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Dr. Kovács Antal
kommunikációs igazgató

Kedves Olvasók!
Amikor az Atomerőmű magazin márciusi témájának választottuk a
hullámokat, a természet tavaszi erői lebegtek a szemünk előtt – nem
pedig az, hogy lapzártánk után a pandémia hullámhegyei és -völgyei
között éppen fellélegző világ újabb válsággal szembesül, ezúttal a
háborúval, mégpedig egy szomszédos országban. Embertársaink, köztük
honfitársaink, nők és gyermekek menekülnek át a határon, biztonságot
keresve, mi pedig – hiszen a világpolitikába beleszólni nem tudunk
– annyit tehetünk, hogy segítjük őket túlélni ezt a nehéz időszakot, és
reménykedünk, hogy hamarosan visszatér a béke.
Az atomerőműben, ahogy eddig is, felelősséggel tesszük a dolgunkat,
gondoskodunk arról, hogy a magyar energiaellátás stabil lábakon álljon.
Márciusi lapszámunkba Süli János, a Paksi Atomerőmű bővítéséért
felelős tárca nélküli miniszter adott interjút a Paks II. Atomerőmű előtt álló
legközelebbi feladatokról, olvashatnak az uniós energiataxonómiáról, és
többféle szempontból körbejárjuk a hullámok azon típusát, amely nehéz
időkben leginkább feltöltheti lelkünket: a zenét.
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Közös a múlt, közös a jövő
Torma Dóra | Fotó: Bodajki Ákos, Paks II. Zrt.
Idén a létesítés fázisába lép a Paks II. beruházás az új blokkok kivitelezésének megkezdésével. Az engedélyezés pillanatnyi helyzetéről, a közvetlenül előttük álló feladatokról Süli János miniszterrel beszélgettünk. A Paksi Atomerőmű bővítéséért felelős tárca nélküli miniszter emellett elmondta, milyen
erőfeszítéseket tesznek azért, hogy a Paksi Atomerőmű és a Paks II. Atomerőmű a jövőben egy cégként
folytathassa a munkát, és kiemelte: az építkezés és az üzemeltetés évszázados biztonságot jelent majd
az itt élők számára.
(Cikkünk az orosz-ukrán konfliktus előtt készült.)
– Közelmúltbeli hír a Paks II.
Atomerőmű kapcsán, hogy beérkezett a létesítési engedélyhez
kapcsolódó hiánypótlás az Országos Atomenergia Hivatalhoz. Hogyan haladnak a munkák, az engedélyezés?

– Határidőre beadtuk a létesítési engedélyhez kért, január 31-ig
esedékes hiánypótlást a hatóságnak. Az engedélykérelem korábbi
283 ezer oldala az eltelt időszak
alatt már felduzzadt 410 ezerre.
Ez az engedély persze, bár na-

gyon fontos, de csak egy a sok közül. Az erőműépítést két szakaszra
bontjuk: egyik az előkészítés-tervezés, a másik a végrehajtás fázisa.
Ahhoz, hogy az utóbbiba át tudjunk lépni, szükség van a létesítési
engedélyre, de összesen 10 enge-
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dély birtokában kell lennünk a következő szakasz megkezdéséhez.
Ebben van olyan, amely a reaktortartályra vonatkozik, ezt a kérelmet
november 16-án adtuk be. A talajmegerősítésre, résfalazásra vonat-

tavasszal kapjuk meg az engedélyeket, és léphetünk át deklaráltan
a kettes fázisba. A földmunkákra 5
méterig már egyébként korábban
megszereztük az engedélyt.
Mivel engedélyek egész soroza-

kozó engedélykérelmet december
22-én nyújtottuk be, az 5. blokki
reaktorépület építésére vonatkozót december 30-án, az 5. blokki
nukleáris szigethez tartozó további 6 épületre vonatkozó dokumentációt február 4-én, és utoljára az
olvadékcsapda gyártásiengedélykérelmét, ezt február 11-én. Be kellett adnunk emellett az alaplemez
tervezési dokumentációját, ez egy
3,2 méter magas vasalás lesz a talajmegerősítés fölött, erre külön
engedély nem szükséges.

tát megkaptuk már, számos munka
zajlik: 19 felvonulási épület készül
éppen a területen, 31 épületre van
már engedélyünk az építési-sze-

