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Dr. Kovács Antal
kommunikációs igazgató

Kedves Olvasók!
Az évszakok váltakozása, amely ősszel a legszebben látható, a világ állandóságának egy olyan momentuma, amely mindennél jobban összeköt
minket a természettel. Világunk alapja a körforgás, az atomok szintjétől egészen az égitestekig, tavasztól a télig, rügyfakadástól lombhullásig
minden élőlény alapvető élménye a ciklikusság.
Októberi lapszámunkban megvizsgáljuk, miért is lenne fontos, hogy ez a
körforgás ott is megjelenjen, ahol esetleg nincs még jelen – bemutatjuk
a körkörös gazdaság fogalmát, amely a fenntartható fejlődés egyetlen
útjának látszik jelenleg, ha az emberiség jövőt szeretne építeni a gyermekei számára. Megnézzük emellett, mi történik ősszel egy fenntartható
kiskertben, és bemutatjuk, hogyan fakad élet az elmúlásból a komposztálás révén.
A körforgás az erőmű életében is jelen van, ami természetesen nem jelenti azt, hogy ezen belül ne lenne útja a fejlődésnek. Mostani lapszámunkban kiderül, mi történt azóta, hogy az atomerőmű munkairányítási
rendszere 12 hetes ciklusokra állt át júliusban, és hogyan halad az ehhez
kapcsolódó nagylélegzetű projekt, a sztenderd nukleáris modell bevezetése.
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Változások vihara
Torma Dóra | Fotó: Bősze András, Bodajki Ákos
Szabad szemmel ugyan szinte láthatatlanul, de idén július 3-án megváltozott az élet a Paksi Atomerőműben. A „vas”, az erőmű maga maradt, amilyen eddig volt, de a működtetők, az ezen dolgozók munkájának szervezési folyamatai, a munkairányítás átalakult. Az új rendszer kialakításán – egészen pontosan a több évtizedes nemzetközi tapasztalatok összegyűjtésével kialakított sztenderd nukleáris modell
átvételén – évek óta dolgozik a Termelési Alrendszer Működésfejlesztési (TAMF) Kiemelt Projekt, és
bár a folyamat vége még odébb van, az egyik legnagyobb lépést már megtették. Az első három hónap
tapasztalatairól, máris érzékelhető pozitív eredményeiről Kovács Ferenccel, a Munkairányítási Főosztály
vezetőjével beszélgettünk.
–– Mi történt július 3-án?
–– Elindult a TAMF-projekt egyik
legnagyobb csomagja, amely már
valós folyamati változásokat hozott
létre a munkairányítás területén.
Életbe léptettük azt az új munka-

irányítási főfolyamatot, amilyen korábban nem volt, és azóta ez alapján megy a munka. 12 héttel előre
tervezünk például a korábbi 3 hetes rendszerhez képest. Az ehhez
kapcsoló szoftveren egyelőre nem

változtattunk – az Asset Suit (AS)
szoftver új verziójára való áttérés
a jövő év első felében zajlik majd
a projekttervek szerint, így egyelőre a jelenlegi AS6 felhasználásával
újult meg a munkairányítás. Jövőre
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az AS9 bevezetésével bővül majd
még ez a terület.
–– Miért nem vártátok meg az új
szoftvert a bevezetéssel?
–– A sztenderd nukleáris modell
bevezetéséhez az egyik legelső és
legfontosabb tanács ennek szakértőitől az volt, hogy ne legyen
„big bang”, egy nagy durranás,
mert az akkora pluszkockázatot
hordoz, hogy működési problémákhoz is vezethet. A fokozatos,
lépésenkénti változtatást ajánlották, és a teljes projekt folyamán
eszerint is járunk el. A munkairányításban sem ez az első változás, 2018 óta létrehoztuk hozzá a
szervezetet, áthoztuk a munkatervezőket a műszaki szervezetektől a végrehajtó szervezetekbe,
létrehoztuk a beszerzésmérnök
funkciót. Most ezekhez a kezdeti
lépésekhez kapcsolódva elindult
a valós folyamatváltozás. Ennek
alapján már a sztenderd modell
szerint működünk, bár a szoftver
korlátokat szab még egy ideig.
–– Mennyire követitek a sztenderd
nukleáris modell ajánlásait?
–– Teljesen. Ezt a modellt több
mint 20 éve fejlesztik a világ atomerőműveinek legjobb gyakorlatait
összegezve, rengeteg tapasztalat
munkálta a mai formájára. Többször jártam én magam is úgy,
hogy egy-egy területen nem értettem, hogy miért ragaszkodik a
modell egy bizonyos megoldáshoz, amikor nem az tűnt észszerűnek. De mivel eldöntöttük, hogy
nem hackeljük meg, nem változtatunk rajta semmiben, elfogadtuk a modell ajánlását, és végül
a gyakorlatban mindig kiderült,
hogy valóban az a jó megoldás.
Annyira kiforrott rendszer ez a
modell, hogy hinnünk kell benne
– még akkor is, ha a műszakiaknak
ez sokszor nehéz.
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–– Hogyan élték meg a változást
az itt dolgozók az elmúlt 3 hónapban?
–– Az új feladatok, szerepkörök,
felelősségek elsőre mindig ijesztőek, és egy nagy projekt természetes velejárója, hogy az első
időszakban több a bizonytalanság az emberekben. Arról nem
beszélve, hogy természetesen
többletmunkával jár mindez – pél-

Megtettünk mindent annak érdekében, hogy az induláskor is kezeljük a helyzetet, ne hagyjuk magukra az embereket a változásokkal.
Minden területen felállítottunk
szakértői készenlétet annak érdekében, hogy a bizonytalanságokat kezelni tudjuk. Éltek is vele az
emberek, hívták a csapatot, írtak
a megadott e-mail-címre, ha kérdésük volt. Ez a támogatói maga-

dául az elmúlt három hónapban
még párhuzamosan ment az 12
hetes és a régi 3 hetes munkarend, duplázódtak értekezletek.
A rutin ilyenkor nem elég, elő kell
venni többször a leírásokat, papírokat. De már előtte is rengeteg
pluszfeladattal járt, több mint 19
ezer oktatást végeztünk el például (nem ennyi embert oktattunk természetesen, hanem volt,
akit több, akár 5 területre is ki kellett képezni). Ennyi embert dokumentáltan, minőségbiztosítottan,
megfelelő anyagokkal, megfelelő
oktatókkal ellátva, ráadásul a pandémia kellős közepén felkészíteni
emberpróbáló feladat volt.

tartás nagyon bevált a kezdeti bizonytalanság leküzdésében.
–– Okozott bármelyik újdonság
nehézségeket?
–– A folyamatok jól le vannak
írva, de ezen belül van rengeteg
apróság, nüanszok, amelyek nincsenek kidolgozva az adott eljárásrendekben. A mai napig kerülnek elő olyan kérdések, hogy
bizonyos részleteket hogyan kezeljünk. Ezzel kapcsolatban az a
taktikánk, hogy hagyjuk a csapatot, az adott értekezletet – ahol
ott ül minden érintett – megtalálni rá a megoldást, az a cél,
hogy ezeket a folyamatelemeket
ők határozzák meg. Csak arra kell
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ügyelnünk, hogy a modell alapelvei ne sérüljenek. Minden héten
van egy munkahétfelelős – a Karbantartási Igazgatóság valamelyik osztályvezetője –, aki vezeti
a napi értekezleteket, és akinek
a kezében van az adott héten
az online munka irányítása, és ő
hozza meg a különböző döntéseket. A napi értekezleteken minden résztvevő ott van, és valóban
eldőlnek a kérdések. Nem különböző területeken értekeznek külön-külön egy adott témáról, és
utána zajlik az iteráció. Mindenki
egy helyen, és így le is tudják zárni
a kérdések túlnyomó többségét.
A munkahétfelelősnek van még
egy feladata: a következő héten
összeül az úgynevezett kritikai

értekezlet, és a heti munkafelelős
elhozza oda a fent említett részletekkel kapcsolatos döntéseket,
tapasztalatokat. A kritikai értekezlet ezt jegyzőkönyvezi, és ha
szükségét látjuk, akkor bevezetjük az adott döntést, megoldást
a folyamatba.
–– Ez a rendszer, a kritikai értekezletek az átmeneti időszakra
szólnak, vagy hosszú távon is így
működik majd?
–– A sztenderd modell lényege a
folyamatos visszacsatolás. Ez jelenti egyrészt azt, hogy a fenti tapasztalatokat folyamatosan értékeljük, megvitatjuk, másrészt
a folyamatok hatékonyságának
értékeléséhez mutatószámokat
képezünk, és azokat értékeljük,

trendeket elemzünk. Eddig a különböző szervezetek különböző
mutatók adatait őrizték. Mi most
ezeket magunkhoz gyűjtöttük
minden szinten. A főosztályunk
egyik legfontosabb feladata az
operatív munkán túl, hogy folyamatosan monitorozza a folyamatokat, és beavatkozzon, ha bárhol
eltérést lát a mutatók között.
–– Mikor tekintitek úgy, hogy lezárult az átállás folyamata?
–– A 12 hetes rendszerre átálltunk már teljesen, a párhuzamos
működés szeptember végén
megszűnt. A nemzetközi gyakorlatban azt mondják, hogy legalább 3 év kell ahhoz, hogy úgy
igazán működjenek a folyamatok, pontosabban ekkorra látszik
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az, hogy a felsőbb szintű mutatók
valóban növekvő pályára álltak.
Az biztos, hogy mindössze 3 hónap alatt már most vannak olyan
eredményeink, amelyek elképesztő nagy javulást mutatnak.
A lejárt határidejű munkautasítások – feladatok és munkaigények
– száma drasztikusan csökkent.
Ugyanígy jelentősen visszaesett
a gyorsan végrehajtandó, sürgős feladatok száma – ez abból
is adódik, hogy jobban priorizálnak a kollégák, csak a valóban
fontos munkaigények kapnak
kiemelt kezelést. Van egy mutatónk, amely a különböző fázisban
– tervezés, munkába adás, kivitelezés – lévő, lejárt munkautasításokat jelzi, ennek értéke is elképesztően lecsökkent. És látunk
még nagyon sok mindenben lehetőséget a fejlődésre, bár na-

gyon nehéz a régi beidegződéseken változtatni. A folyamatok
finomodása és az attitűdváltás,
ami ugyanennyire fontos ebben
a munkában, valóban eltarthat 3
évig.
–– Hosszú távon milyen eredményeket vártok a munkairányítás új
rendszerétől?
–– A tapasztalatok alapján ott,
ahol ezt bevezették, a felső szintű mutatókat tekintve az adott
blokkok a világ legjobbjai közé
kerültek – ilyen például a bohunicei atomerőmű. Felső szintű
mutatók azok, amelyek révén
első pillantásra össze lehet hasonlítani a különböző erőművek
teljesítményét, ezeket használják
a nemzetközi szervezetek is. Ezek
almutatóiban már most, 3 hónap
után látunk javulást, amire én személy szerint nem is számítottam.
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Amikor elkezdtük ezt a munkát
2018-ban, sokan kételkedtek,
hogy működni fog ez a modell
nálunk is. Ahogy haladunk előre, az elfogadottság egyre nő –
egyre többen vannak, akik látják,
hogy a tervezettség növelésével,
az újratervezések, a felesleges
munka csökkenésével, a munka hatékonyságának növelésével
mennyivel jobb dolgozni.
A mai világban minden embernek, vállalkozásnak, cégnek meg
kell újulnia időről időre ahhoz,
hogy alkalmazkodni tudjon a
gyors változásokhoz. Nálunk a
menedzsment felismerte, hogy
a működési folyamatainkat korszerűsíteni kell, és ehhez megkerestük az iparág legjobb modelljét. Még az út elején járunk – de
már nyilvánvaló eredményeink
vannak.
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Játszd újra!

Körkörös gazdaság
Torma Dóra
Ha legközelebb valamit kidobsz, jusson eszedbe, hogy igazából a „ki” nem létezik – írta egy mémmé
vált graffiti néhány évvel ezelőtt a föld védelmében. Az Európai Parlament jóval választékosabban és
részletesebben ugyan, de ugyanezt fogalmazta meg idén márciusban, amikor arról döntött, hogy 2050ig az unió országai álljanak át a lineáris gazdaságról a körkörös gazdaságra. Mit is jelent ez? Hogyan
befolyásolja életünk szinte minden részét ez az egyetlen cselekvési terv? Arra, hogy miért van szükség
az átállásra, két ijesztő számot közölt a parlament: egyetlen európai polgár átlagosan 14 tonna nyersanyagot használ fel egy évben, és 5 tonna hulladékot termel.

Egyenesből körbe
Hogy mit jelent a lineáris gazdaság a termelés és fogyasztás
szempontjából, könnyű átlátni:
a legtöbb terméknek – és annak
csomagolásának – az életútja
egy szimpla sorban halad. Vegyük példának a mobiltelefont
– de lehetne bármi a töltőtolltól
az autón át a cumisüvegig: kinyerik, kitermelik a hozzá szükséges
nyersanyagokat, legyártják a telefont, a fogyasztó megvásárolja,
valameddig használja, majd kidobja. Emlékszünk, hogy nincs
olyan, hogy „ki”? A szemét velünk marad, legrosszabb esetben a város határában növekvő
hatalmas kupacban vagy áradáskor a Dunában hömpölyögve, az
utak szélén eldobálva. A mobiltelefon azért különösen jó példa, mert bár rengeteg erőforrást
igényel az előállítása, döbbenetesen rövid ideig használjuk, kutatások szerint másfél-két évig
átlagosan.
A lineáris gazdaság problémái
azonban nem a hulladékkal kezdődnek. A nyersanyagok kinyerése gyakran jár a környezet

károsításával, jelentős szén-dioxid-kibocsátással, ráadásul ez
– és olykor a gyártás – az emberi jogi problémák egyik melegágya. Az Atomerőmű magazin
korábbi lapszámaiban is írtunk
már például a textilipar elképesztő szennyezéséről, de rendszeresen szerepelnek a hírekben a fast
fashion divathálózatokkal összefüggésben szinte rabszolgasorban tartott, éhbérért dolgozó
nők és férfiak, no és gyerekmunkások is. A nyersanyag földünkön
ráadásul egyenetlen eloszlású és
véges, ami nem egyszer véres
konfliktusokhoz vezet a világban.

Lehet jobb?
Mindenképpen. A körkörös gazdaságtól azt várják, hogy csökken
a hulladék mennyisége, a környezetbarát tervezés – az ökodizájn –
és az újbóli felhasználás a vállalatok számára megtakarítást jelent,
csökken az üvegházhatású gázok

Nyersanyagok

Lineáris gazdaság

Gyártás

kibocsátása, javul az uniós országok versenyképessége, ráadásul
700 ezer új munkahelyet teremt
a régióban. Mindennapi életünkben tartósabb termékeket kapnánk cserébe.

A megoldás: újra!
Mégpedig nem csak az újrahasznosítás értelmében. Az újra
innentől egy teljes szemléletet
takar: újragondolást, újrahasználatot, újragyártást régi alkatrészekből, újraszerelést, ha valami elromlik. A termelői oldal felé
elvárás lesz, hogy már a gyártás
megtervezésénél szempont legyen a környezetbarát, tartós, de
egyben könnyen szétszerelhető
és újrafelhasználható termékek
előállítása. Ez kétségkívül új üzleti modelleket igényel a vállalkozásoktól, hiszen a karbantartás,
újrahasznosítás a világ jelenlegi
rendjében igencsak szerény szerepet kap.

Forgalmazás

Fogyasztás

Hulladék
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Közös ló

Az újrahasznosítás nem kell, hogy
feltétlenül azt jelentse, hogy valami minőségében, használhatóságában gyengébb termék születik
az egyszer már felhasználtból,
sőt! A Paksi Atomerőmű Alkotó
Energia pályázata és az ehhez
kapcsolódó Újra! magazin jó ideje összehozza az upcycle, vagyis
a magasabb szintű újrahasznosítás hazai megszállottjait.

ás
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Fogyasz
tás
újrahasz , használat,
nálat, ja
vítás
Körkörös gazdaság

Nem lenne egyszerűbb kikölcsönözni egyet olyankor, ha szükségünk
van rá? Vagy a kisközösségben, a
szomszédokkal közösen megvenni egyet, és felváltva használni?
De számtalan hasonló elektronikai
eszköz létezik – tegye fel a kezét,
akinek nem porosodik a konyhájában legalább egy olyan gép, amit
évente maximum kétszer szokott
bekapcsolni!

Akadályok

Bútorupcycling

rtás
Gyá kítás
a
Átal

Visszamar
Hulladék adó
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Új r
fel ado
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Nyersanyagok

jtés
Gyű

Nemcsak a termelésnek kell azonban megváltoznia, hanem a fogyasztóknak, azaz mi magunknak
is. Hozzászoktunk a könnyen beszerezhető, olcsó termékekhez,
és mivel nem közvetlenül velünk
történik (hanem egy távoli országban vagy majd egy későbbi generációban), hajlamosak vagyunk
gyorsan szemet hunyni afölött,
hogy mi a valós ára az olcsó, rövid
használati idejű termékeknek.
A körkörös gazdaság valójában
nem új fogyasztói szokásokat igényel tőlünk, hanem olyan régiek
felelevenítését, amelyek évtizedekkel korábban már léteztek: a
visszaváltást, a csereberét, a közös használatot, a kölcsönzést.
Számos olyan termék akad, amelyet egyszer vagy csak időszakosan használunk, a köztes időben
pedig csupán elfeledve pihen.
Feltétlenül szükség van például
minden kiskerthez fűnyíróra?

Mi akadályozza a körkörös gazdaság
bevezetését? Nem pusztán a rutin,
az évtizedek gyakorlata. A vállalatok
oldalán az átállás igen költséges, és
lassan térül meg – nem csoda, hogy
a jelentősebb nagyvállalatok az uniós irányvonalhoz igazodva 2050-re
vállalták csak az áttérést. A nyersanyagok alacsony ára is a változás
ellenébe hat. Fogyasztói oldalon
tudatosságot és odafigyelést és
szintén új rutinok kialakítását igényli
majd az új gazdaság, nem véletlen
hát a hosszú határidő. Ha belegondolunk, hogy az újrahasznosítás legalapvetőbb eleme, a szelektív hulla-

dékgyűjtés bevezetése mennyi időt
igényelt (vállalatok, fogyasztók és a
szabályozásért felelős intézmények
részéről is), és mindezt összevetjük
a klímatudósok által kongatott vészharangokkal, láthatjuk, hogy alig
maradt időnk az egyenes meggörbítésére.

