban és a polinéz szigetvilágtól, Afrikán át Dél-Amerikáig sok helyütt megtalálni olyan vízi
járműveket, amelyeken állva közlekedtek, közlekednek a halászok.
A SUP, azaz Stand Up Paddling magyar fordítása állva evezést jelent,
és kicsit amolyan vízen járás élményeként fogható fel. Sokoldalúsága abban rejlik, hogy miközben
tetőtől talpig minden izmunkat
megmozgatja, hat a koordinációs
készségünkre is. SUP-ozás közben
sok napsütés ér minket, így nagy
adag D-vitamint is tudunk gyűjteni,
ami az immunrendszer erősítéséhez elengedhetetlen. Csökkenti a
stresszt, és segít közelebb kerülni a

természethez. Az orvosok ajánlják
sérülésből visszatérőknek is, mivel
nem terheli meg a testet. Akik pedig sokat ülnek az irodában, egyenesen kötelező kipróbálni, mert
erősíti a gerincet.
Nem kell hozzá más, csak egy felfújható deszka és egy speciális
evező. Ha esetleg valaki azt gondolná, hogy strandolás alkalmával
egy gumimatracra nem lehet felállni, akkor fel kell, hogy világosítsuk,
hogy a SUP-okat olyan speciális

anyagból készítik, amelyek felfújás
után olyan keménységűvé válnak,
hogy tökéletesen siklanak a vízen,
és nagyon stabilan lehet rajtuk állva is evezni. Az eszköz stabilitását
nemcsak a széles felfekvése a vízen, de az alján található „tarajak”,
úgynevezett „skegek” is biztosítják.
Érdemes sekély, nyugodt vízen elkezdeni a gyakorlást először térdelésben, majd azt követően kell
kipróbálni felállni vállszélességű
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terpeszben a SUP-on, miután már
biztonságos az egyensúlyozás.
Természetesen az alacsonyabb
testhelyzetekhez, mint a térdelés,
guggolás vagy ülés bármikor vissza
lehet térni, ha az erős hullámzás, a
szél vagy bármilyen zavaró tényező
kibillent bennünket a balanszból.
Habár az igazi SUP-osok csak az
álló testhelyzetet tartják elfogadhatónak, napjainkban már találunk
ülve, térdelve evező gyakorlókat is.
Ez természetesen egy meghos�szabbított kajaklapátot igényel,
de hangsúlyozzuk, hogy a SUPozás ötletének eredeti kiagyalói az
1900-as évek végi hawaii surfoktatók az állva evezést részesítették
előnyben. Az eredeti evezők körülbelül egy tenyérrel voltak hosszabbak a testmagasságnál, és a mai
napig ez az elfogadott standard.
Az állva evezés során a hagyományos technikát kell alkalmazni, miszerint a hajó teste mellett húzunk
a lapáttal, akárcsak a kenusok.
Amint érezzük, hogy a SUP-unk elkezd fordulni, érdemes oldalt váltani, és így kényelmesen tudunk
újabb négy-öt csapást evezni a
következő oldalváltásig. Ez a rövid ismertető felhívja a figyelmet a
sporteszköz újabb univerzalitására,
miszerint nem enged egy oldalassá válni bennünket, szabályosan rákényszerít a mindkét oldali evezés
megtanulására.
S hogy milyen vizekre ajánlott?
Kétségkívül egy napsütötte holtág
vagy tó a legideálisabb helyszín e
fantasztikus vízi sport szerelmesei
számára, de nagyon hatékonyan
lehet haladni vele folyóvízen, sodrásban vagy hullámzó vízen, akár
tengeren is. Talán a szél az egyedüli olyan tényező, amely le tud venni
az élvezeti értékéből, de itt nem a
könnyű nyári szellőre, hanem az orkán erejűre gondolok.