– Elmondhatjuk, hogy látható közelségben van a technológiához
kapcsolódó építkezés?
– A hatóságnak 90 napja van ezek
elbírálására (az olvadékcsapda esetében 120), és ha nem lesz hiánypótlás, akkor úgy számolunk, hogy
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relési bázison. Összesen 80 felvonulási épület lesz, és 18 műtárgy
– pl. talajszint alatti közműalagút,
víztározó stb. Ezeknek az építkezéseknek a kivitelezését elsősorban
magyar cégekre kívánja bízni az
orosz partner, mert nagyon jó tapasztalatot jelenthet a jövőre nézve, hogy milyen minőségben, milyen mértékben tud igénybe venni
hazai erőforrásokat.
Aki nyitott szemmel jár, láthatja
a mozgolódást városszerte: például az ipari parkban készül egy
négy egységből álló irodaház, ettől délre az első konténer-lakónegyed előkészítése kezdődött meg,
a napokban átadjuk az első ipari
csarnokot, folytatjuk a másodikat,
zajlanak a bekötőutak építésének
földmunkái, amelyek az erőmű telephelyére és a kikötő felé haladnak.
Keressük folyamatosan azokat a
lehetőségeket, amelyek adminisztratív oldalról gyorsíthatnak az
engedélyezési folyamaton. Mostanáig mindent le kellett fordíttatnunk, például a hatóság részére
– az orosz partnernél angol a hivatalos nyelv, így oroszul és ango-
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lul kaptuk a dokumentációt, majd
ezek magyar fordítására várni kellett. A jogszabály- és szerződésmódosítást követően immár a dokumentációkat, egy-egy szakmai
háttéranyagot már beadhatunk
adott esetben angol nyelven is.
Ezzel jelentős kapacitások szabadulnak fel, hiszen az olvadékcsapda teljes dokumentációja például 17 ezer oldal, a reaktortartály
gyártási leírása 6,5 ezer.
Az, hogy 2021 őszén a hatóság
még nem adta ki a létesítési engedélyt, nem gátolja, hogy az új

blokkok 2029-2030-ban megkezdhessék kereskedelemi üzemüket.
– Lesz egyébként nullrevízió – a
beépítés előtti ellenőrzés – mint a
nyolcvanas években?
– Sokkal több lesz annál! Akkoriban kevésbé voltak szabályozva
ezek a folyamatok, mint manapság. Egy ilyen bonyolult műnél
úgy garantálhatjuk a minőséget,
hogy folyamatában részt veszünk
a termék előállításában. Amikor
Fehéroroszországban történt egy
biztonsági incidens (a bedaruzás

