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Híd közöttünk
Embernek lenni – társadalmi szolidaritás
Pandémiás psziché: újjá- vagy leépülés?

A PA K S I AT O M E R Ő M Ű H AV O N TA M E G J E L E N Ő M A G A Z I N J A • 2 0 2 1 • M Á J U S

Tartalom | 2021. május
Köszöntő 3

Bizalmi viszonyok 4

A loviisai példa 8

Sokkoló amerikai állapotok 10

Társadalmi szolidaritás 14

Jóból is megárt a sok(k) 18
Építs közösséget! 22

A genetika választ? Vagy nem… 26
Bús mementók 28

On air 30

A tudomány, ami összeköt 32
Nyelvében él 34

Országok között: a Duna és hídjai 36

TAMF-projekt - Ellátási lánc 40

Megoldáskeresés, együttgondolkodás az eredményes munka titka 44

A bizalom hídja 46

Keress elfoglaltságot! 48

Nyugdíjba vonult kollégáink 51

„A tegezést ki kellett érdemelni” 52
A világelitbe tartva 54
Babahírek 57

Gyászközlemények 58

„Mindeneknek mindenné lettem” 59

Impresszum
Kiadja: MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
Felelős kiadó: Pekárik Géza vezérigazgató
Főszerkesztő: Torma Dóra; e-mail: atomeromuujsag@npp.hu
Szerkesztőségi munkatárs: Czibuláné Mayer Szilvia
A szerkesztőség tagjai: Enyedi Bernadett, Gyöngyösi Petra, Gyulai János,
Lehmann Katalin, Orbán Ottilia, Prancz Zoltán, Susán Janka, Tóth Márton
Szerkesztőség címe: MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
Tájékoztató és Látogatóközpont; 7031 Paks, Pf. 71 | Telefon: 75/507-882,
Telefax: 1/355-7280 | Internet: www.atomeromu.hu
Nyomdai előállítás: ATOMIX Kft. Nyomdaüzem | Felelős vezető: Bese Tamás
Tördelés: Schubert Miklós, Szabó Szabolcs
Borítókép: Schmidt Ferenc
Belső borítókép: Bodnár Tamás, „A Ti Fotóitok” fotópályázat

KÖSZÖNTŐ

3

Dr. Kovács Antal
kommunikációs igazgató

Kedves Olvasók!
Az idei hideg tavaszban érezhetően mindannyian elfáradtunk. A járvány
harmadik hullámának a végéhez közelítünk, de sok kollégán, baráton, ismerősön egyfajta pesszimizmust, rezignációt érzek, a kétkedést abban,
hogy újra érintkezhetünk, ölelhetjük a szeretteinket, élhetjük a normális
életünket, még ha az új normális egy kicsit más is lesz, mint a régi volt.
Egyértelműen látszik pedig, hogy az oltásokkal véget tudunk vetni a járványnak. A tudomány hatalmas esélyt adott számunkra, hogy megvédjük
magunkat, és élnünk is kell ezzel. Az utóbbi időben időnként úgy tűnik,
mintha az oltások és az atomenergia ugyanazzal a szellemmel küzdene:
az emberi elme óriási találékonysága, a megismerésre való késztetésünk
a kezünkbe ad valamit, amivel az életünk jobb lehet – járványmentes az
egyiknél, olcsó, környezetbarát energia által kényelmes a másiknál –, de
ahhoz, hogy valamennyi ember megértse a hasznosságukat, komoly erőfeszítéseket kell tennünk.
Hogy mi a híd közöttünk, amelyet májusi lapszámunk témájául választottunk? Egyértelműen az emberi kapcsolatok, ez a sokszínű, láthatatlan
háló, ami összeköt minket. Az elmúlt egy évben ezek szerepe felértékelődött, láthattuk, milyen az, ha elszeparálódunk, ha nem találkozhatunk
szeretteinkkel, barátainkkal, kollégáinkkal. Azt, hogy rossz, mindannyian
megtanultuk, de mostani lapszámunkban megkérdeztünk egy pszichológust is arról, hogy hogyan hat egészen pontosan az emberekre a pandémia. Megvizsgáltuk, mit jelent a társadalmi szolidaritás fogalma, és
olvashatnak arról is, az atomerőmű hogyan építi a bizalom hídját a létesítmény és a körülötte élők között.

4

ÁTÍVELŐ ENERGIA

Biztonság és tájékoztatás

Bizalmi viszonyok

Kanczler-Thuróczy Zsuzsanna | Fotó: Juhász Luca, Vincze Bálint, Hora Dániel

Az 1996. évi CXVI. törvény az atomenergiáról (atomtörvény) kimondja, hogy „az atomenergia alkalmazása során a biztonságnak minden más szemponttal szemben elsőbbsége van.” Természetesen emellett
a Paksi Atomerőmű legfontosabb feladata az olcsó, megbízható és környezetbarát villamosenergia-termelés. Azonban a biztonságos üzemeltetés a legfontosabb cél. Minden dolgozóval szemben ez a legfőbb elvárás, sokféle módon mérik, visszaellenőrzik és tanítják.
Az erőmű a lakosság felé is nagyon
sok biztonsággal kapcsolatos információt oszt meg, és ügyel arra,
hogy minden adat megismerhető
legyen mindenki számára. Tehát a
biztonságos üzemeltetés mellett

különös gondot fordít a lakosság
tájékoztatására. Ha az emberek
tisztában vannak az atomerőmű
működésével, technológiájával és
biztonsági mutatóival, akkor elfogadóbbá válnak az atomenergia iránt,

hiszen mindig attól tartunk, ami ismeretlen számunkra.
Ha már biztonságról beszélünk
nem szabad megfeledkeznünk az
itt dolgozó kiválóan felkészült szakmai stábról, az erőmű dolgozóiról
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sem. Ők az elsődleges zálogai a
biztonságos működésnek. Az erőmű nagy gondot fordít a dolgozók oktatására, továbbképzésére.
Az üzemeltetéshez olyan tudásra
van szükség, amelyet nem lehet
kizárólag iskolai keretek között elsajátítani, ezért a vállalat saját oktatási infrastruktúrával és programmal rendelkezik. Ezért üzemelteti
a Karbantartó Gyakorló Központot
(KGYK), ahol a dolgozóknak lehetősége van megismerni a különböző
berendezések működését és elsajátítani, gyakorolni a karbantartási
folyamatokat.
Lássuk, hányféle módon tájékozódhatunk az atomerőmű működésével és biztonsági előírásaival kapcsolatban.
Az atomtörvény hangsúlyozza,
hogy „az atomenergia alkalmazásával összefüggő alapvető, tudományos, technikai és egyéb
ismereteket – a kockázatokra is
kiterjedően – oktatni, valamint a
közszolgálati hírközlés, a közművelődés útján az állampolgárokkal rendszeresen ismertetni kell.”
E törvényi előírás betartása érdekében az atomerőmű újságot ad ki
havonta (Atomerőmű magazin), látogatóközpontot üzemeltet, évente lakossági tájékoztató naptárat
ad ki, és háttérsugárzás-mérő és
-kijelző berendezéseket telepített
a TEIT (Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulás) településein.
Az 1990-es években háttérsugárzás-mérő és -kijelző berendezéseket telepített az erőmű négy
TEIT-településen: Kalocsa, Uszód,
Tengelic és Paks jól látható, forgalmas részein. A cél az itt élők
sugárzással szembeni félelmeinek
feloldása és a bizalomépítés a biztonságos működés iránt. A televízió
kijelzőjéhez hasonlító monitoron az

aktuális dózisteljesítmény- és hőmérsékleti adatok szerepelnek.
Bátyán „vizeslabor” működik, ahol
a felszíni és csapadékvizek aktivitásmérése zajlik. A Gerjeni Önkormányzat pedig korszerű háttérsugárzásmérő rendszert üzemeltet.
Fontos hangsúlyozni, hogy ezen
mérőállomások az atomerőmű
rendszerétől
független mérési
adatokat szolgáltatnak. A TEIT-
települések által üzemeltetett mérőállomások adatait rendszeresen
összevetik az atomerőmű saját
környezeti ellenőrző rendszeréből
nyert adatokkal.
A TEIT ellenőrző bizottsága tájékoztatást kaphat az erőműtől
speciális kérdésekben, látogatást
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tehet a létesítmény egy meghatározott üzemrészében, és az itt hallottakról tájékoztatja a hatáskörébe
tartozó lakosságot. A bizottság a
kilencvenes évek óta rendszeresen
látogatja az erőművet, így biztosítva a civil kontrollt. Fontos a személyes tapasztalat, hogy a tagok saját
szemükkel győződhessenek meg
arról, hogy minden rendben zajlik a
helyszínen, és biztonságosan üzemelnek a blokkok.
Bizonyára mindenki találkozott már
a lakossági tájékoztató naptárral,
amely 95 000 példányban jelenik
meg az erőmű 30 kilométeres körzetében. A minden háztartásban
megtalálható naptárban a legfontosabb veszélyhelyzeti tudnivalók
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Beve z e t é s

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. (továbbiakban atomerőmű) Magyarország meghatározó villamosenergia-termelő társasága.
Az atomerőmű küldetése a biztonságos, megbízható, olcsó és
környezettudatos villamosenergia-termelés.
Hosszú távú működésünk egyik záloga az erőmű környezetbiztonságának magas szinten tartása, az erőmű észszerűen elérhető legalacsonyabb környezetterheléssel történő üzemeltetése.
Környezetvédelmi tevékenységünkről 2001 óta éves jelentésben
számolunk be.
Jelentésünket minden, az atomerőmű iránt érdeklődő figyelmébe ajánljuk, és bízunk abban, hogy meggyőző módon tudunk
beszámolni környezetvédelmi eredményeinkről.
4
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A Paksi Atomerőmű környezetvédelmi jelentése
olvashatók. Célja, hogy a lakosság
megismerje, és minden évben átismételje a legfontosabb teendőket,
amiket egy ilyen helyzetben tennie kell. A naptárban szerepelnek
a riasztórendszer próbáinak időpontjai, emellett pedig az olvasók
megismerhetik a szirénarendszer
jelzéseit is. A Paksi Atomerőmű 30
kilométeres körzetében 277 ilyen
berendezés működik. 1996-ban
jelent meg először a naptár, ekkor
még csak a TEIT-településeken terjesztették, 1998 óta kibővítették az
összes 30 kilométeren belüli településre.
Az atomerőmű Tájékoztató és Látogatóközpontja 1995-ben nyitotta
meg kapuit a nagyközönség előtt.
Évente 30 000 érdeklődőt fogad.

Az egész évben megtekinthető kiállítás könnyen értelmezhető formában mutatja be a nukleáris energiát. Előre történő bejelentkezés
esetén jól felkészült kísérők vezetik
körbe az érdeklődőket, és minden
felmerülő kérdésre igyekeznek kielégítő választ adni. Aki betöltötte
a tizenhatodik életévét, az szintén
csoportkísérő vezetésével megtekintheti az atomerőmű üzemi
területét is. A 2010 óta országos
szakmúzeumként működő Atomenergetikai Múzeumban megismerhetik az érdeklődők az erőmű
történetéhez kapcsolódó tárgyakat, illetve a primer és szekunder
körben használt berendezéseket.
Szintén az atomtörvény előírásait
szem előtt tartva jelenik meg min-

den hónapban az Atomerőmű magazin, amit most is kezében tart
a kedves olvasó. Az újság kommunikációs eszközként informatív
és szórakoztató módon igyekszik
segíteni a törvényi és jogszabályi előírásoknak való megfelelést.
Az Atomerőmű magazin a munkavállalók mellett az erőmű nyugdíjasaihoz, valamint az atomerőmű
vonzáskörzetének lakóihoz szól
közérthető nyelven, célja a tájékoztatáson túl a véleményformálás, az
atomenergetikáról, az atomerőmű
életéről szóló ismeretek bővítése
révén azok elfogadottságának növelése.
A minden évben a vállalat weboldalán közzétett biztonsági mutatók és környezetvédelmi jelentés
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készítését jogszabály vagy hatósági határozat nem írja elő. Az MVM
PA Zrt. az MSZ EN ISO 14001:2015
szabvány szerint akkreditált Környezetközpontú Irányítási Rendszerében önként vállalta az éves
környezetvédelmi jelentés elkészítését. A környezetvédelmi jelentés
online és nyomtatott formában is
megjelenik. 2020-ban a pandémia
miatt a 2019. évről szóló jelentés
nyomtatott megjelenése elmaradt.
A környezetvédelmi jelentést hivatalból nem kell megküldeni a hatóságnak, lakossági és érdekelt felek
tájékoztatására szolgál.
A sugárvédelmi éves jelentés készítését és a hatóságnak történő benyújtását a 15/2001. (VI. 6.) KöM. r.,
valamint a K6K8324/06 számú környezetvédelmi engedély is előírja.
Hivatalból megkapja a környezetvédelmi és a nukleáris biztonsági
hatóság, valamint az érdekelt felek.
A biztonsági mutatókat 2000 óta
teszi elérhetővé az atomerőmű
mindenki számára elektronikus formában, magyar nyelven.
Az atomtörvény kimondja továbbá, hogy „nukleáris létesítmény
engedélyese minden rendkívüli
eseményről köteles tájékoztatni
a lakosságot.” Ennek értelmében
a 100 MW-ot meghaladó leterheléssel járó üzemi eseményről a
weboldalán keresztül tájékoztatja a lakosságot az erőmű. Emellett
pedig negyedévente a 118/2011 kr.
30/B. § alapján („Az engedélyes
kommunikációs politikával rendelkezik, melynek alapján biztosítja
a munkavállalók és a létesítmény
környezetében élő lakosság rendszeres tájékoztatását a létesítmény
normál üzemeléséről”) rövid ös�szefoglalót készít a biztonsági eseményekről. Ide tartozik a 118/2011
kr. 1.7.4.0800. szerint „…az INES
szerinti 0 vagy az alatti minősítésű

eseményekről rendszeresen kell a
közvéleményt tájékoztatni” kötelezettség is.
Évente egy alkalommal (általában
év elején) országos sajtótájékoztatót tart az atomerőmű, az elmúlt év
teljesítményéről és a jövőbeni tervekről. E tájékoztató az országos
és a regionális sajtón keresztül is a
közvélemény tájékoztatására szolgál.
Az 1992 óta minden évben megjelenő Évkönyv nemcsak összefoglalja az üzemeltetési és gazdasági
adatokat, de a vállalat működésének minden területét érinti. A 2006ban indult Gyűjteményi Szemle pedig az Atomenergetikai Múzeum
éves összefoglalója. Mindkét do-
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val kapcsolatban. Ez a viszonylag
széles spektrum, amely igyekszik
magában foglalni minden szegmensét a tájékoztatásnak, lehetőséget teremt a legkritikusabbak
számára is, hogy megfelelően tájékozódjanak a témában.
A tájékoztatás a megfelelő időben
a mindenkori eseményekről ugyanolyan kiemelt feladat, mint a biztonságos üzemeltetés.
Ha évről évre egyre magasabb lenne azok száma, akik rendelkeznek a
megfelelő információkkal a nukleáris energiával kapcsolatban, akkor
nagy valószínűséggel még tovább
tudnának nőni a már eddig is megfelelő szinten lévő elfogadottsági
mutatók.

Lakossági
tájékoztató naptár
2021

A Paksi Atomerőmű Lakossági tájékoztató naptára
kumentum kutatási anyagként tud
segítséget nyújtani az érdeklődők
számára.
A fentiekből látható, hogy mindenki, akit érdekel, tud információt
gyűjteni és kapni az atomerőmű
működésével, biztonsági mutatói-

Ne felejtsük, ha valamiről elegendő
információnk van, attól nem félünk!
Merjünk kérdezni, és járjunk utána
a minket érdeklő atomerőműves,
még tisztázatlan kérdéseknek!
Meglepő, hogy milyen könnyen választ kaphatunk rájuk.
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A loviisai példa
Licker-Szabó Ágota | Fotó: NAÜ, Loviisa Atomerőmű
Néhány hónapja a Paksi Atomerőműben is „járványra optimalizált” WANO-vizsgálat zajlott – ez azonban,
bár kevesebb résztvevővel, szűkebb körben, de személyes részvételt igényelt. A finn loviisai atomerőmű
ezzel szemben teljesen új megközelítéssel online vizsgálatot tartott. Bár nagyon reméljük, hogy a világ
a belátható jövőben búcsút int a koronavírusnak, és többé nem kényszerülünk ilyen megoldásra, mégis
megosztom a vizsgálóként szerzett tapasztalataimat – jó tudni, hogy felelősen, felkészülve így is lehet.
Azt gondolom, hogy mindamellett
a sok probléma mellett, amit ez a jelenlegi járványhelyzet okoz a kollégáknak, családoknak, vannak olyan
tanulságok, amiket hasznosítani lehet egy jövőbeni vírusmentes helyzetben. Egy ilyen pozitív tapasztalat az, hogy érintkezésmentesen is
le lehet folytatni egy nemzetközi
vizsgálatot.
A finn Loviisa Atomerőműnek sikerült „tisztán” megőriznie területét,
a vírus kívül maradt a létesítményen, ezt Paks–Loviisa-összekötőként pontosan tudtam. Így annak
ellenére, hogy időszerűvé vált náluk is (hozzánk hasonlóan) a WANO
nemzetközi felülvizsgálata, úgy
döntöttek, hogy ők bizony nem engednek oda külföldi szakértőket.
Természetesen a minden mutatójában kiváló erőmű nem úgy döntött,
hogy elzárkózik a vizsgálat elől, hanem úgy, hogy újszerű módot javasol annak lebonyolítására. Arra kérte a nemzetközi szervezetet, hogy a
külföldi szakértők otthonról, home
office-ból folytassák le a vizsgálatot.
Bevallom, el sem tudtam képzelni a
felkérés hallatán, hogy ezt hogyan
képzelik…
Loviisában a WANO ún. utóvizsgálata volt esedékes, tehát a
„normál” vizsgálat 2 évvel ezelőtt
lezajlott, ennyi idő elteltével azon-

ban minden erőműbe visszatérnek
a szakértők azt vizsgálva, hogy a
feltárt fejlesztendő területeken
milyen intézkedéseket hozott az
erőmű, ezek az intézkedések megszüntetik-e a feltárt problémákat,
és kellő tempóban folyik-e az elhatározott intézkedések végrehajtása. Ilyenkor a teljes körű vizsgálathoz képest kisebb csapat érkezik az
erőműbe. Mármint ezúttal azt kérte
az erőmű, hogy mindezt virtuálisan
értsük.
Az nem volt meglepő, hogy a szokásos felkészítő képzések, tájékoztatások a vizsgálat előtt online történnek: hiszen mi magunk is ebben
élünk egy éve, a Teamsbe helyeztük
át az oktatásainkat, értekezletein-

ket. Na de hogyan képzelik vajon a
vizsgálatot? Hiszen járványmentes
időben odamegyünk, a helyszíneket, a dokumentumokat, a számítógépes rendszerből kinyert adatokat vizsgáljuk… pontosabban most
vizsgálnánk.
A felkészülés során meglepődve
tapasztaltam, hogy bizony ugyanúgy elvárják, hogy vizsgálati ütemtervet állítsak össze. Csupa kérdőjel a fejemben… Aztán a következő
meglepetés: nemcsak magam, hanem a csapatom számára tegyem
ezt meg. Csapatom is van? A teljes
körű vizsgálatkor 4 fős csapatot irányítottam, de hát az utóvizsgálaton
egyedül vagyok… Ennél nagyobbat nem is tévedhettem volna!
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A Loviisa Atomerőmű bizony csapatot csinált nekem! Két, az atomerőműben, de a vizsgált területtől
teljesen független területen dolgozó kollégát kaptam, akik a helyszínen a szememmé és a fülemmé
váltak. Így a műszaki területet egy
vegyész és egy kivizsgáló kolléga segítségével vizsgálhattam. (A
vizsgálatokon a műszaki terület a
legnagyobb, a többieknek egyegy helyszíni segítővel kellett beérniük. A 6 fős csapatunk így 7 fővel bővült, a babonásan kerülendő
számot mégis elkerültük, hiszen a
csoportvezetővel együtt végül 14en lettünk.)
A megoldás egyszerű és persze
bonyolult is volt egyben: míg én
az interjúkat folytatom azzal, akivel
csak óhajtom (online, természetesen), és az adatbázisokban nyugodtan nézelődhetek a megosztott képernyőn keresztül, eközben
a kétfős seregem minden feladatot
elvégez, amit csak kérek tőlük. Járják a helyszínt, megnézik, elolvassák, megvizsgálják, amit csak kell.
A nap végén pedig előbb szóban,
majd írásban is átadnak minden információt nekem. Igen: mindent.
Le a kalappal a finn kollégák előtt,
bizony nem titkoltak el semmit. Azt
sem, ha hiányzott a helyszínen a
dokumentum, azt sem, ha érvénytelen verzió volt a kollégáknál, azt
sem, ha az adatbázis nem stimmelt
a helyszínnel. Természetesen az
adat- és információbiztonságra is
volt gondjuk: egy olyan biztonságos felületet használhattunk, amin
keresztül a külföldi és a helyszíni
vizsgálók nyugodtan áramoltathatták az adatokat, e-mailen maximum annyi szó esett köztünk, hogy
mikor találkozunk az online tárgyalótermünkben.
Ennek a vizsgálatnak a legnagyobb
előnye volt, hogy egyetlen vizs-

gáló helyett 3 ember ellenőrizte a
területet, természetesen így a hatékonyságunk is sokszorozódott,
biztosan állíthatom, hogy mind én
(mint vizsgáló), mind az erőmű sokkal pontosabb képet kaphatott így,
mint ha személyesen végzem volna
– egyedül – a helyszínen a vizsgálatot.
Mondanom sem kell, hogy mindennek alapfeltétele volt az erőmű
részéről a teljes őszinteség, nyitottság, ami az erőmű saját érdeke
volt: pontos képet és megbízható
véleményt szerettek volna kapni arról, hogy vajon jó úton haladnak-e.
A nagyobb hatékonyság mellett já-
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rulékos nyereség volt az is, hogy a
vizsgálat az erőműnek így minimális költségébe került, nem kellett
elszállásolni, etetni, utaztatni egy
hétig egy külföldi csapatot, munkaruhát biztosítani stb.
Legnagyobb meglepetésemre sikeres vizsgálatot lehetett ezzel a
módszerrel folytatni járványhelyzetben is anélkül, hogy akár az
erőmű dolgozói, akár a nemzetközi szakértők az egészségüket kockáztatták volna. Az online záróértekezletet – a hagyományokhoz
híven – egy csoportkép készítése
követte, hiszen a Teams még erre is
alkalmas.

