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Dr. Kovács Antal
kommunikációs igazgató

Kedves Olvasók!
Amikor ezt a köszöntőt írom, az ősz a legszebb arcát mutatja; ha kimennek bárhová a természetbe, Önök is megcsodálhatják, mennyire színes,
ragyogó ez az évszak. Közismert, hogy a színek és fények nagyon erőteljesen hatnak a hangulatunkra, érzéseinkre, meghatározhatják napjainkat
anélkül, hogy tudatában lennénk ennek.
Amikor az atomerőmű épült, eredetileg szürke falakkal tervezték az épületet, mondván, ez egy ipari létesítmény, aminek a funkciója fontos, nem
pedig a kinézete. A magyar vezetőség azonban kiállt amellett, hogy színezzék az épületeket, a tornyokat, és gondoljanak az erőmű környezetének esztétikájára is – ezen keresztül pedig az itt dolgozó emberek lelkivilágára. Az erőmű nemcsak színeket kapott végül, hanem a területén
belül épült egy kertészet, amelynek feladata, hogy a rendezett, ápolt
környezetet – amely egyébként a biztonság szempontjából sem mellékes
tényező – fenntartsa. A novemberi lapszámban megismerhetik a kertészek munkáját, és számos egyéb szempontból is a színek szerepét – az
öltözködéstől a fizikáig.
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Színes kertek az atomerőműben
Susán Janka | Fotó: Bodajki Ákos
Az atomerőmű lenyűgöző természeti környezetével már sokszor találkozhatott az olvasó, hiszen két
nemzeti park (a Duna–Dráva és a Kiskunsági) határolja létesítményünket. Azonban a kertészek szemszögéből még nem beszéltünk az atomerőmű 34,2 hektáros „telkéről”, amelyen majdnem kétezer fát,
különböző fajtájú cserjés sávokat, valamint szépen megtervezett virágágyásokat, virágládákat és parkosított területeket gondoznak. Ismerkedjenek meg három kertész kollégánkkal, akikben közös, hogy
szakmájukat gyerekként választották, és meg is maradtak ezen a pályán, a színes növények, virágok bűvöletében. Szeretettel mesélnek munkájukról, kiemelve annak változatosságát, igazából minden napjuk
más, igazodva a növények és az évszakok ciklusához.
Vendégként az atomerőműbe érkezők számára a látogatóközpont
körüli virágágyások talán az első
színes benyomásokat adják, és nekünk is, akik naponta járunk ide

dolgozni, lélekmelengető pillanat
a kompozícióra pillantani. Ahogy
továbbmegyünk az irodaépület
felé, Kiss István Turbina című szobrát körülvevő park mellett elsétál-

va érdemes figyelni a magyalbokor
virágzását, bogyóinak megjelenését, majd harsány pirosba fordulását (ahogy most éppen a telet
várják), a hatalmas platánfa szín-
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váltásait. A portához érve a tűzzománc fal előtti kertkompozíció
látványát magunkkal vinni a munkakezdésre. Ezek azok a benyomások, momentumok, amelyek nem
is mindig tudatosulnak bennünk,
de nélkülük sokkal szürkébbek
lennének a reggeleink, mindennapjaink.
Esős, szürke napon készültem a
kertészetbe, kicsit izgultam is, milyen fotók készülhetnek majd, és
erre a gondolatra ráerősítettek
a hatalmas pocsolyák, ahogy közeledtünk. Azonban az üvegházakban és a fóliákban virítottak a
kiültetésre váró árvácskák, megpihenni készültek nyári pompájuk
után a kannavirágok, de piros virágjaik még a meleg nyári napokat
idézték.
Tóth Józsefné Vikit az egyik üvegházban értük utol, és mindjárt kedvesen körbevezetett minket. Hogy
mióta kertész? Amióta az eszemet
tudom! – nevet rám. Kisiskolásként
határozta el, hogy növényekkel
szeretne foglalkozni, és ebben az
sem akadályozta meg, hogy Németkérről egész Szombathelyig
kellett utaznia hetente a középiskolába. 1986-ban az Energetikai
Szakképzési Intézetben kezdett,
majd 2001 óta itt az erőműben
dolgozik, jelenleg a Dunacenter
Therm dolgozójaként.
Gyurkáné Szanyi Máriával nyári
időszakban sokszor találkozhatunk
hatalmas, illatozó virágcsokorral a
karján, amikor az irodákba viszi a
fréziát vagy a szegfűt. Most befejezi még a felszedett szellőrózsák
megöntözését, aztán már tudunk
beszélgetni is. A Duna túlpartjáról
származik, Kalocsán tanulta ki a
kertészszakmát, majd megszerezte a technikusi minősítést is. Néhány évet virágboltokban is dolgozott. Nem mindegyikben van

ám szakmabéli! – emeli ki. Az erőműben is sokan megkeresik, ha
növénygondozási tanácsra van
szükségük, ő pedig szívesen átadja a tapasztalatait.
Ketten tartják rendben a két negyven méter hosszú üvegházat és a
két fűtött fóliaházat. Lassan befejezik az őszi virágkiültetést, amelyhez az árvácskákat minipalántaként, ún. szivarpalántaként kapják,
néhány hét alatt nevelik fel kiültet-
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hető méretűre, utána a palántázást, majd az ágyások gondozását
is ők végzik.
A télhez közeledve sok virágot a
pihenésre készítenek fel. A fréziák
ágyását mutatják az egyik fóliasátorban, amelyek tövei a következő
hetekben visszahúzódnak, hideghatásnak is kell érni őket, hogy jövőre újra virágba borulhassanak.
Indulunk a másik fóliába, ahol a
szegfűk ágyása van, ezek is vágott
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virágok lesznek jövő nyárra az irodákba, mint a fréziák. Mellettük gumós begóniákat, muskátlikat is teleltetnek, és néhány egyéb évelőt.
Izgalmas része a munkájuknak a
virágágyások megtervezése, amelyen szeretnek minden évben egy
kicsit változtatni. A tervezés után
következik tavasszal a megvalósítás, majd a folyamatos gondozás,
amit szintén ketten végeznek.
Mit szeretnek a munkájukban?
A szép virágokat – vágja rá Viki
azonnal. Bár nyáron a hőségben
nem egyszerű, és a károkozókkal
is egyre több gondjuk akad. Azonban arra is marad energiája, hogy
az otthoni virágoskertjét is szépen
megművelje. A változatosságot,
hogy nincs két egyforma napunk
– mondja Marcsi. Az egyik napon
ültetnek, a másikon bimbóznak, a
következőn gyomlálnak.
Taricskó István az erőmű dolgozói közül munkakörében az egyedüli kertésztechnikus, aki irányítja,
összefogja a Dunacenter Therm
kertészeinek munkáját. Miért lett
kertész? Mert nem lehettem karosszérialakatos az olajallergiám
miatt. A doktornő szerencsére
felismerte, és nem engedte – emlékezik vissza. Bajára ment szakközépiskolába kertészetet tanulni,
majd Palánkon végezte el a zöldségtermesztő és -feldolgozó technikus szakot, végül Budapesten a
park‑, tájépítő, dísznövénytermesztő technikusit. Gyakorlatot Budapesten, a Margit-szigeten szerzett,
de 1978-ban hazaköltözött, mert a
szüleinek szükségük volt a segítségére, ekkor került a Költségvetési
Üzemhez. Szép feladatokban dolgozhatott az akkoriban városiasodó településen, aktívan vett részt
a városkép alakításában. Ő tervezte a mostani KRESZ-park elődjét,
a gyermekligetet például. Az erő-

ŐSZ HÚRJA ZSONG
műben 1983 óta dolgozik, és egy
év múlva innen megy nyugdíjba.
A két hölgyön (Marcsin és Vikin) kívül a külső kertészek tartoznak hozzá. Közöttük van a növényvédelmet végző kolléga (ehhez vizsga is
szükséges), aki besegít a lányoknak
az ilyen problémák megoldásában.
A többiek huszonhárman pedig a
fűnyírást, metszést, öntözést végzik a tavaszi-nyári-őszi időszakban,
télen pedig a jég- és hómentesítést. Ezek a feladatok nagy részben
gépesítettek, és a rendjük szépen
kialakult az évek során. Talán emiatt van az, hogy a kedvenc munkái
inkább a tervezéshez kapcsolódnak, amikor például az új virágágyásokat találják ki.
Visszatérve az üvegházakra, azokban sok cserepesnövényt is gondoznak, mivel itt ültetik át az irodák
virágait, hozzájuk lehet fordulni
ilyen igénnyel. Ők szerzik be, ha
új növényekre van szükség, de saját szaporítással is foglalkoznak.
Szépen sorakoztak a kis cserepes
egyedek a tálcákban. A pandémia
miatt idén nem volt igény újabb növények rendelésére, kicsit lecsökkent az irodai virágok száma. István
elmeséli az üvegházak automata szellőzésűek és árnyékolásúak,
vannak olyan ágyások, amelyekben az öntözés is csepegtetéssel
megoldott, például a szegfűknél.
A világítással be tudnak segíteni a
növénynevelésnél, meg lehet hos�szabbítani a napsütéses órákat, ha
kevés lenne a virágzáshoz.
Mindhárman úgy gondolják, jól
választottak szakmát, szeretnek a
növényekkel foglalkozni, a napjuk
nagy részét a szabadban tölteni,
örömet szerezni másoknak a rendezett környezettel, színes virágkompozíciókkal, virágládákkal, a
tapasztalataikat, tudásukat megosztani a hozzájuk fordulókkal.

Marcsi ajánlása nyári szárazságtűrő virágokból kialakított virágágyásra: Ha van mód, válogassunk évelő virágok közül, olyanokat elsősorban, amelyeket a helyükön is lehet hagyni. Nincs belőlük túl sok, az
egyik ilyen a magas növésű, lila virágú verbéna, ez nagy kedvence
Marcsinak. Keszekusza, de mégis van tartása, szépen mutat egy
ágyás közepén. A másik a kékeslilás szalvia, amely csoda egy virág,
a zsályának rokona, így illatos a levele. A tűző napot és a huzatot is
remekül bírja, a helyén hagyva átteleltethető. Tavasszal úgy tűnhet,
hogy nem élte túl a hideget, de kihajt, és szépen fejlődik tovább.
A sétányrózsa rendkívül hálásan fejlődő, virágzó növény, bár télire fel
kell szedni. Azonban jól viseli a meleget, ráadásul nincsen betegsége, ellentétben például a leanderrel, ami sokszor betetvesedik. A téli
időszakot akár egy sötét pincében is átvészelik, egy-két öntözéssel.
Ha szeretnénk még egynyári virágot is ültetni, válasszunk begóniát
vagy díszburgonyát (Ipomoea batatas), amelynek lila vagy harsányzöld levelei gyönyörű keretet adhatnak az ágyásunkhoz.
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Színes és eseménydús
fesztiválévek
Gyöngyösi Petra
Bár nehezebb idők járnak és korlátozottak a lehetőségek, a Gastroblues Fesztivál szervezői még sohasem hagyták cserben rajongóikat. Mindig megtalálták a módját annak, hogy akár időpontváltozással,
akár a lebonyolítás technikai feltételeinek megváltoztatásával, de koncertélményhez juttassák a blues-,
jazz- és rockzene kedvelőit. Így történt, hogy az elmúlt évben, az immár 28. alkalommal megrendezett
Nemzetközi Gastroblues Fesztivál rendhagyó módon szerveződött: közönség jelenléte nélkül tudták
lebonyolítani, és nem a nyári, hanem egy decemberi időpontban. A szervezők az internet nyújtotta lehetőséggel élve, élő videós közvetítéssel, YouTube-csatornán keresztül juttatták el a zenei élményt a
közönséghez. Ezeken kívül még sok mindenről mesélt Gárdai Ádám főszervező, cikkünk végén az is kiderül, miképpen készülnek a 2022. évi 30 éves jubileumra.
–– Kezdjük a beszélgetést a rendhagyó módon megszervezett tavalyi fesztivállal!
–– Tavaly tavasszal abban bízva,
hogy év végére már el is felejtjük
a koronavírus-helyzetet, elcsúsztattuk fesztiválunkat a nyári időszakról a télire. Azonban a nyár
elején már lehetett látni, hogy a
járványhullámot nem tudjuk le pár
hónap alatt, a leszervezett eseményeket mégsem akartuk lemondani. Az interneten keresztül az élő
találkozások, beszélgetések nem
valósulhattak meg, viszont több
emberhez jutottunk el, hiszen a világ másik felére is közvetíthettük
tevékenyégünket.
–– Mennyire nehezítette meg a
szervezést és a szervezői munkát a
járványügyi helyzet?
–– A bizonytalanság valóban nem
könnyítette meg a helyzetet. Mint
tapasztalhattuk, több hazai fesztivál nemhogy a tavalyit, de még
az idei szervezést sem vállalta. Köszönet illeti a támogatóinkat azért,
hogy az elmúlt nehéz időszakban
is kiálltak mellettünk, és biztos alapot adtak ahhoz, hogy magas szín-

vonalon tudtuk közvetíteni a hazai
és külföldi zenekarok kiváló koncertjeit. Külön köszönet az MVM
Paksi Atomerőmű Zrt. és Paks Város Önkormányzatának a több évtizedes segítségéért. Csak így válhatott a Nemzetközi Gastroblues
Fesztivál az ország legjelentősebb
blueseseményévé.
–– Vissza lehet-e rendeződni az
eredeti kerékvágásba?
–– Az idei évben is bizonyos korlátok között lehetett csak megrendezni az eseményeket. Megértjük a kormány döntését, hiszen az emberek
egészsége, a biztonság az elsődleges, ugyanakkor láthattuk, hogy a
személyes találkozások milyen sokat számítanak, amikor régi barátok
együtt, élőben tudják hallgatni ritkán látható kedvenc előadóikat.
–– Számos kísérőprogramot is
szerveztetek már, idén mivel tudtatok kedveskedni a rajongóknak?
–– A nyár elejéig nem tudtunk vállalni rendezvényeket, hiszen elég
szigorúak voltak a korlátozások.
A nemzeti összetartozás napján,
június 4-én Kormorán-koncert
szervezésével járultunk hozzá a

„A nehéz időszak ellenére még
több eseményt szerveztünk, mint
szoktunk. Júliusban a Gastro
blues Klubban 3 zenekarral
klubkoncerteket, a Nemzeti Ös�
szetartozás Éve alkalmából au
gusztus végén Kárpát-medencei
Zenés Találkozót, decemberben
pedig a már említett 28. Gast
roblues Fesztivált szerveztük
Testvérvárosok Zenés Találko
zójával. Szerencsés helyzetben
vagyunk, hogy testvérvárosaink
ból többszörösen kitüntetett, je
les zenészek származnak, akiket
együttesükkel el tudtunk hívni
erre a találkozóra, és vállalták a
magas színvonalú előadást a ka
merák előtt.” (Gárdai Ádám)

városi rendezvényekhez, ezzel
erősítve a nemzeti együvé tartozást. Késő ősszel és télen is több
eseményt szervezünk. Az év végéig három lemezbemutatót tartunk,
köztük különleges produkciókkal,
hazai és külföldi előadókkal.
–– A nyári fesztivált minden évben
hagyományosan a decemberi le-
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mezbemutató koncertek követik,
de hogy is van ez pontosan?
–– A nyári koncertek többségét
hangban és képben rögzítjük.
Az év végére végzünk a többnap-

„A 2021-es rendezvényeinken a
fesztiválközönségünk magja nagy
lelkesedéssel teli örömmel élvez
te többek között az idei sztárfel
lépő, Robben Ford előadását.
Reméljük, az újabb hullámok már
kisebb betegségszámot produ
kálnak, és lassan visszatérhet a
régi közösségi élet. Úgy érzem,
erre nagy szüksége van minden
kinek a hosszú bezártság után.”
(Gárdai Ádám)

nyi zenei anyag meghallgatásával
és összeállításával. Egy vagy több
DVD-lemezbe sűrítve próbálunk
az élményből ízelítőt adni koncertrészletekkel, interjúkkal, beszámolókkal. A téli bemutatás helyszíne
sokszor változó volt, de paksi helyszínen mindig volt egy koncertfolyam. Ha lehetőségünk nyílt, akkor
más nagyvárosokban is megmutattuk, hogy Paks az atomerőművén kívül, annak támogatásával
milyen más értékekkel is bír. Így
volt már többször Budapesten és
Pécsett is lemezbemutató koncert,
olyan fellépőkkel, mint Rick Wakeman, Ken Hensley. Nem hiányoztak
ezekről az eseményekről a hazai
blues-, blues-rock és jazzelőadók
legjelentősebb képviselői sem.
–– Említetted, hogy a 2021. évet
tervezetten három zenei programmal szeretnétek zárni, mire számíthatnak az érdeklődők?
–– Támogatóinknak hála, idén
több lemezbemutatót is tudunk
tartani, tervezetten neves külföldi előadókkal. November 27-én a

rendezvényeinken többször fellépő Éles Gábor Trió lemezbemutató koncertje lesz Légli pezsgő- és
borkóstolóval, illetve vacsorával
egybekötve. A koncerten – a velük alkalmanként fellépő kivételes
énekesnő – Tóth Vera is színpadra
lép, több vendégzenész mellett.
Nyáron több művész betegség és
beutazási problémák miatt nem
tudott koncertezni, most decemberben viszont velünk lehetnek.
Török Ádám december 4-én és

december 10-én is színpadra áll
egy különleges, sosem látott formációval. Régi zenésztársával,
Németh Lojzival, Németh Károl�lyal, az egyik legkiválóbb magyar
gitárossal, Lukács Petával, vala„Igen különleges koncertél
ményben lesz részünk év végén
is, garancia erre a többször bi
zonyított művészek névsora is.”
(Gárdai Ádám)
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Küszöbön a 30
éves jubileum
Három évtizede – még a kilenc
venes évek elején – oly sokunk
kedves barátja, Gárdai Gyuri
gondolt egy nagyot, megszer
vezte az első Gastroblues Feszti
vált a paksi Duna-parton. Ennek
persze gyorsan és szélesebb kör
ben is híre ment, majd évről évre
egyre több rajongó érkezett a vá
rosba a nyár eleji rendezvényre,
amely idővel egyhetesre nőtte ki
magát, nemzetközi elismerésre is
szert tett, no meg persze sokkal
nagyobb teret is igényelt. Ahogy
teltek-múltak az évek, felnőtt egy
újabb generáció, köztük a Gár
dai gyerekek is, akik közül Ádám
néhány éve átvette a főszervezői
stafétát édesapjától. A rajongók
és a művészek körében is sok
fiatal megjelent. Ami azonban a
kezdetek óta mit sem változott – a
minőségi zene, illetve gasztronó
miai élmények mellett – az a sze
retet és baráti fogadtatás, amiért
visszajárnak ide az emberek, ami
ideköti a határontúli magyarokat,
ami miatt nincs olyan év, hogy ne
akarnánk tollat ragadni, és be
számolni a fesztivál keretében
szervezett eseményekről, ahogy
teszem ezt például jó magam is,
immár tíz éve.

mint a virtuóz hegedűssel, Kézdy
Lucával. December 10-én Budapesten pedig az előbb említett
formáció mellett Chris Farlowe is
fellép a nyáron nagy sikerrel szerepelt Krissy Matthews angol gitáros
együttese mellett. A paksi származású kitűnő gitáros, Takács József
a nyári különleges Led Zeppelin
programjával érkezik. És itt még
nincs vége a koncertek felsorolásának, a mellékelt képeken látható
a teljes zenei programkínálat.

–– Készültök esetleg valami különlegességgel a rajongók részére?
–– Több világsztárral felvettük
már most a kapcsolatot a jövő évi
kerek számra is gondolva. Ezenkívül folytatjuk a Best Of Gastro
blues
DVD-lemez-kiadványok
sorát, melyek egy-egy előadó
többévnyi, évtizednyi fesztiválon
történt zenei tevékenységét foglalja össze, de történt már ilyen
összegzés koncerthelyszínre fókuszálva is pl. templomi koncertek.

Decembertől jövő év decemberéig 30 állomásos Gastroblues-vándorkiállítást tervezünk a hatalmas
rendelkezésre álló képanyagból.
Nagy sikere volt a 25. fesztivál
évében ennek a kiállítássorozatnak, ezt kívánjuk új helyszíneken is
bemutatni. Mindezeken kívül a korábban már sikeresen szervezett
sportprogramot, a Gastrobluesteljesítménytúrát is lebonyolítjuk,
ahol biztos lesz 30 kilométeres
táv is.

12
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A vadász, a fotós, meg én
Lehmann Katalin | Fotó: Juhász Luca
Miért lenne közhely az, hogy erdőben sétálni jó. Figyelni minden érzékszervünkkel; látni a színváltozó
faleveleket, hallani, ahogy halkan a földre ereszkednek, érezni a semmihez sem fogható avarillatot, és
gyűjteni a szép leveleket, gesztenyét, diót, kellő ismeret birtokában pedig a gombát. Az erdőben sétálni nem csupán jó dolog, több annál, bensőséges. Ahogy az erdei hangokat figyeljük, magunkba látunk.
Izgalmas összefonódás természet és lélek között. Az Imsósi-erdőben jártam fiatal vadászmesterrel és
gombászó fotóssal.

