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Dr. Kovács Antal
kommunikációs igazgató

Kedves Olvasók!
Éltek már át igazi nyári vihart – folyamatos villámlással, hatalmas felhőrendszerrel – az Alföld pusztaságában, kint, a „tengersík vidékin”? Gyönyörű látvány, és az ember hirtelen kicsinek érzi magát, amikor igazán
táncba kezdenek az elemek. A 21. században hajlamosak vagyunk azt
hinni, hogy legyőztük, igába hajtottuk a természetet úgy, ahogyan azt az
ipari forradalom idején elképzelték. Kiiktattuk a leggyakoribb veszélyeket, nincsenek áradások, ismerjük az időjárást, ha futni megyek a paksi
határba, nem támadnak rám vadállatok, megszelídítettük a legnagyobb
és legkisebb elemeket – áramot termelünk a folyó zúgásából ugyanúgy,
mint az atom magjából. A pusztai vihar szépségét csodáljuk, de veszélyesnek már nem érezzük.
Majd amikor elégedetten hátradőlnénk, érkezik egy miniatűr vírus, és
térdre kényszeríti a világot. A természet visszavág, és újra megszabja
mind a 7,8 milliárd ember életét a földön. A legnagyobb kérdés ebben a
helyzetben nem az lesz, hogy úrrá tudunk-e lenni a koronavíruson – biztos vagyok benne, hogy igen, hogy az oltások megoldást jelentek majd
hosszú távon is –, hanem hogy tanulunk-e belőle, szakítunk-e végre azzal
a több száz éves szemlélettel, amely szerint a természetet legyőzni kell,
és inkább megpróbálunk együtt élni vele.
Márciusi lapszámunkban megnézzük, hogy egy speciális esetet, az erőmű biztonságának fenntartását szolgáló WANO partneri vizsgálatokat
hogyan befolyásolta a pandémia. Interjút olvashatnak továbbá Németh
Lajossal, a hazai meteorológia doyenjével arról, hogyan fejlődött, és hol
tart ma ez a tudományterület, és egyebek mellett megismerhetik a műanyagok fajtáit, amely így segítséget nyújt az otthoni szelektív hulladékgyűjtésben.
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WANO partneri

vizsgálatok újratöltve
Torma Dóra | Fotó: László-Boglári Orsolya
A tavalyi év nemzetközi együttműködésének egyik sarokpontja lett volna a Paksi Atomerőműben az
Atomerőművet Üzemeltetők Nemzetközi Világszövetsége (World Association of Nuclear Operators –
WANO) vállalati vizsgálata, amely kivételesen nem csupán az erőművet, hanem annak kapcsolódásait a
tulajdonoshoz, a teljes MVM Csoport működését tervezte áttekinteni. A pandémia azonban (itt is) közbeszólt, a vizsgálatot végző külföldi szakértők nem tudtak az országba utazni, így a megmérettetést elhalasztották. Az utazás még most is kockázatos, így idén februárban egy kisebb, szűkebb körű csoport
folytatott le egy korlátozottabb vizsgálatot a Paksi Atomerőműben, és ők is különleges intézkedések
mellett érkezhettek csak az országba, míg az MVM előzetes látogatását online hajtja végre a WANO
márciusban. Roman Bojkovskyval, a mohi atomerőmű WANO-képviselőjével, a vizsgálócsoport vezetőjével beszélgettünk.
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–– Meddig halasztották a korábbi
vizsgálatot? Lesz különbség a megvalósulásban az eredetileg tervezetthez képest?
–– Az MVM vállalati vizsgálatát
(Corporate Peer Review – CPR)
majdnem pontosan egy évvel kellett elhalasztanunk. Eltérés a tervezettől annyiban lesz, hogy az előzetes vizsgálat 2021 márciusának
utolsó hetében videókonferencián zajlik majd, míg magát a nagy
CPR-t már személyesen tervezzük
szeptemberre.
Most a szokásos WANO-vizsgálatot végezzük (Peer Review – PR),
néhány jelentős eltéréssel: kisebb
csapattal, és a vizsgálat kiterjedése is szűkebb körű. A megszokott
16 helyett csak 6 területet vizsgálunk, így a sztenderd 20-25 fős
csapat helyett csak kilencen érkeztünk. Kisebb csapatot könnyebb
ugyan létrehozni, de nehéz volt
megfelelő számú tapasztalt vizsgálót találni, akik készek utazni jelen
helyzetben. Az oltások ezt a problémát nagyrészt megoldják majd a
jövőben.
–– Milyen biztonsági intézkedések
mellett érkeztek a vizsgálók Paksra? Volt-e előzetes feltétele annak,
hogy az erőmű területére léphessenek – tesztek, oltás esetleg?
–– Negatív PCR-teszttel jöhettünk csak Paksra, és az érkezésünk
után a paksi hotelben ismét teszteltek minket. Autóval érkeztünk
mindannyian, így teljesen el tudtuk
kerülni, hogy esetleg a reptéren
megfertőződjünk. Tartjuk a távolságot, használunk maszkokat, és
betartunk minden szabályt annak
érdekében, hogy minimalizáljuk a
fertőzés esélyét. A többi regionális
WANO-központ hasonló preventív

intézkedéseket tett a tavaly ős�szel lefolytatott vizsgálatok során,
és a tapasztalataikat felhasználtuk a paksi vizsgálat tervezésekor.
Az oltások még nem elérhetők számunkra, de reméljük, ez változik a
közeljövőben.
–– Milyen speciális intézkedéseket
vezettek be a WANO-központok
világszerte a járvány elleni védekezés kapcsán?
–– A pandémiás helyzet a WANO
számára is új volt. Intenzíven kutatjuk, hogyan tudjuk úgy teljesíteni a
munkánkat, hogy közben biztonságos is legyen. A Covid–19-fertőzések miatt világszerte masszívan el
kellett halasztani a WANO tevékenységeit a tavalyi évben, mert
ezek közül sok nemzetközi repülőutakkal és sok résztvevős ülésekkel járt. Nyilvánvaló, hogy ezek ma
elfogadhatatlan mértékben veszélyesek. A WANO – más szervezetekhez hasonlóan – koncentráltan
törekedett arra, hogy innentől minél szélesebb körben használja a
távoli elérést biztosító technológiákat a workshopok és tréningek
esetében. A moszkvai központ
által szervezett online workshopok
és támogató missziók igen népszerűek lettek például. De legfontosabb szolgáltatásaink, a partneri
vizsgálatok személyes jelenlétet
igényelnek az adott telephelyen.
–– Hány vizsgálatot halasztottak el
összesen, és hogyan?
–– A Covid–19-pandémia az egész
világ problémája, nincsenek kivételek. Még Kína sem ignorálhatja
a helyzetet annak ellenére sem,
hogy már kevesebb mint 400 fertőzött van náluk. Nem tudom a
pontos számokat, de annyit bizto-
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san mondhatok, hogy a legtöbb
tervezett vizsgálatunkat elhalasztottuk tavaly, ezen belül gyakorlatilag minden nagy vizsgálatot (PR).
Az új blokkok indítása előtti előzetes vizsgálatokat (Pre Startup Peer
Reviews) nagyon nehéz elhalasztani, így erre a célra létrehoztunk
kisebb csapatokat. Az utóvizsgálatokat (Follow-Up Peer Reviews) általában kisebb csapat végzi, de itt
is néha szokatlan, eltérő módszereket használtunk. Az egyik erőműnél
például ugyanabban az országban
lévő másik atomerőművekből érkező helyi vizsgálók csapata végezte
ezt a moszkvai központtal szoros
együttműködésben. Vagy például
nálunk, a mohi atomerőműben az
utóvizsgálatot egy személyben végezte el a WANO egyik helyi képviselője (jómagam).
–– Készülnek arra, hogy esetleg
hosszú távon hasonló helyzetek
adódnak, hasonló szituációval kell
megbirkóznia a WANO-nak?
–– A WANO londoni irodája készített már egy általános irányelvet
arra vonatkozóan, hogy hogyan
alkalmazkodjunk az új körülményekhez a Covid–19-pandémia
során, és online fórumokat szerveztek azért, hogy a tagerőművek
megosszák közös tapasztalataikat
a témában. A „Vizsgálati program
– pandémiás stratégia” (Peer Review Programme Pandemic Response Strategy) című dokumentumban kiemelten szerepelnek
arra vonatkozó megoldások, hogy
hogyan kell vizsgálatokat lefolytatni pandémiás szituációban. Arra
számítunk, hogy még precízebb
és részletesebb megoldásokat fogunk tudni kínálni a közeljövőben
a most összegyűjtött tapasztalatok
alapján.
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Alig csökkent a hazai
áramfogyasztás

Hárfás Zsolt | Fotó: Hárfás Zsolt, stock.adobe.com
Az emberiséget sújtó koronavírus-járvány és a gazdasági recesszió következtében az előzetes becslések alapján 2020-ban globálisan 2%-kal csökkenhetett a villamosenergia-fogyasztás. Hazánkban tavaly
márciusig fogyasztásnövekedés, április és szeptember között csökkenés, az utolsó negyedévben viszont
többszázalékos növekedést tapasztalhattunk. 2020-ban hazánkban éves szinten összességében csak
mintegy 1,1%-os volt a villamosenergia-igény csökkenése a 2019. évi értékhez képest.

A hazai szélerőművek 35
ironikus napja

Alig csökkent az éves
fogyasztás

A tavalyi számsorokat böngészve szembesülhettünk egy igazán
paradox helyzettel. Az egész évet
alapul véve 35 (!) nap időtartamban a hazai szélerőművek nem
erőműként, hanem fogyasztóként
viselkedtek, hiszen az önfogyasztásuk (segédberendezések, hozzájuk tartozó infrastruktúrák villamos
energiával való ellátása) nagyobb
volt, mint az aktuális (0) termelésük! A szélerőművek áramigényét
ilyenkor jelentős részben a Paksi
Atomerőműben megtermelt villamos energia biztosította!

Tavaly a második és harmadik negyedévben tapasztalható fogyasztáscsökkenést követően októberben, illetve novemberben már 2,7,
illetve közel 5%-kal volt magasabb
a villamosenergia-fogyasztás, mint
az előző év, 2019 októberében és
novemberében. Ennek eredményeképpen 2020-ban – az egész
évet tekintve – csak minimálisan,
1,1%-kal csökkent az éves fogyasztás az előző, 2019-es évhez képest.
2020-ban közel bruttó 45,14 TWh
villamos energiát fogyasztottunk
a 2019. évi 45,66 TWh-val szem-

ben. Az év végi növekedési ütem
arra enged következtetni, hogy az
idei évben joggal számolhatunk
a villamosenergia-igény jelentős
növekedésével. 2020-ban a valós
fogyasztásnövekedés még nagyobb lehetett, hiszen hazánkban
a beépített napelemes háztartási
termelőegységek adatai közvetlenül nem jelennek meg a rendszeradatok között, miközben e kis
méretű termelők beépített kapacitása tavaly szeptember végére
már elérte a közel 640 MW értéket. Ahogy eddig, tavaly is a Paksi
Atomerőmű volt a hazai villamosenergia-termelés rendíthetetlen
bástyája.
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Az éves bruttó 45,14 TWh (100%)
villamosenergia-felhasználásból
a hazai erőművek összességében 33,46 TWh (74,13%) villamos
energiát termeltek, miközben
az import mértéke 11,68 TWh
(25,87%) volt.
A négy paksi blokk éves bruttó
villamosenergia-termelése 16,055
TWh volt, ez a mennyiség a hazai
termelés közel 48%-át és a hazai atomerőmű harmadik legnagyobb éves termelési értéket jelentette.

Növekvő megújulós
termelés
2020-ban a hazai megújuló energiaforrások 4,4 TWh villamos
energiát állítottak elő, ami 13,2%os részaránynak felel meg. Ebből
a nap: 4,79%, a szél 1,91%, egyéb
források pedig 6,5%-os arányban
részesedtek. 2019-ben a hazai
termelés megújulós részaránya
11,85% volt. Mindez azt is jelenti,
hogy 2020-ban az atomerőműnek

[TWh]
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A tavalyi csúcs 7095 MW
volt
Tavaly december 3-án 16 óra 45
perc körül megszületett az év
rendszerterhelési csúcsa, amely
7095 MW volt (15 perces) értéken,
amelyből az import 3004 MW-ot
tett ki. Itt érdemes megjegyezni, hogy a Paks II. Atomerőmű
beépített kapacitása csak 2400
MW lesz! Az új csúcsérték csak
10 MW-tal volt kevesebb, mint a
2019. évi 7105 MW-os történelmi
csúcs! Azoknak, akiknek kételye
lenne a Paks II. Atomerőmű létjogosultságát illetően, álljon itt egy
meggyőző adat!
A 2020. évi csúcs pillanatában a
hazai időjárásfüggő megújulók ismételten nem álltak a helyzet magaslatán, hiszen a szélerőművek
csak 24,4 MW teljesítményt adtak
a beépített, mintegy 328 MW-ból,
a naperőművek pedig 0 MW-ot

Éves bruttó atomerőművi termelés

50
40

és a megújulóknak köszönhetően
a hazai villamosenergia-termelés
közel 61%-a már klímabarát volt!
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Sokkoló importadatok
Az abszolút villamosenergia-import csúcsa 2020. december 14-én
16 óra 15 perc környéken 3240,5
MW volt, amely az adott rendszerterheléshez (6760 MW) viszonyítva
közel 47,9%-os import részarányt
jelentett!
Az import részarány tekintetében az abszolút csúcs 2020. augusztus 13-án 20 óra 15 perc körül
volt, hiszen ekkor a hazai fogyasztás maradéktalan kielégítéséhez
szükséges villamos energia 54%-a
külföldről érkezett! Tavaly összességében 1274 olyan negyedórás
időszak volt, amikor az import
részaránya meghaladta a 40%-ot.
Gondoljunk csak bele, ha nem
épülne meg a Paks II. Atomerőmű, és nem épülnének meg más,
Éves göngyölt energia – importszaldó
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biztosítottak a rendszer számára,
a csúcsterhelés ugyanis a naplemente után következett be. Miközben a beépített naperőművi
kapacitás – a decemberi adatok
szerint – közel 1360 MW volt!
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Éves bruttó egyéb hazai termelés
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A hazai villamosenergia-fogyasztás összetétele 2009–2020 között
Forrásadatok: Mavir, ábra: Hárfás Zsolt
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szükséges erőművek sem, akkor
kizárólag csak az importra támaszkodhatnánk. Ez pedig súlyos nemzetbiztonsági kockázatokat vet fel.
Magyarország lényegében kiszolgáltatottabbá válna amiatt, hogy a
hazai fogyasztáshoz szükséges villamosenergia-ellátás „kapcsolója”
más, külföldi országok, energiakereskedők kezében lenne. Az sem
biztos, hogy egyáltalán lesz a jövőben elegendő importlehetőség
a kieső európai kapacitások miatt,
hiszen a szénerőművek és például
a németországi atomerőművek
végleges leállításával hatalmas
alaperőművi kapacitások fognak
kiesni az európai rendszerből.

Növekvő naperőművi
kapacitások
Magyarországon a kormányzati
ösztönzők hatására folyamatosan
növekszik a villamosenergia-rendszerbe betápláló naperőművek

16000

száma. December eleji adatok szerint a beépített kapacitások értéke
már csaknem 1360 MW volt! Ezzel
kapcsolatban azonban nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a
naperőművek termelése napszaktól és időjárástól függően állandóan változik, ami megmutatkozik
abban is, hogy a tavalyi évben e
megújuló energiaforrás teljesítménye a nettó adatok alapján 0
és 1026 MW között, folyamatosan
változott.
Az ábrán is jól látható: a naperőművek teljesítménye a január és
december közötti negyedórás
időszakok közel 42%-ában 0 MW
volt. 1000 MW fölötti értéket pedig csak a negyedórás időszakok
0,1%-ában érték el. Ebből is egyértelműen kitűnik az a tény, hogy
a villamosenergia-rendszerben feltétlenül szükség van alaperőművekre, amelyek akkor is képesek
termelni, ha például nem süt a nap
vagy alig fúj a szél.

A naperőművek
nemzetgazdasági kérdései
Üdvözlendő, hogy növekszik a hazai naperőművi kapacitás, de ha
rendszer- és nemzetgazdasági
szinten vizsgáljuk e növekvő megújulós teljesítményeket, akkor
már most felmerülnek olyan kérdések, amelyekre időben kell a
megfelelő szabályozási (jogszabályi) megoldást megtalálni. Miről is van szó? A naperőművekben
termelt villamos energia kötelező
átvétele és bizonyos időszakokban
az alacsonyabb rendszerterhelések miatt a Paksi Atomerőmű termelését eddig néhány alkalommal
kismértékben már csökkenteni
kellett. Ez pedig rendszerszinten
vizsgálva számos kérdést vet fel.
Kezdjük mindjárt a villamosenergia-árakkal! 2019-ben a Paksi
Atomerőműnek az 1 kWh-ra jutó
egységköltsége 11,4 Ft/kWh-ra
adódott, tehát ennyiért termelt az

A hazai naperőművek aktuális teljesítményének (MW) megoszlása
negyedórás adatok alapján 2020. január–december között
Forrásadat: Mavir
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A hazai szélerőművek aktuális teljesítményének (MW) megoszlása
negyedórás adatok alapján 2020. január–december között
Forrásadat: Mavir
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atomerőmű. Ebben már benne van
a Paksi Atomerőmű által a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba befizetett 24,4 milliárd (közel 2 Ft/kWh)
forint is. Az alapban gyűlő pénz az
atomerőmű majdani leszerelésének költségeit is hivatott fedezni.
2019-ben a naperőművek átlagos
kötelező átvételi ára (KÁT) 32,56
Ft/kWh volt.
Abban az esetben, ha a naperőművek (csúcs)termelése miatt a Paksi Atomerőművet kismértékben
visszaterhelik, akkor minden meg
nem termelt 1 kWh villamos energia vonatkozásában, bárhogy nézzük – a naperőművek miatt – rendszerszinten mintegy 21,16 Ft/kWh
veszteség keletkezik. Hiszen egy
sokkal olcsóbb áramtermelőt szabályozunk vissza azért, hogy a támogatott naperőművektől a villamos energia kötelező módon
átvehető legyen. 2019-ben a KÁT
keretében a naperőművek közel

10,01–50

50,01–100

0,89 TWh villamos energiát termeltek. Erre a mennyiségre vonatkoztatva a veszteség évente közel
18,9 milliárd forint…
Mindezekre tekintettel – hiszen ez
alapvető versenyképességi kérdés – el kell érni, hogy a megfelelő
szabályozás eredményeképpen a
klímabarát és olcsó villamos energiát termelő Paksi Atomerőmű
folyamatosan, 100%-os teljesítményszinten üzemeljen, valamint
a megújuló energiaforrások, például a naperőművek is, a legtöbb
áramot termeljék. E cél elérése érdekben – ha rendszerszintű szabályozás szükséges – adminisztratív
módon meg kell teremteni annak
a lehetőségét, hogy a rendszer
stabilitása érdekében az egyéb típusú erőművek, de akár naperőművek termelése is csökkenthető
legyen! Ennek az elvnek vonatkoznia kell majd a Paks II. Atomerőműre is.

100,01–200

200,01–305,72

Arany Málna díj a hazai
szélerőműveknek
A magyar kormány az energiapolitikában nem számol új szélerőművek építésével, hiszen az adottságaink esetükben nem éppen
rózsásak. Mi sem bizonyítja ezt
jobban, ha megvizsgáljuk a hazai
szélerőművek tavalyi „eredményeit”, amelyek a napszaktól és időjárástól függően hektikusan tudtak
csak áramot termelni.
Az ábrán jól látható, hogy a hazai szélerőművek termelése egész
évben hektikusan – 0 és 306 MW
között – változott. De még ironikusabb a szélerőművek esete, ha
rendszerszinten vizsgáljuk a szerepüket, hiszen tavaly 3373 olyan különböző negyedórás időszak volt,
amikor a hazai szélerőművek önfogyasztása magasabb volt, mint a
termelése.
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Egy ábra többet mond ezer szónál
A hazai nap- és szélerőművek termelése november 26-án 0–24 óra között (MW)
Forrásadat: Mavir
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Mindez azt jelenti, hogy összességében 35 napnyi időszakban a hazai szélerőművek „elfelejtették” az
alapvető erőművi szerepüket, és a
villamosenergia-rendszerben termelők helyett fogyasztóként jelentek meg…

Az a fránya szürkeség
2020 utolsó negyedéve, az október–december hónapok nem nagyon kedveztek a hazai nap- és
szélerőművek termelésének, hiszen a szélcsendes, gyakran ködös
és sötét időszakokban teljesítményük minimális volt.
Összességében 105 negyedórás
időszak volt, amikor konkrétan a
hazai nap- és szélerőművek teljesítménye 0 MW volt, és például
711 olyan negyedóra, amikor 2
MW alatt volt a teljesítményük, miközben a naperőművek beépített
kapacitása 1360 MW, a szélerőmű-
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veké pedig közel 328 MW! Ha egy
napot alapul véve vizsgáljuk a termelésüket, akkor láthatjuk igazán, hogy ezekre az időjárásfüggő
megújulókra nem lehet alapozni
az ország ellátásbiztonságát.
Az alábbi ábra és a korábbi adatok
is kiválóan alátámasztják: az időjárásfüggő megújulók esetében
nem a beépített kapacitás számít,
hanem az, hogy valójában men�nyi áramot tudnak megtermelni.
Csak ezen a napon, november 26án a Paksi Atomerőmű több mint
93-szor több villamos energiát termelt, mint a nap- és szélerőművek
összesen! A hazai rendszerterhelés pedig 4800–6960 MW között
mozgott!
Mindezek alapján azt mondhatjuk, hogy Magyarország számára egy olyan egészséges
energiamix elérése a cél, amely
egyaránt figyelembe veszi az

20

[h]
24

egyes villamosenergia-termelési
módok sajátosságait az ellátásbiztonsági, a versenyképességi
és a klímavédelmi célok egyidejű
teljesülése mellett.
A hazai fogyasztóknak éjjel-nappal, télen-nyáron szükségük van
villamos energiára, éppen ezért
létkérdés a nemzeti tulajdonban
lévő Paks II. Atomerőmű mihamarabbi, legbiztonságosabb módon
történő megépítése, de mellette
még szükség van más erőművek
építésére is. Annak érdekében,
hogy a jelenleg is súlyos kockázatokat hordozó importszükségletünket minimalizálni lehessen, a
naperőművek folyamatos fejlesztése is elengedhetetlen, de a szerepüket reálisan és szakmai alapon
kell megítélni az időjárás-függőségük, a villamosenergia-rendszert
érintő fejlesztések és a támogatási
igényeik miatt.