Online és offline világ: új határok

A pandémiában eddig eltelt egy-másfél évben feje tetejére állt a világ,
áthelyeződtek súlypontok – az elkövetkező egy évben remélhetőleg már
nem a járvánnyal, hanem azzal kell foglalkoznunk, hogy mi a tanulsága ennek az időszaknak. „Tabuk dőltek meg az elmúlt évben” – hangsúlyozza
dr. Kovács Antal, a Paksi Atomerőmű kommunikációs igazgatója is. „Ki
gondolta volna két éve, hogy online meg lehet szervezni egy WANO-vizsgálatot? Ki gondolta, hogy ha home office-ba küldünk több száz embert,
ők valóban dolgozni fognak, többségében keményebben, mint a munkahelyükre bejárva? Nem lehet az a célunk, hogy a járvány elmúltával oda
érjünk vissza, ahonnét kiindultunk, hiszen sok terület – például az online
munkavégzés – évtizedeket lépett előre ebben a néhány hónapban. Ami
hasznos, és javíthat a munka- és életminőségünkön, azt tovább kell vinni.
Össze kell szedni mindazt az újat, amit tanultunk, és engedni a fejlődésnek
– a munkában éppúgy, mint a magánéletben.”
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Sokkoló amerikai állapotok
Hárfás Zsolt | Fotó: stock.adobe.com

A világ mai fejlettségi szintjén villamosenergia-szolgáltatás nélkül az élet megállna, és már néhány nap
után is apokaliptikus, kőkorszaki állapotok uralkodnának el. Február közepén Texasban az emberek sajnos kénytelenek voltak a saját bőrükön megtapasztalni, hogy mit jelent az extrém hideg téli időjárás,
több napon át tartó áramkimaradással. Nem volt se világítás, se fűtés, iható víz, leálltak a szennyvíztisztítók, a házakban szétfagytak a vízvezetékek csövei, és emberek tucatjai haltak meg. Európa január 8-án
csak egy hajszálnyira volt egy súlyos blackouttól. Több országban, köztük Románia, Szerbia és Horvátország egyes térségeiben nem volt áram, Franciaországban és Svédországban áramkorlátozásokat voltak kénytelenek bevezetni, miközben csúcsra jártak a szűkössé vált tartalékkapacitások. A szerteágazó
okok közös gyökere az energetikai rendszerek, mindenekelőtt az időjárásfüggő megújuló energiaforrások átgondolatlan fejlesztésében és a tartalékkapacitások elégtelenségében keresendő.

ÁTÍVELŐ ENERGIA
Amikor a fejlett Texast
elérte az extrém sarkvidéki
hideg
Februárban egy sarkvidéki légtömeg havat, jeget és extrém hideg
hőmérsékletet okozott Texasban,
ami rekord téli villamosenergiaigényt idézett elő, és ezzel nem
tudott lépést tartani az áramtermelés. Texasban termelik ki a legtöbb gázt és olajat az USA-ban,
de miután befagytak a gázvezetékek, a beépített villamosenergia-termelési kapacitások csaknem 40%-a kiesett a termelésből,
amely döntően gáz-, szén- és
szélerőművekre alapozott. A szélturbinák lapátjai is befagytak, és
a tervezett termelésük töredékét
voltak képesek csak biztosítani.
A négy atomerőművi blokk közül viszont három 100%-os teljesítményszinten üzemelt, igaz, a
South Texas–1 egység a tápvízszivattyúk vezetékeinek a hideg
időjárás okozta meghibásodása
miatt rövid időre leállt. Texasban
a villamosenergia-termelés több
mint fele – 53,4% – földgázalapú,
a termelés 19,1%-át szénerőművek
adják, a szél aránya 17,5%, a megtermelt áram 8,6%-a atomerőműből, 1,5%-a pedig egyéb forrásból
származik.

Vissza a kőkorszakba
Texasban az áramszünetek több
mint 4,5 millió háztartást és vállalkozást érintettek. A napokig tartó
áramhiány és extrém hideg humanitárius válságot okozott. Hetven
ember halt meg az extrém hideg,
az áram- és vízhiány miatt. A gáz
és az áram ára az egekbe szökött. Utóbbi nagykereskedelmi
ára 50 USD/MWh értékről 9000
USD/MWh értékre lőtt ki, amely-
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nek az lett az eredménye, hogy
volt olyan fogyasztó, akinek a havi
áramszámlája 660 dollárról 17 000
dollárra növekedett. És ez nem
egyedi eset volt! Olyan szolgáltató is akadt, aki azt kérte az ügyfeleitől, hogy váltsanak szolgáltatót,
ha nem szeretnének extrém magas összegű áramszámlát kapni.
De ennek okairól picit később.
A mindennapi életben szürreális,

leg levegőt, miközben a szomszéd
benzines aggregátorából kapott
áram felhasználásával tudtak csak
televíziót nézni, vagy éppen világítani, amíg el nem fogyott a benzin… Volt, aki a bútoraiból rakott
tüzet. A boltokban elfogyott a tűzifa. A CNN beszámolója szerint egy
család, annak érdekében, hogy a
gyerekek ne fázzanak, tűzifaként
előbb a háztartási cikkeket, majd a

korábban szinte elképzelhetetlen állapotok uralkodtak. Az extrém hideg miatt mindenki fűteni
szeretett volna splitklímával, hőszivattyúval és/vagy elektromos
fűtéssel, de az áramhiány következtében erre nem volt lehetőség.
Az emberek, hogy ne fagyjanak
meg a házaikban, improvizálni voltak kénytelenek. Egyesek a szobában felállított sátorban, sífelszerelésben próbálták átvészelni a fűtés
nélküli rendkívüli hideget, miközben az egész házban az egyetlen
„fűtés” csak a gyertyák hője volt.
Olyan család is akadt, aki a saját
gépkocsijának a fűtését egy csövön keresztül vezette be a házba
annak érdekében, hogy legalább
így „csatornázzanak” be némi me-

fakerítést égette el. Egy másik drámai beszámoló szerint a kandallóban végezték egy 3 éves kislány fajátékai, mert annyira hideg volt…
Ha volt egy kis áram, akkor nagyon
sokan rögtön a powerbankjaikat kezdték el tölteni, felkészülve,
hogy a következő áramszünet esetére legalább a telefonjaik fel legyenek töltve…
A villamosenergia-szolgáltatás és
a fűtés hiánya mellett a vízhiány is
óriási gondokat okozott, hiszen a
vízvezetékek egyszerűen elfagytak, és ahol nem, ott is felszólították az embereket, hogy a csapvizet a saját egészségük érdekében
csak és kizárólag forralva fogyas�szák, egyszerűen azért, mert a
nagy hideg miatt a víztisztító rend-

12

ÁTÍVELŐ ENERGIA

szerek is tönkrementek. Számos
boltból elfogyott a palackozott víz,
egyesek a havat olvasztották fel az
udvarban háztartási eszközökből
rakott tábortűzön, és felforralás
után az volt az egyetlen vízforrásuk…
Texas példáján azt láthattuk,
hogy a zavartalan villamosenergia-szolgáltatás, amit szinte mindenki teljesen természetesnek
vesz Magyarországon, egyáltalán
nem magától értetődő. A soktényezős rendszernek olyannak kell
lennie, ami a háztartási és az ipari
fogyasztók számára elegendő áramot képes termelni télen-nyáron,
éjjel-nappal, függetlenül attól,
hogy éppen milyen az időjárás.
E létfontosságú szolgáltatás hiánya azonnal dominóhatást indít el,
és kiesése a hétköznapi élet megszokott kerékvágásához szükséges
más szolgáltatásokra is súlyos hatással van.

Mi vezetett el idáig?
A New York Times egy hosszabb
terjedelmű véleménycikkében arról írt, hogy Texas jelenlegi villamosenergia-szolgáltatási válsága
1999-re vezethető vissza, hiszen
ekkor kezdték meg a legszélesebb
körű kísérletet a rendszer deregulációjára. Az állam a teljes villamosenergia-rendszert és annak irányítását piaci alapú magántermelők,
átviteli cégek és energia-kiskereskedők kezébe adták.
Ebben a rendszerben sok költségérzékeny szolgáltató verseng a fogyasztókért, ezért kevés pénzügyi
ösztönző volt arra, hogy az időjárás
elleni védelembe is befektessenek. A szélturbinák például nincsenek ellátva a hideg elleni jégtelenítő berendezésekkel, a villamos
vezetékek pedig kevésbé szigetel-

Mi a tanulság?
A példátlan texasi áramszünet, valamint a fent említett európai
események is azt mutatják, hogy a villamosenergia-szolgáltatás
folytonosságát nem lehet magától értetődőnek venni. A klímaváltozás miatt egyre gyakoribbak a szélsőséges időjárási körülmények, amelyek az egész villamosenergia-rendszerre nézve egyre
súlyosabb veszélyekkel fenyegetnek, különösen azért, mert közben mindinkább gyorsul az időjárásfüggő megújulók rendszerbe
integrálása. Éppen ezért minden politikusnak és döntéshozónak
rendszerszinten kell gondolkoznia, és olyan egészséges energiamixre van szükség, amely bármely pillanatban képes garantálni az
ellátásbiztonságot, a klímavédelmi célok megvalósulását, valamint
az olcsó áram rendelkezésre állását. Emellett az amerikai példa
arra is rávilágít, hogy a kritikus infrastruktúrák tekintetében a villamosenergia-ellátásban elengedhetetlen az erős állami szerepvállalás, hiszen a magánkézben lévő cégeknek és szolgáltatóknak
nem az ellátásbiztonság garantálása a legfontosabb szempont.
A jövőben Magyarországon is további erőművi kapacitások fognak kiesni a termelésből, miközben – a koronavírus-járvány ellenére – a villamosenergia-igény jelentős növekedésével is számolni
kell. Ebben a helyzetben még jobban felértékelődik a hazai villamosenergia-termelés, ezért a Paks II. Atomerőmű és a nagyon
jelentős naperőművi fejlesztések mellett további (alap)erőművi
kapacitások megépítését kell nemzeti célként kitűzni annak érdekében, hogy a hazai fogyasztókat döntően hazai erőművek révén
lehessen ellátni árammal, ezzel is minimalizálva a már most is súlyos ellátás- és nemzetbiztonsági kockázatokat hordozó importszükségletet. A jelenlegi helyzet mindenesetre azt mutatja, hogy
a kritikus infrastruktúrák nemzeti tulajdonba vétele helyes döntés
volt. A szükséges új erőművi kapacitások tekintetében pedig a
gazdasági lehetőségeket figyelembe véve szintén kívánatos lehet
az állami tulajdon részarányának növelése.

tek. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a
gyakori hideg időjárási események
lehetőségét nem építették be az
infrastruktúratervekbe egy olyan
államban, ahol a szénhidrogénlobbi nyomán a klímaváltozás még
mindig egy „egzotikus” és vitatott
koncepció csupán….
Mi több, a magánkézben lévő szolgáltatók egyáltalán nem költöttek
a szükséges és elégséges mértékű

tartalékkapacitás kiépítésére. Egyszerűen azért, mert az sok pénzbe
került volna nekik, ami rontotta
volna a versenyképességüket…
Az Atlantic cikke szerint három fő
oka volt a majdnem teljes összeomlásnak:
1.

Senki nem készült akkora fagyra, ami működésképtelenné
teszi a földgázkutakat, elzárja
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2.

3.

a vezetékeket és befagyasztja
a szélturbinákat, illetve a szenes erőművek tüzelőanyagát.
Amikor a rendszer egy része
összeomlott, földgázhiány alakult ki.
Azért nem halmoztak fel készleteket földgázból a rossz időre, mert ennek a feladatnak
nem volt gazdája.

Bill Magness, a texasi elektromos megbízhatósági tanács, az
Ercot vezérigazgatója szerint an�nyira túlterhelődött a rendszer,
hogy ha nem is másodpercekre,
de percekre voltak a teljes áramszünettől. Ezért az Ercot proaktív
módon lekapcsoltatta az áramot
az állam különböző részein, hogy
a kereslet a termelőkapacitás alatt
maradjon. Amerikában a következő évtizedekben várhatóan egyre
szélsőségesebb időjárási események jöhetnek, ami valószínűleg
az áramigény rendszeres extrém
növekedését és csökkenését fogja
okozni, vagyis lesznek még hasonló áramszünetek.
A Guardian viszont felidézte,
hogy Kaliforniában az elmúlt években épp a rendkívüli meleg okozta
az energiaszolgáltatás összeomlását. Az egyre tartósabb, forró, száraz időszakok megnövelték annak
valószínűségét, hogy a távvezetékek tüzet okozzanak. A 2018-as, 85
halálos áldozattal járó, több mint
19 ezer épületet megsemmisítő
tűzvész is részben az elöregedett
távvezetékek miatt tört ki. A kaliforniai hálózatot kezelő Pacific Gas
& Electric (PG&E) gördülő áramszünetekkel próbálja megakadályozni az újabb tűzeseteket.
Mindezek alapján azt mondhatjuk,
hogy a profitéhség miatt az Egyesült Államokban a magánkézben
lévő szolgáltatók nem készítették

fel a hálózatot a szélsőséges időjárási időszakok kezelésére, és nem
építettek megfelelő nagyságú tartalékkapacitásokat sem. Ezt pedig
intő jelnek kell tekinteni, hiszen
egy felelős energiapolitikát folytató országban a villamosenergia-ellátás garantálása az állam
feladata.

Európában sem lehetünk
nyugodtak…
Európában csak egy tizedfokkal
jobb a helyzet, mint Texasban.
Sajnálatos módon számos európai döntéshozó és ország energiapolitikai víziója továbbra is egy
misztikus sötétzöld varázsgömbre emlékeztet. Úgy vélik, hogy a
nap- és szélerőművek drasztikus
fejlesztésével, a klímagyilkos szénerőművek és egyes országokban
a klímabarát atomerőművek leállításával a jövőben is garantálni lehet az európai ellátásbiztonságot.
A valóság kijózanító. Ha így folytatja Európa, akkor elfelejthetjük
az ellátásbiztonságot, és felkészülhetünk a rövidebb-hosszabb
ideig tartó áramszünetekre – és
mint az amerikai példa is mutatja –, a többi kapcsolódó szolgáltatás hiányára is. Vagyis akár még
a vízszolgáltatás is „luxuscikké”
válhat. Idén ennek két intő jele is
volt eddig.
2021. január 8-án csak egy hajszál választott el bennünket egy
egész Európára kiterjedő masszív
áramszünettől. Ezt a rendszerszintű problémát erősítették meg a
februári svéd porszívólázadás kiváltó okai is, hiszen Svédországban – Németországhoz hasonlóan
– száműzni kívánják az éjjel-nappal, télen-nyáron termelni képes
atomerőműveket, miközben a vízés szélerőművek számos alkalom-
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mal az időjárás-függőségük miatt
nem tudnak megfelelő mennyiségű áramot biztosítani a növekedő
fogyasztás mellett.
De megemlíthetjük Belgium példáját is, ahol szintén politikai alapon, 2025-ig kívánják száműzni az
atomerőműveket. Ez tovább fogja
gyengíteni nemcsak a belga, hanem az európai ellátásbiztonságot
is, hiszen folyamatosan termelni
képes, klímabarát alaperőművi kapacitás fog kiesni a rendszerből.
Sőt, az Európai Unió klímavédelmi céljainak ellenére, Belgiumban
növekedni is fog a szén-dioxid-kibocsátás, hiszen hiába építenek
nap- és szélerőműveket, az ellátásbiztonságot csak úgy tudják
majd garantálni, hogy az atomerőművek helyett több ezer MW
gázerőművi kapacitást építenek.
Ám ez sem lesz elegendő, hiszen
import-villamosenergiára is számítanak. Ha jobban belegondolunk,
akkor az utóbbi feltételezés nem
áll túl szilárd lábakon. Nagyon
sok ország úgy gondolkozik, hogy
„nem baj, ha nincs elegendő erőművi kapacitás”, majd lesz import.
De ha mindenki így gondolkozna,
akkor miből is lenne import? Politikai szólamokból biztos, hogy
nem, hiszen a villamos energiára
minden időpillanatban szükség
van. A következő években és évtizedekben az európai villamosenergia-rendszerből csak a klímavédelmi célok elérése érdekében
150-170 000 MW széntüzelésű erőmű fog kiesni. Arról nem beszélve, hogy egyes országok politikai
alapon az atomerőműveket is leállítják, miközben Európa döntő része új atomerőműveket épít vagy
kíván építeni. Mindezek európai
kapacitáshiányt és az import lehetőségének beszűkülését, megszűnését okozhatják.
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Társadalmi szolidaritás

Aki segít másoknak felállni, maga is felegyenesedik
Susán Janka | Fotó: Paks FM, stock.adobe.com

Hogy vagy? Tesszük fel a szinte automatikus kérdést naponta többször is családon belül, barátnak, kollégának, ismerősnek. Azonban ismeretlenek is a látókörünkbe kerülnek mindennapjaink során a várost,
a közeli településeket és az országot járva, újságot olvasva vagy a netet böngészve. „A szolidaritás
az alapvető társadalmi erények csúcsán helyezkedik el, mert az igazságosság dimenziójában kap helyet, és ez olyan erény, amely kiemelkedő módon irányul a közjóra.” (Forrás: vatican.va) Az már tőlünk
függ, ahogyan az érdeklődő kérdésünkre kapott választ, a környezetünkben látottakat, tapasztaltakat
kezeljük. Lerázhatjuk könnyen magunkról, mondhatjuk azt, hogy ez nem ránk tartozik, úgysem tehetünk semmit. De megmozdulhatunk egyénileg, összefoghatunk másokkal valakiért vagy egy jó ügyért.
Nézzük meg, hogyan mozgósítja az embereket a segíteni akarás, mit jelent a szolidaritás közösségi,
társadalmi szinten.
A magyar egészségügy szolidaritásalapú. Mit is jelent ez?
A rendszer finanszírozásának alapját a társadalombiztosítási járulék
képezi, amelyet a munkáltatók és
a munkavállalók megosztva fizetnek. A szolgáltatásokhoz azok

férhetnek hozzá költségtérítés
nélkül, akik a biztosítási rendszerben benne vannak. Meghatározó
alapelve a rendszernek a szolidaritás, hiszen a biztosított a jövedelmétől függő összeget fizet
be, a magasabb jövedelműek

többet, az alacsonyabb jövedelműek kevesebbet. Az egészségügyi szolgáltatások igénybevétele nem a befizetett összegtől
függ, hanem az egyén rászorultságától, vagyis az egészségügyi
állapotától.
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Angyalkommandó

Pákoliczné Lengyel Erika, Paksi
Szivárvány Egyesület
„A Paksi Szivárvány Egyesületet öt
éve alapítottuk a fogyatékkal élő
fiatalok és rokkantsággal elő idősebb emberek sorstársi közösségének megteremtésére, mindennapjaik könnyítésére, segítésére.
A járvány beköszönte óta nem
tudjuk a működésünket a megszokott módon folytatni, hiszen
a csoportos foglalkozások, találkozások lehetősége megszűnt.
Viszont sokan kértek segítséget
tőlünk az egyesületen keresztül,
mert szükségük volt élelmiszerre,
ruhára, pénzre. A vezetőséggel
úgy éreztük, hogy segítenünk kell,
főleg karitatív módon. Erre jött az
Angyalkommandó ötlete, és tavaly áprilisban létrehoztuk a Facebook-csoportunkat. Az egyesületünk keretein belül nem tudtunk
volna ilyen mértékű támogatást
nyújtani. Az elmúlt egy évben
szépen kialakult a működésünk

kerete, formája. Széles felajánlói
háttérrel rendelkezünk mára, és
a segítségnyújtásunk Pakson kívülre is eljut (Fadd, Gyapa, Dunakömlőd, Tengelic-Szőlőhegy, Medina, Gödre), már Tolna megyéről
beszélünk inkább, amely településeken állandó segítőink is vannak
az elosztásban, visszajuttatásban.
A fogyatékkal élők valamilyen
szinten kirekesztődnek a társadalomból, ezért különösen fontos számukra a szolidaritás minden megnyilvánulása. Úgy érzem,
hogy bármelyik ember, akinek van
egy kis problémája, eléggé magára van hagyva, ha meg nagyobb
gondja van, akkor teljesen. Ennek
az oka lehet információhiány, az
ügyek intézésében való járatlanság. Ha most a járvány miatt valaki elvesztette a munkáját, esetleg
beteg lett, még kiszolgáltatottabbá vált. Azt gondolom, hogy
azoknak, akik szerencsésebb
helyzetben vannak, kötelességük
lenne az elesettek mellé állni. Aki
ép, az odaálljon a fogyatékkal élő
mellé. Aki egészséges, az a beteg
mellé. Aki jó anyagi körülmények
között él, az a nélkülöző mellé.
Hálás vagyok azért, hogy találtam
olyan segítőket, akik így gondolkodnak, mert aki segít másoknak
felállni, maga is felegyenesedik.”