Az Imsósi-erdő
Az Imsósi-erdő könnyedén megközelíthető autóval, kerékpárral és
gyalogosan egyaránt. Az év minden szakában kedvelt szabadidős
hely; gyakorta látni a töltésen futó,
kerékpározó vagy görkorcsolyázó
fiatalokat és időseket. Kirándulásunk vezetője Angyal Szabolcs, aki

az atomerőmű TAMF Berendezésmegbízhatósági
alprojektjének
rendszertechnológusa, egyébként
pedig a madocsai vadásztársaság fiatal vadászmestere és titkára. ,,A madocsai vadásztársaság
1996-ban alakult, előtte nagyjából
11 ezer hektáron gazdálkodtunk
Bölcskével, szétválásunk óta körülbelül 4200 hektár területtel ren-

delkezünk. Az Imsósi-erdő 2017
óta tartozik ismét a társasághoz”
– kezdi a történetmesélést Szabolcs. Ahogy sétánkat az erdő
felé vesszük, rövidesen azt is megtudhatjuk, milyen vadon élő állatok lakhelye az erdő. ,,Alapvetően
vaddisznók, őzek élnek itt az erdőben, de fel-feltűnnek a szarvasok
is. Ez itt egy vaddisznótúrás – mu-
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Az Imsósi-erdő
Az Imsósi-erdő helyi jelentőségű
természetvédelmi terület, védet
té nyilvánítása 2000-ben történt.
Közel 55 hektár területen fekszik;
75%-át erdő, 5%-át gyep, 15%-át
cserjés, 5%-át vízterület borítja.
A reformkori folyamszabályozá
sok (19. század) az erdő életében
is változásokat hoztak, a Duna
kanyarulatának átvágásával az
Imsósi-erdő a Duna–Tisza közéről
átkerült a Dunántúlra. Talán ke
vesen tudják, hogy amíg a Duna
használta mindkét ágát, az Im
sós egy rövid ideig szigetté vált,
azonban a mederből gyorsan el
tűnt a víz, amelynek helyét ártéri
erdő, nádasok vették át.

tat Szabolcs a szemmel láthatóan
feltúrt földre, amely valamennyire
friss nyom lehet, már amennyire amatőrként gondolom. ,,Tehát
nem olyan rég előttünk egy vaddisznócsapat járt” – teszem hozzá,
de máris érkezik a helyesbítő válasz: ,,Konda. A vaddisznók kondában járnak. A vaddisznók mindenevők; a különféle növényeken és
gabonákon át, a földben található
élősködőket, férgeket, kisebb testű állatokat és elhullott állatokat is
elfogyasztanak.”

A vadászles felé
Alig pár perces sétát követően elérkeztünk egy vadászles és szóró néhány méteres közelségébe,
amelyet óvatosan közelítünk meg
az ágas-bogas növényzeten keresztül. Fél szemmel a nadrágom
szárát is figyelem, hogy nem kapaszkodott-e rám egy vérszívó
útitárs, egy-két kullancs szemtelen személyében. Szabolcstól

megtudom, hogy a kullancsok az
avarból támadnak, nem pedig a
magasból, tehát felesleges felfelé
is tekintgetnem, hacsak nem fakopáncsot keresek, mert erdőszerte
élnek. Nem árt óvatosnak lenni az
erdei kirándulások alkalmával, érdemes hosszú szárú zoknit és szűk
szárú nadrágot húzni.
Lépésről lépésre haladunk a vadászles felé. Utunkat sok helyen
vaddisznótúrások szegélyezik.
,,Körülbelül négyéves lehet a les”
– mondja Szabolcs a zöldes színre
festett fa vadászlesre mutatva, és
valóban egészen újszerű. ,,A vadászlesek úgy vannak kialakítva itt
az erdőben, hogy az állatok etetését szolgáló szóróra nézzen. Általában kukoricatakarmánnyal történik a szórók feltöltése. Elsősorban
a vaddisznók, őzek, fácánok fogyasztják el. A közelben van sózó
is, mert a só nagyon fontos ásványi
anyag az állatok számára is. Az ár-
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Hobo Blues Band:
A vadászat alapelvei
A vadászat a vadász számá
ra egyrészt alkalom a szigo
rú önfegyelem gyakorlásá
ra, másrészt eszköz a többi
élőlény megismeréséhez és
megértéséhez.
Megtanít gondolkodni, sza
badságszeretetre, jó ízlésre
és tiszteletre nevel.
Elvezet a természet és a hozzá
tartozó jelenségek elmélyült
megfigyeléséhez.
A vadászat megfelelő irányba
tereli a vadász személyiségé
nek alakulását.
Olyan etikai értéket fejleszt ki
benne, amely nélkül a vadá
szat csupán az ösztönök gyar
ló megnyilvánulása volna.

14
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Vak Bottyán seregei az Imsósi-erdőben állomásoztak
A Rákóczi-szabadságharc ide
jén (18. század) Bottyán János,
közismert nevén Vak Bottyán se
rege vert tábort a Paks melletti
erdőben. A kuruc sereg a Dunán
átkelve tervezte Dunaföldvár vá
rának elfoglalását, ezért a mai
Dunakömlődnél hajóhidat kellett
építeni, melynek védelmére fon
tos sáncrendszert hoztak létre,
amelyek maradványai még ma is
felismerhetők. Bottyánnak aztán
sikerült elfoglalnia Dunaföldvár,
majd Simontornya várát, és ha
rövid időre is, de felszabadítot
ták az egész Dunántúlt. A Duna
szabályozásakor víz alá került az
Imsósi-erdőben létrehozott erő
dítés nagy része.

Szarvasok az ősök útjain
Nem szokatlan a szarvas jelenléte
sem az erdőben, az ún. fő bőgésük szeptemberben kezdődik, és
egészen szeptember utolsó hetéig
elhúzódhat. ,,Nyár végén indulnak

…ma fából készült emlék áll. A valamikori Zilai János (egykori gemenci fővadász, a magyar vadgazdálkodás ikonikus alakja) néhány
évtizeddel ezelőtt született és élt
abban az erdészházban, ahol ma
már egy kisebb emlékmű áll. Környezetében egy tisztás van, tavaszi, nyári időben kellemes hely a
megpihenésre.
Beszélgetésünket erdei zajok kísérik; hol fakopáncs, hol pedig apró
állatok leskelődése, kíváncsiskodá-

Az Imsósi-erdő Dunakömlőd te
lepülésrésztől, valamint a 6. szá
mú főúttól és vasútvonaltól
délkeletre fekszik. Az erdő a 6.
számú főútról vagy a Madocsa
felé vezető összekötő útról köze
líthető meg, amelyet a piros ke
reszt jelzésen vagy jelzetlen föld
utakon járhatunk be.
vár

Az erdészház helyén…

Kiránduljunk!

D.föld

meg a szarvasbikák a szaporodási láztól hajtva az ősi váltóikon.
A szarvas feje olyan, mint egy térkép” – folytatja Szabolcs az érdekes beszélgetést. Bámulatos belegondolni abba, hogy mennyire
nagyszerű a természet és az azt
létrehozó erők, hogy a szarvasok
miként is hordozhatják genetikájukban a megismert erdő térképét.
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téri disznók esetében megfigyelhető, hogy nagyobb az agyaruk,
mert az ártérben több ásványi
anyaghoz tudnak hozzájutni.”
Az erdőben 16 darab számozott
les található, de ezenkívül még 27
darab les van a vadásztársaság területén. Az Imsósi-erdő korábbi
gazdája a dunakömlődi vadásztársaság volt, akik jó gazdái voltak a
területnek és a számos lesnek egyaránt.
,,A kilencvenes évek végén megváltozott a mezőgazdasági kultúra,
sokkal több lett a kukorica, a vaddisznóállomány ezáltal rohamos
növekedésnek indult” – folytatja
kísérőm az erdő ismertetését.

ŐSZ HÚRJA ZSONG
sa akasztja meg, amit természetesen nem bánunk, hiszen távcsővel
aztán meg tudjuk figyelni az erdei
nyüzsgést, esetünkben a madarakat. Arra a kérdésemre, hogy hol
vannak ilyenkor az állatok, tehát a
vaddisznók, őzek, szarvasok, nyulak, rókák, Szabolcstól azt a választ
kapom, hogy itt vannak, és minket
figyelnek. Ez felettébb izgalmas az
egyébként igen sűrű és számomra áthatolhatatlannak tűnő környezetben. De milyen állatok vannak
még? Mert bizony vannak még, és
talán ők is minket figyelnek.

A ravasz sakál
Az elmúlt századokban tűzzelvassal irtották (még Toldi Miklós
is), majd csak a délszláv háborúk
során terjedt el ismét az országban a hátborzongató hangjáról
ismert sakál, amely napjainkban
az Imsósi-erdőben is szép számmal fordul elő. Környékünkön a
sakálok a 2000-es évek közepén
jelentek meg, azóta számuk rohamosan nőtt. Alapvetően nem az
erdő az életterük, hanem ahogy
a nevükben is szerepel, nádban
élők farkasok vagyis nádi farkasok.
A természetvédők eleinte örültek
az őshonosnak mondható sakálok
elterjedésének, de az idők folyamán elég komoly károkat mértek
az apróvadakra és őzállományra
egyaránt. Szabolcstól megtudom,
hogy a sakáltámadások kivédésére – amelyek sok esetben a vadmalacokra irányulnak – három,
esetleg négy konda nagy kocái
állnak össze. A támadások teljes
kivédésre nincs túl sok esélyük, de
el tudják ijeszteni az egyébként
rendkívül intelligens kutyafélét.
Kedvelik a gazos, bozótos helyeket, föld alatti kotorékokban, üregekben élnek. A „madocsai rét-

Nyestek, nyusztok
A nyestek előfordulhatnak ház
tájaknál, hogy némi könnyű ele
mózsiához, tyúkokhoz jussanak.
Alkalmanként az is megesik,
hogy autók motorházába is be
másznak, és vezetékeket rágnak
el. A nyusztok erdei rágcsálók,
védett állatok. A nyest és a nyuszt
nagyon hasonlít egymásra, utób
bi különös ismertetőjegye a mel
lén hosszában átfutó sárga csík.
Kis ragadozó módjára – többek
között – tojásrablásokból tartják
el magukat.
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nek” vagy „nyarasnak” nevezett
részen rendkívül elszaporodtak,
de másutt, a környező vadászterületeken is felütik a fejüket. Mint a
vadállatok többsége, alapvetően
fél az embertől, és elkerüli a találkozást.

Október végén
Ilyenkor ősszel korán sötétedik,
ezért már nincs is túl sok időnk, erdei kirándulásunkat le kell, hogy
zárjuk. Az autó felé közeledve Szabolcs Hobo örökérvényű szavait
hangsúlyozza erdő és állat tiszteletéről.
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Színezd újra!
Kanczler-Thuróczy Zsuzsanna | Fotó: saját archívum, stock.adobe.com

A színek hatnak ránk, befolyásolják a hangulatunkat és érzéseinket. Vannak kedvenc színeink, amiket
nem tudjuk megmagyarázni, hogy miért, de jobban szeretünk a többinél. De vajon mindenki tudja, hogy
melyek azok a színek, amelyek hozzá a legjobban passzolnak? Mi az, ami jól áll, és mi az, amit jobb, ha
nem is veszünk fel? Bartha Eszter az MVM Kontó Zrt. könyvelési osztályvezetője, de emellett színtanácsadó is, és egy teljesen új területre kalauzolt el a színek világában.
–– Mivel foglalkozik egy színtanácsadó?
–– Egyénre szabott elemzést végez, mely során megállapítja az
egyén saját jegyei alapján, hogy
mik azok a színárnyalatok, amelyek
hozzá passzolnak, és őt kiemelik.
A színek és a színtípus meghatározása vonatkozhat mind öltözködésre, sminkre és hajszínre is.
De egy ilyen alkalommal a színeken keresztül egy kicsit a lélekkel
is foglalkozunk, feltöltjük.
–– Honnan jött az ötlet, hogy színtanácsadó legyél?
–– Mindig is érdekeltek a ruhák
és az öltözködés. Amikor elkezdtem színesebben öltözködni, sok
pozitív visszajelzést kaptam a kollégáktól. Egy ismerősöm mondta,
hogy ezzel foglalkoznom kellene,
mert ami nekem természetesen
jön az öltözködés terén, az sokaknak nehézséget jelent, és ebben
tudnék segíteni másoknak. Ekkor
gondoltam arra, hogy ezt tanulni
kellene iskolai keretek között, de
mivel csak nagyon messze, Debrecenben volt ilyen iskola, ezért
Budapesten elvégeztem egy tanfolyamot. Hobbiszinten foglalkozom színtanácsadással, általában
munka után.

TÉL
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–– Hogyan zajlik a tanácsadás?
–– A tanácsadást egy kis színtannal szoktam kezdeni, hogy érthető
legyen, miben különböznek a színek, színárnyalatok, és mi alapján
lehet válogatni közöttük. Aztán előkerülnek a színkendők, és közel 90
színből kiválasztjuk azokat, amik kiemelik az egyén arcjegyeit, feltöltik
élettel. És persze bemutatom, hogy
melyek azok, amik nem előnyösek,
és miért nem. Megmutatom, hogy
mit keressenek, és mire figyeljenek
egy adott színű ruhadarab kiválasztásánál. Majd átbeszéljük a sminkárnyalatokat és hajszínlehetőségeket.
A tanácsadás során az eredeti hajszín és arcbőr a lényeg, tehát smink
nélkül kell érkezni, és ha festett a
haj, akkor lehetőség szerint lenövéssel. Ha ez nem megoldható vagy a
teljes hajszín festett, akkor általában
letakarjuk, ugyanúgy, mint a ruhát is,
hogy ne befolyásolja a tanácsadást.
A megfelelő színek kiválasztása mindig természetes fénynél zajlik, hiszen
az arc tükrözi vissza, hogy az adott
szín megfelelő-e vagy sem. Ezért
nehéz sokszor a vásárlás, hiszen a
próbafülkében, a neonfényben lehet, hogy tetszik a kiválasztott ruha,
otthon viszont természetes fénynél
már teljesen máshogy néz ki.
–– Milyen színtípusok vannak?
–– Többféle besorolással találkozhatunk, de mindennek az alapja a
4-féle színtípus: tavasz-nyár-ősztél. A többi már ennek a finomítása, variációja. Én ezenkívül a 12-féle
típust használom, mely a 4 fő kategóriát bontja további 3-ra, finomítva azzal, hogy melyik másik színtípussal azonos színtulajdonságok
vannak jelen a színekben. Ezzel
tovább lehet szűkíteni a kört a saját színek megtalálásához. Persze
ez nem jelenti azt, hogy csak 6-8
színárnyalatból kell álljon a ruhatá-

ram, hanem ezekkel a színekkel az
arcom közelében tudom leginkább
megmutatni önmagam szépségét.
–– Ezeknek a fő típusoknak mik a
jellemzőik?
–– Három tulajdonság alapján kategorizáljuk a színeket: az első,
hogy mennyire világos vagy sötét egy szín, hogy mennyire élénk

vagy matt, illetve hogy hideg vagy
meleg tónusú. Ezt a legnehezebb
eldönteni, leginkább úgy magyarázható meg, hogy a hidegnél
mennyire kékes, jeges az adott
szín, a meleg árnyalatoknál pedig,
hogy mennyire narancsos, sárgás.
A tél típusra a hideg, élénk és sötét
színek a jellemzőek. Az őszre a meleg, sötét és matt színek, a tavasz
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típusra a meleg, élénk és világos
színek. A nyárra pedig a hideg, világos és matt színek a jellemzőek.
–– Honnan származik a „négy évszak” elmélet?
–– Johannes Itten festő és oktató
nevéhez fűződik, aki a színeket tulajdonságaik alapján osztotta szét
a kategóriák között úgy, hogy az
egyes típusok színei az adott évszak színeiből állnak. Tehát a nyár
típus színei a nyári világos napsütés, a tenger halványkékje, a napszítta matt színek, a fagyi színei
(vanília, puncs), a világosszürke-kék
égbolt. Vagy az ősz színpalettája, a
melegséget sugárzó föld színek,
a levelek megannyi sárga-okkerzöld-bordó színpompája.
–– Van olyan, akinek nehéz megtalálni a megfelelő színt?

–– Igen. Van, akinek a saját arcjegyei alapján egyértelműen kategorizálható, viszont van, akinek még
a kendők segítségével is nehezen
szétválasztható egy-egy színtulajdonság mentén a vonal. Ezért is lehet az, hogy ha valaki felkeres több
színtanácsadót, akkor eltérő eredmény születhet. Én ilyen esetben el
szoktam mondani, hogy mely kategóriák között nem tudok dönteni,
és elmondom azt is, hogy miért.
–– Mi dönti el, hogy milyen szín áll
jó?
–– Valójában az arcunk. Az tükrözi
vissza azzal, hogy üde lesz az adott
színtől, vagy sápadt, szürke, fáradt.
Ezért az a fontos, hogy milyen színeket helyezünk az arcunk közelébe, milyen sminket, hajszínt vagy
sálat használunk. A cipőnk színe
már nem befolyásolja az arcunk ki-

sugárzását, az már csak az összképet, a stílusunkat vetíti.
–– Miért jó, ha ismerem a színeimet?
–– Segítség a mindennapos öltözködésben, a gardróbunk kialakításában, a tudatos vásárlásban.
Segítség, ha jó vagy rossz kedvünk
van. A színek tudatos használatával befolyásolhatjuk a napi hangulatunkat, hiszen nem mindegy,
ki néz vissza a tükörből reggel,
amikor elindulunk. Sokat segíthet
önbizalmunk kialakításában, fenntartásában. Tudatosságot ad az
öltözködésben és a vásárlásban
vagy nem vásárlásban. Kevesebb
a feleslegesen megvásárolt ruha,
amit aztán nem hordunk, mert
tudjuk, hogy miért nem vesszük
meg, attól függetlenül, hogy ez
most trendi, vagy a modellnek
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milyen jól áll. És azért sem, mert
olyan szép szín. Valóban sok szép
szín van, de ha tudom, hogy az
nekem nem áll jól, akkor nem
veszem meg, mert tudom, hogy
úgysem fogom hordani.
–– Egy jól eltalált szín hogyan befolyásolja a hangulatunkat és a
rólunk alkotott képet?
–– Egy jól választott színnel az arcunk üde és friss lesz, a szemünk
élénk, a tekintetünk nyílt lesz.
Ilyenkor a tükör visszamosolyog
ránk, és kilépve az utcára mi is
mosolygunk. A napi rohanásban
be-bevillan, hogy reggel a tükör
mit mutatott, és kihúzod magad.
Aztán kapod a bókokat, és megállapítod, hogy valóban jó ötlet
volt ma ezt felvenni, vagy ezt a
rúzst, pirosítót feltenni. Vagy egy
esemény kapcsán a sok izgalom
közepette megnyugtató, ha tudod, hogy az öltözék rendben
van.
–– Miért hordanak olyan sokan
feketét? Egyáltalán a fekete mindenkinek jól áll?
–– A fekete nem része az alapszínkörnek. A fekete és a fehér
az, amivel keverjük a sok-sok árnyalatot az alapszínekből. A fekete szín a sötétséget jelenti. Azért
nyúlunk hozzá, mert nincs jó kedvünk, el akarunk bújni, nem akarunk látszani. Ha felvesszük, olyan
mintha nem is lennénk. Ápol és
eltakar – ahogy mondják. Valóban a sötétebb színekkel tudunk
csalni, de igazából akkor, ha mellette világos színnel kiemelünk
valamit, elvisszük a figyelmet. Tehát ha valaki tiszta feketében van,
attól nem lesz karcsúbb.
Ráadásul a fekete nem áll jól mindenkinek. Hideg színtípusoknak,
így a nyaraknak és teleknek áll jól,

abból is, mivel sötét szín, inkább
a telek színe. A meleg tónusú típusokat a fekete beszürkíti.
–– A színtanácsadáson csak a ruhák színén van a hangsúly, vagy
arra a kérdésre is választ kaphatok, hogy milyen színű kiegészítőt
kellene hordanom, illetve milyen
rúzs vagy hajszín áll jól?
–– A tanácsadás nagy része a
színek kiválasztásáról szól, de
azok ismeretében átbeszéljük a
sminket és hajszíneket is, valamint milyen színes kiegészítőket
lehet használni, és ki szoktam
emelni, hogy használjunk is. Egy
tanácsadás nem azt jelenti, hogy
holnaptól akkor már csak a saját
színeit használja az illető. Ez egy
folyamat kezdete. Az új színeket
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sok esetben el kell fogadni, ahhoz idő kell, hogy beépüljön a
mindennapokba, hiszen ha eddig sosem viseltem az adott árnyalatot vagy akár színt sem, akkor holnap sem fogom felvenni
azért, mert azt mondta nekem
egy tanácsadó, hogy jól áll. Még
ha láttam is, hogy ez így van,
azért nem ilyen egyszerű. Ilyenkor a folyamatot érdemes például a kiegészítőkkel kezdeni.
Azt is el szoktam mondani, hogy
ne azt gondoljuk, hogy a színtanácsadás után le kell cserélni az
egész ruhatárat azonnal, ezt kevesen tehetik meg, de érdemes
az új dolgok beszerzésénél már
tudatosan választani, és az eddig
sem használt darabokat pedig
továbbadni.