VÁLTOZÓ VILÁG
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Pollenszóró közellenség
Kanczler-Thuróczy Zsuzsanna | Fotó: stock.adobe.com

A természetben, mind az állat-, mind a növényvilágban nagyon sok példa akad arra, hogy bizonyos területeken nem őshonos fajok telepszenek meg (szándékos telepítés vagy véletlen behurcolás). Vannak
szerencsés betelepülések/betelepítések, és gyakran látható, hogy bizonyos fajok kiválóan alkalmazkodnak új környezetükhöz, és harmóniában is tudnak élni vele. Gyakori jelenség azonban, amikor egy új faj
olyan mértékben elszaporodik az adott élőhelyen, hogy léte már veszélyezteti az őshonos élőlényeket.
Nem beszélve arról, hogy komoly egészségügyi kockázatot is jelent az emberek számára.

VIGYÁZÓ SZEMEK
A parlagfű igazi invazív növény,
amelyről megjelenésekor még kevesen sejtették, hogy néhány évtizeddel később mennyire meg
fogja keseríteni sokunk életét.
Napjainkra látható, hogy az allergia népbetegséggé vált, és ebben igen komoly jelentősége van
a parlagfű elterjedésének. Az ellene való küzdelem igen elkeseredettnek tűnik, emiatt kerestem fel
Stolczenbachné Nagy Krisztinát,
a paksi „Együtt a parlagfű ellen”
Alapítvány kuratóriumának elnökét, hogy tájékoztasson a jelenlegi
helyzetről.

–– Mikor és hogyan került Magyarországra a parlagfű?
–– Az 1800-as években ÉszakAmerikából az importált vetőmagokkal került Európába. A Kárpát-medencében az 1900-as évek
elején, Magyarországon Dél-Somogyban 1922-ben jelent meg. Az
1945. évi földosztás után rohamosan terjedt el a mezőgazdasági útvonalak mentén. Jelenleg szinte az
egész országban megtalálható.
–– Mit kell tudni erről a növényről?
Hogyan lehet felismerni?
–– Rendkívül agresszív, egynyári, szélmegporzású, felálló szárú,
rendszerint dúsan elágazó gyomnövény, mely jól tűri a szárazságot.
20–150 cm magas. Magyarországon az embermagasságúra növő,
gazdagon elágazó szárú, puhaszőrös, egynyári, nyúlánk parlagfű jelent meg.
A csíranövény sziklevelei csupaszak, csúcsuk lekerekített. Az első
lomblevelek átellenesek, rövidnyelűek, kontúrjuk tojásdad, szárnyaltan szeldeltek. Levelei sötétzöld
színűek, vastagon szőrözöttek, fonákjuk sötétszürke és sűrűn szőrözött. Orsógyökérrel rendelkezik,
amely mélyen befúródik a talajba.
A kifejlett parlagfüvön a hajtások
csúcsán található a jellegzetes porzós virágzat.
–– Úgy tudom, hogy gyakran ös�szetévesztik más növénnyel, mi ennek az oka?
–– Az ürömlevelű parlagfű vagy
egyszerűen parlagfű (Ambrosia artemisiifolia) a fészkesek családjába, annak Helianthinae tribuszába
tartozó gyomnövényfaj. Gyakran
tévesztik össze a fekete és fehér
ürömmel, vadkenderrel, büdöskével, gilisztaűző varádiccsal, de még
a paradicsommal is. Jellemzően a
hasonló levélzet, esetleg virágzat
miatt keverik össze más növénnyel.
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–– Miért és hogyan tudott ennyire
elszaporodni Magyarországon?
–– Gyors terjedésének az oka az,
hogy egyike az eddig ismert legintenzívebb gyomnövényeknek, és
minden elhanyagolt szántóföldön,
útszélen a többi növényt megelőzve megtelepszik, és viharos gyorsasággal, tömegesen elszaporodik.
A parlagfű olyan anyagokat termel,
amelyekkel gátolja más növény csírázását, fejlődését, ez is hozzájárul
saját fajtájának gyors elszaporodásához.
A parlagon, olyan mezőgazdasági
munkából kihagyott földdarabon is
megtelepszik, amelybe nem vetnek
haszonnövényt, és amelyből nem
várnak termést.
–– Mi a legjobb védekezés ellene?
Hogyan lehet megelőzni az elszaporodását?
–– A megfelelő időben, megfelelő
módszerrel történő védekezésnél
a fő cél a parlagfű virágzásának és
magképzésének megakadályozása.
Ha ennek évről évre sikerülne következetesen eleget tenni, már jóval
kevesebb lenne a parlagfű.
A védekezésnek létezik megelőző
és utólagos szakasza is. A megelőző védekezés a talaj és a környezet
megfelelő ápolását jelenti. A már
megjelent parlagfű elleni küzdelem módjai: kézi gyomlálás (javasolt kesztyűben végezni, virágzás
előtt), kapálás, kaszálás, gyeptelepítés és végső esetben vegyszerek
alkalmazása. Nagyon fontos, hogy
megakadályozzuk a virágzást és
azt, hogy a növény magot érleljen,
mivel egyetlen növény 50-60 ezer
magot is hozhat. Magja 30-40 évig
is életképes. Virágpora 100 km-re is
eljut.
A legfontosabb, hogy minden alkalmas eszközzel hosszú ideig kell
védekezni, annak érdekében, hogy
tartós eredményt érjünk el.
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–– Miért ismeri sok ember a parlagfüvet, és miért foglalkoznak sokan vele?
–– A lakosság negyede, ötöde
szenved a parlagfű pollenje által
okozott allergiától és a pollennel
együtt a szervezetbe került környezetszennyező anyagoktól. A parlagfű pollenjének ugyanis nagy a
felülete, ezért igen sok környezetszennyező, allergiát okozó anyag
tapad a pollenszemcsékre, ami sok
embernél allergiát okoz.
–– Van-e természetes ellensége?
–– Észak-amerikai eredetű faj,
azonban a természetes ellenségei
közül egyik sem jött a parlagfűvel
együtt Európába. A szakirodalom
szerint két potenciális ellensége

van: egy molylepkefaj (Tarachidia
candefacta) és a parlagfűlevél-bogár (Zygogramma suturalis). Mindkettő monofág, azaz elvétve fanyalodik a parlagfüvön kívül más
fajokra. Természetes ellenségei
közt említik még a lepkekabócát,
az arankát (mint élősködő növény),
a pirregőtücsök-imágót és lárváját,
gyapottok-bagolylepke lárváját, fekete- és sárgaszilva-levéltetvet is.
Ezek sajnos a növénytermesztők ellenségei is.
–– Sokan tévesen hasznos növénynek hiszik. Tényleg van bármilyen
haszna?
–– Latin neve az Ambrosia artemisiifolia, tévesen „istenek eledelének” fordították, azonban az

ambrosia szó Ambrosius milánói
püspökkel hozható összefüggésbe.
Vannak, akik gyógynövényi „rangra” emelik a parlagfüvet ezen egyszerű félrefordítás miatt. A parlagfű
az egyik legismertebb allergén virágporú növény. Tehát nem az istenek eledele, és semmiképpen sem
gyógynövény.
A parlagfűről található olyan leírás,
mely szerint felhasználható állati takarmányként, alapanyag lehet
biogáz előállításához és komposztáláshoz.
–– Hogyan fejti ki allergén hatását?
Mi a tapasztalat, ki lehet gyógyulni
a parlagfű-allergiából?
–– Egyetlen parlagfű 2-8 milliárd
pollent termel. Virágporszeméből

VIGYÁZÓ SZEMEK
az orr nyálkahártyájába jutva az allergének másodpercek alatt kiszabadulnak, és a tünetek szinte azonnal jelentkeznek.
Leggyakoribb tünetei a könnyezés, szemviszketés, tüsszögés, orrdugulás. A parlagfű-allergiásnak
egy elég hosszú időszakot kell átvészelnie minden évben, ugyanis
a parlagfű szezonja – időjárástól
függően – nagyjából augusztus végétől a fagyokig tart. A tüneteket
a pollennel szennyezett helyek kerülése, a gyakori hajmosás, az ágyneműk rendszeres tisztítása enyhítheti. Súlyosabb esetben a betegek
kénytelenek gyógyszerszedéssel
átvészelni a virágzás időszakát.
Nem vagyok orvos, így nyilatkozni
az ügyben teljes felelősséggel nem
tudok, hogy ki lehet-e gyógyulni a
parlagfű-allergiából, a szakirodalom szerint ez egy visszafordíthatatlan állapot, de a panaszokat lehet enyhíteni.
–– Miben nyilvánul meg az „Együtt
a parlagfű ellen” Alapítvány tevékenységi köre?
–– Az alapítvány 1995-ben alakult,
1998 óta kiemelkedően közhasznú,
2014 óta közhasznú alapítványként
működik. Elsődleges célja a parlagfű elleni védekezés, egészségmegőrzés és betegségek kialakulásának megelőzése. Fontosnak tartjuk
a rendezett, tiszta és gyommentes
környezet kialakítását a város és a
kistérség területén egyaránt. Kiemelkedő feladatnak tekintjük a
környezettudatos szemlélet megteremtését már óvodáskortól. Általános iskolák részére egész tanéven
át tartó programsorozatot biztosítunk egészségmegőrzés, virágosítás és környezetvédelem témakörében.
A pandémiás időszakon kívül sószobát üzemeltetünk, így a már
asztmás, allergiás, kruppos, meg-

fázásos tünetek, légúti betegségek
esetén segítjük a gyógyulni vagy az
immunrendszerüket erősíteni vágyókat is.
A parlagfű elleni harcban minden
támogatásnak nagyon örülünk, és
szeretettel fogadjuk. Aki támogatni
szeretné szervezetünket adója 1%ával, az megteheti a 18852730-1-17
adószámon.
–– Hogyan tudja az alapítvány bevonni a fiatalabbakat a parlagfű
elleni küzdelembe? Milyen programok vannak, amik kifejezetten gyerekeknek, iskolásoknak szólnak?
–– Különböző programjainkon keresztül sikerült eljuttatni a parlagfűvel és a parlagfű elleni védekezéssel
kapcsolatos ismereteket a lakossághoz. Például a Kiskertész program keretén belül magaságyásokat
juttatunk el a paksi óvodákba, így
az óvodások megismerkedhetnek
a kertészkedés fontosságával, a haszonnövényekkel és a kiskert gondozása során a gyomnövényekkel.
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A Zöldalma program célja az általános iskolás tanulók környezet- és
egészségtudatos nevelésének erősítése. Egész évre változatos és izgalmas feladatokat nyújt, mint az
őszi virágosítás, kupakgyűjtés, kézműves-foglalkozás vagy környezetvédelmi vetélkedő.
A virágosítási programunkkal a
város környezetének szebbé tételéhez, a város virágosításának
elősegítéséhez is hozzájárulunk.
A gyermekeknek szervezett úszásoktatás során az asztmás-allergiás,
tartáshibás gyerekeknek biztosítjuk
a fizikai állóképességük és mentális állapotuk javítását, az életkori
sajátosságaiknak megfelelő, játékos programokkal. Az alapítvány
nyáron táborozási lehetőséget is
biztosít, ahol a játékok, kézművesfoglalkozás és a sportolás mellett a
környezetvédelemmel, parlagfűvel
kapcsolatos ismereteket is eljuttatjuk a gyerekekhez.
Az interjú végén megtudtam, hogy
2013-ban létrejött az Önkormányzati Parlagfű-bejelentő Rendszer,
amelynek üzemeltetési feladatait a
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal (Nébih) koordinálja. Ezen a
rendszeren keresztül bárki megteheti az általa észlelt parlagfüves terület bejelentését. A bejelentések
közvetlenül az ellenőrzésre jogosult illetékes hatóságokhoz jutnak
el. Amennyiben az alapítványhoz
közvetlenül érkezik bejelentés, akkor azt eljuttatják az illetékes hatóság felé.
A parlagfű ilyen mértékű elszaporodása egy újabb intő jel, hogy komolyan kell venni a természet jelzéseit, hiszen a környezetszennyezés
és az éghajlatváltozás hatására világszerte felgyorsulhat a tájidegen
fajok elterjedése is. A védekezés
legalább olyan drasztikus kell legyen, mint maga az invázió.
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Idő – szaki
Váczi Gergő | Fotó: saját archívum, stock.adobe.com

Az időjárás azon kevés témák egyike, ami mindenkit, a szó legszorosabb értelmében MINDENKIT érdekel. Fontos tudni azért, hogy mit vegyünk fel másnap, hogy hova utazzunk, vagy éppen a mezőgazdaság
elengedhetetlen információja. Ezért a meteorológusok feladata hatványozottan nehéz, hiszen a szakmai
elvárások mellett a nagyközönség, az országban élők elvárásainak is meg kell felelni. Mi pedig bizony
kritikusak vagyunk, ha véletlenül az előrejelző által mondottak nem egyeznek a másnapi időjárással. Ezt
Németh Lajos, az ország egyik – ha nem a legismertebb – meteorológusa is megtapasztalta. Hogy mi
volt élete nagy „baklövése”, hogy mennyit változott hivatása az elmúlt évtizedekben, és hogy milyen
klímára számíthatunk az elkövetkező évtizedekben itt a Kárpát-medencében, régi televíziós kollégám
lelkesen beszélt az Atomerőmű magazinnak.

VIGYÁZÓ SZEMEK
–– Mikortól vannak hivatalos meteorológiai mérések?
–– A magyarországi régiót tekintve egészen az Osztrák–Magyar
Monarchia időszakára kell visszamennünk. 1870-ben alakult meg
a Magyar Királyi Meteorológiai és
Földdelejességi Intézet a monarchián belül, Pest-Buda székhellyel,
tehát Budapesten. Már előtte néhány évvel megalakult Bécsben
az osztrák Meteorológiai Intézet,
és volt egy közös Hajózási Tengeri
Meteorológia, tehát három intézete is volt a monarchiának. Előtte
is voltak már mérések néhány évtizeddel, de szervezetten 1870-től
számítjuk. Érdekes módon az első
két évtizedben csak mérték az
adatokat, de előrejelzéseket nem
közöltek. Magyar nyelvű időjárási
előrejelzéseket nem készítettek,
ezeket a bécsi-osztrák meteorológiai intézetből kaptuk meg, amelyet a Pesti Hírlap és egyéb nyelvű
magyar újságok átvettek. Később
az olvasóközönség és a média hatására 1891-ben, tehát cirka húsz
évvel később született meg az
első előrejelzés Magyarország területére.
–– Miért nem közöltek méréseket
az első húsz esztendőben? Nem
bíztak a saját tudásukban?
–– Semmivel sem voltak „butábbak” a szakemberek, csak nem volt
meg a technikai hátterük, és egyszerűen kevesen voltak, akik vállalkoztak volna arra, hogy az összegyűjtött adatokból előrejelzéseket
készítsenek. Később, 1881 augusztusában a meteorológiai adatokat
a Magyar Királyi Posta távirati úton
gyűjtötte be, és cserébe a Magyar
Postahálózat minden reggel megkapta az arra a térségre vonatkozó
időjárási előrejelzést. „Ma ködös,
derűs, napos, hideg…” – ilyen
egyszavas előrejelzések készültek.
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Ezeket a postás kisasszony kitette
a falra, és innentől kezdve, aki arra
ment haza, elolvashatta az aznapi
előrejelzést. Majd jött a telefonhírmondó, a Magyar Rádió, majd a
Magyar Televízió, és most ott tartunk, ahol tartunk.
–– Mielőtt a modern kori meteorológiára rákanyarodnánk, kérlek,
meséld el, hogyan zajlott az előrejelzés az „őskorban”? 100-150 év-

állomásnak adtak egy számkódot.
Például a 12-es körzethez tartozott
Magyarország,
Lengyelország,
Csehország, illetve az osztrákok.
Ezen belül Budapest száma a 843as volt. Tehát, amikor a meteorológiai táviratban információkat
cserélték egymással, akkor Budapestet az 12843-mal kezdődő távirat jelezte, és például a pekingi
meteorológus is tudta, hogy ezek

vel ezelőtt, hogyan és miből tudtak dolgozni a szakemberek?
–– Kellett hozzá a meteorológiai
megfigyelő mérőhálózat. Ezt is a
19. század második felében építették ki Európában, ahol megfelelő
sűrűségű hálózatot hoztak létre.
Az ott szerzett információkat el
kellett juttatni az egyik meteorológiai állomástól a másikig. Ahhoz,
hogy a nyelvi nehézséget kiküszöböljék, a világ minden pontján lévő

a budapesti adatok. Ez volt az
egyik, ami forradalmi és zseniális
volt. De az időjárási jelenségeket
is számkóddal írtak le. Például, ha
az eső gyengén esett, akkor 60-as,
ha erősebben 61-es, ha zuhogott
65-ös, ha zivatar volt 95-ös, ha jégeső 96-os számot írtak az országot
és a várost jelölő számsor után.
Semmilyen nyelvi kommunikációt
nem kellett folytatni. Számkóddal
és a morzejelekkel elintézték a me-
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teorológiai információk cseréjét.
Ez egy nagyon fontos dolog volt,
hogy időjárási térképeket tudjanak készíteni.
–– Ezt a térképet hogyan képzelhetjük el?
–– Az adatok az európai térségből hatóránként érkeztek meg.
Ezeket az információkat rajzolták
fel egy úgynevezett meteorológiai térképre ügyes kezű kislányok
kék és piros tollal. A hőmérsékle-

térképek, amelyekből le lehetett
olvasni, hogy például egy hidegfront milyen mozgásban van. Innentől kezdve lehetett követni a
meteorológiai jelenségeket, és ha
becsületesen viselkedett a front,
akkor ki lehetett számolni, hogy
1-2 nap múlva eléri, elérheti egy
adott ország területét. Amikor én
1975-ben a Meteorológiai Szolgálathoz beléptem, sokkal kevesebb
információ állt rendelkezésünkre,

nak idején nem volt olyan technikai háttér, ami segítette az
előrejelzők munkáját. Nem volt
meteorológiai műhold, nem volt
időjárási radar, és ami nem volt, és
nagyon-nagyon kell a meteorológiai előrejelzések készítéséhez, az
a számítástechnika, a számítógép.
Semmi nem volt a hetvenes-nyolcvanas évek közepéig. Akkor jöttek
a Commodore 64-esek, a nyolcvanas évek második felében.

tet írták pirossal, a szélirányt pedig kékkel. Ez a térkép mutatta,
hogy Európában a földfelszín közelében milyen időjárási adatok
vannak. Rákerült a légnyomás, a
szélirány, a szélsebesség, hőmérséklet, levegőnedvesség. A meteorológusok összekötötték az azonos légnyomású területeket, és
így született a légnyomásgörbe,
az izobár, kialakultak az alacsony
légnyomású területek, a ciklonok,
az anticiklonok. Ezeket a jelenségeket elemezte a meteorológus.
Hatóránként elkészültek ezek a

hogy megbízható, eléggé pontos előrejelzést készítsünk. Akkor
24 órára előre lehetett vállalható
prognózist adni. Mostanság már
egy hétre, sőt akár 10 napra is lehet viszonylag pontos előrejelzéseket adni.
–– Óriási a különbség az egynapos és az akár tíznapos előrejelzés
között. Csak a technológia fejlődése volt a különbség az 1970-es
évek és napjaink között?
–– Igen. Bátran kijelenthetem,
hogy a szakértelem megvolt az
akkori meteorológusoknál is. An-