Amit ma megtehetsz
• Igyekezz minél tovább használni a megvásárolt termékeket!
• Válassz olyan termékeket,
amelyekre jellemző az ökodizájn: javítható, fejleszthető,
esetleg az újrahasznosítás során értékesebbé tehető (upcycling) árucikkeket!
• Ne csak a leárazásokat figyeld! A termékek drágább
változatát sokszor olcsóbb
fenntartani, így hosszú távon
takarékosabbak.
• Soha ne nézd szemétnek! Tekints a termékekre a körforgásos gazdaság részeként!
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Vörös
jelzés az
emberiségnek
Hárfás Zsolt | Fotó: Hárfás Zsolt, Roszatom, stock.adobe.com
Az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testülete, az IPCC legfrissebb, augusztus elején publikált jelentése sokkoló üzeneteket fogalmaz meg a döntéshozók, és végeredményképpen az egész emberiség
számára. Egyértelműen rámutat, hogyha nem történik azonnali, gyors és nagymértékű csökkentés az
üvegházhatású gázok kibocsátásában, akkor a globális felmelegedés közel 1,5 °C-ra vagy akár 2 °C-ra
történő korlátozása elérhetetlen lesz. A tanulmány azt is egyértelműen kijelenti, hogy a klímaváltozás
hatásai már világszerte megfigyelhetőek. De van hely a reménynek és a félelemnek is.
A közel 4000 oldalas jelentést –
Climate Change 2021: the Physical
Science Basis – címmel 66 ország
234 szerzője írta. A terjedelmes
tanulmány foglalkozik az éghajlati rendszer és az éghajlatváltozás
fizikai megértésével, összegyűjti
a legújabb eredményeket és bizonyítékokat is. Egyértelműen
bemutatja: a mai napig hogyan

és miért változott az éghajlat, és
érthetőbbé teszi, hogyan gyakorol (negatív) hatást az ember az
éghajlati jellemzők szélesebb körére, beleértve a szélsőséges eseményeket is.
A jelentés szerint az emberi tevékenységekből származó üvegházhatású gázok kibocsátása
1,1 °C-os felmelegedésért felelős.

A következő 20 év átlagában a globális hőmérséklet várhatóan eléri
vagy meghaladja a 1,5 °C-os felmelegedést. Mindezek pedig azt
vetítik előre, hogy az elkövetkező
évtizedekben az éghajlatváltozás
minden régióban fokozódni fog.
A jelentés szerint 1,5 °C-os globális felmelegedés esetén fokozódó
hőhullámok, hosszabb meleg év-
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szakok és rövidebb hideg évszakok lesznek. 2 °C-os globális felmelegedés esetén a szélsőséges
hőmérsékletek gyakrabban érik el
a mezőgazdaság és az egészségügy kritikus tűrési küszöbét.
A klímaváltozás hatásai már most
is sokkolóak. A globális hőmérséklet például közel 1,1 °C-kal volt
magasabb 2011–2020 között, mint
1850–1900 között. Az elmúlt 5 év
hőmérséklete rekordokat döntött
1850 óta, a tengerszint-emelkedés
közel megháromszorozódott a korábbi időszakhoz képest. A sarkvidéki jég és a gleccserek gyorsuló
olvadásában az emberiség 90%ban felelős, miközben 1950 óta a
szélsőséges kánikulák gyakoribbá
és intenzívebbé váltak, míg a hidegebb időjárás ritkábbá és kevésbé
súlyossá vált. Az Északi-sarkvidék
még a 1,5 fokos klímavédelmi cél
elérése esetén is 2050 előtt legalább egyszer jégmentessé válik.
A tűzvészek száma egyre gyakoribb lesz. A felmelegedés pedig
tovább folytatódik…

Az IPCC jelentése szerint azonban
a szén-dioxid és más üvegházhatású gázok kibocsátásának erőteljes
és tartós csökkentése korlátozná
a klímaváltozást, hozzátéve azt is,
hogy ennek előnyei gyorsan jelentkeznének. De akár 20-30 évbe
is telhet, amíg a globális hőmérséklet stabilizálódik.
Panmao Zhai, az IPCC első munkacsoportjának társelnöke kiemelte:
„Az éghajlat stabilizálásához erős,
gyors és tartós csökkentésre lesz
szükség az üvegházhatású gázok
kibocsátásában, és el kell érni a
nettó nulla CO2-kibocsátást. Miközben az egyéb üvegházhatású
gázok és légszennyezők (különösen a metán) korlátozása előnyös
lehet az egészségre és az éghajlatra nézve.
A mostani jelentés első alkalommal
mutat be részletesebb regionális
értékelést az éghajlatváltozásról,
beleértve a hasznos információkat, amelyek a kockázatértékelést,
az alkalmazkodást és más döntéshozatalt szolgálhatnak. Mindezek

A klímaváltozás a gleccsereket is súlyosan veszélyezteti. A képen az ausztriai „vis�szavonuló” Pasterze-gleccser látható 2021. augusztus 2-án
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mellett egy új keretrendszer segít
megérteni a klímaváltozás általi fizikai változásokat: hogy a szélsőséges hőség, hideg, eső, aszály, hó,
szél, part menti árvizek és egyebek
mit jelentenek/okoznak a társadalom és az ökoszisztémák szempontjából.
Valérie Masson-Delmotte, az IPCC
első munkacsoportjának társelnöke a jelentéssel összefüggésben
kiemelte, hogy „Most már sokkal
tisztább képünk van a múltról, a
jelenről és a jövő klímájáról, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy megértsük, merre tartunk, mit lehet
tenni, és hogyan tudunk felkészülni. Évtizedek óta egyértelmű, hogy
a föld éghajlata változik, és az emberi befolyás szerepe az éghajlati
rendszerben vitathatatlan.”
António Guterres ENSZ-főtitkár
szerint a munkacsoport jelentése
nem más, mint „vörös kód az emberiség számára. A vészharangok
fülsiketítők, a bizonyítékok cáfolhatatlanok”.

Az atomipar készen áll
Ez a jelentés ismételten és egyértelműen rámutat arra, hogy ha
a jövőnk érdekében valóban meg
kívánjuk nyerni a klímavédelmi
háborút, akkor a gazdaság valamennyi ágazatában minden rendelkezésre álló eszközt hadrendbe
kell állítani. Természetesen ezzel
párhuzamosan új klímabarát technológiák fejlesztését is támogatni
szükséges.
Ma már az is teljesen egyértelmű,
hogy a világ egyre több országa
kiáll az atomerőművek üzemidőhosszabbítása és új blokkok építése mellett. Számos olyan ország
is, ahol jelenleg még nem alkalmaznak atomenergiát. Jelenleg –
a szeptember eleji adatok szerint
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– 51 atomerőművi blokkot építenek az egész világon, és a következő évtizedekben közel 450-470
új blokk üzembe állítását tervezik.

Újabb atomerőművi blokk
„szíve” dobbant meg
Augusztus végén például az Egyesült Arab Emírségekben üzembe
helyezték a Barakah Atomerőmű
második, koreai APR-1400 típusú,
3. generációs, 1400 MW villamos
teljesítményű blokkját. Az első
blokk április 6-án kezdte meg a kereskedelmi üzemét. Az egységek
tervezésekor és engedélyeztetés
során maximálisan figyelembe

tonna szén-dioxid-kibocsátást fog
megtakarítani a délnyugat-ázsiai
állam.
Az újabb és újabb atomerőművi
blokkok építése és üzembe helyezése annak köszönhető, hogy az
atomenergiával a nap 24 órájában
garantálni lehet az ellátásbiztonságot, az olcsó áram rendelkezésre
állását és a klímavédelmi célok elérését is. Természetesen a globális
célok elérése érdekében szükség
van a megújuló energiaforrások
növekvő részarányára is, miközben
a fosszilis részarányt radikálisan
csökkenteni szükséges.
Mindezekre tekintettel, az Európai
Uniónak – és a világ minden orszá-

jövőbe mutató nukleáris technológiákat is.
Nem lehet elégszer kiemelni, hogy
az atomenergia szerepe az Európai Unióban is megkerülhetetlen.
Éves szinten az európai villamosenergia-termelés több mint 25%át atomerőművek termelik meg.
Vagyis Európában egyértelműen
az atomenergia a legjelentősebb
klímabarát villamosenergia-termelési mód! Ezzel mintegy 550 millió tonna szén-dioxid-kibocsátást
előztek meg. Ha tehát Európa az
ellátásbiztonságnak, a klímavédelemnek és versenyképességnek
meg akar felelni, akkor továbbra
is szüksége lesz az atomenergiára.
Valóban, Európa egyre több országa dönt úgy, hogy meghosszabbítja a már meglévő atomerőművi
blokkjainak üzemidejét, újakat épít
vagy tervez. Példaként áll előttünk
Magyarország mellett az Egyesült
Királyság, Szlovákia és Finnország,
de idesorolhatjuk Romániát, Ukrajnát, Szlovéniát és Lengyelországot
is. Egy dolog atombiztos. A jövőben a kitűzött célok elérése érdekében egyre több új atomerőművi
blokk fog megépülni.

Atom és a megújuló
a nyerő

vették az Egyesült Arab Emírségek
egyedülálló klimatikus adottságait
is. A négy blokkból álló atomerőmű összességében 5,6 GW villamos teljesítményt fog képviselni,
és ennek köszönhetően a későbbiekben a klímavédelmi célok elérése érdekében évente 21 millió

gának – még határozottabban ki
kell állnia, és a legszélesebb körű
jogi, pénzügyi és egyéb eszközökkel támogatnia és gyorsítania
kell az alacsony szén-dioxid-kibocsátású technológiák fejlesztését
és az ilyen irányú beruházásokat,
beleértve az atomerőműveket és a

A szakemberek és a nemzetközi
szervezetek is egyetértenek abban, hogy az atomerőművek és
a megújuló energiaforrások alacsony szén-dioxid-kibocsátásúak.
Ez azért nagyon fontos, mert e
technológiák alkalmazásával radikálisan csökkenteni lehet a villamosenergia-termelés által kibocsátott szén-dioxid mennyiségét,
elősegítve ezzel a klímavédelmi
célkitűzések teljesítését. Üdvözlendő, hogy jelentésében szakmai,
tudományos alapon az Európai Bi-
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lázadása, hiszen a televízióban
arra kérték az embereket, hogy lehetőleg ne porszívózzanak, mert
nincs elég áram, hiszen a víz és
szélerőművek nem termelnek eleget. A német atomellenes döntésnek szintén súlyos következményei
vannak: falu- és templomrombolások, klímavédelmi kudarcok, toronymagas villamosenergia-árak,
fogyasztói korlátozások és súlyos
ellátásbiztonsági kockázatok. Egy
új tanulmány szerint Németországnak például arra kell felkészülnie,
hogy 2035-re egyes időszakokban
a kapacitáshiány elérheti a közel
40 000 MW értéket is.

Az egyes villamosenergia-termelési módok szén-dioxid-egyenérték-kibocsátása,
adatok forrása: JRC-jelentés

Hazánk kiváló példát
mutat

zottság Közös Kutatóközpontja is
arra a következtetésre jutott, hogy
az atomenergia zöld, hiszen az
atomerőművek és szélerőművek
teljes életciklusra vonatkoztatott
szén-dioxid-egyenérték-kibocsátása szinte megegyező, csak 28,
illetve 26 g/kWh. Miközben a naperőműveké ennek a háromszorosa:
85 g/kWh! A gázerőműveké 500,
a lignittüzelésű erőműveké pedig
1069 g/kWh. Ezek az értékek is azt
támasztják alá, hogy a globális klímavédelmi célok elérése érdekében az atomenergiára és a megújuló energiaforrásokra egyaránt
szükség van!
A jelentés másik fontos üzenete
az egyes áramtermelési módok
nyersanyagszükségletével
kapcsolatos, hiszen olyan technológiák alkalmazása preferált, amelyek
esetében – a fenntarthatóságot
is figyelembe véve – egységnyi
villamos energia megtermeléséhez (kWh, MWh) kisebb men�nyiségű nyersanyag-felhasználás
szükséges.

A felelős kormányzati döntések
révén a Paks II. Atomerőmű megépítésével és üzembe helyezésével, valamint a naperőművi kapacitások bővülésével 2030-ig a hazai
villamosenergia-termelés 90%-a
klímabarát lehet. Ez pedig kiváló
példa lehet más országok számára
is, hiszen a hazai egészséges energiamix eredményeként a jövőben
is garantálni lehet az ellátásbiztonsági és a klímavédelmi céljainkat,
valamint az olcsó áram rendelkezésre állását is.
Teljesen egyértelmű, hogy gyerekeink, unokáink és dédunokáink
élhető jövője és a globális klímavédelmi célok elérése érdekében olyan széles körű nemzetközi
összefogásra és döntésekre van
szükség, amelyek révén az alacsony
szén-dioxid-kibocsátású
technológiák még gyorsabban
fejleszthetőek/építhetőek, miközben a fosszilis, különösen a szénerőművi alapú áramtermelést
radikális mértékben szükséges
c sökkenteni.

Ebből a szempontból is kiváló választás az atomenergia, hiszen a
klímabarát atomenergiának a legkisebb a nyersanyagszükséglete,
amivel jócskán megelőzi a nap- és
szélerőműveket is. Ennek az a magyarázata, hogy az atomerőművek
tervezett üzemideje legalább 60
év, nagyon magas, 90% feletti teljesítménykihasználási tényezővel.
Ezzel szemben a nap- és szélerőművek üzemideje maximum 20-25
év. A naperőművek kihasználási
tényezője 10-20%, szárazföldi szélerőművek esetén pedig ez a szám
15-35% között mozog.
Egyes országok azonban minden
bizonnyal sötétzöld szemüvegen
keresztül szemlélik a világot, és
nem a klímavédelmet, ellátásbiztonságot és az olcsó áram rendelkezésre állását tartják fontosnak,
hiszen Svédországban és Németországban folyamatosan állítják le
az atomerőművi blokkokat. Ennek
azonban súlyos következményei
vannak. Idén februárban például
kitört a világ első, svéd porszívó-
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Legyen saját kerted!
Lehmann Katalin | Fotó: Lengyel Ildikó
Hullanak a falevelek, a reggelek már nem olyan melegek, és a buszmegállóban állva arra leszek figyelmes, hogy már látszik a leheletem. Hűvös van. Délután persze még felkúszik a hőmérő higanyszála, de
esténként, ahogy korábban sötétedik, előbb bevackoljuk magunkat a meleg szobába. Ősz van. Ezt a
színpompás évszakot legtöbbször az elmúlással kötik össze, de nem feltétlen van ez így, hiszen gondoljuk csak végig. Ősszel rengeteg olyan kerti teendőnk akad, amellyel nem az elmúlást, mindinkább
az újjászületést szolgáljuk; felkészítjük kertünket, balkonládáinkat a pihenésre és a nagyszerű ébredésre, a következő év tavaszára. Elmúlásról szó sincs. Ez az év a vége felé közeleg, de csakhamar az avar
mélyén, biztonságos takaró alatt szabad szemmel alig látható élet kezdődik, és a körforgás időtlen.
Lengyel Ildikó kertépítő szakmérnökkel beszélgettem.
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Milyen a jó komposzt?
Szükséges hozzá a szerves, ún.
meleg trágya, mivel az fogja a
komposztunkat
,,begyújtani”.
Komposztunkat nem szabad,
hogy víz érje. Szénát, szalmát,
papírt, vékony, apróra tört ágat,
kávézaccot, konyhai zöld hulladékot és füvet is tehetünk rá, ezek
mindegyike hasznos a ,,földkészítésben”. Az ,,égés” során 6070 fokos is lehet a komposztunk,
ekkor az összes gyommag és haszontalan baktérium elbomlik.
Ha ez a folyamat a végére ért,
akkor megjelennek a rovarok (és
giliszták). Ha jól készítjük a komposztot, akkor nem lehet büdös,
mivel nincs rothadás. Félidőben
egyszer érdemes megforgatni,
hogy jól átjárja az oxigén.

hogy októberben már ki tudjuk ültetni a fiatal palántákat. Ilyenek a
káposztafélék és a télálló saláta.
Októberre letisztul a kert, ilyenkor kétféleképpen gondolkodhatunk tovább. Egyrészt, ha ásásmentes kertet szeretnénk, akkor
októberben le kell, hogy tisztítsuk
az ágyást a kultúr- és gyomnövényektől, másrészt el kell kezdenünk
trágyázni. Az őszi és kora téli idő-

szakban fontos a tápanyag pótlása.
Ahol hagyományos kertművelést
végeznek, ott is le kell takarítani
a kertről a növényeket, majd ezt
követően kell felszántani. Vannak,
akik ősszel, míg mások tavasszal
szántanak. Fontos, hogy ősztől tavaszig megtörténjen a talajelmunkálás. Talajszemcsefüggő, hogy
a hantok hogyan viselkednek, de
bármilyen talajról is legyen szó, a

–– Milyen munkálatokat lehet elvégezni a konyhakertben kora ősszel?
–– Bizonyos termények még szeptemberben is megtalálhatók a
kertben, míg mások akár az első
dér megjelentéig is. A káposztafélék, sárgarépa, petrezselyem, a
paprika, a paradicsom még szeptember végén is kint lehet, így ezeket ilyenkor kikerüljük, vagy eleve
a kert olyan szegletébe ültetjük,
ahol nincs útban, amikor a többi
terményt leszedjük, és üresedik a
terület.
Ha valaki télálló zöldséget szeretne kiültetni, azoknak a magvetését
ilyenkor kell megkezdeni azért,

A borsó és gyökere
Mivel a borsó gyökere nitrogéngyűjtő, érdemes a helyére más
zöldségfélét, például káposztát
ültetni.

15

Koktélparadicsomot akár erkélyen is lehet termeszteni.
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A padlizsán a burgonya rokona, és érdemes közel ültetni őket, mert akkor a krumplibogarak a padlizsánt támadják – amelyről
könnyen eltávolíthatók.

talajásást követően szükséges a talaj elegyengetése, de nem porhanyósítása.
–– Érdemes lehet felhasználni a
házi készítésű komposztunkat is?
–– Mindenképpen érdemes felhasználnunk. Hasznos lehet kettő
komposztládát tartani; ősszel elkezdeni rakni a komposztot, egészen a következő év júniusáig, majd
érni, pihenni hagyni. Ezután érdemes csak felhasználni. Nem fontos
tiszta földállagúnak lennie, lehetnek benne még növénydarabkák.
–– Milyen eszközöket érdemes otthon tartanunk?
–– Sorrend nélkül: ásó, gereblye,
lapát és a kapa. Ezek az alapfelszerelések a kertben. A kapából
többfélét is érdemes tartani. Létezik a nagy, szögletes kapa, amivel
vetjük, majd felszedjük a krumplit,
vannak a sorművelő kapák, amelyekkel gyomtalanítunk. Keskenyebb és szélesebb kapák is lé-

teznek ezekből, attól függően,
hogy milyen tőtávolságon belül
szeretnénk használni. Vannak villás kialakítású kapák, amelyeket
nem gyomlálásra, hanem akkor ér-

demes használni, ha nem akarjuk,
hogy kialakuljon a gyomnövényzet,
így sűrűbb időközönként járjuk át
vele a kertet. Kicsi és nagy kertben
egyaránt érdemes tartani az ún.