Paksi Angyalok

(Facebook-oldal) Fricz Anita – a
kallódó kutyák megmentéséért
„Egy baráti társaság vagyunk,
akik a paksi gyepmesterhez tartozó kutyákat mentik. Mindannyian
a főállású munkánk mellett foglalkozunk ezzel. A chip nélküli kóbor kutyák a gyepmesteri telepre
kerülnek, ahol két hétig kutatják a
gazdájukat, de két hét után altathatók lennének a törvény szerint.
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A célunk az, hogy elkerüljük az altatást a kutyának megfelelő gazda megtalálásával, a gyepmesterrel együttműködve. Mindent
meg tudunk beszélni a kutyákkal
kapcsolatban, jó kapcsolatunk
van vele. A telepen lévő kutyák
etetését is megosztjuk, ami nagy
könnyebbséget jelent. Tíz állandó
férőhelyünk van a telepen, amit
ha szükséges, bővíteni is tudtunk
eddig. Amikor egy árva vagy balesetet szenvedett kiskutyával találkozunk, és belenézünk a szemébe, mindig megesik a szívünk
rajta. Nem tudjuk elfogadni azt a
jövőt számukra, hogy elaltassák
őket. Nagyon sok kutyát örökbe
adtunk már itt Pakson. Igyekszünk
kiválasztani a kutya viselkedéséhez, természetéhez leginkább
megfelelő gazdit. Figyelembe
vesszük, hogy van-e másik kutyája, ha macskát is tartanak, akkor
macskatesztet szoktunk végezni.
Korosabb kutya mellé idősebb
gazdát választunk, mert ők már
nem igazán értékelik a kölykök
ugrándozását. A Pakson élőkre az
a jellemző, hogy a kóbor kutyát
megfogják, mert nem szeretnék,
hogy balesetet szenvedjen, a kutyás társadalom összetart. A Paksi kutyák Facebook-oldalt is mi
hoztuk létre, oda minden esetet
felrakunk. Szerencsére van körülöttünk egy odafigyelő közösség, akiktől segítséget kérhetünk,
amikor bajban vagyunk. Néha
meglepődök, amikor ünnepek alkalmával sem felejtkeznek meg a
kallódó kutyákról. A legnagyobb
eredményünk, hogy amióta a
gyepmester munkáját segítjük,
már négy éve, altatásra nem volt
szükség gazdátlanság miatt. A körülöttünk tevékenykedők, segítők
szolidaritása nélkül ez nem sikerülhetett volna.”
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a nyilvánosság felé, ezért aki kéréssel fordul hozzánk, annak el kell fogadnia, hogy meg kell győződnünk
a kérése jogosságáról, meg kell őt
és a helyzetét ismernünk. ”

MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
Humán Alapítvány
Dr. Angyalné Kiss Bernadett
kuratóriumi elnök

PAKS FM

Strasszer Andrea ügyvezető
„A szolidaritás nálunk ott kezdődik,
hogy érzékenynek kell lennünk a
Pakson és környékén élők fókuszaira, kérdéseire, problémáira. Nem
mindig mi találjuk meg ezeket a
témákat (a segítségnyújtás vagy a
felelősségvállalás
tekintetében),
hanem sokszor a közösség tagjai
hívják fel a figyelmünket. Úgy fogalmazhatnám meg, a szolidaritás
az, amikor észrevesszük a tőlünk
valamilyen aspektusban nehezebb
helyzetben lévőket, és segítséget
nyújtunk úgy, hogy közben akár saját magunkat korlátozzuk. Gondolok arra, hogy mindenki maga dönti
el, mire költi a jövedelmét. A szolidaritás mindig kiegyenlíteni próbál, ami társadalmi szinten lehetet-

len. Helyi rádióként megpróbálunk
tenni ezért a kiegyenlítésért, a
missziónknak érezzük ezt. Néhány
hete csatlakoztunk a PaksPakkgyűjtéshez, amely két szempontból
is nagyon jó példa. Egyrészt, már
hetek óta a levegőben volt, hogy
a közösség a pandémia kapcsán
meg akar mozdulni az egészségügyi dolgozók felé, szerkesztőségi
üléseken is szóba került már. Nem
találtuk meg a segítés formáját,
amíg nem jelentkezett egy dunakömlődi hölgy, Szakter Viktória,
hogy betársulnánk-e a PaksPakkgyűjtésbe a kórházak részére. Tudnánk-e segíteni a kezdeményezés
kommunikációját, a gyűjtés szervezését? A legtöbb szolidaritási ügyhöz mindig kell egy jó csatorna, ezt
bevállaltuk szívesen. Szívesen segítünk, de felelősséggel is tartozunk

–– Az alapítvány működésében és
azon túl miben érzed megnyilvánulni a kollégák között a szolidaritást?
–– Nekem nagyon pozitív ezzel
kapcsolatosan a tapasztalatom.
A bajban a kollégák összefognak,
egymást segítik, figyelnek egymásra. Sokszor a munkatárs vagy
a munkahelyi vezető keres meg
azzal a kérdéssel, hogy kollégája
nehéz élethelyzetbe került, milyen
lehetőség van a támogatására.
Sok esetben a segítő munkatárson
keresztül tudom eljuttatni a Humán Alapítvány nyomtatványait,
főleg ha a munkatársunk kórházba
kerül. A pandémiás helyzetben ez
nagyon gyakori eset.
Többször előfordult, hogy elhunyt
munkatársunk családjával a kollektíva folyamatosan fenntartja a kap-

A Humán Alapítvány célja:
Közhasznú alapítványként működik annak érdekében, hogy
az aktív dolgozókat és hozzátartozóikat, a nyugdíjasokat
és hozzátartozóikat támogathassa súlyos betegség, baleset, műtét, orvosi kezelés,
tartós
munkaképtelenség,
elhalálozás, tragikus események bekövetkezésekor, nehéz
élethelyzetükben adómentes
hozzájárulást biztosítva.
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csolatot, pl. segítenek a nehezebb
fizikai ház körüli feladatokban is.
–– Történt-e spontán összefogás
az atomerőműben nehéz helyzetben lévő kolléga megsegítésére?

–– Többször előfordult, hogy az
elhunyt kolléga családja részére a
munkatársak gyűjtést szerveztek
a Humán Alapítványon keresztül.
A cél szerint átutalt, illetve össze-

Mi jut eszedbe a társadalmi szolidaritás kapcsán?
Olvasóink mondták
„Először az egészségügyi dolgozók iránt kifejezett hála és megbecsülés jut eszembe a Covid kapcsán, ami megható és rendkívül megérdemelt dolog. Nagyon kár, hogy egy pandémia kellett ahhoz, hogy
elismerjük azokat a dolgozókat, azokat a szakmákat, akik a legelesettebbeket ápolják, gondozzák. Szeretném hinni, hogy az emberek
még sok évig emlékezni fognak erre, és nagyobb megbecsülés fogja
övezni az egészségügyi és szociális szakmában dolgozókat.”
„A szolidaritás testvériséget, összetartozást jelent a közösségben,
kölcsönös segítséget. Általában egyenlők közösségén belül alakul
ki, és valamilyen közös érdek köré szerveződik. Tolerancia: (a másság
elfogadását, a mássággal szembeni türelmet jelenti) tolerancia alapkövetelmény a szociális munkában, mert a szociális munkának épp az
a lényege, hogy elfogadja és igyekszik megérteni a másik életmódját,
kultúráját, hogy elejét vegye a céltalan és megalázó erőszakos jobbítási szándékoknak. Igazságosság: jótékonyságot jelent, hogy a gyöngébbet nem szabad elnyomni.”
„A hit felől eszembe jut mindezzel kapcsolatban: Jézus példája és
már az Ószövetség törvényei is, amelyben egyértelműen társadalmitestvéri feladatként írják le a rászorulók („özvegyek, árvák”) támogatását. Végeredményben valamennyien rászorulunk mindenestől Isten mentő kegyelmére. Miért tagadnánk meg tehát ezt bárki mástól?
Olyan családban nőttem fel, ahol családon belül is volt szűkölködés
(a nagymamám 4 gyerekkel osztályidegenként maradt özvegyen), ha
nincsenek az irgalmas szívű támogatók, bizonyára még szűkösebb
lett volna az életük, még nagyobb a nyomorúság. (És ez a nagymamám volt az egyik legnagyobb adakozó, akit ismertem!) És a másik
ágon is sok volt a szegény, de mindenki adakozó szívű volt, én pedig
hálás vagyok ezért az örökségért.”
„A szociális érzékenység jut eszembe, a segítségnyújtás az idős embereknek, a mindennapjaik megszépítése, a magányosságuk oldása.
Valószínű a nagyszüleim miatt érint ez meg sokkal jobban, mivel a
kapcsolatunk gyermekkorom óta szoros velük! Már kisgyermekként
is többször eszembe jutott, hogyan fogok segíteni nekik, ha ők idősek és elesettek lesznek. Ami még eszembe jut, a mások elfogadása,
mint akár a szivárványcsaládok. Senkit nem ítélek el, ha más a nemi
identitása, sőt inkább tisztelem, becsülöm ezeket az embereket,
hogy gyermeket fogadnak örökbe, és szeretetben nevelik!”
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gyűjtött összegeket az alapítvány
a család részére egy összegben
utalta ki a rendszeres támogatáson felül.
–– Hogyan tudja egy magánember támogatni az alapítvány működését?
–– Legegyszerűbben az szja 1%ának felajánlásával. Nagyon fontos, hogy a munkavállalók ne hagyják veszni adójuk 1%-át, hanem az
adóbevallás során rendelkezzenek. Ezzel a munkatársakat és családtagjaikat tudják az alapítványon
keresztül támogatni. Azért is fontos ezt kiemelni, mert a statisztikák
alapján a magánszemélyek közel
fele megfeledkezik erről. Ebben
az évben is legkésőbb 2021. május
20-ig lehet a nyilatkozatot megtenni.
Előfordult már olyan is, hogy kollégák felajánlották pályázaton nyert
díjaikat. Két munkatársunk 2017ben azzal keresett meg, hogy az
MVM Zrt. által kiírt MVM Csoport
Innovációs pályázatán első díjat
nyertek, és a díj nettó összegét,
845 000 Ft-ot a Humán Alapítvány Alapító Okiratban rögzített
céljaira ajánlották fel. 2020-ban
egy MVM Zrt.-s munkavállalótól
is érkezett 200 000 Ft pályázaton
nyert pénzfelajánlás azzal a feltétellel, hogy beteg gyermek részére kerüljön kiutalásra. Társaságoktól, egyesülettől is kaptunk tavaly
támogatást, amely összegeket
munkavállalóink tartós betegségben szenvedő gyermekeinek
kezelésére használta fel az alapítvány.
–– Történt-e olyan anonim támogatás, amely konkrét bajba jutott
megsegítésére irányult?
–– Az alapítványon keresztüli támogatás általában anonim. Sokszor a támogatók ehhez ragaszkodnak is.
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Jóból is megárt a sok(k)
Lehmann Katalin | Fotó: stock.adobe.com
A már több mint egy éve tartó világjárvány alapjaiban változtatta meg az emberek mindennapjait, és
talán egyetlen olyan család sincs, akinek a közvetlen környezetében ne jelent volna meg valamiféle
pandémia okozta veszteség. Legnagyobb veszteség a halál, a betegség, a karantén, a munkahelyek elvesztése, de veszteség a kijárási korlátozás, ha a jól megszokott életünk a feje tetejére áll. Minden, amit
az elmúlt év tavaszáig megrendíthetetlennek hittünk, pillanatok alatt szinte elérhetetlenné vált. Hogyan
hatott az elmúlt év az emberi kapcsolatainkra? Milyen problémákat okozhat a bezártság és az összezártság? Létezhet pandémia okozta poszttraumás stressz? Erről és ehhez hasonló dolgokról Vajer-Nagy
Mariann klinikai szakpszichológussal beszélgettem.
–– Egyértelműen kijelenthetjük,
hogy a koronavírus-járvány az emberi kapcsolatokra is rossz hatással
volt?
–– A pszichológusok társaságai,
csoportjai is keresik még a válaszokat, hogy hogyan is lehet
értelmezni az elmúlt, most már

majdnem másfél évet, és hogy a
különféle pandémiás intézkedések keresztmetszetében hol is van
az ember, és az emberi kapcsolatok hogyan változtak. Több konferencia vezető témája is ez lesz
az idei nyáron. Ekkor fog jobban
körvonalazódni számunkra, hogy

mik lettek a pandémia hozadékai.
Az biztos, hogy ezt az egész kialakult helyzet az emberi kapcsolatok
terén is krízist okozott.
A krízis egy görög szó, amely változást jelent. A szó hallatán legtöbbször valami ijesztő, rémisztő
és negatív dologra gondolunk,
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de minden ember életében a
változás előtérbe hoz különféle
megküzdési folyamatokat is. Tanulhatunk belőle, jobbá válhatunk
tőle, vagy visszazuhanhatunk egy
korábbi stádiumba, amelyről azt
gondoltuk, hogy már sose fog
visszajönni. Hogy kiből mit váltanak ki a krízisek, ezerféle módon
megnyilvánulhat. Nem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy a pandémia hozadékai jók vagy rosszak.
Ezek egyéni jelenségek. Ha valakinek van egy olyan hozzáállása,
ha be tudja látni azt az emberi
tényezőt, hogy ő mit tud hozzátenni, hogy mit tud kihozni ebből
a helyzetből, akkor valószínűleg a
pozitív oldalra fog fókuszálni, aki
viszont a rossz oldalát látja, hogy
tőle megvonnak dolgokat a korlátozások miatt, hogy megszabják a
viselkedését, a lehetőségeit vagy
a rengeteg szabályozást nehezen
követi, ott nagyon erőteljes lesz a
szenvedés. Ehhez pedig nem kell
bezárva vagy karanténban sem
lenni, mert maga a tudat már elegendő ahhoz, hogy feszültséget
okozzon.
A
hurráoptimizmus-hozzáállás,
amikor kritikátlanul valamiféle nagyon pozitívat szeretnénk kihozni
egy adott dologból, rövid ideig
működik, de lássuk be, valamiből
hosszú távon nem lehet ezt kihozni. Elfáradtak az emberek. Az első
hullámnál gondoltuk, hogy nyárra
csökkenni fognak a megbetegedések, és így is lett, de a nyár végével jöttek az újabb hírek, hogy
jön a második hullám. Érezzük a
nyomást, hogy közeledik, de már
tudjuk, hogy egy hullámon túl voltunk, és ez annál is rosszabb lesz.
Ezeket a helyzeteket nehezen éli
meg az ember, főleg, hogy szinte
azonnal jött a harmadik hullám is.
Folyamatosan éri a társadalmat az

„ütés”, és egy idő után már nehéz
talpra állni. Egészen egyszerűen
kifogynak az energiatartalékok,
amiből újra fel lehet építeni a pozitív szemléletet.
Azt gondolom, hogy még azok
az emberek is, akik nagyon pozitívan álltak a járvány elején a dolgokhoz – azoknál valószínűleg ez
most is megmaradt valamelyest –,
már ők is elfáradtak, és kezdenek
kiüresedni, mert nem lehet tudni,
hogy mi jön még. Ez a fajta csüggedtség az emberek többségében benne van és ez egy abszolút
természetes reakció.
–– Honnan tudunk feltöltődni? Segíthet a családi, szociális háttér,
ahonnan jöttünk?
–– Mindenképpen meghatározó,
igen. Egy spanyolnátha idején ez
egy sokkal vészesebb dolog volt,
ott a társadalom még nem volt
olyan szinten társadalmilag fej-
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lett, mint most; száz év alatt rengeteget szocializálódtunk, sokkal
humánusabbak lettünk. Az online
világ is segíti a kapcsolattartást,
amit azokban az időkben elképzelni sem tudott az emberiség.
–– Problémát okoz, ha az emberek össze vannak zárva, de az is, ha
nem találkozhatnak egymással…
–– Ha egy család vagy több ember össze van zárva, az hosszú távon semmiképpen sem jó. Az ember egy társas lény, és szükségünk
van egymásra, de van egy olyan
intimszféra is, amire mindenkinek
szüksége van. Az egyének toleranciája határozza meg, hogy mit
és meddig viselnek el. Nagyon
fontos egymás szükségleteinek
a megismerése, feltérképezése.
Van az a pont, amikor az egyén
elfárad a kommunikációban, és
szüksége van arra, hogy visszavonuljon. Az ehhez szükséges teret
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ki kell és ki is lehet alakítani egy
lakáson belül. Fontos, hogy ne
lépjünk be ilyenkor a másik intimszférájába, adjunk lehetőséget
a feltöltődésre a másik számára.
Általában egyébként elég hamar
megjelenik az igény arra, hogy az
egyén újra a családhoz kapcsolódjon, de be kell látni, hogy az
ember nem feltétlenül akar mindig beszélgetni, együtt lenni a
másikkal.
–– Másutt olvastam, külföldi adat:
a kényszerű összezártság pozitívan hatott a szomszédi viszonyokra, de a családon belüli erőszakos
cselekmények száma megsokszorozódott. Lehetséges ez?
–– Fontos lenne azt tudni, hogy
a cikk írója mit tekint családon
belüli erőszakos cselekménynek.
Az erőszakos cselekvések és az
agresszív megnyilvánulások száma biztosan megsokszorozódott.
Azt, hogy össze van zárva az ember a másikkal, valahogy túl kell
vészelni, és előfordulhat bizonyos

esetekben, hogy a tolerancia és
türelem hiánya miatt jelentősen
megnő ezeknek a sajnálatos eseteknek a száma. Akiknek gyengébb szociális készségeik vannak,
ott elképzelhető az is, hogy átlagosnál hamarabb elfogy a türelem, aminek a segítségével megelőzhető lehetne az agresszió.
Az biztos, hogy a kialakult helyzet
próbára teszi mindenki türelmét.
Még a legbékésebb embereknek
is nehéz lehet visszatartani azt a
fajta belső feszültséget, ami hónapok alatt felgyülemlett. Az ilyen
agresszió alapja szinte minden
esetben az egyén tehetetlensége egy adott helyzetben. Ez nem
jogosítja fel a tettére, de pont azt
mutatja, hogy megküzdési képességei ott abban a szituációban elfogytak.
–– Az eddig átélt események hogyan fogják, fogják-e egyáltalán
befolyásolni a jövőbeli kapcsolatépítéseinket, milyen gyorsan
szűnhet meg körülöttünk az óvatosság, tartózkodás, félelem, vagy
valamiféle általános stresszként
még évekig velünk maradhat?
–– A szorongásos, pánikszerű tünetek megsokszorozódtak. Vannak, akiknek a halálfélelem, a
bezártság, a magány, az egyedüllét és a depresszió okoz komoly
gondot. Ezeket az embereket
folyamatos támogatással kell segíteni. Ilyen periódusok bárkinél
előfordulhatnak. Valaki úgy tud
megküzdeni, hogy kialakult nála
egyfajta bezárkózás. Ilyenkor is
nagyon fontos, hogy kik veszik körül az embert.
Érdekes volt látni tavaly nyáron,
hogy az enyhítések következtében Pakson is mennyi fiatal csoportosult a szabadban. Akkor az
volt az újdonság, hogy már nem
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tableteken, mobiltelefonokon keresztül, hanem a valóságban is láthatják egymást a fiatalok.
Nagyon sok szülő átértékelte
a pedagógusok munkáját, ami
most egy nagyon jó megerősítés
a pedagógusok számára; a szülő
közvetve megláthatta a tanítók és
a tanárok küzdelmeit.
Van a pszichológiának egy viszonylag új ága (kétezres évek
eleje), ami a pozitív pszichológia
elnevezést kapta. Ez a terület az
emberi erőforrásokat szeretné
feltérképezni, hogy melyek az ember megküzdési stratégiái, hogy
hogyan tud helyt állni az életben.
Valamint hogy a „boldogságérzést” – ami egy rendkívül összetett dolog – hogyan is érheti el.
Erőt meríteni az emberi kapcso-

latból lehet, ehhez viszont az embereknek is egy lépést kell tenni
egymás felé.
Fontos és jó dolog, hogy a szabadban töltött lehetőségek nem
lettek teljesen elzárva, így az
ilyenfajta aktív kikapcsolódással
érdemes volt, és érdemes is élni.
Nem szabad amellett dönteni,
hogy bezárkózunk, és a kanapén
reggelizünk, vacsorázunk és kizárólag televíziót nézünk, mert
ez biztosan nem fogja a pozitív
szemléletünket megerősíteni.
Lehetséges, hogy az elmúlt év
eseményeinek hatására bizonyos embereknél poszttraumás
stressz alakul ki. Ennek vizsgálata
majd a jövő feladata lesz. Bizonyos életesemények emlékképei
megmaradhatnak, és a villanó-
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fényszerű képekben az egyénre
törhetnek, félelmet, szorongásos
tüneteket okozva. Ilyenfajta emlékek nagyon erős érzelmi töltet
során alakulnak ki. Vannak társadalmi szinten is olyan nagy horderejű események, amelyeket ha
megemlítünk, akkor az emberek
jelentős százalékánál filmszerűen
pereg le, hogy ő akkor mit és
pontosan hogyan csinált. Nem
feltétlenül lesznek túlzottak a reakciók, de ilyen emléke mindenkinek lehet.
Fontos a fokozatosság a munka
világába visszatérők esetében is.
Hogy kezdetben csak bizonyos
napokon mennek dolgozni, lehetőséget teremtve a közös beszélgetéseknek és a szociális kíváncsiságnak.
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Építs közösséget!
Váczi Gergő | Fotó: Darab Zsuzsa, internet
A HELLO WOOD neve sokak számára cseng ismerősen, de talán még többen tudnak olyan installációkat, kreatív, fából készült alkotásokat említeni, amelyek a nevükhöz fűződnek. Az ország szinte minden pontján megtalálható egy-egy kisebb-nagyobb darab a lelkükből, szívükből, amelyek természetes faalkotásokban manifesztálódnak. A vállalkozás – mert időközben egy nemzetközileg is elismert
designcéggé fejlődtek – sokrétű tevékenysége mellett elkötelezett a közösségépítés, a fontos társadalmi üzenetek tolmácsolása és az edukáció mellett. Huszár András társalapító, ügyvezető azonban
arra is büszke, hogy kezdeményezésükre példaértékű összefogás alakult ki az egyébként nehezen
egyetértő társadalmi, civil és politikai csoportok között.
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–– 2010-ben közösségteremtő fainstallációkkal kezdtétek a ténykedéseteket. Mi volt akkor a HELLO
WOOD célja?
–– A HELLO WOOD egy nonprofit, oktatási kiegészítő kezdeményezés volt. Az egyetemi
tanulmányaink során észlelt hiányosságokat szerettük volna pótolni, és ehhez hoztunk létre egy
alkotótábort. Persze egyetemi
éveink alatt is voltak már általunk
szervezett táborok, de Pozsár Péter alapítótársam javaslatára ezt
profibb formában, akkor még
Wood Fesztivál néven hívtuk életre. Az volt a cél, hogy az építészeti
képzésekről hozzunk építészhallgatókat, keverjük össze őket, és
egy hét alatt, egy kilométer lécből építsünk valami különleges
installációt. Mindenkire rá volt
bízva, hogy mit szeretne csinálni.
Ezeket a műveket aztán Csongrádon és Budapesten is megnézhette a nagyérdemű közönség.
Később évközi programok, kiállítások, események egészítették ki
a tábort.
–– Mikor éreztétek úgy, hogy
több lehet ezekben a táboroztatásokban, és érdemes lenne továbbgondolni?
–– Szerencsére elég nagy publicitást kaptunk, és szépen jöttek
a sikerek is. Ezután kezdtünk el
jobban elmélyülni annak gondolatában, hogy ezt érdemes erősíteni, folytatni, nagyobb erőforrást
beletenni a saját szabadidőnkből.
A második évben már kacérkodtunk a nemzetközi gondolattal, és
azzal, hogy az egészet egy nemzetközi építészfesztivállá kellene
bővíteni. Ma pedig már HELLO
WOOD Zrt.-ként teljesen tudatos üzleti modellt építve dolgozunk, persze megtartva a HELLO
WOOD nagyon fontos edukációs
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értékét. Egy designer cégként
működünk, és tavaly egy újabb
léptékváltást tettünk.
–– Mi ez pontosan?
–– Most már az installációkhoz
képest nagyobb, akár középületléptékű projekteket is elkezdtünk