Színelmélet
A színekkel először Sir Isaac Newton foglalkozott, híres prizmakísérletét mindenki ismeri. Felfedezte, hogy a fehér fény egy háromélű
prizmán áthaladva a szivárvány színeire bomlik, ezek: vörös, narancs,
sárga, zöld, kék, indigó és ibolya. Ezek a spektrumszínek. Egy másik
prizma pedig újra fehér fénnyé állítja össze ezeket a színeket. Kísérleteiből azt a következtetést vonta le, hogy a fehér egy összetett szín.
Ő azonban elsősorban optikai szempontból foglalkozott a színekkel.
Vizsgálatainak tárgya a fény volt, de a festékek színének összekeverésével nem boldogult, hiszen ha minden színt összekeverünk, abból fekete lesz, nem fehér. Elméletének egyik legnagyobb kritikusa
Goethe volt. Johann Wolfgang von Goethe a német irodalom egyik
legnagyobb költője. Kevesen tudják azonban, hogy évekig kutatta a
színek világát, aminek eredményeként 1840-ben jelent meg öt kötetből álló Színtan című könyve. Hat színből álló színkört alkotott, és azt
vizsgálta, hogy azok milyen hatást váltanak ki az emberből.
A fehér színt Newtonnal ellentétben nem összetett színnek tartotta,
hanem a legegyszerűbbnek. Habár sok kísérletet végzett, de kutatása egyoldalú volt, hiszen elsősorban az érzékelés oldaláról vizsgálta
a színeket, így sok téves következtetésre jutott.
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Lépésekben az újrakezdés
Keresztes Julianna | Fotó: stock.adobe.com

Az elmúlt időszakban a szokásosnál többen veszítettek el egy közeli hozzátartozót, barátot, ismerőst.
A halál, az elmúlás feldolgozása az élet része, mellyel a legnehezebben tudunk megbirkózni. Gyászmunka haláleseten túl is előfordulhat, pl.: válás, költözés, külföldi munkavállalás, elkerülés a szülői háztól,
iskola- vagy munkahelyváltás, munkanélküliség, nyugdíjazás, fontos kapcsolatok megszakadása, tevékenységek megszűnése, mely traumákat hosszan elhúzódó lelki változások kísérhetik. A gyász feldolgozásáról, lehetőségekről beszélgettem dr. Maros Kitti mentálhigiénés szakemberrel.
–– Mit jelent ez a kifejezés, hogy
mentálhigiénés szakember?
–– A mentálhigiénés segítő szakember humán diplomával rendelkezik, és erre építve végezte
el a mentálhigiénés szakirányú
továbbképzést. Az eredeti szakterületén szerzett tudását és tapasztalatait mentálhigiénés többlettudással ötvözi. A mentálhigiéné
lelki egészséget jelent, így az a
feladatunk, hogy segítsük a klienseinket a lelki egészségük megőrzésében és a prevencióban
(megelőzés). Mi segítő beszélgetéseket tartunk, amelyek során
(akár normál krízis – gyász – esetén
is) feltérképezzük a kliens erőforrásait, és támogatjuk a saját megoldásának megtalálásában. A lelki
egészség felől közelítjük meg a
problémát, és így nyújtunk segítséget azoknak, akik elakadtak egy
lelki folyamatban.
–– Mikor döntötted el, hogy ezzel
szeretnél foglalkozni? Kellett hozzá
egy saját életesemény, ami erre az
útra terelt?
–– Mentálhigiénés tanulmányaim
során a krízistan érintett meg leginkább, ekkor döntöttem el, hogy

veszteségfeldolgozásban (ami lehet egy szeretett személy halála,
válás, súlyos betegség, munkahely
elvesztése) vagyis az új egyensúly
megtalálásában szeretnék segíteni
a hozzám fordulóknak.
–– Miként tudjuk feldolgozni a
gyászt? Mitől függ ez a fajta képességünk?
–– Fontosnak tartom, hogy ne fojtsuk el az érzéseinket, hanem merjük kifejezni őket. Sajnos napjainkban tabunak számít a gyász, ezért
hangsúlyos, hogy mindenki találjon egy olyan közeget, ahol tud
beszélni a fájdalmáról. Ennek egyik
formája a gyászcsoport. Én alapvetően a csoportra mint segítő módszerre esküszöm. Emlékszem, először az egyetemi éveim alatt kellett
részt vennünk önsegítő csoport
foglalkozásán, én a pécsi ACA-hoz
kerültem, véletlenül… Meghatározó élmény lett számomra, amit ott
tapasztaltam. Ezután képződtem
ki a Napfogyatkozás Egyesületnél
a gyászcsoportvezetésben, majd
a gyásztanácsadásban. Kolléganőmmel, dr. Mucsi Georginával
közösen vezetjük a csoportjainkat,
amelyek 10 alkalmas tematikára

épülnek: beszélgetünk a csoporttagok megéléseiről, érzéseiről,
hétköznapi nehézségeikről, de
alkalmazunk mese-, illetve művészetterápiás módszereket. Azt tapasztaljuk, hogy a csoporttagok
számára sokat segítenek a relaxációs (ellazító) technikák.
Középiskolásoknak is tartunk művészetterápiás
veszteségfeldolgozó csoportokat a MOL Alapítvány támogatásával, ezek egyikén
hangzott el a mondat: „Végre van
egy hely, ahol ezekről az érzésekről
nyíltan beszélhetünk!”
–– Milyen szakaszai vannak a folyamatnak?
–– Minden gyász egyedi, ezért
nem biztos, hogy mindenkinél
azokra a szakaszokra bontható a
folyamat, amelyekről a szakirodalom ír: a kétségbeesés, a düh, az
alkudozás, a depresszió és az elengedés. Nem törvényszerű az sem,
hogy ezek a szakaszok ebben a sorrendben követik egymást, gyakran
tapasztaljuk, hogy valaki túljut egy
szakaszon, aztán visszaesik, majd
megint halad a gyászmunkában, és
újra visszaesik, de ezek a relapszusok már nem olyan mélyek… Ez is
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bizonyítja, hogy a gyász egy érzelmi hullámvasút.
–– Nagyjából mennyi idő kell ahhoz, hogy feldolgozzuk a gyászt?
Ez a gyász fajtájától is függ?
–– Egyénenként változó, de nem
véletlenül van a köztudatban a
gyászév fogalma: ennyi idő kell
ahhoz, hogy megéljük a nagyobb
ünnepeinket (karácsony, születésnapok) a szeretett személy nélkül.
A gyászmunka hossza sok tényezőtől függ: a kapcsolat típusától,
mélységétől, a halál körülményeitől (váratlan volt-e, vagy lehetett rá
készülni), a személyiség megküzdő
mechanizmusától, nemtől, életkortól, élethelyzettől (már eleve krízis-

olyan emberek, akiknek nyíltan beszélhet a fájdalmáról. A gyászcsoport biztonságos közeget jelent,
ahol kimondhatja azt, ami benne
zajlik. És itt szükség van egy kísérőre is, aki mellette áll, amíg megtalálja a maga számára legjobb megoldásokat ebben a helyzetben.
–– Hogyan tudsz segíteni a hozzád
fordulóknak? Milyen hamar érkezik
a várt eredmény?
–– Nincs egy általános recept, mi
biztosítjuk a biztonságos közeget és a megküzdéshez a módszereket, a többi a gyászolón múlik. Az idő önmagában nem segít.
A változás akkor fog bekövetkezni,
ha feldolgozzuk életünk esemé-

ben van-e a gyászoló), kapcsolati
hálótól.
–– Mikor forduljunk szakemberhez?
–– Minden olyan esetben, amikor
úgy érezzük, hogy egyedül nem
tudunk megbirkózni ezzel az élethelyzettel.
Egy gyászolónak leginkább időre
és türelemre van szüksége. A legfontosabb, hogy megélhesse a fájdalmát, beszélhessen az érzéseiről.
Fontos, hogy legyenek körülötte

nyeit, elfogadjuk, hogy semmi sem
állandó, és képesek vagyunk megélni az életet a maga teljes valójában.
–– Kik lehetnek hajlamosabbak
arra, hogy nem tudnak megbirkózni az őket ért veszteséggel?
–– Azoknak nehezebb a gyászmunka, akik egyedül vannak, akik
nem tudják a családdal, barátokkal megosztani a veszteség okozta
fájdalmukat; azoknak is nehéz, akik
nem tudnak vagy nem akarnak se-
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gítséget kérni; akik eleve krízisben
vannak; akik elakadtak a gyász valamelyik szakaszában.
Minden gyászolónak azt javasoljuk, hogy merjék megélni a gyás�szal kapcsolatos érzéskavalkádot,
ne sürgessék és ne is lassítsák a
folyamatot. Amikor úgy érzik, erőforrásaik elfogytak, akkor pedig
merjenek segítséget kérni. Sok
gyászoló számol be a veszteség
megélésével szerzett „ajándékról”,
egyfajta spirituális növekedésről, illetve mélyebb önismeretről.
Ezekért azonban mind keményen
megdolgoztak.
–– Körülbelül hány százalék veszi
igénybe ezt a fajta szolgáltatást?
Mi lehet az oka?
–– Sajnos azt kell mondanom,
hogy minimális. A gyász önsegítő csoportban történő feldolgozása még kevésbé ismert, ezért
még külön feladat, hogy eljuttassuk a csoport lehetőségét
az érintettekhez. Legközelebb
gyászcsoportot 2022 januárjától
tervezünk indítani, jelentkezni
maroskitti@hotmail.com címen
lehet, a módszerről részletesen a
www.mentalcbt.hu oldalon és a
Lelkemadta Mentálműhely Facebook-oldalon lehet olvasni.
–– A gyászon kívül milyen más
változásokkal lehet mentálhigiénés szakemberhez fordulni?
–– Mentálhigiénés konzultációkon többféle módszert alkalmazok: kognitív viselkedésterápiából
képződtem még, amellyel depressziós hangulatot, jövővel kapcsolatos szorongásokat, pánikot
tudunk kezelni; stresszkezelési
módszerek közül az autogén tréninget és mindfulnesst alkalmazom. Évek óta tartok asszertív
kommunikációs tréningeket, amelyeken az erőszakmentes önérvényesítés technikáit gyakoroljuk.
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Nem okos, hanem erős

MI az atomerőműben
Torma Dóra | Fotó: Bodajki Ákos
A Terminátor című filmben a 20. század végén a Skynet nevű mesterséges intelligencia (MI) átveszi az
uralmat a földön, és elpusztítja az emberiséget. Ez persze fikció, hiszen még itt vagyunk – a mesterséges
intelligencia fejlődése azonban korántsem az, és aki azt hiszi, neki sosem volt még dolga vele, hatalmasat
téved. Az internetes keresőszoftverek, reklámajánlók, a mobiltelefonok arc- és beszédfelismerő rendszerei, a fordító- és tolmácsszoftverek, logikai játékok, gépi személyi asszisztensek mind ezt használják, és
akkor még csak a személyes használatú MI-ket említettük. A mindent felülíró szuperintelligencia (még) nem
létezik, általánosságban viszont az élet nagyon sok területét segítik már ezek a szoftverek – a Paksi Atomerőműben is például, ahol Fenyvesi Csabával, a Külső Technológiai Osztály vezetőjével beszélgettünk az
MI használatáról, a jövő útjairól.
–– Hogyan került képbe a mesterséges intelligencia használata az
atomerőműben?
–– A Külső Technológiai Osztályon
3-4 évvel ezelőtt kezdtünk foglalkozni ezzel a témával, egy speciális
probléma megoldása kapcsán, ami
a Duna hőmérsékletéhez kapcsolódik. Nagyjából közismert mostanra,
hogy a környezetvédelmi előírások
értelmében a Duna egy keresztszelvényében a hőmérséklet nem haladhatja meg a 30 fokot, ha ez megtörténne, akkor az erőművet vissza
kell terhelni. A jogszabály előírja
ezért, hogy ezt a keresztszelvényt
monitoroznunk kell – de tudni kell,
hogy egy 200 méter széles és átlagban 3-4 méter mély folyószakaszról
beszélünk, ezért a mérésnek korlátai vannak: nekünk az egész területről kellene egy adott pillanatban
információt adni, amit csak statisztikai módszerekkel tudunk teljesíteni.
Kialakult rá egy csónakból történő
mobil
hőmérséklet-monitorozási
módszertan, amely által a jogszabályi kötelezettségnek eleget tudunk
tenni, azonban a statisztikai módszertan fejlesztése során idővel to-

vábbléptünk, és egy alvállalkozó segítségével készítettünk egy mobil
mérőhálót. Ennek kivitelezése sem
egyszerű, mert 20 helyen (függélyben) bójákra szerelt 2-2 hőmérővel
másodpercenként mérjük a vízhőmérsékletet. Méréskor a mérőháló
akár több napon keresztül is gyűjti
az adatokat, ennek következtében
nagy mennyiségű adat gyűlik össze.
Az ilyen nagy adathalmazok feldolgozásának vannak statisztikai
módszerei, de ami itt összegyűlt,
az már annyira sok volt, hogy elég
nehézkes volt csak ilyen módon feldolgozni az adatokat. Ráadásul volt
egy másik elvárás, ami fontosabb
volt, mint maga az adatgyűjtés:
előrejelzést szerettünk volna kapni
az adatokból, mégpedig azt, hogy
várhatóan hogyan változik majd a
Duna hőmérséklete a szelvényben
2 óra múlva, 3 óra múlva, hiszen
komoly döntések múlhatnak rajta,
például hogy vissza kell-e terhelni a
blokkokat adott esetben.
Ekkor a vállalkozó jelezte, hogy ezeket a problémákat leginkább mesterséges intelligenciával lehetne
megoldani, és elkezdték fejleszteni.

–– Működik a szoftver? „Megtanulta”, amire szükség van?
–– Most ott tartunk, hogy a mért
adatokat nagyon jól meg tudja adni
az MI. Többféle tanulási módszere is van az ilyen intelligenciáknak
– a mesterséges intelligencia abban különbözik a „hagyományos”
szoftverektől, hogy képes magát
menedzselni, optimalizálni, tulajdonképpen tanulni. Általában ez
egy szélsőérték-keresési probléma, amit az MI végez, ha új adatokat kap, azok alapján újradefiniálja
a súlyokat – ez végeredményként a
tanulási folyamat.
Hamarosan elkezdjük majd tesztelni, hogy mennyire tudja előrejelezni
a Duna hőmérsékletét az MI. Idén
nyáron nem tudtuk ezt vizsgálni,
mert nem volt annyira meleg a víz,
meglátjuk, a következő nyár hogyan
alakul.
–– Használjátok más területen is a
mesterséges intelligenciát?
–– Próbáljuk feltérképezni, hogy
hol használható még. Tavalyelőtt
volt egy mérnökkamarai szakmai
nap, ahol a villamosság volt a fő
téma. A szakmai nap programja a
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villamos energiát mint terméket a
termeléstől a végső felhasználásig
mutatta be. Ennek során a résztvevők kipróbálhattak egy 700 lóerős, négykerekes önvezető Teslát
is. Nagyon népszerű volt a program, és arra gondoltunk, hogy
ezen a teslai vonalon folytathatnánk a mesterséges intelligencia

teg az adat – a hőteljesítmény, a
Duna vízállása, a napsütés mértéke
és számtalan egyéb tényező –, de
nem tudjuk pontosan, hogy azok
egymásra hatása milyen és mekkora mértékű, azonban adott kiinduló paraméterekhez egyértelműen adottak a végeredmények.
További felhasználási lehetőség

témájával. A következő, 2021. évi
mérnökkamarai szakmai nap már
ezzel foglalkozott, és látszanak
területek, ahol hasznát vennénk.
Az egyik ilyen például az üzemzavari dízelgenerátorok esete. Ezek
az erőmű háromszoros biztonsági
rendszerének elemei, feladatuk,
hogy állandó készenlét mellett,
ha szükséges, akkor a blokkok
lehűtéséhez és hűtve tartásához
szükséges villamos energiát nagy
megbízhatóság mellett biztosítsák. Az üzemkészség megítéléséhez, előrejelzéséhez jónak tűnik
az MI.
Általában ott célszerű MI-t használni, mint például a Duna hőmérsékletének esetében, ahol renge-

az, ha olyan bonyolult a matematikai-fizikai modell, hogy annak
determinisztikus modellezése körülményes, vagy végeredményként kaotikus eredményt ad, ami
előrejelzésre, becslésre alkalmatlan. Vagy esetleg azt sem tudjuk
pontosan, hogy mi az adatok között az összefüggés, de mégis szeretnénk valamit megtudni belőlük.
Az MI nem keres determinisztikus
összefüggéseket, ez nem érdekli,
hanem faék egyszerűséggel a sok
millió egyenlet súlyozásával közelíti a végeredménynek szánt, mért
adatokat. Ezt jó példának tekinti,
újra kap adatokat, azokkal is elvégzi ugyanezt, és a jó példákon keresztül tanul több milliószor.
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A mesterséges intelligencia használata 2012 után futott fel igazán, nem
véletlenül. Ekkor lendült fel a videókártyák piaca, elképesztően megnőtt a tárolási kapacitás és a videóprocesszorok sebessége, amelyek
az MI-szerű számításokat sokkal
gyorsabban végzik, mint a számítógépek fő processzorai. Az MI alapvetően nem okos, hanem erős: primitív számításokat végez nagyon,
nagyon sokszor. Amikor 1997-ben a
Deep Blue legyőzte sakkban Kaszparovot, akkor az volt az előnye,
hogy 7-8 lépést látott minden kombinációban előre, míg Kaszparov
csak 2-3-at, ennyit tud az emberi
agy. 2016-ban volt aztán ismét egy
nagy ugrás, ekkor történt az, hogy a
számítógép 5 játszmából négyszer
legyőzte a govilágbajnokot – pedig
előtte az volt a meggyőződés, hogy
ez soha nem fog megtörténni, mert
a goban annyira sok a lehetséges
variáció.
–– Lesz Skynet a világon vagy akár
az erőműben?
–– A világon előbb-utóbb igen,
meg fogják csinálni. Végtelenek a
lehetőségek a mesterséges intelligencia előtt, a nyelvet kutatják vele
most sokan, de ugyanilyen fontos
a képfelismerés például, amire egy
normál szoftver nem képes, és még
hosszan sorolhatnánk. Alan Turing,
a múlt században élt zseniális matematikus, a modern számítógépek egyik atyja tette fel először a
kérdést, hogy a gépek tudnak-e
gondolkodni. Ennek eldöntéséhez
megalkotta a Turing-tesztet – ennek során egy ember spontán beszédbe elegyedik egy géppel, és
ha az ember nem tudja eldönteni,
hogy géppel vagy emberrel beszélgetett, akkor a teszt sikeresnek
mondható. Ezt ugyan még nem értük el, de meglehetősen közel állunk ehhez a szinthez.
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Kriptománia
Váczi Gergő | Fotó: stock.adobe.com