Milyen palántát válasszak?
Leggyakrabban a paprika, paradicsom, padlizsán és káposztafélék palántáival találkozhatunk a piacon. Ami nagyon fontos a palántavásárlás során,
hogy ne legyen felnyúlt, nyurga a palánta. Előfordulhat, hogy ilyenkor nagyon halvány, világoszöld színe van, ezek a fény hatására történő hirtelen megnyúlás következményei lehetnek. Az ilyen palántákat nem szabad
megvenni.
Kezdő kertészkedőknek a tápkockás, cserepes, míg a gyakorlottabbaknak
szálas palántát érdemes vásárolni.
A paradicsom és a paprika nagyon érzékeny a hidegre. Amikor a talaj tartósan 10 fok alá már nem hűl, akkor érdemes kiültetni a palántákat. Ha
reggelre foltosak (ez még nem végzetes), lekókadtak, összefonnyadtak,
és beesnek a szárhoz a levelek, a palánta nagy valószínűséggel megfázott
és elpusztult.
Szinte ugyanolyan jó minőségű zöldségeket termeszthetünk erkélyen,
mint szabadföldben, de nagyon fontos a fény és a jó minőségű komposzt.
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A bársonyvirág a természetes védekezésben segít, illatanyagával számos kórokozót távol tart a kiskerttől.

Ekét már biztosan nem kell húznia Mókásnak, a lónak, de hozzájárulása a kert életéhez nélkülözhetetlen.

17

18

PORBÓL LETTÜNK

utalót vagy sorhúzót. Ez egy sorkijelölő eszköz, amelyet veteményezésnél használunk.
–– Vannak növények, zöldségek és
gyümölcsök, amelyek segítik egymást a fejlődésben. Milyen zöldségeket érdemes egymás mellé
ültetni és miért?
–– Vannak olyan virágok, amelyek
rovarcsalogatók, mézelők, és zömében egész nyáron virágoznak.
Ilyen például a verbéna (vasfű), ördögszem és a búzavirág. Vannak
illataromát kibocsátók, amelyek taszítják a kórokozókat, ilyen például
a körömvirág és a bársonyvirág.
A zöldségnövényeknél is érdemes figyelni arra, hogy mit és mivel vetünk. A petrezselyem és a
sárgarépa közé egészen biztosan
fokhagymát vagy koriandert érdemes vetni, mert nagyon erős az
illatanyaguk, és elűzik a sárgarépa
különféle kórokozóit, például a répalegyet.
A krumplibogár ellen hatásos a
padlizsán, mivel azonos családba
tartoznak a krumplival, így a bogarak a padlizsánra fognak koncentrálódni, amiket aztán leszedegethetünk a palánta leveleiről.
A kapor illata is nagyon erőteljes,
szintén taszítja a különféle kártevő
bogarakat.

Könyvajánló:
Charles Dowding: Ásásmentes
biokert – Zöldségek, gyümölcsök termesztése és felhasználása organikus módon (2020)
[…] A könyv segítségével megtanulhatják, hogyan lehet egész
évben friss zöldséget termeszteni
és fogyasztani. Igen, mind a négy
évszakban. […]

Az ásásmentes kert létrehozásához elengedhetetlen az őszi trágyázás.

–– Milyen növényeket; zöldségeket érdemes az erkélyen nevelni?
Ezek ugyanolyan jó minőségűek
lehetnek, mint szabadföldön termesztve?
–– Aki erkélyen szeretne zöldségeket nevelni, annak érdemes a
koktélparadicsommal
kezdeni,
mert sikerélményt ad, és nagy valószínűséggel bőven hozza majd a
termést. A paprika is alkalmas az
erkélyen való termesztéshez, bár
sokkal érzékenyebb az öntözésre.
Nagyon szépen terem még a padli-

zsán és a szálzeller is. A borsó óriási lombot ad, és túl sok talaj sem
szükséges számára, így az is sikeres
lehet. Szintén magasra felfut, és levelei kisebb árnyékot adnak még
az uborkának. A vöröshagyma és
a fokhagyma is termeszthető, bár
az előbbi zöldségekhez képest
ezeknek a növényeknek valamivel
nagyobb láda szükséges a növekedéshez. Az összes fűszernövény jól
megterem „erkélykörülmények”
között is, de ehhez fontos a fény és
a jó minőségű talaj.
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Azért a víz az úr
Kanczler-Thuróczy Zsuzsanna | Fotó: Mezőföldvíz Kft., stock.adobe.com

Fontos élőhely és szaporodási hely fajok milliói számára, természetes kereskedelmi útvonal, olyan erőforrás, amelyet naponta használunk (főzés, tisztítás, építkezések, áramtermelés, turizmus, öntözés stb.),
éghajlat-szabályozó, a földi élet kialakulásának meghatározó része, és nélkülözhetetlen az élő szervezetek fennmaradásához. A víz életünk szerves alkotóeleme. A Föld felületének 70%-a víz, ezért nem
meglepő, hogy az emberi élet számára is rendkívül fontos. Egy felnőtt ember testének 60-70%-a víz,
az újszülötteké még ennél is magasabb, 80%. Ezért van az, hogy akár egy hónapig is megélünk élelem
nélkül, de víz nélkül mindössze három napig bírnánk. A víz segíti a szervezet méregtelenítését, a bőr
regenerációját, ezzel lassítva az öregedést, fontos szerepe van a test hőháztartásában, szállítja a tápanyagokat a sejtekhez, de a szervezetünkben lezajló minden folyamathoz vízre van szükség.
Jól tudjuk, hogy a víz a természetben állandó körforgásban
van, de talán jóval kevesebbet
tudunk annak mesterséges körforgásáról, hiszen a technológia
és a tudás fejlődésével az ember eljuttatta a vizet az otthonokba, intézményekbe, ipari lé-

tesítményekbe. Vajon tudjuk-e
azt, ha megnyitjuk a csapot a
konyhában, az milyen bonyolult,
többlépcsős folyamaton megy
keresztül, mire eljut hozzánk? Elgondolkodtunk-e már azon, hogy
honnan nyerjük az ivóvizet, és milyen tisztítási eljáráson megy ke-

resztül a háztartásunkban keletkező szennyvíz?
A Mezőföldvíz Kft. Paksi Főmérnökségének két szakemberével
beszélgettem a paksi vízről és
annak körforgásáról. Első beszélgetőtársam Ritter András, az ivóvíz-szolgáltatásért felelős üzem-
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vezető, akit a víz minőségéről és
az otthonunkba való eljuttatásáról
kérdeztem.
–– Első kérdésem mindjárt az,
hogy hogyan lesz a vízből ivóvíz.
–– A kutakból, folyókból, tavakból kivett vizet víztisztító művekbe vezetik, ahol több lépcsőből
álló szűréssel távolítják el belőle a
szennyeződéseket. A tisztítás célja, hogy a vizet a fogyasztási igényeknek és a szigorú jogszabályi
előírásoknak megfelelő minőségűvé alakítsa. A folyamat során
különböző eljárásokat alkalmaznak, hogy a mélyfúrású rétegvízkutakból kitermelt nyers vízből
eltávolítsuk a nemkívánatos szen�nyezőanyagokat, illetve kevés fertőtlenítőszer adagolásával mikrobiológiailag is stabillá tegyük. Ezt
követően kerülhet a megtisztított
víz a fogyasztói hálózatra.
–– Pakson honnan nyerik a vizet?
Milyen vizet használunk?
–– Az ivóvizet, ami végül a vízellátó
rendszerbe kerül az Ürge-mezőn
és Vácika területén, Paks délnyugati és délkeleti részén található mélyfúrású rétegvízkutakból
termeljük ki. Pakson jellemzően
90-200 m mélységű kutakat létesítettek az 1970-es és 1980-as években. A víz minden esetben védett,
felszín alatti rétegekből származik.
A kutak vizét gyűjtővezetékek juttatják be a Dorogi úton található
központi vízkezelő telepre. Jelenleg Pakson 11 üzemelő kút van, de
további 6 kutat tartalékként üzemeltetünk.
–– Ezt a vizet, amit a kutakból
nyernek, kell még tisztítani mielőtt
a háztartásokba kerülne?
–– Vannak kutak, amelyből a kitermelt víz minősége megfelel a
minőségi előírásoknak. Ez a víz
fertőtlenítést követően a tisztítottvíz-medencébe kerül. A többi
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kútból – szám szerint 7 – származó vizet szükséges tisztítani annak
vas-, mangán- és metántartalma
miatt. A metángázt természetes
szellőztetéssel eltávolítjuk, amely
szellőztetés hatására a vas és mangán oxidációja is végbemegy, az
így képződött csapadékot pedig
kavicsszűrőn kiszűrjük. Ezután egy
biztonsági fertőtlenítés – ez esetünkben klórgáz adagolását jelenti – beiktatásával kerül a víz a
fogyasztói hálózatba. Pakson a kitermelt vizek minősége jó.

–– Milyen módon jut el hozzánk a
víz?
–– A víztisztító üzemből (Dorogi
úti vízműtelep) a megtisztított víz
egy csőhálózatba kerül átemelőés nyomásfokozó szivattyúk segítségével. A megtisztított víz nem
jut rögtön a lakásokba, hanem a
csövek úgynevezett ivóvíztárolókba szállítják és gyűjtik össze.
A medencékre azért van szükség,
hogy egyrészt mindenhova, egységesen lehessen elosztani a vizet, másrészt pedig ezekben min-

A rendszert a víz kitermelésétől a
fogyasztói helyekig való eljuttatásig rendszeresen és folyamatosan
ellenőrzik laboratóriumi vizsgálatokkal. A vizsgálatok helyét, gyakoriságát és terjedelmét kormány- és
minisztériumi rendeletek határozzák meg, illetve a betartandó paraméterek értékét is. A legrészletesebb vizsgálat során mintegy
100 paramétert vizsgálnak be, és
a paksi víz mindegyiknek megfelel.

dig van tartalék víz arra az esetre,
ha nagy szárazság vagy valamilyen
más akadály lenne a víztermelésben. A medencékből a víz ismét a
csőhálózaton keresztül jut el a lakásokba.
–– Mit javasolsz, ásványvíz vagy a
csapból folyó ivóvíz?
–– A paksi víz folyamatosan ellenőrzött minőségű, káros kémiai
anyagoktól és baktériumoktól
mentes, jóval olcsóbb, mint az ás-
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ványvíz, és legfőképpen egészséges, ezért ezek alapján csak javasolni tudom a fogyasztását, jómagam
is ezt iszom.
Amiről talán még kevesebbet tudunk, pedig ugyanilyen érdekes,
a víz további útja, vagyis a szennyvíztisztítás folyamata, hiszen a háztartásokban keletkező kommunális
szennyvíz többlépcsős tisztítási folyamaton megy keresztül, mielőtt a
természetbe kerül. Erről Köő-Gerzsei Csillával, a Paksi Főmérnökség
szennyvízszakágának üzemvezetőjével beszélgettem.

is. Pakson jellemzően kommunális
jellegű szennyvíz keletkezik, a többi
szinte elhanyagolható.
–– Mi történik a szennyvízzel attól a
ponttól, amikor a lefolyón keresztül
elhagyja az otthonunkat?
–– A
lefolyóinkba
leengedett
szennyezett víz először a települési csatornahálózatba jut, ezután ez
a rendszer a szennyvíztisztító telepre vezeti megtisztítás céljából
a szennyvizet. A csatornahálózat
több ezer méter hosszúságban a
földfelszín alatt húzódik tisztítónyílásokkal ellátva, és átemelőszivat�-

betartásával kezelni, tisztítani tudja.
A beérkező szennyvíz egy többlépcsős tisztítási folyamaton megy keresztül, mielőtt a befogadó Dunába
kerül. A tisztítótelep engedélyezett
kapacitása 3600 m3/nap, ami csak
kommunális eredetű lehet.
Először egy úgynevezett mechanikai
tisztítás veszi kezdetét, ahol a durva, nagyobb szemcséjű, szervetlen
anyagokat szűrjük és ülepítjük ki a
szennyvízből. Majd egy másodfokú
biológiai tisztítás következik, ahol a
szerves anyagokat a medencékben
tevékenykedő eleveniszapban élő
szervesanyag-lebontó baktériumok
(pl. nitrifikáló baktériumok) oxigén
hozzáadása mellett tisztítják, alakítják át. Az eleveniszap mennyiségét
ellenőrzések, technológiai mérések
alapján meghatározzuk, és a többletmennyiséget elvesszük víztelenítés céljából. Kiépült a 3. fokozatú
tisztítás is, ahol a vízben lévő foszfor

Mennyi vizet használunk
a háztartásban?

–– Mit nevezünk szennyvíznek? Milyen fajtái vannak?
–– Szennyvíznek nevezzük a konyháink, fürdőszobáink lefolyójából
érkező, szükségleteinket kielégítő
elhasznált vizet, ami ember által
szennyeződött. A kommunális vagy
háztartási szennyvíz mellett eredetét tekintve megkülönböztetünk
még intézményi, ipari, illetve mezőgazdasági eredetű szennyvizet

tyú-aknákkal összekapcsolva.
–– Hogyan működik a paksi szennyvíztisztító? Milyen módon tisztítják a
szennyvizet? Milyen technológiát
használnak itt?
–– A paksi szennyvíztisztító telep
fejlesztése 2015-ben valósult meg,
lényegében egy új telepet alakítottak ki, mely a napjaink beérkező
szennyvízmennyiségét üzemeltetési engedélybe foglalt határértékek

Kutatások szerint a csapvíz kb.
3%-át használjuk ivásra, a nagyobb része mosásra, locsolásra és WC-öblítésre megy
el. Egy átlagos négyfős család
500-600 liter vizet fogyaszt naponta. Nem mindegy, hogy
mennyi ideig folyatjuk a vizet
zuhanyzáskor, de az sem, hogy
géppel vagy kézzel mosogatunk.
Napi átlagfogyasztás:
Zuhanyzás:
30-70 liter
Fürdés kádban:
100-120 liter
WC-öblítés:
10 liter
Kézmosás:
3-5 liter
Mosogatás kézzel: 40-60 liter
Mosogatás géppel: 10-15 liter
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eltávolítására vegyszer-beadagolással van lehetőség.
–– Mi az a szennyvíziszap? Hogyan keletkezik, és mire használják?
–– A szennyvíztisztításnak két fő
terméke van. Az egyik a tisztított
szennyvíz, a másik a víztelenített
szennyvíziszap. Ennek elérésére a
telepen belül a tisztítás két fázisra osztható, az egyik a szennyvízvonal, ahol az előbb elmondottak
szerint történik a tisztítás, majd
ehhez szervesen csatlakozik az
iszapvonal, ahol a technológiától

–– A területileg illetékes vízügyi hatóság által kiadott vízjogi üzemeltetési engedélyben meghatározott
kibocsátási határértékeknek kell
megfelelnünk. Például az összes
foszfor-, az összes nitrogén- és a
lebegőanyag-koncentráció tekintetében, de vizsgálandó az olajok és
zsírok jelenléte is. Ezen szennyezők
mind befolyásolják az organoleptikus paramétereket, mint szín, szag
és egyéb érzékelhető tulajdonságok.
–– Milyen tiszta az a víz, ami a folyóba kerül?

Dunába vezetett tisztított szennyvíz kiváló minőségű, köszönhetően
a jó tisztítási hatásfokkal működő
technológiának. A meghatározott
bebocsátási határértékeket meg
sem közelítjük.
Ha hinni lehet az előrejelzéseknek,
akkor néhány évtizeden belül az
ivóvíz lesz a legnagyobb érték a
világban. Szerencsére hazai szinten egyelőre jól állunk, de köztudott, hogy sok helyütt a világon
nem iható a csapvíz. Városunk
abból a szempontból is kedvező
helyzetben van, hogy a szennyvíz

elvett, majd sűrített, víztelenített
fölösiszap kiválasztása történik.
A Pakson keletkező szennyvíziszapot jelenleg elszállítják további
kezelés, komposztálás végett, így
lehetőség van a tovább kezelt,
komposztált iszap mezőgazdasági vagy egyéb hasznosítására.
–– A tisztítás során milyen környezetvédelmi és egyéb szabályoknak kell megfelelni?

–– A tisztított szennyvíz elővízbe
vezetésére, természetbe juttatására szigorú előírások, jogszabályok
mellett van lehetőség. A szennyező komponensek engedélyezett
koncentrációja a tisztítótelep vízjogi üzemeltetési engedélyében
szerepel. Ezen meghatározott számok egyedi értékek, legfőképp a
befogadó vízfolyástól függenek.
A paksi szennyvíztisztító telepről a

tisztított formában kerül vissza a
természetbe, szemben a magyarországi szennyvíz kb. 30%-ával,
amely tisztítatlanul ömlik felszíni
vizeinkbe. Ez a privilegizált helyzet azonban nem jelenti azt, hogy
pazarolhatjuk a csapból folyó jó
minőségű vizet. Sokat tehetünk
környezetünk védelme érdekében
egy kis odafigyeléssel, takarékossággal.
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Kom Post,

avagy közösségi komposztálás
Váczi Gergő | Fotó: Magellán

A komposztálásról sokat hallottunk már, de kijelenthetjük, hogy alig vagyunk olyanok, akik már csinálták is. A nagyüzemi komposztálás szerencsére egyre elterjedtebb. Ezek a telepek kiváló mintaként szolgálnak kisebb települések számára, és a körforgásos gazdaságban is egyre nagyobb a szerepük. Alkalmazni tudják a helyi munkaerőt, alacsonyabb szállítási és üzemeltetési költségek mellett
működtethetők, továbbá a helyben történő hasznosítás miatt alacsonyabb környezeti terhelést jelentenek. Mindezek nemcsak a klímavédelmi és fenntarthatósági szempontból fontosak, hanem a körforgásos gazdaságra történő átállás miatt is. Sokan – talán ebből kiindulva is – azt hihetnénk, hogy
a komposztáláshoz minimum szükségünk van egy kertre vagy éppen egy nagyobb zöldterületre. Pedig ez nincs így. Manapság ugyanis már akár egy irodában, szerkesztőségben is lehet komposztálni.
Mielőtt azonban erről írnék, nézzük meg, hogy hogyan is komposztálunk, hogyan is komposztáljunk
hagyományosan.