következtében) az egyik reaktortartállyal, egyesek azzal rémisztgették a közvéleményt, hogy majd
biztos azt hozzák ide… Dehogy!
A reaktortartály gyártási engedélyét is az Országos Atomenergia
Hivatal adja ki. Az anyagminőséget a helyszínen ellenőrizzük,
ahogy a gyártás teljes folyamatát
is. Sőt: előre minősíteni kell a cégeket, és amelyik nem tudja bebizonyítani, hogy az alapanyag és
technológia, ami a helyszínen van,
olyan minőségű, ami elő van írva,
az nem lehet beszállító. Ezen ta-
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támogatást élvezett, a képviselők 95,4%-a mellette szavazott.
A következő lépcsőfokot a 2014.
januári államközi megállapodás
jelentette, amelyet a finanszírozási szerződés megkötése követett
2014 júniusában, majd decemberben az úgynevezett EPC-szerződés, amely már a műszaki tartalmat rögzítette. A magyar kormány
egyértelmű célja, hogy a két új
blokk az építési költségét, vagyis a
törlesztőrészlet fedezetét az üzemelő Paks II. Atomerőmű saját bevételeiből finanszírozhassa. Ezért
a projekt finanszírozását, szerződését (a brüsszeli vizsgálatok és
az orosz partner átütemezett erőforrás-allokációja miatt) módosuló
ütemtervhez kellett igazítani.
A szerződés módosítását jóváhagyta az orosz duma és a magyar
parlament is, aláírták az elnökök,
és hatályba lépett január 28-án.
A Magyar Közlönyben elolvasható
egyébként, mert törvénybe foglalták, nem titkos, szemben azzal,
ahogy néhányan állítják. Ahogyan az sem igaz, hogy unokáink
is nyögni fogják: ha nem térülne
meg ez a beruházás, az Európai
Bizottság (EB) nem engedte volna
útjára az építkezést. Már az akkori
núsítványok birtokában kezdhet
dolgozni egyáltalán, de a gyártási
folyamatot, a hegesztést, varratokat, mindent folyamatában ellenőrzünk.
– A közelmúltban módosult a
Paks II.-höz kapcsolódó finanszírozási szerződés. Mi áll ennek a hátterében?
– A Paks II. indulásához vissza
kell mennünk 2009-ig, amikor bevittük a parlamentbe, hogy szükség lenne további atomerőművi
blokkokra. Ekkor a terv négypárti
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árakon, 55 euró/MWh-n számolva
is kimondta az EB, hogy 7,31% profitja lesz ezen a befektetőnek, de
ha megnézzük, hogy ma mennyibe kerül az áram – a piaci átlagár
125-135 euró/MWh körül mozog –,
akkor láthatjuk, hogy ez sokkal
nagyobb is lehet. Kampánytéma
lettünk, és időnként azt mondják,
hogy az atomenergiát megújulóval is ki lehet váltani, de aki megvizsgálja, hogy milyen az energiapiac helyzete a világban, az rájön,
hogy nem tehetünk mást, mint
hogy megépítjük ezt a két blokkot. Egyszerűen nincs más választásunk.
Ma Magyarországon a háztartások
és azok, akik egyetemes szolgáltatás keretében veszik az áramot, 37
forintért kapják kilowattóránként,
de a szabadpiacon nálunk is jóval
drágább, hiszen a villany 32%-a
import, és ha tetszik, ha nem, ezt
csak világpiaci áron tudjuk beszerezni. A Paksi Atomerőmű 12,2 forintos ára garantálja azt, hogy a lakosság, a magyar családok hosszú
távon is olcsón kapják az áramot.
Németországban – ez egészen
friss adat – 182 forintba kerül egy
kilowattóra a háztartásoknak, azaz
a hazai lakossági ár ötszörösébe.
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– Legutóbb, amikor beszélgettünk, a környékbeli fejlesztések főként tervként léteztek. Hogy halad
a tervek megvalósítása?
– A legfontosabb lépés talán,
hogy megalakítottuk a Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanácsot, 99
település polgármestereivel, megyei közgyűlésekkel, megyei kormányhivatalok vezetőivel közösen.
A tanács tevékenységét törvény
rögzítette, amelyet a pénzügyminiszter nyújtott be a parlamentnek, és feladata három megye
érintett területei fejlesztésének
összehangolása, meghatározása.
Bács-Kiskun, Fejér és Tolna megyei települések tartoznak a tanácsba, nagyjából azok, amelyeket a szirénarendszer lefed.

Mindig is mondtunk, hogy az ipari
mellett szeretnénk agrárfejlesztést
is a régióban, hiszen ez eredendően egy mezőgazdasági térség.
Annak nincs értelme, hogy az itt
megtermelt élelmiszert felviszik
Budapestre a nagybanira, majd
onnan drágábban kapjuk vissza,
ráadásul rosszabb minőségben.
Sokkal jobb lenne, ha a belső piacról tudnánk biztosítani az ideérkezők étkezését, hiszen ez nekünk is
olcsóbb, ráadásul jobb minőségű
élelmiszer kerülhetne így az itt dolgozók asztalára, és még a gazdák
is jobban járhatnának ezzel a termékszerkezettel.
Az úthálózatot Paks körül teljes
egészében felújítottuk. Átadtuk
nemrégiben a Liget lakóparkot

Pakson, a napokban költözött be
az első 18 család ezekbe az épületekbe. 160-nál több lakás van már
a tulajdonunkban, és továbbiak
építését tervezzük. Pakson a Dunamenti TSZ régi telephelyén 400
lakásos lakópark lesz – itt gyorsan
tudunk haladni az építkezéssel,
mert közművel ellátott –, és onnan
haladunk majd felfelé, a lakótelep
felé.
De nemcsak Pakson szeretnénk elhelyezni az építőket, hanem a környékbeli településeken is.
Készül a Kalocsa és Paks közötti
híd is, mindkét oldalon állnak az
ártéri pillérek, a mederpilléreket
most alapozzák, lassan vízszint
fölé érnek vele, és Kalocsa felől
szerelik össze, majd csúsztatják a
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pillérekre a hídpályát. 2023 végén,
2024 eleje körül tervezzük a híd
átadását. Foktőn működik egy látogatóközpont is, érdemes megnézni.
Nagyon hangsúlyosan figyelünk
a térségbeliek tájékoztatására is,
rendszeresen tájékoztatjuk a megyei közgyűlést, most épp az iparkamarához megyek, utána pedig
Kalocsára egy hasonló háttérbeszélgetésre.
– Előző lapszámunkban Pekárik
Géza, a Paksi Atomerőmű vezérigazgatója beszélt a két vállalat
közötti projektek előrehaladásáról, és arról is, hogy hisz az „egy
telephely – egy üzemeltető” koncepcióban. Ön hogy látja ezt, van
realitása annak, hogy a két vállalat
egyszer eggyé válik?
– Nemrégiben közös évértékelőt
tartottunk Lenkei István és Pekárik
Géza vezérigazgató urakkal a paksi
televízió stúdiójában. Azzal kezdtük a beszélgetést, hogy mindannyian, akik az asztal körül ülünk,
egy helyről jöttünk, hiszen mind-