15 millió forint, körülbelül ennyit ér jelenleg egy bitcoin. De mi ez egyáltalán? Kézzel nem fogható valuta, ami már most a világ gazdasági életének jelentős „szereplője”. A mindössze 13 éves múltra visszatekintő kriptovaluta Rétfalvi Gábor szakértő szerint évek múlva ki- és elkerülhetetlen lesz. Mindenre hatása van, hatása lesz. De nem szabad csak a bitcoinra koncentrálni, hiszen ma már több és komplexebb
ilyen típusú fizetőeszköz is van. A bitcoin egyedisége abban rejlik, hogy az első ilyen típusú valuta, ami
tulajdonképpen egy matematikai alapon működő összetett rendszer. Értik? Én nehezen. Nos, hölgyeim
és uraim, kapaszkodjanak… Igyekeztem összeszedni mindent, amit lehetett a témával kapcsolatban.
Ha annyit mondok, hogy kapaszkodnom kellett a beszélgetés alatt, akkor még finom voltam…
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–– Mivel foglalkozik a céged pontosan?
–– Létrehoztunk
egy
blockchain alapú Next Earth megnevezésű metaverzumot, ami a
Föld felszínére épül, és azt kvázi
10 m × 10 m-es blokkokra osztottuk fel. Ezeket a blokkokat kezdjük
el értékesíteni. Elkezdtünk építeni
különböző modulokat különböző
felhasználási célokkal, és törekedtünk arra, hogy ezek önmagukban
is helytálló alkalmazások legyenek, így összességében emelve a
platform integritását. Ebbe a platformba lehet majd rajzolni a föld
felszínére, lehet különböző játékokat csinálni, és rengeteget foglalkozni a saját földjeinkkel. A végcél
az, hogy építsünk egy olyan metaverzumot, amilyet mondjuk a Ready Player One című filmben láthattunk. Ez körülbelül két évtizeden
belüli cél lehet.
–– Amire azonban nem kell két évtizedet várni, sőt már több mint tíz
éve velünk van, az a bitcoin. Hogyan tudnád elmagyarázni nekem,
mint laikusnak a bitcoin mibenlétét?
–– A bitcoin a 2008-as gazdasági
válság után alakult ki. Akkor nagyon sok embernek betelt a pohár. Amerikában a mostani generáció már nem él jobban, mint az
előző. Illetve nem azt mondom,
hogy nem él jobban, mert mindenki jobban él, mint negyven
éve, de a lehetőségeik már nem
olyan nagyok. Egyszerűen kell
valami mozgástér, valami újítás.
Az új generációnak igénye van
arra, hogy a saját kezébe vehesse az ügyeket, és ezt a bitcoinban
megtalálták. Egy technikai innováció volt, ami valójában nem hozott
nagy újítást, minden egyes részével eddig is rendelkeztünk, de ös�-

szességében mégiscsak paradigmaváltó technológia.
–– De mégis, mi a bitcoin? Egy virtuális valuta?
–– Igen, a bitcoin egy virtuális
valuta, de ami sokkal fontosabb,
hogy ez egy hálózat, egy rendszer,
amin keresztül tranzakciókat lehet csinálni. Hogy érzékeltessem,
van például a Google kereső, ami
egy nagy központi szerverparkból
fut. A bitcoin hálózata, ami egyébként másra nem jó, csak pénzeket
küldözgetni egymásnak, sokezer
számítógépen fut. Ezt hívják decentralizáltságnak. Ez a rengeteg számítógép a bitcoin hálózat
rendelkezésére bocsátja a videókártyáit. Erre van szükség azért,
hogyha valaki A-ból B pontba el
akar küldeni egy tranzakciót, akkor azt a bitcoin network kriptografikai, tehát kripto megoldással
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validálja, érvényesíti. Az utalás tehát sok computeren keresztül van
validálva. Ez beég a rendszerbe,
és nem megváltoztatható, folyamatos, a végtelenségig visszakereshető, nem feltörhető. Mivel
sok számítógépen fut, ezért nem
tudják feltörni, és végtelenül biztonságos.
–– Akkor tulajdonképpen az értéke abban rejlik, hogy biztonságos,
visszakövethető. Tehát attól lesz
értékes maga a bitcoin, hogy biztonsággal utalható ezen a networkon keresztül?
–– A rövid válasz az, hogy igen.
A hosszú válasz az, hogy nem.
Az igazi értéke a technológia,
amire a bitcoin épül, az az innováció. Nem maga a bitcoin hálózat
és annak a felhasználhatósága az
érték, az csak a technológia elindítására volt jó. A bitcoin azért

26

JÖVŐKÉPEK

A kriptovaluták története egészen az 1980-as évekig nyúlik vis�sza Hollandiába. A kamionsofőrök készpénz helyett egy újfajta
kártyát kaptak, ezzel fizettek a
tankolásokért. Az 1990-es években a DigiCash nevű vállalkozáshoz fűződik a kriptovaluta elődje.
A cég a tranzakciók során már
akkor kriptográfiát használt. David Chaum 1993-ban feltalálta
az e-cash nevű digitális fizetési rendszert. 1998-ban érkezett
mérföldkőhöz a történet, amikor
is megalakult egy nemzetközi digitális rendszer, a PayPal, amely
lehetővé tette online pénzátutalások lebonyolítását.
Az első tényleges kriptovaluta-kibocsátására 2009-ig kellett várni, amikor is egy Satoshi Naka-

moto nevű ember vagy csoport
(valójában nem tudjuk, kicsoda)
megalkotta a bitcoint. Jellegzetes tulajdonságai, hogy független a kormányzati és vállalati érdekektől, nem kapcsolódik be a
hagyományos bankrendszerbe,
decentralizált, megvásárlása törvényes valutával történik.
Néhány évnek el kellett telnie
ahhoz, hogy a kriptovaluta szélesebb körben is ismertté és
elismertté váljon. Az évek folyamán rengeteg új valuta jelent meg a kriptovaluták piacán,
néhány ezek közül igazi sikertörténetté vált, nagy része pedig elértéktelenedett. Jelenleg
is több ezer kriptovaluta létezik,
amelyek egyre szélesebb körben felhasználhatók. Léteznek

Forrás: Wikipedia

értékes, mert ez volt az első. Mindig az elsőt veszik meg, a leghíresebbet, és a bitcoin véges számú. Tudjuk, hogy mikor fogják
kibányászni az utolsó bitcoint,
ami után nincs több. Míg hagyományos valutát tud nyomtatni
a Jegybank, bitcoint nem lehet
nyomtatni. Éppen ezért szokták a
bitcoint digitális aranyként emlegetni.
–– Hogy lehet a bitcoin véges, ha
egy rendszerről, egy networkről
beszélünk, hogy lehet limitálni?
–– A Satoshi Nakamoto nevű illető úgy írta meg ezt a kriptografikai művelet halmazt, csoportot,
programot, hogy a rendszert folyamatosan használva egyre kevesebb bitcoint tudjanak kapni azok,
akik a hálózatot üzemeltetik, aki
ezt a valutát bányásszák. Maga a
bányászat az, hogy te a videókártyádon engeded ennek a rend-

szernek a működését. Mintha az
internet úgy működne, hogy a mi
computereink futtatják a netet, és
azért kapunk pénzt. Satoshi Nakamoto meghatározta ezt az egész
rendszert 21 millió bitcointban.
Úgy matekolta ki, hogy ez a network így tudjon működni. Ebbe
nem lehet belenyúlni, nem megváltoztatható.
–– Egy bitcoin most, amikor beszélgetünk, körülbelül 15 millió
forintot ér. Mi határozza meg az
értékét?
–– A bitcoin árát, mint minden
másnak, a kereslet és a kínálat
határozza meg. Viszont a bitcoin
esetében annyival egyszerűbb
dolga van az embernek, hogy ez
színtiszta matematika, és éppen
ezért sokkal kiszámíthatóbb. Akik
az elején benne voltak, ők gyorsabban, több bitcoint tudtak szerezni. Általában a hétköznapi em-

kriptovaluta alapú bankkártyák,
melyek a kriptovalutákat ténylegesen elkölthető pénzzé váltják
át. Emellett a mai napig léteznek
olyan országok, melyek korlátozzák vagy tiltják (pl. Kína) használatukat, de láthatunk arra is példát,
hogy a kriptovaluták az ország és
a kormányzat teljes támogatását
élvezik, például Észtországban,
Svájcban vagy Japánban.
2019-ben több mint 3050 különböző kriptovaluta létezett, 2021
közepén pedig már több mint
5560. Ilyenek például a következők:
Bitcoin Ethereum Ripple
Litecoin USD Tether
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ber akkor hall róla, ha az nagyon
nagyot megy. Most március-áprilisban 60 ezer dollár fölé ment
az ára, ami kiugró eredménynek
számít. Akkor egy taxisofőr azt
kérdezte tőlem, hogy vegyen-e
bitcoint. Mondtam neki, hogy ne,
mert ha arról olvas, hogy mekkorát ment, akkor kell eladni. Amikor
meg azt írja mindenki, hogy ös�szezuhant a kriptopiac és az egész
átverés, akkor lehet vásárolni.
Ha őszinte vagyok, valójában nem
lehet tudni, hogy mi a valódi értéke, hogy mi az árazás. Gondoljunk
csak bele, hogy a Tesláról se gondoltuk volna, hogy ilyen szinteken
lesz, mondjuk, 2 évvel ezelőtt.
–– Mi a gyakorlati haszna jelenleg
a bitcoinnak?
–– Ha valaki megkérdezi tőlem,
hogy mondjak egy gyakorlati

hasznot, akkor 2017 végéig nem
tudtam volna mondani. Konferenciákon kérdeztem előadóktól,
hogy használják-e már valamire
azon kívül, hogy egymásnak bármikor lehet pénzt küldözgetni a
világ egyik pontjáról a másikra
egy másodperc alatt, költségmentesen. Ami, legyünk őszinték,
önmagában sem rossz dolog.
Napjainkban leginkább befektetés, értékmegőrzés, illetve materiális javaknak egyik pontból a
másik pontba való, valós idejű,
azonnali átküldésére használható. A technológia olyan kaput
nyitott meg, amik után jöttek az
okosszerződések. Tehát ha megtörténik a teljesítés, akkor automatikusan átmegy az utalás is.
Erre rendszereket és cégeket lehet építeni. Az elmúlt években
az NFT- és a DeFi-piac felemel-
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kedését láthattuk. Az NFT- (Nem
helyettesíthető Tokenek), illetve
a DeFi- (Decentralizált pénzügyi
megoldások) ökoszisztéma a
blockchainen belül elhozta a széles körű gyakorlati hasznát ennek
a technológiának. Mi magunk is
a technológiát használjuk a Next
Earth projekthez, de a háttér
technológiát majd legközelebb
részletezném, mert az egy jóval
hosszabb témakör.
–– Mi lesz a jövő ezen a területen?
A kézzel fogható pénz, a bankjegyek megszűnnek, és minden a
virtuális térbe kerül?
–– Meg fogja változtatni a dolgokat, az garantált. De nem úgy fogja megváltoztatni a világot, hogy
minden kriptovaluta lesz, és minden decentralizált, hanem ezek
valahol középen találkoznak majd.
A bankok is ugyanúgy ezeket a
technológiákat fogják használni,
sőt több bank van, aki már most
használja is. Az emberek életébe
is be fog kerülni, de ugyanúgy,
mint minden másnál ez egy hos�szabb folyamat lesz, akár évtizedeket is igénybe vehet. A kriptovaluta esetében egy évtizede
indult el a technológia, és van egy
fogadásom, hogy egy évtizeden
belül a világ dolgai, szinte minden
terület direkt kapcsolatban lesz a
kriptovalutákkal.
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Minden „színten”
Váczi Gergő | Fotó: Magellán
A színek meghatározzák életünket. Szürke borongós időben a kedvünk sem ugyanaz, mint például verőfényes napsütésben egy szép zöldellő, virágzó rét közepén. De a megfelelő szín természetesen a festmények, műalkotások esetén is az egyik legfontosabb szempont. Elronthat és fel is emelhet egy-egy
dísztárgyat a rosszul vagy éppen jól megválasztott harmonikus színkompozíció. A festékek, dekoranyagok gyártásának piacán is rendkívül nagy szerepe van a technikának, a technológiának, az innovációnak, szaktudásnak. Ma már ne higgyük azt, hogy például a festékeket kézzel és szemre keverik. Komoly
gépek, komoly kezelőik irányítása mellett kaphatjuk mindig ugyanazt az eredményt. Sőt ezen anyagok
gyártása és keverése mellett ma már olyan festékek és kiegészítők is léteznek, amelyek használatával
percek alatt tudunk évtizedeket vagy akár évszázadokat öregbíteni műalkotásainkon.
Dísztárgyak, festmények, kiegészítők, amelyek kis túlzás nélkül
állíthatjuk, művészi értékkel bírnak. Azt hihetnénk, hogy ezek

a tárgyak hosszú heteken-hónapokon keresztül, bonyolult technikával készülnek. Pedig nem.
Erről Kalmár Tímea grafikus be-

szélt. „Nagyon látványos dolgokat lehet készíteni, és bárki megpróbálhatja, akár gyerekekkel le
lehet ülni, mert tényleg annyira
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egyszerű.” Ehhez pedig pusztán kreativitás, fantázia, egy kis
szépérzék és persze a megfelelő festék kiválasztása szükséges.
A festéké, ami kis túlzás nélkül a
legfontosabb komponense egy
művészi alkotásnak. És ha már
komponens. „Ez egy ezüstös színű alapfesték lett, amely a csillogó hatást fogja nekem megadni.” Fazekas Annamária az egyik
hazai hobbifestékgyártó cég
dolgozója. A boszorkánykonyhában vagyunk. Az elmúlt közel
három évtizedben itt a laboratóriumban több mint kétezer típusú anyagot alkottak már meg.
Most éppen egy textilfestéken
dolgoznak, egészen pontosan
a megfelelő szín elérésén. De a
szín mellett a festék megfelelő
állagának elérése is rendkívül
fontos. „Például hogy puha legyen, hogy a pólón – ha felves�szük – ne nyúljon ki a mintázat,
amit éppen készítettünk, vagy
éppenséggel, hogy milyen legyen a színe.”
A szín keverése pedig – természetesen – nem szemre történik.
Egy speciális mérlegen három tizedes pontossággal határozzák
meg a megfelelő mennyiséget.
De ez a fajta precizitás persze
valamennyi munkafolyamatnál
jelen van, amihez komoly műszereket is használnak; a spektrofotométert például a színek
ellenőrzéséhez, vagy éppen
azok meghatározására. Erről már
Horváth Edit beszélt, aki szintén
itt a kulisszák mögött mutatja
meg, hogyan és miként készülnek a legjobb és legminőségibb
anyagok. „Kapunk egy színmintát, azt kifestjük, vagy különböző
adott színkártyák léteznek, amiket be tudunk vinni, és ahhoz ő
megadja a receptúrát, és meg-

mondja, hogy ahhoz a színhez
milyen pigmenteket kell használni.” Mint megtudtam, korábban
egyébként ez a folyamat nem
volt gépesítve. Ahogy Edit fogalmazott, minden szemre működött. „A két kifestést összenéztük szemre, hogy merre tér
el. Kékebb, sárgább, zöldebb,
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pirosabb, és akkor az adott pigmenttel korrigáltuk a színeket.”
Most a hölgyeket egy picit magukra hagyom a laborban, és a
dekorfestékek
mindentudójának, Holczer Györgynek az irodájába látogatok. Itt minden a
szó legszorosabb értelmében a
szakma sokszínűségét, szépsé-
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gét mutatja. Megcsodálhatok
egy erdélyi művész által készített
alkotást, ami úgynevezett dekupázstechnikával készült. Eozin
hatása van, ami azt jelenti, hogy
az aranyszíntől a rózsabogárzöldig színjátszó, fényesen csillogó
vagy matt kerámiamáz-hatású
lesz az alkotás.
Györgytől megtudom, hogy
évek óta hódít és népszerűbb
a Do it yourself, azaz a csináld
magad mozgalom. Ennek szerelmesei pedig folyamatosan
új és többfajta megoldásokra

éheznek. „Szeretnének fényes
felületet, ugyanakkor szeretnének rendkívül matt felületet, szeretnek rozsdás hatást mutatni,
ugyanakkor nagyon csillogó hatást is szeretnének elérni.” Ezek
megalkotása persze nem egy
személyben Holczer úrhoz köthetők. A vegyészmérnök végzettségű szakember a jó csapatmunkára esküszik. És hogy
mennyi idő kell a megfelelő színés felületi hatások eléréséhez?
Nos, ezt bizony előre nem lehet
megmondani. „Van amikor két

hét, és van, amikor hat hónap.
Van, amikor két hét alatt úgy
érezzük, hogy sikerült megoldanunk a feladatot, és van, amikor
hónapok után is mindig közbejön egy olyan kisebb-nagyobb
probléma, amivel a feladatot
nem érezzük megoldottnak.”
Az ötletek egyébként általában
Holczer úr fejéből pattannak ki.
Ő álmodja meg, hogy milyen
eredményt szeretne látni. Van
azonban, amikor ebben a véletlen is segítségére van. „Egyszer
küldtek nekünk egy kiállításról
egy oldószert, és azt vettük észre, hogy az oldószer a címkén
lévő festéket, tehát a printelés
utáni festéket nagyon gyorsan
leoldja.” Ez pedig beindította a
gondolkodást, és megszületett
az úgynevezett transzfertechnika, amit a gyakorlatban Kalmár
Tímea grafikus mutat meg nekem. „A transzferálásnak az a
lényege, hogy egy lézernyomtatott képet lehet felvinni a felületre, az lehet mintázat, szöveg,
keret.” A képet egyszerűen rásatírozzuk a felületre, majd egy
laza mozdulattal lehúzzuk a papírt, és már itt is van a korábban
kinyomtatott minta.
Mielőtt azonban további tippeket adunk a kreatív megoldásokra, egy kicsit nézzünk még vissza
a laborba, hiszen ott is maradtak még olyan dolgok, amelyeket érdemes megmutatni. Most
már Holczer úr is a titkok rejtelmeit rejtő helyiségben van, ahol
hatalmas lelkesedéssel mutatja
azt a masinát, amivel különböző fényhatásokat tudnak elérni,
így ellenőrizve a színeket, mindenfajta megvilágítási környezetben. „Ezzel a berendezéssel
különböző
megvilágításokat
tudunk imitálni. Most éppen a

MAGELLÁN
természetes fény megvilágítás
állásnál vagyunk. Ezt a módszert
a színek előállításánál világszerte leggyakrabban használják.”
A természetes fény ugyanis mindenhol ugyanolyan, így a színek
is mindenhol ugyanúgy látszanak. Ebben a gépben a fényeket
tudják változtatni mesterségesre, áruházi világításra, a már említett és látott természetes hatásúra, de akár ultraibolya fényt is
tudnak vele szimulálni. A mintán
lévő színeken pedig tökéletesen
látszik a változás.
De itt a laboratóriumban az
anyagok tartósságát, sőt a viszkozitását, azaz a belső ellenállásának mértékét is mérni tudják,
röviden a sűrűségét. De itt a boszorkánykonyhában történik az
anyagok első tesztelése is. Például egy 3D-s anyagé, ami hő hatására megdagad. De van olyan,
ami nem dagad, hanem reped.
Ha pedig valamennyi teszten átment, akkor a szakavatott kezek
között elkezdődhet a művészi
tevékenység, ahol tényleg csak
a fantáziánk szabhatja meg határainkat. „Rendkívül egyszerű,
és érdemes kísérletezni vele,
nagyon látványos dolgokat lehet vele készíteni, és bárki megpróbálhatja.” Tímea percek alatt
kreált egy egyszerű fadobozból
fémes hatású dobozt, de húsz
perc alatt lehet akár üvegfelületre tükörhatást is varázsolni. Ehhez, ezekhez pedig mindössze a
megfelelő anyagok kiválasztása
szükséges.
Színek, formák, hatások, technikák. A festékeknél ezek csak a
fejlesztésekkel és innovációval
érhetők el. Azért, hogy a kreatív
énünknek tényleg csak a fantáziánk és ne a körülmények szabjanak határt.
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Játék a színekkel,
mert a színezés nem játék
Krizsán Árpád | Fotó: stock.adobe.com
A világ szép színes, és ezt így szeretjük látni. Lassan az őszi idővel
egyre szürkébb időszak vár ránk.
De mi is az oka a színek látványának?
Amikor a színlátásról beszélünk,
akkor nagyon összetett jelenséggel van dolgunk. Eleve a látáshoz megfelelő hullámhosszú vagy
frekvenciájú fényre van szükség.
Az emberi szem a 380 és 760 nanométer hullámhossz közé eső elekt-

romágneses hullámokat érzékeli.
A szín, amit látunk, csak a fény hullámhosszától függ. Nagyon érdekes, miért is van az, hogy sötétben
minden egyszínű, és világosban
pedig színes.
A szín létrejötte meglehetősen bonyolult. Amikor világos van, akkor
van valamilyen fényforrásunk, jellemzően „fehér” fénnyel. A fényben a színek keverése kicsit másképpen működik, mint a festékek
keverésénél, ugyanis ha minden-

féle színű festéket összekeverünk,
akkor feketét kapunk, a fény esetében, ha minden színt keverünk, akkor fehér fényt kapunk. Ha az ilyen
fényt egy prizmára irányítjuk, akkor a prizma színeire bontja ezt, és
egy szivárványt hoz létre, ugyanis a különböző hullámhosszú fény
különböző mértékben törik meg,
legkevésbé a vörös, legnagyobb
mértékben az ibolya.
Ahhoz, hogy megértsük a színek
létrejöttét, az atomok belsejé-
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be kell tekinteni. Az iskolában az
atommodellek közül a Bohr-modell még egészen jól érthető.
Ez a modell úgy mutatja be az
atomot, hogy annak közepén van
a pozitív töltésű, nagy tömegű
atommag, amit meghatározott
pályákon mozgó elektronok vesznek körül. A meghatározott pályákhoz meghatározott energiaszintek tartoznak. Azt is ismerjük,
hogy az atomokat át lehet alakítani, ha energiát közlünk velük,
akkor az elektronok magasabb
energiájú állapotba kerülhetnek,
majd onnan visszamehetnek a
kisebb energiájú állapotukba. Innentől kezd színesedni a történet,
ugyanis nagyon pici „energiacsomagokról” beszélünk ebben az
esetben. Ezek a pici csomagok
általában valamilyen elektromágneses hullám formájában érkeznek vagy távoznak az atomoktól,
és ez sokszor éppen a látható

hosszú fényeket az elnyel, majd
amikor az elektron alacsonyabb
energiaszintre lép, akkor adott
hullámhosszú fényt bocsát ki.
A látáshoz már csak az kell, hogy
a fény a felületekről visszaverődve
a szemünkbe jusson. Viszont nemcsak visszaverődés van, hanem
a fény egy része el is nyelődik az
adott felületen. Színek pedig csak
akkor keletkeznek, amikor a felület
elnyeli a fény egy részét, a másik
részét pedig visszaveri. A visszavert fényben levő színeket látjuk,
és ettől lesz színes körülöttünk a
világ.
A visszaverődés mellett érdemes még a szórás jelenségét is
megemlíteni, hiszen nappal az ég
kék, estefelé sárgásvöröses színű.
Ez azért van, mert a napfény, amíg
áthalad a levegőrétegen, a levegőben lévő vízcseppeken megtörik többször egymás után. Gyakorlatilag a pára és egyéb részecskék,