–– Egy közterületi installáció,
épület tervezésénél milyen szempontokat kell figyelembe venni?
A funkció a fontos, vagy pedig
hogy a környezetbe a lehető legjobban illeszkedjen?
–– Amikor úgy döntöttünk, hogy

előkészíteni. Legutóbb a Mathias
Corvinus Egyetem építészeti tervpályázatán értünk el első helyezést, de szintén léptékváltásnak
számít egy kültéri, izgalmas installáció, a Lombkorona Tanösvény
a Normafán. Hatalmas leveleket
formázunk meg a klímaváltozás
miatt veszélybe került magyar őshonos fafajtákra való figyelemfelhívás okán. A tevékenységünk a
táboroztatásból abszolút tudatos
módon elkezdett egy üzleti modellépítésre koncentrálni, körülbelül 5 év után.

céget építünk erre a programra,
nagyon erős alappillér volt, hogy
az installációkon keresztül társadalmi üzeneteket közvetítsünk.
Ez a mai napig ugyanolyan fontos,
de a közterületeken vagy turisztikai fejlesztéseket érintő helyszíneken a funkcióra is kell figyelni,
hogy használni tudják az emberek,
hogy be tudjanak menni, rá tudjanak ülni. Ennek hatására hoztuk
létre anno a szánkókarácsonyfát
a Művészetek Palotája előtt. Szerettük volna felhívni a figyelmet a
civil szervezetekkel való partner-
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ségre. Karácsonykor nagyon fontos, hogy adományozzunk, adakozzunk, segítsünk másokat, és
ennek a szimbóluma volt a szánkókarácsonyfa, aminek az építőeleme maga az ajándék volt, amit
az S. O. S. Gyermekfalu fiataljaihoz
juttatunk el. Később ugyanezt a
modellt alkalmaztuk az adománykarácsonyfánál, ahol több mázsa
tűzifát tudtunk eljuttatni több száz
családhoz. Azóta ebből már hagyomány lett, és minden évben
állítunk adomány-karácsonyfákat
különböző civil szervezetekkel,
önkormányzatokkal vagy cégekkel
együttműködésben.
–– A tervezésnél teljesen szabadkezet kaptok, vagy a megrendelőnek van némi beleszólási joga?
–– A megrendelőnek mindig van
beleszólása, de a korábbi referenciáink miatt nagy szabadságot kapunk. Kicsit úgy működünk,

mint egy kreatív ügynökség. Nem
feltétlenül mondják meg, hogy
mit csináljunk. Szeretnének egy
izgalmas dolgot, ami felhívja a figyelmet valamire, és mi ezen elkezdünk gondolkodni. Például
a Vörösmarty téren elkészült a
Vörösmarty-szoborcsoport
felújítása, de az nem volt kitalálva,
hogyan lesz a karácsonyi vásáron megvédve. Erre hoztunk egy
javaslatot. Bán Teodóra volt, aki
kitalálta, hogy legyen valamilyen
installáció, ami védi is a szobrot,
de közben látványos is, ugyanakkor felhívja figyelmet az alkotásra.
Így kapott egy pavilont a Vörösmarty-szoborcsoport, ami funkcionális installáció volt, de tulajdonképpen egy vitrin központi eleme.
–– A közösségteremtő szerepeteket mennyire tudjátok betölteni?
Amikor elindultatok, akkor nagyon sok önkéntessel, egyetemis-

tával, építészhallgatóval dolgoztatok együtt. Ezt a funkcióját még
ma is be tudja tölteni a HELLO
WOOD?
–– Igen, természetesen. Az oktatási része ugyanolyan fontos maradt, sőt még fontosabb, mint
eddig, mert most már nagyobb
léptékben tudunk gondolkodni.
Van lehetőségünk nagyobb dimenziójú projekteket megvalósítani. Megvannak a partnerek, akik
beszállítanak, megvannak a cégek, és persze van egy erős brand
az egyetemisták felé. Az egyetemistáknak kidolgoztuk az építészmustra-modellünket, ahol HELLO
WOOD-kurzusokon vesznek részt
kreditpontért. Ők a kurzus végén,
nyáron megvalósítják a projektjüket önkéntes módon, csapatban,
az egyetemet képviselve. És így
lehet akár egy gyalogoshíd Olaszliszkán, egy játszótéri elem, vagy
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lehet egy szimbólum, ami a falunak az új toteme. De lehet különböző terasz, pavilon a Bodrog
mentén. Rengeteg különleges
ötletet hoztak létre az építészhallgatók és a tanáraik. De gyerekprogramjainkkal kapcsolatosan
is folyamatosan szervezünk táborokat. Volt a Kék Bolygó Alapítvánnyal egy zöldtáborunk, ahol
többek közt designkomposztálót
készítettek, illetve használt fából
gyártott bútorokhoz otthonról
hozott különböző farmeranyagokból készítettek bútorhuzatot.
Tehát nagyon izgalmas, komplex
workshopok álltak össze.
–– A koronavírus milyen hatással
volt rátok? Az oldalatokon nagyon
sok izgalmas alkotás van. Például
a Workstation Cabint, a „munkaállomást” a koronavírus ihlette?
–– A kabin ötlete még pont a koronavírus előtt jött létre. Egysze-

rűen azért, mert az irodaházak
túl vannak zsúfolva, viszont szükségük van olyan terekre, amelyek
kicsit nyitottabbak vagy picit eltérnek a szokásostól. Tehát Covid
előtt jött létre a gondolat, utána
pedig a vírus „csinált” belőle kvázi home office cabint. A koronavírus első hulláma alatt le is gyártottuk a prototípusát, ami gyorsan
népszerű lett. Mintegy 400 megkeresésünk volt az első hónapban,
amikor a sajtóban kijöttünk a kabinnal. Mindig keressük azt, hogy
mi fogja érdekelni aktuálisan a világot, milyen irányba fog haladni,
és igyekszünk ennek meghatározó alkotójává válni. A táboraink is
mindig különböző témákat járnak
körül. A nemzetközi táborainkban
volt, hogy három éven át a falu
témát boncolgattuk. Az elnéptelenedés, a kortárs és az épített
környezet közötti viszony, termé-
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szetes és az ember által kreált
épületek közötti viszony.
–– Zárógondolatként. Ha magatokra, a HELLO WOOD-ra gondolsz, akkor mire vagy a legbüszkébb?
–– Egy XXI. századi designcégnél kifejezetten fontos, hogy az
oktatást szem előtt tartsa, nevelje, kinevelje a jövő generációját.
Nagyon büszkék vagyunk a hazai
és a nemzetközi programunkra
is, illetve arra, hogy emellett egy
üzletimodell-alapú designer céget építettünk úgy, hogy a kettő
nem veszi el egymástól az időt.
Ne hagyjuk el az egyiket a másik
miatt, vagy a másikat az egyik miatt. De arra is büszkék vagyunk,
hogy nagyon különbözőek a
munkáink. Nagyon különböző területeken tudtunk hozni újítást,
frissítést, designgondolkodást és
azt, hogy építészként hogyan lehet társadalmi üzeneteket közvetíteni az installációkon keresztül.
De hogy egy konkrét projektet
is kiemeljek, a legutóbbi munkánkra igazán büszkék vagyunk.
A Normafán a Lombkorona Tanösvény kivitelezése részünkről
több mint másfél évig tartó folyamat volt. Rengeteg civil és
zöldszervezettel, önkormányzati,
illetve az önkormányzaton belül ellenzéki egyeztetéssel. Egy
olyan konszenzust sikerült létrehozni a civil szervezetek és az önkormányzat között, ami mindenki
elmondása szerint példaértékű.
A tervtanács is kiemelte, hogy ez
a folyamat nagyon szépen alakult
ki egy olyan végső megoldássá,
amire mindenki büszke lehet. Nagyon sok volt a kérdés a projekttel kapcsolatban, és konszenzust
tudtunk találni, ami a jövőre nézve jó példa lehet az összes egyéb
fejlesztésre.
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A genetika választ?
Vagy nem…

Váczi Gergő | Fotó: Magellán

Tudatosan választunk párt, vagy pusztán az ösztöneinket követjük? Hol válik el egymástól a biológiai és
a kulturális evolúciónk? Kísérletek kimutatták, hogy a férfiak tudtukon kívül máshogy reagálnak akkor,
ha egy nő épp termékeny napjait éli, és megint máshogy, hogyha fogamzásgátlót szed. Az ösztönös
érzékelés és vonzódás az épp termékeny nő iránt biológiánk következménye. Természetesen a szaporodás a faj túlélését szolgálja, és ez az, amit az ösztönöktől lassan elszakadó ember megtanult kijátszani.
Már az emberré válásunk óta a szexuális öröm az egyik legerősebb
késztetés, nem pedig az utódnemzés. Az emberré válás úgy négymillió éve alatt lassan elszakadtunk az állatvilágtól, és nemcsak
biológiai, de kulturális fejlődésen
is átmentünk, átmegyünk. Vannak azonban dolgok, amiket nem
vetkőzött le teljesen az ember,
többek között erről is beszél Hevesi Kriszta szexuálpszichológus
az egyetemi hallgatóknak. A téma
rendkívül népszerű. „Párválasztásunknak a két legfontosabb színtere van. Az egyik az a tudattalanul
belénk programozott evolúciós
háttér, ami évtízezredek alatt ala-

kult így ki. Ennek nem vagyunk tudatában. A második szint pedig a
szocializációnk révén a környezethez való alkalmazkodás, amiből
természetesen a társas tér kiemelkedik.” Bizonyos szinten megmaradtak az állati ösztöneink. Gyakran, amikor azt gondoljuk, hogy
saját akaratunkból és tudatosan
cselekszünk, pont, hogy a biológiai kódolásunk veszi át az irányítást,
például akkor, amikor a fiatal fiúk a
saját testi épségüket, sőt életüket
veszélyeztetve, akár egészen extrém dolgokat művelve hívják fel
magukra a figyelmet. Ennek neve
is van: a fiatal hímszindróma. „Ez a
fiatal hímszindróma, ilyenkor sok-

kal kockázatkeresőbbek a férfiak,
vakmerőbbek, egyrészt a hímek
közötti versengés miatt, másrészt
pedig, hogy a másik nemnek a kegyeit jobban elérjék. És tényleg
kimutathatóan sokkal magasabb
például autóbalesetben vagy motorbalesetben az elhalálozás.”
Számos és számtalan olyan tulajdonságunk van, amit tudatos döntésként élünk meg. Hevesi Kriszta
szerint azonban ekkor valójában
az ösztönös párkeresés, rivalizálás biológiája lép működésbe.
„A pletyka valahol ugyanígy, egyfajta kicsit evolúciós, emberi viselkedés, ami azt jelenti, hogy rontom
a konkurenciának az esélyeit azzal,
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hogy valami olyasmit terjesztek
róla, ami bizony csökkenti a másik
nem esetében a párválasztási ágnak a valószínűségét.”
Veres Székely Anna egyetemi tanár
arról beszél, hogy a gének men�nyire befolyásolják a párkapcsolatainkat. „A párválasztásban is és
nagyon sok minden másban, a gyereknevelésben is, abban, hogy hogyan öregszünk meg egymás mellett, egymással, mennyire bírjuk
ki, hogy hogyan alakul ez a dolog,
meg a gyerekeinkkel is a viszony –
ebbe mind-mind van szerepe a genetikának.” Ezzel a szereppel kapcsolatban azonban egyelőre több
a kérdés, mint a válasz. Vannak
olyan részletek, amikről már egészen pontos információk vannak.
Genetikailag kódolt lehet például
egy emberben a hűség vagy hűtlenség. „Vannak olyan cikkek, amik
konkrét gént, genetikai variánst
tesznek a hűtlenség mögé. Mi rengeteget vizsgáltuk az elmúlt 10-15
évben ezt a génvariánst, mások is.
Tehát ez egy ilyen favoritgén. Én azt
gondolom, hogy még ha kiderülne,
hogy hordoznám is ezt a gént, vagy
bárki, aki ezt kideríti, mert mondjuk
ezt ma már nagyon könnyű megállapítani, mondhatja azt egy ponton, hogy de ő még sem lesz hűtlen, vagy fordítva. Nem hordozza a
gént, és mégis hűtlen lesz.” Vagyis
a genetikai örökség csak hajlamosít bizonyos dolgokra, de az ember
és a körülmények döntik el, hogy
enged a késztetésnek, vagy sem.
„Azt gondolom, hogy nincs olyan
genetikai bekódolt mechanizmus,
amit épp ésszel nem tudunk fölülírni.”
Vannak a párkapcsolatok kialakulásában olyan részletek, amelyeket jó eséllyel a biológiánk irányít.
Közhiedelem, hogy a lány az apjához hasonlatos párt választ, a fiú
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pedig az anyjához hasonlót. Ezt
a tudomány is megerősíti, vagyis
valószínűsíti, hiszen minden alól
léteznek kivételek. Hevesi Kriszta
szerint azonban nagy átlagban a
genetikailag hozzánk hasonlót keressük. „A párválasztás egyik ősi
mechanizmusa, hogy igyekszünk
egy genetikailag hasonló egyedet
találni azért, hogy génjeink minél
nagyobb képviseletét biztosítsuk
a populációban. Ennek a folyamatnak egy fontos mechanizmusa a
szexuális imprinting, aminek során
a rokonainktól elsajátítjuk, hogy
hogy néz ki egy hozzánk genetikailag hasonló egyed, ami pedig
majd segíti ezt a fajta választást.”
Az is természetes, hogy egy párkapcsolatban a férfi ösztönösen
a fiatal, egészséges nőt keresi,

kel. A nők a férfiakban ösztönösen
azokat a tulajdonságokat keresik, amelyek azt mutatják, hogy a
hím képes biztosítani az élelmet,
és meg tudja védeni az utódokat.
Ez lenne az alap biológiai helyzet,
ami amúgy egyészen leegyszerűsítené a párválasztást. Persze
a valóság ennél jóval árnyaltabb,
és rengeteg egyéb feltétel létezik
két ember egymásra találásánál.
Viszont a jelen valóság nem hoz
sok jó hírt a párkeresőknek. „Egyre ritkább az, hogy tényleg megtaláljuk a párunkat, hogy harmonikusan tudjunk élni, mivel elragadnak
az ingerek. Valahol olyan illúziók
csapdájába esünk, amit a számítástechnika vagy a számítógép
közvetít nekünk, például a közösségi oldalakon.”

vagyis a biológiai érzékelőink a
fiatalság és az egészség jeleit keresik. A szép bőr, a fehér fogak, a
csillogó szem, a sűrű haj mind erre
utaló jelek. A kozmetikai ipar nem
véletlenül ezeket a tulajdonságokat kívánja erősíteni a termékeik-

Az internet miatt egyszerűen túl
sok lett a választási lehetőség, és
a közösségi oldalakra kitett túlidealizált fotók irreálisan magasra
teszik a lécet. A szexuálpszichológus szerint ez megnehezíti a párválasztást és a pár megtartását is.
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Bús mementók
Czibuláné Mayer Szilvia | Illusztráció: Czibuláné Mayer Szilvia

Mélység, Árny, Végzet, Pihenés
– megannyi kifejezései a Halálra,
mit szinonimáival végtelenszer tudott árnyalni, akár tompítani. Állandóan jövendölte, félte a rosszat
s megkérdőjelezte a jót (Kérdések,
1905). Ifjú lelkében még boldog volt
„Szomorúsága”, melyet – személyiségéből fakadóan – egy számunkra elképzelhetetlenül magányos
önkéntes száműzetésbe végleg
odazárt. Csak a színház, a könyvek
voltak örök társai, és a szüntelenül
érzett viszonzatlan szerelem. A zárkózott, félszeg, mélyen hívő Juhász
Gyula 1883. április 4-én Szegeden
született, Kálló Matild első gyermekeként. Távirdafőtiszt édesapja korán meghalt, s ő félárván aggódott,
hogy gerincvelő-sorvadását esetleg megörökli.

„Természetes levegője a
halk búsongás.”
Schöpflin Aladár
Vácról feladva kispapságát, Szeged
után Budapestre hívta szabadságvágya, hol rokonai anyagi segítségével tanult magyar–latin szakon. Itt
barátkozott össze Kosztolányival és
Babitscsal – akit korábbi pályaindulásának köszönhetően ő fedezhetett
fel. A három nagy költőreménység
együtt indult az „úton”. Csalódásként érte, hogy „Budapest, ez a
nagyvilági dáma, Engem nem ölelt,
nem csókolt soha.” (Filológia, 1908)

Juhász Gyula

Barátaival ellentétben ő csak vidéken tanít(hat)ott. 1905-ben megismerkedett Ady Endrével, kiben felismerte a korszak jelentős és bíráló
nyelvezetének újítóját, megértette
politikáját, s emlékét leghívebben
őrizte. Juhász 1907 őszén Pestre
utazott, hogy levesse magát a Lánchídról, de ifjúkori szerelme – kivel
véletlen futott össze – közölte vele
a hírt, hogy megjelent első kötete

Szegeden. Boldogan tért haza, de
a sok politikai támadás miatt tanári pályája megszakadt, újságíróként
folytatta. 1908-ban Nagyváradon
a Holnap társalapítója, szerkesztőjeként saját verseivel országos hírű
lett. Várad szellemi élete pezsgett,
rendszeresen írt, színikritikákat is.
Eközben pillantotta meg a Szigligeti
Színházban Sárvári Anna színésznőt,
de imádott s versben magasztalt
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Emlék
A szálló évekkel
Sok minden megy el,
De a szív, a koldus,
Tovább énekel.
Mi remény volt régen,
Emlék ma csupán,
De legalább sírhatsz
Tűnt szépek után!
Ami emlék, szebb is,
Mint az, ami él,
Romok is ragyognak
Hűs hold fényinél!
Annáját csak a nézőtér eldugott helyéről leste. A dunaföldvári szőkeség nagy termetű, molett nő volt.
„A szőke szépeket szerettem egykoron” (Vallomás, 1925), „…mert
szőke mind, akit fájón szerettem”
(Szőke fény, 1919) – vallotta, és vigyázta Annát messziről. E szerelem
valójában papíron létezett: „…én
inkább féltem, mint meglepődtem
a költőtől, […] kétszer-háromszor
találkoztunk, […] nem tehetek róla,
hogy olyan halálosan belém szeretett” – nyilatkozta Anna. 1909 őszén
a múzsa elszerződött Váradról, s
a költő bánat nélkül búcsúztatta
cikkében – de megannyi bánattal
verseiben –, és csak az Anna örök
c. költeményével (1926) zárta le e
szerelmet. Később a színésznő is
az önkéntes halált választotta, ágya
mellett Juhász Gyula verseskötete
feküdt…

„Szeretem a nagy nőket”
– mondta egy városmajori séta alkalmával megpillantva egy robosztus nőt a fűben.
Sokak szerelmi költészetében Juhász Gyula egyedisége az, hogy

igazi, valóságos szerelme vágy
maradt csupán, mert a nők csak
kedvelték. Így hatalmas csalódásai emelték líráját legfinomabban
kifejező költővé, s születtek meg a
magyar irodalom szerelmi költészetének remekei e tragikus sorsú, ám
haladó világnézetű poéta tollából.
A mélabú végzet képviselője – ki
senki utánzója nem volt – József
Attilát, az ifjú zsenit is bátorította,
támogatta, és bejövendölte a legjobbak közé. Anyagi gondjai nem
voltak, de kóros szorongása újra és
újra eldobatta vele életét, irodalmi
sikerei sem kárpótolták. Nosztalgikus, lírikus, természeti képeiben
ismét visszaköszön Anna alakja is,
impresszionista „festőként” játszik
fényekkel, árnyakkal, rímekkel, hangulatfestő szavakkal kompozícióiban. A bánat fordulatos dallamaival
fűszerezi ifjúsága helyszíneit, áhított boldogsága csupán visszaemlékezés gyerekkorára (Tiszai csend,
1910), megfáradt nyugalom, nyomasztó béke uralkodik műveiben,
az elmúlás teljes elfogadásával.