Érdemes egy tépőzáras, bokára
erősíthető szalaggal rögzítenünk
magunkhoz, hogy elkerüljük a vízbeesést követően a deszka utáni
hajtóvadászatot. Emellett ne feledkezzünk meg a mentőmellényről
sem, ami szintén jól jön, ha vízbe
esünk, a Dunán pedig kötelező.
Többféle SUP-deszka létezik: a
profik általában merev deszkát
használnak, akiknek viszont „csak”
kikapcsolódásra kell, azoknak a felfújható változatot ajánlják, hiszen
kis helyen elfér, ezáltal könnyen
szállítható, gyorsan felfújható, és
ma már olyan anyagból készül
(PVC), amely megakadályozza a

SUP-er helyek a környéken
Aki szeretne jobban megismerkedni ezzel a vízi sporttal, az kön�nyen megteheti itt a környéken is,
hiszen mind Domboriban, mind a
Szelidi-tónál van lehetőség SUP-ot
bérelni 1-2 órára vagy akár többre
is. Ha hajlandóak vagyunk fél óránál többet autózni, akkor a Balaton
számos üdülővárosának strandján
van alkalmunk kipróbálni az állva siklás élményét a vízen. A Velencei-tónál is hasonló a helyzet.
Amennyiben már előre tudjuk,
hogy nyaralásunk helyszínén nem
lesz lehetőség a bérlésre, interneten keresztül is rendelhetünk SUPot egy hétvégére, melyet házhoz
szállítanak. A SUP-bérlés hatalmas
előnye, hogy nem kell vesződnünk
a szállítással és a felpumpálással (ami egyébként bemelegítésnek kiváló). Egyetlen dologra kell
ügyelni, hogy épségben visszaszolgáltassuk a sporteszközt, és
ha ezek hatására „SUP-függőkké”
válunk, ami garantált, akkor a következő szezont már saját deszkával indíthatjuk.
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gyors elhasználódást, kilyukadást.
A felfújható SUP-ok ragasztásos,
úgynevezett drop stitch technológiával készülnek, ami azt jelenti,
hogy a deszka alja és teteje több
ezer szállal kapcsolódik egymáshoz.
Minden élmény úgy az igazi, ha
meg tudjuk osztani szeretteinkkel,
és ez igaz az állva evezésre is. Itthon sorra alakulnak SUP-os baráti egyesületek, amelyek gyakran
szerveznek kirándulásokat hazai vizeinken. Léteznek olyan nagy méretű járművek, amelyeket nemcsak
egyedül, hanem gyermekünkkel,
kutyánkkal vagy más felnőttekkel is megoszthatunk. Az „elvetemültebbek” akár horgászhatnak
is róla. Magyarországon is egyre
népszerűbb a SUP-jóga, hiszen a
széles deszka lehetővé teszi, hogy
a vízen végezzünk jógatartásokat,
úgynevezett ászanákat. Jógázni általában sekély vízben szoktak, és
rögzítik a SUP-ot, habár a hullámzó
víz ilyenkor is alaposan megmozgatja az izmokat.
Olyannyira elterjedt világszerte,
hogy egyre több versenyt rendeznek, sportszövetségek alakulnak,
sőt az amerikai parti őrség járművé
nyilvánította a SUP-deszkát. Bizonyára sokaknak ugrik be Rakonczay
Gábor extrém sportoló neve is, aki
év elején próbálta meg speciális
SUP-ján állva átevezni az Atlantióceánt, sajnos az alváshiány miatt
(nem volt rajta kabin) a hatodik napon feladni kényszerült a versenyt,
így nem tudta teljesíteni a kitűzött
5200 km-es távot.
Mindazok, akik szeretik az aktív kikapcsolódást, feltétlenül próbálják
ki ezt a fajta mozgásformát, és ne
csüggedjenek, ha eleinte néhányszor lepottyannak a deszkáról,
hiszen erről még vízbe esni is élmény.
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„Mélyen a bensőmben is orvos vagyok”
Orbán Ottilia | Fotó: Bodajki Ákos

Az atomerőmű mindig nagy figyelmet fordított és fordít a munkavállalók egészségi állapotára. A foglalkozás-egészségügyi, illetve üzemorvosi rendszer működése hosszú távon mindenki számára hasznos
és fontos. Itt dolgozó orvosainknak nem lehetünk elég hálásak a munkájukért, amit még a pandémia is
megnehezített az utóbbi években.
Beszélgetőpartnerem dr. Kruppa
Ilona orvos, aki már 37 év tapasztalattal a háta mögött segíti és támogatja, hogy biztonságosabbá
tegye az itt dolgozók munkáját.