MAGELLÁN
Víg Vitáliát kerestem fel, aki talajökológus. Hivatásából kifolyólag
is nagyon komolyan veszi a környezetvédelmet, a körforgásos
gazdaságot és az ehhez szervesen tartozó komposztálást. Meg
sem lepődtem, amikor a kapun
belépve Vitka egy nem éppen
nőies trágyavillával fogadott,
ugyanis éppen a kertben ténykedett. De a villát hátrahagyva rögtön a lényegre térünk, és
a kert végében lévő komposzt
egyikéhez sietünk. „Borítsd ki, és
akkor megnézzük, hogy mik vannak benne. Szóval, itt látunk sok
mindent, például konyhai papírtörlőt.” Az ugyanis nyugodtan
belekerülhet a komposztba, hiszen elbomlik. De van itt tojáshéj,
rukkolaszár, krumplihéj, medvehagyma, sőt a sokak számára kérdőjeles banánhéj is. „Én beleteszem, de a narancshéjat is, meg a
mindenféle frincet-francot. Alapvetően ez egy elég robosztus
rendszer, és az a mennyiségű déli
gyümölcs, amit mi fogyasztunk,
nem számottevő. De ami még
esetleg érdekes lehet, van kávézacc is.” Vitkáéknál főtt ételből
viszonylag kevés mennyiség kerül a komposztba, de ennek nem
biológiai, inkább szokásbeli okai
vannak. Nemes egyszerűséggel
nem nagyon hagynak maradékot
a főtt ételből. „Tehát, nagyjából
ebből áll a mi házi komposztunk.
Ha kihoztuk a maradékot, utána
nem marad más hátra, mint egyszerűen betakarni.”
A komposztálás leginkább a korhadáshoz hasonlítható. A szerves
anyagok, például a szerves konyhai hulladék mikroorganizmusok
segítségével ásványi anyagokká
bomlik le, illetve bizonyos hányaduk a gilisztáknak köszönhetően
humusszá alakul át. A teljes fo-

25

26

MAGELLÁN
lyamat végterméke a komposzt,
ami aztán visszakerül a földbe,
például a veteményeskertünkbe,
ahol zöldség terem. Ezeknek az el
nem fogyasztott részei pedig újra
a komposztálóba jutnak, életben
tartva a körforgást. Mindehhez a
hagyományos módszer esetében
akár 6-12 hónapra is szükség lehet. Eközben a nyers komposztot
érdemes legalább egyszer átforgatni, vagyis egy üres komposztálóedénybe, tárolóba átlapátolni, ahol aztán tovább érhet.
És hogy hogyan is néz ki a jó
komposzt? „Itt van egy zsákban egyébként a kész komposzt.
Mi is kell a komposzthoz? Élet, és
az életnek levegőre és vízre van
szüksége, ugyanúgy, mint nekünk. Tehát, hogyha feketének
látjuk a komposztot, az azt jelenti,
hogy nem volt elég levegő, vagy
nagyon vizes. Az nem jó. Megjelenésében az érett komposzt
földszerű, sötétbarna, szagtalan,
morzsalékos anyag.”
Vitka gyermekei egyébként nem
csak otthon komposztálnak. A piliscsabai Waldorf-óvodában már
a 6 éveseket is tanítgatják arra,
hogy mit is kell csinálni a szerves konyhai, valamint kerti hulladékkal, a falevelekkel, ágakkal.
De nem csak egy óvoda udvarán
lehet fenntarthatóságra, környezettudatosságra nevelni a következő generációt. A Compocity
egy olyan egyedülálló magyar
designtermék és szolgáltatás,
ami városi környezetben, épületeken belül is lehetővé teszi a
komposzt előállítását. Ezt pedig
a fejlesztők szívesen megmutatják
az óvodásoknak is, akik imádják
ezt a mindenféle szerves konyhai
hulladékkal etethető kis robotot.
Ennek a szerkezetnek az ötletgazdája, megalkotója Pancsa Emese,
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aki elmondta, hogy az inspirációt
a kisöccse adta a találmányához.
„Ő volt az, aki vitte volna ki a klas�szikus kerti komposztra az otthoni
konyhai hulladékot. Nagyon tanulságos volt, hogy egy 5 éves kisfiú sokkal nagyobb tudatossággal
rendelkezik, mint én. Nekem városi lakóként azonban se kertem, se
erkélyem nincsen. Erre szerettem
volna megoldást találni. És akkor
ezt a két gondolatot kezdtem el
párosítani. Hogy az ötéves kisöcsém lelkesedését ne hagyjam
elveszni, és én mint formatervező
találjak olyan megoldást, ami egy
sokkal szélesebb közösségnek
tud segíteni a mindennapjaiban.”
A kis komposztrobot egy gömb
alakú szerkezet, ami első ránézésre leginkább egy otthoni grillsütőre hasonlít. A forma azonban nem
csak design szempontból jelentős. „Azért gömb forma, mert így
a szerves hulladék nem tud beszorulni, így berohadni. Nagyon
sok percepció a komposztálással
abból ered, hogy az berohad, és
akkor büdös lesz. Ezeket igyekeztünk feloldani. Tehát a gömb
forma ebből a szempontból egy
preventív megoldás.” A másik
fontos dolog, amit érdemes tudni a komposztokról, hogy a folyamatban a nedvesség kicsapódik.
Ez a nedvesség a talajban el tud
szivárogni, és egy nagyon jó tápoldatot képez. Beltérben viszont
meg kell oldani, hogy ezt valahogy elvezessük. A gömb forma
gyakorlatilag egy természetes tölcsérként el is tudja vezetni nekünk
ezt a nedvességet. Ezt egyébként
a tappancsában rejtettünk el.
A robot belsejében a felső részen található az úgynevezett
szeparátorelem, e mögött van a
mikroorganizmus-tartály. Ezt egy
szolgáltatás részeként egyébként
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a cég a partnereinek cseréli is.
Van benne egy kivehető kapszula, amiben az elkészült komposzt
található. És ami szintén rendkívül
fontos rész, az a szenzorbomba,
amivel gyakorlatilag folyamatosan nyomon lehet követni mind a
komposzt minőségének alakulását, mind pedig a játékosítási folyamatot.
És hogy mi is az a játékosítási folyamat, arról Patkós Dániel grafikus beszélt. Ez a játék egy telefonos applikáción keresztül érhető
el, amivel játékosan és könnyedén követhetjük nyomon a kom-

Terminálhoz a mentorprogramba.
Akkor még eléggé ötletszinten
volt ez a történet, és azért is jelentkezett, hogy segítséget kérjen abban, hogy hogyan tudja
ezt összetenni mint termék, mint
üzlet. Tavaly júliusban alapítottuk
meg a céget, kaptunk hozzá annyi
tőkét, hogy el tudtunk indulni. Karácsonyra megcsináltunk tíz darabot egy külső fejlesztőpartner
segítségével. Decemberre csináltunk tíz működőképes kis robotot,
amiből az egyik példány van itt.”
A Compocity tehát egy izgalmas
projekt, ami környezetkímélő,

posztálás folyamatát. „Nincs
más dolgunk, mint etetni a kis
robotunkat, és ha van hozzá kedvünk, akkor játszani, küldetéseket
végrehajtani. A hivatalos applikációban avatárunk segítségével
ugyanis városi hősök lehetünk,
kitűzőket gyűjthetünk, de fákat
is ültethetünk a saját virtuális erdőnkben.”
A magyar találmány egyébként
egy mentorprogram keretein belül kelt életre. Farkas Zsuzsa, a
Design Terminal mentora a folyamat részleteibe avatott be minket. „Emese jelentkezett a Design

csökkenti az ökológiai lábnyomunkat, mellette játékosan tanít,
és közösségépítő hatása is van.
Egy ilyen közösségi komposztáló átlagosan nagyjából 20 ember
konyhai zöldhulladékát képes feldolgozni, amihez a 6–12 hónappal szemben a speciális mikroorganizmusoknak köszönhetően
mindössze két hét szükséges.
Ha pedig a felhasználók számára
a kész komposzt felesleges, mert
nincs kert, nincs erkély, akkor a
csapat ennek az elszállításáról és
hasznos felhasználásáról is gondoskodik.
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A változás örök
Krizsán Árpád | Fotó: stock.adobe.com
Azt már többször leírtuk, hogy a természetben semmi sem állandó, sőt fizikai értelemben éppen valamilyen jellemző megváltozása vagy változtatása az oka a természetben lezajló folyamatoknak. Felmerülhet
a kérdés, hogy akkor hova is tartunk, egy folyamat részei vagyunk, vagy van ismétlődés, ciklikusság.
A kérdés nyilván inkább filozófiai, mint természettudományos.
A természet megfigyelésekor már
az ősember is tudta, hogy van ismétlődés. A nap mozgása és az
évszakok változása – ezzel együtt
persze a környezet változása –
egyértelmű volt, és a maga lehe-

tőségeihez mérten az ember is
elkezdett alkalmazkodni ezekhez
a periodikusan ismétlődő változásokhoz. Az evolúció érdekes
„játéka”, hogy amíg az élővilág is
alkalmazkodik a környezeti változásokhoz, és egyfajta körforgás
mentén működik, az ember na-

gyon sokat fejlődött és fejlődik folyamatosan.
A körforgásban a legegyszerűbben megfigyelhető jelenségek a
föld és más égitestek mozgásához
kapcsolhatók. Ez a napszakok és
évszakok változása vagy éppen az
ár-apály jelenség. A víz és a levegő
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körfolyamatai, mozgása akár földrajzóráról is ismerős lehet. Talán
ezek a körfolyamatok azok, amik
örökösnek tekinthetők, jóllehet
csillagászati léptékben is vannak
változó folyamatok.
Az égitestek mozgásához nagyban
kapcsolódnak olyan jelenségek,
amik gyakorlatilag körforgásnak
tekinthetők. Ilyenek a légköri mozgások, a tengeráramlatok vagy
akár a kőzetlemezek lassú mozgása is. A földön sok olyan folyamat
zajlik, amik mintegy körforgásként
állandóan alakítják a felszínt. A vulkanikus tevékenység és a kőzetlemezek ütközése általában a felszín

egyes területeinek emelkedését
okozza, amit aztán a külső hatások – víz és levegő – elkezdenek
pusztítani, a mélyebben fekvő
területeket feltölteni. Az emberi
tevékenység következtében bizonyos folyamatok felgyorsulhatnak,
például a növényzet kiirtása kön�nyen vezethet földcsuszamlásokhoz, könnyebben alakulhatnak ki
meredek domboldalakon vízmosások, de a természet erői is végzik
a rombolást és az építést.
Hasonló körforgás figyelhető meg
a növényvilágban az évszakok változásával. A kontinentális éghajlat
itt nálunk könnyen megfigyelhetővé teszi az állandó és állandóan
ismétlődő változást. A fák levelei
így ősszel lehullanak, kicsit takarékra teszik magukat a növények,
de tavasszal ismét minden feléled.
Az állatvilág szinte minden egyede
követi az évszakok változását, akár
azzal, hogy bundát váltanak, akár
vándorlással vagy csak egy hos�szabb téli „pihenővel”.
Az eddig olvasottak egyértelműek, szépek, és olykor még csodálatot is váltanak ki belőlünk. De mi
a helyzet velünk, emberekkel? Mi a
helyzet az energiával? Életünk során mi is tapasztaljuk a körforgást,
kijön időnként a „tavaszi fáradtság”, télen talán egy kicsit lelassulunk, és lássuk be, hogy ezt már
sokan nem szeretik. Jobban szeretnénk az állandóságot, és ezért sokat is teszünk. Az emberiség gondolkodása és az energia bizonyos
értelemben itt már összefonódik.
Bár a természettudományos folyamatoknál könnyen mondjuk, hogy
az energia nem vész el, csak átalakul, és ez így igaz is, csak egy
laboratóriumi mérés egészen más
lépték, mint az emberiség igénye.
A föld népessége közelít a 8 milliárdhoz, és bizony ennyi ember ren-
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geteg energiát használ. Próbálunk
a lakóhelyünkön állandó hőmérsékletet tartani, hideg időszakban
fűtünk, melegben hűtünk. Rengeteg energiát használunk a tisztálkodás és az ételeink elkészítése
során, és komoly energiaigényű a
közlekedés is.
Az ember jelenléte erősen beleszólhat a körforgásba, ami a természetben jól működik. Szabályozzuk a folyókat, aminek több
célja van, egyrészt a villamosenergia-termelés, másrészt bizonyos
területek vízellátásának biztosítása. A felhasznált energiaforrások terhelik a környezetet, akár a
káros anyag, akár a felesleges hő
kibocsátásával. Természetesen a
környezet mindig meg fog újulni,
az energiahordozók – legalábbis
egy részük – biztosan újratermelődnek, és a körforgás fennmaradhatna, viszont ez a folyamat lassú.
Egyre többször hallhatjuk, olvashatjuk, hogy a fosszilis energiahordozók mennyisége véges. Ez azért
lehet így, mert az újratermelődés
nagyon hosszú időt vesz igénybe,
az emberi élettel nem is összemérhető.
Így ismét eljutunk a tudományos
eredmények tükrében ahhoz a kérdéshez, hogy az energia mennyire
véges. Az biztos, hogy van energia
a földön, csak arra kell figyelnünk,
hogy ne avatkozzunk bele minden
körforgásba, hagyjuk a természetet élni és változni. Ekkora emberiség mellett könnyen kimeríthetünk
bizonyos forrásokat, tönkretehetjük a természetet. Azonban odafigyeléssel, tudatos fogyasztással
és lehetőség szerint pazarlás nélkül még minden bizonnyal jó ideig
élvezhetjük a bolygónk nyújtotta
élet lehetőségét, és csodálhatjuk
vagy részesévé válhatunk a körforgásnak.
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Ott nyílik, ahol zárul
Szabó Márta | Fotó: Bodajki Ákos

Az Atomenergetikai Múzeum (AEM) több szempontól is hasonlít a Harry Potter-regények csodálatos
világához. A kiállítótér ugyanis olyan, mint Roxfort, a híres varázslóképző, ahol a folyosók és a tárgyak
életre kelnek és mesélnek. Az AEM-ben több mint 2000 műtárgy található, és mindegyiknek megvan a
maga sztorija. De a legnagyobb hasonlóság talán az aranycikesz rejtélyével fedezhető fel, mert az Európában teljesen egyedülálló múzeum is ott nyílik, ahol zárul. Szeptember 25-én is kinyílt az AEM-világ, és
Pakson, a Gesztenyés útig szárnyalt megünnepelni az őszt és a kutatókat.
A Múzeumok Őszi Fesztiválját ünnepelte ugyanis az AEM – és egyben a Kutatók Éjszakáját is. Mindegyik országos kezdeményezés
évek óta visszatérő apropót ad a
múzeumnak arra, hogy a kicsit sem
szürke hétköznapok mellett találjon ki izgalmas tematikus programokat, amelyek szorosan rímelnek
az AEM-es ars poeticára, miszerint
nyitott szemmel járni a világban lenyűgöző tudás birtokosává tehet
mindenkit. És ha Múzeumok Őszi
Fesztiválja, akkor valamilyen különleges utazási mód is szinte előre borítékolható.
Hosszú évekig a Paksi Városi Múzeum és az Atomenergetikai Múzeum között vonattal lehetett
meglátogatni az ősz ünneplésére
életre hívott programokat, minden
szeptember utolsó szombatján.
De mivel tavaly a pandémia nem
tett lehetővé mást, csak a virtuális
programokat, idén az elengedés
tematikájú országos rendezvényen
az AEM is gondolt egy nagyot, és

elhagyta saját épületét, és meg
sem állt a paksi lakótelep szívéig,
a Gesztenyés útig, ahol minden érdeklődő számára garantálta a mindennapoktól való elrugaszkodást
– korosztálytól függetlenül.
Az égig lehetett érni az Atomerőmű Tűzoltóság emelőkosaras
tűzoltóautójával, Brontóval, de
szintén a lánglovagoknak köszönhetően bárki felölthette a speciális
tűzmegközelítő öltözéket is, vagy
menthetett bajba jutott plüssmacit. Az Utazó Planetárium lehozta
a csillagokat az égről, és megmutatta, hogy az Univerzum varázslatos világa csak egy karnyújtásnyira
van. Fortuna kegyeltjei ajándékcsomagot nyertek a múzeum és a
Paks FM közös játékán, amelynek
eredeti díja családi hőlégballonos
függeszkedés lett volna, de Margaret Mitchell regényének címével
mondva, a programelemet elfújta
a szél. A legnépszerűbb finomságaikkal és különleges, direkt az
alkalomra készült macaronokkal

is várta az ÉdesCake a helyszínre
látogatókat, és persze a tudományos-fantasztikus AEM-es fizikashow is játszott az elemekkel, és
megmutatta, hogy a jelenségeket tetten érni gyerekjáték. Kézműves-foglalkozások és interaktív
tudáskapszulához kapcsolódó kvíz
is fokozta a derűs hangulatot a
szeptemberi szombat délutánon,
akárcsak a két meglepetésjármű,
az Unimog és a Komondor felbukkanása.
Ámulatba ejtésből azonban az
online térben sincs hiány az AEM
háza táján, hiszen YouTube-csatornáján fellelhető múzeumos műsor,
a Nyomaték már több epizóddal
várja, hogy minden érdeklődővel
megismertesse az Atomenergetikai Múzeum és a Paksi Atomerőmű különleges járműveit. De a kiterjesztettvalóság-tartalmak sem
pihennek, ezért mindenképp
érdemes követni a múzeumot
mind Facebookon, mind pedig
YouTube-on.
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Szekszárd turistaszemmel
Susán Janka | Fotó: Bodajki Ákos
Aki nem Szekszárdon él, de Tolna megyében, az a megyeszékhelyre legtöbbször ügyintézés miatt utazik. Bevallom, én is erről az oldaláról ismertem leginkább a várost, de a riportnak köszönhetően, kezdem
másként is felfedezni. Szép város a megyeszékhelyünk, igazán hangulatossá teszi a Séd patak, és dombokra felfutó utcái. Sokszor megcsodáltam már messziről is, amikor az autópályán süvítünk el mellette.
De most menjünk közelebb, tartsanak velem ezen a kis felfedezőúton, amelyen megismerhetik Wosinsky
Mórt és a most már róla elnevezett múzeumot Ódor János Gábor múzeumigazgató kalauzolásával. Ellátogatunk a Vármegyeházára, a Mattioni Eszter képzőművész munkásságát bemutató kiállításra, és nem
hagyhatjuk ki Mészöly Miklós író emlékházát, akinek idén ünnepeljük születése centenáriumát – róluk
Lovas Csilla irodalomtörténész mesélt.