–– Szinte egész szakmai életed
a nagyközönség előtt töltötted.
Hosszú évtizedekig hallhattuk tőled az előrejelzéseket a televízióban. Volt olyan eset, amikor egy
kicsit „mellé lőttél”, és nem sikerült helyes prognózist felállítani?
Olyan, amely a mai napig fájó seb
az életedben?
–– Volt bizony, de – és nem mentegetőzni akarok – azt fontos leszögezni, hogy az előrejelzés készítése soha nem egyemberes
dolog. Van az előrejelző osztály,
amelyik egy délelőttöt azzal tölt,
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hogy a beérkező információkat
összegzi. Azokat továbbítja a kiemelt meteorológusnak, aki majd
előterjeszti a többi meteorológus
számára. Ebből lehet kiszámítani, hogy mi várható a következő
napokban. De akkor a konkrét
esetről. A kilencvenes években
történt. Egyik este azt mondtam
élő adásban, hogy „holnap estig
számottevő havazás nem várható Magyarországon.” A számottevő azt jelenti, hogy 5 cm-t nem
haladja meg. Ez hangzott el Németh Lajos szájából. Másnap reggel felkeltem ellenőrizi, hogy mi
történt éjszaka. Kinéztem az ablakon, és nem láttam ki az erkélyen, akkora hó volt rajta. Többen
az autójukat sem találták meg.
Ennek a bakinak az volt a hátterében, hogy olyan légköri folyamatok gyorsultak fel néhány óra
alatt, amiből nem 5 centiméteres,
hanem közel 30 centis hó hullott
le. Életem nagyon nagy bakija
volt. Azt egyébként tudomásul
kell venni, hogy időnként még itt
a technikai forradalom korszakában is a légkör okosabb, mint a
meteorológus a számítógéppel
összességében.
–– A szakember a számítógéppel
karöltve tehát, ahogy említetted,
napjainkban 7-10 napra tud pontos előrejelzéssel szolgálni. De látja, láthatja egy meteorológus a klímaváltozást?
–– Őszinte leszek. Én nagyon sokáig nem hittem benne. Az igazság, hogy vannak meteorológiai
feljegyzések, több száz évi archív
anyag. Itt a Kárpát-medencében
a mérsékelt éghajlati övben vagyunk, de szélsőséges időjárási
jelenségek számtalanszor elfordultak. Aszályos nyár, rendkívül hideg tél, befagyott a Duna,
majdnem kiszáradt a Duna, és

folytathatnám. Úgy voltam vele,
hogy eddig is voltak szélsőségek,
és napjainkban is ezeket a szélsőségeket éljük meg. Ez volt a hetvenes, nyolcvanas még a kilencvenes évek ars poetikája Németh
Lajosnak, de aztán eljutottunk az
évezred végére, illetve a XXI. század elejére. Kijelenthetjük, hogy
az elmúlt két évtizedben annyira felgyorsultak az események az
időjárásunkban, és annyira gyors
melegedés indult, hogy előrejelzési szakemberként azt kell mondanom, itt valami nagyon változóban van. Ebben pedig az emberi
tevékenységnek is fontos szerepe lehet. Éghajlatváltozás, mióta
földünk éghajlata létezik, azóta
volt. Voltak felmelegedő és lehűlő szakaszok. Volt olyan, hogy az
északi sarkkör teljesen jégmentes volt, akkor is volt földünknek
éghajlata, klímája, csak éppen az
emberi élet számára alkalmatlan
volt. Egyértelműen azt kell mondanom, hogy a mostani változás,
globális felmelegedés mindenféleképpen már detektálható a műholdakkal.
–– Ez miben manifesztálódik?
–– Zsugorodik a jég, melegszik
a világóceánok hőmérséklete,
emelkedik a vízszint, és eddig
ugyan voltak éghajlati igazodások, de soha nem lakta még 7 és
fél milliárd ember a földet, ami
még csak rátesz egy lapáttal. Ezzel gyorsítva a melegedést, ami
egyébként is lenne. Nagyon nagy
kihívás ez az emberiség számára,
és sajnos nem tudom a megoldást. A műholdképeket nem lehet
becsapni, sem a mérési információkat, amelyek egyértelműen bizonyítják, hogy évről évre megdöntjük a melegrekordokat. Soha még
ilyen meleg évünk nem volt, mint a
2020-ban, amióta mérik a meteo-
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rológiai adatokat az egész világra
vonatkozóan. Abba az irányba haladunk, hogy lassacskán mi is elfelejthetjük a telet. A szélsőséges
időjárási helyzetek gyakorisága
növekedni fog az éghajlatváltozás,
a globális felmelegedés következében. Eddig is voltak tehát szélsőségek, de azoknak a száma jóval
kevesebb volt évente, mint amit
most az elmúlt két-három évtizedben megélünk. És nagy valószínűséggel a következő évtizedekben
még gyakoribb lesz a szélsőséges
időjárás, többek között itt a Kárpát-medencében is.
–– Ez a gyakorlatban mit jelenthet?
–– Vannak olyan időjárási modellek, amelyek szerint a még ismert
négy évszakos esztendőket, ami
Magyarországra és Közép-Európára jellemző volt, sajnos elfelejthetjük. Már a század közepére is,
de második felére egyértelműen
azt adják a modellek, hogy délről a mediterrán térségre jellemző
éghajlat húzódik észak felé. Tehát
a száraz, forró, aszályos nyarak és
a borongós, csapadékos, esős,
téli félév. Két évszakos évek lesznek. Nyári és téli, ami jellemző
Athénra, Rómára. Ez az éghajlat
tolódik erre. A baj ezzel a változás
gyorsaságában van. A vegetáció,
a növény- és állatvilág, valamint
mi, emberek is lassabban tudunk
alkalmazkodni ahhoz, mint ami
évszázadok során kialakult a mediterrán térségekben. Ez lehet
nálunk ennek az évszázadnak a
végére, 2100 környékén. Nagyon
szerettem volna megérni a 2050et, mert már arra is vannak utalások a modellekben, hogy akkorra
is jelentős felmelegedés vár ránk,
de majd az égi meteorológiai szolgálatból figyelő szememet a Kárpát-medencére vetem.
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Boszorkányos tudatlanság
Lehmann Katalin | Fotó: stock.adobe.com

A középkori és kora újkori boszorkányság történetét vizsgálgatva érdemes a félelem és rettegés meghatározásaira is kitérnünk, hiszen ezek a fogalmak karöltve járnak és jártak egymással. Ma már senkit
nem kínvallatnak, ha gyógyteát iszik valamely fájdalmára, vagy alternatív gyógymóddal kísérletezik, bár
a szélsőséges, túlzottan ezoterikus lehetőségektől manapság is tartunk, és időnként nem is árt fenntartással kezelni a különféle hókuszpókuszokat. Ma már tudjuk – újra–, hogy fűben-fában orvosság van,
régmúlt korokban azonban könnyen a máglyán végezhette az, aki ráolvasással, gyógyfüvekkel vagy fürdőkkel űzte el a testi és szellemi nyavalyát.

Félelmeink gyökere
Babonás félelmeinket talán genetikailag kapjuk örökül; ki jobban,
ki pedig kevésbé tart az úton áthaladó fekete macskától, a péntek
13-tól és számtalan más hiedelemtől. A világot, talán nem túlzás azt
mondani, hogy a kezdetektől fogva különféle félelmek uralják. A haláltól és a túlvilágtól, az istenektől
való félelem évezredek óta meghatározzák a világot, amit maga az
ember táplál. A félelem fenntartása pedig a hatalom egyik kiváló
fegyvere. Az aggodalom azonban
jótékony hatással is lehet a társadalomra, hiszen minden újragondolás megkívánja a perspektívák
teljes vagy részleges újragondolását. Amíg a régi korok embere az
időjárási anomáliáktól vagy a túlvilágtól rettegett, addig napjainkra
ezek a rettegések is átalakultak, és
kultúránként változnak.
Mária Terézia magyar királynő például megtiltotta gyermekei dadájának, hogy betegségekkel ijesztgesse őket, úgy tartotta, hogy
természetesen kell beszélni mindenről. A teológia, az orvostudomány és a démonológia más-más

érdekekkel rendelkezett, egyaránt
érdekükben állt meghatározni a
saját tárgyi bizonyítékaik (vagy annak vélt) körét.

Boszorkányüldözések
indítékai
A legtöbb európai boszorkányüldözéssel foglalkozó történész úgy
vélekedik, hogy alapvető társadalomtörténeti összefüggés figyelhető meg a régi rendszerek válsága és a boszorkányüldözésre való
hajlandóság között.
Jeanne d’Arc francia parasztlány
tevékenységét mindaddig jó szemmel nézte a francia uralkodó, amíg
a nyertes csatákat követően közvetetten trónra nem juttatta, de amikor már nem állt érdekében a látomásoktól gyötört lány védelme,
kiszolgáltatta az angol hadaknak,
majd nevetséges jogi procedúrát
követően beteljesítette sorsát egy
roueni máglyán. Boszorkány volt?
Szent volt? Testi-szellemi betegségei voltak? Talán már sosem derül
ki a teljes igazság.
Emily F. Oster vizsgálatai szerint a
boszorkányüldözések intenzitására a klimatikus viszonyok változá-

sai is hatottak. Oster végigkövette
az éghajlati viszonyok és a lezajlott perek számának alakulását.
Eredményei alapján arra jutott,
hogy 1520 és 1770 között az ún.
kis jégkorszak idején a drasztikus
hőmérséklet-csökkenés a boszorkányperek számának növekedését
eredményezte. A megfelelő tudás
hiányában az ennek következtében
tapasztalt éhínséget és a szélsőséges időjárást valahogy meg kellett
magyarázza a társadalom; minden
csapás okozóinak a boszorkányokat tartották. Más kutatók a vallási
konfliktusok megszaporodását látják a boszorkányperek gyakorisága mögött.

Báthory Erzsébet
legendája
Rémséges, bestiális nőszemély
vagy a ,,Fekete bég” konspirációk
áldozatává vált özvegye? Vérben
vagy gyógynövények által vérvörössé festett vízben fürdött a fiatalságot kereső, ha ugyan valóban
azt kereső asszony? A történelem
ma már leginkább úgy tartja, hogy
a magyar grófnő koncepciós perek áldozata lett. Az ügyben ,,vád-
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Különös és megbotránkoztató
vizsgálat volt a mérlegpróba, amelyet nem egészen jogszerű körülmények között hajtottak végre.
Az első ilyen magyarországi vizsgálat 1728-ból, Szegedről való,
majd egy azt követő Kiskunhalasról 1734-ből. Még a bécsi uralkodó
is megbotránkozva értesült a vizsgálat körülményeiről.

Szegedi boszorkányperek
Különös módon Szeged élenjáró
volt a hazai boszorkányüldözésben. Magyarországon összesen
124 boszorkánypert ismerhetünk
biztosan, amelynek több mint a
fele Szegeden, a Boszorkányszigetnek nevezett területen zajlott.

Végezetül

lóként” szereplők szándékai politikai és emberi jellegűek voltak.
Thurzó György eljárásában a csejtei Báthory Erzsébet egy politikai
bűnügy áldozata lehetett, mivel a
nádornak az özvegy hatalmas vagyonára fájt a foga.
Politikai indíttatás, félelem és kapzsiság vezérli a konspirációs pert,
még ha nem is boszorkányperről
volt szó. Európában ekkorra tehetők a boszorkányüldözések és a
boszorkányperek ,,fénykora”.

Mérlegen az igazság: a
bűn bizonyítása
A boszorkányságnak sokféle arca
létezett, ahogy ma is akadnak
irányzatai és képviselői. Voltak,
akiket látomásaik miatt, amíg másokat eredményes vagy kevésbé
eredményes kimenetelű gyógyke-

zeléseik miatt ítéltek el. De hogyan
lehetett a ,,boszorkányságot” bizonyítani? Az emberi találékonyság
és butaság a legkülönfélébb módszereket eredményezte. A tárgyi
bizonyítékokra legtöbb esetben
rákérdeztek, megvizsgálták. A mágikus tárgyi nyomok vizsgálatát
előnyomozás, lajstromozás, majd
szembesítés követte, de lehetőség
volt bírói szemlére és az esküdtek
meghallgatására is. Esetenként érzéki észlelést, bizonyítást is kértek
a vádlottaktól, és a vizsgálat végén, ha úgy találták, őrizetbe vették a vádlottat. A boszorkányság
egyet jelentett az eretnekséggel,
innen pedig egyenes út vezetett
a halálba. Hajszálvékony kötélen
táncoltak a reformáció rendíthetetlen hívei is, hiszen eretnekség
vádjával őket is könnyen a halálba
küldték az inkvizítorok.

A boszorkányüldözések áldozatai
nagyrészt nők voltak, de előfordult, hogy férfiakat, csecsemőket
is elítélt az inkvizíció. Az inkvizítorok és segítőik áldozataikat addig kínozták, amíg azok azt is bevallották, amit nem követtek el.
Pénz vagy tisztség nem számított,
boszorkányság vádjával gyakorlatilag bárki az inkvizítorok elé kerülhetett.
Az utolsó szegedi boszorkányper
1728. július 23-án zajlott. A szörnyű
statisztikát Skócia vezeti, ahol minimum négyezer boszorkánypert
folytattak le.
Félelem? Kapzsiság? Meggyőződés? Az emberi cselekvés legveszélyesebb mozgatórugói. Mária
Terézia intelme, hogy mindenről
természetesen kell beszélni, napjainkban is megállja a helyét.
Forrás: Tóth Péter: Boszorkánypánik és babonatéboly, Balassi Kiadó
2020
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Természetesen jobb!
Lehmann Katalin | Fotó: stock.adobe.com
A szelektív hulladékgyűjtés természetesen jobb, mint újrahasznosítás nélkül hatalmas szeméthalmokat
képezni. A hulladékok szelektálása gyakorlatilag egyidős az emberiséggel – hiszen az ősidők emberei
számára nem volt ismert a túlfogyasztás és a csomagolás –, energiaigénye és pazarlása pedig egyre
csak nőtt. Vajon ez a növekedés megállíthatatlanul emelkedik a végtelenbe, vagy vannak lehetőségeink a túlzott pazarlás megállítására, a szemét csökkentésére és újrahasznosítására? A válasz természetesen, igen.

Papír, üveg, fém, műanyag,
italoskarton és egyéb
Akkor most legalább hatféle szemetesládát tartsunk otthon? A válasz természetesen, nem. Teljesen
felesleges lenne, és csak környezetünket terhelnénk a számtalan
gyűjtőedény beszerzésével. Kezd-

jük talán az ,,egyéb” kategóriával.
Mi kerül ide? Minden, ami nem szelektív. Mi az? Ételmaradékos szalvéta, használt zsebkendő, minden,
ami nem tiszta papír, üveg, fém
vagy műanyag, de az ételmaradék
sem kell, hogy a kukába kerüljön.
Fontos lenne megtalálni a megfelelő arányt, hogy ne halmozzunk

fel konyhánkban annyi ételt, amely
aztán nem kerül fogyasztásra, és a
kukában landol.
Ne újrahasznosíthatatlan műanyag zacskóban vásároljunk be,
léteznek ma már újrahasznosítható
szatyrok, dobozok, és persze ne
feledkezzünk meg a fonott kosarakról sem.
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Első lépésben tehát fontos lenne
a mértékletes fogyasztás, majd
ha végképp nem bírunk a maradékkal és az ételhulladékkal, azt
okos szemetelő módjára a komposztba dobjuk.
Nem csak családi házakban komposztálhatunk könnyedén, léteznek ma már nagyon jól kialakított,
lakásban használható komposztládák is. Higgyük el, növényeink
hálásak lesznek a tudatos szemetelésünkért!

Szemeteljünk szelektíven:
a papír
Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a papír ne legyen
szennyezett vagy zsíros, amikor
már szándékozunk kidobni őket.
A legtöbb tejes- és hasonló,
előzőleg megtisztított többféle
anyagú kartondoboz is a papírhulladékok közé dobandó.
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Víz: egy korlátozott erőforrás
„Képzeld el az alábbi jelenetet: éppen egy bulira készülsz, ám amikor megnyitod a zuhanyt, abból barna víz folyik. Ebben nem moshatod meg a hajadat! Kiveszed a farmernadrágodat a mosógépből, ám az piszkosabb, mint
a mosás előtt volt. Most mit vegyél fel? Felhív a barátod, hogy lefújja a
bulit, mert beteg lett, miután tegnap úszni volt a tengerparton. Micsoda
balszerencse! Csalódottan a konyhába mégy, hogy készíts egy kávét. Kinyitod a csapot, ám csak egy pár csepp víz jön belőle. Mi jöhet még?
Az élet majdnem minden területén függünk a víztől. Magától értetődőnek tartjuk, hogy amikor csak akarjuk, rendelkezésünkre áll a tiszta
víz ivásra, mosásra és úszásra, a szennyvíz pedig a vécékből, fürdőszobákból és konyhákból egyszerűen eltűnik valahová, ahol nem kell látnunk, szagolnunk vagy úsznunk benne. Ám a tiszta vízhez való hozzáférésnek és a higiéniának ára van. A csapokból folyó vizet bőséges
forrásokból kell kinyerni, szűrni és tisztítani, majd eljuttatni az otthonainkba. Ellenőrizni kell, hogy biztonságos-e a fogyasztása. Az elhasznált
vizet a szennyvízhálózaton keresztül el kell vezetni, és kezelni kell, azaz
meg kell tisztítani a betegségeket okozó baktériumoktól és a szen�nyeződésektől, mielőtt a folyókba vagy a tengerbe engedhetik. Jobban oda kell figyelnünk a vízre, mint valaha.” Forrás: Európai Bizottság:
Meginnád a szennyvizedet? Kiadvány a vízről fiataloknak

Az üveg
Sok helyen még egybe gyűjtik
az összes üvegfélét, de akadnak
olyan települések is, ahol az üveget két nagy csoportba, fehér
üvegre és színes üvegre válogatják.
Mit jelent a fehér üveg? A tiszta,
kiöblített italos, a háztartásban
feleslegessé vált színezetlen üveg
tartozik ebbe a csoportba (pl. áttetsző parfümös üveg stb.), de
tükröt, ablaküveget, villanykörtét,
nagyítót, drótszövetes üveget,
neoncsövet ne dobjunk ide!
Mi kerülhet a színes üvegek közé?
A színes (zöld, barna, sárga) italos, parfümös, konzerves üvegeket dobhatjuk ide.
Minden esetben fontos, hogy az
üvegekről távolítsuk el a fém kupakokat.

A fémek
Ha a fémeket megfelelően gyűjtenénk, igen jelentős energiamegtakarítást érhetnénk el.
A fémek a legkevésbé érzékenyek a különféle szennyeződések-

re. A fém csomagolódobozok (pl.
üdítős, sörös, konzerves stb.) és a
háztartási kis fémhulladékok (pl.
evőeszközök stb.) tartoznak ebbe
a csoportba.
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A konzerves, kutya- illetve macskaeledeles dobozokat kizárólag
kimosva szabad kidobni.

Lomtalanítás és
zöldhulladékok elszállítása
A lomtalanítás hosszú évtizedek
óta meghatározta a háztartások
tavaszi és őszi nagytakarításait.
A mai napig lehetőség van arra,
hogy a házakban, lakásokban felgyülemlett építési törmeléket vagy
feleslegessé vált lomokat elszállíttassuk. Ennek lehetőségei településenként eltérőek lehetnek.

A zöldhulladékok elszállítása legtöbb településen szervezetten
történik, fontos, hogy ebben az
esetben is be kell tartanunk néhány szabályt; a tavaszi metszésből származó gallyakat például kötegelve kell elhelyezni, nem pedig
az út szélére dobálva. Az avarégetés legtöbb esetben tilos és veszélyes is, nem beszélve a falevelek
közt megbúvó apró állatokról sem,
akik áldozattá válhatnak. Műanyag
égetése szigorúan tilos és rendkívül szennyező, életveszélyes!
Forrás: www.wwf.hu, www.divany.hu

A rettegett műanyagok

A műanyagok fajtái

Victor Regnault francia fizikus és kémikus laboratóriumában 1838-ban látott napvilágot a PVC
(polivinil-klorid), amely egy hőre lágyuló, éghető,
kémiailag ellenálló, kemény műanyag. Mindössze
egy évvel később Charles Goodyear amerikai kémikus és technikus felfedezte, hogy a trópusokon
élő kaucsukfa (gumifa) tejszerű nedvéből (latexből) kiválasztható nyers kaucsuk kénnel keveredve
és melegítve vulkanizált kaucsuk vagyis gumi lesz.
Hogy erre miként jött rá az egyébként egész életében szegénységben élő Goodyear? A következő
anekdota maradt fent. Goodyear felesége haszontalannak tartotta férje addig nem sok eredménnyel
kecsegtető kísérleteit, így egy alkalommal, a váratlanul hazaérkező asszony elől a feltaláló a meleg
kályhába rejtette a kénnel kezelt gumidarabot, ami
órákkal később Charles Goodyear nagy meglepetésére tartós, de rugalmas anyaggá alakult.
A mai értelemben vett műanyag egy összefoglaló
név, amely mesterséges úton előállított vagy átalakított óriásmolekulájú anyagokat, szerves polimereket jelent. Életünk számos területén jelen van; a háztartásokban, a járművekben, az egészségügyben,
a tudományok területén mindenütt, éppen ezért
rendkívül fontos, hogy elhasználódásuk esetében
megfelelően kezeljük a műanyaghulladékokat.