–– Ez egy nagyon szép hivatás,
tele kihívásokkal. Mi motiválta,
hogy orvos legyen?
–– Orvoscsaládból
származom,
felmenőim között sok orvos van.
Legmeghatározóbb
számomra
anyai nagyapám volt, aki egy baranyai falu szülöttjei között elsőként ment az orvosi egyetemre,
majd visszatért szülőfalujába és
a falu első orvosa volt nyugdíjazásáig. Én szüleimmel Pécsett éltem, de nagyon sok időt töltöttem
nagyszüleimnél falun már egészen
kiskoromtól kezdve. A falusi körzeti orvosi rendelő és a lakás egy
épületben volt, szabad átjárással.
Minden évben szinte egész nyarakat töltöttem ott, ezért kis túlzással mondhatom, hogy „az orvosi
rendelőben nőttem fel”. Amikor
az általános iskola 7. osztályában
a pályaválasztással kapcsolatban
megkérdezték, hogy ki mi szeretne lenni, én azt mondtam, hogy

orvos. És hála szüleimnek és a
gondviselésnek, ki tudtam tartani az elhatározásom mellett. Most
visszatekintve is úgy érzem, hogy
ez az én utam volt.
–– Hogyan került az atomerőmű a
látókörébe? Honnan szerzett tudomást a lehetőségről?
–– Az egyetem elvégzése után
a szekszárdi kórház Neurológiai
Osztályára kerültem, de másodállásban dolgoztam az Országos
Mentőszolgálatnál. Kis kitérőt tettem körzeti orvosi rendelőbe és a
gyermek-ideggondozóba is. Amikor a férjemmel megismerkedtem,
akkor ő már évek óta az atomerőmű dolgozója volt. Ótós Miklós
főorvos úrtól véletlenül szerzett
tudomást arról, hogy éppen orvost keresnek, s mivel a főorvos úr
ismert engem, mindjárt fel is vett.
1994. július 1-jén álltam munkába.
Az erőmű egyébként nem állt távol
tőlem, mert édesapám a Pécsi Hőerőmű művezetőjeként dolgozott
30 éven keresztül, így már gyerekként megtapasztaltam az erőmű 3
műszakjának a kihívásait, nehézségeit, és tudom, hogy mit jelent ez
egy családnak.

Minden tiszteletem a 3 műszakos
dolgozóknak és a mögöttük álló
családoknak.
–– Hogyan jellemezné ezt a kezdeti időszakot? Mit jelentett akkor
az ön számára az atomerőműben
dolgozni?
–– Amikor dolgozni kezdtem, még
létezett a két rendelő. Én az I. sz.
rendelőbe kerültem, ahol a PA Zrt.
dolgozóit vizsgáltuk. Ahogy én
visszaemlékszem, akkor még országos szinten nem volt így szabályozva a foglalkozás-egészségügyi
tevékenység, így sok minden múlt
Ótós főorvos úr szakmai rátermettségén, kitartó, fáradhatatlan
munkáján, és azon, ahogy állandóan kereste a lehetőséget, hogy
még mit tudunk tenni a dolgozók egészségének megőrzéséért.
A gyógyító munka után a foglalkozás-egészségügy nekem másfajta
szemléletet jelentett. Nagyon hálás vagyok a főorvos úrnak, mert
én tőle tanultam meg a „szakmát”.
Még ki kell emelnem dr. Vábró
László nevét, akivel – a gyes után
visszatérve – 2000-től 2010-ig ketten dolgoztunk az I. sz. rendelőben, és mindig minden kérdéssel
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fordulhattam hozzá, készségesen
megosztotta velem szakmai tapasztalatát. Sokat tanultam tőle.
–– Voltak-e valamilyen – akár pozitív, akár negatív – szempontból
különösen emlékezetes események, történetek a kezdetekből?
–– 2010-ben, mikor Ótós főorvos
úr nyugdíjba ment, átkerültem
a II. sz. rendelőbe. Először úgy
éltem meg, mint a kiűzetést a
paradicsomból. Közel 2000 külcéges dolgozó, akiket nem ismertem, akikkel még soha nem
találkoztam. Az első év azzal telt,
hogy mindenkinek a korábbi beteganyagát
végigtanulmányoztam, és próbáltam megismerni
őket. De ettől kezdve, hogy min-