Wosinsky Mór Megyei
Múzeum
Nézzük meg kicsit kívülről is a múzeum épületét, amely egy neoreneszánsz stílusban épült palota. A mú-

zeumot Wosinsky Mór (1854–1907)
álmodta meg Apponyi Sándor gróf
támogatásával, tervezésére neves
építészeket kértek fel, miután a főként megyei ásatási leleteket nem
tudták már elhelyezni. Mórt kora

egyik polihisztorának tekinthetjük,
hiszen pappá szentelték, filozófiát
tanult, majd komoly régészeti ismereteket és gyakorlatot sajátított
el. Nemzetközi hírű régésszé vált
(pl. Közép-Ázsiában is kutatott), és
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négy akadémia tagjává választották, a múzeumok országos felügyelője volt éveken keresztül. Mindkét
hivatása elkísérte viszonylag rövid
élete végéig.
Ódor János Gábor múzeumigazgatóval az elődeitől örökölt irodájában találkoztunk, így a beszélgetést
a berendezés megcsodálásával
kezdtem, mert ritkán láthatunk ilyen
irodát. János az 1902-ben megnyílt
múzeum tizedik vezetője, aki még
egyetemistaként került ide 1994ben, igazgatóként a második teljes
ciklusának végét tölti. Elmeséli, a
kiállításokon csak töredéke látható a múzeum gyűjteményének, így
az irodák díszítésére is jut belőlük,
mint itt az ő irodájában is. Ezeket
a látogatók például a Múzeumok
Éjszakáján tekinthetik meg, amikor
ide is szoktak vezetést szervezni.
Páratlan az íróasztal, amin dolgozik, és a szemközti ülőgarnitúra is,
mögötte a falikárpittal.
Elindulunk a múzeumi túránkra, elhaladunk ismét a bejáratnál lévő
múzeumbolt mellett, most van

néhány percünk megnézni a tárgyakat, amelyek főként másolatai
a múzeumiaknak, valamint megyei
művészek alkotásai. Ha valaki különlegességet keres, ide mindenképpen látogasson el.
Itt a folyosón állítják ki a Hónap
műtárgyát, amely sorozat több
mint tízéves múltra tekint vissza.
Ottjártunkkor Szekszárd leghos�szabb ideig regnált polgármesterének, Vendel Istvánnak vitézi oklevelét választották erre.
Az Örökségünk című emeleti állandó kiállítás a 11. századtól szemezget a megye történelmi emlékeiből. János elmeséli, mivel már
eredetileg is múzeumnak készült az
épület, a kialakított terek hatalmasak, lehetőséget adtak arra, hogy
galériát alakítsanak ki a termekben, ezzel jelentősen megnövelték
a kiállítási teret. A lenti részekre a
látványosabb elemek, enteriőrök
kerültek, míg az emeleti részen el
lehet mélyedni a részletesebb információkban. A Vármegyeháza
romkertjében a szekszárdi bencés
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apátságot tárták fel, és belépve a
kiállításba, elsőként eszméletlen
vizuális élményként, az apátság
nagy vonalakban rekonstruált gótikus boltozatrészlete fogad minket,
a teljes építmény egykilencedének
méretarányos változata. Érdemes
elidőzni a gótikus bordák között,
elképzelni, hogy kilencszer ekkora
kereszt alakú templomban állunk,
majd ezt az élményt nem feledve,
egyszer megnézni a romokat eredetiben is.
Érdekes arra is kitérni, hogy a középkorban Szekszárd nem volt
megyeszékhely, hiszen a névadó
az Tolna, bár a középkorban nem
volt még fixen ez meghatározva, a
közgyűlés helye számított. Az Árpád-korban Tolna töltötte be ezt
a funkciót, aztán a török hódoltság
időszakára megszűnt létezni a megye, és a visszafoglalás után alakult
újra, de kisebb méretben, mert a
birtokos családok kihalása miatt
nem ismerték a pontos határokat.
Somogy és Baranya megye viszont
gyarapodott méretben Tolna rovására. Ahogy tovább sétálunk, a
középkori településekkel ismerkedhetünk, sok olyan interaktív
részlettel, ahol kézbe is vehetjük a
tárgyakat, vagy számítógépeken is
bővíthetjük tudásunkat. Változatos
múzeumpedagógiai foglalkozások közül is választhatnak az idelátogató óvodások, általános és
középiskolások. Bepillanthatunk
egy 16-17. századi fazekasműhelybe, aminek tárgyait Decs környékén tárták fel. Érdekes látni, milyen
széles volt a gyártott tárgyak köre,
még kályhacsempét, de halászháló-nehezéket is készített a mester,
sőt malacperselyt is. Az utolsó teremben már 19. századi emlékek
láthatók, az akkori lakáskultúrával
ismerkedhetünk, majd egy toborzási jelenetbe csöppenünk. Végül
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a kastélyok világába pillanthatunk,
köztük pl. a szedresi Bezerédj család birtokának egy életképével,
amelyen Bezerédj Amália mesél
kislányának, Flórinak.
Az emeleti izgalmas időszaki kiállítás témája a tavaly szeptemberben
Simontornyán talált éremlelet. Kisvakond fogadja a terembe belépőket, hiszen egy helybeli vakond
túrta felszínre az érmék egy részét,
ez keltette fel a megtaláló figyelmét, aki aztán értesítette a múzeumot. Egy kis agyagkancsóban rejtették el – a valószínűleg a törökök
elől – menekülők a vagyonukat.
Hogy mikor lehetett ez? Az érméken található legkésőbbi évszám
alapján 1543-ban vagy az azt követő években. Az 1625 darab érmeegyüttes magyar, osztrák és török
ezüstérmékből áll. Páratlan része
a kiállításnak, amikor kalapáccsal

kis alumíniumérmére mi magunk is
verhetünk pénzmintát. Az enyém
egy kicsit elcsúszott, de ilyen biztosan nincsen másnak.

Vármegyeháza – Mattioni
Eszter (1902–1993)
képzőművész munkássága
Lovas Csillával az Irodalom házában találkoztunk, de először átsétáltunk a vármegyeházára. Ezen a
részen folyik a Séd patak, kiértünk
a Béla király térre, elsétáltunk a
belvárosi római katolikus templom
mellett, amelyben éppen harangoztak. Egy irodalomtörténésszel
a városi séta is más dimenzióba
emelkedik, mert olyan apró részletekre tudja felhívni a figyelmet,
amely fölött a hétköznapokban elsiklunk. Mészöly Miklósról később
lesz szó, de rápillantottunk az egy-

kori szülőházára a templommal
szemben a sarkon, és annak különleges építészeti részleteire. Egykor
takarékpénztárként
funkcionált,
emiatt méhecskés díszítéseket láthatunk rajta, a tetején pedig egy
kaptár is látható. A városháza szecessziós homlokzatára is vessenek
egy pillantást, ha erre járnak.
Ahogy beléptünk az épületbe,
mindjárt felhívta magára a figyelmet az 1832-ben készült farönkös
térburkolat. Szemben a romkert
(I. Béla király által alapított apátság romjai) megépített részletét
láttuk nemrég, de mentünk is fel
az emeletre, ahol Mattioni Eszter
munkái találhatók. Neve olaszosan cseng, és valóban, édesapja
Olaszországból érkezett Szekszárdra selyemhernyó-tenyésztési
szakértőként, mellesleg amatőr
festő volt. Édesanyja Török Erzsébet óvónő (az 1836-ban Augusz
Antal és Bezerédj Amália által alapított szekszárdi kisdedóvóból
alakult állami óvoda első óvónője
1902-től – mondhatjuk az első állami alkalmazású óvónő Szekszárdon). Nagyanyjáról majdnem mindenki hallott már, hiszen ő volt
Sass Erzsike, akihez Petőfi Sándor
a Négyökrös szekér című versét
írta. Édesapja korán meghalt, de
az előző házasságából származó
féltestvérei segítették Esztert a
későbbi művészeti tanulmányai finanszírozásában.
A szolnoki művésztelepen alkotott
tíz éven át, ahol talán Aba-Novák
Vilmos stílusa hatott rá leginkább.
Pólya Ivánnal kikísérletezték az ősi
mozaik új változatát, a hímeskövet,
amelyet alapvetően egy épületdíszítő technológiának szántak.
A folyosón Csilla mindjárt el is magyarázza ennek a technológiának
a részleteit. A kép megtervezése
után a művész öntőformát készít,
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ebbe kerülnek be a különböző
nagyságú kövek és féldrágakövek,
márványdarabok, amelyeket natúr és színezett betonnal fed be.
Száradás után kifordítja, az élesebb kontúrokat kivési, a felületet
átcsiszolja. Ezzel a technológiával
nagy méretű alkotások is készíthetők, az első ilyen munkája volt
1942-ben a Budapesti Csokoládégyárban a Csokoládé útja. Ezt jó
néhány egyházi megrendelés is
követte, például a Rókus-kápolna
szentélyében, illetve altemplomában. A technológia a fizikai erejét
is próbára tehette, egy kivitelező

csapat támogatására is szüksége
volt, de a végső simításokat, véséseket ő maga készítette. Később
a szocializmusban számára megengedett volt egyházi témájú művek készítése. Jellemző rá, hogy
kedvenc témáit többször elővette élete során, így rajz, hímeskő
és festményvariációk készültek.
Az ötvenes évektől Budapesten,

Kelenhegyen telepedett le, ott élt
egészen haláláig. Életművének jelentős részét Szekszárd városának
adományozta, hiszen gyermekkora emlékei, családja kötötte ide.

Mészöly Miklós
(1921–2001) emlékháza
Molnár Miklós néven született
Szekszárdon, itt élt 1948 nyaráig
– kivéve az egyetemi és katonaéveket. 1947 márciusától a 48-as
fordulatig laptulajdonosként szerkesztett újságot saját nevén, Mészöly Miklósként pedig a tárcákat

írta. Az apai nagymamája családnevét választotta írói névként, de
később ezt fel is vette. 1949-ben
Polcz Alaine pszichológust vette
feleségül, aki borzalmas traumán
ment keresztül a második világháborúban, amikor szovjet katonák megerőszakolták, kínozták,
egészen a klinikai halál állapotáig.
Pályája kezdetén elmebetegekkel
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folytatott művészeti terápiát, később gyermekklinikán dolgozott
nagyon súlyos beteg gyermekekkel és hozzátartozóikkal. Házasságuk nem volt felhőtlen, az író
sokszor hűtlen volt feleségéhez,
amely kiderül a nemrég megjelent
levelezésükből is.
Az ötvenes években a megélhetést a gyermekirodalom jelentette
az író számára, ahogy akkoriban
sokaknak. Egy kicsit felnőttesek is
a meséi – emeli ki Csilla. A Reich
Károly által illusztráltak a mai napig a könyvpiacon vannak.
Szülővárosához édesanyja kötötte, majd a hatvanas években a
Remete-kápolnához közel található Porkoláb-völgyi tanyába járt ki
rendszeresen, ahol megírta első
regényét az Atléta halálát, és részben a másodikat, a Saulust. Ez tulajdonképpen néhány nyarat jelentett, de az itt írt művei jelentősek.
Budapesten a Városmajor utcában
egy korábban műteremként funkcionáló lakásban éltek ötven éven
keresztül feleségével, a kiállításon
ennek két szobarészletét láthatjuk.
Az egyik a nagy ablakos műteremszoba részlete, az író könyvtárával,
berendezési tárgyaival. A másik,
a lakás legkisebb szobája, ahol
az utolsó éveit töltötte, mert egy
agyvérzés után – amiből szépen
felépült –, a nagy terekben nem
érezte jól magát, és ebbe a pici
szobába húzódott vissza.
1991-ben lett Szekszárd díszpolgára, és 1992-től a város visszahívta
az író-politikus találkozókra, amelyeknek egyik szervezője és védnöke volt néhány évig. Halála után
felesége ajándékozta férje hagyatékát a városnak, ő alapította meg
a Mészöly Miklós Egyesületet és
-díjat, ami a kortárs irodalmárok
egyik jelentős elismerése, anyagi
tekintetben is.
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„Humorban nem ismerek tréfát”
Czibuláné Mayer Szilvia | Illusztráció: Czibuláné Mayer Szilvia
„Magyarázom a bizonyítványom”,
„…a jó tanuló felel”, „…az én gyerekem és a te gyereked veri a mi
gyerekünket” – örök klasszikusok, részei a magyar beszédkultúrának. A legnépszerűbb és legtöbbször olvasott, idézett költőnk,
írónk, humoristánk, filozófusunk,
Karinthy Frigyes, a Nyugat lángelméje 1887. június 25-én látta meg
a napvilágot Budapesten. Ha élne,
biztosan nem haragudna e karikatúráért. Nem közvetlenül bölcselkedve fejtegette nézeteit, hanem

többek között széles repertoárját.
Legjobb barátjával, „játszópajtásával”, Kosztolányi Dezsővel
gondoskodtak kortársaik szórakoztatásról, akár az akkori romló,
háborúba rohanó európai helyzetet felvázolva.
A Markó utcai gimnáziumban már
verseket, színműveket, kalandos
történeteket, meséket írt, de iskolai bukása miatt apja több ezer
versét elégette. Érettségi után
matematika–fizika szakon, böl-

„Paródiasorozata voltaképpen
az irodalom lehetséges
formáinak végigpróbálása és
leleplezése.”
Babits Mihály
írásaiban hagyta meg örökül az
életfilozófiáját. Nővére, Mici – aki
után a későbbi mackóhős a nevét
kapta – készítette a nyers fordításokat testvérének, mert Frigyes
sem angolul, sem németül nem
beszélt tökéletesen. Apjuk, Karinthi József szegény, de művelt tisztviselő volt, a Magyar Filozófiai Társaság alapító tagja, családnevét
Kohnról változtatta meg, s nyolc
gyermekéből hatot felesége, Engel Karolina korai halála után
egyedül nevelt fel. Karinthy Frigyes tehetsége, találó rajzai, csipkelődő szófordulatai, jövőlátása
és kritikái megmutatkoztak teljes
életművében; versek, fordítások,
újságcikkek, elbeszélések, szatírák, tudósítások, riportok, novellák, karcolatok, regények alkották

Babits megállapításai Karinthyról
telitalálatok voltak, miszerint a világot fantasztikumra és realitásra
osztotta, ösztönre és tudatra, abszolút és relatív értékekre, mely
gondolkodás abban a korban különleges helyet biztosított számára az irodalmi életben.
Filozofikusan, de lendületesen írt,
kávéházi beszélgetései alkalmával születtek zseniális szójátékai
és szállóigéi, melyeket tudományosított és intellektualizált. A későbbi novellista költőként indult

„Ez a marha volt köztünk a
legnagyobb zseni.”
Kosztolányi Dezső

csészkaron és orvostanhallgatóként is tanult, de sosem szerzett
diplomát. Szenvedélyesen imádta
a természettudományokat, amelyek anyagát rendszeresen felhasználta irodalmi műveiben. A Tanár
úr kérem (1916) széles olvasóközönségének írója mindig kutakodó, magyarázatot kereső ember
volt, s a könyv – mely részletenként készült el – alapötletében az
iskoláskori éveket mint az élet legnagyobb konfliktusát állította be.

önirónikus és groteszk humora is
egyaránt megmutatkozott, és újságcikkei, versei vetekednek legjobb prózáival. Első kisregényét,
a Nászutazás a Föld középpontján
keresztült már 15 évesen megírta. 1906-ban Az Újság című hírlap
munkatársa lett, itt kötött életre
szóló barátságot Kosztolányi Dezsővel, ők lettek a legendás páros.
Novellái, paródiái sorra jelentek
meg a budapesti lapokban, de országos ismertségét az Így írtok ti
(1912) című paródiakötete hozta
meg. Ebben humorosan fejtegette
és mutatta meg, hogyan és hányféle módon írhat egy költő, őket is
és az irodalmat is közelebb hozva
az olvasóhoz.
A háborúba behívott és állandó
rovattal jelentkező író a Hadik Kávéház törzsvendége és rendíthetetlen pacifista volt. 1914 szeptem-
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berében feleségül vette Judik Etel
elvált, többgyermekes színésznőt
(Bogát), kitől Gábor fia – a későbbi költő – megszületett, felesége
azonban 1918-ban spanyolnáthában
elhunyt: „Úgy érzem, agyamban daganat képződött...” – írta személyes
válságában. Majd 1920-ban összeházasodott az akkor népszerű, temperamentumos természetű Böhm
Arankával, s kapcsolatuk gyümölcse Karinthy Ferenc (Cini) író lett.
Karinthy Frigyes mesterének Jonathan Swiftet vallotta, az Utazás Faremidóba (1916) és a Capillária (1923)
utópikus regényeinek, majd a Kötéltánc (1923) című művének szereplői
is elvont gondolatainak kifejezői.
A Nem mondhatom el senkinek kötetében (1930) változatos novellái,
humoreszkjei igen gondolatgazdagok, és az Üzenet a palackban
(1938) nem sokkal halála után jelent
meg. Írásaiban gyakran panaszkodott arról, hogy az emberek sosem
figyelnek az intő szóra, a művésznek
alkalmazkodnia kell a hallgatóhoz
(Cirkusz c. novella).

„Külsőben semmiképpen
sem hasonlítottak egymásra,
annál inkább lelki alkatban.
Mindketten rendkívül
érzelmesek, kamaszosan
játékosak, konvenciómentesek.
Fütyültek minden hivatalos
tekintélyre, a sajátjukéra is.”
Kosztolányi Dezsőné
Az 1929-es Láncszemek című novellája fogalmazta meg először a hat
lépés távolság – később világhírű
– elméletét, miszerint a földön néhány kapcsolat ismerőseinek köre
kiadja az egész emberiséget e láncon keresztül. 1932-től 1938-ig a
Magyar Országos Eszperantó Egyesület elnöke volt, Baumgarten-díjjal
is jutalmazták 1935-ben. 1936-ban

Derengés

Vak voltam – látom a szemed
Süket voltam – hallom a hangod
Néma voltam – gügyögni kezdek,
Légy csendben, hallod?
Hallod? Torkomba zümmög
Elnyújtott, furcsa, vádoló panasz:
De messze, messze, de régi, de
mély –
Hogy sír! Mi az?
Asszonyt igéző férfi búg,
Vagy ölbekúszó, gyönge gyermek?
Anyám, nem jó volt. Szülj meg újra.
Rossz voltam. Verj meg.

Stockholmban agydaganatát sikeresen megműtötték, és betegségével,
műtétével kapcsolatos élményeiről
és gondolatairól megírta az Utazás
a koponyám körül című népszerű,
sajátosan taglalt regényét, amelyet
önmegfigyelések sora és valós tapasztalok okán nem véletlenül ajánlott a tudománynak is.