Feldolgozásuk alapján csoportosíthatjuk a műanyagokat. A hőre keményedő (thermoset), a hőre lágyuló (thermoplastic) és a rugalmas műanyagok.
A legnagyobb környezeti terhelést a csomagolások
jelentik. Gondoljunk csak a boltokban megvásárolható termékekre! Mennyi tarka, színes csomagolás
papírból és műanyagból!
Megpróbálunk egészségesen táplálkozni, így számtalan ,,bio” vagy annak vélt terméket vásárolunk, de
a csomagolásra már nem mindig gondolunk. Pedig
a legtöbb műanyag a csomagolásokból ered. Joggal mondhatjuk, hogy a csomagolás nem a mi feladatunk, gondoskodjanak róla a gyárak, de ez így
nem teljesen igaz. Nejlonzacskó helyett környezetbarát anyagokat, bevásárlózacskókat is használhatunk, és ne a külcsínről ítéljük meg a termékeket,
hiszen a tudatos vásárló tudja, hogy mindez csak
marketing.
A legtöbb műanyag kőolajszármazékból készül,
amelynek rengeteg fajtája létezik. A műanyag-elő
állítás során használt polimerek fajtáit 1-től 6-ig
számokkal jelzik, a 7-es jelölés pedig az egyéb műanyagokat. Magyarországon 2003 óta kötelező ezt
feltüntetni – de mit jelentenek ezek a számok?

VIGYÁZÓ SZEMEK

PET

PE-HD

PVC

Rengeteg játéknak,
Az üdítős- és ásványviGyártásakor sok
fóliának, ételtárolózes palackok, valamint
veszélyes anyagot
nak, sőt vízvezetéka műanyag poharak használnak. Rákkeltő
jellemzően ebből az
hatása bizonyított. csőnek az alapanyaga.
Rendkívül káros és
anyagból készülnek. Általában tisztítószeÚjrahasznosítható
res flakonok, zacskók, születési rendellenességet okozhat, de az
anyag.
játékok készülnek
általános immunbelőle. A PET-hez
rendszert is rombolja.
hasonlóan szintén
Használata mindenújrahasznosítható
képp kerülendő,
anyag.
annak ellenére, hogy
ipari mennyiségben
megoldott az újrahasznosítása.

PE-LD
Általában zacskók,
palackok, kupakok
gyártására szolgál,
újrahasznosítható
anyag.

PP

PS
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Egyéb

Általában vajas- és Veszélyes méreg. Leg- Minden olyan műjoghurtosdobozok,
főképpen ételtároló
anyag, ami a fenti
flakonok, műanyag
dobozok, poharak,
hat kategóriába nem
edények készülnek valamint hang- és hősorolható, azok a
belőle. Egyre inkább szigetelés készül be7-es csoportban
átveszi a PVC szere- lőle. Magyarországon landolnak. Ide tartozik
pét. Újrahasznosítha- sajnos nem tehetjük
például a polikarbotó anyag.
a szelektív gyűjtőbe, nát (PC), amelyből CD,
pedig alapjában véve DVD, valamint egyes
újrahasznosítható
szemüveglencsék is
anyag, bár a többi
készülnek, de ide soműanyaghoz képest roljuk az úgynevezett
több energia kell az
fémgőzölt csomagoújrafeldolgozásához.
lásokat is, amelyek
vékony fémréteggel
bevont műanyagok
(pl. chipseszacskó).
Ezek jellemzően sajnos nem újrahasznosíthatóak.
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Ham–Is–Burger
Váczi Gergő | Fotó: Magellán
Itthon is egyre tudatosabbak, fenntarthatóbbak vagyunk. Ezt – szerény véleményem szerint – kijelenthetjük. Rengetegféle dolgot tehetünk annak érdekében, hogy bolygónk környezeti terhelését csökkenteni tudjuk. Egészen a szelektívhulladék-gyűjtéstől kezdve, a tudatos energiafelhasználáson át, a
táplálkozásunkig befejezőleg. Igen a táplálkozásunkig. Hiszen nagyon nem mindegy, hogy mennyit és
persze, hogy mit eszünk. Ennek egyik tökéletes példája az úgynevezett műhús, ami egyre elterjedtebb
az egész bolygón. Persze most sokat felhördülnek, hogy műanyagot nem fogok enni…, de higgyék el,
ennek bizony semmi köze a műanyaghoz. Sőt. Valamint, ha nem tudják, meg sem tudják különböztetni
az ízét az igazitól, és az állaga is elképesztően hasonlatos a valódi húséhoz. Ja, és ami persze egyáltalán
nem mellékes, a műhús ökológiai lábnyoma az igazi előállításának a nyomába sem léphet.
Készül a hamburger egy budapesti
étteremben. A húspogácsa látszólag olyan, mintha marhából lenne,
de valójában ennek semmi köze a
húshoz. Ugyanis műhús. Bár ezt a
kifejezést Bognár András étteremvezető annyira nem kedveli. „Igazából mi nem nagyon szeretjük ezt
így nevezni, inkább a húshelyettesítő kifejezést használnám.” Per-

sze hívhatjuk zöldségekből készült
pogácsának is, hiszen vegán, azaz
nincs benne semmi állati eredetű, az összetevőit nagymértékben
borsóprotein alkotja. Ez a produktum, ez a pogácsa azért került
már világszerte forgalomba, hogy
a húsfogyasztás csökkentésére
motiválja az embereket. Teszi ezt
például azzal, hogy egyfajta „hús-

érzést” ad vissza ízben és textúrában egyaránt.
De mielőtt rohannánk a legközelebbi étterembe, ahol műhúst is
felszolgálnak – ami, mint tudjuk a
jelenlegi helyzetben több okból is
szinte kivitelezhetetlen –, várjunk
egy kicsit, és vizsgáljuk meg, hogy
egyáltalán miért van szükség arra,
hogy igazi hús helyett műterméket
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fogyasszunk? Kezdjük az elején,
lássuk a húst és ami azon túl van.
Egyre inkább központi téma a
környezetvédelem. Hogy a földet
mennyire kizsigerelte az ember,
hogy az utolsó percekben vagyunk, a vészharangok megkondultak. És mára nem csak a műanyagszennyezés öltött brutális
méretet. Dr. Rodics Katalin kutatóbiológus, a Greenpeace munkatársa szerint bolygónk pusztulásának elsődleges oka a nagyüzemi
állattenyésztés. „A nagyüzemi állattartás annyi üvegházhatású gázt
bocsájt ki, mint a teljes közlekedési szektor. Tehát, ha beleszámítjuk
az összes repülőt, összes autót,
a kamionokat, minden egyebet,
akkor az annyi, mint amit a nagyüzemi állattartás termel.” De nem
önmagában szennyez a nagyüzemi
állattartás, hanem az élelmiszeriparral közvetve. Mindez tehát ös�szetett probléma, amihez még az
amazonasi esőerdő égetésnek is
köze van. „Ahhoz, hogy ennyi állatot etessenek, ahhoz importáljuk
a szóját Európába, és pontosan ez
az, amiért az amazonasi őserdőket
égetik. Szójaültetvények lesznek
a helyükön, és ez nemcsak amiatt
szörnyűség, mert az Amazonas a
föld tüdeje, hanem a legdiverzebb
és a legtöbb élőlénynek otthont
adó életközösség.” Dél-Amerikából Európába érkezik a megtermelt szója 60-70, időnként 80%-a
is. De az is környezetszennyező,
hogy például a szarvasmarhák
emésztésük során sok metánt bocsátanak ki, valamint a nagyüzemi
állattartásban rengeteg vizet használnak, és az állatokkal sem bánnak finoman szólva kesztyűs kézzel. „Berakják őket egy boxba, és
gyakorlatilag az egész életüket ott
töltik. Ami egy elég rövid élet, a
hazai adatokból kiderült, hogy kö-
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rülbelül másfél – úgy hívják, hogy
laktációs – periódus, tehát megtermékenyítik a szarvasmarhát, elveszik a borját, akkor lesz tej, majd
fejik addig, amíg jön a tejecske,
és utána újra megtermékenyítik,
hogy újra legyen tej. Jó esetben ez
kétszer eshet meg, mert addigra
az állat annyira tönkremegy, hogy
utána megy a vágóhídra.”
Húsból Magyarországon évente
mintegy 62 kilogrammot fogyasztunk fejenként. Ennek egyharmada baromfi, valamivel kevesebb
sertés, a fennmaradó részt pedig
a marha és a különböző feldolgozott húsáruk, sonkák, kolbászok, szalámik, konzervek teszik
ki. A húsfogyasztás óriási környezeti terhelést jelent. Például, 1 kg
sertéshús előállításához 6000 liter
vizet használnak fel, és mintegy 50
kilométer autózásnyi szén-dioxidkibocsátással jár, míg 1 kg zöldség
előállításához 300 liter víz kell, és
„mindössze” 4 kilométer autózásnyi szén-dioxid-kibocsátást von
maga után.
De akkor nézzük, hogy mi a helyzet
a műhússal, csak a legfontosabb
adatokat kiemelve: a műhús gyártása során 99%-kal kevesebb vizet,
93%-kal kevesebb földet, 46%-kal
kevesebb energiát használnak, és
90%-kal kevesebb a károsanyagkibocsátás is. De tápanyagtartalomban is jobban teljesít, fehérje
például több van benne, mint egy
hagyományos hamburgerpogácsában.
Közben pedig nézzünk vissza a
budapesti étterembe, ahol Bognár András étteremvezetőtől
megtudtam, hogy hozzájuk a műhús késztermékként érkezik Amerikából. „Az íz még csak egy dolog. Ami nagyon nehéz ügy volt
a vegán témában, az a textúra.
Tehát egyelőre ezek a vegán ter-
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mékek nem tudták hozni azt a
textúrát, ami hiányzott egy húsevőnek.” Hogy milyen is az íze,
hogy összetéveszthető-e az igazi marhahússal, azt én is teszteltem. Az élmény pedig várakozáson felüli volt. Ha nem tudnám,
hogy nem igazi hús van a hamburgeremben, akkor bizony simán
gondolnám, hogy ez marhahús.

A textúrája ugyanolyan, nem nagyon érzni különbséget. Talán az
íze egy kicsit lágyabb, könnyebb,
mint az igazi húsnak, de lényegi
különbség nem érezhető. Egyébként már nemcsak hamburgerpogácsa, hanem hot dog kolbász is
van, ami húsízű. És a jövőben egyre több ilyen húsutánzat várható.
„Egyértelműen ez a jövő, nagyon
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sok cég jelentette be, világmárkák
is, hogy szeretnének nyitni ennek
az irányába.”
És bár a jövő növényi alapú táplálkozását tekinthetnénk egy pozitív
lépésnek, de Bartha Ákos élelmiszerbiológus mégsem teljesen bizonyos abban, hogy a manapság
oly trendi vegán étkezés megoldás. Már ha az emberi szervezetre
gyakorolt hatások oldaláról közelítünk. „Az emberiség a fehérjeigényét az evolúció során kizárólag
állati eredetű forrásból fedezte.
Tehát felmerül a kérdés, hogy ha
az állati eredetű fehérjét teljes
mértékben növényire próbálom
cserélni, akkor annak milyen biológiai következményei lesznek, mert
bizony lesznek, most is vannak.
A másik pedig, hogy a növényi fehérjeforrásokat mindig kombinálnom kell annak érdekében, hogy
egy teljes értékű verziót kapjak,
tehát a növényi fehérjéket jól kell
tudni kombinálni.” De akkor itt a
dilemma. Hogyan is érdemes táplálkoznunk? „Döntő többségben
legyen az étrendünk növényi alapú. Különböző gyökérzöldségek,
zöldségek, bizonyos diófélék, gyümölcsök, amire gondolni lehet, ezt
leszámítva pedig amire érdemes
odafigyelni, ha állati terméket választunk, akkor koncentráljunk a
magas tápanyag-sűrűségű élelmiszerekre.”
Persze mindez csak a felszín, hiszen a táplálkozástudomány és a
környezetvédelem is komplex, sok
összetevős területei a tudománynak. Minden aspektusának megfelelni valószínű lehetetlen. Viszont
az mindenképpen levonható így a
végén, hogy tudatosan, vegetáriánus étrenddel vagy beiktatva húsmentes napokat, sokat tehetünk
saját és környezetünk egészsége
érdekében is.
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VisszaVÁGó – termÉSZetesen
Szabó Márta | Fotó: Bodajki Ákos

Akik játszottak már gyermekekkel bármilyen ügyességi vagy társasjátékot, megtapasztalhatták, hogy
egy-egy menetet követően a csalódottság bizony visszavágóért kiált. Esélyért, hogy egy második (harmadik, végtelen…) menet révén a sikerélmény a korábban a játékban alul maradtnak is megadasson
– amiért nem egyszer sok és még több fordulót is le kell játszani egymás után, hiszen az akaraterő már
csak ilyen. Hajt a cél felé.

Valami ilyesmit érzünk most mi is az
Atomenergetikai Múzeumban. Vis�szavágót kérünk 2020-tól, és annak a
lehetőségét, hogy az online téren innen és túl valami empirikus élményt
is nyújthassunk a pandémiás helyhez
alatt is. Így született meg az ÉSZbox
9.0 ötlete.
Az ÉSZbox 9.0 az Atomenergetikai
Múzeum egy híján tizedik születésnapjának fő attrakciója lesz, amikor
a Pakson és környékén élő családokat hívjuk valami egészen újszerű kalandba a tavaszi szünetben. A részleteket egyelőre hétpecsétes titokként
őrizzük, de annyit elárulhatunk: logikára, leleményességre és persze a
tudományra szüksége lesz a résztve-

vőknek, ha ki szeretnék terjeszteni a
valóságot!
De a tavalyi évben felfedezett ifjú
fizikusainknak is vágott az eszük,
múzeumos kalandjaikat sorozat formájában kéthetente követhetik az
érdeklődők az Atomenergetikai Múzeum hivatalos Facebook-oldalán és
YouTube-csatornáján. Lepenye Bojta
és Csáki Tamás bemutatkozó videójából kiderült, hogy számukra a fizika világa egy tudományos Disneyland, lelkesek és leleményesek – és
ha valami nem sikerül elsőre, akkor
sem adják fel, addig „kérnek visszavágót”, amíg le nem győzik az adott
problémát. Ha felidézzük év eleji
emlékeinket, felcsillanhat a szemünk,

hogy ez a fajta akaraterő hajtotta
tettvágy ismerősen cseng, hiszen
Teller Ede is magáénak érezte ezt a
hozzáállást – akárcsak a „Marslakók”
úgy összességében. Érdemes követni az Ifjú fizikusok sorozat további epizódjait is, hiszen bepillantást
nyerhetünk például a sugárzásmérés
és a Tesla-tekercs rejtelmeibe is.
Ritkán hallott vagy eddig nem ismert történetekkel is készültünk,
ezért februártól az Atomenergetikai Múzeum és a Paks FM új, közös
műsorában Atomsztorik újratöltve
címmel hetente osztunk meg Paksi
Atomerőművel kapcsolatos érdekességeket. A múzeum saját hivatalos
YouTube-csatornáján és Facebookoldalán pedig egy-egy rádiós témához kapcsolódóan féltve őrzött
képeket és videókat is megosztunk
archívumunkból.
Érdemes lesz az Atomenergetikai
Múzeummal tartani a továbbiakban
is, hiszen mind Facebookon, mind
YouTube-on, mind pedig a Paks FM
hullámhosszán számos újdonság
fedezhető fel. Ha pedig majd lehetőség adódik az újranyitásra, a kiállítótérben is felfedezhető lesz több
új műtárgy, alig várjuk, hogy megmutathassuk őket. De addig is, tartsanak velünk a virtuális Atomenergetikai Múzeumba, hiszen kiterjesztjük
a valóságot a végtelenbe és tovább!
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Mi lenne, ha gondolkodnánk
és figyelnénk végre?
Krizsán Árpád | Fotó: stock.adobe.com
Már-már közhelyként használjuk
azt a gondolatot, hogy a föld köszöni szépen, jól van, és megvan
emberekkel, de emberek nélkül is megmarad. (Nekünk azért
jobb, ha emberekkel.)
Persze az is elcsépelt gondolat,
hogy az emberiség tehet mindenről, de ez valóban így van. Valóban
így van? Így érdekes igazán a kérdés, ugyanis lehet, maga a föld tehet mindenről, hiszen a körforgás
a teljes univerzum meghatározó
része.

Ismert a víz körforgása, a tápláléklánc, a napok, évszakok és évek
periodikus váltakozása. Lehet, érdemes egy kicsit más léptékben
gondolkodni. Az élet kialakulásához is megfelelő körülmények
kellettek, de amint a légkör és a
bolygónk felszíne megfelelő volt,
megindult egy évmilliók óta tartó
folyamat, ami alatt rengeteg változás ment végbe. A földrészek
mozognak, ütköznek egymással
vagy éppen eltávolodnak egymástól, de mindegyik esetben
hatalmas erők ébrednek, amik a

felszínt a vulkanizmus vagy a földrengések és azok következményei
miatt alakítják. Ezek a folyamatok
elengedhetetlenek voltak a földtörténet során is, hogy élőlények
sokasága népesítse be a földet.
A fejlődéshez és az átalakuláshoz
szintén hozzájárult a kőzetlemezek mozgása és a földrészek vándorlása.
Ebben a léptékben lehet igazán érdekes a körforgás kérdése.
Ahogy egyre több növény jelent
meg, egyre jobbak lettek a körülmények a szárazföldi élethez, egy-
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re több állat kijött a tengerekből
a táplálékért. Mivel táplálék nagy
mennyiségben volt, az állatok is
egyre nagyobbak és egyre többen lettek. A növényevőkkel persze megjelentek a ragadozók is,
amik szintén egyre többen lettek.
A tápláléklánc elemeit lehet nagyban felfedezni. Egyes elméletek
szerint azért pusztultak ki a dinoszauruszok, mert túl sokan lettek
a ragadozók, és miután kezdtek
elfogyni a táplálékul szolgáló növényevők, táplálék híján nagy részük eltűnt. Vannak azonban nagy
túlélők, amik már 150 millió évvel
ezelőtt is éltek, és még ma is megtalálhatók, hiszen jól tudtak alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez.
A földtörténeti kitekintés már
csak azért is érdekes lehet, mert
a 4,6 milliárd éves földön nagyjából 3,5 milliárd évvel ezelőtt jelent
meg az élet kezdetleges formája,
az ember, a Homo habilis pedig
„csak” 2,8 millió évvel (2015-ös leletek szerint esetleg 3,3 millió évvel) ezelőtt. Érzékelhető, hogy a
mi fajunk csak az égitest létének
nagyságrendileg 1000-ed részében létezett, nem beszélve arról,
ha a modern embert tekintjük, ami
mindössze 125 000 éve van jelen.
Filozófiai útra terelve a kérdést, a
természet szépen elvan magában
is, sőt valóban helyes az a gondolat, hogy a föld meglesz nélkülünk, emberek nélkül is. De ne adjunk fel mindent, mert éppen az
emberiség tehet legtöbbet azért,
hogy fennmaradhasson, hiszen
kicsit belegondolva a dínók létezésébe, majd eltűnésébe, lehet,
éppen mi vagyunk a korunk dinoszauruszai.
Lényeges különbség hogy sokkal
nagyobb tudással rendelkezünk,
nagyobb mértékben formáljuk a

bolygót, mint bármely más élőlény jelenleg. Egyes számítások
szerint nagyobb tömege van már
az emberek alkotta eszközöknek,
építményeknek, mint az élőlényeknek. Nyilván ezeket a számításokat nehéz ellenőrizni, de ha
körbenézünk, akkor akár reálisak
is lehetnek, ez pedig mindenképpen kihat az egész föld működésére. Erre vonatkozóan azért vannak
árulkodó jelek, hiszen a kőzetburok vastagságától és egyéb jellemzőitől függően megfigyelték a
legnagyobb városok süllyedését.
A fizika-előadások során ki szoktam hangsúlyozni, hogy bármilyen folyamat esetén, ha lezárunk
egy rendszert és megváltoztatunk
bizonyos paramétereket, akkor
előbb-utóbb valami engedni fog.
Miért lenne ez másként egy kicsit
nagyobb rendszer, egy égitest
esetében?
A felszínt formálhatjuk, de ha túlzásba esünk, valami engedni fog.
Ha kiírtjuk az erdőket, és nem lesz
erős gyökérrendszer, ami megtartja a talajt, a nagyobb esők
után földcsuszamlások lehetnek
egyre gyakrabban, esetleg a hóval borított kopár területen lavinák. Ha mindent lebetonozunk, és
nem próbálunk meg a városokba
minél több zöld felületet megtartani, akkor nyáron melegebb lesz,
amit különböző módon próbálunk
enyhíteni. Ha klímát használunk,
az tovább melegíti a környezetet,
ha vízzel hűtjük a felszínt, akkor
pedig vagy az ivóvíz, vagy a természetes vizek mennyisége csökken. Kényes egyensúlyt kell tartani
a megszokott kényelem és a környezet védelme érdekében. Azzal
is tisztában kell lenni, hogy a föld
közelít az eltartóképesség határához, vagy talán már át is lépte azt.
Ez azt jelenti, hogy ennyi embert
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már nagyon nehéz eltartani, és ha
nem akarunk drasztikus változást,
figyelni kell, hogy a népesség ne
gyarapodjon. A közel 8 milliárd
ember számára élelem és ivóvíz
szükséges.
Az Atomenergetikai Múzeum online megjelenései során sok természettudományos tartalom jelenik
meg. Igyekszünk felhívni a figyelmet a környezetvédelemre és a tudatosságra, és természetesen azt
is kiemeljük, hogy a maga szintjén
mindenki tehet valamit, a „kisembertől” a nagyvállalatig. A téma
éppen aktuális, hiszen február 5-én
volt a vastag pulcsis nap, amiről
egy Facebook-poszt is megjelent.
Az ötlet mindössze annyi, hogy ha
csökkentjük 1 °C-kal a lakásunk
hőmérsékletét, akkor már sokat
tettünk a környezetért. Sajnos a
kommentek egy része azt mutatja,
hogy nem akarnak az emberek figyelni, félreértelmezik az egyszerű
figyelemfelhívó posztokat. Sokan
úgy állnak a kérdéshez, hogy legyen csak jó meleg, de azért lássuk be, hogy télen a lakásban a
20-22 °C elfogadható, ráadásul lényegesen kevesebb energiát igényel, mintha 25 °C-ot szeretnénk.
Én csak azt nem értem, hogy miért
akarnak az emberek télen 27 °C-ot
a lakásban, nyáron meg 22 °C-ra
állítják a klímát… Ez tényleg egy
egyszerű példa, ami szerintem jól
mutatja, hogyan tehetünk tudatosan a jövőnkért. Éppen a fűtés
területe az egyik, ami több szempontból befolyásolja az emberiség
jövőjét.
A környezet védelme mindenki feladata, hiszen csak rajtunk múlik,
hogy milyen gyorsan használjuk el
erőforrásainkat. Az odafigyelés és
a tudatosság sokat lendít anélkül,
hogy le kéne mondani a kényelemről vagy a szórakozásról.
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Mesterkurzus
Czibuláné Mayer Szilvia | Illusztráció: Czibuláné Mayer Szilvia
letett, majd Pesten és Pécsett is
végzett egyetemet, a bölcsészkar
magyar–francia s latin szakos hallgatója, ahol örök barátaival, Kosztolányival és Juhász Gyulával is találkozott. Tanított Baján, Szegeden,
Fogarason, Újpesten, és csak 1908ban a Holnap antológiában lépett
először a közönség elé a Fekete ország c. (1904) versével. A költészet
Leonardo da Vincijeként hagyta
legmélyebb nyomát a magyar irodalomban komplexitása, kifinomultsága, hihetetlen műveltsége révén.
Babitsot olvasva eszembe jut, néha
Mozartot kell hallgatnunk Wagner
után, idő s kor kell a halandónak
Babits Mihály:
Zsoltár férfihangra (részlet)
„…s hogy bűn és gyász
egysúlyu legyen,
eleve elosztott számodra
szépen derüt és borút,
sorsot és véletlent, világ
nyomorát, ínséget, háborút,
mindent a lelkedre mért
öltöny gyanánt: úgy van!”
Levelek Iris koszorújából, 1909
E skiccelt vázlat, gyönge piszkozat,
felszínen karcolgatja csak e páratlan költői jellemet, melyet hordott,
s azóta is ő visel, ki a költészet
„ómegája s alfája”. Kinél a mozaik
összes részlete a helyére kerül, miközben gondolatai kiáltanak, betűi
izzanak, vagy épp „csak” léteznek
egy hibátlan, briliáns rendszerben.