egyikünk évtizedeket dolgozott a
Paksi Atomerőműben, és ugyanezt
reméljük az új blokkok esetében
is. Az üzemelő és építés alatt álló
blokkokat nem lehet „mesterségesen” elválasztani. Bármi történik az atomerőműben, az azonnal
visszahat a beruházásra, és igaz ez
fordítva is, ezért is fontos együtt
dolgoznunk.
A különválásunkat az Európai Bizottság írta elő, úgy ítélték meg, ha
egy vállalat 4400 MW-ot visz piacra, sérülhetnek az unió piaci koncentrációra vonatkozó előírásai.
Azt gondolom, hogy ezt a kérdést
érdemes lesz ismét átbeszélni
Brüsszellel. Vannak javaslataink,
elképzeléseink, hogy ez hogyan
lenne megvalósítható (pl. kereskedelmi tevékenység önálló szabályozása). A legfontosabb ugyanis,
hogy biztonságosan és költséghatékonyan működjön a hazai nukleáris ágazat.
Szeretnénk egy olyan dinamikusan
fejlődő vállalatot létrehozni, amely
az évszázad végéig képes ezeket a
feladatokat a nukleáris előírásokat
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maradéktalanul szem előtt tartva,
felelősen, egy telephelyen ellátni.
Nem vagyunk ebben az országban
sokan, akik atomenergetikával foglalkozunk, egységesnek kell lennünk minden téren. A két új 1200
MW-os paksi blokk 60 éves üzemeltetésével majd’ 100 éves távlatot tudunk teremteni. Ez biztos
munkahelyet, biztos jövedelmet,
vagyis biztos megélhetést jelent az
itt élőknek. Biztatom a pályakezdő
fiatalokat, hogy helyezkedjenek el
bátran a Paksi Atomerőműnél. Később lesz munkájuk a Paks II. projektjében, hosszú távon fogják tudni hasznosítani a tudásukat.
– Ön az építkezés melyik pillanatát várja leginkább?
– Sok mérföldkő van, ami megdobogtathatja a szívet, nyilván az
a legfontosabb, amikor eljutunk
odáig, hogy hálózatra kapcsoljuk
a blokkot. De fontos az építés kezdete is. Most úgy látom, hogy jövőre meglesz az első betonöntés.
(A gumicsizmát már előkészítettem.)

10

FENT ÉS LENT

Tavaly a csúcsdöntések
éve volt
Hárfás Zsolt | Fotó: Hárfás Zsolt
2021-ben a felelős kormányzati beavatkozások és ösztönzők hatására a magyar gazdaság erőteljes növekedésnek indult, ami azt jelenti, hogy az iparnak és a lakosságnak is egyre több áramra volt szüksége tavaly. Szó szerint berobbant a hazai villamosenergia-fogyasztás, miközben újabb és újabb rendszerterhelési csúcsok születtek, és változatlanul hatalmas volt Magyarország importkitettsége. A hazai áramtermelés
mintegy 47%-át továbbra is a Paksi Atomerőmű biztosította, a megújulók közül a naperőművek már közel
7%-át adták az éves termelésnek. Ugyanakkor az időjárásfüggő megújulók üzemeltetésével kapcsolatban
ismételten felmerült egy kritikus gazdasági, klímavédelmi és műszaki következmény, amelynek megoldása
érdekében a szabályozást hazai és uniós szinten is a realitásokhoz kellene igazítani, nem pedig a (brüsszeli) zöldlobbi érdekeihez! Ráadásul a hazai szélerőművek esetében egyre gyakoribb, hogy fogyasztották és
nem termelték az áramot.