„Valami andalító magyarság
bujdosik e sorok között.”
Kosztolányi Dezső
Felerősödött depressziója, 1914
márciusában a pesti Nemzeti Szállóban mellbe lőtte magát, de a
Rókus-kórházban megmentették
életét. Itt kereste fel a fiatal, szőke
Eőrsi Júlia újságírónő, ki viszonozta
a költő szeretetét, tisztelte, és évekig segítette sorsát. Juhász alkalmatlansága miatt a háborúban nem
vehetett részt. Versei, regényei, elbeszélései, szonettjei mellett paródiákat is írt. A magyar munkásosztály hiteles felszólalója volt, hisz
sorsukkal azonosulva, neki is egész
élete boldogtalan magányban telt.
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1917 januárjában súlyosabb idegrohamot kapott. Ez év őszétől haláláig
Szegeden élt, ahol később derű és
bizakodás jellemezte, fontos feladatokat vállalt. A szegedi színház
vezető tagjaként forradalmi szellemű műsort vezetett be, a Radikális
Párt társelnöke lett, de mindennek
véget vetett a forradalom bukása.
Ő vállalta múltját, megbélyegezték,
nyugdíját megvonták, állandósult
betegsége is. A legnagyobbak Babits, Kosztolányi, Móra köszöntötte 40. születésnapján. Műveiben
ismét előtérbe került a nyomor,
panasz, gyász és a jövő feladása, a
Tápai lagziban (1923) a mulatság inkább halotti tor. Élete végére költészete leegyszerűsödött, elsők közt
1929-ben jutalmazták első Baumgarten-díjával (1930, 1931), mégis
1934-től teljesen visszavonultan,
legmélyebb magányában élt, betegen. 1935-ben a szegedi fiatalok művészeti kollégiumának tagjai
ugyan kiadták verseskötetét Fiatalok még itt vagyok címmel, mégis
1937. április 6-án a halálra „megfontoltan” készülve, nagy mennyiségű
altatóval, végleg befejezte reménytelen életét.
Stanza a Tiszánál
Elnézem őt, a régesrégi társat,
Ki mindig szótlan
és lomhán halad,
Ó, láttam véle együtt annyi tájat
A fakó, bágyadt honi ég alatt
És elmaradtak ők, a messze tájak,
Sok régi szép és kedves elmaradt,
De ő velem van
s vén tükrébe fáradt
Közönnyel nézem árva magamat
S egy idegen arc néz rám
vissza onnan,
Mint bús halott orcája hűs
habokban.
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On air
Szabó Márta | Fotó: Schmidt Ferenc
Az Atomenergetikai Múzeum (AEM) esetében mindenképp a virtuális tér az a híd, ami ide s tova 14 hónapja
lehetővé teszi, hogy a múzeumos élményt otthonról is elérhetővé varázsoljuk. Hogy miképp érünk el titeket,
arról már sokat olvashattatok, de egy valamiről még nem meséltünk a több mint egy év alatt: hogy köztünk,
a nyolc muskétás között hogyan épül fel a virtuális híd. Úgyhogy engedjétek meg, hogy egy igazán személyes hangvételű, igazi karanténcikkben írjam le nektek, hogy vesz minket körül az „otthon (m)elege”.
Átlaghétfő, kezdődik egy új hét. Tele
vagy tervekkel, az új kezdet inspirál,
végre ki lehet alakítani valami olyan
napi rutint, ami az elmúlt 14 hónapban még nem volt. Nehezen, de még
lehet. Pinterest a barátunk, home office tippeket nézegetve „új irodát” alakítasz ki magadnak, és még ha ez csak
annyiban is merül ki, hogy felcserélsz
két eszközt az asztalodon, vagy netán laptoppal az öledben kiülsz a teraszra, máris felüdít a változás. 9-kor
videókonferencia, a többiek kedvéért
még „arcot” is varázsolsz. És általában ezen a ponton szokott kiderülni,
hogy ember tervez, számítógép végez…
Ha szerencsénk van, rögtön kimegy a
videóhívás, de ez ritkán szokott ilyen
simán menni. De ha a hívást már tudjuk fogadni, utána is jön ám meglepetés, ugyanis a „Sziasztooook!” közben/után már egyértelműen látszik,
hogy egy kis szél, némi eső, netán
a tavaszi hószállingózás máris többedmagunk internetelérését tépázta
meg, és „megfogyva bár, de törve
nem”, próbáljuk behívni egymást a
videókonferenciába. És miután végül mindannyian együtt vagyunk egy
képernyőn, olyankor szokott kezdődni a színtiszta kaland: kitalálni az akadozó félszavakból, ki és mit próbált
meg elmondani. Ha a kamerakép épp
nem fagy le, akkor ez egy viszonylag gyorsan megoldható feladvány,

ugyanis ennyi hónap gyakorlás után
mondhatni, belejöttünk a szájról olvasásba. De ha a kamerakép is csütörtököt mond… az igazi szfinxi talány.
És hát van egy olyan remekbe szabott
tulajdonsága is a virtuális híd szerepét
betöltő applikációnak, hogy ha már
sikerrel jelen van minden résztvevő a
hívásban, és halljuk, látjuk is egymást,
akkor valamiért a háttérzajokat kezdi
preferálni, nem pedig azt, aki a mikrofonba szeretne beszélni. Így szokott
megtörténni, hogy pontosan lehet
tudni, kinek a szomszédja építkezik,
hol vágják épp a füvet, melyik kutya
lát macskát, vagy hogy a gyerekeknek az otthoni online órák pontosan
ugyanekkora gubancokat tartogatnak, mint a home office a szüleiknek.
Aztán ha vége a konferenciának, és
megvannak a célok és tervek, akkor el

is indulhat a tényleges munka, hiszen
a feladat továbbra is adott: Európa
egyetlen Atomenergetikai Múzeumát
napról napra átköltöztetni a virtuális
térbe.
Mondhatnánk, hogy ez csak egy átlagos hétfő, ami amúgy is hétfő, és
a többi nap/hét/hónap másabb, de
több mint egy éve nem ez a helyzet. De mi itt vagyunk egymásnak, és
együtt ezt is megoldjuk, mert a lehetetlen számunkra nem létezik. Tartsatok velünk hivatalos Facebook-oldalunkon és YouTube-csatornánkon is,
mert minden akadályt legyőzve folyamatosan készítjük nektek a friss tartalmakat, és nagyon köszönjük, hogy
három hónap alatt immár több mint
8000-en vagytok velünk saját közösségi oldalunkon. Ezek vagyunk tehát
mi és a karanténmúzeum.
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A tudomány, ami összeköt
Krizsán Árpád | Fotó: Juhász Luca

A tudomány összeköti az élet különböző területeit, és átjárja azt. Természetesen a művészet sem lehet
kivétel ezen megállapítás alól. Ráadásul amellett, hogy megszépíti mindennapjainkat, és feltölt, a tudatosság vagy a tudományos vizsgálat segíthet megérteni és alkotni is. A teljesség igénye nélkül a festészet, a fényképészet, a szobrászat és a zene területére tekintünk be tudományos oldalról.
Minden, ami a látásra épül, a fény
terjedésének köszönhetően lesz
érzékelhető. De azért lényegesen
bonyolultabb a festészet kérdése. A választott technika és anyagok a fizikai jellemzők miatt lesznek tartósak, vagy éppen kellően
színesek és összetettek. Egy kép
előtt állva, bele sem gondolunk a
tudományos hátterébe. Egyrészt
a színek érzékelése vagy a színek
megjelenése is a fényhez kötött,
hiszen azért látunk színeket, mert
a különböző anyagok különböző
hullámhosszú fényt nyelnek el, míg
a többi fényt visszaverik. A visszavert sugarakat érzékeli csak a szemünk. A modern műalkotásokra
és a modern festékhasználatra a
tudományosság is jellemző, hiszen
vannak olyan festékek, amik akár a
hőmérséklet, akár a megvilágítás
változtatásával más színt mutatnak, ezzel egy képen többféle módon is megjelenhet. Bár a szépség
relatív, de érdemes megvizsgálni a
sokak által szépnek tartott képeket. A képen megjelenő arányok
közel egyformák, ráadásul a ma-

tematikából ismert aranymetszés
aránya jelenik meg. Ez azt jelenti,
hogy úgy osztunk két részre egy
szakaszt, hogy a nagyobbik darab
úgy aránylik az egészhez, mint a kisebb darab a nagyobbhoz. Ez az
arány az emberi test egészén, de
a végtagokon és az arcon is megjelenik. Általában azt az emberi
arcot, alakot tartjuk szépnek, ahol
az arányok az aranymetszéssel
egyeznek meg, így érthető, hogy a
képeken is éppen ez az arány lesz
szép. Általában a horizont, vagy
egy csendéletnél az asztal vonala
osztja ebben az arányban a képet.
A képek elkészítésekor a technikákban is jelentős tudományos különbség van. Amíg a festékek vagy
a papírba szívódnak, vagy a felületen egyfajta réteget képeznek,
majd száradás után tartósak maradnak, addig egy szénrajz vagy
ceruzával készített rajz a grafitrétegen elmozdulásával hagy nyomot.
Ez a finom por elektrosztatikus
töltések segítségével marad a felületen, ezért lehet könnyen eltávolítani, és attól függően, hogy

mennyire „puha” a ceruza, tudunk
könnyen vagy éppen nehezebben
rajzolni. Ezeknek hátránya, hogy
nem elég tartósak, maszatolódnak
a felületek, így hogy megmaradjanak a képek az elkészült rajzot
érdemes lakkozni. Egy egyszerű
rajzban is mennyi tudományt fedezünk fel, nem árt kicsit a tudományhoz is érteni, ha már ügyesen
használjuk az ecsetet, ceruzát.
A képek megjelenítési lehetőségei közül talán legösszetettebb tudományos szempontból a fotózás,
és talán a legtöbb lehetőséget is
ez hordozza magában. Már eleve
a gép működése egy optikai rendszeren alapul, ráadásul a beállításokkal a fizikai tudásunkra építve
sok lehetőségünk van a képek elkészítésére. Külső források, tükrök,
szűrők segítségével a fény „men�nyisége” is szabályozható, de az
exponálás idejének beállításával a
kép dinamizmusa vagy akár a mozgás is megjeleníthető.
Szintén természettudományos tudást igényel a szobrászat. Első lépésként az anyagválasztás is tudo-
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mányos, akár hagyományos, akár
modern alkotást tekintünk. Attól
függően, hogy milyen környezetben szeretnénk az elkészült szobrot elhelyezni, választhatjuk meg az
alapanyagot. Nyilván figyelni kell a
megmunkálhatóságra is. Attól függően, hogy mivel dolgozunk, vagy
a mechanikai erőhatások, vagy az
egyéb technikák: ragasztás, hegesztés stb. tudományos alapon
működnek. Az elkészített alkotások jellemzően nagy méretűek,
így a mozgatásuk mindenképpen
tudományos eszközökkel történik.
És az egész semmit sem ér, ha a
legegyszerűbb dologra, az egyensúlyra nem figyelünk. Kiterjedt tes-

teknél érdemes jól megtervezni
az alátámasztási pontokat, hiszen
ettől függ, hogy mennyire lehet
könnyen felborítani, megrongálni
az elkészült művet.
A hangok – akár énekhang, akár
egy hangszer hangját vizsgáljuk –
a rezgések és hullámok megjelenésén múlnak. A hangkeltés során
megfelelő frekvenciájú rezgést kell
csak létrehozni, és szükség esetén
a hang erősségét kell megnövelni.
Tudományosan közelítve a témát,
érthető is lesz a hangszerek működése, kialakítása. Ha nagyon
lelkesek vagyunk, akkor még saját
hangolt hangszert is készíthetünk.
Érdemes a változatosságot figye-
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lembe venni a zenében, hiszen a
különböző módszerekkel létrehozott hangokat máshogy is érzékeljük. Ha kicsit jobban elmélyedünk
a hangszerek működésében, akkor
még az alaphang és a felharmonikus is könnyedén számolható és
értelmezhető.
Általában a művészetre gondolva nem is vesszük észre, mennyi
tudomány bújik meg a háttérben.
Azonban itt a lehetőség, hogy fordítsunk egy kicsit, és tudományosan közelítsünk a művészethez,
hiszen a művészet összeköt, a tudomány pedig hidat képez a művészet és a realitás között.

Hegedűvonó segítségével készített kép Chladni-féle készüléken
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Nyelvében él
Dicsérdi Liza | Fotó: stock.adobe.com

A mai világban szinte már elvárás, hogy beszéljünk valamilyen idegen nyelven. Szükségünk van rá az
érettségihez, a diplomához, munkához, utazáshoz, de már csak puszta kíváncsiságból is szívesen megtanulja az ember. A nyelveknek köszönhetően megnyílik előttünk a világ.
Mindig is szerettem más országok kultúrájáról tanulni, és talán
emiatt alakult ki az idegen nyelvek iránti vonzalmam. Fontos
leszögezni, hogy nem vagyok
nyelvzseni, és sajnos különleges
érzékem sincs ahhoz, hogyan sajátítsam el ezt a tudományt gyorsan és hatékonyan. Az évek során
azt viszont megtanultam, hogy
vannak módszerek, amik kön�nyen, míg vannak olyanok, amik
nehezebben juttatnak el a célomhoz.

„Azért tanuljunk nyelveket,
mert a nyelv az egyetlen,
amit rosszul is érdemes tudni.”
A tanulás első lépése általában
az, hogy megismerünk bizonyos
alapszavakat, amiket a mindennapi életben használunk. Természetesen arra törekszünk, hogy

minél szélesebb körben tudjunk
majd kommunikálni beszélgetőpartnerünkkel, de talán hatékonyabb lenne, ha a csillagászati
szakszavak előtt megtanulnánk,
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hogyan szólítunk meg valakit, vagy éppen hogyan kérjünk
iránymutatást. Sokan azt tanácsolják, ha kis post-itekkel megcímkézed az otthonodban lévő
tárgyakat, gyorsabban bővül a
szókincsed. Ez viszont nem szép,
és még a vendégeknek is magyarázkodnom kell, tehát nekem
nem igazán jött be. Sok időbe
telt, mire elfogadtam, nem kell
rögtön anyanyelvi szinten beszélnem, hiszen a jó munkához idő
kell mondás itt is érvényben van.
Személy szerint mindig is bajban
voltam azzal, hogy megszólaljak.
Bár a nyelvtani szerkezetet ismertem, valahogy bonyolultnak tűnt
megfogalmazni a gondolataimat.
Ha meg egyszerűbb, „lebutított”
mondatokat használtam, attól
tartottam, nem értenek meg.
Nyolcadik osztályos voltam, amikor a szüleim először beírattak
egy angol táborba a közeli településen, ahol Amerikából érkezett diákok és tanárok segítettek
nekünk fejleszteni a készségeinket. Emlékszem, minden lehetőséget kihasználtam arra, hogy

elkerüljem idegen nyelvű barátainkat, mert biztos voltam benne,
hogy nem tudok majd megszólalni. És lássanak csodát, egy hét folyamatos angol beszéd után még
otthon is nehéz volt visszaállni
az anyanyelvemre. Azóta öt ilyen
táborban voltam, és a mai napig
tartom a kapcsolatot azokkal, akiket ott ismertem meg. Már nincs
görcsben a gyomrom, akkor sem,
ha telefonon kell velük társalognom. A lényeget megértették,
akkor is, ha némi hiba csúszott a
megfogalmazásba. Ezért fontos,
hogy legyen valaki, akivel társalogsz. Ha pedig nincs, akkor beszélj magadban, és kommentáld
minden mozdulatodat. Igen, teljesen bután néz majd ki, de tényleg hasznos. A másik probléma,
amivel szembe kellett néznem,
az az, hogy nem értettem, mások mit mondanak. Azzal teljesen
egyetértek, hogy a legjobb módszer, amivel ezen változtathatsz
az, hogy hallgatsz, nézel, olvasol
azon az idegen nyelven, amennyit
csak tudsz. A legfontosabb, hogy
akkor is tarts ki, ha nem érted.
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Mennyi idő kell ahhoz, hogy megtanulj egy nyelvet? Egyesek szerint évek, de találhatsz olyan videókat, tartalmakat, amik azt ígérik
egy hónap, vagy akár egy hét
alatt is elsajátíthatod ezt a tudást.
Vettem a bátorságot, és kipróbáltam az egyiket. Amire rájöttem:
ez szinte lehetetlen. Mondjuk,
lényegesen közelebb kerültem a
célomhoz azzal, hogy mindennap
foglalkoztam vele. Van az a módszer is, amivel alvás közben, tudat
alatt szállnak a fejedbe a szavak
és a mondatok. Ezzel két problémám volt. Egyrészt a nyakam köré
tekeredett a fülhallgató, másrészt
pedig a telefonom idő előtt lemerült. Tehát ha van rá mód, éjjel
aludj, nappal tanulj.
A legnagyobb tévhit a nyelvtanulással kapcsolatban az, hogy
egyedül nem vagy képes rá.
Lomb Kató szavaival élve, „azért
tanuljunk nyelveket, mert a nyelv
az egyetlen, amit rosszul is érdemes tudni.” Másrészről pedig a
nyelv összeköt. Az egyetlen, kontinenseken átívelő híd az emberek között.
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Országok között
A Duna és hídjai
Susán Janka | Fotó: Susán Janka, stock.adobe.com
A folyók összekötnek, ugyanakkor el is választanak embereket, közösségeket, országokat. Pakson itt
élünk a Duna mellett, csodáljuk, amikor alacsony vízálláskor ritkán járható partszakaszokat fedezhetünk
fel, és tisztelettel szemléljük, amikor csak a magasra épített töltések tudják kordában tartani. Várjuk
az új híd felépítését Kalocsánál, hogy legyen még egy kapcsolódási lehetőségünk a túlparthoz. A Duna
tíz országon folyik keresztül, a vízgyűjtő területe pedig másik hét országot is érint, ezáltal a világ „legnemzetközibb” folyója, bár vannak sokkal hosszabb folyamok is nála.

Pakson a Duna
Érdekes kérdés, hogyan kapcsolódnak a Pakson élők mindennapjai a Dunához. A 6-os út és a
vonatsín erős lehatárolást jelent
számunkra, egyetlen közvetlen
lejutási lehetőségünket a Dunapartra a régi gesztenyesor sétánya jelenti. A hajó- vagy csónaktulajdonosok, a horgászok és a
sportoló evezősök a szerencsés
kivételek, akik akár napi szinten
keresik fel a folyót, ám ők arányai-

ban az itt élők kis százalékát jelentik csak. Nem egyszerű kérdés, de
talán idővel fejlődni tud városunk
és a Duna kapcsolata, korábban
született erre már néhány ötlet is.
A pandémiás bezártságból való
kiszakadás egyik legnépszerűbb
lehetősége a napi gyaloglás, futás, kerékpározás rutinjának kialakítása. Mi a gyaloglók táborába
tartoztunk a hidegebb időszakokban, és lett egy új útvonalunk, a
város mellett elhaladó dunai töltés szakasza, a „lámpás” keresz-

teződéstől akár az ASE-csónakházig. Úgy érzem, sokkal többen
veszik ezt rendszeresen birtokba,
mint a „régi szép időkben”, és
lassan a város külső sétányaként
funkcionál. De a túlpart, a strandolás lehetősége a Dunán már
nem olyan egyszerű kérdés egy
„csónaktalan” ember számára.
Milyen jó lenne nyáron, ha a város
üzemeltetne egy kishajójáratot,
amivel át lehetne jutni az ASEcsónakházzal szemközti homokos
partokra!

BARANGOLÓ
A Duna-forrástól a deltáig
A Duna Európa második leghos�szabb és legbővizűbb folyója a
Volga után, hossza 2860 km. Önök
is eljátszottak már a gondolattal,
hogy végigutaznának rajta? Németországban a Fekete-erdőtől
egészen Ulmig akár biciklivel követni, majd lehajózni rajta a Fekete-tengerig? Bevallom, én már
sokszor. Ellátogatni a két kis patak,
a Breg és a Brigach összefolyásához Donaueschingennél, ahonnan
már Duna néven folyik tovább.
Földrajzilag három szakaszra szokták bontani a folyót, a Felső-, a Középső- és az Alsó-Dunára. A felső
szakasz a Duna forrásától nagyjából a Dévényi-kapuig tart Szlovákiában, ahol a Morva folyó beletorkollik. A középső szakasz a

A Duna országai
és folyószakaszai

Jobb part
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Bal part

Folyamkilométer

Hossz

Folyamkilométer

Hossz

Németország

2888,77 – 2223,20

659 km

2888,77 – 2201,77

687 km

Ausztria

2223,20 – 1872,70

351 km

2223,20 – 1880,26

322 km

Szlovákia

1872,70 – 1850,20

22 km

1880,26 – 1708,20

172 km

Magyarország

1850,20 – 1433,00

417 km

1708,20 – 1433,00

275 km

Horvátország

1433,00 – 1295,50

138 km

–

–

Szerbia

1295,50 – 845,65

450 km

1433,00 – 1075,00

358 km

Románia

374,10 – 0,00

374 km

1075,00 – 134,14
79,63 – 0,00

1020 km

Bulgária

845,65– 374,10

472 km

–

–

Moldova

–

–

134,14– 133,57

0,6 km

Ukrajna

–

–

133,57– 79,63

54 km

Vaskapuig Romániában, majd az
alsó a Duna-deltáig ér. A kezdete
sebes folyású, hegyek közti áramlását dombok és erdők kísérik, később felváltják az ártéri erdők és

végül a deltában − ahol a folyó már
nagyon lassú folyású és kis esésű
− hatalmas területen náddal, buja
növényekkel borított mocsarak,
mellékágak, csatornák. Különleges
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víziparadicsom lehet a delta vidéke a flórának és faunának köszönhetően.
A felső szakaszán, Ulmnál jártunk
már, emlékszem, ahogy átsétáltunk az ott még talán a Sió-csatorna szélességű keskeny folyón.
Jó volt belegondolni abba, hogy
az éppen ott folyó víz egyszer elér
Paksra is. A középső szakaszba
tartozik a 417 km hosszú magyarországi rész, amelyből 142 km határfolyó Szlovákiával. Sőt hazánk
területe teljes egészében a Duna
vízgyűjtője. Budapesten a Széchenyi lánchídnál 350 méter a Duna
szélessége, de Belgrád alatt az egy
kilométert is megközelíti. Néhány
éve jártunk a Vaskapunál. Felejthetetlen, ahogy áttöri magát a folyó a
hegyek között. Több helyen megálltunk, hogy megcsodáljuk fentről
a csodás panorámát. A közutak minősége nem hasonlítható a magyar
autópályákéhoz, és itt haladtunk át

olyan sziklákban vájt, épített alagutakon, ahol hiányzott belső világítás, ráadásul kanyargós is volt,
és nem túl széles, még a sávelválasztót sem festették fel. Egy kicsit
félelmetes emlék maradt, ahogy
a teljes sötétségben haladtunk.
De ez csak egy momentuma az
utazásnak. Visszatérve a folyóra, a
szélességével ellentétesen alakul a
vízmélység, az előbb említett Vaskapunál a Kazán-szorosban csupán
151 méter széles, a mélysége a 75
métert is meghaladja.