Kik és miért vagyunk – boncolgatja
ódáiban, himnuszaiban, verseiben,
meg-megfűszerezve földi gondolatokkal. Nem szerelem, nem önmagunk s nem is a líra alaptémái írásainak, hanem eszmefuttatásai bázisai
költészetének. Babits Mihály. 1883.
november 26-án Szekszárdon egy
művelt, értelmiségi családban szü-

is, hogy érezze a babitsi tömjént.
Profizmusában minden mindennel
kapcsolódik, vagy épp csak lazán
odabiggyesztve áll az „egy”, mely
mindenné válik általa. Egy korszak
lezárója és elindítója, kategorizálhatatlan, ha Ady úttörő volt, vajon
kit tiszteltek benne? Semmiképp
sem a „bezárt diót”. Szimbolista,
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klasszicista, expresszionista, majd
később lírai lett, ki elsőként megfogalmazta a leírhatatlant is. Kiváló
regényírónktól megkaptuk a próza
legjelentősebb alkotásait is, s a forradalmi Jónás könyve (1938), politikai gondolatoknak is „eleget tett”.

„Mert semmi vagy, ha nem
vagy ellenállás, vigyázz, ne
fújjon rajtad át a szél.”
Jónás könyve
Első kötete (Levelek Iris koszorújából c. – 1909) pazar, lebilincselő, zseniálisan ütő. Nem kezdő filozofikus
mű, örök dolgokról szól, mindenki
nevében írt mestermű mely kevéssé
érthető verseskötet volt akkor.
A négy nyelvet beszélő Babitsnak – ki legműveltebb magyar íróként eredeti nyelven olvasta végig
az egész európai irodalmat – ki is
érthette volna határozott, egyedi
rímképleteit, bölcseleteit, prófétai stílusát? 1913-ban lefordította
Dante Isteni színjátékát, amely a
könyvnyomtatás után legelőször s
a legtöbbször sokszorosított könyv
volt. Haláláig a Nyugat folyóirat
munkatársa, főszerkesztője maradt.
Fortissimo c. (1917) expresszionista
verse miatt perbe fogták a Vörösmarty Akadémia majdani alelnökét,
1925-ben elnökét. Sokszor utazott
Itáliába, annak kultúrája miatt. Török Sophie (Tanner Ilona) lett életre
szóló társa – ő előtte a mester tanítványának, Szabó Lőrincnek volt
a kedvese –, kivel 1921-ben összeházasodtak. Nem lehetett gyerekük, így Ilona öccsének 1928-ban
született lányát nagy szeretetben
vették magukhoz Babits Ildikó néven, de később, „apja” halála után
Sophie-val viszonyuk megromlott.
1923-ban Esztergomban házat vettek, hol író, költő barátaikat fogad-

ták. Babits 1929-ben a Baumgarten
Díj kuratóriumának elnöke lett, így
a magyar irodalmi életben óriási
befolyásra tett szert.

„A Nyugat minden számán
ott van szellemének
bélyege.”
Schöpflin Aladár
Kései költészetében elkomorul, a
háborús szenvedés, majd magánéleti okok miatt. Hangja 1934-ben
a rádióban már akadozik, zihál.
A rendkívül sokat dohányzó költőnél gégeszűkületet s daganatot
diagnosztizálnak, amiért 1938-ban
a kor legkiválóbb orvosai megműtik. Beszélgetőfüzeteiben szaggatott soraival, hangtalanul kommunikál környezetével, és a Balázsolás c.
(1938) műben, mely imája, könyörgése a lírikus Babitsnak, olyasvalamit tett, amit addig nem. Kénytelenül kabátot vett az „én”, hiszen
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Versenyt az esztendőkkel c. (1933)
kötetében ő is versenyt futott már
az idővel, és a műveiben sokat keresett válasz a miértekre, hirtelen
egyszerű lett számára, betegsége
kiszolgáltatottsága miatt. Haláláig
gyomorszondán táplálták a műveiben ekkor már számvető, összegző
költőt, kinek volt még ereje elutazni Itáliába, és átvenni a Dante-fordításért járó San Remo-díjat. 1941
tavaszától Esztergomból többször
átszállították Budára, ahol végül
augusztus 4-én befejezte emberfeletti szenvedésekkel járó földi pályafutását. Babitsot – ki leginkább
költőként lelt boldogságra – olvasni
kell, és talán egy napon megérteni.
A hozzá hasonló jelentős, csendes
géniuszoknak az irodalmi Nobeldíj is kevés lenne munkásságukért.
Termékeny volt, kinek jóval tovább
ízlelhettük volna gyümölcseit, de
megtanította nekünk: nem lehetünk önzők. Halhatatlan lett, kitörölhetetlenül mindannyiunkban.

A lírikus epilógja
Csak én birok versemnek hőse lenni,
első s utolsó mindenik dalomban:
a mindenséget vágyom versbe venni,
de még tovább magamnál nem jutottam.
S már azt hiszem: nincs rajtam kívül semmi,
de hogyha van is, Isten tudja hogy’ van?
Vak dióként dióban zárva lenni
s törésre várni beh megundorodtam.
Bűvös körömből nincsen mód kitörnöm,
csak nyílam szökhet rajta át: a vágy de jól tudom, vágyam sejtése csalfa.
Én maradok: magam számára börtön,
mert én vagyok az alany és a tárgy,
jaj én vagyok az ómega s az alfa.
Levelek Iris koszorújából, 1909
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Hová lett az egyensúly?
Dicsérdi Liza | Fotó: stock.adobe.com
Egy neves biológus szerint, ha a bolygónk körülbelül négy és fél milliárd éves történetét egy földi
évre vetítenénk, az ipari forradalomtól kezdődően minden kár, amit az ember okozott környezetében,
egyetlen másodperc, azaz a föld keletkezése óta eltelt idő harmincmilliomod része alatt jött létre.
Ha képzeletbeli idővonalunk szerint a föld születését december 31-re tesszük, akkor az élet első jelei
tavasszal jelentek meg, az első szárazföldi élőlények decemberben tűntek fel, december 26-án megjelentek az emlősök, majd december 31-én 23 óra körül felbukkant az ember. 23 óra 55 perc és 57
másodperckor a kétlábú már földet művelt és állatot tenyésztett. Jelenleg naponta közel 100 növényés állatfajnak mondunk búcsút.
A természet mindezt nem hagyhatja szó nélkül. Igenis eljön az
a pont, amikor azt mondja, elég,
és kisebb-nagyobb „üzemzavarokat” okozva az emberi techni-

kában észrevétlenül vagy éppen
feltűnően közbelép. Egy egyszerű példát említenék. Gondoljunk
arra, hány ember életét teszi tönkre az allergia. Hányszor voltak el-

átkozva azok a szép nyári napok,
amikor a földeken elszaporodott
parlagfű pokollá tette a friss levegőt. Hibáztatjuk a növényt, és
hibáztatjuk azt is, aki nem írtja ki
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azonnal. Pedig ha tudnánk, hogy
mindez a természet bosszúja. Kolombusz előtt minden idők legnagyobb állatcsordái éltek az
amerikai prérin. A bölények szezonális vándorlása során a százezres nagyságú csordák a csupasz
talajt felszántva számos parlagfűcsemetének adtak otthont, amit
lelegelve erőt merítettek a tavaszi
vonulásokhoz. A bölényeket csupán néhány évszázad alatt sikerült
szinte teljesen kiirtani. Ennek köszönhetően már nem volt semmi,
ami megcsappantaná a méretes
parlagfűállományt, így könnyedén
elszaporodhatott szerte a világon.
Az állatok nincsenek mindig az
ember segítségére, sőt néha képesek elég nagy galibát okozni
a mindennapokban. Afrikában a

rohanó zsiráfcsordák gyakran elszakították a távíródrótokat, ezért
kénytelenek voltak azokat magasabbra tervezni. Az Európát Amerikával összekötő kábelt egy cethal
szakította el olyan mélységben,
ahol emberi elme szerint nem is
járhatott volna. A repülők számára nagy veszélyt jelentenek a velük
egy szinten „bámészkodó” madarak, és a sáskajárás sem éppen
tesz jót az úton lévőknek, ugyanis
az úttestet ellepő péppé lapított
áldozatok csuszamlós masszát alkotva számos autóbaleset okozói
voltak már.
Idő kellett ahhoz, hogy hozzászokjak, este nyolc után csend van az
utcákon, és egy-egy kamionon kívül nem szűrődik be zaj a szobába.
Valószínűleg nemcsak mi, emberek érezzük ennek a csendnek a
pozitív hatását, hanem a környező erdőkben éldegélő vadak is,
akik az utóbbi időben előszeretettel merészkedtek közelebb a
településekhez. Szinte már ők is
városlakónak érezhetik magukat.
Legyünk őszinték, valójában nem
mi voltunk itt előbb. A civilizáció
lassan tollas és négylábú barátainkat is eléri. Verebek raknak fészket neonlámpába egy kedves kis
komfortos lakást létrehozva, távol
a hidegtől és a macskáktól. Más
madarak is kihasználják a természetellenes éjszakai fényt, hiszen
nincs is jobb rovarcsapda egy égő
lámpánál. A fekete rigónak olyan�nyira bejött a városi élet, hogy
annak ellenére, hogy eredetileg
költöző madár, ma büszkén jár rá
a téli madáretetőkben hagyott finomságokra.
Mindezekből láthatjuk, hogy a
természet alkalmazkodik, és a
természetes szelekció folyamatos működésben van. Az evolúciós tankönyvek egy népszerű
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példája a nyírfaaraszoló lepkével
szemlélteti a jelenséget. Ez a lepke a 18. század első felében szinte csak világos színű példányban
fordult elő. Ennek köszönhetően
könnyedén elrejtőzhettek a nyírfák kérgén és a világos zuzmóval
borított felületeken a rájuk vadászó madarak elől. Pontosan ezért
a szelekció alacsonyan tartotta
a sötét egyedek számát. Az ipari forradalom idején a nagyfokú
szennyezettség miatt a fák kérgét
beborító sötét felszínen már korántsem volt praktikus a világos
megjelenés. Néhány évtized elég
volt arra, hogy a lepkék sötét színváltozata is elterjedjen, menedéket biztosítva nekik.
Létezik egy úgynevezett „nagy
ember kicsi bolygón” jelenség,
idegen szóval az antropocén. Mike
Berners-Lee Nincs B Bolygó című
könyve szerint ez annak a kornak
a leírása, amelyben már az emberi
befolyás az ökoszisztémában elinduló változások elsődleges forrása. Bármilyen nagy is az emberi tudomány, nyomába sem ér annak,
amit egy kis levél visz véghez a
fotoszintézis során. A növényvilág
évente 25 000 millió tonna szenet
és 37 000 millió m3 vizet épít be
szerves anyagokba, ezzel 47 millió m3 oxigént juttatva a levegőbe
és a vízbe. Ha az ember mindezt
eredményesebben tudná megvalósítani, mint egy kis növény,
amellett hogy energiagondoktól
szabadulna meg, megoldódna a
föld lakosságának élelmezése is.
Az emberiség úgy tekint a bolygóra, mint egy nagy, stabil játszótérre, aminek nem árt, ha kihal
egy-egy faj. Az igazság az, hogy
ez a játszótér kezd egyre törékenyebbé válni, és ha nem változtatunk azon, ahogy játszunk benne,
könnyűszerrel összeomolhat.
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Orfű – mogyoróvirágos,
fűzfazöldülős túra
Susán Janka | Fotó: Susán Janka
Orfű a Mecsek egy kis gyöngyszeme, ahol télen-nyáron sokan töltődnek fel a természet ereje, szépsége által. Olyan maradandó élményeket szereznek, amelyek későbbi felidézésével is bekapcsol bennük
az „újratöltés” funkció – ehhez elegendő lehet akár csak annyi, hogy a telefonjuk felidézzen néhány itt
készült fotót. Nekem ez a kis település, a Vízfő-forrás, az Orfűi-tó, annak folytatásában a Pécsi-tó, Mecsekrákos, Tekeres, Bános sokkal több néhány itt eltöltött túránál vagy nyaralásnál. Gyerekkorom meghatározó éveinek varázslatos világa. Tartsanak velünk ezen a vidéken egy hosszabb körtúrára, amely
kövér réteken, meredek emelkedőkön, széles vízmosásokon, patak- és tóparton is vezet majd.
Érdemes néhány szót ejteni az Orfűre vezető út jellemzőiről. Az Óbánya utáni mecseki rész is gyönyörű, de Pécsről kiérve kezdődik
az igazán szerpentines rész. Nem
hiába választották ezt az utat a
Mecsek-rali helyszínéül, majd nevezték el Ranga László raliversenyzőről, aki nyolcszor diadalmaskodott ezen a versenyen. A felfelé

vezető szakasz a Remeterétnél ér
véget, és ami miatt ezt mindenképpen meg szerettem volna említeni, az az innen induló bicikliút.
Az autóúttól kicsit arrébb építették meg az első etapját, ami így
sokkal biztonságosabb lett. Néhány kilométer után az autóút másik oldalán folytatódik az erdőben
éles kanyarokkal. Lesuhanni álom

lehet itt a hatalmas fák alatt, ahol
még kánikulában is találni hűs fuvallatokat, azonban a visszaút már
igazi megmérettetés. Február elején is láttunk jó pár biciklizőt, akik
élvezték a száguldást, vagy éppen
birkóztak az emelkedővel. Az erdei rész az orfűi Mecsek Házánál
ér véget, amely után következhet a
tavak felfedezése, körbetekerése.
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Mi azonban gyalogtúrára készültünk, és Orfűre érve a tó feletti kiserdő mellett parkoltunk le, a Mecsek Háza előtti réttel szemben.
Egy kicsit derengett a napfény a
felhőkön keresztül, alapvetően felhős, hideg időre készültünk, de
szerencsére a vártnál enyhébb idő
fogadott minket, így a nagykabátot hátrahagyva, pulcsiban indulhattunk el. Át a ligetes, zöldülő réten, amely régen az egyik lényeges
kaszálója volt a falunak. Akkoriban
még tényleg hagyományosan, kaszával vágták le a dús füvet katonás rendbe, majd jártak vissza forgatni, hogy jól kiszáradjon, végül
formás szénakazlakban várt addig,
amíg szekérre pakolva vitték el a
jószágoknak. Most leginkább a vakondtúrások tarkították a füvet, és
a mogyoróbokor-csoportok barkás virágai integettek. A mező későbbi virágai a margaréták, a harangvirágok, a boglárkafélék még
téli pihenőjüket töltötték. A Barlangkutatók forrása melletti fűzfa
zöldes ágai pedig ráerősítettek az
érzésre, hogy nincs már messze a
tavasz.
A Mecsek Háza melletti széles
„szekérúton” vettük be magunkat
az erdőbe. Ez a túra legnehezebb
szakasza, mert fel kell menni a
hegygerincre a meredek emelkedőn. Az előző napok esős időjárása miatt helyenként mély sárral is
meg kellett küzdeni, de szépen haladtunk felfelé. Az avarral borított
részek segítették a biztos kapaszkodókat, de egy idő után ennek ellenére cuppanós sárréteg borította a talpunkat.
A kopasz fák alatt nézelődve a tekintetünket vonzzák a szúrós csodabogyó erőteljes örökzöld bokrai. Tojásdad szúrós „leveleivel”
és harsány piros bogyóival tényleg
szép látvány, azonban már gye-

rekként is megtanultam, hogy a
bogyói mérgezők. A hóvirág legszebb virágzásában pompázott,
néhány helyen csak magányosan,
de leginkább szép csoportokban
nyíltak. A sárga szártalan kankalin
itt is előfordul, ahogy a sárgászöld
illatos hunyor is. A kék májvirágot
hiányoltam, de lehet még nem jött
el a virágzásának ideje. Ahogy haladtunk felfelé, egyszer csak egy
szarvas vágott át előttünk, izgalmas pillanatot szerezve számunkra.
Felértünk a Lóri-elágazóig, ezzel
a legmeredekebb szakaszt már
megtettük. Jöttek még kisebb
emelkedők, de lassan átváltottunk
lejtmenetbe. A Lóri kulcsosháznál
ültünk le egy szendvicsezős pihenőre a hatalmasra nőtt fenyőcso-
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port alatt. A Toplica patakban a
ház körül láttunk egy kis vizet, de
a további lefelé menetben szinte
egyáltalán nem.
Innentől kezdődött a vízmosásos
rész, de nekünk csak sárral kellett
megküzdenünk, amit néhány fenékre eséssel megúsztunk. Csapadékosabb időben viszont arra
kell számítani, hogy nehezített
terepen, patakmederben is kell
sokszor haladni vagy átkelni rajta,
szóval érdemes gumicsizmát húzni. A többször említett Lóri név
eredetét én sem ismerem, utána
nézve annyit sikerült megtudnom,
hogy az itteni völgyet hívják Lórivölgynek, de térképen ezt nem sikerült megtalálnom. Mindenesetre ez a lefele szakasz látványában
nekem a legszebb rész volt, ahogy

40

BARANGOLÓ

kitágult a völgy és az erdő, útközben érdekes formájú fák és gyökerek színesítették a látványt. Azt
is be kell vallanom, talán azért is,
mert errefelé gyerekként nemigen
jártam. Néhány lovassal találkoztunk Rákos felé közeledve, akiktől
próbáltunk a lehető legmesszebb
húzódni, mert az egyik kutyusunk
is velünk tartott, nem akartuk megijeszteni a lovakat. A legutolsó lovas megállt egy pillanatra, és azt
mondta, legközelebb, ha lovakkal
találkozunk, ne húzódjunk félre,
szerencsésebb, ha a lovak látják, ki
van a közelükben.
Beértünk Mecsekrákosra, a focipálya mellett közeledtünk a központja felé. Az ABC épülete után
balra kanyarodva megcéloztuk a
Malom Múzeumot. Elhaladtunk
közben az iskola épülete mellett,
ami után régen közvetlenül a posta üzemelt, ma már csak lakóház.