Azért láthatjuk főleg szeles időben
vörösnek az ég alját, mert a levegőben lévő nagyobb mennyiségű
por jobban szórja a kék és kevésbé
a vörös színt, így az eljut a felszín
közelébe.
Nem tudom mennyien gondolkodtak már azon, hogy miért a piros lett a tilos jelzés, miért a piros
jelzés a közlekedési lámpákon az
„Állj!” jelzés, és miért éppen piros
a féklámpa. A válasz nagyon egyszerű, és éppen a fény előbb leírt
viselkedésén múlik. A piros fény
kevésbé törik, nem veszik el még
párás időben sem, azaz sokkal
könnyebb észrevenni, mint akár a
zöldet. És lássuk be, a zöld lámpa elmulasztása kevésbé problémás, mintha a pirosat nem vesszük
észre.
Akinek van kedve, kicsit játszhat
is a színekkel, ehhez aztán tényleg
csak nyitott szemmel kell járni. Ködös időben érdemes megnézni a

fény hullámhossztartományába
esnek.
A legegyszerűbb a hidrogén vizsgálata a maga egy elektronjával.
Az atommodellt felépítve és az
elektronpályák
energiaszintjét
vizsgálva az egyes pályák közötti
energiakülönbség jól meghatározható, így ha a fény hidrogénen
halad át, akkor bizonyos hullám-

porszemek szétszórják a fényt, és
mivel a kék nagyobb mértékben
törik, mint a vörös, mondhatjuk,
jobban szóródik, ezért több érkezik a szemünkbe, és kéknek látjuk
az eget. Amikor a nap a látóhatár
alá bukik, akkor pedig a kék jobb
szórása miatt nem a földfelszín
felé érkezik, ide csak a kevésbé
szóródó vöröses színek jutnak el.

közlekedési lámpák fényét, vagy
lehetőség szerint ki lehet próbálni,
milyen az, amikor különböző színnel világítunk, és például egyszínű
kék fénnyel megvilágítva milyen
színűek a különböző testek.
Remek dolog a színek világa és a
játék a színekkel, hiszen a hangulatunk is jobb, ha kellemes színek
vesznek körül.
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Tőlü(n)k színes
Szabó Márta | Fotó: AEM
Különleges múzeumhoz különleges csapat dukál, és így van ez az Atomenergetikai Múzeum (AEM) esetében is. Idén már volt egy kulisszák mögé bepillantást engedő cikkünk, de most még személyesebb
vizekre evezünk, és megmutatjuk, hogy a több mint kétezer unikális műtárgyon felül kik azok, akiknek
második otthonát jelenti a Paksi Atomerőmű északi területén fekvő kétezer négyzetméteres csarnok, az
Atomenergetikai Múzeum.
Az otthon fogalmát ezerféleképpen lehet definiálni és megközelíteni. Otthonra lehet lelni egy
(vagy több) épületben, egy hangulatban, egy társban, egy érzés-

ben, nagyjából bármiben. Mi itt
az AEM-ben nagyjából mindegyik
otthonfogalmat
magunkénak
érezzük: tudjuk, ki hogyan issza a
kávéját (és egy nézésből azt is meg

tudjuk állapítani, kinek mikor van a
legnagyobb szüksége az életadó
nedűre a nap folyamán), tudjuk,
kinek milyen napja van, és azt is
tudjuk, hogy ha összefogunk, he-
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gyeket tudunk megmozgatni, világokat tudunk kiforgatni a négy
sarkából. Szavak nélkül is tudjuk,
ki mire gondol, és azt is, hogy
egy ennyire különleges múzeum
miliőjéhez akkor sem passzolna a
csupán a mindennapi munkavégzésre irányuló steril hozzáállás, ha
egyáltalán szemernyi hajlamunk
is mutatkozna arra. Mi itt nyolcan
egy nagy színkavalkád vagyunk, és
hogy ki milyen színfolt a múzeum
mindennapjaiban, cikkünkből kiderül.
Enyedi Bernadett a csapat alfája
és ómegája. Ő az a bizonyos kohéziós erő, aki a mindennapokat
(és a sok szerteágazó ötletünket)
formába önti. Maximalizmusa és
optimista világlátása mindennap
arra sarkall minket, hogy kihozzuk
a helyzetekből a lehető legjobbat,
mert Betti szavaival élve valamit
nem jól csinálni pont ugyanannyi
energiát vesz igénybe, mint jól csinálni – csak utóbbi előbbre visz,
míg az előbbi a középszerűséghez
vezet.
Bencze Eszter AEM-es könyvtára épp olyan precíz, mint ő maga,
nincs olyan gubanc és káosz, amit
ne tudna átlátni szempillantás
alatt. Nélküle mumusok lennének a határidők, nélküle soha nem
találnánk semmit, nélküle nem
tudnánk egy-egy rendezvényre a
sztoikusok nyugalmával útnak indulni, mert akkor nem lehetnénk
biztosak benne, hogy helyettünk
is háromszor leellenőrizve meg
van minden, és nélküle címek és
rendezvénynevek sem lennének
ilyen kreatívak, ahogy nevek és
dátumok sem jutnának eszünkbe
sok esetben.
Patyi Orsolya és az ő muzeológusi, korrektori munkája mindennap új kihívásokkal néz szembe,
hiszen nincs olyan műtárgyakkal

vagy szöveges tartalmakkal kapcsolatos kérdés, amely ne hozzá
érkezne be. Gyűjtőkartonokkal,
nyelvtani szabályokkal teletűzdelt
mindennapjaiban az AEM honlapjának szerkesztése is helyet kap,
akárcsak a múzeumi szövegek
javításán felül számos, az egész
Paksi Atomerőmű különböző területeiről beérkező korrektori feladat is.
Beregnyei Miklós üzemtörténész
csapatunk emlékőre. Nincs olyan
évszám, esemény, kiadvány, fénykép, amiről ne tudna Miklós bácsi
mesélni. Számtalan könyve jelent
meg az évtizedek alatt, amelyek úgy gyűjtik csokorba a Paksi
Atomerőműhöz és az Atomenergetikai Múzeumhoz kapcsolódó
eseményeket, ahogy azóta egy
kiadvány sem soha. Szerteágazó
érdeklődési körének köszönhetően a legfrissebb tudományos
eredmények, kiadványok megismerése neki gyerekjáték.
Krizsán Árpádot Fifikus Fizikusként ismerte meg az ország az
elmúlt időszakban, akinek leleményessége és gyakorlatias gondolkodása sokszor vezeti logikai útvesztőbe a többségében humán
beállítottságú munkatársait. Ő az,
aki bármit képes megindokolni és
legitimálni a számok nyelvén, aki
elmagyarázza a fizikát most újratanuló gyermekes munkatársainak, hogy melyik jelenség hogyan
érthető meg a legkönnyebben, és
aki képes a szinte lehetetlenre: lebilincselni 40-50 iskolás gyerkőc
figyelmét az élő fizikashow-val és
tárlatvezetésével.
Bodajki Ákos a mi PC-varázslónk!
Nincs olyan irodai IT-krízis, amit ne
hárítana el seperc alatt. Fotói széles körben ismertek nemcsak hazai, de nemzetközi berkekben is,
legutóbb Nonovoronyezsben nyílt
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időszaki kiállítása. Ő a különböző
múzeumos sorozatok, videós tartalmak rendezője, kameramanja,
vágója és szerkesztője, és ő az, aki
számos erőműves rendezvényen
is feltűnik, hogy megörökítse az
utókornak.
Juhász Luca csapatunk boldogságbonbonja, aki mindig vidám,
mindig mosolyog, és mindig minden kalandban első perctől benne
van. Fotói páratlanok, ugyanaz a
kedves báj árad belőlük, mint Luca
személyiségéből is. Bármit megold, bármire van ötlete, bármire
nyitott, nem ismer lehetetlent.
Az ő szuperereje minden kétséget
kizáróan a lendülete és az optimista világszemlélete, és ez átüt fényképein is. Luci jelenleg kisfiával
otthon van, de számos múzeumos
rendezvényen feltűnik most is.
És itt vagyok én, Szabó Márta, a
csapat írnoka. Mindent is szavakba öntök, mindent is megfogalmazok. Facebook, YouTube és
Microsoft Word édeshármasában
élem a mindennapjaimat, elemzek, összefüggésrendszereket keresek, és a tapasztalatokat még
újabb irományok központi témájává teszem. Olykor (hajmeresztő)
ötleteimmel bártan kereshetem a
többieket, nyitottak mindenre, elfogadóak és a végsőkig türelmesek.
És hogy mostanság min dolgozunk, az a következő hónapokban
kiderül, izgalmas késő őszi, téli
programok vannak készülőben,
ezért érdemes feliratkozni YouTube-csatornánkra, és követni minket Facebookon is, hogy a legfrissebb hírekről mindenki elsőként
értesüljön. YouTube-csatornánkon
folyamatosan közzétesszük a Nyomaték című sorozat epizódjait is,
lejátszási listába rendezve bárki
megnézheti.

36

DIÁKSZEM

Öltözz boldogan!
Szőcs Zalán Kevin | Fotó: stock.adobe.com
Mennyire számítanak a mai diákoknak a színek az öltözködésnél? Hogyan választjuk ki azokat? Hangulatunk is hatással van erre? Cikkemben ezekre a kérdésekre próbálok választ adni.
A színek a diákok életében is nagy
szerepet játszanak. Gondoljunk
csak bele, a mai világban milyen
sok, különböző öltözködési stílus
megjelent már. A diákok egyre jobban merik magukat adni; azt a stílust képviselni, ami a legközelebb
áll hozzájuk. Persze az iskolában
azért nem teljesen engedhetjük
el magunkat, vannak öltözködési
szabályok, amiket be kell tartani,
de ezek is már egyre kevésbé lesznek szigorúak.
A diákok – és köztük én is – legtöbbször zenei ízlés alapján választanak stílust. Ha valaki tisztában
van a ma legtöbbet hallgatott zenei stílusokkal, az ránézésre meg

tudja mondani, hogy valaki milyen
zenét hallgat szimplán öltözete
alapján.
Mostanában a diáktársaim egy része nagyon megragadta a „retrósabb” stílusokat, ezekbe nagyon
sok színt visznek be, és próbálnak
a 80-as, 90-es évek trendjeihez hasonlóan felöltözni.
Véleményem szerint mindenképp
fontosak a színek az öltözködésben, ugyanis ha valaki csak simán
fekete-fehérbe öltözik fel, az sokszor az ember rossz lelki állapotát
jelenti, ezért ne lepődjön meg, ha
valaki megkérdezi tőle, hogy mi a
baj. Sajnos vagy nem sajnos, én is
azok közé tartozom, akik nagyon

kevés színt vesznek magukra. Legtöbbször teljesen feketében vagyok, pedig semmi gondom nincs
az élettel, szimplán csak nagyon
szeretem a fekete színű ruhadarabokat. Én legtöbbször színesebb
cipőkkel és különböző kiegészítőkkel szoktam kompenzálni a
nagy feketeséget. Ezzel el tudom
érni azt, hogy nem néznek egy
gyászmenet tagjának, viszont an�nyira bohócnak sem.
Sokan az öltözködésüknél is úgy
választanak színt, hogy megnézik
azok jelentését. Mivel az internet
már szinte mindenre tud nekünk
választ adni, ezt mi is bármikor
megtehetjük a segítségével. Per-
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sze mint mindent, a színek jelentését is sok irányból meg lehet
közelíteni, lehet, hogy te azért
veszel fel egy sárga pólót, mert
éppen önfeledt boldogságodat
akarod tudatni az emberekkel,
mások számára ez lehet, hogy az
irigységet vagy féltékenységet jelenti.
Ruháink színét nem csak azok jelentése alapján választhatjuk ki.
Sokan az aktuális évszaknak megfelelő színekbe öltöznek. Nagyon
sok olyan diákot látok az iskolában, akik téli időkben inkább
fehéret viselnek, nyáron viszont
jobban elengedik a fantáziájukat,
és hozzá mernek nyúlni a különböző élénkebb színekhez is.
Jelenleg, ősszel sokan a barna,
vörös és narancssárga színeket
választják. Ezzel a hulló falevelek
színét tudják belevinni az öltözködés világába, ami az ősznek, mint
évszaknak az egyik legmeghatározóbb szimbóluma.
Vannak azonban olyanok is, akik
hangulatukhoz öltöznek fel. Mint
a cikkem elején is írtam, ha na-

gyon feketén-fehéren vagyunk fel
öltözve, az a rossz lelki állapotunkat jelentheti. Sajnos számomra is
volt olyan, hogy amikor egy haláleset történt az ismeretségi körömben, okkal öltöztem feketébe pár
napig.
A hangulathoz való öltözés igen
nehéz lehet nálunk a kamasz- és
fiatal felnőtt korban, ugyanis nagyon sűrűn ingadozhat a hangulatunk. Lehet te reggel még szomorúan és lehangolva ébredsz, a
nap közepére pedig már teljesen
ki leszel virulva, de ez ilyen korban akár félóránként is változhat.
A hangulatingadozás ellen sajnos
nem sok mindent tudunk tenni.
Van, aki érzékenyebb rá, viszont
vannak, akik fel tudnak húzni egy
„álarcot”, melynek segítségével
ez nem vehető észre rajtuk. Én az
utóbbiak közé tartozom. Vannak
olyan napjaim, amikor nagyon
megtalál a szomorúság, viszont
ezt véletlenül sem mutatom ki az
iskolában, mert úgy gondolom,
ennek nem ott van a helye. Ilyenkor nem vagyok olyan beszédes,
mint szoktam lenni, viszont csak
azok tudják észrevenni rajtam,
hogy baj van, akik már igazán ismernek.
Vannak olyan diáktársaim, akiken
ha nem is első ránézésre, de nagyon könnyen észre lehet venni,
ha valami nincsen rendben. Nemrégiben történt velem a buszon,
hogy nagyon elszörnyedtem az
egyik, iskolámba járó felsőbb éves
keze láttán. Tele volt vágásokkal…
Egyből kérdéseket kezdtem el feltenni magamban. Mi lehetett az a
szörnyű dolog, ami erre késztette őt? Miért nem kért segítséget?
Ha kért, miért nem kapott? Sajnos
nem tudtam meg a választ ezekre, ugyanis nem volt lehetőségem
megkérdezni tőle, elég messze
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ültünk egymástól. Már nagyon
bánom, hogy nem mentem oda,
ugyanis szívesen elbeszélgettem
volna vele, hátha tudtam volna
neki segíteni.
Akárki, aki ezt olvassa éppen, lehet az diák, vagy akár felnőtt ember is, ha segítségre van szüksége, akár lelkileg, akár bárhogyan,
ne féljen kérni. Sokszor már az is
sokat segít, ha valakinek szóban
ki tudjuk önteni azt a sok rosszat,
ami épp bennünk van. Ha pedig
semmiképp sem oldódnak meg
a problémáink, akkor egyáltalán
nem ciki szakemberhez fordulni.
Ha éppen rossz dolgok történtek
veled, ne búslakodj sokáig, tudom, mindenkinek kell idő ahhoz,
hogy kicsit szomorkodjon, de ezt
semmiképp se vigyük túlzásba.
Próbáljunk arra koncentrálni, hogyan tehetjük szebbé, jobbá az
életünket. Álljunk pozitívabban a
dolgokhoz, bármennyire is nehéz
ezt néha megtenni.
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TAMF-projekt

Az integráció időszaka
Susán Janka | Fotó: Juhász Luca
A Termelési Alrendszer Működés Fejlesztés (TAMF) Kiemelt Projektről szóló sorozatunkban eltelt egy
év, ami jó alkalmat ad arra, hogy ismét megkérdezzük Fekete Zoltán AS verzióváltás projektvezetőt,
hogyan értékeli az eltelt időszakot. Összeértek az üzleti folyamati változások és az ahhoz kapcsolódó IT
fejlesztések szálai. A tesztelések időszakát éli a projekt, és elmondható, hogy a változások mértékéhez
képest alacsony a javítandó hibák aránya. Az IT szolgáltató oldalán az integrációért felelős osztály vezetőjét, Szabóné Nagy Kollár Gertrúdot szólítottuk meg az új Asset Suite (AS) 9 rendszer magasszintű
kapcsolatai kialakításának tapasztalatairól.

Fekete Zoltán
projektvezető
–– Műszaki szempontból milyen
területek együttműködése szükséges az AS9 elindulásához?

–– Műszaki szempontból a fejlesztésnek négy lába van. Az első, az
AS-en belüli fejlesztések, melyek
nagyon jól haladnak, valójában
már majdnem minden fejlesztés
készen van. A másik három terü-

leten azért vannak nehézségeink,
mert sok szereplőnek kell együtt
dolgoznia, és rengeteg a változás
is. Az egyik nehéz terület az adatmigráció, azok az adatok, amelyeket az AS mostani verziójából át
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kell forgatni az újba. A nehézséget az okozza, hogy sok esetben
nem alkalmazhatók egyértelmű
megfeleltetési szabályok, ezek az
esetek manuális közreműködést
igényelnek. Azért nehéz ez, mert
már most, AS6 pluszban is másképp kell dolgoznunk, mint ahogy
eddig tettük. A második nehéz
terület a BI (üzleti intelligencia,
adattárház), amelynek helyes működése alapvetően szükséges az
AS9 indulásához. Tudatos döntés
eredményeképpen a BI-ba „kihelyezett” riportok és a standard AS9
működés együtt tudja megfelelően támogatni az erőmű műszaki
folyamatait. A harmadik, legnehezebb terület a rendszerintegráció.
Az SAP rendszereink hangsúlyos IT
alkalmazások az MVM csoportban,
központosított működési modell
szerint működnek. Ezekhez a rendszerekhez szeretnénk a korábbinál
szorosabban hozzákötni az AS-t.
Ennek az integrációnak nagyon nehéz megtalálni az optimális mértékét. Most úgy gondoljuk, hogy sikerült a kapcsolódást a megfelelő
pontokon kialakítani a folyamatok
szempontjából is. Komoly változások lesznek, és a fejlesztések sok
külsős erőforrást is mozgatnak.
–– Egy éve beszélgettünk, azóta
mit emelnél ki az eredményekből?
–– Nagy sikernek érzem az AS9
tesztelések első körös eredményeit. A változások mértékéhez képest, alacsonynak tartom a hibák
arányát. Már majdnem az összes
használatba vett sztenderd funkciót leteszteltük, és összesen négy
súlyos vagy kritikus hibát találtunk
és összesen száz körüli kis súlyosságú eltérést. Ez azt jelenti, hogy a
funkciógazdáink, akik a beállításokat végezték, jól dolgoztak.
–– A tesztelőkön kívül az új rendszert mások még nem látták?