den évben mindig ugyanazok a
dolgozók kerültek hozzám, így
kialakult a dolgozókkal egy sokkal személyesebb, emberközelibb
kapcsolat, ahol már ismertem a
dolgozóknak az egészségügyi,
munkahelyi és családi problémájukat is, akár egy háziorvos. Így
átvitt értelemben visszakerültem az origóhoz, nagyapámhoz
a falusi körzeti orvosi rendelőbe. Én a dolgozóknál azt tapasztaltam meg, hogy maximálisan
igyekeztek együttműködni velem, elfogadták kéréseimet, megfogadták tanácsaimat, hogy így
közösen egyre biztonságosabbá
tegyük a munkavégzésüket. Minden dolgozónak köszönöm ezt az
elfogadó együttműködést, hálás
vagyok érte.
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Nem szabad elfelejtkezni arról,
hogy amióta a külsős cégekkel
dolgoztam, az orvosi munka mellett a cégekkel való kapcsolattartás is a feladataim közé tartozott.
Itt is csak a köszönetemet tudom
kifejezni minden cégvezető és adminisztrátor felé. Köszönöm a cégvezetőknek a kölcsönös tiszteletet,
hogy mindig megértők és együttműködők voltak olyan helyzetben,
amikor valamelyik dolgozónak
komoly egészségügyi problémája adódott, hogy közösen megtaláljuk azt a megoldást, ami orvosilag megengedhető, és a cégnek
is és a dolgozónak is elfogadható.
Amikor egy beteggé vált emberen tudtunk segíteni, és közösen
biztosítani a körülményeket, hogy
dolgozhasson tovább, ezek azok

56

RÉGI MOTOROSOK

az esetek, amik kárpótoltak azért,
amit a gyógyító tevékenység elvesztése jelentett számomra.
A kórházi munkát ügyeletekkel
egy 3 műszakos férj mellett 2 kisgyermekkel nagyszülői háttér nélkül nem tudtam volna csinálni.
Hogy hogyan sikerült a családot
összeegyeztetni az orvosi hívatással, erre a legjobb történet a családunk életéből: férjem kollégája
így szólított meg, hogy doktornő.
4 éves kisfiam odaállt eléje, és azt
mondta: Anya nem doktornő, anya
„anya”.
–– Hogyan változtatta meg az életüket a pandémia?
–– Most már a gyermekeim felnőttek. Fiam 25 éves múlt, végzett gépészmérnök, jelenleg a
BME-n mesterképzésen egészségügyi mérnöknek tanul. Lányom
23 éves, a pécsi közgázon végzett turizmus-vendéglátás szakon,
majd a pandémia miatt elkezdett
egy másik szakot, pénzügy-számvitelt. Így a pandémia ily módon
is beleszólt az életünkbe. A fiam
is később kezdte a mesterképzést, mert ő a barátnőjével szeretett volna kimenni külföldre Kőrösi Csoma-programmal önkéntes
munkára. (Külföldön élő magyarok gyermekeinek magyartanítás,
magyar néprajz, néptánc, magyar
hagyományok, cserkészet megismertetése stb.)
Nekem személy szerint így orvosként nagyon nehéz időszak volt a
pandémia, bár még nem beszélhetünk róla múlt időben. A vizsgálatra érkező dolgozóknál, de
a családban és az ismerősök körében is ezt tapasztaltam, hogy
az emberekben nagyon nagy a
bizonytalanság, eltűnt a korábbi
életüket meghatározó kiszámít-