Hidak a Dunán
A folyók mesterséges ékességei
a hidak, ha a tervezőjük a funkcionalitásán túl a látványra is tud
hangsúlyt fektetni. A hidakra tekinthetünk az építési korának, kultúrájának, technikai tudásának
lenyomataként is, hosszú évekre,
akár több száz évre hordoznak in-

formációt. 2020-ban az Architectural Digest építészeti magazin rangsorolta a világ 20 legszebb hídját.
A számos mérnöki csoda között a
Lánchíd is helyet kapott, az előkelő
kilencedik helyezéssel. Hihetetlen,
de tizedikként a Golden Gate híd
követte San Franciscóban. Szerintem sokunk egyik kedvenc hídja a
Lánchíd, amely hazánkban az első
állandó híd volt a teljes magyarországi Duna-szakaszon, építésekor a
202 méteres nyílása világcsúcs volt.
A Duna-hidak száma jelenleg 295,
a hajózható Duna-ágakon még további 47 híd található, így összesen
342 közlekedési híd vezet át rajta.
A legrövidebb csupán huszonöt
méteres, a leghosszabb a Béskai
autópályahíd Szerbiában, amely
több mint két kilométeres. A Duna
első hídja 1146-ban Németországban, Regensburgban épült, a Steinerne Brücke a mai napig áll, az
UNESCO világörökségének része.
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A hazai állandó közúti
hidak legnagyobb
pillérnyílásának mérete
időrendben
Eger, Minoriták hídja
1731

7,6 m

Gyöngyösi Nagy-patak híd
1786
10 m
Gyulai Kapus híd
1816

12 m

Városligeti dróthíd
1826

20 m

Széchenyi lánchíd
1849

202 m

Erzsébet lánchíd
1903

290 m

Dunaújváros, Pentele híd
2007
304 m

Beszédes József híd,
Dunaföldvár
Már számtalanszor átautóztunk rajta, de átsétálni csak most sikerült,
ahogy erre a cikkre készültem. Leparkoltunk a strand mögötti parkolóban, ahonnan könnyen elérhető
a feljáró a hídra. Mindkét oldalán
végig lehet sétálni, mi most a város felől indulva a bal oldalán mentünk át. 1928-tól 30-ig épült a híd,
a II. világháborúban, 1944 őszén a
visszavonuló német csapatok felrobbantották. Az újjáépítését négy
év múlva kezdték meg, és 1951-ben
indulhatott meg rajta újra a forgalom. A nyolcvanas években átfestették, 2001-ben teljeskörűen felújították, ekkor szűnt meg a vasúti
forgalom. Be kell valljam, hogy séta
közben imádtam, ahogy átkelek
a Duna felett, a páratlan kilátást,
mert így érzi át igazán az ember a
folyó dimenzióit. Amikor azonban
közel hozzám elhaladt egy kamion,
és beleremegett a híd, az már fé-

lelmetes volt. Visszafelé a másik
oldalon kellemesebben tudtunk
haladni, mert azon az oldalon szélesebb a gyalogosút, ezt ajánlom
inkább egy sétára. A földváriak ki
is használják a lehetőséget, jöttek
kutyával sétálva, futva és biciklivel
is. A hídról letérve a kerékpárút
folytatódik, Soltig is eltekerhetünk.
Ahogy jöttünk visszafelé, érdekes
volt szemügyre venni a híd szerkezetét, az elemek kapcsolódását
egymáshoz, látni milyen szép állapotban van az egész. A kilátás is
pazar volt a városra a híd elemein
keresztül, ahogy feltűnt a négy torony (a váré és a három templomé)
az acélszerkezeten át.
Paks nem bővelkedik kirándulóhelyekben, de a Dunára bármikor rá lehet csodálkozni. Ajánlom,
időnként menjenek el megnézni
egy napfelkeltét a kompkikötőben
vagy a Gesztenye sorhoz, hogy
érezzék közvetlenül az energiát,
ami a folyóból árad, a színeket és
a fényeket.

40

REND A LELKE

TAMF-projekt:

Ellátási lánc
Susán Janka | Fotó: Bodajki Ákos

A Termelési Alrendszer Működés Fejlesztés (TAMF) Kiemelt Projekt keretében az atomerőmű munkairányítási rendszere változik meg leginkább, amelyhez kapcsolódva az ellátási lánc folyamatok is átalakulnak. Az interjúban megismerjük az ellátási lánc szerepét, ami hidat képez a munkairányítás és a
logisztikai folyamatok között. Szücs Csaba fogja össze, koordinálja a projektben az ellátási lánc folyamat
átalakítását, Csordás Gábor felel a készletezés átalakításáért, velük beszélgetünk erről az igazán összetett, de rendkívül érdekes feladatról.

REND A LELKE
–– Mindketten a Gazdasági Igazgatóságon dolgoztok, de más főosztályon. A beszélgetésünk elején
hozzuk egy kicsit képbe az olvasót,
hogy milyen munkát végeztek napi
szinten.
Csaba: – A Gazdálkodási és Kontrollingfőosztályon, a Közgazdasági Osztály Gazdálkodásszervezési
Csoportját vezetem. A csoport
neve is utal arra, hogy mindenféle
gazdálkodást érintő változáshoz,
átalakításhoz kapcsolódó feladatot
végzünk. Ezek jellemzően időszakos feladatok, de emellett vannak
állandók is, különböző ciklusokban.
Az egyik fő része a szerződések
véleményezéskoordinációja, a teljes gazdasági terület tekintetében
szolgáltatunk szaktudást a beszerzésekhez, naponta akár többhöz
is. A másik feladatunk a gazdasági
folyamatok kontrolljához kapcsolódik, a kontrolling- és profitcentrumelszámolások biztosítása. Ez a főkönyvi zárásokat követi, a számviteli
periódusok végén. Idén januártól
ezeket a tevékenységeket az Atomix Kft. és az MVM Nukleáris Karbantartó Zrt. számára is nyújtjuk.
Gábor: – A raktár a Logisztikai Főosztályon belül önálló osztály, ezt
vezetem. A fő feladatunk valamen�nyi, az atomerőműhöz beérkező
anyag és tárgyi eszköz átvétele,
informatikai nyilvántartása az SAPrendszerben, a raktárban történő
elhelyezése, tárolása, a felhasználóknak való kiadása. Mindegyik
említett rész további sok-sok kisebb részfolyamatból áll. Rólunk is
elmondható, hogy januártól újabb
tagvállalatok számára nyújtunk raktározási szolgáltatást.
–– A TAMF projekt keretében a
munkairányítási rendszert jelentősen átalakítják, amelyhez kapcsolódva a ti munkátok is változni fog.

Szücs Csaba

Csordás Gábor

Mik lesznek a főbb változások az ellátási láncot tekintve?
Csaba: – Az ellátási lánc kapcsolatot képez a munkairányítás és a
logisztikai folyamatok között. A fő
változás a beszerzések és a készletezések döntés-előkészítésében
valósul meg. Az SNPM- (sztenderd
nukleáris) modell szerinti folyamatnak az Asset Suite (AS) 9-ben programozott metodikáját fogjuk implementálni, e szerint fog megvalósulni
az anyaggazdálkodás. A változás
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az, hogy a munkairányításhoz az
új módszertan alapján integráljuk
a beszerzést és a készletezést. Ezt
támogatja majd az AS9-ben a konfigurációmenedzsment, a berendezésmegbízhatóság és a karbantartási stratégiák.
Gábor: – Úgy próbálom megközelíteni, hogy hogyan végezzük a raktározást jelenleg, és hová szeretnénk
eljutni a TAMF kapcsán. Az anyagkiadással kezdem, talán ott lesz látványosabb a változás. Miután elkészült a raktári kivétet meghatározó
foglalás, a felhasználó ezzel a dokumentummal jön a raktárba. A raktáros ez alapján lekönyveli a kivétet
az SAP-ban, összeszedi a terméket,
és kiadja. Az új rendszerben a raktár, ahol lehetséges, átveszi a felhasználótól a kiszállítást, tehermentesíti, ezzel is segítve a blokkokon
folyó munkák gördülékenységét.
A jövőben többségében lesznek
az ütemezett foglalások – az így
foglalt anyagokat a raktár a kért
időpontra kiszállítja –, a rendkívüli
igényekre viszont továbbra is felhasználók fogják elszállítani a raktár
által kiadott anyagokat. A takarékos
gazdálkodás elősegítése érdekében figyelünk arra, hogy mely anyagokat lehet kiszerelést követően
azonnal, és melyeket felújítás után
újra felhasználni. Ez utóbbi anyagok elkülönítésére, az SAP-n belül
kialakítunk egy újabb „gyárat”. Sőt
további „gyárakat” fogunk képezni
a különböző minőségtanúsítással
rendelkező készleteink számára.
A minőségellenőreink ehhez megvizsgálják ezeket az anyagokat és a
kapcsolódó dokumentációt. Több
ezer tételről beszélek, ami hatalmas
munkával jár. További finomításon
dolgozunk az úgynevezett SARZSjellemzők rendszerében is, hogy az
új AS-rendszer jobban tudja strukturálni az anyagjellemzőket. A vis�-
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szavételezés módja is változik az
értékelésüket tekintve. Eddig több
értékelési fajtán tartottunk nyilván a
visszavételezett termékeket, ezután
mindegyik a használt kategóriába
fog kerülni. Ez azt jelenti, hogy a
jövőben az így visszavételezett eszközök bármikor beépíthetők lesznek, „várják” a pillanatot, amikor
felhasználják majd őket. A kollégák
számára jó hír, hogy egyszerűsödni
fog a visszavételezéshez kapcsolódó dokumentáció, és nem terheljük
őket az aktuális ár meghatározásával sem. Viszont számunkra ez egy
komoly feladatot jelent a több ezer
raktári tételt tekintve. A nyilvántartási árak meghatározásához valamennyi készleten lévő, korábban
visszavételezett anyag tömegét – a
pár kilóstól a több tonnásig – meg
kell mérnünk. A sztornózást említem meg utolsónak, amely az AShez igazodva jelentősen változni
fog számunkra.
–– Melyek a főbb lépések, etapok,
amelyeken keresztül haladtok?
Csaba: – Az ellátási lánc olyan mértékű folyamati, technikai és logikai
változást fog az anyaggazdálkodás

tekintetében végrehajtani, amelyet
nem tudtunk a jelenlegi gyakorlatból kiindulva megvalósítani, ezért
fordított módszertan szerint dolgozunk. Először megismerjük az AS9be programozott folyamat működési, technikai logikát, majd leülünk az
SAP-oldallal, és megpróbáljuk ös�szeintegrálni a két rendszert. A két
vállalatirányítási rendszer hasonló
logikájú, de a részleteiben jelentős
eltérések vannak. A kiindulópont
az volt, hogy minél több AS-sztenderdfunkciót használjunk, minimalizáljuk a fejlesztések számát. Paul
Ritchie kanadai IT- és üzleti tanácsadó segítette a munkánkat.
–– Hogyan sikerült együtt dolgoznotok vele? Mennyi időt vett igénybe?
Csaba: – 2019 óta dolgozom a
TAMF-ban, kollégám nyugdíjba vonulása óta. A mi területünk akkor
került sorra Paul Ritchie-nél. Először üzleti, majd technikai oktatásokat tartott, de ez nem volt elég.
2020 elejére sikerült a projektnél elfogadtatnunk a területünket érintő
fejlesztés fordított megközelítését.
A pandémia kezdetével kb. egy idő-

ben kezdtünk el még Skype-on ismerkedni az általa bemutatott amerikai AS-rendszerrel. Több hónapon
keresztül tartott ez az ismerkedés a
döntés-előkészítési módszertannal,
az ehhez kapcsolódó raktározással
és beszerzési funkciókkal. Utána
kezdtük el magas szinten az integráció megtervezését. Az SAP-funkciókat pontosan ismerem, és tudom,
hogy mit várunk el az AS-től. Amikor ez sikerült, utána technikailag
középszinten kezdte el specifikálni
az IT-folyamatokat, amelyekből az
ellátási lánc munkacsoport prototípus-bemutatót tudott tartani a Karbantartási Igazgatóság folyamat- és
erőforrásgazdáinak. Tavaly augusztus végén fogadták ezt el, amely
alapján már az integráció részletes
megtervezését is megkezdtük az IT
képviselőivel. Most értünk ezeknek
a végére, a specifikációk mostanra
készültek el. Idén januártól hozzá
tudtunk kezdeni az üzleti folyamatok kialakításának is, ami hat új eljárásrendet jelent. A munkairányítási
folyamatok kidolgozóitól, továbbá
más folyamati munkacsoportoktól
sok segítséget kaptunk, ezáltal a felesleges zsákutcákat eddig sikerült
elkerülnünk.
–– Azt jól érzem, hogy ezeket az
előkészítési munkákat még a beszerzés és a raktározás szakemberei
nélkül végezted, és amikor kialakult
a megvalósítható irány, akkor kapcsolódtak bele a munkába?
Csaba: – Igen.
–– Hol tartotok most a folyamatban? Hányan dolgoztok együtt?
Csaba: – Három munkacsoport
dolgozik együtt. A folyamati munkacsoport vezetője vagyok én, aki
koordinálom a másik kettőt is. Jelenleg a fő feladatunk, hogy ezeket
a szabályozásokat kialakítsuk április
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közepéig. Utána kezdődik az egyeztetési szakasz az érintett folyamatgazdákkal és az erőforrást nyújtó
szervezeti vezetőkkel, a következő
másfél hónapban pontosításra, kiegészítésre lesz lehetőség a megtervezett koncepció, logika mentén. A prototípus-bemutatókon
jóváhagyott alapoktól nem térhetünk már el. Ezt követően a hatóság
részére készítjük el novemberig a
változásokat bemutató dokumentációt. Ez a fő csapásirány. A másik két
munkacsoport közül, az IT-területen
megkezdték a részletes tesztelési
tervek előkészítését. A harmadik terület a logisztika, ahol a beszerzés
és raktározás működik közre az ITfejlesztések és a Gábor által elmesélt rengeteg változás menedzselésében és megvalósításában.
–– Melyek a legfőbb kihívások?
Csaba: – Mivel itt angol nyelv is
bejátszott, az egyik nehézséget a
szakmai kifejezések (karbantartás,
logisztika, folyamatok, IT) fordítása jelentette, de a legfőbb kihívás
mégis a kommunikáció volt. Nem
az emberekben van hiányosság, hanem a közöttük zajló kommunikációban. Nehezen tudjuk megérteni
a másikat, és sokszor elbeszélünk
egymás mellett. Három terület dolgozik együtt az SAP, az AS és a kettő közötti rendszerek, a területek
különbözően álltak hozzá a feladataikhoz. Folyamatosan változtattuk
a módszertant, mire megtaláltuk
a megoldást. Arra jöttünk rá, nem
engedhető meg, hogy általánosságban beszéljünk adott feladatról,
hanem mindig a konkrétumról kell.
A területeknek pontosan meg kellett ismerni a másik fél munkafelületeit, ez hozta meg az áttörést, az
előrelépést. Onnantól kezdve gördülékenyen együtt tudott dolgozni
mindhárom terület.
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–– Év végéig a hatósági dokumentáció elkészítésén kívül milyen feladataitok lesznek?
Csaba: – A tesztelések előkészítése
is folyamatban van, tervek szerint
az ősszel ezek is megkezdődnek.
Akkora változást generálunk, hogy
annak ellenére, hogy a koncepciót
jónak gondoljuk, azért lehetnek
még finomhangolások, amelyek
visszahathatnak mind a hatósághoz
benyújtott, mind a logisztikai tervezett folyamatokra, leginkább a végrehajtási utasításokra. A tesztelés
is többkörös lesz, amelyek során a
változásokat folyamatosan kezelni
és dokumentálni kell.

rint végezzük. Ezek olyan előkészítő átalakítások a folyamatainkon,
a tárolt készletek IT-rendszerében,
hogy a projekt befejezése után az
új módszertan elvárásai, szempontjai zökkenőmentesen tudjanak működni.
Csaba: – Úgy tervezzük, hogy az
AS ellátási lánchoz nem készítünk
külön oktatási anyagot, hanem a
folyamatleírásokat használjuk majd
erre. Úgy írtuk meg az eljárásrendeket és a kapcsolódó végrehajtási
utasításokat, hogy megismerhető
legyen belőle a szerepkörök által
végzett munka. Azt írtuk le, hogy
egy folyamatlépéshez (EÜF) kap-

–– Ezekkel a változásokkal, amelyekről beszéltetek, mikor fognak a
kollégák a gyakorlatban találkozni?
Gábor: – Az AS9 bevezetésének
előkészítésében szép eredményeink vannak, amelyekkel már most is
találkozhatnak a kollégák. Az SAPban kialakítottuk az új „gyárakat”,
ezek működnek is. A SARZS-jellemzők szétválogatását is elvégeztük,
már eszerint történik az alábontás.
A visszavételezett tételek árképzését a korábban elmondottak sze-

csolódó végrehajtási utasításban
az adott szerepkörnek konkrétan
milyen vezérlőadatot hogyan kell
értelmeznie, kitöltenie, és azt is,
hogy mi lesz az általa elvégzett lépés eredménye. A végrehajtási logikát, a kapcsolódó módszertant
írtuk le a kollégák részére, és nem
képernyőképeket másoltunk. Ezért
gondolom alkalmasnak az oktatásra is. Az új folyamatok szerepköri
oktatása az AS9 bevezetése előtt,
ütemezés szerint várható.
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Megoldáskeresés, együttgondolkodás
az eredményes munka titka
Paks II. Zrt. | Fotó: Paks II. Zrt.

Szerencsés párosítás az, amikor a több évtizedes szakmai tapasztalat és a helyismeret találkozik. Tari
Gábor és Pach Péter már csaknem négy éve dolgozik együtt ezt a szakmai megközelítést alapul véve
a Paks II. projektben. Kollégáikkal közösen végzett munkájuk eredményeként a társaság nemrégiben
megkapta a villamosipari létesítési engedélyt.
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Tari Gábor és Pach Péter példaértékű együttműködéséről a helyi sajtóban már beszámolt a Paks II. Zrt.
A teljes cikk azonban itt, az Atomerőmű magazinban olvasható.
Egy karizmatikus mérnök és fiatal, agilis munkatársa, valamint az
őket segítő projektteam hosszú
időn át dolgoztak együtt azon,
hogy az új blokkok megkapják a
villamosipari létesítési engedélyt.
Tari Gábor, korábbi MAVIR-vezérigazgató 2017-ben csatlakozott a
Paks II. projekthez. Pach Péter a
villamos hálózatok és automatikák szakterület vezetője pedig a
kezdetektől, 2012 óta dolgozik a
Paks II. Zrt.-nél. Egymást erősítve
mondják, hogy már közös munkájuk legelején is tudták, könnyű
lesz az együttműködés. – Nagyon
hasonló a gondolkodásunk, szinte
félszavakból értjük és jól kiegészítjük egymást. A helyi, illetve a nukleáris többlettapasztalat megvan
Petiben, a villamos iparágit pedig
én hoztam magammal, s úgy tűnik, hogy e kettőből létrejött egy
hatékony együttműködés, amely
garantálja az eredményes munkát
– mondja Tari Gábor.
– Amikor Gábor 2017-ben megérkezett, mi az elvi engedélyen
dolgoztunk, és nagyon örültünk,
hogy olyan szakember csatlakozik
a projekthez, aki több évtizedes
tapasztalattal rendelkezik az átviteli hálózati fejlesztések, a hálózati csatlakozások és a rendszeregyüttműködés terén – folytatja
Pach Péter.
A létesítendő új blokkokra vonatkozóan a MEKH (Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal) a jogszabályi előírások szerint
először elvi engedélyt adott. A vo-

natkozó engedélykérelmet Péter
közreműködésével, a Paks II. Zrt.
Villamos Osztálya (VIO) által vezetett Hálózati Csatlakozási Projektteam dolgozta ki korábban, Tari
Gábor ezt a munkát folytatva már
a konkrét villamosipari létesítési
engedély-kérelmi dokumentáció
elkészítésén munkálkodott a csapattal.
Természetesen már akkor is nagyon fontos volt, hogy zökkenőmentes legyen az együttműködés
az orosz fővállalkozóval, illetve a
Paksi Atomerőművel. – Ez utóbbi
esetében nagy segítség, hogy a
VIO csapatából többen is korábban az atomerőműben dolgoztak.
Úgy vélem, hogy az atomerőművel hatékonyan tudtunk ebben
együttműködni, nagyon jó kapcsolat alakult ki a két cég szakemberei között – hangsúlyozza Pach
Péter.
– Azt nagyon fontos tudatosítani
magunkban, hogy itt egy atomerőmű létesül, amelynek fő terméke a
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kumentációt az orosz fővállalkozó szolgáltatta. A műszaki tervek
alapján a Paks II. Zrt. munkatársai
alapos és minden részletre kiterjedő szakmai támogatásukkal, a jogszabályi előírásoknak megfelelően
készítették el és állították össze
az engedélyezési dokumentációcsomagot. Ez is zökkenőmentesen
zajlott, köszönhetően a szakemberek felkészültségének. A felelős hivatallal a létesítés során is fontos
a folyamatos egyeztetés, ebben a
munkában az egyik fókuszpont a
Paksi Atomerőmű üzemfolytonosságának biztosítása – mondja Tari
Gábor hangsúlyozva, hogy a csapatra az a jellemző, hogy mindig a
megoldást keresik. Vagyis a „hogyan nem lehet” kérdés helyett a
„hogyan lehetséges”-re koncentrálnak. Peti pedig mindjárt hozzá
is teszi, elengedhetetlen, hogy az
ember szakmai alázattal álljon ehhez a munkához.
A két szakember tevékenysége
szorosan összefonódik, könnyen

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) 2020 novemberében, többéves előkészítő munka után adta ki az új blokkok mint villamosenergia-termelő egységek létesítésének megkezdéséhez szükséges
engedélyt. Ez a dokumentum olyan fajsúlyos engedélyek sorát gyarapítja,
mint a környezetvédelmi engedély és a telephelyengedély. A villamosipari
létesítési engedély – az Országos Atomenergia Hivatal által kiadható nukleáris létesítési engedéllyel együttesen – előfeltétele az új blokkok tényleges építési, gyártási, beszerzési és szerelési munkái megkezdésének.