„Férfi és nő hogy érthetnék meg
egymást? – hisz mind a kettő
mást akar – a férfi a nőt,
a nő a férfit.”
Karinthy Frigyes
A Mennyei riport c. regénye is hasonlóan értékes és izgalmas. Hirtelen, tragikusan – egy veszekedés
után – 1938. augusztus 29-én Siófokon agyvérzésben hunyt el.
Irodalmi témái és műfajai talán a
legszélesebb, kései költészete mégis egyszerűbb hangú, de munkáiban
mindig visszaköszön a humor, és az
impresszionista látásmód helyett inkább megindító gondolatok jellemzik. Személyes életének érintettsége
révén sokat foglalkozik a nő és férfi
közti különleges kapcsolattal, behe-
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lyezve őket különböző szituációkba,
és az örök, kibékíthetetlen nemek
közti harcban zseniálisan mutatja be
az elnyomott férfit. De mindezt nem
gyűlölködve, hanem tisztelve teszi,
leborulva a gyengébbik nem előtt,
finom, ám kacérkodó, de szalonképes erotikával, karinthysan tálalva.
Öntudatosabb, gondolatibb, felfedezőbb és talán függetlenebb volt
bárkinél, ami akkor szokatlan volt.
Lírája semmiképp sem szerelmi,
hisz azon keresztül sem engedett
betekintést saját életébe, személyisége kevéssé mutatkozik meg művészetében. Ám verseiben magát
a szerelmet szenvedéllyel, bátran,
remekbe szabottan tálalta, hiszen
műveinek forrása a természettudományok mellett a lélektan is volt,
megszőve és megszülve briliáns
szatíráit, véleményeit, közben keresve a társadalmi összefüggéseket.
Elkeserítette az embertelenség, a
gonoszság, leszármazottai méltán
lehetnek ma is büszkék rá.
Ősz

Tűz, melegíts, ne égess
Égő sebet szivemre;
Nap, ne vakíts, világíts,
Nem nézek a szemedbe.
Asszony, puhácska száddal
Csókolj, ne a fogaddal;
Ki önnön sírod ásod
Ember, ne ránts magaddal.
Virág, maradj az ágon,
Megvárom a gyümölcsöd
Nem rugdalok markodba
Végzet, lazítsd a görcsöd.
Élet, mindenki éljen
S ne tudja meg, miért él;
Ígérd már másnak, Isten,
Amit nekem igértél.
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REND A LELKE

TAMF-projekt:

IT-fejlesztések a háttérben
Susán Janka | Fotó: Bodajki Ákos, László-Boglári Orsolya

A mai összetett világban a munkaszervezés, munkairányítás legfőbb támogatója az informatika, így van
ez az atomerőműben is. A Termelési Alrendszer Működésfejlesztési (TAMF) Kiemelt Projektben jelenleg
folyó munkák jelentős része is IT-vonatkozású, ezért folytatjuk az MVMI Zrt.-s kollégák bemutatását.
Mosolygó Sándorral és Schoner Zsolttal beszélgettünk a Műszaki Rendszerek Osztályról, akik jelenleg
az Asset Suite (AS) 6-os verzióját üzemeltetik munkatársaik segítségével, és az AS 9-es verziójú műszaki
vállalatirányítási rendszer központi részét (a „lelkét”) alakítják ki, majd biztosítják, felügyelik a működését és karbantartását.

Mosolygó Sándor – senior
rendszermérnök
–– Hogyan kapcsolódsz az atomerőműhöz?
–– 1993. szeptember 13-án kezdtem el az atomerőműnél dolgozni, majd 2006-ban, az MVMI

megalakulásakor jöttem át ide.
Az AS-rendszer elődjével még
az atomerőműben ismerkedtem meg 2004-től, a fejlesztési
és adatbetöltési munkacsoport
vezetőjeként. 2009-ben már az
MVMI-nél vezettem az AS6rendszert elindító projektet,
amellyel azért még a következő

évben is voltak feladatok. Jelenleg az AS9 bevezetésére alakult
projektet vezetem az MVMI oldalán.
–– A nyár derekáig az AS6 plusz elindításán dolgoztatok, most a fókusz az AS9-re került. Jelenleg mi
jelenti a nagy kihívást számotokra?
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–– Az részben igaz csak, hogy az
AS6 pluszhoz kapcsolódó feladatok befejeződtek, mert vannak
még ehhez köthető üzleti igények.
A következő karbantartásra pont
most terveztünk be ilyen jellegű
feladatokat is. Ezek természetesen nem olyan horderejű IT-funkciók, mint az induláshoz szükségesek, de még ezeket is menedzselni
kell. Ami kihívást jelent, hogy a
változó körülmények miatt visszahatást kell kezelnünk az AS6-ra
vagy akár más területekre is. Ilyenek pl. a WANO-vizsgálatokból
eredő változtatások vagy akár az
egyik fő feladat, az AS9-hez kapcsolódó adattisztítási és -transzformációs feladatok. Stratégiai
döntésünk volt a projektben, hogy
lehetőség szerint a forrásrendszerekben kell ezeket a módosításokat megtenni. Az AS-verzióváltás
projektje maga is egy összetett
feladathalmaz. Az MVMI oldaláról jelenleg 53 munkatársammal
dolgozunk ezen a feladaton, és
ezenfelül még több alvállalkozónk
is segíti a projekt előrehaladását.
A feladat végzése nagyon feszes
ütemterv szerint zajlik, és próbáljuk a rendelkezésre álló fejlesztői,
illetve alvállalkozói kapacitást minél jobban kihasználni.
–– Az AS6 pluszhoz kapcsolódó
változások előremutatók már az
AS9-re?

–– Azt jól érzékeled, hogy összetett csapatmunkát kell megvalósítanunk – több szinten is. A projekt
végrehajtása során az üzleti folyamatok változtatását az atomerőmű
TAMF-projektje határozza meg.
Ennek támogatása IT-rendszerekkel, illetve a megvalósítás már a mi
feladatunk.
–– Úgy érzem, a munkádhoz jelentős műszaki ismeretre is szükség
van. Nem kérdeztem még, de kí-

váncsi vagyok, hogy milyen végzettséged van.
–– Villamosmérnökként kerültem
anno az erőműhöz, emellett műszaki informatikus végzettséget is
szereztem a kétezres évek elején.

–– Igen, az volt a koncepció, hogy
az AS6 plusznál olyan fejlesztéseket hajtsunk végre, amelyek az
AS9-működést fogják segíteni
mind az atomerőmű üzleti, mind a
mi IT-működésünk oldalán.

–– A tudásod melyik részére van
szükség leginkább ehhez az ös�szetett feladathoz? Az AS-rendszerrel kapcsolatos tudásod hogyan épült be?

–– Az AS-rendszer működéséhez
ti biztosítjátok az alapot? Nálatok
futnak össze a szálak?

–– Az a helyzet, hogy a közvetlen programozást egyre kevésbé gyakorlom, ez egy kicsit el is
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szomorít, mert a projektvezetés
nem erről szól. Ütemterv, műszaki tartalom és határidők határozzák meg a mindennapokat, ezek
körül forognak a gondolatok. Ebben a történetben én inkább azzal
foglalkozom, hogy milyen műszaki megvalósítások vannak és voltak. A műszaki területről jőve nem
egyszerű menedzserré válni, mert
a projektirányítás már leginkább
erről szól. Úgy gondolom, ehhez a
munkához elengedhetetlen, hogy

a projektvezető körül megfelelő
szakértők legyenek, akik a kapcsolódó területekkel kölcsönösen segítő viszonyt ápolnak.
–– Az AS-rendszerismereteket hogyan, honnan lehet megszerezni?
Képzésekre jártok időnként?
–– Az Amerikai Egyesült Államokban használják jelentős mértékben
ezt a terméket, így a gyártó (Hitachi ABB Power Grid – HAPG) oktatási központja is ott van. Ezt természetesen a nagy távolság miatt
nem tudjuk igénybe venni. A projekt során igyekszünk beilleszteni
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a termék részletes megismerésére
vonatkozó képzéseket. Ezenfelül
a gyártó rendszeres időközönként
felhasználói konferenciákat szervez az európai ügyfelei számára. Itt
szóba kerülnek az újdonságok, és a
felhasználók is megosztják tapasztalataikat egymással.
–– Az osztályodon komoly AS-tudás halmozódott fel?
–– Igen, és Magyarországon egyedüliek vagyunk. A termék alapvetően angol nyelvű, a honosítás
IT-technológiai kezelése az MVMI
szakembereinek a munkája.

történni, emiatt a jövőben gyakrabban fogunk ezzel élni. Teljesen
más kihívásokat hoz ez az üzemeltetőcsapat számára, már látszik,
hogy meg kell jobban támogatnunk a tesztelést. Egészen más
megközelítésben kell gondolkoznunk, ennek a kidolgozása van folyamatban.

Schoner Zsolt –
osztályvezető
–– Néhány hónapja vezeted a Műszaki Rendszerek Osztályt. Milyen
területről, milyen tapasztalatokkal
érkeztél az MVMI-hez?

–– Az atomerőműben általam ismert rendszerek közül az AS mérhető leginkább a Petrel olajipari
szakértői rendszerhez, aminek a
fejlesztésén egy 1000+ fős nemzetközi csapat tagjaként vettem részt,
majd csapatvezetőként folytattam ugyanebben a környezetben
a szoftver felhőtechnológiára való
átültetését. A termék hosszú múltra tekint vissza, nemzetközi díjakkal
is elismert. Műszakilag ezt érzem
a legmeghatározóbbnak. A legérdekesebb egy TAMF-hoz hasonló,
transzformációs projekt volt, németországi központtal, gyárakkal
és lényeges kulturális eltérésekkel.
–– Az alapvető végzettséged is
IT-s?
–– Az alapvető végzettségem munkaszervező és mérnök informatikus
MSC.
–– Németül és angolul is jól beszélsz?
–– Angolul beszélek, és örülök,
hogy ezt a projekten is tudom hasznosítani a beszállítókkal történő
egyeztetéseken, technikai megbeszéléseken. A német azért érdekes,
mert ugyan bonyhádi sváb családból származom, tanultam is, de sosem kellett használnom, ezért jelenleg passzív tudással rendelkezem.

–– Az AS9 milyen újdonságokat
hoz nektek szakmai szemmel?
–– Technológiájában óriási változás van. Jelentősen átalakították a
termék architektúráját, más fejlesztőeszközök szükségesek. A gyári
kódokhoz nem tudunk közvetlenül
hozzáférni, úgynevezett kiterjesztésekkel tudjuk finomhangolni a
rendszert. Az alapterméknek jóval
gyorsabb frissítése tud így meg-

–– A versenyszférából érkeztem,
nemzetközi környezetből, ahol
kezdetben szoftverfejlesztőként,
tanácsadóként, később szakmai
és szervezeti vezetőként is dolgoztam. Több mint húsz éve foglalkozom az informatika különböző
területeivel, ebből tíz év telt nagyvállalati környezetben nemzetközi
szoftverprojekteken.
–– Fejlesztőként miken dolgoztál?

–– Korábbi nemzetközi munkáid
és jelenlegi kétlakiságod mellett
mennyire jelent kihívást az utazás?
–– Szeretek utazni, pihentet, a gondolkodást segíti, és kifejezetten
szeretek vezetni. Sokszor utazás
közben van időm elmélkedni, felkészülni egy-egy megbeszélésre, segít rendszerezni a gondolataimat.
Általában heti kétszer ingázom Bu-
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dapest–Paks, néha Bonyhád–Paks
viszonylatában.

–– A TAMF-projektet mennyire sikerült megismerned?

–– Mik az első benyomásaid az új
munkakörnyezetben? Nyugodtabb
az eddigiekhez képest?

–– Alapvetően azt a visszajelzést
kapom, hogy nagyon gyorsan sikerül felvennem a helyi ismereteket, magamnak pedig listát készítek arról, hogy mi mindent kell
még megismernem. Úgy érzem,
hogy vannak területek, ahol elég
biztonságosan mozgok a korábbi
tapasztalataim alapján, és vannak
területek, amelyek megismeréséhez még szükséges némi idő.

–– Ez egy érdekes kérdés. Ha nem
is nyugodtabbnak mondanám, de
pozitív értelemben klasszikusabb
a környezet, részletesebben definiált, azt hiszem, itt még megtalálható az a légkör, ami számomra a
fejlesztést jelenti. A kollégák munkához és egymáshoz való hozzáállása jóval emberibb. A szakmában
igen divatos manapság a DevOps
kifejezés, amit röviden úgy összegeznék, hogy a rendszer építője
és üzemeltetője egy és ugyanaz a
csapat. Az osztályomnál ezt a valóságban tapasztalom. Ezt nagyon
fontos értékének érzem ennek a
csapatnak.
–– Az, hogy atomerőművet szolgáltok ki, mennyire határozza meg
a munkastílust?
–– A korábbi tapasztalataimmal
összehasonlítva, tömören megfogalmazva más a fókusz. Részletesebb a fejlesztési folyamat, lényegesen több az elemzési funkció és
a valódi gondolkodás, kevesebb
a programozás/kódolás. Úgy fogalmaznék, hogy testre szabjuk a
rendszert egy jól meghatározott
keret mentén. Azt látom, hogy az
erőművi rendszereinknél a megbízhatóság és az eljárásrendekhez
való illeszkedés számít leginkább.
A kétheti fejlesztési és élesítési ciklusokban gondolkodás megtanítja
az embert egyfajta előrelátásra,
elővigyázatosságra és tesztelési alaposságra, amelyeknek mind
hasznát veszem az itteni munkám
során.

–– Mivel tudod leginkább segíteni a projektet?
–– Azt gondolom, a nem atomerőmű-specifikus tapasztalatokkal, amelyek hozzájárulnak a sikerhez, mint pl. a kommunikáció
erősítése vagy korábbi szoftverfejlesztési tapasztalatból adódó
modellezési/architektúratervezési tudás, fenntartható IT-gondolkodás. Az optimális megoldás
megtalálásában szerzett szemléletem is jól hasznosítható, és
vannak tapasztalataim a beszállítókkal való kapcsolattartásban
is. Ahogy látom, a projektben a
megbízhatóság, alaposság és
stabilitás az elsődleges prioritású
szempontok, valamint az ezekre
cizellált sebesség.
–– Mit érzel a projekt nagy kihívásának?
–– A tervezett változások megfelelő időben és minőségben történő megvalósítása, a kommunikáció, a változáskezelés minden
projektnek nagy kihívás, de egy
transzformációt nem szabad siettetni. Alapvetően egy transzformációs projekt ütemterve nagyon
nehezen tervezhető, a vízió adott,
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Asset Suite (AS) rendszer

Az atomerőmű műszaki vállalatirányítási rendszere, ami integrált módon biztosítja a felhasználók számára a műszaki
alapadatokat és tranzakciókat
az üzemeltetés fő folyamatai
mentén. A TAMF kiemelt projekt egyik részeredményeként
2021. július 3-tól bevezették a
nemzetközi sztenderd nukleáris működési modell (SNPM)
AP-928 Munkairányítási folyamat alapján kidolgozott
TMI-eljárásrendeket és a folyamatokhoz igazított AS6 informatikai alkalmazást (AS6+).
A működésfejlesztés átalakításának következő lépcsőjében
történik meg az AS-rendszer
verzióváltása a 9-es főverzióra (AS9), valamint közel 30 további IT-rendszer integrációja,
amivel egyidejűleg további jelentős folyamatváltozások valósulnak meg.
és ahogy mondani szokás, nem
az úticél számít, hanem az utazás.
Az emberek és a bennük rejlő tudás az érték, minden más változik
körülöttünk.
–– Mivel tudsz kikapcsolódni?
–– Talán kevesen tudják rólam,
hogy Bonyhádon a városi horgászegyesület csapatának tagja voltam, másodosztályban nyertünk
többször is a megyében. A horgászat mellett szeretek olvasni,
túrázni a családdal, kerékpározni,
gyerekekkel barkácsolni. Nyáron
készítettünk íjat, tengeralattjárót,
ami éppen érdekli őket, abban
mélyedünk el. Ezek a momentumok rendkívül fontosak a mély
családi kötelék kialakításában.
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A beruházási terület szomszédságába
költöztek a Paks II. mérnökei
Paks II. Zrt. | Fotó: Paks II. Zrt.

Elkészült az Erőmű-beruházási Központ. A konténerekből épült irodaház közvetlenül a létesítendő új
atomerőművi blokkok szomszédságában lévő területen áll. A Paks II. Zrt. mérnökei szeptember elején
vették birtokba az épületet.
Az új atomerőmű építéséhez
igazodva változik a Paks II. projektben dolgozók létszáma, tevékenysége és akár munkavégzésének helye is. Míg korábban, az
engedélyezés szakaszában meg-

A korszerű irodaház 259 elemből állt össze

felelő volt a projekt helyszínétől
távolabb dolgozni, addig a fizikai
megvalósítás során már fontos,
hogy a Paks II. Zrt. szakemberei
minél közelebb legyenek az építkezéshez. Ezzel párhuzamosan

pedig a projekten dolgozók száma is emelkedik.
Az „építési-szerelési bázis” (CEB)
61,6 hektáros területén 119 létesítmény épül fel a közeljövőben.
Az épületek és építmények által
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Érkeznek a mérnökök az Erőmű-beruházási Központba

elfoglalt terület 8,7 hektár. Ezen
a területen található a 300 fő befogadására alkalmas Erőmű-beruházási Központ is, amelynek
építése kevesebb mint egy évvel
ezelőtt kezdődött meg. A West
Hungária Bau Zrt. 259 konténerből építette fel a kétszintes, modern irodaházat közvetlenül az
atomerőművi blokkok számára
kijelölt terület mellett.
Az egyes konténerelemeket daruval emelték a helyükre, s illesztették azokat egymáshoz. A munka ezen része három hónapig
tartott. Az utolsó konténer 2021
februárjában került a helyére,
ezt a belső munkálatok követték.
Az épület műszaki átadására a
terveknek megfelelően 2021 jú-

niusában került sor. Az épület
előtt kerékpártárolót, parkolót
alakítottak ki, valamint az udvar
parkosítása is megtörtént.
A konténer-irodaházak ugyanazt
a komfortot nyújtják, mint a hagyományos épületek, de költséghatékonyabbak, emellett környezetkímélők is.
A területen folyamatos a munkavégzés. Márciusban megkezdődött a kétszintes, 1200
négyzetméteres betonvizsgáló
laboratórium építése is. Ez az
erőmű-építkezést kiszolgáló betonkeverő üzem kivitelezésének első mozzanata. Az üzem az
építési-szerelési bázis egyik kiemelkedően fontos létesítménye
lesz, akárcsak az acél- és beton-

acél-szerelő komplexum, amely
az építkezés során felmerülő
betonacél-, kisebb fémszerkezetigény biztosítására szolgál majd.
Ezekben az épületekben több
mint 300 szakember évi mintegy
45 ezer tonna fémszerkezet gyártásáról fog gondoskodni. A laboratóriumban pedig mindezek minőség-ellenőrzését végzik.
Lesznek még a területen – a teljesség igénye nélkül sorolva
– igazgatási és kiszolgálóépületek, szerelőkomplexumok, szállítási létesítmények, betonkeverő
üzem, acél- és betonacél-szerelő
üzem, villamos szerelési, korróziógátló munkálatok komplexuma vagy éppen légtechnikai
üzem.
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„Csak körbe-körbe…”
RHK Kft. | Fotó: Wikipédia, www.mta.hu
Bizton állíthatjuk, hogy az energiaszektor a gazdaság egyik hangsúlyos pillére, életünk fontos része,
ugyanakkor a legtöbb támadást is „neki” kell elszenvednie, leginkább az atomenergia-ágazatnak. Jól
látszik az, hogy az ellenzők számos esetben csupán kiemelnek egy-egy szempontot, így bizonygatva
igazukat (és hergelve a közvéleményt), ilyen például a gazdaságosság, a baleseti kockázatok vagy a radioaktív hulladékok hosszú kezelési/tárolási idejének kérdése, pedig szakértők által egyértelműsíthető,
hogy az atomenergia felhasználása lehet a fenntartható gazdasági fejlődés megvalósításának egyik jelentős eszköze.
Létünk minden szegmensében felfedezhető a körforgás, a nukleáris
üzemanyaggal sincs ez másként.
A ciklikusság itt is tetten érhető,
a kezdetektől, azaz az urán bányászatától a nukleáris hulladék kezeléséig. Az uránérc az urántartalom
mellett meddő kőzetet is tartalmaz, ezért az őrlés után kimossák
az őrleményből az uránt. Következő lépésben a finomítás során
leválasztják a szennyeződéseket.