FENT ÉS LENT
Jelentősen növekedett
a fogyasztás
A MAVIR adatszolgáltatásából kiderül, hogy tavaly a hazai villamosenergia-fogyasztók összességében 46,9 TWh villamos energiát
használtak fel, amely érték mintegy
4%-kal haladta meg a 2020. évi értéket, annak ellenére, hogy 2020
szökőév volt. Egy év alatt a hazai
termelés 2, az import mennyisége pedig 9%-kal növekedett. Ennek következtében az import éves
részaránya 27%-ra nőtt, ami változatlanul súlyos ellátás- és nemzetbiztonsági kockázatot jelent. Azt
is érdemes megjegyezni, hogy a
2021-es fogyasztás a 2019-es koronavírus nélküli évhez képest is
csaknem 3%-os növekményt jelent.
A valós fogyasztásnövekedés viszont még ennél is nagyobb lehetett a tavalyi évben, hiszen a
beépített napelemes háztartási
termelőegységek adatai közvetlenül nem jelennek meg a rendszeradatok között. Ráadásul nem is kis
tételről van szó, ugyanis 2021. harmadik negyedév végére e háztartási naperőművek beépített kapacitása már meghaladta az 1000 MW
értéket.

A rendíthetetlen pillér
A hazai villamosenergia-termelés
rendíthetetlen pillére továbbra is a
Paksi Atomerőmű volt, hiszen éves
szinten közel 16 TWh villamos energiát termelt, amely 47%-os termelési részaránynak felel meg. Ez az
érték lehetett volna nagyobb is,
de nem lett, ugyanis a paksi blokkok teljesítményét több alkalommal azért kellett jelentősen csökkenteni, mert éppen jobban sütött
a nap és fújt a szél, és a nap- és

szélerőművek által termelt áramot
kötelezően át kellett venni. Ez minden szempontból abszurd, de erről
majd később.

Sokkoló importadatok
A villamosenergia-import abszolút
értéke 2021. december 15-én 16
óra 30 perc környéken érte el éves
rekordját, a 3267 MW-ot (akkor ez a
fogyasztás 46%-át fedezte)! Az importarány többször azonban még
az 53%-ot (!) is meghaladta, ami azt
jelenti, hogy ezekben az esetekben
a hazai fogyasztás maradéktalan
kielégítéséhez szükséges villamos
energia 53%-a külföldről érkezett!
Ez is azt mutatja, hogy a két új paksi blokk által termelt áramra most
is nagy szükség lenne, különösen
azért, mert az európai villamosenergia-rendszer már most is kapacitáshiánytól szenved.
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gyasztásuk (segédberendezések,
hozzájuk tartozó infrastruktúrák
villamos energiával való ellátása)
nagyobb volt, mint az aktuális (0)
termelésük! A szélerőművek áramigényét ilyenkor jelentős részben
„atomáram”, a Paksi Atomerőműben megtermelt villamos energia
biztosította. A hazai szélerőművek
amúgy sem jeleskedtek, átlagos
teljesítményük csak 70 MW volt,
miközben a beépített kapacitásuk
325 MW… Ez mindössze 20% körüli
kapacitáskihasználtság!
Itthon a kormányzati ösztönzők hatására folyamatosan növekszik a villamosenergia-rendszerbe betápláló naperőművek száma. November
végi adatok szerint a leggyakrabban
földre telepített napelemparkok
beépített kapacitása (vagyis a háztetőkre szerelt napelemeket nem
számítva) már csaknem 1783 MW
volt. Ezzel kapcsolatban azonban

más hazai erőművek
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A hazai villamosenergia-fogyasztás összetétele 2009–2021 között
Forrásadatok: MAVIR – Ábra: Hárfás Zsolt

Nem tréfa a szélcsend
Tavaly ismételten paradox helyzettel szembesültünk. A MAVIR adatai
szerint mintegy 2500 olyan negyedórás időszak volt, azaz az egész
évet alapul véve 27 (!) nap időtartam, amikor a hazai szélerőművek
nem erőműként, hanem fogyasztóként viselkedtek, hiszen az önfo-

nem lehet elégszer hangsúlyozni,
hogy a naperőművek termelése
napszaktól és időjárástól függően
állandóan változik, ami megmutatkozik abban is, hogy tavaly e megújuló energiaforrás teljesítménye a
nettó adatok alapján 0 és 1486 MW
között folyamatosan változott. Miközben az éves átlagteljesítményük értéke csak 270 MW volt, és
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13 000 negyedórás időszakban
egyáltalán nem tápláltak áramot a
hálózatba…
A ábrán jól látszik, hogy az őszi-téli,
kevésbé napsütéses hónapokban
a klímavédelem számára kevésbé
üdvös gázerőművek azok, amelyek
a napelemek helyett helyt állnak.