villamos energia, és ezt kell eljuttatni az együttműködő rendszeren
keresztül a fogyasztókhoz. A mi feladatunk az, hogy ennek lehetőségét a legoptimálisabb módon teremtsük meg. Ez a munka nagyon
sokrétű. Az engedély megszerzéséhez szükséges műszaki alapdo-

áthidalják a generációk közötti távolságot, s mint mondják, magánemberként is nagyon hasonló a
gondolkodásuk, a habitusuk. Közös munkájukat a pandémia sem
nehezíti, online ugyanolyan jól és
hatékonyan tudnak együtt dolgozni, mint az irodában.
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A bizalom hídja
RHK Kft. | Fotó: RHK Kft.
Ha nagyon belegondolunk, igazán nem számottevően hosszú azoknak a fizikai jelenségeknek a sora, amelyekkel
az ember (és itt most a nagy átlagra gondoljunk) érzelmi viszonyt alakít ki és ápol. A radioaktivitás és a hozzá
társítható fogalmak mégis ilyenek. Rengetegszer főcímszereplői a médiumoknak, a hírek félelmet keltő résztvevői ők: a hozzájuk kapcsolható érzések jellemzően negatívak. Az emberek nagy részének egészen egyszerűen
nincsen tudása arról, hogy a radioaktivitás főként természetes eredetű, hogy a környezetben mindenütt, még az
emberi testben is jelen van.
A tudomány ezen ágát ismerők tudják, hogy ezek a szorongással vegyes
elutasítások túlzók, és az esetek nagy
részében ismeretbeli hiányosságok,
valamint a radioaktivitás láthatatlan
mivolta okolhatók értük. Ezért is tartja fontosnak a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. (RHK Kft.), hogy minél
szélesebb körben megmutassa munkáját, és az általa birtokolt tudást –
kiiktatva a szakzsargont – megismertesse a hétköznapi emberekkel.
A legnagyobb segítséget e téren
azok az ellenőrzési és információs
célú önkormányzati társulások jelentik, amelyek három, már működő

tároló és egy kutatási helyszín köré
csoportosulnak, betöltve a híd jótékony szerepét a szakma és a lakosság között. Ők azok, akik a két partot
oly módon kapcsolják össze, hogy az
mindenki számára megnyugtató, hiszen a laikus közönségnek is érthető
ismereteket közvetítenek: fizikai folyamatokat, alapelveket és alkalmazási területeket bemutatva.
A Társadalmi Ellenőrző, Információ
és Településfejlesztési Társulás (TEIT)
1992-ben alakult meg, elsőként a Magyarországon található négy társulás
közül, és 16 tagtelepülést foglal magába a Duna két oldalán, lakosság-

száma megközelíti a 60 000 főt. A TEIT
kiadványait minden érintett háztartás
ismeri, és a social media felületeit is
remekül használja az információ továbbítására. Ellenőrző bizottságának
működtetése, a térségi létesítmények: a Paksi Atomerőmű és a Kiégett
Kazetták Átmeneti Tárolója biztonságos működtetésének naprakész bemutatása mellett a tagtelepülések
fejlesztése a feladata. „Az újítások,
korszerűsítések által a lakosság komfortérzetének növelése, valamint a
közszolgáltatásokhoz való könnyebb,
gyorsabb hozzáférés biztosítása kiemelten fontos kötelezettségünk. Egy
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ilyen volumenű társulás elnökének
lenni a polgármesteri tisztség betöltése mellett nagy felelősséggel járó
feladat, de egyben igen megtisztelő
is. Meg kell felelni a település lakossági igényeinek, és e mellett a társulási tagtelepülések vezetőinek is. Törekszem a jó kapcsolat kialakítására a
nukleáris cégek vezetőivel, így az RHK
Kft. vezetésével is, szem előtt tartva,
hogy társulásunk létjogosultsága elsősorban e létesítmények ellenőrzése
miatt van” – mondta dr. Filvig Géza
elnök, Kalocsa polgármestere.
A lakossági ellenőrök nem mások,
mint akik segítenek a bizalomépítésben úgy, hogy a tevékenységük során
tapasztaltakat, az általuk megismert
és megértett folyamatokat, pozitív
benyomásaikat hírül viszik a lakosság
körében. Mivel a társadalom majdnem minden szegmense képviselve
van általuk, így ki-ki megtalálja a számára legmegfelelőbbet, a hozzá legközelebb állót, akitől az információt
elfogadja. Munkájuk hasznossága felbecsülhetetlen.
A Nyugat-Mecsekben folyó kutatások
környékén élőket a Nyugat-mecseki
Társadalmi Információs Ellenőrzési és
Településfejlesztési Önkormányzati
Társulás tájékoztatja. „Az 1996-ban
alakult, és jelenleg 11 tagtelepüléssel
büszkélkedő egyesülés mintegy 6000
embert ér el, ez bővül a társulásban
nem érintett, környező települések
önkormányzatainak nyújtott ismeretszolgáltatással. Polgármestertársaimmal, munkatársaimmal végzett
közös munkánk – úgy hiszem – sokat
tesz hozzá a radioaktívhulladék-kezelés társadalmi megismeréséhez,
elfogadásához, melyet a térség közvélemény-kutatási eredményei is igazolnak. Az egyre sokasodó és nehezedő feladatok megoldásához erőt
ad az a tény, hogy egy nagy nemzeti
program végrehajtásának részesei
lehetünk, illetőleg a lakosság érdek-

védelme még az, amely az inspirációt
nyújtja. Megtisztelő számomra, hogy
e közösség vezetője lehetek, és köszönettel tartozom a töretlen bizalomért” – mondta Kovács Győző elnök,
Boda polgármestere.
A Társadalmi Ellenőrző Tájékoztató
Társulás (TETT) a Bátaapátiban működő Nemzeti Radioaktívhulladéktároló környezetében élő 8 településnyi lakosság érdekeinek képviselője,
szóvivője. „Nagyságrendileg 11 000
azok száma, akik a TETT tagtelepülésein élnek. Az ő véleményük döntéshozókhoz való eljuttatása a legfontosabb számunkra, mely küldetés
komplikált feladatokkal teli. Nap nap
után saját bőrünkön érezzük a kistelepülések megpróbáltatásait, és a Magyarország önkormányzatairól szóló
törvénynek való megfelelés mellett
a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap
kezelő szerve által előírt elszámolási
rendszer is tarkít az életünkön. Igyekszünk egymást segíteni és ösztönözni is egyben. A társulás jelentőségét
egyértelműen a közös képviseletben
látom, hiszen a közösségi lét, az egymáshoz tartozás számtalan előnnyel
jár, erőnk másokkal együtt megsokszorozódik” – mutatott rá Krachun
Szilárd, a TETT elnöke, Bátaapáti polgármestere.
Az említett tagtelepüléseken kevés
az olyan program, amely valamilyen
módon ne kapcsolódna a térségben
működő társuláshoz, az RHK Kft.-hez
vagy a radioaktívhulladék-kezeléshez
és az ezekkel összefüggő tájékoztatáshoz. Az itt élők együtt tudnak élni
a tárolókkal, a kutatással. A kapcsolat
– a visszajelzések szerint – zavartalan
és kiegyensúlyozott, mely nagyban
köszönhető a hiteles és felelősségteljes információáramlásnak. Ismerik, értik a folyamatokat, és ha kérdés
merül fel, tudják kihez, kikhez fordulhatnak, bízva az érthető és kielégítő
válaszban.
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A Kisnémedi és Püspökszilágy határán működő hulladéktároló környezetében élők tájékoztatásáért, a
terület fejlesztéséért a 10 tagtelepülést és a majdnem 19 000 fős lakosságot összefogó Izotóp Tájékoztató
Ellenőrző Társulás (ITET) a felelős. Az
1998 óta töretlenül és elkötelezetten
informáló szövetség a térségben ismert és elismert munkát végez, amit
jól példáz a nagy sikernek örvendő
honlap, a Hétközlap című újság, valamint a videóhírlevél. Az ITET elnöke
Edelman György, Kisnémedi polgármestere.
„Az RHK Kft. kommunikációjáért felelek. A mindennapi feladataim között szerepel a társulások elnökeivel,
illetve a tagtelepülések vezetőivel
való kapcsolattartás, együttműködés. Ahogy azt Ferenc pápa mondja: „Az emberek közötti különbségek
nem veszélyt, hanem gazdagságot
jelentenek”. A csapat sokszínűsége
tehát nagy segítség nekem, hiszen
egy-egy stratégia összeállításakor az
egyes városok, falvak első emberei
által biztos képet kapok egyrészt az
ő, másrészt a lakosság ismeretei, benyomásai tekintetében, tehát számos
nézőpontot ismerek meg viszonylag
rövid idő alatt. Igyekszem mindig ráhangolódni a kommunikációs partnereim érzéseire, figyelembe venni
szükségleteiket, elfogadni nézőpontjaikat, megérteni gondolkodásmódjukat, persze még így is folytatunk
néha szakmai vitákat. Ennek ellenére,
vagy inkább ezzel együtt, szeretek
velük – a karakán, az általuk képviseltek érdekeiért mindvégig kitartó,
elveikben megingathatatlan emberekkel – együtt dolgozni, és őszintén remélem, hogy még sok-sok évet
együtt tölthetünk ezen a területen.
Köszönöm mindannyiuknak a fáradhatatlan munkát!” – foglalta össze
Honti Gabriella, az RHK Kft. kommunikációs önálló osztályának vezetője.
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Keress elfoglaltságot!
Vadai Zsuzsa | Fotó: Schmidt Ferenc

Horváth István és felesége, Juli
Fiatal évek
Juli: – Kései gyerekként Eleken
születtem,
Békés
megyében.
Édesapám családja élt itt, de őket
mint svábokat a háború után kitelepítették
Németországba.
Édesapám orosz fogságba került,
„málenykij robotra”. Mire hazajött,
szülei, testvérei sehol, anyukám és
nővérem az anyai nagymamámnál
Budapesten, Csepelen éltek egy
darabig. Pár év múlva szüleimmel
mi is Csepelre költöztünk. Az általános iskola után a Kossuth Lajos
Gépipari Technikumban érettségiztem (1972-ben), majd Kispesten
a Ganz Műszer Műveknél helyezkedtem el mint gépésztechnikus,
majd a Műszer- és Irodagép-értékesítő Vállalatnál dolgoztam.
István: – Érden születtem, a gyerekkoromat itt töltöttem, majd a
középiskolát Budapesten, a Puskás Tivadar Távközlési Technikumban 1969-ben végeztem el. Első
főiskolám a Bánki Donát Gépipari
Műszaki Főiskola, majd a Kandó
Kálmán Villamosipari Főiskola következett, később szaküzemmérnök lettem digitális irányítástechnika szakon.
Első munkahelyem a budaörsi
Texelektróban volt, majd 1975-ben
kerültem az Országos Számító-

géptechnikai Vállalathoz mint alkatrész-karbantartó, majd a tesztelőlaborban
üzemmérnökként
dolgoztam. Kineveztek vezető beosztásba, de 2 év után rájöttem, a
vezető pozíciókat nem nekem találták ki. Vonzottak az újítások, és
ez meghatározta atomerőműves
éveimet is.

Vissza Budapestre?
István: – 1979-ben Érdről jöttünk
ifjú házasként Paksra. Érdekelt
minket a paksi kihívás. Első tervünk
az volt, hogy pár évet maradunk,
aztán vissza a fővárosba dolgozni.
Akkor nehezen tudtuk elképzelni,
hogy vidéken éljünk.

Atomerőművesek lettünk
István: – 1979. február 1-jén kezdtem a Paksi Atomerőmű Vállalatnál, a Folyamatirányítási Osztály
számítógépüzemében. Aztán jöttek a tanfolyamok 1980-ban a valamikori Szovjetunióban. Mi Szeverodonyeckben tanultunk, közel
négy hónapig. Úgy alakult, hogy
nekem a reaktor belső ellenőrző
rendszere, a Hindukus lett az első
számú területem, de ott volt még
az M60 adatgyűjtő, az SZM–2 mint
központi folyamatirányító számí-

tógép. Itt egy kicsit megtanultam
oroszul, mint legtöbbünk akkoriban, mert az orosz, a grúz, az ukrán
szakemberekkel egymás hajában
szétfújtuk a választékot.

Csapj a kezembe
Juli: – Több állásinterjún is voltam,
mire 1979 júniusában sikerült helyet találnom.
Akkoriban sok előítélet volt a műszaki végzettségű nőkkel szemben. Végül is az Üzembehelyezési
Főosztály vezetője azt mondta,
még nem tudom, milyen munkát
tudok neked adni, de csapj a kezembe. Nekem ez akkor olyan volt,
mint egy kamikazeugrás. 1979. december 4-én léptem be a Paksi
Atomerőmű Vállalathoz. Hurrá!
Közben szeptemberben megkaptuk a 2 szobás lakásunkat. Addig
István járt haza hétvégéken, ezután én jártam Paksra.

Mozgalmas évek
Juli: – Négy évig az Üzembehelyezési Főosztályon az információs
csoportban, majd 1984-től 2006ig, a nyugdíjazásomig az Üzemviteli Igazgatóság metrológiai laboratóriumban dolgoztam hitelesítő,
később minősítő technikusként.
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Mérőeszközökön a törvény által
előírt hitelesítést végeztem az Országos Mérésügyi Hivatal kihelyezett laboratóriumában. Később
akkreditált laboratórium lettünk.
Szerettem itt is dolgozni, jó és ös�szetartó kollégáim voltak.

Újítások megvalósítása
István: – Az erőmű 1. blokki üzembe helyezése (1982) után szinte
azonnal gondolkodtunk kollégáimmal az elavult rendszerek
modernebbre váltásáról. Így lett
a Hindukusból PDA-VERONA,
az M60-ból IMR, az SZM–2-ből

 CADA-rendszer. Ezek, úgy tuS
dom, a mai napig működnek, természetesen a technika fejlődésével frissülve.

Nagyon szép évek
voltak ezek szakmai
szempontból,
számomra közel egy
tucat újítással.
Ma egy ifjú titán nem tudja elképzelni, hogy az eredeti szovjet számítógépekben egy kB memória fél
laptopnyi méretű volt. Ezeket az
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alkatrészeket kellett kiváltanunk.
Az új kollégákat be kellett tanítani,
e feladatból is bőven jutott. Aztán
jöttek a rendszerszintű rekonstrukciók. 1995-től a nyugdíjba vonulásomig, 2006. december 31-ig
a Reaktorvédelmi Rekonstrukciós
Projektben tevékenykedtem. Gyönyörű időszak volt, nagyszerű kollégákkal.

Családunk
István: – 1976 szeptemberében házasodtunk. Gyerekeink – István,
Júlia, Ágnes – már őspaksinak számítanak, a harmincas éveiket ta-
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possák. István Budapesten él és
dolgozik, még nincs családja. Júlia
itt él Pakson, az erőműben dolgozik. Kisfia, unokánk, Zétény bearanyozza a napjainkat, ősszel megy
iskolába. Ágnes diplomás, Sopron
közelében, Hegykőn él, és Ausztriában, egy gyógyszállóban dolgozik, aktívan kick-boxol, országos
versenyekre jár.

Új kihívás
Juli: – Nyugdíjasként van egy új elfoglaltságom, egy kis vállalkozás.

Emberek
egészségével,
egészséges
táplálkozással,
víztisztítással,
vegyszermentes
háztartás
népszerűsítésével
foglalkozom.
Fontos számomra a környezet védelme és az emberek egészsége,
és persze a barátsága.

Agykarbantartás

edzője. Neveltjeim általában 10 és
20 év közöttiek. Mai napig edzősködöm, sajnos a Covid most kicsit
bezavar. Klubunk a Paksi Sportegyesület teniszszakosztályához
kötődik, ez is egy család, aranyosak az amatőr sporttársak is.
Könyv, zene mindig kéznél van, ma
már hangos könyvvel is lehet kapálni.
Juli: – Családi házban élünk, szeretek a kertben tevékenykedni. Imádom a virágokat és az állatokat.
Két cicánk van, és néha jön Ági
lányom kutyája is „nyaralni” hozzánk. Az unokánk is a törpe tacskójával gyakori vendég.
Sopron közelében, Fertőhomokon
van egy házunk, oda gyakran járunk. A SÁ-RA termál- és gyógyfürdő gyönyörű. A határ mindkét
oldalán sok a kirándulási lehetőség, látványosság.

Nekem továbbra is
vannak bakancslistás
helyek. Ezt a
lányaimmal
tervezgetjük
megvalósítani.

István: – Óraadó tanár vagyok a
szekszárdi Ady-technikumban, villamos alapismereteket tanítok, felnőttképzés keretében, heti 15-20
órában, változó folyamatossággal.
Egy kis agykarbantartás. Romlik a
memóriám, időnként csak írható
(WOM).

Szeretek színházba, koncertre, múzeumba járni, kirándulni, főzni, új
recepteket kipróbálni. Fontos számomra a mozgás.
Korábban, úgy húsz éve jártuk az
országot-világot. Mára ez az igény
kicsit megkopott, megváltoztak az
igényeink a nyugalom irányába.
Olyan gyönyörű helyek vannak itt
Tolnában is.

Szabadidő

Pakson maradtunk

István: – A PSE teniszszakosztályának egyik alapító tagja vagyok,
2002-től 2014-ig vezetője, 2005-től

István: – Nem terveztük hosszú
távra Pakson az életünket, mégis
már 43. éve itt élünk. Új baráto-
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kat szereztünk, nagyon jól érezzük
magunkat itt, egy élhető kisváros.
Szinte mindent megkapunk lehetőségekben igényeink szerint,
amit nem, hát akkor autózunk.
Ma már nem tudnánk elképzelni,
hogy Budapesten éljünk.

Keress elfoglaltságot
István: – Mint 70 feletti gyakorló
nyugdíjas, szeretnék arról beszélni, hogy a nyugdíjra lehetőleg készüljünk. Ha nincs komolyabb korlát – egészségügyi vagy egyéb –,
akkor ciklikusan (naponta, hetente)
ismétlődő elfoglaltságot kell keresni. A tévé, internet, Facebook
nagyon jó, de ne legyünk a rabja,
mert elbutulunk. Heti találkozás
az emberekkel, ismételt kirándulások, egy kisebb közösséghez
tartozás, esetleg egy 4 órás kön�nyebb másodállás fel tudja dobni
a hétköznapokat (urambocsá! teremőr egy múzeumban).
Juli: – Nagyon fontosnak tartom,
hogy mindig legyenek céljaink.
Rövid és középtávú célokra gondolok. Ezek adnak értelmet napjainknak, szóval nem „ültünk le”.

Nyugdíjba vonult
kollégáink
2021. március–április
Szabó László csoportvezető
MVIGH ÜVIG ÜIFO ÜVO
Varga Tibor Istvánné csoportvezető BIG MINFO AVO
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„A tegezést ki kellett érdemelni”
Orbán Ottilia | Fotó: Bodajki Ákos

Jó hely és alkalom ez a hely a pandémia idején a visszaemlékezésre, különösen a régi kollégák körében.
A régi időkből olyan emlékek tűnnek elő, melyeket sokan közösen éltek meg. Régi motorosaink olyan
eseményeket és történeteket idéznek fel, amelyek már csak az ő emlékezetükben élnek. Benke Mihály,
a turbina-karbantartó csoport műszakvezetője emlékezik vissza online térben.
Misi elmondása szerint hetedik
gyerekként született 1960-ban, a
Paks közeli szép kis faluban, Németkéren. 8-9 éves korától már
érdeklődve hallott a paksi építkezésre járó falubeliektől („atomosoktól”) a hatalmas beruházásról.
Ezzel mintegy irányították a „vasas” szakma felé.
–– A faluban hallottál az építkezésről. Végül hogy kerültél az erőműbe? Mióta dolgozol itt?
–– 1978-ban Szekszárdon, a Rózsa
Ferenc Szakközépiskolában géplakatos-gépszerelőként végeztem,
és még ebben az évben felvettek a
Paksi Atomerőmű Vállalathoz (PAV)
karbantartó lakatosnak.
Egy rendkívül sokoldalú szakembergárdához kerültem, akik már
tapasztalatokkal rendelkeztek az
akkori és a várható karbantartási
feladatok elvégzéséhez: szivat�tyúk, hőcserélők, kazánok, szűrőberendezések, elzárószerelvények
stb., és nem utolsósorban a turbinaszerelés és a karbantartás területén.
Pár név azok közül, akik befogadtak, tanítottak, és megszerettették
a szakmát: Ódor Feri bácsi, Bodó

–– Hogyan alakult a pályád a későbbiekben?

rendezéseinek nullrevíziója, a
turbina szabályzórendszeri munkái szovjet irányítással, majd az
üzembehelyezési munkák, valamint az 1. blokki első revízió.
1986-ban gépkarbantartó, -javító
technikusi vizsgát tettem Pécsett.
Gazdasági vezetőm javaslatára, munkatársaim támogatásával
műszakvezetőnek neveztek ki. Jelenleg is ebben a pozícióban, művezető-helyettesként dolgozom.
Hosszú pályám során részt vettem
az erőmű élettartam-hosszabbítási, földrengésvédelmi megerősítési, teljesítménynövelési munkálataiban. Megtiszteltetés, hogy részt
vehetek a szakemberutánpótlás-mentori programban. A napi
munkám részeként – a főjavítások
között – az FKO másik üzemegységeinél végzem munkámat.
2020 májusában – a munkaviszony megtartása mellett – nyugállományba vonultam. Reményeim
szerint 2024-ben, amikor feleségem is jogosult lesz, együtt válunk
igazi nyugdíjassá.