Ennek eredményeként keletkezik az uránkoncentrátum. Ezeket
az úgynevezett „sárga pogácsákat” az uránbányából az átalakító- és dúsítóüzemekbe szállítják.
A dúsított urán-hexa-fluoridot a
fűtőanyaggyárakba szállítják, ahol
urán-dioxid-port nyernek belőle.
Ebből készítik el azután az uránpasztillákat.
A fűtőanyagot a reaktorba helyezik,
ahol az több éven át marad az aktív

zónában a kiégési idejétől függően.
A jelenleg működő atomerőművek
többségében olyan üzemanyagot
használnak, amely henger formájúra gyártott, közepén lyukas – az
imént említett – urán-dioxid-pasztillákból áll. Ezeket a fűtőelemrudak hermetikusan lezárt csöveiben
helyezik el, amelyekből kazettákat
állítanak össze. A reaktorban végbemenő hasadás és aktiváció eredményeként az üzemanyag össze-
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tétele jelentősen átalakul, lefedve
a teljes periódusos rendszert.
„Dolga végeztével” a kiégett fűtőanyagot a reaktorból eltávolítják,
és pihentetőmedencékben hűtik,
majd átmeneti, később végleges
elhelyezésre bocsátják, illetőleg reprocesszálásra szállítják.
Beszélhetünk nyílt üzemanyagciklusról. Ez esetben a fűtőelemek
közvetlen, azaz feldolgozás nélküli végleges elhelyezése során nem
kell bonyolult kémiai folyamatokat végezni. A reaktorból kikerült
üzemanyag az átmeneti tárolás
után – ahol aktivitása és hőtermelése néhány évtized alatt több
nagyságrendet csökken – kerülhet a végleges tárolóba. A kiégett
üzemanyag végleges elhelyezésére mélyen a földfelszín alatt kialakított tárolók jelentik majd a
legjobb, legbiztonságosabb megoldást.
A másik lehetséges út a zárt
üzemanyagciklus, amelynek két

fontos előnyére érdemes rámutatni. Az első, hogy a kiégett
üzemanyagból ki lehet nyerni a
hasadóképes izotópokat, és fűtőelemeket lehet gyártani további
természetes urán felhasználása
nélkül. A második pedig az, hogy
általa csökkenthető a nagy aktivitású hulladékok mennyisége, aktivitása és radiotoxicitása. A fejlett
újrafeldolgozás technológiájának
kidolgozása egyelőre laboratóriumi léptékben zajlik. Ipari méretű
alkalmazása talán e század közepére várható.
A magyar Országgyűlés a
21/2015. (V. 4.) OGY-határozattal
elfogadta a kiégett üzemanyag
és a radioaktív hulladék kezelésének nemzeti politikáját. A nemzeti politika szerint az energetikai
reaktorok
üzemanyagciklus-zárásának módjáról ma még nem
szükséges végső döntést hozni.
Azonban a kiégett üzemanyag
közvetlen elhelyezéséhez vagy a

kiégett üzemanyag feldolgozása
során keletkező radioaktív hulladékok végleges elhelyezéséhez
mindenképpen szükség van egy
biztonságos tárolólétesítményre.
A nemzeti politika szerint Magyarország referencia-forgatókönyvként az atomerőművi eredetű kiégett üzemanyag közvetlen hazai
elhelyezésével számol.
Ennek ellenére fontos kiemelni
azt is, hogy az alkalmazott stratégiánk a lépésről lépésre, mérlegelve történő előrehaladás.
Az előrehaladást a végpont, a
mélységi geológiai tároló telephely-kiválasztásának végrehajtása
jelenti, míg a mérlegelés a nukleárisüzemanyag-ciklus zárószakaszára irányuló szolgáltatások és
kutatás-fejlesztési tevékenységek
nyomon követésében érhető tetten. A kutatás-fejlesztési munkákba hazai egyetemek és kutatóintézetek is sikeresen kapcsolódtak
be.
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ASE örökös tag 2021: László Zoltán
Susán Janka | Fotó: Molnár Gyula, Susán Janka

Szeptember 8-án megható ünnepségen vehette át az Atomerőmű Sportegyesület idei évi örökös tagjának elismerését László Zoltán. Számomra meglepő volt hallani, hogy már tizenöt éve az ASE Vitorlás
SC elnöke, de a vitorlázáshoz szinte a szakosztály kezdete óta kapcsolódik. Mondhatjuk, hogy az élete,
a mindennapjai meghatározó része a vitorlázás, amely a családja támogatása nélkül nem működhetne.
Náluk mindenki szereti a vizet és a Balatont, és nem unják a Paks–Balatonfüred-távot, amit nem tudom,
hányszor tehettek már meg. Egy napfelkelte a vízen, finom vacsora a parton, jó társaságban számukra
sokat jelent.
Zoli igazi közösségi ember, enélkül
a sportkör vezetését nem tudná
ilyen szinten végezni. Alátámasztja ezt mindjárt a beszélgetésünk
elején, amikor hangsúlyozza, hogy
ezzel a díjjal nemcsak őt ismerték
el, hanem a kis paksi „vitorlástár-

sadalmat” is, amelyben rajta kívül
sokan dolgoznak.
–– Hogyan élted meg a díjátadót?
Úgy hallottam, megható volt.
–– Újítottak a szervezők. A köszöntőben Koppány Emese (a klub
kommunikációs vezetője) mesélt

az eddigi munkámról, aki jól ismeri az itt folyó munkát, így sokkal személyesebb hangvételűvé
vált az ünnepség. Örültem annak,
hogy feleségem is ott állhatott
mellettem ezekben a szép pillanatokban. Bevallom, büszke vagyok
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arra, hogy idén rám gondoltak e
díj kapcsán.
–– Hogyan ismerkedtél meg a vitorlázással?
–– 1987-ben már az üzemvitelen
dolgoztam, először a kollégáim
hívtak el vitorlázni Balatonfüredre. Az erőmű üdülője már megnyitott ezekben az években, de a
vitorlázás ekkor kezdte bontogatni a szárnyait. A mostani korszerű
kikötő elődjeként egyszerű stég
épült még csak meg, a hajópark
pedig kalózokból állt. Az üdülőből kiskocsival toltuk le a hajókat,
tettük vízre, majd vitorlázás után
húztuk vissza. A régi kollégáim közül Schreiner Palit és Gaál Pistit
említem, akikkel eleinte vitorláztunk, nekik sikerült megfertőzniük
a vitorlázás szeretetével. Azonban
ekkortájt születtek a gyerekek,
kezdtünk bele az építkezésbe,
egyetemre jártam, és három műszakos munkarendben dolgoztam,
így kevés idő jutott erre. 1996-ban
már kikerültem a műszakozásból,
könnyebben tudtam illeszteni a vitorlázást a mindennapokba, valamint felépült az atomerőmű füredi
vitorláskikötője. A vitorlásvizsgára
már a klub berkeiben készültem,
majd 2002-től aktívan bekapcsolódtam a klub életébe, a vezetőségbe is beválasztottak egy fiatalítási hullám alkalmával.
–– Milyen hajókkal, taglétszámmal
indult az egyesület?
–– Az egyesületnek akkor öt
nagyhajója volt, innen kezdtük el
a hajópark fejlesztését minőségi
cserékkel. A kalózparkot is korszerűsítettük, vannak motoros hajóink, elkezdődött a versenyélet.
Ezzel párhuzamosan emelkedett a
taglétszám is, az akkori negyvenötven főről a mostani háromszáz
fölöttire. A tagok között nem csak
az erőműves dolgozókat talál-

juk ma már, rajtuk kívül vannak az
MVM-cégcsoportból, a kikötőbérlőkből és az abszolút „külsősök”
közül is néhányan. Jelenleg úgy
tűnik, ennél nagyobb létszám már
gátolná a működésünket, ezért
létszámkorlát bevezetésén gondolkozunk.
–– Milyen céllal alakult a szakosztály?
–– A tagok a versenyzésbe is belekóstolnak, sőt nemzetközi versenyeken is indulnak alkalman-
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ként, de alapvetően szabadidős
szakosztályként működünk, nem
a versenysport a célja. A jelenlegi működési keretek ezt nem
tudják támogatni. A rendszeres
gyerektáborok célja sem versenyzők nevelése, hanem a vízi élet, a
vitorlázás megismertetése, megszerettetése. Aki a versenyzést
komolyabban gondolja, annak
van lehetősége az MVM SE-nél
folytatni, amellyel jó kapcsolatot
ápolunk.
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–– Az országban vannak a VSC-hez
hasonló klubok?
–– Elvétve, mivel a hajóparkunk
nem
magántulajdonban
van.
Az MVM SE is hasonlóan működik,
de rajtuk kívül csak néhány. Léteznek nagy múltú egyesületek, ahol
csupán néhány saját tulajdonú hajót tartanak versenyzésre.
–– Mekkora részét teszi ki a vitorlázás a mindennapjaidnak? Egy vitorlásszezonban mennyi időt töltesz a
Balatonon?
–– Nagyon szeretem a Balatont.
Az elképzelhetetlen, hogy egy nyár
családi vitorlázás nélkül teljen el,
idén is így volt. Tavasztól van egy
erős kezdés a hajók vízre tételével,
karbantartásával, majd a versenyek
kapcsán. Április–májusban azt
mondhatom, hogy szinte minden
hétvégém ezzel telik, júniusnak a
fele. Szeptemberben és október-

ben ismét versenyek, majd a hajók
kivételével fejeződik be november
elejére. A pénzügyek, a számlák
rendezése folyamatos, szóval van
bőven teendő. Szerencsére a feleségem együtt tud ezzel élni.
–– Közös hobbitok ez?
–– Igen, szereti ő is, hogy tud velem jönni. Élvezzük mindketten a
vitorlázók társaságát is.
–– Számodra a versenyzés mennyire fontos a vitorlázásban?
–– Volt egy kis csapatunk, akikkel a
saját hajóosztályunkban a Dolphin
26-ban nyertünk országos bajnokságokat és Kékszalag-ezüstérmet
is. Ez akkoriban volt, amikor Gaál
Attila – Gaál Pisti fia – volt a kormányosunk, valamint Fenyvesi Gábor
és a fia, rajtam kívül. A Kékszalaggyőzelemért sokat küzdöttünk, de
nem sikerült az első hely. A csapatból Pistivel már csak ketten ma-

radtunk, de azért így is megyünk
időnként. Az én kormányzásommal
is lettünk országoson harmadikak.
Mostanra talán már egy kicsit kényelmesebbek is vagyunk, de azért
szeretünk küzdeni.
–– A vitorlázás nem veszélytelen sport, könnyen kerülhetünk
kiélezett helyzetbe figyelmetlenség vagy tapasztalatlanság miatt.
Ha valaki szeretne vitorlázni, mi az,
amivel számolnia kell?
–– A Balaton is tud meglepetéseket okozni. Úgy gondoljuk, hogy
látjuk a partot, de azért messze
van. A hajó jelenti a biztonságot,
azt kell úgy kezelni, hogy a rajta lévők biztonságban legyenek.
Ha egy viharos éjszakai Kékszalagra gondolok, amikor nem lehet jól
látni, és ott valaki kiesik, hát belegondolni is rossz. A másik, hogy a
szabályokat be kell tartani, az üt-
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közést el kell kerülni. Voltunk olyan
versenyen, ahol láttunk olyat, akinek ez nem sikerült. Az egyik hajó
felhasította a másik oldalát, és néhány másodperc alatt elsüllyedt.
Fontos, hogy meg kell szerezni az
elegendő tapasztalatot, amelyhez
kinn kell lenni a vízen. Megismerni
a nagy szeles időjárást is, amikor
hallani sem lehet olyan jól, és előre
kell gondolkodni, mert utólag már
nincs mit tenni. Azt szoktam mondani, hogy nem az a baj, ha valaki
nem megy ki a hajóval rossz időben, hanem az, ha bajba kerül kint.
Nem gyávaság az, ha az ember azt
mondja, ez most nekem sok. Hiszen egyedül vagy a családdal, neked kell fogni a kormányt, akkor ki
fogja megigazítani a vitorlát, ha elakad? A másik jellemző probléma,
amibe már belecsúsztunk többször, hogy vannak sekély részei a
Balatonnak. Ez jellemzően a déli
part, és az uralkodó szélirány arra
sodor. Legvégső esetben a horgonyt is ki kell dobni, hogy ne üljön
fel a hajó alja.
–– Segítettetek már bajbajutottakon?
–– Egyszer az egyik hajónk került
nagy bajba, menteni kellett. Kint
feküdt a Szántódi rév után a sekély vízben. Annyira kivitte őket a
hullámzás, hogy az oldalán feküdt
a hajó. Nem dobtak ki horgonyt,
hogy ne fújja ki őket ennyire az erős
szél. Motorossal mentünk értük, és
annyira el voltak fáradva, össze voltak gubózva, annyira bestresszeltek, hogy nem tudtak átlépni hozzánk. Szerencsére fizikai kár sem
bennük, sem a hajóban nem esett,
de a rendőrmagazinban még egy
cikk is készült a mentésről.
–– Merre jártál vitorlázni a Balatonon kívül?
–– Az Adrián vitorláztunk egy baráti társasággal. Az volt a mondás,

hogy mivel hajóval vagyunk, olyan
helyekre menjünk, amit a szárazföldről nehéz megközelíteni. Így
mentünk át Hvar szigetére, megnéztük a várat is. Éjszaka is haladtunk, ami nagy élmény volt, bár
a kikötők elég telítettek, sokszor
csak bójára lehet kikötni. Azért egy
kicsit más világ, mint a magyar tenger. A szelek is másfajták, ezért különbözik a vitorlázás technikája is.
Kevesebbet kell, lehet krajcolni.
–– A családot mennyire sikerült
megfertőzni a vitorlázással?
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–– A gyerekeink szeretik, sőt már
az unokák is. Mivel már tízen vagyunk, nem is férünk el egy hajón.
A kicsik is megtanulták már, hogyan kell élni a hajón, és szeretik,
ha megdöntjük a szélben.
–– Miért különleges számodra
2021?
–– Sok benne a 40. évforduló.
Negyven éve ismerem a feleségem, negyven éve dolgozom, és
negyven éves a VSC.
–– Még egyszer ennyit, Zoli!
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Te jó ég, hát én festek!
Vadai Zsuzsa | Fotó: saját archívum

Illés József
Fiatal évek

Gyöngyösön születtem, az általános iskolát is ott végeztem, majd
Salgótarjánban, a Stromfeld Aurél
Gépipari Technikumban érettségiztem. Jó tanáraink voltak, a főiskolai
tanulmányaim során biztos alappal
indulhattam. Dunaújvárosban, a főiskolán 1975-ben diplomáztam gépész üzemmérnökként.

A szakma szeretete

Főiskola után Dunaújvárosban maradtam, és a papírgyárban dolgoztam mint anyagmozgatás-szállítás
szervező mérnök, majd üzemvezető. A Paksi Atomerőműbe 1986-ban
kerültem a Karbantartási Igazgatóság Műszaki Előkészítési Osztályára mint gépész előkészítő mérnök.
Szervezeti átalakulások következ-

tében kialakult a Karbantartás-irányító Központ, ahol nyugdíjazásomig bázisvezetőként dolgoztam.
A munkám elismeréséül 2003-ban
megkaptam az Atomerőmű Kiváló Karbantartója kitüntetést, majd
2016-ban az Üzemviteli Igazgatóság
Igazgatósági Nívódíját. Nagyon sok,
szakmáját szerető elhivatott szakemberrel találkoztam, akik maguké-
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nak érezték az erőművet. Számukra
nemcsak egy munkahely volt, hanem az életük része is. 2007-ben a
korengedményes nyugdíjba vonulás
lehetőségével nem éltem, hanem kitöltöttem a teljes szolgálati időmet,
és 2017 decemberében vonultam
nyugdíjba.

Kezdeti szárnypróbálgatás

Gyerekkoromtól kezdve szívesen
rajzoltam, általános iskolai és városi rajzszakkörön ismerkedtem a rajzolás és a festés titkaival. Ez időben
többféle alkotótechnikával találkoztam. A monotípiától a rajzszénnel
rajzoláson át a linómetszésig, sok
mindent kipróbáltam. Középiskolában a műszaki tanulmányok elsődlegessége miatt kevesebb lehetőségem volt ismereteim bővítésére,
de az ábrázoló geometria tantárgy
sokat segített a perspektívában, a
szabadkézi rajzban. Kollégiumi festőművész nevelőtanárom, Orosz István a technikum 4. osztályában már
rendszeresen moziplakát festésére
inspirált, de inkább a felsőfokú tanulmányokra összpontosítottam.

Diplomázásom után,
abbamaradtak a művészeti
törekvéseim.
Család, munkahely és az egzisztencia megteremtése volt a fontos. A ’80-as években a gyermekeim
szobáját
mesefilmből
vett nagy méretű jelenetekkel
dekoráltam színes falfestékkel.
Később jó barátom pizzériájában
mediterrán tengerparti képet festettem a falra 15 négyzetméteres
nagyságban. Hosszú ideig tartó szünet elteltével 2015-ben ismét ecsetet ragadtam, és készítettem néhány
akrilképet egy újonnan felújított lakás dekorálásához.
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Családom

Feleségem, Marika biológia–technika szakos tanárnő, már ő is nyugdíjas.
Telkiben élünk, szép környezetben.
Lánya, Galambos Lilla operettprimadonna, Bécsben él a családjával.
Amikor csak tehetik, hazajönnek, hiszen bővült a család, boldogságunkra megszületett az unokánk Dávid
(3), aki bearanyozza az életünket.
A család számára sok örömteli pillanatot szerez Lilla sikeres hazai, illetve
külföldi fellépéseivel. Megható emlékként őrizzük a szívünkben, amikor
2018 karácsonyán meghívást kapott
Lilla a paksi katolikus templomba.
Az Ave Mariát orgonakísérettel énekelte, és akkor még egészségében
a Nagymamája személyesen is meg
tudta hallgatni a mennyei éneket.