hatóság. Hirtelen sok kérdéssel
kerültek szembe, mint munkahely
elvesztése, szabadságában való
korlátozás, gyermekeinek iskoláztatása, és természetesen a legnehezebb kérdés, mint egészségbetegség-halál saját magát és a
hozzátartozókat érintően. Nekem,
mint egészségügyi dolgozónak,
rengeteg kérdést tettek fel, rengetegen kerestek telefonon, és
lelkileg nagyon leterhelt engem is,
mert igazából hiába vagyok orvos,
de csak arra a tudásra és tapasztalatra tudok hagyatkozni, amit 37
év alatt megszereztem. De mivel
ez teljesen új betegség, teljesen új
vakcina, konkrét tapasztalat még
nincs. Egy infektológus barátom
így fogalmazott: Majd 20 éve múlva meg tudjuk mondani, hogy melyik vakcina jó.
–– Hogyan tovább?
–– Nyugdíjas éveimre nagyon sok
tervem van. Több mint 1000 kötetes könyvtáram van, szeretnék sokat olvasni, mert erre eddig nem
jutott elég idő. Férjemmel nagyon
szeretünk utazni, kirándulni. Nem
tudom, majd a pandémia men�nyi utazást enged meg, de gyalogolni, zarándokolni azért tudunk
majd. És egyébként mi szívesen
utazunk Magyarországon, mert
igaz, hogy már nagyon sok helyen
jártunk, de van még bőven olyan
zuga az országnak, amit még nem
ismerünk.
Szeretném a családi és baráti kapcsolataimat jobban ápolni, mert
sokszor nem jutott elég idő a találkozásokra, mert meggyőződésem,
hogy ezek a legnagyobb értékek
az életünkben, a személyes találkozások, szeretetkapcsolatok. Szeretnék sokat kertészkedni, mert
eddig a munka, a családi ház és a

háztartás rendben tartása mellett
nagyon kevés idő jutott a kert és
a konyhakert rendben tartására.
Komoly elhatározásom, hogy férjemet és az erdélyi kopó kutyánkat
el fogom kísérni napi sétájukra,
mert orvosként is tudom és vallom, hogy mennyire fontos a napi
testmozgás.
Családommal eddig is bekapcsolódtunk karitatív tevékenységekbe szűk környezetünkben is és az
elcsatolt országrészekben is. Barátaink vannak Erdélyben, Gyimesben, Kárpátalján, Délvidéken. Remélem, hogy erre több időm lesz
a jövőben, és a vírushelyzet elmúltával utazni is lehet majd.
Megragadom az alkalmat, hogy
köszönetemet fejezzem ki az
Atomerőmű Tűzoltóságnak, hogy
kosteleki barátaink megkeresésére segítséget nyújtottak egy önkéntes tűzoltóság létrehozásához.
(Kostelek olyannyira elzárt település, hogy a közelmúltban leégett
egy ház, mert a tűzoltó 1 és 1/2
óra múlva ért oda a faluba.) Orvosi
munkát esetleg csak karitatív jelleggel fogok végezni a jövőben, ha
véletlenül rám talál egy orvosmis�szió, vagy valami hasonló felkérés,
de konkrét elképzelésem nincs.
Hálatelt szívvel hagyom el a munka frontját, úgy érzem, hogy jó
helyen vagyok, mélyen a bensőmben is orvos vagyok. Hálás vagyok
valamennyi jelenlegi és korábbi
munkatársamnak, mert az én orvosi munkám soha nem volt egyszemélyes tevékenység, csak úgy
lehetett eredményes, hogy össze
tudtunk dolgozni a munkatársakkal. Mindenkinek köszönöm az elfogadást és a sok segítséget, amit
kaptam. Kollégáimnak és minden
dolgozónak a jövőben sok sikert,
kitartást, és ami a legfontosabb, jó
egészséget kívánok!