–– Csak a projektben dolgozók
ismerik még a rendszert, fokozatosan fog nyílni az ablak. Minél
nagyobb részét teszteljük a rendszernek, annál több kollégát kell
bevonni. Első körben egyszerű
tesztet végeztünk, a használatba
veendő funkciókat próbáltuk végig jogosultságok nélkül, de egy
ekkora komplexitású rendszernél,
már ez is nagyon komoly feladat.
A következő körben – várhatóan
november elején – már a szerepköri jogosultságok ellenőrzése következik, ami jóval nagyobb tesztelői kört érint. Az AS9 működése

Asset Suite (AS) rendszer
Az atomerőmű műszaki vállalat
irányítási rendszere, ami integrált
módon biztosítja a felhasználók
számára a műszaki alapadatokat
és tranzakciókat az üzemeltetés
főfolyamatai mentén.

abban jelentősen el fog térni az
előző verziótól, hogy a jogosultsági rendszer szigorúan rá lesz szabva a folyamati szerepkörökre.
–– Az alapvető tesztelést azok végezték, akik a folyamatokat elkészítették?
–– A folyamatok elkészítését elsősorban folyamatszerkesztők fogták össze. Az IT működés kialakítása elsősorban a funkciógazdák
és a kiemelt kulcsfelhasználók feladata volt, ők teszteltek most. Jelentős eltérés volt aközött, ahogy
az erőmű oldalán elképzeltük a
működést, és amire valójában képes az informatikai rendszer. Ennek az eltérésnek az áthidalására
született meg a prototípus építési
módszertan, ami az optimális kapcsolatot hivatott megteremteni
az üzleti és az IT működés között.
Jól látszik a kollégák fejlődése
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is az eltelt időszakban a projekt
megvalósulásához szükséges fontos készségek elsajátításában.
Ezek közül csak az egyik a dobozos szoftver ismerete. A működési modellt a kollégák dolgozták ki,
ők határozták meg az AS9 beállításait. Az IT szolgáltató állítja be
ennek megfelelően a szofvert, de
az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. határozta meg a működés részleteit.
Fontos kiemelni, hogy a kollégák
sokszor a napi rendes üzletmenet
feladatai mellett dolgoznak a projektben. A munka a projekt kezdetéhez képest sokkal hatékonyabb,
gördülékenyebben tudunk együtt
dolgozni. Fontos eredmény, hogy
képesek vagyunk ebben a hosszú
távra szóló projektben jelentős saját teljesítményt is elvégezni, a beszállítók IT kompetenciái mellé IT
rendszerszervezői eredményeket
tenni.
–– Az AS6+ elindítása milyen tapasztalatokkal szolgált? Miért
hasznos ez a köztes állapot?
–– A fokozatos bevezetésnek elsősorban folyamati haszna van, mert
így a Munkairányítás területén folyamatilag nem lesz már éles váltás az AS9 bevezetése. A folyamati
változások nagy része megvalósult
már. Ezen kívül történt technológiai váltás is, a folyamatokat támogató riportok tekintetében még
szűkebb körben, de elkezdtük alkalmazni az új rendszert, ami az
AS9-cel is működni fog. Azt gondolom, hogy akik eddig használták az AS-t, azoknak nem lesz nagy
váltás már az új AS 9-es verzió. Viszont nagyon sok olyan kollégának
kell megismerkednie a rendszerrel, akik nem dolgoztak eddig vele.
–– Milyenek a visszajelzések az
AS6+ működéséről?
–– Vegyes. A visszajelzésekből, ami
hozzám eljutott, azt látom, hogy po-
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Apex alkalmazás
Az adatbázisban levő táblák, üz
leti adatok fölé húzott metaadatréteg, amely a megjelenítésért
és a programozható üzleti logi
káért felelős.

zitív és előremutató az új folyamat
eredményeinek fogadtatása. Az új
BI rendszer bevezetése IT oldalról
tanulságos volt és ezek a tanulságok felértékelik az oktatás szerepét. A jövőben ekkora mérvű IT
átalakítások során, arról is meg kell
győződnünk, hogy a változásokat a
kollégák mennyire hatékonyan építik be a napi munkájukba. A kulcsfelhasználók szerepe felértékelődik
ilyen változásoknál. Ők azok, akik
jól ismerik az eddigi működést, és

segítenek az új működés napi gyakorlatba építésében is.
–– Az AS9 indulásához az adattisztítási és migrációs munkákkal hogyan haladtok?
–– A migrációs hibákkal dolgozó csapat hatékonysága kiváló, a
hibák egyre nagyobb hányadát
tudják megoldani. Ekkora volumenű adatmigrációs feladatnál
a hibák nagy számossága ebben
a fázisban megszokott. A napokban ellenőriztem, hogy megfelelő ütemben haladunk-e a migrációs hibák megoldásában, és azt
az eredményt kaptam, hogy kis
mértékben ugyan, de gyorsabban
oldjuk meg a hibákat, mint ahogy
az újak keletkeznek, és ez bíztató.
Adattisztításban a kollégáknak nagyon keményen kell dolgozniuk,
ez az egyik sikerkritérium a vég-

eredmény szempontjából. A migrációs fejlesztés előre haladásával
egyre több adatot töltünk be az új
rendszerbe, aminek a tisztítását az
atomerőmű szakterületeinek kell
elvégezniük.

Szabóné Nagy Kollár
Gertrúd osztályvezető,

MVMI Zrt. BI és
Rendszerintegrációs Osztály
–– Milyen végzettséged van, és
mióta vezeted ezt az osztályt?
–– Informatikus mérnök vagyok
és mérnök tanár. 2013. óta dolgozom ezen a területen, és egy
kisebb szünetet leszámítva vezetem az osztályt. Ezt megelőzően
pedig az MVMI oldalán kizárólag
atomerőműves nagyobb projektekben vettem részt, például az
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üzemidő hosszabbítás IT projektjében. Az osztályunk alapvetően három nagyobb területből
áll. A BI csoport feladata az MVM
csoportban használatban lévő üzleti intelligencia eszközök üzemeltetése, fejlesztése (SAP rendszerekhez kapcsolódó SAP BW-k, a
tagvállalatok saját használatában
lévő adattárházak és ezek front
end, elemző, vizuális prezentáló
eszköze a Power BI), így az atomerőmű vezetői információs (VIR)
szolgáltatásához
kapcsolódó
Oracle adattárház és riportolások
működtetése, fejlesztése. A másik
területünk a rendszerintegráció,
amely az ESB (Enterprise Service Bus - egy központi integrációs
platform) rendszer üzemeltetését
végzi MVM Csoport szinten. Ezen
a platformon tervezünk, fejlesztünk és üzemeltetünk interfészeket. A harmadik területünk, az SAP
HR csoport a humán és oktatási
modulokért felel.
–– Hogyan kapcsolódsz, kapcsolódtok az osztályoddal a TAMF kiemelt projekthez?
–– Sok területen vagyunk jelen, a
projekt indulása óta részt veszünk
benne: az Oracle BI alprojektben a
BI fejlesztési feladatokat végezzük,
míg az AS9 alprojektben interfészeket fejlesztünk, humán adatokat
biztosítunk és APEX fejlesztéseket
végzünk. Az Oracle BI projektben
először a VIR rendszerhez kapcsolódó riportok kiváltására kaptunk
felkérést, új Oracle BI frontend
bevezetésével és a korábbi riportok re-implementálásával. Aztán
összekapcsolódtunk az AS9 bevezetésével, és a cél erre a környezetre változott. Köztes lépésként az
AS6+ bevezetéséhez is alkalmazkodni kellett a meglévő riportigények mellett az újak elkészítésével.
A másik terület, ahol érintettek va-

gyunk, az a rendszerintegráció, az
SAP, a készülő alfanumerika workflow és a karbantartási mobil workflow, valamint a humán interfészek
kapcsán a rendszerintegrációs
csoport dolgozik a projekten.
–– Hogyan sikerül a projekt ütemtervét tartanotok?
–– Alapvetően nehéz helyzetben vagyunk, mert az utóbbi időben rengeteg stratégiailag fontos
projekt indult csoportszinten, az
MVMI-t is érintve. Gondolok itt
elsősorban az MVM csoport akvizíciós tevékenységére, ezekben
a projektekben végrehajtandó IT
migrációs feladatokra, a folyamatok, IT funkciók konszolidálására.
Kiemelten fontos számunkra, hogy
hogyan tervezzük meg a munkáinkat, hol kell külső támogatást
igénybe vennünk ahhoz, hogy
minden projektben a ránk szabott
feladatokat határidőre megoldjuk.
Az AS9 bevezetésen kívül két másik stratégiailag kiemelt projekt is
halad, ahol nem merülhet fel a határidők módosítása. Az integrációt
támogató beszállítóra jól tudunk
alapozni, részben ők, részben a
kollégáim fejlesztik az interfészeket. A BI feladatokban a ránk szabott feladatokat a kollégáim oldják
meg. A határidők tartásához elengedhetetlen, hogy a megrendelői oldallal, vagyis az atomerőmű
szakterületeivel együttműködve
a specifikációk időben készüljenek el, és nekünk is maradjon elegendő idő a fejlesztések, az ahhoz
kapcsolódó tesztelések elvégzésére. Eléggé tempós és ütemezett
a munkavégzésünk, ahol mindan�nyiunk felelőssége, hogy a részfeladatok időben készüljenek el.
Nagyon fontosnak tartom, hogy
bármennyire is sok a feladat, nehezek a körülmények – gondolok
a nagyszámú projekt feladatra az
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üzemeltetési feladataink mellett, az
elmúlt pandémiás munkakörülményekre, a javarészt digitális kapcsolattartásra a távmunkában, a ritka
személyes találkozásokra –, a kollégáim itt maradjanak, és itt találják
meg azokat a szakmai s személyes
lehetőségeket, amelyekkel élni szeretnének. Mindannyiunk érdeke,
hogy a bennük lévő tudás és tapasztalat itt kamatozzon közöttünk.
Minden döntésemmel, tevékenységemmel ezt szeretném támogatni.
–– Hogyan tudsz ilyen szoros munkatempó, szakmai kihívás mellett a
vezetői feladatokkal foglalkozni?
Azért dolgozni, hogy a csapatod
összetartó legyen, emberileg is jól
működjön?
–– Sokat segít az, hogy az MVMIben olyan szervezeti struktúrában dolgozunk, amelyben a szűk
szakterületek csoportként tudnak
működni, és nekem igazán jó csoportvezetőim vannak. A szakmai
operatív végrehajtás már a csoportvezetők irányítása alatt történik, és ezzel ők rengeteg terhet
levesznek a vállamról. Hogy a ránk
szabott feladatok időben, magas
szakmai színvonalon készüljenek
el, nagyrészt a csoportvezetőkön
múlik. Gombos Gergőt szeretném
megemlíteni, akit kiemelkedően
jó szakembernek tartok – ő a BI
csoport vezetője –, de emellett
nagyon jó ember is, megbízható,
igazi csapatjátékos. Másrészt pedig azon, hogy milyen támogatást kapunk felülről, a vezetőinktől.
Horváth Tamás, az Alkalmazásfejlesztési és üzemeltetési igazgatónk igazi támogató vezető, minden segítséget megkapunk tőle,
ha egy probléma megoldásában
elakadunk, ha egy adott helyzetet nem tudunk megoldani. Megnyugtató olyan közegben dolgozni, ahol számíthatunk egymásra.
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Micsoda színes ez a világ!
Paks II. Zrt. | Fotó: Paks II. Zrt.
Csokoládébarna, smaragdzöld, meggybordó, őzbarna, égetett umbra, galambszürke, strandkorlátkék,
titánfehér, Ferrari-piros, Barbie-rózsaszín, hirtelenszőke, haragoszöld, cinóbervörös. Az elnevezések is
mutatják, hogy mennyire gazdag a színek világa. Legalább ilyen gazdag a palettája az alkalmazásuknak,
hiszen miután a színek befolyásolják hangulatunkat és döntéseinket, sok szakterület igyekszik tudatosan alkalmazni a színeket a pszichológiától a marketingig.
A színeknek alapvető szerepük van
abban, hogy milyen képet alkotunk a bennünket körülvevő világról. Az ember ősidők óta él a színek
adta lehetőségekkel, miközben elképzelései szerint formálja környezetét. A színek emberi szervezetre
gyakorolt hatását ugyan csak az
1900-as években kezdték kutatni,
ám terápiás hatóerejüket már az
ókori egyiptomiak és görögök is

tudatosan alkalmazták felismerve,
hogy befolyásolják hangulatunkat,
érzéseinket, lelkivilágunkat. A körülöttünk lévő színek hatást gyakorolnak a mindennapi döntéseinkre, még ha ez az adott pillanatban
nem is tudatosul bennünk. Segítik
az asszociációt, s ezt a szakemberek a marketingben és az arculattervezésben igyekeznek kiaknázni.
Akik jártasak a színek pszicholó-

giájában, pontosan tudják, hogyan
és milyen színekkel kell hirdetniük
egy márkát, egy terméket ahhoz,
hogy az sikeres legyen. Egy színnek persze többféle jelentést és
hatást is tulajdonítanak, így például a fekete számos kultúrában
a halál és a gyász színe, de a modernség, a hatalom, az elegancia,
a jómód vagy éppen a gonoszság,
a félelem, az üresség, a sötétség
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jelképének is tekintik. A fehéret a
tisztaság, az ártatlanság és a tisztelet színeként is meghatározzák
csakúgy, mint a hideg vagy éppen
a remény szimbólumaként. A fehérre tekinthetünk úgy, mint egy
üres felület, más oldalról viszont a
fehér az additív fényszínek keverése során az összes színhullám egyidejű jelenléte.
A Paks II. Zrt. arculatának fő színe a harmóniát, céltudatosságot,
nyugodtságot megtestesítő kék
szín, elsődleges kiegészítő színe
pedig az energia, a lelkesedés,
a hatékonyság és az egyensúlyra
törekvés színe, a narancssárga.
Az arculatot Nagy Tamás tervezőgrafikus-művész, a társaság vezető
kommunikációs szakértője tervezte, s gondozza azóta is. Mint elmondta, nagyon szép szakmai kihívás volt számára, hogy egy ilyen
stratégiai feladattal megbízott cég
vizuális arculatát felépítheti és kibonthatja.
Kifejtette, hogy az arculatban alkalmazott színek és a hozzá párosuló szögletes, letisztult „flat
design” formai elemek magabiztosságot és bizalmat sugároznak.
–– A kék-türkizkék fő szín használata az erőmű klímabarát tulajdonságát is erősíti az ég kékjének
asszociációjával, amit jellemzően
egyéb grafikai megoldásokkal
egyértelműen hangsúlyozunk is.
A logó jellemzően nagy fehér felületekkel kombinálva jelenik meg,
így egy „tiszta” teret adunk annak
érvényesüléséhez. A kiterjesztett arculatban a neutrális szürke
színek mellett a narancssárga kisebb arányú szerepeltetésével,
mintegy vizuális fűszerként, a kék
színek komplementer színeként jó
benyomást és esztétikailag kellemes látványt kapunk. Jellemzően
az online felületeken további, a

színgömbről gondosan válogatott, erőteljes kiegészítő színek
beemelésével egy fiatalosabb,
pezsgőbb oldalunkat is megmutatjuk – mondta. Hozzátette, az
arculatban fontos szerepet kap a
több irányú színgradiensek alkalmazása, amikkel különleges grafikai hatások érhetők el különböző
megjelenési felületeken. Mindig
kihívást jelent a színek következetes alkalmazása az eltérő platformokon, hiszen egészen más
színrendszerben kell dolgozni a
monitoron a fény színeivel (RGB),
amiből aztán nyomtatott anyagok
készülnek festékek felhasználásával (CMYK), illetve egyéb tárgyakon és ipari felületeken is ugyanaz
a szín már direktszínként Pantone-

43

vagy épp RAL-színskálákon kerül
beazonosításra.
Nagy Tamástól azt is megtudtuk,
hogy a társaság vizuális arculatának építése folyamatos tevékenység, amelyben az állandó elemeken túl nagyon nagy szerepe van
a színek tudatos, rendszerszintű
alkalmazásának, gondoljunk akár
egy útba igazító rendszerre, akár
egy kézikönyvre. Ugyanakkor a különböző tájékoztató és PR-anyagokon változatosan kell használni
a színeket, így fenntartva a befogadók figyelmét.
A 2017. októberben bevezetett
új arculat minőségét, sikerét jelzi,
hogy beválogatták a XXI. Országos Tervezőgrafikai Biennálé anyagába.
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Búcsú a
hulladékoktól
RHK Kft. | Fotó: RHK Kft.

Életünk velejárója a hulladéktermelés. Nincs ez másként a radioaktív hulladékok esetében sem. Számos
orvosi, ipari, mezőgazdasági és egyéb kutatási tevékenység során radioaktív anyagokat használnak fel.
A nukleáris alapon termelt villamos energia természetes velejárója a kiégett fűtőelem és a folyamat során keletkező – különböző aktivitású – radioaktív hulladék, amelynek elhelyezéséről gondoskodnunk kell.

RADIOAKTÍV HULLADÉKOKAT KEZELŐ KFT.
A radioaktívhulladék-kezelés és
-elhelyezés hosszú ideig kevésbé központi kérdés volt, holott az
embereket – még ha mennyisége nagyságrendekkel kevesebb
a háztartási vagy a veszélyes ipari hulladékokénál – sokkalta jobban izgatja. Ez, minden bizon�nyal, leginkább a radioaktivitással
kapcsolatos félelmeikre vezethető
vissza. Egy, az EU által készített
közvélemény-kutatás szerint az
atomenergia alkalmazását ellenzők majdnem fele megváltoztatná
véleményét, amennyiben megoldottnak tudná a sugárzó hulladékok kezelésének kérdését, mely
amellett, hogy társadalmi-politikai
területet is érint, elvitathatatlan,
hogy főként műszaki-tudományos
téma. E fontos nemzetgazdasági
és társadalmi célok okán született
meg 1996-ban az ún. atomtörvény,
mely az RHK Kft. megalapításának
szükségességét is kimondta, és
az elvégzendő feladatokat is világosan megfogalmazta. A társaság
tervezési, létesítési, tárolási tevékenységeket folytat, és ellátja a
nukleáris létesítmények leszerelésével és a nukleáris üzemanyagciklus zárásával összefüggő feladatokat. Mindezen tevékenységekhez
a Központi Nukleáris Pénzügyi
Alap nyújt fedezetet, melybe a
radioaktív hulladékot termelő cégek biztosítják a befizetést, így
garantálva a biztonságos anyagi
hátteret, mely a minőségi munka
elengedhetetlen feltétele. A munka elvégzéséhez a feltételek tehát
adottak, a „törvényes gazda” pedig teszi a dolgát a legjobb tudása
szerint.
Egyértelmű szakmai egyezőség
mutatkozik abban, hogy milyen
kritériumok szükségeltetnek egy
végleges tároló tekintetében, melyek közül természetesen a bizton-

ság a leglényegesebb. Az atomenergia alkalmazása során ennek
minden más szemponttal szemben
elsőbbsége van. Általános biztonsági célkitűzés, hogy az ember és
a környezet védelme biztosított
legyen az ionizáló sugárzás káros
hatásaival szemben. Sugárvédelmi
célkitűzés pedig, hogy az érintett
munkavállalók és a lakosság sugárterhelése mindenkor az előírt
határértékek alatti, az észszerűen
elérhető legalacsonyabb szintű
legyen. Ezt biztosítani kell a tervezési alaphoz tartozó üzemzavarok
és – amilyen mértékben lehetséges – a tervezésen túli üzemzavarok és a balesetek következtében
fellépő sugárterhelések esetén is.
Az atomtörvény rögzíti, hogy az
atomenergia alkalmazása kizárólag a jogszabályokban meghatározott módon és hatósági felügyelet
mellett történhet.