Ki a szabadba

Festőképzőben

Nyugdíjba vonulásom után kezdtem
komolyabban foglalkozni a festészettel. A Zsilip Festőtanodába jártam először akril-, majd később olajfestészetet tanulni, ami a mai napig
tart. 2019-ben részt vettem Telkiben
az „Út a siker felé” című, amatőr festők kiállításán a Pipacs Galériában,
ahová örömömre 8 képemet beválogatták. Kedves meglepetés volt,
hogy több barátom és volt kollégám is személyesen tiszteletét tette, és megtekintette a kiállítást.
Több képemmel díszítettük az otthonunkat, de jutott belőle a családnak és a barátoknak is. Mostanában
szembesülök azzal, hogy már nincs
hová akasztani az újabb festményeimet.

Amikor beköszönt a jó idő, a feleségemmel a nagy kertünkben szorgoskodunk. A családi házunkat számunkra csodás díszkert övezi, mely
szépségét elsősorban Marika foglalkozásszeretetének és a kreativitásának köszönhetjük.
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a festészetre csekély idő jut, ezért
festeni többnyire télen szoktam,
mikor a kinti tennivalók szezonja
befejeződik.

Utazásaink

Szeretünk utazni hazai tájakon
és külföldön egyaránt. Korábban
több országot is bejártunk, eljutottunk kétszer a tengerentúlra is.
Lilla 2000-ben elnyert egy ösztöndíjat Pennsylvaniában, és amikor a
záróvizsgákat tette le, akkor mi is
kiutaztunk hozzá. Egy hónapot töltöttünk Amerikában, bejártuk New
Yorkot, Washingtont, Baltimore-t.
Tíz év múlva megismételtük az
utunkat. Floridába hajókáztunk, az
indiánok földjén bejártuk az Ever
glades mocsaras-lápos vidékét.
Egy régi vágyam teljesült a nyugdíjba vonulásom után, Erdélybe
utaztunk, és a szilvesztert is ott töltöttük. Számomra Telki a legkedvesebb hely, ahol megteremtettük
a mi „Paradicsomunkat” és a nyugalmas otthonunkat.

Nyugdíjba vonult
kollégáink
2021. augusztus–szeptember
Csapó Balázs technológusmérnök
MIG MFO GMO
Hesz Ádám technológus
KAIG KAFO FKO
Hirt József karbantartás-munkatervező
KAIG ÜFFO BRO

Sokat dolgozunk
a kert ápolásában,
gondozásában,
minden fát,
növényt mi ültettünk.

A gyümölcsösünk és a zöldségeskertünk szinte egész évben
ad feladatot. Ebben az évben különösen sok munka hárult ránk.
Az év elején a lakásunk falfestését
végeztem el, a nyár elejétől pedig
a feleségem paksi szülői házának
a felújításával foglalkozunk. Ekkor

Zsoldos Ferenc műszaki főszakértő
BIG MINFO
Magyar István anyagvizsgáló
BIG MINFO AVO
Szél István logisztikai főszakértő
GIG LOGFO
Pach Ferenc műszerész
MTIG TSZFO IKSZO
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„Elkötelezett, lelkes emberek vettek körül”
Orbán Ottilia | Fotó: Bodajki Ákos

Céges mobil, laptop, béren kívüli juttatások, iskolakezdési támogatások – a sor hosszan folytatható, hiszen
ezek sok munkahelyen már szinte alapvető juttatásnak számítanak. De biztos, hogy ezektől leszünk elégedettek és boldogok? A legtöbb kutatás szerint nem. Bár ma már a dolgozók több mint fele (57%) a béren
kívüli juttatások alapján dönti el, hogy elfogad-e egy állást. Vajon boldogok voltak-e a munkavállalók a Paksi
Atomerőműnél 30-40 évvel ezelőtt? Nem végeztem ilyen felmérést, de azt tudom, hogy akikkel eddig interjút készítettem ebben a rovatban, azok mind azt állították, hogy a „kezdetek kezdetén” meg volt az a bizonyos faktor, ami boldoggá tette régi motorosainkat. Érezték, hogy fontosak az erőmű számára, boldogok
voltak a csapatban, és elégedettek voltak a munkahelyi környezetükkel. Bakó Tibor, a Dokumentációkezelési
Osztály csoportvezetője beszél az elmúlt időkről, a kezdetekről, amikor megvolt az a bizonyos faktor.
Tibor 1982 júniusában diplomázott Pécsett villamosmérnökként.
Ugyanezen év szeptemberében
nyert felvételt az ERBE-hez mint
villamos műszaki ellenőr. Azt is
mondhatnánk, hogy első munkahelyes, ami annyiban nem igaz,
hogy az ERBE dolgozóit 1985 novemberében vette át a PAV.
–– Hogyan jellemeznéd ezt a kezdeti időszakot? Mit jelentett akkor
számodra akkor atomerőműben
dolgozni?
–– Elkötelezett, lelkes emberek
vettek körül, akik büszkék voltak
arra, hogy az ország legnagyobb
beruházásán vehetnek részt. Segítőkész munkatársak közé kerültem, akik sokat segítettek a
beilleszkedésben, és a hiányzó
szakmai tapasztalat megszerzésében. Közülük is ki kell emelnem
Révkomáromi Laci bácsit, aki azóta sajnos elhunyt, és Nagy Attilát. 1982-t írunk, az 1. blokk üzembe helyezése a vége felé járt. Egy
kis „színes”. Első önálló bejárásomra – ahol a céget képviseltem
– az alábbiakkal indítottak útra:
„Tibor! Ha valamelyik hiánypont-

nál az ERBE-t tartják felelősnek,
hevesen tiltakozz! Ennél is fontosabb, hogy ne maradj el a csapattól, mert el fogsz tévedni, nem találsz ki, és éhen halsz!”
1985-ben kerültem át a PAV-hoz,
a Villamos Osztály primer köri
csoportjához. Munkám itt a műszaki ellenőrzés mellett az üzembehelyezési feladatokkal bővült. Munkás, szép feladat volt.
Amennyiben lehetséges, még
összeszokottabb kollektívába kerültem. Itt meg kell említenem
Nyirati Gyula és Kiss Gyula nevét,
akiktől sok segítséget kaptam az
üzembe helyezés terén. Szoros
kapcsolatot alakítottunk ki, mely a
csoport megszűnése után is hos�szú ideig kitartott.
–– Hogyan alakult a pályád a későbbiekben?
–– 1986-ban átkerültem a beruházás-előkészítő főmérnökség organizációs csoportjába. Feladatunk
volt a tervezett 5-6-os blokk építésének előkészítése¸ az építési
felvonulási terület és a genplán
karbantartása. Újszerű, más jellegű munka.

1988-ban, amikor leállították az új
blokkok építésének előkészítését,
átkértem magam a CAD-osztályra.
Feladatunk volt egy, az akkori időben modernek számító tervezési
rendszer kidolgozása. A villamos
csoport vezetése mellett elláttam
az osztályvezető-helyettesi feladatokat is.
1995-ben, belső átszervezést követően a Villamos Műszaki Osztályra
(VIMO) kerültem a csoportommal
együtt. Feladatom lényegében nem
változott. Továbbra is a villamos
CAD-es tervezést és tervfeldolgozást irányítottam mint csoportvezető.
2000-ben, újabb átszervezést követően megalakult a Műszaki Igazgatóság, ahol a Villamos és Irányítástechnikai Műszaki Osztályon
korábbi feladataimat folytattam.
Fő irányítója voltam az általunk használt szoftver platformváltásának, valamint az programjaink újraírásának,
fejlesztésének. Közben 2000–2004
között a miskolci egyetemen másoddiplomát szereztem alkalmazásfejlesztői szakon.
2009-ben a változatosság kedvéért
ismét átszervezés volt. Megalakult
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a Dokumentáció-kezelési Osztály,
amelynek létrehozásában, felépítésében részt vettem. Feladatom
alapvetően az osztály villamos és
irányítástechnikai csoportjának irányítása, valamint az osztályvezetőhelyettesítési feladatok ellátása.
Az SZMSZ szerinti munkám elvégzése mellett részt vettem az IRM-projektben, valamint az intranetrendszer megújításának projektjében.
–– Díjak, elismerések?
–– Munkám elismeréseként vezérigazgatói dicséretben részesültem.
Több Műszaki Alkotói Pályázaton is
értem, értünk el dobogós helyezést.
Utoljára említem, de nem utolsósorban, hogy az egyik legnagyobb elismerésnek azt tartom, hogy immár

háromszor szavaztak bizalmat számomra a PA Zrt. dolgozói az üzemi
tanácsi tagságra.
–– Család, hobbi, szabadidő?
–– Nős vagyok, 39 éve házas, szintén „első munkahely”. Feleségem
is az erőmű dolgozója a VIMO-n,
villamosmérnök. Két leányom van.
Anna, az idősebb már kirepült, Budapesten dolgozik, HR-es. Nem
szakadt el tőlünk, napi telefon,
gyakori látogatások. Csenge, a
fiatalabb, a szegedi egyetemen
tanul, biológus szeretne lenni. Szabadidőmet olvasással és kertészkedéssel töltöm. Bölcskén családi
házban lakunk, a ház körüli munkák
is bőven adnak feladatot. Otthonülő típus vagyok.
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–– Ha visszamennél az időben,
akkor ugyanezt az utat járnád be?
Idejönnél dolgozni az atomerőműbe?
–– Lassan készülök a nyugdíjas
évekre. Visszatekintve, véletlenül
kerültem az erőműbe, de sohasem
bántam meg. Ami mostanában
hiányzik, az egymás iránti tisztelet.
Annak idején, az erőmű területén
két ember nem ment el egymás
mellett, hogy ne köszöntek volna
egymásnak. Ez ma már sajnos nem
így van.
–– Mi a legfontosabb dolog az életedben?
–– Hogy mindig el tudjak számolni magammal. Sajnos nem mindig
sikerül.
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Nevem: Boda Zétény
Születésem helye, ideje: Szekszárd, 2021. május 25.
Születéskori súlyom: 3800 g
Hosszúságom: 57 cm
Testvéreim: Zorka 6,5 éves és Zénó 4,5 éves
Anya: Kuglics Krisztina, a Beszerzési Osztályon logisztikai
szakértő
Apa: Boda József, mezőgazdasági őstermelő a családi
gazdaságban

Nevem: Feil Dominik
Születésem helye, ideje: Szekszárd, 2021. június 15.
Születéskori súlyom: 2820 g
Hosszúságom: 52 cm
Első gyermek vagyok a családban.
Anya: Szabados Anetta, a Dolce Vita étteremnél
vendéglátó szakmenedzser
Apa: Feil Norbert, a Turbina- és Forgógép-karbantartó
Osztályon karbantartó lakatos

Nevem: Tóth Enikő Édua
Születésem helye, ideje: Szekszárd, 2021. június 29.
Születéskori súlyom: 3370 g
Hosszúságom: 56 cm
Testvéreim: Levente 13 éves, Attila 13 éves, Árpád 6
éves
Anya: Tóthné Baranyai Judit, tanító
Apa: Tóth Ferenc, a Villamos Üzemviteli Osztályon
elektrikus
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Nevem: Farkas Lili
Születésem helye, ideje: Budapest, 2021. július 2.
Születéskori súlyom: 3000 g
Hosszúságom: 52 cm
Első gyermek vagyok a családban.
Anya: Farkas-Ekkert Zsuzsanna, ev., fodrász
Apa: Farkas Sándor, a Biztonsági Rendszer Osztályon
rendszerfelelős

Nevem: Komáromi Abigél
Születésem helye, ideje: Pécs, 2021. július 10.
Születéskori súlyom: 3170 g
Hosszúságom: 50 cm
Testvérem: Áron, 2 éves
Anya: Mocanasu Boglárka, a Protheus Holding Zrt.-nél
projektmenedzser. Jelenleg itthon van velünk.
Apa: Komáromi Gergő, a Gépész Szerviz Osztályon
minőségellenőr

Nevem: Czári Bence
Születésem helye, ideje: Szekszárd, 2021. július 22.
Születéskori súlyom: 2920 g
Hosszúságom: 53 cm
Testvérem: Sára, 2 éves
Anya: Czáriné Taricskó Mária, az Atomix Kft.-nél pódiumügyeletes
Apa: Czári Péter, az MVM ERBE Zrt.-nél anyagvizsgáló szakértő

Nevem: Szakács Helka
Születésem helye, ideje: Mohács,
2021. július 22.
Születéskori súlyom: 3150 g
Hosszúságom: 54 cm
Első gyermek vagyok a családban.
Anya: Szakácsné Kiss Tímea, Tarr Kft. Back Office
Apa: Szakács Károly Péter,
a Radioaktívhulladék-kezelési Osztályon
a folyékony radioaktív hulladékok kezelője
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Fikó Dezsőné (1943–2021)

2021. július 26-án, 79 éves korában elhunyt
Fikó Dezsőné, az MVM Paksi Atomerőmű
Zrt. nyugdíjasa. 1943. június 6-án született
Sióagárdon. 1984. február 8-án vették fel a
Paksi Atomerőmű Vállalathoz. 1993. december 30-án történő korkedvezményes nyugdíjazásáig a Vegyészeti Osztályon dolgozott

víztisztító harmadvezető munkakörben.
Temetése 2021. szeptember 18-án a sióagárdi temetőben
szűk családi körben volt.

Vida Károly (1945–2021)

2021. augusztus 23-án, életének 76. évében elhunyt Vida
Károly, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
nyugdíjasa. 1945. június 18-án született
Szabadszálláson. 1980. július 1-jén vették
fel a Paksi Atomerőmű Vállalathoz. 2006.
december 30-án történő előrehozott öregségi nyugdíjazásáig a Digitális Rendszerek
Osztályon dolgozott csoportvezető munkakörben.
Temetése 2021. szeptember 10-én Pakson, a Virág utcai református temetőben volt, ahol családja, barátok, ismerősök,
volt munkatársak vettek tőle végső búcsút.

Fejér Józsefné (1956–2021)

2021. szeptember 1-jén hosszas betegség
után 65 éves korában elhunyt Fejér Józsefné, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa. 1956. február 25-én született Hatvanban.
1979. március 6-án vették fel a Paksi Atomerőmű Vállalathoz. 2013. április 14-én történő
öregségi nyugdíjazásáig a Raktározási Osztályon dolgozott raktáros munkakörben.
Temetése 2021. szeptember 10-én Pakson, a

Fehérvári úti temetőben volt, ahol családja, barátok, ismerősök, volt munkatársak vettek tőle végső búcsút.

Az atomerőmű dolgozói megőrzik elhunyt munkatársaik emlékét.
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„Minden hiábavalóság”(?)
Prancz Zoltán | Fotó: Wikipedia

A Biblia egyik kétségtelenül legkülönösebb irata a Prédikátor könyve.
Tartalma, nyelvezete, költőisége és
az utókorra gyakorolt hatása révén
nemcsak a teológia, de az egyetemes irodalomtörténet homlokterében is jelen van. Más neves alkotók
mellett a mi Kölcsey Ferencünket is
megihlette (lásd „Vanitatum vanitas”
című versét). Ezenkívül olyan, máig
közszájon forgó szólások származnak
belőle, mint a „nincs új a Nap alatt”,
vagy a címünkül választott – a könyv
mottójaként is felfogható – „minden
hiábavalóság”.
A Prédikátor könyve szerzője a bölcsességéről híressé vált Salamon
király. (A történetkritika ezt megkérdőjelezi ugyan, de a szövegösszefüggések egyértelműen őrá mutatnak.)
A mind emberileg, mind uralkodóként rendkívül ígéretesen induló Salamon egy hitbeli hajótörés után, az
ő korában (az i. e. első évezred elején járunk) mondhatni ismeretlen
világnézetbe navigálta magát: lényegében ateista lett. Ebből az alapállásból kezdi el keresni a választ az
emberlét olyan fundamentális sorskérdéseire, mint az élet értelme és a
boldogság mibenléte.
A könyv nyitánya e kérdések súlyához
szabott hangütéssel, a társdalami és
a természeti körforgások grandiózus
képeivel építkezik: „Felette nagy hiábavalóság, azt mondja a Prédikátor,
felette nagy hiábavalóság! Minden
hiábavalóság! Micsoda haszna van
az embernek minden ő munkájában,
mellyel munkálkodik a Nap alatt?
Egyik nemzetség elmegy, és a másik eljön, a föld pedig mindörökké

megmarad. És a Nap feltámad, és elnyugszik a Nap, és az ő helyére siet,
ahol ő ismét feltámad. Siet délre, és
átmegy észak felé, körbe-körbe siet
a szél, és a maga keringéséhez vis�szatér a szél. Minden folyóvíz siet a
tengerbe, mindazáltal a tenger mégis meg nem telik: akármicsoda helyre a folyóvizek siessenek, ugyanazon
helyre térnek vissza. Minden dolgok
mint fáradoznak, senki ki nem mondhatja, nem elégednék meg a szem
látván, sem be nem teljesednék hallásával a fül. Ami volt, ugyanaz, ami
ezután is lesz, és ami történt, ugyanaz, ami ezután is történik, és semmi
nincs új dolog a Nap alatt.”
Az értelmetlen körforgások értelmes szemlélőjének egyszerre archaikus és modern jajkiáltása ez. Azé a
gondolkodó egyéné, aki rádöbben
a személytelen és nála összehasonlíthatatlanul nagyobb erőknek, köztük az elmúlásnak való kiszolgáltatottságára.

Ez a rádöbbenés kényszeríti tehát
keresésre Salamont: a megoldás,
az igazság, avagy Isten keresésére. Nem mintha nem lett volna
korábban ezek ismerete birtokában: ennek kapcsán utaltunk már
hitehagyására. Azonban keserves
állapota egyben lehetőség is: az
árnyaltabb, a korábbiakat meghaladó szintű megismerésre és hitre
jutásra. A keresés persze fájdalmas, és zsákutcáktól sem mentes.
Sokan egyenesen depresszív műnek látják a Prédikátor könyvét – de
nem az. A Salamon által meglátott
„e világi”, Istentől távoli valóság a
depresszív. A megoldás – ha létezik – csak hasonló fajsúlyú, drámai,
egyben katartikus szembesülések
által ragadható meg. E fausti küzdelmet pedig kizárólag a könyvre
jellemző komor szófűzés tükrözheti
hitelesen.
És hogy végül mire jut a bölcs király? – Ki-ki olvassa el maga!