BABAHÍREK
Kissné Farsang Erika | Fotó: saját archívum

Nevem: Csoknyai Aliz
Születésem helye, ideje: Baja, 2021. március 2.
Születéskori súlyom: 2510 g, hosszúságom: 46 cm
Testvérem: Balázs, 2 éves
Anya: Csoknyai-Magyar Dóra, a Paksi Járásbíróságon dolgozik
Apa: Csoknyai Balázs, az Atomix Kft.-nél tűzoltó
Nevem: Tarczal Sára
Születésem helye, ideje: Pécs, 2021. március 13.
Születéskori súlyom: 2600 g, hosszúságom: 50 cm
Első gyermek vagyok a családban.
Anya: Dr. Kovács Dóra Zsuzsanna, a Tolna Megyei
Balassa János Kórházban szemész szakorvos
Apa: Tarczal Lajos Balázs, a Fejlesztési és
Elemzési Osztályon elemző mérnök
Nevem: Kovács Kolett
Születésem helye, ideje: 2021. március 15.
Születéskori súlyom: 2980 g, hosszúságom: 53 cm
Testvéreim: Kolin 5 éves, Noel 3 éves
Anya: Horváth Olga, hivatásos anyuka
Apa: Kovács Tamás, az Atomix Kft.-nél
betanuló primer köri gépész
Nevem: Hum Balázs
Születésem helye, ideje: Szekszárd 2021. május 17.
Születéskori súlyom: 4660 g, hosszúságom 59 cm
Testvérem: Kata, 4 éves
Anya: Hum Katalin, a Körmös Mekka üzletben értékesítő
Apa: Hum Tamás, a Munkairányítási Osztályon karbantartás-irányító

Nevem: Rábel Zente
Születésem helye, ideje: Székesfehérvár, 2021. május 22.
Születéskori súlyom: 3440 g, hosszúságom: 54 cm
Testvérem: Zoé, 2 éves
Anya: Rábel-Fekete Mária
Apa: Rábel Gábor, a Beszerzési Osztályon közbeszerzési szakértő
Nevem: Szabó András
Születésem helye, ideje: Budaörs, 2021. május 26.
Születéskori súlyom: 3310 g, hosszúságom: 51 cm
Tesók: Dani 6 és fél éves, Nándi 3 és fél éves
Anya: Szabó-Horváth Edit, pénzügyi tanácsadó az Unicredit Banknál
Apa: Szabó Tamás, az Atomix Kft. Tűzoltóságánál szerparancsnok
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Gyászközlemény
Rózsa Ferenc (1935–2021)

2021. május 14-én, 86 éves korában elhunyt

Kissné Farsang Erika | Fotó: saját archívum

Kiss József (1963–2021)

2021. május 31-én, életének 58. évében el-

Rózsa Ferenc, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

hunyt Kiss József, az MVM Paksi Atomerőmű

nyugdíjasa. 1935. január 22-én született Alsó-

Zrt. munkavállalója. 1963. április 6-án szüle-

zsolcán. 1978. január 1-jén vették fel a Paksi

tett Pakson. 2002. augusztus 27-én vették fel

Atomerőmű Vállalathoz. 1991. december 23-

a Paksi Atomerőmű Részvénytársasághoz.

án történő korengedményes nyugdíjazásáig

2021. május 31-én történő elhunytáig a Villa-

az Turbina- és Forgógép-karbantartó Osztályon dolgozott szi-

mos Karbantartó Osztályon karbantartás műszaki ellenőr mun-

vattyú-karbantartó lakatos munkakörben.

kakörben dolgozott.

Temetése 2021. június 2-án, Pakson, a Fehérvári úti temetőben

Temetése 2021. június 16-án, a paksi református temetőben

volt, ahol családja, barátok, ismerősök, volt munkatársak vettek

volt, ahol családja, barátok, ismerősök, volt munkatársak vettek

tőle végső búcsút.

tőle végső búcsút.

Az atomerőmű dolgozói megőrzik elhunyt munkatársaik emlékét.