De hogyan is
alakul a radioaktív
hulladékok útja,
míg a végleges
elhelyezésükre
szolgáló
létesítménybe
kerülnek?
Mivel ezen hulladékfajta valamivel több mint 90%-a az atomerőműben keletkezik, így a cikk róluk
szól…
A mai világban minden olyan létesítmény felkelti a szűkebb vagy
tágabb közege figyelmét, amely
a természetes környezetet valamilyen formában megváltoztatja.
Ilyenek a radioaktívhulladék-tárolók is. Gondoljanak csak bele,
hogy milyen izgalom övezte a
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Püspökszilágy és Kisnémedi határában 1976-ban létesült Radioaktívhulladék-feldolgozó és -tároló (RHFT) megnyitását. Valaha
az atomerőmű is beszállítója volt
ennek a létesítménynek, de látva,
hogy a telephely nem bővíthető
annyira, hogy az országban keletkező majdani összes kis és közepes
aktivitású hulladékot befogadja,
így fogalmazódott meg először a
gondolata egy új tárolónak, majd
ezt tettek követték. De ne szaladjunk ennyire előre!
A Paksi Atomerőmű üzemeltetési
és karbantartási folyamatai során
évente kb. 150 m3 szilárd és 200250 m3 folyékony kis és közepes
aktivitású radioaktív hulladék keletkezik. A szétválogatva gyűjtött
szilárd hulladékokat dózisteljesítmény-mérésüket követően, egy
présgép segítségével, 200 literes
acélhordókba tömörítik. Ezek elszállítás előtti átmeneti tárolása az
atomerőmű erre a célra kialakított
helyiségében történik. A szintén
szelektíven gyűjtött folyékony radioaktív hulladékot 550 m3 -es tartályokban gyűjtik. Az ezen típusú
hulladék nagy hányadát adó sűrítményeket a folyékonyhulladék-feldolgozó technológia segítségével
egy több szakaszból álló eljárás
során megtisztítják a radioaktív
szennyeződésektől. Az ily módon
nem feldolgozható folyékony radioaktív hulladékokat cementező
eljárással szilárdítják.
A hulladékok átvétele az atomerőműben a kis és közepes aktivitású
radioaktív hulladékok átmeneti tárolójában történik.
Végleges elhelyezésükre Tolna
megye déli részén, Bátaapátiban
létesült a Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT). Számtalan
vizsgálatra került sor a térségben
már a létesítést megelőzően is.
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Ilyen volt többek között a környezet alapállapotának felmérése. Ehhez az állapothoz képest egy részletes hatástanulmány vizsgálta a
létesítmény megvalósításának lehetséges környezeti hatásait. A tanulmányt készítő szakértők össze-

a végleges elhelyezésre való előkészítés a telephely felszíni, technológiai épületében zajlik. A 2012
decemberében elkezdődött végleges tárolásra 200-250 méteres
mélységben, a felszín alatti, gránitkőzetben bányászati módsze-

RÉGI
HULLADÉKCSOMAG

Az NRHT majdani, végleges lezárását követően a műszaki gátrendszer és a tároló földtani környezete
hatékonyan, megfelelő időtávlatban képes elzárni a hulladékban
található radioaktív izotópokat az
élő környezettől, garantálva a jog-
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foglalóan megállapították, hogy
környezeti szempontból a tervezett tevékenység megvalósítását
kizáró okot nem találtak. A létesítést megalapozó biztonsági jelentés és az értékeléseket részletező
háttérdokumentumok
megfelelően alátámasztották azt, hogy az
NRHT üzemelése során mind normál üzemállapotban, mind az esetleges üzemzavarok során a vonatkozó sugárvédelmi határértékek
teljesülnek.
2008 decembere óta a hulladékot gondosan előkészített és
dokumentált 200 literes fémhordókban szállítják a fent említett
helyszínre. Az átmeneti tárolás és
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rekkel kialakított tárolókamrákban kerül sor. Az első kamrában
az elhelyezés 9 hordót magában
foglaló vasbeton konténerekben
történt, ahol a hordók közötti réseket inaktív betonnal töltötték ki.
A további kamrákban a jövőben
egy jobb térkihasználást lehetővé
tevő kompakt hulladékcsomagra épülő elhelyezési módszert
fognak alkalmazni. Vékony falú
acélkonténerekbe 4 hordót helyeznek, a fennmaradó teret folyékony radioaktív hulladékból
készített cementpéppel töltik ki.
A hulladékcsomagok védelmét a
kamrákban kialakított vasbeton
medence biztosítja.
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szabályban előírt biztonsági cél
teljesülését. Ezáltal biztosítja a jelenlegi és a jövendő nemzedékek,
valamint a környezet hosszú távú
védelmét.
Nagy aktivitású és hosszú élettartamú radioaktív hulladékok, valamint kiégett fűtőelemek legnagyobb mennyiségben szintén az
atomerőműben keletkeznek. Ilyen
típusú szilárd hulladékból néhány
m3 keletkezik évente. Tárolásuk az
atomerőmű ellenőrzött zónájában
kialakított 1000 darab csőkútban
történik.
Az egységes nemzetközi álláspont
szerint a nagy aktivitású radioaktív
hulladékok hosszú távú kezelésére a
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mélységi geológiai tárolóban történő végleges elhelyezés a megfelelő
megoldás. A mélységi geológiai tárolót stabil földtani környezetben,
egy alkalmas befogadókőzetben
lehet kialakítani, amelynek kiválasztása több évtizedes kutatómunkát
igényel. Amennyiben ennek eredményei meggyőzően bizonyítják a
befogadókőzet alkalmasságát, bányászati módszerekkel kialakítják a
tárolótereket.
A Paksi Atomerőmű üzemeltetése és leszerelése során mintegy
300 m3, a kutatási és oktatási tevékenységből további 200 m3 nagy
aktivitású, illetve hosszú élettartamú hulladék keletkezik. A nagy
aktivitású radioaktív hulladékok
– mint például a reaktortartály bizonyos része – megfelelő méretre darabolva, vastag falú betonkonténerekbe kerülve kapják meg
végső elhelyezési formájukat.
Amíg az atomerőmű villamos
energiát termel, bizony kiégett
fűtőelem kazetták is keletkeznek.
E kazetták sugárzása és hőtermelése az 50 éves átmeneti tárolás
alatt jelentősen lecsökken, így
alkalmassá válnak a felszín alatti
végleges elhelyezésre. A jelenlegi elgondolás szerint a kazetták
egy acélkosarat magában foglaló
vastag falú, korrózióálló réztokba
kerülnek. A tok végleges, hermetikus lezárása hegesztéssel történik. A varratot alapos vizsgálattal
ellenőrzik. A réztokok mozgatását
a jelenlegi koncepció szerint távvezérléssel végzik majd a mélységi geológiai tároló felszíni és felszín alatti létesítményrészeiben.
A tokok végleges elhelyezése az
500-1000 méter mélyen elhelyezkedő tárolókamrákból kialakított
7 méter mély és közel 2 méter átmérőjű elhelyezőfuratokban történik. Ezekbe előregyártott és

tömörített bentonitgyűrűket helyeznek el. A bentonit önmagában
is kiváló vízzáró tulajdonságú, víz
hatására megdagad. Ez zárja ki,
hogy víz jusson a rézkonténerhez.
A megtelt tárolóteret annak felhagyása előtt kőzúzalék és bentonit
keverékével tömedékelik.
Az alkalmazott mérnöki gátak és a
geológiai környezet több százezer
évre biztosítják a radioaktív izotópok elszigetelését az élő környezettől. Azon túlmenően, hogy e
koncepció változhat, a szakemberek alternatív megoldások lehetőségét is tanulmányozzák.
Az RHK Kft. különösen fontos feladatának tartja a társadalmi köz-
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megegyezést e téren, a lakossági
támogatás megszerzését és megtartását ahhoz, hogy biztonságosan meg tudja valósítani célkitűzéseit. Elengedhetetlen az érintett
közösségek támogató mivolta úgy
a mindennapi munka során, mint
mikor végleges nyughelyükre kerülnek a radioaktív hulladékok.
A búcsú – csak hogy visszautaljunk
a címre némiképp – ez esetben
nem feltétlenül könnyes, ugyanakkor érdemes azon elgondolkodni,
hogy mennyi ember akár évtizedeken át tartó fáradhatatlan munkája
kell ahhoz, hogy mindez megvalósulhasson mindenki megnyugvására.
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Ninják az atomerőműben
Susán Janka | Fotó: Bodajki Ákos, stock.adobe.com

Benkő Norbert primer köri főgépész, Kovács Kristóf turbinagépész az atomerőműben, három műszakban állnak helyt az erőmű „szívében”. A munkájuk mellett a sport a mindennapjaik része, és időnként
versenyekkel is megpróbálkoznak. Idén elindultak a Ninja Warriors tévés vetélkedőn, amely arról híres, hogy kevesen tudják teljesíteni az akadálypályát, hiszen az erőnlétük és koncentrációjuk határait
feszegetik. Lapzártánk után tudtuk meg, hogy a kemény versenyben Kristóf az elődöntőig, Norbert a
középdöntőig jutott.
–– Miért vonzott benneteket ez a
verseny?
Kristóf: – Úgy gondoltam, hogy ez
egy jó baráti program lesz. Nem
gondoltam, hogy ilyen jól tudok
majd teljesíteni.
–– Jók az információim, hogy közel négyszázan indultak el a versenyen?
Norbi: – Úgy tudom, hogy háromszázhatvan embert válogattak be.

–– Hogyan lehet erre a versenyre készülni? Ha valaki belenéz a
korábbi évadokba, láthatja, hogy
egy ilyen pálya iszonyúan nehéz.
Milyen pályákon vagytok túl?
Norbi: – Volt egy selejtezős pályánk és egy napi döntős. Igazából
ügyességi és erőnléti akadályok
voltak.
–– Egy kicsit beszéljünk még a
felkészülésről. Speciálisan erre

edzetek, vagy bíztok magatokban,
hogy sikerülni fog azzal az edzéssel, amit megszoktatok?
Kristóf: – Én bíztam magamban,
az erőnlétemben. Nem készültem
speciálisan. Alapból is rendszeresen edzek, úgy voltam vele, hogy
van egy formám, amit tudok hozni,
emellett körültekintően erősítek.
Edzői képesítéssel is rendelkezem, úgy állítottam össze programomat, hogy legyen állóképes-
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ségem, erőnlétem, komplexen fel
legyek készülve. Úgy gondoltam,
hogy az elég lesz.
Norbi: – Tudatosan készültem rá.
Kicsi rutinom van, mivel egyszer
már részt vettem ezen a versenyen. Nagyjából gondoltam, hogy
mi vár majd rám. Tanultam azokból a hibákból, amiket elkövettem
az előző szériában. Január közepe
óta tudatosan készültem. Speciális edzést is igényel, mert ha valaki
csak konditermi edzést végez, az
kevés lesz az ilyen pályák teljesítéséhez.

Norbi: – Az erőnlétemmel volt
baj, nagyon „besavasodott” a
kezem, mert sok kezet és alkart
igénybe vevő gyakorlat volt.
A pontos nevére már nem emlékszem, én csak bambusznak
neveztem el, mert rengeteg cső
lógott le a levegőből.
–– Az idei versenynél tudtatok
egymásról, hogy mindketten indultok?

49

Kristóf: – Az édesapám mindig
elvárta, hogy sportoljak. Eleinte
nem is szerettem, főleg a kötelező formát. Akkor jött meg igazán
a kedvem, amikor nem edzésekre
jártam, hanem én állítottam ös�sze a programokat. Tizenhét éves
korom óta saját magamat edzem,
utána képesítéseket is szereztem. Testépítő, fittneszinstruktori, majd hivatalos személyi edző
képzettséget. Ezenkívül jó pár

–– Mi volt az a plusz, amivel készültél rá?
Norbi: – Leginkább saját testsúlyos edzéssel, benne sok húzódzkodással, erő, állóképesség
és fogáserősség fejlesztésével.
Emellett ugyanúgy csináltam a
konditermi edzést és az ökölvívást is.
–– Kíváncsi vagyok, és szerintem
az olvasók is, az előző szériás tapasztalataidra, mesélj, légy szíves!
Norbi: – Egy kollégám nevezett
be a versenyre. Úgy gondoltam,
hogy jó móka lesz, kipróbálom
magam ilyen helyzetben is, és a
judós múltam jó alapot adott az
ilyen jellegű akadályok leküzdéséhez. A versenyre igazából nem
is edzettem, talán egy hónappal
előtte kezdtem el készülni rá. Ennek ellenére a középdöntő utolsó
előtti akadályáig jutottam. Nyolc
akadály volt, és a hetedikig értem el, ott pottyantam le. Ahogy
az időmet néztük, olyan 21., 22.
lehettem, és 20-an jutottak a
döntőbe.
–– Milyen akadály fogott ki rajtad?

Benkő Norbert

Norbi: – Persze. Edzettünk is
együtt, és pár jó tanáccsal is elláttam Kristófot, amivel segítettem a felkészülését.
–– Nagyon fiatalok vagytok, Norbi 26, Kristóf 23 éves. Mindig
ilyen sportosak voltatok? Gyerekkorotok óta edzetek?

életmód- és táplálkozástanácsadói tanfolyamot is elvégeztem.
Munka mellett ezzel foglalkozom,
most is a teremből jövök. Napi tíz
embert leedzek általában.
Norbi: – Négyévesen kezdtem
el a judóval ismerkedni Kun Szilárd kezei alatt, innentől tíz évig
versenyszerűen judóztam. Majd
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volt egy versenyem, ahol elég komoly sérülést szenvedtem el, egy
rossz esés miatt eltört két nyaki
csigolyám. Abba kellett hagynom minden intenzív mozgást,
két év rehabilitáció következett.
Nem tudtam csak úgy lerakni a
sportot, hiszen a napi rutinommá
vált. Korábban is csalogattak már
ökölvívóedzésekre, és úgy gondoltam, megpróbálkozom vele.

edzői képzést, a PSE-nél edzősködtem is. Hobbiszinten Kristóf
edzőtermében tartok időnként
edzéseket.
–– Beszéljünk egy kicsit arról is,
hogy az atomerőműben milyen
munkát végeztek!
Kristóf: – Két és fél éve dolgozom itt, ebből másfél évet betanulóként az Atomix Kft.-nél.

Kovács Kristóf

Tetszett a mozgásforma, óvatosan elkezdtem edzeni. Szakály
Sándor, Feil Ádám és Kajtár László edzőim tudatosan építettek
fel újra a nulláról. Most már ott
tartok, hogy tizenegy éve foglalkozom ökölvívással, ifi magyar
válogatott szintig jutottam tizenhét évesen. Megszereztem az

Az 1. blokkon dolgozom turbinagépészként. A szekunder kör
turbinagépházában
található
berendezésekért vagyunk felelősek, a területet ellenőrizzük.
Ha bármilyen feladatot kapunk
az operátortól, a főgépésztől
vagy a blokkügyeletestől, akkor
azt mi hajtjuk végre a területen.

Berendezéseket adunk ki karbantartásra, ürítjük le azokat előtte.
Karbantartás után szemrevételezzük, jelentjük a főgépésznek
az eredményét.
Norbi: – Öt éve dolgozom az
atomerőműnél. Betanuló primer
köri gépészként kezdtem, tavaly
novemberben vizsgáztam le primer köri főgépésznek.
–– Miért választottátok az atomerőművet? Fiatalként máshol is
próbálkozhatnátok.
Norbi: – Az Energetikai Szakközépiskola és Kollégiumban (ESZI)
végeztem gépgyártás-technológiai technikus szakon, majd
Kecskeméten a CNC-programozói szakon, párhuzamosan vele
az ökölvívóedzőit a sportakadémián, mindkettőt levelezőn. Volt
egy olyan tervem, hogy Ausztráliában fogok a CNC-programozói végzettségemmel dolgozni,
mert él kint egy barátom, aki segített volna, valamint gyerekkori
vágyam volt ide kijutni, így minden teljesült volna. De ahogy
végeztem az iskolával, heteken
belül jött a lehetőség, hogy az
erőműben dolgozhatok. Mérlegelnem kellett, és a biztos mellett döntöttem.
Kristóf: – Nem nagyon tudtam eldönteni, hogy mit szeretnék. Egy
kicsit ellentmondásos lesz, amit
mondok. Nem szerettem sohasem a kötöttségeket, de katonának szívesen elmentem volna.
Az életkép, amit erről gondoltam,
tetszett. Jelentkeztem a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre, fel is
vettek, de négy nap után rájöttem,
hogy ez nem az, amit én vártam.
Norbi javasolta, hogy próbálkozzak meg az erőművel. Édesapám
ösztökélésére beiratkoztam az
ESZI gépésztechnológus szakára,

TÚL A SZAKMÁN

ami kétéves iskola. Az első évben
jártam mellette a fittneszinstruktori, a második évben a személyi
edző képzésre. Elkezdtem a termemet is építgetni, mert úgy gondoltam, hogy lesz rá kereslet, és
azt fogom csinálni, ami a hobbim
is. Eleinte a teremből éltem, majd
úgy éreztem, szükségem lenne
egy biztos bevételre is. Ha valami
történik velem, mondjuk, eltörik a
lábam, akkor hogyan fogok megélni? Nagyon igazam lett, mert a
Covid miatt be is kellett zárnom a
termet. Nekem kézenfekvő döntés volt az erőmű, mert közel van,
és biztos megélhetést nyújt. Szeretek itt dolgozni, mert érdekes a
munka, és fejlődési lehetőség is
van benne.
–– Szerettek Pakson élni? Mit
tudnátok kiemelni, ami miatt jó
itt élni?

Kristóf: – Nagyon szeretek itt élni.
Mindig megvédem ezt a kisvárost, amikor a barátaim elégedetlenkednek. Szerintem ez egy
kis ékkő. Az a nyugalom, ami itt
van, a csend, a tisztaság. A városon belül nincsenek távolságok,
az erőmű is öt percre van. Innen
bárhova könnyen el lehet jutni,
jó az infrastruktúra, közel van a
Balaton, Siófok, Pécs, Budapest.
A legtöbben, akik az erőműben
dolgoznak, meg is tehetik, hogy
elmenjenek. A családom másik
fele Borsodban él, látom az ottani viszonyokat is. Sokkal, sokkal jobb itt nekünk. Annak azért
örülnék, ha több gyerekkori barátom jönne haza majd az egyetem
után.
Norbi: – Nagyjából Kristóf lefedte azt, amit én is mondanék. Én is
szeretem a város elhelyezkedését
és a munkahely közelségét.
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–– Milyen terveitek vannak a
sportban?
Kristóf: – Szeretném mindenki
számára elérhetővé tenni. A teremben is azt szoktam mondani,
hogy a sport mindenkié. Szeretném, ha ez a hobbiboksz minél
több ember életében jelenne
meg. Nem akarok versenyző lenni, a lehetőségeim sem olyanok.
Örülök, ha az emberek mozognak
körülöttem, és segíthetek nekik.
Norbi: – Rengeteget tanultam
már a sportból, a balesetből és a
versenyhelyzetekből is. A három
műszak mellett nehéz felkészülni és aktívan versenyezni, főleg
nemzetközi szinten. A versenyszellem megvan még bennem,
de ezt másra fordítanám, nem
az aktív versenyzésre. Maradok
hobbiszinten a sportnál, az edzői
képesítésemmel szívesen segítek
másoknak a fejlődésben.
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A biciklizés titka
Vadai Zsuzsa | Fotó: saját archívum

Böröcz László
Szülőföld szeretete

Szeretett településemen, Nagydorogon születtem, és a gyermekéveimet itt töltöttem. A kereskedelmi középiskolát Szekszárdon,
majd a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskolán szereztem az
első diplomámat. Feleségemmel,
Julikával, aki szintén Nagydorogon nevelkedett, itt építettünk
családi házat és alapítottunk családot.

Dolgos évek

Első munkahelyem a nagydorogi
ÁFÉSZ volt, majd 1986-ban felvételt nyertem az Paksi Atomerőmű
Vállalathoz, és az Anyag- és Áruforgalmi Főosztályon kezdtem
dolgozni. A szerveztünk neve később Logisztikai Főosztály lett, de
a feladataim alapvetően nem változtak. A 34 év alatt szinte egy területen dolgoztam osztályvezető,
csoportvezető, beosztásokban,
egészen 2020-ig, a nyugdíjazásomig. Az egyre bővülő feladatok
megkövetelték, hogy képezzem
magam, elvégeztem a számviteli
főiskolát, majd a logisztikai szakmérnöki diplomámat Győrben
szereztem meg. Kedveltem és
tiszteltem a kollégáimat, mindig
jó együttműködésre törekedtem,
ez jellemezte a közös munkánkat,
jó érzésekkel jöttem nyugdíjba.
Nemcsak az iskolapadban tanultam sokat, hanem a munkahelyemen az évek során a következetes

és kitartó munkát is megtanultam,
amelyet a nyugdíjas éveimben is
hasznosítani tudok. Elismerték a
munkámat, vezérigazgatói dicsérettel, három nívódíjjal és Céggyűrűvel.

Logisztika a családban

Feleségemmel, Julikával 1981ben házasodtunk össze. Segítő
hivatása van, konduktorként dolgozott. Szakmájában megtalálta a
helyét, ki tudott teljesedni, sokat
segített a gyerekeknek, felnőtteknek, rászoruló családoknak.
Két lányunk született, Ildikó és
Andrea. Mindketten a Budapesti Corvinus Egyetemen szereztek
közgazdászdiplomát.
Ildikó Bölcskén él a családjával, az
erőműben dolgozik, férje Gábor,
végzettsége gépészmérnök és
földrajz–testnevelés szakos tanár,
Pakson a tájfutószakosztály vezetője. Négy fiuk van, az angolkülönórákon túl sportolnak, Dani (10)
most kezdi a kajakozást, Nándi (8)
zenére és néptáncra jár, az ikrek,
Gábor és Norbert (6) néptáncra
járnak. Igazi sportos család, Ildikó
és Gábor tájfutó. Az atomfutáson
három unokám sikeresen teljesítette a 3000 méter „brutálATOM”
futást.
A négy unoka sokszor állítja a
családot komoly logisztikai feladatok elé, amikor többfelé kell
vinni őket. Például a mai napon
a nejem TSMT (tervezett szenzo-

motoros tréning)-tornára ment
az ikrekkel Sárbogárdra, én Danit
vittem Madocsára angolra, Ildikó
lányom a negyediket vitte Paksra
fogászatra. A szülők mennek Balaton-körbefutásra (220 km), most
osztozkodunk a másik nagyszülőkkel, hogy kinél melyik unokák
lesznek.
Andrea lányunk Budapesten él,
férje Dániel, aki szintén a Corvinus Egyetemen végzett, mindketten a banki szférában vezetőként dolgoznak. Andrea lányom
az Erste Bankban, a vejem az OTP
Bankban. Szabadidőjükben sportolnak, kirándulnak.

Nem otthonülők vagyunk

A családunkkal sokat kirándulunk,
nyaralunk együtt. Ismerd meg
az ország wellnesshelyeit címmel 4-5 napos túrát terveztünk
a feleségemmel, de csak mindig
két unokával, természetesen váltásban. Voltunk Sárvár, Sümeg,
Esztergom, Bikal stb. fürdőiben.
Szeretjük a természet csodáit is
megtekinteni, legutóbb Horvátországban a Krka Nemzeti Parkban jártunk, felejthetetlen élménnyel lettünk gazdagabbak.
A nyáron sokat voltak nálunk az
unokák, a fiúkkal esténként a 1520 km-t letekertük Pusztahencse–
Györköny, valamint Sárszentlőrinc
útvonalakon. De bicikliztünk velük a Velencei-tó körül és a Balatonnál is.
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Bringára fel!