Üdülők között kiértünk a faluból,
és hamarosan megláttuk a tó gátját. Hivatalosan ez egy völgyzáró
gát, amivel felszíni víztározót alakítottak ki 1962-ben, megépítve
az üdülőterület első tizenegy hektáros tavát. Négy évvel később
a hetvenkét hektáros Pécsi-tó is
megépült, és folytatva a munkákat, 1970-re a Herman Ottó- és a
Kovácsszénájai-tó is. Az üdülőterületet a szocialista időszakban
azzal a céllal alakították ki, hogy a
Pécs környékén lakóknak ne kelljen a Balatonra vagy a Duna közelébe utazni, ha strandolni, nyaralni
szerettek volna. Érdekes kordokumentumot is megnézhetünk a
Youtube-on „Húsz percre a várostól” címmel, amiben Palkó Sándor
beszél a tavak kialakításáról, akinek nagy érdeme volt a terv megvalósulásában. Erről az itt élők sem
feledkeztek meg, hiszen 2004-ben

szobrot is állítottak az emlékére
Mecsekrákoson.
A tó mentén jó kis horgászhelyek
mellett haladtunk el, a faházakhoz
érve érdemes lemenni a tópartra
is, mert innen gyönyörű a panoráma. Ahogy a szemközti kis félsziget fűzfái, a szélén a nádak és a
mögöttük lévő hegyvonulat tükröződik a tavon.
Ezután már rövid séta, és megérkezünk a Malom Múzeumhoz.
Az utóbbi években szépen kiépült, nekem már talán túlságosan is, de én elfogult vagyok a
régi időkkel. Amikor még csak a
vízimalom, mellette a lakóház és
a kiskonyha állt az udvaron, a szárazmalom épületét csak elkezdték
építeni. Annus néni élt a házban,
aki mellesleg fogadta a múzeumba látogatókat is. Mostanra megépült már a papírmalom és a garat
épülete is. A hely különlegessége,
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hogy az itt őrölt lisztből helyben
sütik a kenyeret és a péksüteményeket. Sajnos nem tájékozódtam
indulás előtt, így nem tudtam kenyeret vásárolni, mert online előre
kell regisztrálni. Frissen kisült pogácsára és almás fahéjas csigára
érkeztünk, amit javaslok az idelátogatóknak kötelező programként
megkóstolni, mert mennyei volt.
Folytattuk utunkat a Vízfő-forrás
felé, szüleim egykori munkahelyére.
Édesapám felelt akkoriban Orfűtől
Tekeresig a vízműves feladatokért,
és felügyelte a vízszivattyúk működését, amik a barlangból nyomták
át az ivóvizet Komlóra. A Vízfő-forrás épületét Csete György tervezte, akinek neve a Pakson élőknek
biztosan ismerős, hiszen ő a tulipános házak építésze. Többször
vissza is látogatott Orfűre, gondolom az egyik kedvenc épülete
lehetett ez a „gombaház”. Mesés
ma is, de élénken emlékszem arra,
amikor a tetején lévő üvegkupola
minden este világított a fák között,
és azt még a réten túlról is láttuk.
A felső faborítású részében a barlangkutatóknak készült egy szálláshely, körben az ágyakkal, hasonlóan igényesen megtervezve, mint
maga az épület felső része. Alatta
a műhelyek, a föld alatt pedig a
szivattyúház, amit mára már el is
bontottak. A szivattyúházból be
lehetett menni a denevérek lakta
barlangba, amelynek a kijárata az a
rácsos kapu, amivel most is le van
zárva, az épülettől jobbra lent. Ide
mindenképpen érdemes lemenni.
Megcsodálni a zöld ezer árnyalatát
a sziklákon, a fák tövében, a víztükrön és a vízben. Itt kezdődik a patak, ami táplája az orfűi tórendszert
ma is.
Túránk utolsó része volt már csak
vissza, a réten átkelve az autóig.
A váltócipőnek nagy hasznát vet-
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tük, mert bakancsainkról a sarat
nem sikerült jól leszedni. Megtettünk kb. kilenc kilométert, 180
méter szintemelkedést föl és le.
Kellemesen elfáradtunk, a cserenadrágnak pedig kifejezetten örültem a fenékre esésem miatt.
Orfű kirándulási lehetőségeit nem
merítettük ki ezzel, javaslok még
néhányat. Akár ugyanerről az in-

ján megtalálják. Ez egy időszakos
forrás, amiből csak akkor folyik víz,
ha a hozzá tartozó szifonrendszerből ideér. Nem minden nagyobb
esőzés után történik ez meg, ami
a hegy belsejében búvó rész bonyolultságát mutatja. Egy másik
lehetőség a Pécsi-tó körbesétálása, ami kb. hét kilométeres túra.
Tavasszal a medvehagyma sze-

dulóhelyről körbesétálhatjuk az
Orfűi-tavat, kiegészítve a Sárkányforrás felkutatásával. Egy kisgyerek számára már csak a neve miatt
is izgalmas, hát még ha azt is elmeséljük, hogy a hegy belsejéből
időnként morgás is hallatszik, ráerősítve a forrás sárkánylegendájára. Sajnos mára a régi sárkányszoborból nem maradt semmi, de
a kapcsolódó mesét Orfű honlap-

dése idején is érdemes belevetni
magunkat az erdőbe. A Balázs-hegyi kilátóhoz Orfűre jövet autóval
is eljuthatunk, de a Pécsi-tó mellől a hegyet megmászva is szép
túra. Nyáron pedig a strandolás
és a vízisportok szerelmesei tölthetnek el itt szép órákat, napokat,
és a horgászokról se feledkezzünk
meg. Aktívan vagy ráérősen is jól
érezhetjük itt magunkat.
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TAMF-projekt:
Berendezésmegbízhatóság modul
Susán Janka

A Termelési Alrendszer Működés Fejlesztés (TAMF) Kiemelt Projekt az INPO sztenderd nukleáris működési modell szerinti folyamatoknak megfelelő termelésirányítási rendszer bevezetésén dolgozik. Az előző hónapban a központi főfolyamatok közül a konfigurációmenedzsmenttel ismerkedhettünk meg, most
a berendezésmegbízhatósággal folytatjuk. Beszélgetőpartnerem Tarnóy László, az atomerőmű Rendszertechnikai Osztályának vezetője, akivel az atomerőműben üzemelő berendezésekkel szemben támasztott megbízhatósági követelmények rendszeréről beszélgetek. Az atomerőműves mérnöki munka
szép szeletével ismerkedhetünk meg.
–– Hogyan kapcsolódik a munkád
a TAMF-hoz?
–– A berendezésmegbízhatósági (ER) munkacsoportot vezetem,
amiben azzal foglalkozunk, hogy
a műszaki, mérnöki oldal hogyan
tudja úgy szintetizálni igényeit és
támogatni az együttműködő szervezetek tevékenységeit – beleértve az ahhoz szükséges szerepkörök meghatározását is –, hogy
a nukleáris és termelésbiztonság
szempontjából fontos berendezések megbízhatósága a lehető legnagyobb legyen. Itt a biztonság
után a költséghatékonyság szempontjait is figyelembe kell venni.

–– Hogyan optimalizálható a berendezések
állapotfenntartása,
ezáltal a berendezések megbízhatósága?
–– A berendezések állapotfenntartásának optimalizálása az állapotfigyelő, előrejelző és ciklikus helyreállító tevékenységek

egyfajta egyensúlyának keresése
annak érdekében, hogy a berendezések megbízhatósága hosszú
távon, költséghatékonyan biztosítható legyen. El kell kerülni a berendezések elhanyagolását, idő
előtti elhasználódását és a túlzott
karbantartásból adódó meghibásodásokat is. Ahhoz, hogy ezt az
optimalizálást el tudjuk végezni, a

különböző rendszerelemekre differenciált megközelítést kell alkalmazni, vagyis a berendezéseket
ún. kritikussági kategóriákba szükséges sorolni, amely nagymértékben határozza meg az elérendő
állapotfenntartási célokat.
–– A berendezések kategóriába
sorolása mellett, gondolom meg-
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kezdtétek a berendezésmegbízhatósághoz kapcsolódó folyamatok
kidolgozását is. A folyamatok kidolgozása mellett milyen jelentős feladataitok vannak?
–– Megkezdtük az új folyamatok elkészítését és a már meglévő, ehhez
kapcsolódó folyamatok kiegészítését. A mi területünkön is (hasonlóan a munkairányításhoz) egy új
főfolyamat fogja majd össze a berendezés-élettartamgazdálkodás
üzleti folyamatait. Emellett a mérnöki oldal ez évi legjelentősebb
feladata az állapotfenntartási és
karbantartási stratégiák megalapozása, felülvizsgálata. A harmadik a
rendszerekhez, berendezésekhez
és eszközökhöz kapcsolódó információs struktúra felülvizsgálata
annak érdekében, hogy az adatok
a sztenderd műszaki és egyéb folyamatok számára könnyen használhatók legyenek. Erősen építünk
a rendszerek és rendszerelemek
hierarchikus rendszerére és az Asset Suite 9 (AS9) korábban is ismert
és új funkcióira.
–– Hol tartotok ezekben a munkákban?
–– Összesen tíz, a sztenderd működésnek megfelelő folyamat megvalósítását tűztük ki, ezek kidolgozását kezdtük meg, ám bevezetésük
több lépésben tud megvalósulni.
Az első mérföldkő az AS9 bevezetéséhez köthető majd, amire a
kritikussági besorolásokkal és két
folyamat beindításával készülünk.
Ezt a berendezésmegbízhatóság
szempontjából felkészülési, adatgyűjtő időszaknak mondanám.
Az azt követő évben, 2023-ban valósul meg a felülvizsgált megelőző
karbantartási programok fokozatos
bevezetése, valamint az azokat monitorozó, fenntartó folyamatok, szerepkörök, megbeszélések és testü-

letek életbe léptetése. Majd végül
a támogató informatikai környezet
fejlesztése és további műszaki folyamatok kialakítása lesz a cél.
–– Az idei évben milyen jelentősebb előrelépés várható?
–– Az idei év legnagyobb hangsúlya az állapotfenntartási (megelőző
karbantartási) programok felülvizsgálata és megalapozása az EPRI
által biztosított módszertani támogatás, valamint saját és nemzetközi
tapasztalatok alapján.
–– Hogyan készülnek a megelőző
karbantartási programok? Mekkora
ezek számossága?
–– Jelentős számú rendszerelemről van szó. A jelenlegi AS6 nyilvántartásunkban kb. félmillió rendszerelem szerepel. Ezek jelentős
részének besorolását és végül a
kritikus, jelentős kategóriába sorolt rendszerelemek karbantartási
programjainak felülvizsgálatát végezzük. Első lépésben kizárjuk azokat a főleg kommunális rendszereket és építészeti rendszerelemeket,
melyek a módszertan szempontjából nem látnak el funkciót. Ezt követően az alapvetően a technoló-
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giához tartozó rendszerelemeket
is két részre bontjuk. A passzívnak
tekinthető és az állapotfenntartás
szempontjából az időszakos ellenőrzési és öregedéskezelési programokhoz kapcsolható elemek (pl.
csővezetékek, tartályok, tartószerkezetek, kábelek) szintén kikerülnek a terjedelemből. A megmaradó összetett, aktív komponensek
száma háromszázezerre tehető.
Ezekre készítjük el a konstrukciós
típusaik szerint a karbantartási
megalapozásukat (terveink szerint
ötven ilyen sablon fog készülni),
majd a konkrét állapotfenntartási
programjukat.
–– A kollégák mikor fognak erről a
megközelítésről oktatás keretében
hallani?
–– A TAMF-projekt keretében
több év alatt bevezetendő teljes
folyamat rendszerösszefüggéseiről februárban már publikáltak egy
elektronikus tananyagot. Idén ősztől pedig a szinten tartó oktatások
keretében ismerkedhetnek meg a
berendezésmegbízhatósági folyamat alapelemeivel és az állapotfenntartási programok új szemléletével.
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Irány a természet!
Paks II. Zrt. | Fotó: magánarchívum

A kikapcsolódás, feltöltődés legtermészetesebb módja, ha néhány
órát a természetben töltünk. A Paks II. Zrt. két fiatal munkatársa, dr.
Túri Renáta és Vörös Csaba Zsolt is osztja ezt a véleményt. Egyetértenek abban, hogy a természet valóban csodaszer, hiszen megnyugtat, ugyanakkor energiával tölt fel. Éppen ezért mindkettőjük
sok időt tölt a szabadban.

Aki a cseresznyési erdőben, az
Ürgemezőn, a Duna-parton vagy
éppen a Hidegvölgyben csatangol, esélyes, hogy „belebotlik”
dr. Túri Renátába és párjába, illetve kutyájukba, Byronba. A család
kedvence cane corso fajtájú, és
csak látszólag hatalmas mufurc,
valójában barátságos, szelíd természetű, okos eb. Reni életében
nem újdonság a természet iránti
rajongás, gyermekkora óta szereti
az állatokat, a növényeket, a gyönyörű tájakat. „Szívesen töltöm
szabadidőmet a természetben,
mert teljesen feltölt új energiákkal. Szeretett hobbim az utazás
a világ bármely messzi tájára, és
a tengerek, óceánok felfedezése
sznorkellingezés közben: szeretek
a sok szép színes hal között úszkálni, és nem riadok vissza attól
sem, ha négy-öt cápa vagy hatalmas manta köröz körülöttem”
– árulta el. Emellett járja a szép

magyar erdőket is, ahova általában a Papírkutyák Paks Kutyasuliból megismert barátaikkal – beleértve a négylábúakat is – szoktak
ellátogatni. Magyarország több
emlékezetes táján kirándultak
már az ebekkel, így Óbányán,
Bakonynánán, Csákberényben,
Csókakőn, Mánfán, Sötétvölgyben vagy a Kiskunsági Nemzeti
Park területén is. A legtöbb időt
azonban a paksi Ürgemezőn töltik. Kutyusával nemcsak nagyobb
túrákat, hanem kisebb sétákat is
szoktak tenni Cseresznyésben, a
hidegvölgyi pince környékén és
a Duna-parton. „A környéken abszolút kedvenc kirándulóhely számunkra a cseresznyési tanösvény
fenyőerdeje, nagyon szeretem a
finom fenyőillatot, a madárfüt�työt, kutyusom pedig élvezi, hogy
a süppedős, homokos talajon futkározhat. Főleg nyáron szeretem,
mert a nagy melegben a fenyő-

erdőben hűvös van, de télen, hóban is csodás” – mondta.
Reni, aki ügyvédi praxisát feladva
négy éve csatlakozott a Paks II.
csapatához, azt is elárulta, hogy a
természetben, a jó levegőn igyekszik a pandémia következtében
elmaradt utazások miatt kárpótolni magát. Hogy a járvány miatti bezártságot orvosolja, vásárolt
egy kerékpárt, így körülbelül húsz
év kihagyás után ismét nyeregbe
pattant. Gimnáziumi éveiben már
részt vett több kerékpártúrán is,
például jártak Kalocsán, de arra is
volt példa, hogy Ausztriát szelték
át két keréken Passautól Fertődig. Manapság párjával gyakran
járnak ki bringával a madocsai
Duna-partra vagy az atomerőműhöz, kihasználva a kiépített kerékpárutakat és a dunai töltés adta
lehetőségeket. Reniék tervei között – mint elárulta – szerepel egy
balatoni bringakörút is.
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A Paks II. Zrt. fiatal villamosmérnöke, Vörös Csaba Zsolt is a természet regeneráló hatására esküszik. Feleségével, Eszterrel, aki
Paks Város Önkormányzatának
munkatársa, legszívesebben a
hegyeket járják, de Pakson és annak környékén is rengeteg kedvenc helyük van. Ha csak rövid
időre tudnak kiszabadulni a négy
fal közül, akkor szívesen róják a
város utcáit. Ennek a testmozgáson és a jó levegőn kívül előnye
még, hogy megismerték Paksot,
ahova 2014-ben költöztek Budapestről a Paks II.-projekt miatt.
Csaba esetében is a gyerekkorra
nyúlik vissza a kirándulás, kalandozás szeretete. Nagymamájához, aki vidéken élt, sokat utaztak. Középiskolás és egyetemista
korában már jellemzően barátokkal fedezték fel a látnivalókat.
„Sohasem a kilométerek gyűjtése volt a célom, sokkal inkább

megismerni, felfedezni egy-egy
tájegységet, helyet, annak történelmét, felkutatni a látnivalókat”
– fogalmazott. Feleségével ma
már sokszor toldják meg a hétvégéket egy-egy nappal, hogy
felfedezzék hazánk vagy éppen
valamelyik szomszédos ország
egy-egy kedvelt táját. „Legjobban a hegyek vonzanak minket,
az Alpok, a Tátra, Kárpátok, de
itthon, Magyarországon is vannak kedvenc helyeink, sokszor
megfordultunk a Mátrában, megmásztuk a Börzsönyt, felfedeztük
a Prédikálószéket és a Balatonfelvidéket” – sorolta. Legutóbbi emlékeik a Grüner See-hez
(Ausztria), a Duna-kanyarhoz és
Badacsonyhoz fűződnek, de a
járvány miatt nekik is le kell mondaniuk az utazásokról, legfeljebb
egynapos túrákban gondolkodhatnak. Ötlet persze van bőven,
például szívesen bepótolnák az
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elmaradt olaszországi túrát a
Dolomitokban, amit a pandémia
miatt nem tudtak megvalósítani.
Csaba azt mondta, a munka utáni városfelfedező sétáikon kívül a
környéket is feltérképezték már,
és ha több idejük van, akkor felöltik a túracipőt. Kedvelt úti cél
a Vörösmalmi-tó, szívesen gyalogolnak el a hidegvölgyi szőlőkhöz
vagy akár tovább, Dunakömlődre
a sípályához, akkor is, ha nincsen
hó, a Sánchegyet egyébként is
szeretik, és természetesen az
Ürgemező sem idegen számukra. Csaba azt mondta, szívesen
mennek vissza többször is ugyanoda, hiszen ahogyan az évszakok
váltakoznak, úgy egy hely is másmás arcát mutatja minden alkalommal. Hozzátette, egyáltalán
nem csak ragyogó időben szeretnek a szabadban lenni, a természet számukra mindig, minden
évszakban feltöltődést jelent.
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A természet ölelő karja
RHK Kft. | Fotó: RHK Kft.

Talán sosem volt még ennyire aktuális a természetről mint egy fölöttes hatalomról beszélni. Arról,
hogy mi emberek mit tehetünk
meg és meddig… Mi az a pont,
amely után – ha úgy tetszik –
„megtorlás” következik. Ha visszatekintünk az elmúlt évekre, egyre
inkább kirajzolódik, hogy a bolygó, amelyet életterünkként kaptunk fel-felhorkan, odavág, ha kell,

hogy megálljt parancsoljon. Igen,
ilyenkor rémisztő arcát mutatja.
Pedig a világunk alapvetően szép
és jó. Meg kell tanulnunk újra
együtt élni vele, használva és nem
kihasználva adottságait, alázattal és tisztelettel elfogadni, amit
kínál. A Radioaktív Hulladékokat
Kezelő Kft. (RHK Kft.) részére ilyen
felajánlások azok a kőzetek, amelyek természetadta befogadói a

radioaktív hulladékoknak, végső,
minden és mindenki számára biztonságos helyet nyújtva számukra,
tehát földtani gátként szolgálva.
A kis és közepes aktivitású radioaktív hulladék számára a gránit
bizonyult alkalmasnak, a nagy
aktivitású és hosszú élettartamú
radioaktív hulladék, valamint a
kiégett kazetták végleges tárolóját elképzelhető, hogy a Bodai