–– A sorkatonai szolgálatom letöltése után, 1982-ben ugyanitt folytattam a munkámat. Főbb
munkáink: az épülő blokkok be-

–– Visszatekintve az elmúlt évekre,
ez az időszak nagyon hosszúnak,
de rendkívül tartalmasnak tűnik.
Kevesen mondhatják el magukról,

Guszti bácsi, Zakál Zoli és Bán Pista bácsi, Nagykollár Gyula és Imre
Gyula bácsi. A feladatokat együtt,
egymásra odafigyelve, segítve, közösen végeztük. Az idő múltával,
ki előbb, ki később, megengedték a tegezést is. Ki kellett érdemelni! A munkák szaporodtak,
folyamatosak voltak a képzések,
vizsgák a PAV-on belül: a teherlift
kezelésétől a daru irányításán át
a számítógép-kezelésig mindent
meg kellett tanulni. Létrejöttek a
különböző üzemegységek: Armatúra-karbantartó Osztály (AKO),
Forgógép-karbantartó
Osztály
(FKO), Reaktor-karbantartó Osztály (RKO). Én az FKO-n, a turbina-karbantartókhoz
kerültem.
1979-80-as években lehetőséget
kaptam az 1. blokki turbinák szerelésén, az alapgerendák hántolásától (Gyár- és Gépszerelő Vállalat)
kezdve, egészen az üzembe helyezésig részt venni.
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hogy ennyi időt töltöttek el egy
atomerőműben.
–– A 42 év alatt volt egy hétéves
kitérő, amikor nem a PA Zrt. munkavállalója voltam. 1997-ben magánéleti problémák miatt tettem
egy kis kitérőt. Ekkor lettem „gépkaros” (Gépészeti Tervező, Szerelő és Karbantartó Kft.), ahol megismerkedhettem a csőszerelési
szakmával (izometriák, hegesztési
technológiák, minőségfelügyeleti
tervek stb.). 2001-ben már ismét az
FKO-n dolgoztam mint az Atomix
munkavállalója, 2004-ben kerültem ismét a PA Zrt. állományába.
–– Milyen díjban és elismerésben
részesültél az évek során?
–– Szovjet Állami Kitüntetés közös
munkáért 100 magyar dolgozónak
– közöttük lehettem (1987). A 100
éves a magyar villamos energia
versenyen I. helyezés csapatban:
Hanuszka Sanyival, Szabó Gyulával
(1988). Számomra legkedvesebb –
az ESZI tanulóitól kapott – pedagógusnapi elismerés (1990). Igazgatósági Nívódíj 2015, kétszeres
10 éves törzsgárda-elismerés.
–– Szeretném, ha néhány szót
mondanál a családodról is. Érdekel az is, hogy mivel töltöd a szabadidődet.   
–– Feleségemmel, Erzsikével – aki
szintén a PA Zrt. munkavállalója –
40 éve vagyunk házasok. Három
fiunk született. A legfiatalabb Matyi, aki szintén az FKO-n dolgozik,
tehát tulajdonképpen kollégák vagyunk. Dani a legidősebb, ő Pakson él, míg Viktor Taksonyban.
Különösebb
hobbim
nincs.
A nehéz fizikai munka után szabadidőmben olvasok, rejtvényt fejtek,

barkácsolok. Pihenés számomra a
németkéri szülői házaknál végezhető mezőgazdasági munka. Itthonról haza járok.
És fontosnak tartom megjegyezni,
hogy eddig 75 alkalommal adtam
vért!
–– Ha visszamennél az időben, akkor ugyanezt az utat járnád be? Ide
jönnél dolgozni az atomerőműbe?

–– Lepergetve az elmúlt 42 évet,
újra ezt az életet, pályát választanám.
–– Mi a legfontosabb dolog az
életedben?
–– A legfontosabb dolog számomra, hogy tudom, gyermekeink
büszkék a szüleikre. Hála mindezért Istennek!
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A világelitbe tartva
Kanczler-Thuróczy Zsuzsanna | Fotó: Schmidt Ferenc
Minden fiatal azzal a céllal kezdi
meg sportolói pályafutását, hogy
egyszer világbajnokságon vagy
olimpián küzdjön hazájáért. Nagyon úgy fest, hogy a paksi 52
kilogrammos judós Pupp Réka az
idei évben megvalósítja gyermekkori álmát.
Hogy ne csak a tisztes helytállás reményében lépjen szőnyegre a közelgő világeseményeken, arról az
áprilisi lisszaboni Európa-bajnokságon gondoskodott, hiszen egészen
kontinensbajnoki bronzéremig ju-

tott a viadalon. Ezzel belépett egy
olyan elit klubba, melynek tagjai
csak néhány főt számlálnak a paksi
judoszakosztályban.
Rékával beszélgettem az ez évi
szenzációs meneteléséről – különös
tekintettel az Eb-re – és arról, hogy
milyen célokkal vág bele a közelgő
hatalmas megmérettetésekbe. Reméljük, hogy folytatódik szenzációs
sportformája, és beigazolódik esetében is a mondás, miszerint evés
közben jön meg az étvágy.
–– Nemrég érkeztél meg a felnőttEurópa-bajnokságról, ahol életed

eddigi legkiemelkedőbb eredményét érted el, hiszen bronzérmet
szereztél. Milyen érzéseid vannak
így pár nappal e hatalmas siker után?
–– Most már felocsúdtam abból
a sokkos állapotból, hogy hű mekkora dolgot tettem. Szimplán csak
nagyon boldog vagyok, hogy ös�szejött ez a szép eredmény. Az a
sokévnyi munka, amit beletettem,
most végre egy igazán rangos versenyen beérett, hiszen két ötödik
helyem volt már Eb-ről, de érmes
még nem voltam. Nagyon jó érzés,
hogy ott állhattam a dobogón, és
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elmondhatom azt, hogy most már
felnőtt-Eb-érmem is van.
–– Szerinted ez az eredmény már
néhány éve is benned volt, vagy
most jött el a pillanat, hogy végre
megkoronázhasd eddigi pályafutásodat?
–– Szerénytelenül hangzik, de úgy
érzem ez az eredmény már tavaly
is bennem volt, mert megvolt a lehetőség, és nem dolgoztam kevesebbet, de valamiért akkor még
nem álltam készen, és a sors úgy
akarta, hogy most, az olimpia előtt
sikerüljön, és egyfajta lökést, pluszt
adjon. Biztosan fejlődtem a tavalyi évhez képest. Nem feltétlenül
fizikálisan, hiszen már akkor is úgy
éreztem, hogy ott vagyok az élmezőnyben erőnlét szempontjából.
Persze akadnak nálam erősebbek
is. Aki figyeli a női 52 kilogrammos
súlycsoport nemzetközi alakulását
láthatja, hogy tényleg vannak olyan
lányok, akik hihetetlenül nagy erővel
rendelkeznek. Úgy gondolom, hogy
ez évi sikereimet főként annak köszönhetem, hogy fejben sikerül úgy
összeraknom magam versenyről
versenyre, hogy ne nyomjon össze
a rám nehezedő tét. A tavalyi Eb-n
történt az, hogy egy kemény, de
legyőzhető svájci judóst kaptam a
nyolc közé jutásért, és átfutott a fejemen, hogy úristen, itt a lehetőség,
most meg kell ragadnom az alkalmat. Ez görcsössé tett, és ki is kaptam. Idén viszont kiemelt voltam, és
ez sem nyomott össze. Úgy voltam
vele, hogy ha meglesz a sorsolás,
mindig csak egy meccsre, a következőre fókuszálok.
–– Tudvalevő, hogy már a versenyt
megelőző este megvan a sorsolás.
Te meg szoktad nézni, hogy ki lesz
az első ellenfeled?
–– Nem. Mindig csak a verseny
napjának reggelén szoktam megtudni, hogy kivel kezdek, és még ak-
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kor sem összpontosítok az azt követő ellenfél-lehetőségekre, de akkor
már lehet tudni, hogy ha bejutok a
legjobb nyolc közé, akkor ki fog rám
várni a negyeddöntőben. Ezt próbálom elengedni, és csak az első
meccs lebeg a szemem előtt.
–– Az Eb-t megelőzően parádés
sorozaton mentél keresztül, hiszen
január óta az összes versenyen, legyen szó Mesterek Tornájáról vagy
Grand Slamről, pontszerző vagy érmes helyezésekkel tértél haza. Sokan találgattak veled kapcsolatban,
hogy mi lehet ennek az elképesztő
lendületnek az oka. Össze tudnál
szedni és megosztani velem néhány
komponenst, hogy mi lehet a titok,
vagy még magad sem tudod igazán?
–– Hogy mi az a sok minden, ami
most összeállt bennem, arra még
nincs meg a tökéletes válasz. Az biz-

gozhatok. Emellett most már elköltöztem a szülői házból, és saját
lakásban élek, ahol tényleg csak
magammal foglalkozhatok. Hazamegyek edzések között, becsukom
az ajtót, és csak magam vagyok a
gondolataimmal.
–– Bejött neked ez a karanténidőszak? Tudvalevő, hogy a versenyeket
úgynevezett „burokrendszerben”
bonyolítják le, és már több nappal a
szőnyegre lépés előtt be kell vonulni egy adott ország szállodájába, és
ott kell kuksolni a verseny napjáig.
–– Nem egyszerű, de szerencsére
mindig találok valamit, ami leköti
a figyelmemet. Tanulok, olvasok,
de a pécsi egyetemi tevékenységem most így, a vizsgaidőszak előtti hónapokban inkább a beadandó
dolgozatokra korlátozódik. Van, aki
nagyon nehezen bírja ezt a fajta bezártságot. Most, hogy így belegon-

tos, hogy nagyon jót tett, hogy az
utóbbi időben hét közben is sok
időt töltök Budapesten az Európabajnok Karakas Hedvig klubjában,
ahol sok minőségi partnerrel dol-

dolok, elképzelhető, hogy jót tett
nekem ez az időszak. Nemrég fogalmazódott meg bennem, hogyha
2020-ban rendezték volna meg az
olimpiát, akkor szerintem nem sok
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reményt fűztem volna magamhoz,
már ami az ottani eredményességet illeti. Viszont a karanténidőszak
alatt – lévén nem voltak versenyek,
és judózni sem szabadott – nagyon
kemény kondicionális programot
tudtam végrehajtani, és ez az év végére épült be a judómba. Mikor tavaly júliusban néhány hónap szünet
után újra elkezdtem judózni, hát
elég kétségbeejtő volt a helyzet,
de szerencsére viszonylag gyorsan
helyreállt a dolog. Sok mindenkinek nem tett jót, hogy eltolták az
olimpiát, de nekem kellett ez az
egy év.
–– A mentális oldalról eddig nem
nagyon beszéltünk. Aki kívülről figyel téged, láthatja, hogy fejben is
nagyon összeszedett vagy. Változott
valami ezzel kapcsolatban az elmúlt
évekhez képest?

–– Először év elején, januárban a
Dohai Mesterek Tornáján próbáltam valamit máshogy csinálni, mint
addig. Éreztem, hogy amit addig
csináltam, az nem nagyon jött be.
Oda úgy utaztam ki, hogy tudtam,
előtte keményen edzettem. Fejben
kitisztítottam magam. Ebben szakember is segített, egy sportpszichológus. Úgy voltam vele, hogy én
mindent megtettem, akkor miért ne
jöhetne össze a dolog. És érdekes
módon az ott szerzett ötödik hely –
hisz hosszú idő után éremért küzdhettem – és a mentális segítség dobott rajtam akkorát, hogy beindult
a kellő lendület. Ezután jött a Tel
Aviv-i Grand Slam, és ott már úgy
mentem fel a bronzmeccsre, hogy
nincs más opció, csak én nyerhetek,
és be is jött. Elhittem, hogy győzhetek, és szerintem kívülről is látszott

azon a meccsen, hogy nem nagyon
adok esélyt az ellenfelemnek. Mivel
fejben sokkal tisztább vagyok, mint
korábban, ezért merek befordulni
bátran jobbra és balra egyaránt.
Könnyebben tudok reagálni bármire, sőt visszanézve a meccseimet,
magam is meglepődök, hogy milyen mozdulatok, akár mentések jelennek meg küzdelmeimben. Nincs
meg az a gát, amit korábban felállítottam magamban, és nem vagyok
görcsös. Régebben megfigyelhető
volt, hogy nem mertem befordulni
egy dobásra, vagy váltani, de mostanság jobban kinyitok, és felszabadítom mindazt, ami bennem volt
idáig is, és a mentális egyensúly hatására kiszabadult.
–– Nagyon jól állsz a lábadon, hisz
az elmúlt versenyeken alig tudtak
akciót dobni rajtad. Ennek mi az
oka?
–– Nem érzem úgy, hogy nagyon
más munkát végeznék, valószínűleg
ez is a fejemben levő egyensúllyal
van összefüggésben. Ha fönt minden oké, akkor ez a mozdulataimra
is kihat.
–– Lehet jósolni a világbajnoksággal vagy az olimpiával kapcsolatban? Folytatódhat ez a gyönyörű sorozat, amit év eleje óta produkálsz?
–– A vb Budapesten lesz, ez mindenképpen pozitívum, kicsit több
mint egy órát utazom, és már a
világbajnoki helyszínen lehetek.
Konkrétumot hadd ne mondjak,
nem akarok magamra terheket pakolni, de afelől mindenkit biztosíthatok, hogy oda fogok állni nagyon
keményen. Az olimpiai helyszín is
ismerős, sokszor jártam már Japánban, és a judo szentélyében mindig
hatalmas élmény harcolni. Úgy gondolom, hogy ha mind mentálisan,
mind testileg és sorsolásügyileg is
rendben leszek, akkor képes lehetek valami nagyot alakítani.
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Nevem: Dénes Leila
Születésem helye, ideje: Mohács, 2021. január 29.
Születéskori súlyom: 3740 g
Hosszúságom: 59 cm
Testvérem: Attila, 3 éves
Anya: Dénes-Dömötör Nóra, a Tolna Megyei Balassa János
Kórházban műtősnő
Apa: Dénes Attila, a Turbinaosztályon turbinagépész

Nevem: Lacza György Sándor
Születésem helye, ideje: Mohács, 2021. február 2.
Születéskori súlyom: 3320 g
Hosszúságom: 52 cm
Első gyermek vagyok a családban.
Anya: Juhász Luca, a Tájékoztató és Látogatóközpont
Atomenergetikai Múzeumban tájékoztatási előadó
Apa: Lacza Balázs, hegesztő, lakatos

Nevem: Debreceni Mátyás
Születésem helye, ideje: Dombóvár, 2021. február 20.
Születéskori súlyom: 3940 g
Hosszúságom: 53 cm
Testvérem: Tamás, 2 éves
Anya: Debreceni-Takács Nikolett, Vak Bottyán Óvoda és Bölcsőde,
óvodapedagógus
Apa: Debreceni István, a Biztonsági Rendszer Osztályon műszerész

Nevem: Sólya Etelka
Születésem helye, ideje: Szekszárd, 2021. március 13.
Születéskori súlyom: 2840 g
Hosszúságom: 53 cm
Első gyermek vagyok a családban.
Anya: Sólya-Lukács Kitti, a Neobaby Babafelszerelési Szakáruháznál
értékesítő
Apa: Sólya Levente István, az Irányítástechnikai Műszaki Osztályon
berendezésfelelős
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Gyászközlemény
Vlaska János (1947–2021)

2021. március 13-án, életének 74. évében el-

Kissné Farsang Erika | Fotó: saját archívum

Czompó János (1970–2021)

2021. március 30-án, 50 éves korában elhunyt Czom-

hunyt Vlaska János, az MVM Paksi Atomerő-

pó János, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. munkavál-

mű Zrt. nyugdíjasa. 1947. március 21-én szü-

lalója. 1970. július 11-én született Dunaújvárosban.

letett Bölcskén. 1980. május 21-én vették fel

2018. június 18-án vették fel az MVM Paksi Atomerő-

a Paksi Atomerőmű Vállalathoz. 1989. január

mű Zrt.-hez. 2021. március 30-án történő elhunytáig

16-án történő rokkantsági nyugdíjazásáig a

a Biztonsági Rendszer Osztályon dolgozott műsze-

Műszerkarbantartási Osztályon dolgozott műszerész mun-

rész munkakörben.

kakörben. Temetése 2021. március 19-én, a bölcskei katoli-

Temetése 2021. április 9-én, Dunaföldváron, a Fehérvári úti temető-

kus temetőben volt, ahol családja, barátok, ismerősök, volt

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

munkatársak vettek tőle végső búcsút.

tőle végső búcsút.

Rózsa Sándor (1947–2021)

Tell Henrikné (1946–2021)

2021. március 29-én, 73 éves korában el-

2021. április 2-án, 74 éves korában elhunyt Tell Hen-

hunyt Rózsa Sándor, az MVM Paksi Atom-

rikné, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa.

erőmű Zrt. nyugdíjasa. 1947. november 8-án

1946. szeptember 8-án született Pakson. 1987. ja-

született Ozorán. 1981. április 13-án vették

nuár 18-án vették fel a Paksi Atomerőmű Vállalathoz.

fel a Paksi Atomerőmű Vállalathoz. 2001.

1996. szeptember 8-án történő korengedményes

december 30-án történő korengedményes

nyugdíjazásáig a Külső Szolgáltatási Osztályon dol-

nyugdíjazásáig az Építészeti és Szakipari Szerviz Osztályon

gozott élelmezésvezető-helyettes munkakörben.

dolgozott víz- és fűtésszerelő csoportvezető munkakörben.

Temetése 2021. április 10-én, Pakson, a Fehérvári úti temetőben

Temetése 2021. április 23-án, Pakson, a református temető-

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

ben volt, ahol családja, barátok, ismerősök, volt munkatár-

végső búcsút.

sak vettek tőle végső búcsút.

Szucsán Marina (1961–2021)

2021. március 29-én, életének 60. évében el-

Szakály Árpád (1948–2021)

2021. április 10-én, életének 73. évében elhunyt Sza-

hunyt Szucsán Marina, az MVM Paksi Atom-

kály Árpád, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nyugdíja-

erőmű Zrt. munkavállalója. 1961. december

sa. 1948. november 2-án született Gáton. 1981. októ-

6-án született Noginszkban. 1987. június

ber 28-án vették fel a Paksi Atomerőmű Vállalathoz.

30-án vették fel a Paksi Atomerőmű Vállalat-

2006. december 30-án történő korengedményes

hoz. 2021. március 29-én történő elhunytáig

nyugdíjazásáig a Villamos Karbantartó Osztályon

a Fejlesztési és Elemzési Osztályon vezető mérnök munka-

dolgozott vezető szerelő munkakörben.

körben dolgozott.

Temetése 2021. április 30-án, a tolnai temetőben volt, ahol család-

Temetése 2021. április 17-én, Pakson, az evangélikus teme-

ja, barátok, ismerősök, volt munkatársak vettek tőle végső búcsút.

tőben volt, ahol családja, barátok, ismerősök, volt munkatársak vettek tőle végső búcsút.

Az atomerőmű dolgozói megőrzik elhunyt munkatársaik emlékét.
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„Mindeneknek mindenné lettem”
Prancz Zoltán | Fotó: stock.adobe.com

„A Sziriusz van tőlem távolabb /
Vagy egy-egy társam, jaj, ki mondja
meg?” – kérdezi Tóth Árpád a Lélektől lélekig című versében, megannyi magányos csillaghoz hasonlítva az embereket, akik között „a
roppant jeges űr lakik”.
Közhelyszerű, ám aligha vitatható
igazság, hogy minden ember egy
külön világ. Közöttük hidat verni,
azaz élő és építő, lélekig hatoló
kapcsolatokat teremteni gyakran
nehéz, sőt olykor reménytelen vállalkozás – legyen bár ennek oka az
eltérő kulturális hátterük, neveltetésük, életkoruk, életútjuk, gondolat- és érzésviláguk, képzettségük,
intelligenciájuk vagy egyszerűen
csak a nehéz természetük. „Lelkekkel lelkesülni lelkem hiába vágy /
lelkeknek egyesülni nincsen menyasszonyágy” – írja Babits is Egy szomorú versében.
A filozofáló görögök a dialektikával,
a másik érvrendszerébe helyezkedve történő vitázás és közös belátásra jutás tudományával igyekeztek
áthidalni az emberek közötti távolságokat. Csakhogy két lélek közeledése egymáshoz általában nem
a jól artikulált, logikailag letisztult
állítások terepén, sőt gyakran még
csak nem is a verbalitás szintjén jut
esélyhez. Sokkal éteribb tényezők
is hatnak e téren. A másik helyzetébe való beleélés, a mintegy a másik
szemével látás intuitív képességét,
avagy egyszerűen csak az együttérzést említhetjük itt – a teljesség
igénye nélkül. Olyasmiről van tehát szó, amit az angolszász kultúrkörből származó metafora így ad

vissza: járni egy mérföldet a másik
ember cipőjében.
Retorikailag is megragadó kibontását találjuk mindennek Pál apostol
korinthosziakhoz írt leveleiben: „Ki
beteg, hogy én is beteg ne volnék? Ki botránkozik meg, hogy én
is ne égnék?” „Mert én, noha mindenkivel szemben szabad vagyok,
magamat mindenkinek szolgájává

Mindeneknek mindenné lenni: elmenni a másikért odáig, ahol ő
ténylegesen van, földrajzi és átvitt,
azaz kulturális, intellektuális és mindenféle értelemben, közben mégsem csorbítani a saját értékrendet
és az átadandó üzenetet – életelv
volt az apostol számára. Egyben
ez a kereszténység, a Krisztus-követés lényege is. Pál emez életelv

tettem, hogy a többséget megnyerjem. És a zsidóknak zsidóvá
lettem, hogy zsidókat nyerjek meg,
a törvény alatt valóknak (értsd ezen
az előbb említett, a mózesi törvény
ismeretével rendelkező zsidóságot
– P. Z.) törvény alatt valóvá, hogy a
törvény alatt valókat megnyerjem.
A törvény nélkül valóknak (értsd
ezen a mózesi törvényt nem ismerő
többi népet – P. Z.) törvény nélkülivé, noha nem vagyok Isten törvénye
nélkül, hanem Krisztus törvényében való, hogy törvény nélkül valókat nyerjek meg. Az erőtleneknek
erőtlenné lettem, hogy az erőtleneket megnyerjem. Mindeneknek
mindenné lettem, hogy minden
módon megtartsak némelyeket.”

gyakorlásában tehát Jézust követte, aki valóban a lehető legközelebb jött hozzánk: „Aki […] nem
tekintette zsákmánynak, hogy ő
Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát
vévén föl, emberekhez hasonlóvá
lett. És mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta
magát, engedelmes lévén halálig,
még pedig a keresztfának haláláig”
– olvassuk a filippibeliekhez írt levélben.
Jézusban tehát Isten lett emberré, hogy reményteljessé tegye a
reménytelent: áthidalja az Isten és
ember, ezáltal pedig az ember és
ember közötti fényévnyi távolságokat.