Folyamatos csúcsdöntések
A hazai fogyasztás folyamatos növekedését jelzi az is, hogy újabb és
újabb rendszerterhelési csúcsok
születtek. 2021. június 24-én 19 óra
körül – az előző napok csúcsai után
(6660 és 6814 MW) – újabb nyári
rendszerterhelési csúcs született
6940 MW (15 perces) értéken. Ebből az értékből a villamosenergiaimport 2614 MW volt, azaz az elfogyasztott áram több mint 37%-a
külföldről érkezett. Ha nincs a hat
szomszédos országból kapott import, akkor az ország harmadában
le kellett volna kapcsolni a teljes
áramszolgáltatást, mert az atomenergia ellenzői által favorizált időjárásfüggő megújulók e nyári kora
estén sem remekeltek!
2021. december 9-én 16 óra 45 perc
körül új, történelmi téli rendszerterhelési csúcs született 7361 MW-os
értéken, amelynek jelentős részét,
3046 (!) MW-ot ismét csak importból tudtunk fedezni. Az időjárásfüggő megújulók nulla közeli teljesítményt tudtak felmutatni, miután
a téli délután már nem sütött a nap,
és alig fújt a szél. A szélerőművek
elhanyagolható, alig 25 MW-os értékkel szerepeltek, holott 325 MW
a beépített teljesítményük. Az ipari méretű naperőművek 0 MW-ot
adtak a 1783 MW-ból. A háztartási
méretű napelemek – amelyek teljesítménye már több mint 1000 MW
– szintén nem állhattak rendelkezésre abban az időszakban, amikor

egyébként is nagyon megugrik a
fogyasztás.
Összesítve a mintegy 3100 MW-nyi
hazai nap- és szélerőművi kapacitásból csupán 25 MW állt rendelkezésre, ami a napnál világosabban
mutatja, hogy ellátásbiztonságot a
megújulókkal nem lehet garantálni, ezért van szükség olyan folyamatosan termelő alaperőművekre,
amelyek télen-nyáron, éjjel-nappal
képesek az áramtermelésre.

A nap- és szélerőművek
árnyoldalai
Üdvözlendő az a trend, hogy a hazai
villamosenergia-rendszerbe egyre
több naperőművi kapacitás lép be.
Ugyanakkor az elmúlt években már

zonyos mértékben csökkentse a
teljesítményét. Ez klímavédelmi
szempontból is káros, a gazdasági
vonatkozásokról nem is beszélve!
Nézzünk konkrét példákat! 2021.
május 9-én a Paksi Atomerőművet
azért kellett „tervezett menetrendtartásként” több órán keresztül 340
MW-tal visszaterhelni, mert az időjárás éppen kedvező volt a nap- és
szélerőművek számára, ezért az általuk termelt áramot kötelezően át
kellett venni. Ennek azonban számos negatív következménye van.
2020-ban a Paksi Atomerőműnek
az 1 kWh-ra jutó egységköltsége
a hivatalos adatok szerint 11,4 Ft/
kWh-volt, tehát ennyiért termelt az
atomerőmű. Ebben már benne van
a Paksi Atomerőmű által a Központi
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többször felhívtam a figyelmet arra,
hogy a bővülő kapacitások alacsonyabb rendszerterhelési időszakokban jelentős hatással vannak az
olcsó és klímabarát áramtermelést
biztosító Paksi Atomerőmű termelésére is.
Arról van szó, hogy ilyen időszakokban a naperőművek – és kedvező időjárás esetén a szélerőművek – által termelt villamos energia
kötelező átvétele arra kényszeríti
a Paksi Atomerőművet, hogy bi-

Nukleáris Pénzügyi Alapba a majdani leszerelésre befizetett 25,5 milliárd (közel 1,6 Ft/kWh) forint is. 2021ben a nap- és szélerőművek átlagos
kötelező átvételi átlagára (KÁT) viszont mintegy 37 Ft/kWh volt.
2021. május 9-én a 340 MW-os vis�szaterhelés azt jelentette, hogy aznap mintegy 5 millió kWh villamos
energiát nem tudott megtermelni
Paks, ami a fenti paksi termelési értékkel számolva 57 millió forinttal
kevesebb bevételt jelentett a Paksi

FENT ÉS LENT
Hazai rendszerterhelési
csúcs (15 perces)
2022. január 25. 17:15
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Atomerőműnek. Egy ilyen esemény
pár héttel később, június 13-án ismét megtörtént, akkor 250 MW-tal
kellett a paksi 3. blokk teljesítményét csökkenteni…
Klímavédelmi szempontból szintén nem előnyös a Paksi Atomerőmű teljesítményét a naperőművek
kedvéért lecsökkenteni. Ugyanis az
ENSZ Európai Gazdasági Bizottság
legújabb jelentése szerint az atomerőművek zöldebbek a nap- és
szélerőműveknél is.