Tevékeny éveimben is sokat bicikliztem, de idő hiánya miatt csekély
távokat tudtam megtenni. Tavaly
mint részben nyugdíjas 7500 kilométert tudhattam magam mögött.
Az idei évre a 10 000 kilométert tűztem ki, melyből már 9000 km-t teljesítettem. Mikor munkába jártam a
tavaszi és nyári időben reggel 4-kor
keltem, hogy délután el tudjak menni tekerni. Nyugdíjasként is megtartottam a korai kelést, nyeregbe
pattanok, és boldogan tekerem a
kitűzött távokat.

Reggeli a pékségben

Simontornya nevezetessége a vár,
amit többször bejártam, de a kedvenc pékségemben egy csodás
reggeli, remek alap a kerékpártúra
teljesítéséhez. Sajnos a kis településeken nincs kerékpárút, nagyon
figyelmesen kell a közutakon menni,
és igyekszem a kevésbé forgalmas
utakon kerekezni. Rendszeres útvonalam Sárszentlőrinc, Rácegres, Si-

montornya, Tolnanémedi, Kajdacs,
Kisszékely, Pincehely, általában napi
50-80 km.
Nagyobbik lányomék Bölcskén laknak, és hozzájuk is többször eltekerek, ahol a négy fiúunokám örömmel fogad.

Jótékonyság két keréken

Az interneten tagja vagyok egy biciklis csoportnak, és ott olvastam,
hogy sofőrt és segítőket keres a
„Mozdulj” Közhasznú Egyesület,
ahol a vakokat és gyengénlátókat
segítik. Jelentkeztem, és tandembiciklit kellett vezetni mögöttem Tomival, egy vak fiúval. 22 tandemes
pár és 4-5 szóló kerekes tekerte végig egy-egy kitérővel a 6 nap alatt
a 290 km-es Balaton körüli túrát.
Változatos programokkal fűszerezték a szervezők az utunkat. A hosszú
út során összebarátkoztunk, hiszen
amerre jártunk, én végig közvetítettem, hogy mit látok. Megható
volt, amikor Tomi megszólalt, hogy
milyen finom virágillat van, és akkor
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vettem észre, hogy egy gyönyörű virágos rét mellett haladunk el. A napjainkat együtt töltöttük, és csodás
élményekkel lettünk gazdagabbak.
Számomra a kerékpározás egyfajta
örömforrás, élmény, elköteleződés,
sport és a szabadság megélése. Érdemes nyeregbe pattani, taposni,
száguldani, lihegni, suhanni a szabadban az egészségünk érdekében
és környezetünk védelmében.

Nyugdíjba vonult
kollégáink
2021. szeptember–október
Sipos László József minőségbiztosítási vezető mérnök
BIG MINFO MEO
Medveczky Zsuzsanna költséggazdálkodási kontroller
KAIG KKCS
Móricz László minőségellenőr
KAIG SZFO GSZO
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A sokszínű sport
Kanczler-Thuróczy Zsuzsanna | Fotó: stock.adobe.com
A sport színes világában a megjelenésnek, az egységes viseletnek igazán kiemelkedő jelentősége van.
Ha az egyes sportágakat a színek jelentősége szempontjából vizsgáljuk, nagyon érdekes összefüggéseket találunk. Végeztem egy kis kutatást a témában, és a teljesség igénye nélkül szeretnék néhány színekkel és sporttal kapcsolatos izgalmas történetet megosztani az olvasóval.
Azt mindenki tudja, hogy a különböző színek az olimpiai ötkarikában a kontinenseket szimbolizálják. Azonban ha visszatekintünk
az ókori olimpiák versenyszámaira, akkor láthatjuk, hogy abban az
időben a színeknek még nem volt
igazán fontos szerepe. Abban az
időben még nem volt sportmez a
résztvevőkön, lévén mindenki úgy
vett részt a játékokon, ahogy a jóisten megteremtette. A későbbi
korokban viszont megjelentek a
már nemcsak kifejezetten harcászati tevékenységekhez, hanem a
sportoláshoz használt ruházatok
is. Az egységes viselet, a hasonló
öltözék, az uniformis sajátjává vált
mindennemű katonai megmoz-

dulásnak és sporteseménynek.
A lovagi tornáktól, a különböző
ünnepségeken át a modern kori
világversenyekig a hadseregek,
sportcsapatok egységes felszerelése túl a megjelenésen és az
összetartozás érzésén sok további jelentőséggel bír. A sportesemény nézői, követői és a bírók is
sokat profitálnak abból, hogy ha
a két küzdő fél különböző színekben lép pályára. A jobb láthatóság
nemcsak a kívülállóknak kedvez,
hiszen köztudott, hogy az azonos
csapatbeliek is sokszor csak a perifériás látásukra tudnak hagyatkozni egy-egy cselezésnél, helyezkedésnél és passznál, így juttatva el
a játékszert társaiknak, és ebben

az azonos színű mez az egyedüli
segítség.
Minden sportágnak vannak uralkodó színei. A tenisznek a hagyományok miatt sokáig a fehér volt,
mígnem a szponzorok és játékosok
fokozatos nyomására beengedték
az egyéb színeket is a rangos teniszviadalokra.
A judo sportágban is sokáig ellenállt az anyaország, Japán a kék judogi (judoruha) bevezetésének.
A sportág megalapítói szintén a
tradíciókkal érveltek, hiszen a fehér
hagyományosan a harcba menők
színe a szigetországban. Az európai lobbi rábeszélőképességének
eredményeként a 2000-es sidney-i
olimpián már kék és fehér színek-
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ben küzdöttek az ellenfelek, és
valljuk be, ebből főként mi, nézők
profitáltunk, hiszen sokkal jobban
lehet követni az akciókat meccs
közben.
Van, amikor nem annyira az élénk
színek határoznak meg egy csapatot. Ez mondható el az új-zélandi
rögbiválogatottról, akik először az
1900-as évek eleji rendkívül sikeres angliai turnéjuk során húzták
fel magukra a tiszta fekete „AllBlack” viseletet, ami azóta védjegyükké vállt. Nemcsak a tiszta
fekete mez teszi őket egyedivé,
amit – függetlenül attól, hogy idegenben vagy otthon játszik a csapat – viselnek a sportolók, hanem
a világhírű „haka” nevezetű törzsi
táncuk is, amelyet meccsek előtt
szoktak eljárni elszántságukat bizonyítván, az ellenfél pszichikai
nyomásának fokozására.
Egészen sajátos jelentéstartalommal bírnak a kerékpársportban a
különböző mezszínek. Habár tudvalevő, hogy a világ három leghíresebb körversenyén más és más színű mezt visel a versenyben éppen
aktuálisan vezető bringás, én most
mégis a legrégebbit, leghíresebbet, a Tour de France sárga trikóját
emelem ki. Az első időkben még
szinte hátrányként élte meg a vezető versenyző (Eugéne Christophe 1919-ben) ezt a megkülönböztetést, hiszen a nézők „kanárinak”
csúfolták, ám a későbbi évektől
fokozatosan kiemelkedő rangra
emelkedett a sárga trikó, olyan�nyira, hogy sokszor a későbbi bajnok volt az, aki egy idő után megkaphatta a mezőny többi tagjától
megkülönböztető jelzést. Szintén
Tour de France-sajátosság a fehér
alapon pöttyös, a legjobb hegyi
menőnek járó mez. Mi, magyarok
első körben a Túró Rudira asszociálnánk, és érdekes párhuzam,

hogy egy francia csokigyár – mint
szponzor – logójának színei alapján lett a mez színe fehér alapon
piros pöttyös. Egy másik magyarázat szerint egy „Kis pötty” becenevű híres hegyi menő kerékpáros,
Henri Lemoine emlékére alakult
így a dizájn.
A piros színnek a sportban valami
miatt egészen sajátos jelentéstartalmat tulajdonítanak. Statisztikai
adatok bizonyítják, hogy a birkózásban valamilyen oknál fogva
55%-kal nagyobb eséllyel nyer a
piros mezben harcoló sportoló a
kék mezessel szemben. Elmondható ez a piros jelzőben levő taekwondósról és a piros sarokban harcoló bokszolókról is. A többször
megismételt kutatásban később
bizonyítást nyert, hogy a bírók valamiért jobban szimpatizálnak a
piros mezessel. Ezt azzal magyarázták, hogy a piros szín mindig
a harciasság jelképe volt a történelmi korokban, és valahogy jobban elhisszük arról, aki a vér színét
ölti magára, hogy ő elhivatottabb,
motiváltabb, jobban akarja a győzelmet, és az utolsó csepp véréig
harcolni fog érte. Tény, hogy a
négy legeredményesebb angol
futballcsapat közül háromnak piros
a mezszíne (Liverpool, Manchester
United, Arsenal), de ez nem jelenti azt, hogy labdarúgásban csak
a piros mezes csapat tud győzni,
hiszen ha ez így lenne, akkor az
ugyancsak zömében pirosban játszó magyar labdarúgó-válogatott
is verhetetlen lenne.
Nagyon sok híres labdarúgó-válogatott nem olyan színben lép pályára, mint amilyen a zászlajának
a színe. A zászlójuknak megfelelő
színű brazilokkal (sárga) vagy franciákkal (kék) ellentétben a németek legtöbbször fehérben, a hollandok narancssárgában, míg az
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olasz válogatott világoskékben
szokott futballozni. Ezen színválasztásoknak legtöbbször történelmi okai vannak, hiszen a királyi címerek iránti tisztelet jeleként
öltötték magukra a sportolók e
színeket. Az olasz mezválasztást
sokan az azúrkék tenger szimbólumaként magyarázzák.
Ha máshol a piros, akkor a kék szín
a gyorskorcsolya sportágban bizonyult nyerőnek, hiszen volt olyan
időszak, amikor a norvég válogatott leváltotta a hagyományos piros mezét kékre, és sorra nyerték
a versenyeket. Több helyen le is
nyilatkozták, hogy a kék a nyerő
szín, még a New York Times is foglalkozott a dologgal, és sok más
ország válogatottja, mint például
a németek és koreaiak is kékre váltottak. Később kiderült, hogy csak
egy jó üzleti fogás volt, és inkább
lélektani, mint valós előnyt jelenthet egy új színű korcsolyadressz
bevezetése. Mi, magyarok is érdekeltek vagyunk e sportágban, és
kék szín ide vagy oda, számunkra
mégis a fekete alapon nemzeti színű dressz marad az emlékezetes,
hiszen ebben a színösszeállításban
lettek fiaink olimpiai aranyérmesek
2018-ban Pjoncsangban.
A sport világa akkor is rendkívül
színes lenne, ha nem léteznének
ennyire változatos sportmezek, de
ezzel, ha lehet, még tovább tudják
fokozni a vizuális élményt a résztvevők. Ha megnézünk egy igazán küzdelmes sporteseményt, az
mindig maradandó élményt nyújt.
Hogy a sporteseményeken men�nyire fontos szerepe van a ránk
ható érzékek kavalkádjában a színeknek, arra nem találtam kutatást, de egészen biztos, hogy a
heroikus küzdelmek és szemet
gyönyörködtető mozdulatok színesben a legszebbek.
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BABAHÍREK
Kissné Farsang Erika | Fotó: saját archívum

Nevem: Györki-Kovács Zente
Születésem helye, ideje: Pécs, 2021. április 6.
Születéskori súlyom: 3200 g
Hosszúságom: 49 cm
Ikertestvérem: Eszter
Anya: Györki Ilona, a Pénzügyi és Számviteli Osztályon
gazdasági elemző
Apa: Kovács Zoltán, az ÉMI Nonprofit Kft.-nél
vizsgálómérnök

Nevem: Györki-Kovács Eszter
Születésem helye, ideje: Pécs, 2021. április 6.
Születéskori súlyom: 3070 g
Hosszúságom: 50 cm
Ikertestvérem: Zente
Anya: Györki Ilona, a Pénzügyi és Számviteli Osztályon
gazdasági elemző
Apa: Kovács Zoltán, az ÉMI Nonprofit Kft.-nél
vizsgálómérnök

Nevem: Tombor Milla
Születésem helye, ideje: Pécs, 2021. június 3.
Születéskori súlyom: 3040 g
Hosszúságom: 49 cm
Első gyermek vagyok a családban.
Anya: Tomborné Cseri Alexandra, a Telenor
Magyarország Zrt.-nél telekommunikációs értékesítő
Apa: Tombor Ádám, az Atomix Kft.-nél
fegyveres biztonsági őr

BABAHÍREK
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Nevem: Szabó Álmos
Születésem helye, ideje: 2021. augusztus 11.
Születéskori súlyom: 3800 g
Hosszúságom: 52 cm
Testvérem: Zselyke, 4 éves
Anya: Szabó Nikolett, Kalocsai Nebuló EGYMI, gyógypedagógus
Apa: Szabó István, Atomix Kft.-nél fegyveres biztonsági őr

Nevem: Nagy Dusán
Születésem helye, ideje: Szekszárd, 2021.
augusztus 19.
Születéskori súlyom: 3880 g
Hosszúságom: 58 cm
Testvéreim: Vencel, 6 éves, Milos, 4 éves
Anya: Nagy-Koch Petra, a Zambelli Colorrferr
Kft.-nél vevő-kapcsolattartó
Apa: Nagy Norbert, az Atomix Kft.-nél tűzoltó

Nevem: Krausz Nóra
Születésem helye, ideje: Pécs, 2021. október 1.
Születéskori súlyom: 3530 g
Hosszúságom: 52 cm
Első gyermek vagyok a családban.
Anya: Krausz-Tyukos Anett, diplomás gyógytornász
Apa: Krausz Roland, a Turbina Osztályon
turbinagépész
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MUNKATÁRSAINK

Gyászközlemény
Géhl Dezső Zoltán (1947–2021)

2021. szeptember 3-án, 75 éves korában el

Kissné Farsang Erika | Fotó: saját archívum

Mácsik György (1954–2021)

2021. október 5-én, életének 67. évében el

hunyt Géhl Dezső Zoltán, az MVM Paksi Atom

hunyt Mácsik György, az MVM Paksi Atom

erőmű Zrt. nyugdíjasa. 1947. május 23-án

erőmű Zrt. nyugdíjasa. 1954. október 20-án

született Budapesten. 1978. november 16-

született Pakson. 1986. június 30-án vették

án vették fel a Paksi Atomerőmű Vállalathoz.

fel a Paksi Atomerőmű Vállalathoz. Több éven

2004. szeptember 30-án történő korenged

keresztül volt a Beszerzési Osztály vezetője,

ményes nyugdíjazásáig az Informatikai Főosztályon dolgozott

majd 2018. október 31-én történő öregségi nyugdíjazásáig a

számítógép-karbantartó munkakörben.

Beszerzési Osztályon dolgozott logisztikai főszakértő munkakör

Temetéséről a család később intézkedik.

ben. Temetése 2021. október 15-én, a paksi Kálvária temetőben
volt, ahol családja, barátok, ismerősök, volt munkatársak vettek
tőle végső búcsút.

Szabó József (1945–2021)

2021. október 1-jén, 76 éves korában elhunyt

Dr. Zettner Tamás (–2021)

2021. október 18-án életének 96. évében el

Szabó József, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

hunyt dr. Zettner Tamás.

nyugdíjasa. 1945. július 7-én született Pakson.

Dr. Zettner Tamást 1983-ban kinevezték a Ma

1984. július 17-én vették fel a Paksi Atomerő

gyar Villamos Művek Tröszt műszaki vezér

mű Vállalathoz. 2002. december 31-én törté

igazgató-helyettesének.

nő öregségi nyugdíjazásáig a Külső Technoló

Feladata az erőművek és villamos hálózatok

giai Osztályon dolgozott gépész munkakörben.

fejlesztésének irányítása, és külön miniszteri megbízással és ve

Temetése 2021. október 5-én, a madocsai temetőben volt, ahol

zérigazgatói jogkörrel a Paksi Atomerőmű üzembe helyezésével

családja, barátok, ismerősök, volt munkatársak vettek tőle végső

kapcsolatos tevékenységek koordinálása és felügyelete volt.

búcsút.

A hazai fejlesztésű és kivitelezésű komplex irányító rendszer si
keres létrehozásában és üzemszerű megvalósításában végzett
koordináló és irányító tevékenységéért 1988-ban Állami Díjban

Németh Pál (1958–2021)

részesült.
1991-ben MVMT vezérigazgató-helyetteseként nyugállományba

2021. október 1-jén, életének 63. évében el

menetele előtt felkérésre még a Paksi Atomerőmű tudományos

hunyt Németh Pál, az MVM Paksi Atomerőmű

igazgatója volt 1993-ig.

Zrt. nyugdíjasa. 1958. március 1-jén született

Nagyon büszke volt arra, hogy Pakson dolgozhatott.

Szekszárdon. 1985. június 10-én vették fel a

Búcsúztatására a római katolikus egyház szertartása szerint

Paksi Atomerőmű Vállalathoz. 2018. március

2021. november 12-én 12 óra 45 perckor a Farkasréti temető Ma

1-jén történő nyugdíjazásáig a Dozimetriai

kovecz ravatalozójában került sor.

Osztályon dolgozott dozimetrikus munkakörben.
Temetése 2021. október 18-án, a tolnai temetőben volt, ahol
családja, barátok, ismerősök, volt munkatársak vettek tőle végső
búcsút.

Az atomerőmű dolgozói megőrzik elhunyt munkatársaik emlékét.

GONDOLATOK
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„Mily álmok jőnek a halálban?”
Prancz Zoltán | Fotó: stock.adobe.com
– teszi fel az egyik, ha nem a legnagyobb sorskérdést a
lét és nemlét dilemmája fölött hezitáló Hamlet, Shakespeare híres monológjában.
Az őszi színek szemgyönyörködtető gazdagságát mintegy ellenpólusként az elmúlás hangulata is átjárja.
Jó alkalmat kínál ez arra, hogy számba vegyük, milyen
alapvető elgondolások láttak napvilágot a halálról a
gondolkodástörténet során.
Noha számos mitológia, vallás és filozófia – ideértve a
modern orvostudományt is – fogalmaz meg válaszokat
a hamleti kérdésre, azaz arra, hogy mi a halál, avagy mi
lesz az emberrel a halála után, mégis, a megannyi válasz lényegében három fő alternatívára redukálható.
Ezeket a klasszikus, a materialista és a biblikus jelzőkkel
nevezhetjük meg.
A klasszikus – és történelmi távlatokban nézve a legelterjedtebb – elképzelés szerint az ember dichotóm
lény, azaz testből és egy magasabb rendű alkotórészből, a lélekből áll. „A halál, véleményem szerint, két dolognak a szétválása: a léleké és a testé” – olvassuk a
halál e szemlélet szerinti tömör meghatározását Platón
Gorgiaszában. Ez az elképzelés jellemző tehát a legtöbb vallásra és mitológiára, köztük például a távolkeleti vallások lélekvándorlás-tanára, de eszünkbe juthat
akár a gyerekkori indiánregényekből az örök vadászmezők képzete is, és persze nem hagyhatjuk említés nélkül a platonizmus részéről gyökeres hatást elszenvedő
történelmi kereszténységet sem. A klasszikus elképzelés lényege tehát, hogy a halál csak a testet érinti, de a
lélek tovább él egy másik, általában magasabb rendű
létformában.
A materialista felfogás szerint az ember kizárólag anyagi lény. Ennek zászlóvivője a modern természet-, illetve
orvostudomány, de gyökerei a görög filozófiáig nyúlnak
vissza. Az antik gondolkodás atomista ágához csatlakozó Epikurosz szerint „a lélek az egész atomtömegben
szétszórt finom részecskékből álló test. […] Ha az egész
atomtömeg feloszlik, a lélek is szétszóródik.” „A halál
tehát, amitől a bajok közül legjobban rettegnek, egyáltalán nem érdekel bennünket, minthogy ameddig mi
létezünk, a halál nincs jelen, mikor pedig a halál megérkezik, mi nem vagyunk többé.” Eszerint tehát – modernebb megfogalmazásban – a halál nem más, mint az
embert alkotó bonyolult biokémiai vegyületek és folya-

matok szétesése, azaz lebomlás, megsemmisülés. (Más
kérdés, hogy az epikuroszi „vigasztalás” kit vigasztal
meg. A nagybeteg Babitsot például nem volt képes: olvassuk el „Furcsa elmenni délre” című versét.)
A bibliai eszme szerint az ember egyfelől anyagi lény,
mivel a föld porából formáltatott. Ugyanakkor az Istentől kapott, „az élet lehelete” kelti életre és tartja életben. A halál közvetlen oka az, hogy Isten idővel vis�szaveszi az embertől az élet leheletét. A halál alapoka
viszont etikai: „…a bűn zsoldja a halál” – írja Pál apostol.
A halál ebben a gondolatrendszerben is megsemmisülés – ám nem végleges megsemmisülés. Az örömhír a
feltámadás ígérete (tehát nem a lélek halhatatlansága).
A halál mibenlétével kapcsolatos három fő alternatíva
összefoglalásaként elmondható, hogy míg a klasszikus
és a materialista elgondolás szerint a halál az élet mintegy természetes és elválaszthatatlan velejárója, addig
a bibliai eszmevilágban a halál egyáltalán nem természetes és szükségszerű, hanem betolakodó és tragikus,
amely – ismét Pált idézve – „mint utolsó ellenség töröltetik el”.