GONDOLATOK
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„Minden dolognak mértéke az ember” (?)
Prancz Zoltán | Fotó: Wikipédia
Az i. e. 5. században élt görög
Prótagorasz alighanem a gondolkodástörténet legsúlyosabb dilemmáját sűrítette a fenti kijelentésébe. Olyan dilemmát, amely
az antikvitástól kezdve a modern
koron át egészen napjainkig nemhogy nyugvópontra nem jutott, de
egyre inkább elmélyült és kiélesedett.
Ennek lényegét talán így foglalhatnánk össze a legegyszerűbben:
vannak-e az embertől függetlenül
létező örök igazságok és értékek,
vagy az ember maga szabja meg
az igazságot, maga jelöli ki a helyes irányt? A prótagoraszi gondolatot már a kortársak körében
is heves viták övezték, és – mint
utaltunk rá – a későbbiekben is
alapvető hatást gyakorolt, például
az európai reneszánsz mozgalmának is ez adta a szellemi magvát.
Ám igazán gyakorlati, sőt húsbavágó problémaként a felvilágosodást
követően, a középkor bilincseitől
megszabadult emberiség számára jelentkezett. Mert egyfelől valóban felszabadító volt leszámolni
a gondolkodást, a lelkiismeretet,
a fejlődést és a teljes világképet
gúzsba kötő középkori vallási-hatalmi berendezkedéssel. Másfelől
viszont a középkor letűnő világnézeti, kulturális, társadalmi és etikai
normáival az általuk képviselt tájékozódási pontok is a múltéi lettek,
amelyek – bár embertelen világrendet szolgáltak – semmiképp
sem voltak azzal vádolhatók, hogy
nem adtak mindenki számára egyértelmű iránymutatásokat.

A felvilágosult ember tehát úgyszólván iránytű nélkül maradt –
noha a szabadság eufóriájában
ezt nem így élte meg. A korszakot meghatározó eszmék a sorsát
a saját kezébe vevő, nagykorúvá
vált emberiséget, a rációt mint
egyedül irányt mutatni hivatott
tekintélyt, és a tudomány mindenhatóságát, az életet megjobbító
küldetését hirdették. Ugyan e radikális korszakváltás nyitányakor is
megszólaltak már az ember magára maradottságára figyelmeztető
hangok. „…Vegye észbe az ember, micsoda ő ahhoz viszonyítva,
ami van; értse meg, hogy a természet e félreeső zugában eltévedt
lény; aztán a lakásául szolgáló kis
odúból – értem ezen a Világmindenséget – tanulja meg helyesen
értékelni a földet, a birodalmakat,
a városokat és önmagát” – írta
például Pascal már a 17. század
derekán. Ám a felvilágosodás diadalmas optimizmusa még jó ideig
rendíthetetlen volt.
Az elkövetkező századok viszont
egyre több olyan tapasztalatot
hoztak, amelyek nagyobb meg-

fontoltságra, mi több, aggodalomra intettek. E történelmi
fejlemények a két világháború
borzalmaival tetőztek, amelyekből – s ezt nyugodtan érthetjük
szó szerint – még a vak is látta,
hogy nem jó az irány, nem ezt
ígérték a modern kor nagy látnokai. A mindinkább kétségbeejtő
jelenségek napjainkig gyűrűznek.
Válság válságot követ – a legfrissebb fejleményként a mindenki
által megszenvedett koronavírusjárvány mutatta meg világunk törékenységét.
Vészterhes, egyben izgalmas időket élünk. Tulajdonképpen egy
újabb korszakváltásnak vagyunk
a tanúi. A magát nagykorúnak és
minden dolog mértékének kikiáltó
emberiség magabiztos útmutatása egyre inkább útkereséssé szelídül. A Prótagorasz által elindított
„program” a szemünk előtt torkollik abba a kimondva-kimondatlanul egyre többekben ott ágaskodó kérdésbe, amelyet Zelk Zoltán
így öntött költői formába: „Szélfútta levél a világ. / De hol az ág? de
Ki az ág?” (Felelj, ha vagy!)