RADIOAKTÍV HULLADÉKOKAT KEZELŐ KFT.
Agyagkő Formáció (BAF) öleli majd körül. A jelenlegi hazai és
nemzetközi ajánlások szerint a jövőben nélkülözhetetlen egy mélységi geológiai tároló megépítése,
hiszen kizárólag így lehet elérni,
hogy ezeket a hulladékokat igen
hosszú, akár több százezer évre elzárják, elszigeteljék a felszíni környezettől.
A tavalyi évben, közel három év
kihagyás után újraindult a BAF
földtani kutatása, hogy kiderüljön,
alkalmas-e a kőzet egy tároló számára. E nem mindennapi vízzáró
tulajdonsággal rendelkező kőzet
az eddigi vizsgálatok alapján biztonságos környezetet nyújthat,
azonban az 500 és 1000 m közötti
mélységben tervezett tároló helyének megfelelőségét kizárólag
mélyfúrásokkal és az azokban végzett helyszíni vizsgálatokkal lehet
bizonyítani, ezért is zajlik a kutatási tevékenység, amelynek eleme a
2020 őszén elindult három új kutatófúrás.
A megismerés legfontosabb létesítményei ezek a mélyfúrások.
A tervezett mélységet az adott fúrás célja, illetve az előzetesen rendelkezésre álló földtani ismeretek
alapján határozzák meg. A végleges talpmélységet a fúrás során
tapasztalható földtani viszonyok (a
fúrás által harántolt kőzetrétegek)
alapján pontosítják. Az alapos tervezés, gondos előkészítés ellenére
mindig igazodni kell természetesen a geológiai adottságokhoz,
vagy ahogy a szakmában dolgozók mondani szokták: „alkalmazkodni kell ahhoz, hogy mit mutat
a hegy”.
A földtani gát védelme érdekében
a mélyfúrásokat lehetőleg úgy telepítik, hogy azok ne érintsék
közvetlenül a tároló kialakítására
potenciálisan alkalmas elhelye-

zési zóna központi részét, hanem
annak a peremére kerüljenek. A
várhatóan 2021 őszéig tartó munkálatok során lemélyítésre kerülő
fúrások helyszínét is ezen szempontok figyelembevételével választották ki.
Az RHK Kft. nem késlekedhet, hiszen zászlajára tűzte többek között
azt, hogy biztosítja a jelen és jövő
generációk, valamint a környezet
védelmét egy minden körülmények között biztonságos mélységi
geológiai tárolóval. A nagy aktivitású radioaktív hulladékok mélyen
fekvő, stabil földtani környezetben történő elhelyezésének célja
a megfelelő szigetelés biztosítása,
mind az emberi tevékenységgel,
mind pedig a dinamikus természeti folyamatokkal szemben, hogy
ne jelentsen veszélyt az emberi
egészségre és a természeti környezetre se. Az ilyen elhelyezés
több fizikai gát együttes működésén alapul. Ilyen gát a radioaktív
hulladék vagy kiégett üzemanyag
szerkezete és csomagolása. Ezeket a koncepció szerint réztokba
helyezik, amelyeket kiváló vízzáró tulajdonságú térkitöltő anyag
(pl. betonit) vesz majd körül. De a
mélységi geológiai tárolók esetén
a radioaktív izotópok elszigetelésében a legfontosabb szerepet
maga a befogadó kőzet tölti be.
Az eddigi számítások azt vetítik
előre, hogy a létesítmény műszakilag megvalósítható, illetőleg kivitelezhető úgy, hogy kellő biztonságot nyújtson. Az előrehaladott
programokkal rendelkező országok példája jól mutatja, hogy a
mélységi geológiai tárolók megvalósítása minimum 35-45 év intenzív
kutatás-fejlesztési tevékenységet
igénylő folyamat. Magyarországon 1995 és 1998 között 1000 méter mélységben vizsgálatokat, va-
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lamint 2000-ben formációminősítő
kutatást (szűrést) végeztek, amelyben minden olyan nyilvántartott
magyarországi képződményt értékeltek, amely a 300 és 1000 m
felszín alatti mélységközben előfordulással rendelkezik. Ezek során a BAF került az első helyre, ismertté vált kizáró ok nélkül. Ezért
indulhatott meg elsőként ebben
a kőzetben a további kutatási tevékenység. A távlati feladatok közül a részterületek rangsorolását
(10 km²) 2020-as évek közepére,
a felszín alatti kutatólaboratórium
telephelyének kijelölését (1-2 km²)
pedig a 2030-as évek derekára
prognosztizálja az RHK Kft. Felhatalmazás alapján a kötelezettség a cég számára adott, a feladat
igen bonyolult és nagyszabású kihívásokkal teli. A nagy aktivitású
radioaktívhulladék-tároló létesítési folyamatában Magyarország a
„mérlegelve előrehaladás” politikáját követi. Előrehalad a tároló
telephelyének kiválasztásában, de
mérlegeli az üzemanyagciklus-zárási stratégia kiválasztását befolyásoló fejleményeket is.
„A nukleáris ipar műszaki és társadalmi elfogadtatásában kiemelkedő szerepe van a fent említett
radioaktív hulladékok szakszerű
és biztonságos kezelésének és elhelyezésének. Nagyon fontos kiemelni, hogy az atomenergia és a
radioaktív izotópokat felhasználó
egyéb ágazatok által nyújtott előnyök igénybevétele csakis a hulladékok végleges és biztonságos
elhelyezésének megoldásával párhuzamosan képzelhető el. Kötelező elvárás a munkálatok során,
valamint a tárolóink üzemeltetése
kapcsán is a környezet megóvása,
hiszen sokat köszönhetünk neki”
– összegezte dr. Kereki Ferenc, az
RHK Kft. ügyvezető igazgatója.
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Vegán étrend

makrobiotikus alapokon
Susán Janka | Fotó: Susán Janka, stock.adobe.com
Érdekes ellentmondás van abban, hogy viszonylag sokszor hallunk a vegán étkezésről a médián keresztül, de mégsem volt egyszerű e szerint étkező kollégát találnom. Később olvasva, hogy a nyugati
társadalmaknak átlagosan a három százaléka vegán, már nem csodálkoztam ezen. Nem könnyű út ez,
főleg nem egyedül elindulva rajta, annak ellenére sem, hogy a neten már sok mindent megtudhatunk a
témáról. Haáz-Matviján Szabina több mint négy éve kezdett ezen szemlélet szerint étkezni, mostanra
már egész biztos alapokkal és eredményekkel.
–– Te is úgy érzed, hogy nagyon
ritka ma még a vegán étrenden
élők száma?
–– Igen, ez abszolút így van. Eleinte
nagyon egyedül voltam. Aztán arra
lettem figyelmes, hogy egyre többen megkeresnek a környezetemből,

ha nem is azért, mert vegán módon
szeretnének étkezni, de keresnek
egy egészségtudatosabb utat.
–– Vegán vagy vegetáriánus alapokon étkezel?
–– Egészségügyi okok miatt kezdtem el foglalkozni az egészségtu-

datos életmóddal, és több év után
jutottam el oda, hogy az állati eredetű termékeket sem fogyasztom.
Az egészségügyi állapotom vagy
közérzetem szerint szoktam tágítani vagy szűkíteni a határaimat.
Azt is fontos elmondani, hogy a
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vegán szemléletet követve is tudunk helytelenül étkezni, én is estem ilyen hibába. A vegánság nem
feltétlenül egyenlő az egészséges
életmóddal. Ahhoz, hogy az étkezésünk teljes értékű legyen, tudatában kell lennünk, mit viszünk be
a szervezetünkbe, hogy az valóban
tartalmazzon minden tápanyagot,
amelynek segítségével megtámogatjuk az immunrendszerünket,
hogy az megfelelően tudjon működni.
–– Ezt már sokak által hallottam
említeni, de pontosan mit is jelent
ez a mindennapokban? Hogyan
tudsz erre figyelni?
–– Néhány hónapos vegán étkezés alatt megtapasztaltam azt,
hogy egyedül kevés leszek ehhez. Szakember segítségét vettem igénybe, akivel kialakítottunk
egy étrendet, amit beillesztettem
a mindennapjaimba. Azóta csak
arra kell figyelnem, hogy betartsam az alapelveket, és egy nap során megegyem mindazt, amivel a
szervezetem semmilyen hiányban
nem fog szenvedni. Ennek eredményeképpen kezembe kaptam
egy teljes értékű növényi étrendet,
amely mindössze néhány táplálékkiegészítő fogyasztását igényli.
Utóbbiból előtte rengetegre volt
szükségem.
–– Mik ezek az alapelvek?
–– Ezek az alapelvek gyakorlatilag
a makrobiotikus étkezés alapelvei,
amelyek egy ponton nem illeszkednek alapjaiban a vegán étkezéssel. A makrobiotika – ahogyan
azt a neve is mondja – egy hos�szú életet biztosító teljes értékű
étrend. Enged ugyan fehér húsú
halat fogyasztani heti egy-két alkalommal, de halak nélkül teljesen
megfelel a vegán és egyben teljes
értékű növényi étrendnek. Az a
lényege, hogy úgy táplálkozzunk,
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hogy a szervezetet ne billentsük ki
az egyensúlyából. Például kerüljük
az olyan ételeket, amelyek magasra emelik a vércukorszintet, ezáltal
magas inzulinkiugrásokat okoznak
a szervezetben. Feldolgozott élelmiszereket csak nagyon ritkán fogyasztunk, akkor sem, ha vegán.
A teljes értékű gabona adja az étkezés 50-60%-át, 30%-a zöldség,
a fennmaradót a hüvelyesek, fermentált készítmények, némi gyümölcs, olajos magvak és alga teszi
ki, illetve számos kiegészítő, amelyekkel igazán finom ételek készíthetők ezekből az alapanyagokból.
Egyáltalán nem fogyasztunk cukrot, finomított szénhidrátból és
telített zsírokból is csak nagyon
keveset, és tartózkodunk mindenféle mesterséges adalékanyagtól.
Előbbiek felelősek ugyanis nagyon sok ma jellemző betegség
kialakulásáért. Azt is meg kellett
tanulnom, hogy a reggeli is ugyan-

ijesztően hangzik, és sokak számára valószínűleg elképzelhetetlen,
hogy ez egy élvezhető életforma,
pedig tényleg az.
–– Milyen lépésekből állt a váltásod?
–– Fokozatos volt, először a cukrot
és a finomított, feldolgozott alapanyagokat hagytam el. Csak teljes
értékű alapanyagokból főztem,
ami azt jelenti, hogy nem esett át
semmiféle feldolgozáson. Így pl. a
tészták is kiestek, esetleg hetente
egyszer fogyasztottam nagyobb
rosttartalmút (pl. barna rizsből készültet). Utána a tejes dolgok is kikerültek az étkezésemből, majd a
glutén (ez más okból) és a tojás is.
Majd próbáltam elhagyni a húst,
és nélküle sokkal jobban éreztem
magam.
–– A mindennapokban okoz nehézséget számodra ez az életmód?
–– Sok időt vesz igénybe az ételek elkészítése, de a főzés mindig

olyan jelentőségű étkezés, mint az
ebéd vagy a vacsora. Számomra a
reggel egy speciális japán levessel
indul, majd teljes értékű gabonát
(szemes, nem pehely vagy dara)
eszek párolt zöldséggel. Ez így

közel állt hozzám, számomra egyfajta hobbi. Az alapanyagok beszerzése nem egyszerű, a magyar
élelmiszerboltokban nagyon kevés
számomra szükséges alapanyag
kapható, egy netes webáruházból
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szoktam rendelni. Nagyjából csak
a zöldségeket tudom helyben
megvásárolni.
–– Milyen praktikumokra jöttél rá,
amit szívesen megosztanál másokkal?
–– A gabonákat, hüvelyeseket sok
esetben áztatnom kell főzés előtt.
Így napokkal előre kell gondolkodnom, hogy egy esetleges másnapi
ebéd elkészítéséhez aznap már
rendelkezésemre álljon a kiázott
alapanyag. Mindig előre kell tervezni az alapanyag beszerzésében

Ha nem így van, akkor az ember
hajlamos a kényelmesebb utat választva azt mondani, hogy: Na jó,
most az egyszer eszek mást!
–– Mi az a jolly joker étel, amihez
mindig nyúlni tudsz?
–– A gabona, mert az minden étkezésben benne van, és reggel készítem el az egész napra valót. A gyümölcs is jó lehet, amivel kibírom
addig, amíg elkészül az étel, ezekből a szezonális és az adott éghajlaton megtermett fajtákat érdemes
előnyben részesíteni. Ez nem tarto-

Az ismeretségi körömből pedig
már többen megkerestek, ha náluk
is felmerült valamilyen probléma,
vagy más okból szerettek volna
változtatni és egészségesebben
étkezni. Lehet, hogy furcsállják az
életmódomat, de ha olyan a helyzet, mégis hozzám fordulnak. Régebben én is mindenevő voltam,
nem tudtam volna elképzelni ezt a
váltást, de sok mindenre képes az
ember az egészsége érdekében.
–– Miért ajánlod másnak ezt az étkezést?

és a főzésben is. Kíméletes főzési
technikákat alkalmazok főleg, leginkább párolással, főzéssel készülnek az ételek. Rövid időszakokban
lehet megengedőbb az étkezésem, amikor például szóba jöhet
a bő olajban sütés is. A sütés már
jobban kibillenti a szervezetet az
egyensúlyából, de a hidegebb
időszakokban lehet gyakrabban
alkalmazni, mert az ilyen módon
készült ételek melegítő hatással
vannak a szervezetre. Az is fontos, hogy éhesen ne álljunk neki
főzni, mindig legyen otthon olyan
étel, amihez rögtön nyúlhatunk.

zik a praktikumok közé, de eszembe jutott, hogy amikor a barátnőim
jönnek hozzám, akkor szoktam tágabb határok között főzni. Bár ők
nem így étkeznek, mégis imádják
ezeket az ételeket, és mindig azt
mondják, hogy fel sem tűnik nekik,
hogy a sokféle étel közül egyik sem
tartalmaz állati eredetű dolgot.
–– Új barátokat kaptál az életmódváltásnak köszönhetően?
–– Hasonló problémákkal küzdők
közül lettek újabb ismerőseim,
olyanok is, akiknek én ajánlottam
fel a segítségemet, mert nekem
ez az életmód nagyon jól bevált.

–– Tapasztalatból állíthatom, hogy
az embert belsőleg és külsőleg is
jótékonyan támogatja. Az egészségügyi állapotomon szinte rögtön meglátszott, pár hónap után
már érezhető volt. Gyakorlatilag
azóta tökéletes a vérképem. Női
szemmel megemlíthetem, hogy
a bőr mennyivel másabb, vagy a
haj szerkezete. Sokkal fittebb is
vagyok. A tudat, hogy az ember
önmaga képes az egészségi állapotát befolyásolni, és nincs kiszolgáltatva, ez mindennél többet
ér, ugyanakkor nagy felelősség is,
mert a döntés a mi kezünkben van.
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Vegán életmóddal a természet egyensúlyáért?
A természet körülvesz minket, mindennapos kölcsönhatásban vagyunk vele, alakítjuk, kiaknázzuk, és lassan felborul az egyensúlya. Az épített környezetünkbe is próbáljuk becsempészni, gondoljunk csak a szobanövényeinkre,
háziállatainkra otthon vagy akár a munkahelyen (léteznek már állatbarát munkahelyek is). Az állandó odafigyelésért cserébe kapjuk azt a kis pluszt, ami sok mindennel együtt hozzásegít a lelki egyensúlyunk megteremtéséhez,
fenntartásához. Egyensúly önmagunkkal és a környezetünkkel, tágabban a természettel és az abban élőkkel.
Rengeteget olvashatunk, hallhatunk napjainkban arról,
hogy bolygónk kizsigerelésének következményei visszafordíthatatlanok, sokak álláspontja szerint az utolsó órákban vagyunk. Ilyenkor felmerül, én mit tehetek a változás
érdekében. Ennek átgondolása után megannyian legyintenek, és kényelmes álláspontként jön a következtetés: reménytelen. Szerencsére vannak azért, akik nem így gondolják, és próbálnak tenni a mikrokörnyezetükben a rossz
folyamatok megállításáért, illetve a még normális egyensúly visszaállításáért. Egyre többen önmagukon, az egészségük romlásán tapasztalják meg az életmódjuk hatását
(ez is lenyomata a környezet, a természet globálisan nem
megfelelő használatának), ez ösztönzi őket a változtatásra, amellyel aztán az életük olyan fordulatot vesz, hogy
saját érdekükben elindulnak egy természetközelibb étkezés, életmód kialakítása felé, szinte melléktermékeként az
egészségük visszaállításának. Ők a túlélők?
Érdemes elgondolkodni azon, hogy miben más az étkezésünk, mint mondjuk negyven évvel ezelőtt. A hazai fejenkénti húsfogyasztás átlaga 1938-ban 33 kg, 1970-ben
58 kg, 1989-ben 78 kg volt (forrás: arcanum.hu). 2016ban 66,4 kg (forrás: parlament.hu), amin meglepődtem,
mert a rendszerváltás óta ezek szerint csökkent a men�nyisége, az összetételében a baromfi aránya nőtt. Egy kicsit továbbgondolkodva viszont az látszik, hogy a háztáji
haszonállat tartók száma jelentősen visszaesett a nagyüzemi állattartás javára. Az ilyen környezetben élő állatok
életminőségéről már mindenki látott elborzasztó tudósításokat. Példaként említhetem ennek egyik megnyilvánulásaként a hím csibék ledarálását, amely ellen nemrég
Németországban hoztak elsőként rendeletet, 2022-re
betiltják. Visszatérve az állattartás általános nagyüzemi
gyakorlatára elmondható, hogy az ilyen mesterséges
környezetben nevelt állatok között gyakori a fertőző betegségek megjelenése, mint napjainkban is a világszerte rendszeresen felbukkanó madárinfluenza-járvány, a
járványok megelőzésére pedig az állatok gyógyszeres
táppal történő etetése. Sokak számára az egészségük
helyreállításához vezető út a húsmentes étkezés, őket

hívjuk hétköznapi szóhasználatban vegetáriánusoknak.
Fő változatai a következők: ovo-lakto-vegetáriánus: csak
a húst mellőzi, tojást és tejterméket fogyaszt; laktovegetáriánus: sem húst, sem tojást nem fogyaszt, tejterméket
viszont igen; vegán: csak növényi eredetű ételeket fogyaszt, kerül minden állati eredetű összetevőt (hús, tojás,
tejtermék, méz stb.); teljes értékű növényi táplálkozás:
amikor fontos a fogyasztott ételek minősége, feldolgozottsága (nem fogyaszt finomított, feldolgozott összetevőket).
Kevesebben ismerik a vegán életmód eszmei hátterét.
„A veganizmus egy olyan filozófiai és életmódbeli irányzat, amely arra törekszik – amennyire lehetséges és megoldható –, hogy kizárja az állatok kizsákmányolásának, kihasználásának minden formáját, illetve a velük szemben
elkövetett kegyetlenségeket étkezési, ruházkodási vagy
más célokból.” (Forrás prove.hu.)
Három fő indok sorolható fel a vegán szemlélet mellett:
az állatok életminőségének emelése – nem személytelen
tárgyként történő kezelése, az állattartás során keletkező
üvegházhatású gázok csökkentésével bolygónk klímaváltozásának visszaszorítása, egészségünk megóvása, helyreállítása a növényi étrenddel.
Még ma is sokan felkapják a fejüket arra, ha valakiről
megtudják, már évek óta növényi étrenden van. Az első
reakció, hogy nem lehet így, mert előbb-utóbb valamilyen
hiánybetegség fog jelentkezni nála. De egyre többen vannak, akik élő bizonyítékai ezen állítás hamisságának. A Pécsi Tudományegyetem tanulmányában ez olvasható: „Az
elhízás talaján kialakuló metabolikus és szív-ér rendszert
érintő betegségek nagyrészt megelőzhetőek lennének
egy helyesen összeállított növényi alapú étrenddel. A daganatos megbetegedésben szenvedő betegek esetén az
állati eredetű élelmiszerek háttérbe szorítása a növényi
alapúakkal szemben is igazoltan pozitív hatású.”
Az egészséges ember nem is sejti, milyen gazdagsággal
van megáldva – olvastam valahol. Igen, addig nem is vagyunk tisztában ezzel, amíg nem érint minket egészségügyi probléma.

52

NYUGDÍJASAINK

„Hagyjuk, hogy a dolgok
nélkülünk változzanak”
Vadai Zsuzsa | Fotó: saját archívum

Medveczky Gábor
Útkeresés

Budapesten születtem, de Gyöngyösön éltem meg a fiatalkoromat.
A gyöngyösi Vak Bottyán Gimnázium
és Szakközépiskola elektroműszerész
tagozatán 1968-ban szerzett érettségi oklevéllel egyértelmű volt az utam
Visontára, az akkor épülő Gagarin
Hőerőműbe. A villamos laboratóriumban kezdtem az iparági pályafutásomat 1969 februárjában.
A következő állomás a Dunamenti
Hőerőmű volt. Szerettem a munkámat, az itt eltöltött öt év nagyon
hasznos volt a szakmám megalapozása és a tudásom fejlesztése terén.
Ezen időszak vége felé egyre többet hallottam a Pakson épülő atomerőműről. A volt „gagarinos és dunamentis” munkatársaim közül már
többen Pakson dolgoztak, és engem
is hívtak.
Pár hónap gondolkodás után döntöttem, hogy útnak indulok. Tenni akaró,
a szakmáját nagyon szerető fiatalként
kihívásnak éreztem, hogy részese lehetek egy új, egyedi feladat megvalósításának.
Felkerestem Budapesten a Nehézipari Minisztérium Paksi Atomerőmű
Vállalat (PAV) kirendeltségét, és egy
bemutatkozó elbeszélgetés után ígéretet kaptam a Paksra történő felvételemmel kapcsolatban, mely 1977ben megvalósult.

A PAV villamos laboratóriumának negyedik, a vállalat 221. munkavállalója
lettem.

Hűség és szakmaszeretet

Nyugállományba vonulásomig a villamos laboratóriumban (most Automatikaosztály) dolgoztam csoportvezetőként, majd művezetőként. Itt
foglalkoztam a szakmai paletta szinte
minden ágazatával. Alapvető feladat
volt az atomerőművi villamos berendezések nullrevíziója, üzembe helyezése, majd később karbantartása, felújítása, rekonstrukciója.
A szakterületek: védelem és méréstechnika, vezérléstechnika, automatikák, nagyfeszültségű és nagyáramú berendezések primer vizsgálata,
érintésvédelem.
Nyugállományba 2015-ben kerültem,
46 év munkával sűrűn eltöltött idő
után.
Szerettem a szakmámat, ezt az iparágat. Az erőmű sokat foglalkozott a
dolgozóinak szinten tartó és továbbképzésével, melyeknek én is folyamatosan a részese voltam. A nyugállományba vonulásomig tanítottam
az erőmű által évente szervezett villamosmű-kezelői tanfolyamokon a „védelmek és automatikák” tantárgyat.
Nyolc évig foglalkoztam az ESZI szakirányú képzésében a tanulók erőművi
gyakorlati oktatásával, az üzemi gyakorlatok megszervezésével. Nagyon
jól éreztem magam a munkakörömben. A mindennapos feladatok megoldása és az ehhez elengedhetetle-

nül kapcsolódó személyes, emberi
kapcsolatok ma is hiányoznak.
Pár évig az Atomerőmű újság szerkesztőségi tagjaként is tevékenykedtem.