Új év, új csúcsok
Januárban igazi hideg időjárás
nem volt, de máris megdőlt a tavalyi abszolút rendszerterhelési
csúcs. 2022. január 25-én 17 óra
15 perc körül újabb, történelmi hazai rendszerterhelési csúcs született 7396 MW (15 perces) értéken,
amelyből az import 2851 MW volt.
Az új történelmi csúcs időszakában
a Paksi Atomerőmű 2052 MW teljesítmény biztosított. Még mielőtt
egyes atomellenes személyek ismé-

telten titkos teszteket, kísérleteket,
túlterhelést vizionálnának, érdemes
elmondani, hogy ma már a paksi
négy blokk névleges teljesítménye a folyamatos fejlesztéseknek
köszönhetően nem 2000, hanem
közel 2027 MW. Az egyes blokkok
hatásfoka a hűtővíz hőmérsékletének függvényében változik. Jelen
esetben a hidegebb hűtővíz jobb
hatásfokot és ennek köszönhetően
nagyobb teljesítményt biztosított.
A csúcs idején a szén 450 MW, a
gáz pedig 1636 MW teljesítményt
biztosított. A szélerőműveknek
„jó napjuk volt”, hiszen a történelmi csúcs idején 86 MW teljesítményt adtak a beépített mintegy
325 MW-ból, a naperőművek pedig
0,03 MW-ot biztosítottak a rendszer
számára, miközben az ipari méretű
naperőművek beépített teljesítménye már közel 1800 MW-ra tehető.
A háztartási méretű napelemek
szintén nem állhattak rendelkezésre. Az egyéb erőművek 320 MW teljesítményt adtak.

Nem túl meglepő módon a tavalyi
éves fogyasztási és az idei abszolút
rendszerterhelési csúcs után idén
januárban, havi szinten hazánk soha
nem fogyasztott annyi villamos
energiát, mint ebben a hónapban.
Mindezek alapján hazai és uniós
szinten sem lehet már tabu, hogy
a szabályozást gazdasági, klímavédelmi és műszaki realitáshoz
igazítsuk, azaz feltétlenül és mihamarabb változtatni kell azon rendszeren, hogy egy olcsóbb és zöldebb atomerőművet csak azért
szabályozzunk vissza, hogy a drágább és kevésbé zöld nap- és szélerőművekben termelt áramot át
lehessen venni! A hazai ellátásbiztonsági, versenyképességi és klímavédelmi célok elérése érdekében
a Paks II. Atomerőmű megépítése
mellett szükség van a naperőművek jelentős fejlesztésére, valamint
más típusú erőművek építésére is.
Ugyanakkor a naperőműveket reálisan, kőkeményen szakmai alapon
kell tudni megítélni. Ez az, amire a
hazai atomellenesek nem képesek.
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Mi az energiataxonómia?
Szerbin Pável | Fotó: Bodajki Ákos
Mindannyian tapasztaljuk, hogy
manapság tele van a média a globális éghajlatváltozás témájával.
A jelenlegi „mainstream” tudomány álláspontja szerint a globális felmelegedést a légköri CO²
mint üvegházhatású gáz okozza,
a gáz koncentrációjának növekedése emberi eredetű, és klímakatasztrófához vezethet. Azonban
van egy „alternatív” tudományos
vélekedés is, mert kutatók egy
csoportja szerint a klímaváltozás
alapvető jellemzője a föld atmoszférájának, volt, van és mindig is
lesz. A felmelegedés tényét ők
sem vonják kétségbe, de mértékét vitatják, és az emberi eredetet
is megkérdőjelezik, hiszen a széndioxid csak egyetlen tényezője a
földi klíma igen komplex rendszerének. Az éghajlatra legalább ilyen
hatással van a nap besugárzásának
különböző okokból bekövetkező
változása és a vízkörzés, melyeket
általában nem vesznek figyelembe a klímamodellekben. Ráadásul
szerintük a több szén-dioxid segíti
a növények fotoszintézisét, tehát
több lesz a zöldfelület a földön,
nagyobb terméseredmények várhatók a mezőgazdaságban, tehát
semmi okunk katasztrófától rettegni.
De maradjunk a „mainstream”
álláspontnál, miszerint a globális
felmelegedés oka az emberi eredetű CO²-kibocsátás. A föld további felmelegedésének elkerü-