Az átadott stafétabot

Volt kollégáimat két részre osztom, az
egyik rész azokból áll, akikkel együtt
kezdtük az atomerőmű építését.
A másik rész azok a kollégák, akikkel
hosszú évekig együtt dolgoztam, és
most is tagjai az Automatikaosztálynak.
Büszke vagyok rájuk, mert okosak,
szorgalmasak, ügyesek. Fontos feladatnak tartják az osztály régmúltban gyökerező szakmai színvonalának megőrzését és a szakterületeken
adódó feladatok maradéktalan, magas színvonalú megoldását.
Az első csoport tagjai sajnos fogyatkoznak. Nagyon sok volt munkatársamtól kellett végleg elbúcsúznom.
A pandémiás időszak előtt évente
két-három közös rendezvénye is volt
az osztálynak, ahol találkozhattunk a
régi és az új kollégákkal. Sajnos, most
erre nincs lehetőség.

Fiataloknak útravalóul

Már vagy három hónapja dolgoztam
Pakson, amikor a Villamososztály vezetője behívott az irodájába.
Ismertük egymást még a Gagarin
Hőerőműből. Leültetett, és minden
előzetes bevezetés nélkül a következőket mondta: „Gábor! Itt Pakson
nem elég lelkiismeretesen, becsüle-
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Természetjáró Szakosztályának tagja
és túravezetője. Feleségemmel szinte mindennap, a délutáni órákban
járjuk Paksot, és a közel eső külterületeit. A napi megtett út általában
8-12 km, két-két és fél óra alatt, időjárástól függetlenül.

Búcsúzóul

tesen, szakmai tudásod és szervezőkészséged legjavát adva dolgozni.
Itt több kell! Vedd megtiszteltetésnek és szakmai tudásod megbecsülésének, hogy Magyarország első
atomerőművében dolgozhatsz.”

A zene szeretete

Nagy szerelmem a zene, hallgatni és
művelni is imádom.
A munka mellett „másodállásban”
zenéltem is. A gimnáziumban az osztálytársaimmal alakított zenekarban
gitároztam. 1972-ig Gyöngyösön és
a környékbeli településeken mint a
gyöngyösi Városi Művelődési Ház hivatalos zenekara léptünk fel. Remek
hangulatú rendezvényeken zenéltünk. A mai napig – egyre ritkábban
– össze szoktunk jönni egy-egy hos�szú hétvégére Gyöngyösön. Olyankor játsszuk a régi repertoárunk kedvenc slágereit, jókat beszélgetünk a
régi időkről, koncertet adunk saját
magunknak, és élvezzük az együtt
zenélés minden örömét.

Családom

Feleségemmel, Zsuzsival Pakson
élünk egy családi házban. Ő is a Paksi Atomerőműben dolgozik. Gyer-

mekeink már felnőttek, saját útjaikat
járják. Zsuzsi első házasságából két
gyermekünk van, Éva és Péter. Az én
első házasságomból egy leány, Linda.
Éva és Péter felsőfokú tanulmányaikat Budapesten végezték, és azóta
is ott élnek. Linda lányom Németországban, Hamburgban él. Neki már
van egy négyéves kisfia, a mi első
unokánk. A tavaly óta tartó pandémiás időszak nehézségei miatt, sajnos nagyon ritkán tudunk együtt lenni velük.

Hosszú, rövid, azonnali

Mint említettem, nagy kerttel rendelkező családi házban lakunk. Itt az
év minden napján van valami tennivaló. Feladataim három csoportba
oszthatók: hosszabb távon megoldható, rövid távon megoldásra váró és
azonnali beavatkozást igénylő munkák. Ezeknek, az általam magammal
szemben támasztott elvárásoknak
a bűvkörében próbálok több-kevesebb sikerrel egyensúlyozni.

Szabadidő

Nagyon szeretek gyalogolni, túrázni.
Hosszú ideig voltam az Atomerőmű

Az iparágban 46 évet, a Paksi Atomerőműben 38 évet dolgoztam. Talán
utoljára ezen a fórumon szeretném
megköszönni minden volt kollégámnak és közvetlen munkatársamnak
az együtt töltött napokat, az együtt
megoldott feladatok örömét.
Itt szeretném megköszönni a Céggyűrű kitüntetésemet is, amelyben
az ő munkájuk elismerése is benne
van.
A velem együtt nyugállományban lévőknek pedig ajánlom Balázs Fecó
és Horváth Attila múlhatatlan slágerének általam kicsit átírt sorait:
„…hagyjuk, hogy a dolgok… nélkülünk változzanak.”

Nyugdíjba vonult
kollégáink
2021. január–február
Krancz István műszaki szakértő
MVIGH ÜVIG ÜVFO IÜO
Sóthy Györgyné szakmai titkár
MIG MFO IMO
Gulyásné Récsei Éva csoportvezető KAIG ÜFFO DRO
Hengl László logisztikai szakértő
GIG LOGFO BSZO
Sinka Jánosné raktáros
GIG LOGFO RAKO
Péter Lajos üzemvezető
MTIG TSZFO IKSZO
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RÉGI MOTOROSOK

„Mindennek a közepe a reaktor”
Orbán Ottilia | Fotó: Vincze Bálint

Kubis Ottó
A magyar és a szovjet kormány 1966. december 28-án egyezményt kötött arról, hogy a Szovjetunió részt
vesz „atomerőműnek a Magyar Népköztársaságban történő létesítésében”. A megállapodás eredményeként az atomenergia ma is alapvető szerepet játszik Magyarország gazdasági életében. Nem lehet
szó nélkül hagyni azt sem, hogy régi motorosaink mit vittek véghez, milyen szerepet játszottak abban,
hogy ezt mind meg lehessen valósítani és alapozni.

RÉGI MOTOROSOK
A napokban régi fotók kerültek a
kezembe, még Édesapám, Orbán
András gyűjtögette őket. Büszkén
nézegettem a képeket, hiszen ő is
részese volt ezeknek a rendkívüli
eseménynek, ami nem mindennapi történet volt a magyar emberek
életében. Ma már ez mind történelem. Átlapoztam azoknak a fotóit
is, akik ma már régi motorosoknak
számítanak az atomerőmű történetében. Nagyon sok munkatársunk
őrzi a kezdeti események emlékét,
amit ma már szinte csak ők tudnak
hitelesen számunkra elmondani,
elmesélni. Büszkék lehetünk rájuk,
sokat köszönhetünk nekik. Beszélgetőpartnerem Kubis Ottó reaktorkarbantartó műszakvezető.
Ottó 1965-ben született Borsod
megyében, Ózdon, itt végezte el
a hét általános osztályt, de a nyolcadikat már Pakson. Az ipari iskolát
Lengyeliben mint növénytermesztő gépész (1979–1981), majd az erőműnél az Építőipari Gépesítő Vállalatnál (ÉGV) kezdett el dolgozni.
1984. május 21-én került a reaktorkarbantartásra mint lakatos, Varga
János vezetése alá.
–– Egy kis kitérővel, de végül Paksra kerültél az atomerőműhöz, nem
is akármilyen helyre, a reaktor-karbantartásra. Hogyan alakult a későbbiekben a pályafutásod?
–– Erőművön keresztül érettségit tettem mezőgazdasági gépész
szakon (1986), majd bevonultam,
és 1987–1989 között a határőrségnél voltam. Pécsen a gépszerelő
karbantartó (1995) és gépgyártás-technológiai (1996) iskolát végeztem mint technikus, valamint
ellenőrzési és minőségbiztosítási
munkatárs (2009).
Amikor az erőműhöz jelentkeztem,
két lehetőséget ajánlottak fel, hogy
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szekunder köri gépész vagy reak- munkához. Mit tudnál elmondani a
tor-karbantartó lakatos lehetek. családodról? Hogyan tudsz kikapAz utóbbit választottam a „reak- csolódni a napi munkahelyi elfogtor” szó miatt. Akkoriban még laltságaid után?
fogalmam sem volt az erőmű felépítéséről, de azt sejtettem, hogy –– Dunaszentgyörgyön
lakunk
mindennek a közepe a reaktor, és immáron 29 éve, feleségemmel,
ez nagyon csábító volt. Hozzáte- Györgyivel. Három gyermekünk
szem, azóta sem bántam meg.
született, Andrea, Péter és Attila.
Szakmai felkészülésben a tanfo- Andrea (33) Pesten él, és a Takarék
lyamokon kívül nagyon sokat segí- Banknál dolgozik, Péter (31) Angtett Riga Sándor és Kovács László. liába él, és egy szirupkészítő üzemLaci bácsi a harmadik szülőm volt ben menedzserként dolgozik, Attia munkahelyen és a magánéletben la (21) Dunaszentgyörgyön lakik, és
is, mindig számíthattam rá.
Pakson, az Artemidében dolgozik.
Mai napig ki merem jelenteni, büsz- Otthon a ház körüli munkán kívül a
ke vagyok, hogy az erőműben dol- garázsban szeretek ténykedni mingozhatok. Igaz, sok minden válto- denféle munkával kapcsolatban,
zott az 1980-90-es évekhez képest, valamint szeretek horgászni, és
például kezd eltűnni a „családias” tagja vagyok az erőműves horgászéletforma, sokkal gyengébb az ös�- egyesületnek.
szetartás és elkötelezettség, mint
annak idején, de változik a világ, és
Hogy az 1% jó célt szolgáljon!
vele együt mi is.
Az erőműnél töltött 37 év alatt
Az ESZI Intézményfenntartó és Működmindvégig a reaktor-karbantartástető Alapítvány jogosult az szja-törvény
nál dolgoztam mint lakatos, majd
Hogy
az 1% jó célt szolgáljon!
alapján
a magánszemélyek
személyi jövezető szerelő, végül műszakvezevedelemadójának 1%-ára.
Az ESZI Intézményfenntartó és Működtető
tő. Az utóbbi pozíciómat 14 éve tölAlapítvány jogosult az SZJA törvény alapján a
Az ESZI Alapítvány az összeget az Energetöm be.
magánszemélyek
személyi
jövedelemadójának
tikai Technikum és Kollégiumban folyó
A reaktorok éves karbantartása 1 %-ára.
nevelés és oktatás, szakmai középfokú
mellett számos teendőnk van, mint
Az ESZI
az összeget
az Energetikai
képzés,Alapítvány
képességfejlesztés,
ismeretterpéldául: revíziós eszközök, átrakó- Technikum és Kollégiumban folyó nevelés és oktatás,
jesztés és tanulói ösztöndíj támogatására
gép, KKÁT karbantartása. Részt ve- szakmai
fordítja.középfokú képzés, képességfejlesztés,
szünk az üzemanyag szállításában ismeretterjesztés és tanulói ösztöndíj támogatására
fordítja.
Kérem, hogy adójának 1%-ával segítse az
és más szervezetekhez is vannak
oktatási
intézményben folyó szakképzés
kapcsolódó munkafolyamataink. Kérem,
hogy adójának 1 %-ával segítse az oktatási
színvonalának
emelését,
a nehézszínvonalának
életintézményben folyó
szakképzés
helyzetben
lévő
diákok
támogatását.
emelését,
a
nehéz
élethelyzetben
lévő
diákok
–– Nagyon eseménydús és rendtámogatását.

kívül fontos évtizedek vannak möAz ESZI Alapítvány adószáma:
götted. Milyen elismerésekben ré- Az ESZI Alapítvány adószáma:
18861415-2-1718861415-2-17
szesültél?
–– 2006-ban kiváló dolgozó, 2012ben Céggyűrű elismerésben részesültem.
–– Nagyon fontos a biztos családi
háttér egy ilyen kiemelten fontos

Köszönjük!
Köszönjük!
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Nevem: Bernhardt Emma
Születésem helye, ideje: Szekszárd, 2020. október 20.
Születéskori súlyom: 3950 g
Hosszúságom: 57 cm
Testvérem: Ádám, 5 éves
Anya: Bernhardtné Bárdos Anita, DBI Duna Hotel Kft.
Apa: Bernhardt Gábor, a Villamos Karbantartó Osztályon villamos gépszerelő

Nevem: Rompos Ármin
Születésem helye, ideje: Szekszárd,
2020. november 26.
Születéskori súlyom: 3460 g
Hosszúságom: 57 cm
Első gyermek vagyok a családban.
Anya: Rompos Petra,
a Takarékbank Zrt.-nél ügyfélreferens
Apa: Rompos Norbert, az Atomix Kft. Tűzoltási és
Kárelhárítási Szakágazatnál tűzoltó

Nevem: Lakatos Lora
Születésem helye, ideje: Pécs, 2020. december 11.
Születéskori súlyom: 3510 g
Hosszúságom: 50 cm
Testvérem: Levente, 2 éves
Anya: Lakatosné Klopcsik Diána, pedagógus
Apa: Lakatos Dávid, a Külső Technológiai Osztályon
KTO-gépész

BABAHÍREK
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Nevem: Gergely Lili Róza
Születésem helye, ideje: Szekszárd, 2021. január 9.
Születéskori súlyom: 3280 g
Hosszúságom: 52 cm
Testvéreim: Emma 4 éves, Lackó 2 éves
Anya: Gergely Hermina Irma, MVM Nuka Zrt.-nél
műszaki ügyintéző
Apa: Gergely László, az Automatikaosztályon
műszerész

Nevem: Varga Martin
Születésem helye, ideje: Szekszárd, 2021. január 14.
Születéskori súlyom: 3750 g
Hosszúságom: 60 cm
Testvérem: Gréta, 20 hónapos
Anya: Varga-Vidók Anett, Szekszárdi Tankerületi Központ, személyügyi referens
Apa: Varga Zsolt, az Atomix Kft.-nél betanuló primerköri gépész

Nevem: Mihályi Milla
Születésem helye, ideje: Szekszárd, 2021. január 14.
Születéskori súlyom: 3740 g
Hosszúságom: 54 cm
Első gyermek vagyok a családban.
Anya: Mihályi-Bogár Judit, Energetikai Technikum és
Kollégium, angol–magyar szakos tanár
Apa: Mihályi Zsolt, a Projektfőosztályon projektvezető
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Pákai László (1946–2020)

Debreczeni István (1950–2021)

2020. december 24-én, 74 éves korában elhunyt Pákai László, az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa. 1946. július
27-én született Szolnokon. 1976. április
1-jén vették fel a Paksi Atomerőmű Vállalathoz. A Szimulátorközpont első vezetője volt. 2004. december 31-én történő
előrehozott öregségi nyugdíjazásáig a Stratégiai Kontrolling Főosztályon dolgozott műszaki gazdasági főmunkatárs munkakörben.
Temetése szűk családi körben, 2021. január 14-én, a pécsi temetőben volt.

2021. január 20-án, életének 70. évében
elhunyt Debreczeni István, az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa. 1950. november 20-án született Dunaszentgyörgyön.
1979. október 6-án vették fel a Paksi Atomerőmű Vállalathoz. 2003. december 30-án
történő korengedményes nyugdíjazásáig
a Gépész Szerviz Osztályon dolgozott hegesztő munkakörben.
Temetése 2021. január 29-én, a dunaszentgyörgyi temetőben volt, ahol családja, barátok, ismerősök, volt munkatársak vettek tőle végső búcsút.

Hirmann Imre (1943–2021)

Dávid Mátyás (1943–2021)

2021. január 7-én, életének 77. évében
elhunyt Hirmann Imre, az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa. 1943. február 3-án született Tolnán. 1980. február 7-én vették fel a Paksi Atomerőmű
Vállalathoz. 1996. február 3-án történő
nyugdíjazásáig az Építészeti Osztályon
dolgozott bádogos munkakörben.
Temetése 2021. január 25-én, a tolnai temetőben volt,
ahol családja, barátok, ismerősök, volt munkatársak vettek tőle végső búcsút.

2021. január 26-án, életének 78. évében elhunyt Dávid Mátyás, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa. 1943. május 4-én
született Endrődön. 1977. október 1-jén
vették fel a Paksi Atomerőmű Vállalathoz.
2001. december 30-án történő korengedményes nyugdíjazásáig a Külső Technológiai Osztályon dolgozott gépész munkakörben.
Temetése 2021. február 10-én, a dunakömlődi temetőben
volt, ahol családja, barátok, ismerősök, volt munkatársak
vettek tőle végső búcsút.

Auerweck Ádám (1936–2021)

Kovács Istvánné (1951–2021)

2021. január 13-án, életének 85. évében
elhunyt Auerweck Ádám, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa. 1936. január 28-án született Bátaszéken. 1983.
április 11-én vették fel a Paksi Atomerőmű Vállalathoz. 1993. december 30-án
történő nyugdíjazásáig az Előkészítési
Osztályon dolgozott villanyszerelő munkakörben.
Temetése 2021. január 25-én, a tolnai temetőben volt,
ahol családja, barátok, ismerősök, volt munkatársak vettek tőle végső búcsút.

2021. február 4-én, 69 éves korában elhunyt Kovács Istvánné, az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa. 1951. március
13-án született Gerjenben. 1986. január
1-jén vették fel a Paksi Atomerőmű Vállalathoz. 2008. március 13-án történő előrehozott öregségi nyugdíjazásáig a Pénzügyi
és Számviteli Osztályon dolgozott iratkezelő munkakörben.
Temetése 2021. február 19-én, Pakson, a Fehérvári úti temetőben volt, ahol családja, barátok, ismerősök, volt munkatársak vettek tőle végső búcsút.

Az atomerőmű dolgozói megőrzik elhunyt munkatársaik emlékét.

GONDOLATOK
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„Az ember fáj a földnek”
Prancz Zoltán | Fotó: stock.adobe.com

– írta Vörösmarty Mihály „Az emberek” című versében. Az 1846ban, egy sok szempontból a mi
napjainkhoz hasonló, radikális történésektől és változásoktól szabdalt korszak körülményei között
született sorok lélegzetelállítóan
tömör képekbe sűrített vízióját adják az emberiség egész történelmének és sorsa kilátásainak. Vagyis
kilátások helyett inkább kilátástalanságot kell mondanunk, hiszen
a komor üzenet a legkevésbé sem
sugároz optimizmust, a refrén pedig egyenesen drámai erővel sulykolja: „Nincsen remény!”
Nem vállalkozva a vers részletes
elemzésére – ám elolvasását természetesen mindenkinek ajánlva – csupán azt kísérelhetjük itt
meg, hogy sokféle válságtól, köztük különösképpen természeti katasztrófáktól fenyegetett korunk
szempontjából néhány rendkívül
időszerű gondolatát kiemeljük.
Kezdve mindjárt a címadóként választott sorral – „Az ember fáj a
földnek” –: a föld, avagy a természeti erőforrások által eltartott, de
ezzel visszaélő, a földet kizsákmányoló, sőt azt mintegy megsebző
emberiség képét idézi elénk. A túlnépesedés problémája – ami Vörösmarty korában még fikció volt, s
elsősorban Thomas Malthus angol
közgazdász elméletéből táplálkozott – félreérthetetlenül jelenik
meg, mint a háborúk által megtizedelt, de a békeidő tüneményével helyesen élni mégis képtelen
emberiség átka: „És hosszu béke
van s az ember / Rémítő szapora, /

Talán hogy a dögvésznek egyszer
/ Dicsőbb legyen tora”. A globális
túlnépesedés ma már szinte közhely, mint ahogy a súlyos társadalmi igazságtalanságok megléte is
tagadhatatlan, amelyeket minden
technikai és kulturális fejlődés ellenére sem sikerült meghaladni:
„Mi dús a föld, s emberkezek még
/ Dúsabbá teszik azt, / És mégis
szerte dúl az inség / S rút szolgaság nyomaszt. / Így kell-e lenni?
vagy ha nem, / Mért oly idős e
gyötrelem? / Mi a kevés? erő vagy
az erény? / Nincsen remény!”
Vörösmarty nem hagy kétséget
afelől, hogy a megannyi gyötrő,
paradox jelenségnek, amely háborúk, nyomor vagy akár ökológiai
válság formájában jelenik meg, valójában közös, etikai eredete van:
az önzés, azaz hogy páratlan szellemi képességeit az ember a szűk
látókörű önérdekek szolgálatába
állítja: „Istentelen frígy van közötted, / Ész és rossz akarat!” – olvas-

suk a 6. versszak felütésében, vagy
az ugyanezt a versszakot lezáró, az
ember teremtésének genezisbeli
leírását parafrazeáló sorokat is említhetnénk: a föld porából formált
„istenarcú lény” „őrült sárrá” történő visszaalacsonyodását.
De képes-e valaha megjobbulni az
emberiség, ha úgy tetszik, észhez
térni, tanulni gyászos múltjából?
A költő a legkevésbé sem derülátó e tekintetben. Olyannyira nem,
hogy az utolsó versszakot, amely
az egész vers végső üzeneteként
világosan tagadja ezt, még a komor refrén megduplázása is nyomatékosítja: „Az ember fáj a földnek; oly sok / Harc- s békeév után
/ A testvérgyűlölési átok / Virágzik
homlokán; / S midőn azt hinnők,
hogy tanúl, / Nagyobb bűnt forral
álnokúl. / Az emberfaj sárkányfogvetemény: / Nincsen remény! nincsen remény!”
Vajon prófétának bizonyul-e Vörösmarty?