lése érdekében az EU energia- és
klímastratégiájának középpontjába került a fenntartható, kibocsátásmentes (tehát szén-dioxid,
mai szakszóval karbonmentes)
gazdaság megteremtése 2050-re.
Mivel a kibocsátások fő forrása a
fosszilis tüzelőanyagok elégetése,
az Európai Bizottság (EB) kidolgozott egy ún. „fenntartható finanszírozási mechanizmust”, amely
a zöld átmenetet támogatja. Ez a
mechanizmus ösztönzi majd a befektetőket, bankokat arra, hogy a
karbonmentes, fenntartható gazdaság megteremtéséhez alkalmas
zöldenergia-projekteket finanszírozzák. Azt pedig, hogy melyek
lehetnek ezek a támogatható
technológiák, egy ún. taxonómiai (besorolási) rendszer állapítja
meg, a szándékok szerint technológiasemlegesen, tudományos
alapon.
A megújuló energiák gyakorlatilag automatikusan bekerültek a támogatható technológiák közé, az
atomenergia megítélése azonban
komoly vitákat eredményezett.
Ezért az Európai Bizottság (EB)
megbízta saját kutatóintézetét, a
Közös Kutatóközpontot, hogy szigorúan tudományos alapon vizsgálja meg a kérdést. A vizsgálat
igen pozitív eredményei meglepték magát az EB-t is, mert immár a
politikusok számára is nyilvánvalóvá vált, amit mi már régóta tudunk,
mégpedig:

• az atomenergia életciklus-kibocsátása megegyezik a szél- és
vízenergiáéval, ezért egyértelműen hozzájárul az éghajlat
melegedésének mérsékléséhez;
• az atomenergia területigényét
tekintve sokkal kisebb lábnyomú, mint a szél- vagy napenergia, ami pozitív a biológiai
sokféleség és az ökoszisztémák
szempontjából;
• a mélységi geológiai tárolók
megfelelő és biztonságos megoldást nyújtanak a kiégett fűtőelemek és a nagy aktivitású hulladék végleges elhelyezésére.
Az EB ezért úgy döntött, hogy egy
kiegészítő szabályozásban rendezi
az atomenergia sorsát. Ez a dokumentum idén meg is jelent, együtt
a gáz taxonómiai besorolásával,
utóbbit átmeneti technológiaként
kezelik. Az atomenergiára ezt szó
szerint ugyan nem jelentették ki,
azonban a dokumentum olyan
feltételeket tartalmaz, amelyek
kimondatlanul is csak az átmenetileg zöld minősítéssel illethető
technológiaként kezelik az atomot.
Íme, a legfontosabb feltételek:
• Üzemidő-hosszabbítási projektek esetén csak 2040, új atomerőművek esetén csak 2045
előtt engedélyezett projektek
kaphatnak zöld minősítést.
• Az atomerőművek kizárólag balesetálló üzemanyagot használhatnak.
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• Minden atomenergiát alkalmazó országnak rendelkeznie kell
tervekkel a kiégett fűtőelemek
végleges elhelyezésére szolgáló mélységi geológiai tároló
megvalósítására 2050-ig.
A fentiek alapján világos, hogy
2045 után engedélyezett atomerőmű nem kaphat zöld minősítést.

A balesetálló üzemanyag (accident tolerant fuel) jelenleg még
kísérleti technológia, nincsenek
a piacon ilyen fűtőelemek, tehát ennek a feltételnek nem tud
megfelelni az iparág. Ami pedig
a kiégett fűtőelemek végleges elhelyezésére szolgáló mélységi geológiai tárolókat illeti, jelenleg az

További ellentmondásos helyzetet eredményezhet, hogy például
Paks II. zöldberuházás lehet, hiszen
nyilván 2045 előtt megkaphatja az
engedélyt egy esetleges későbbi ÜH azonban már nem kaphat
zöld besorolást. Ez a szabályozás
ráadásul teljesen ellehetetleníti a nukleáris innovációt, hiszen a
most kísérleti/demonstrációs szakaszban lévő fejlesztések (kis moduláris reaktorok, IV. generációs
és fúziós erőművek) sem kaphatnak zöld minősítést, amennyiben
2045 után érik el a piaci érettséget. Ha nem lesznek IV. generációs
reaktorok, akkor nem lehet zárni
a nukleáris fűtőanyagciklust, ami
pedig teljesen szembemegy az EU
törekvésével a körkörös gazdaság
megvalósítására, és hogy minden
lehetséges mellékterméket, hulladékot újra kell hasznosítani.

egész világon egyetlen ilyen létesítmény épült meg Finnországban,
az előkészítés-engedélyezés-építés több mint 40 évet vett igénybe. Egy most induló projektet nem
lehet befejezni 2050-re. Ráadásul
az atomerőműveket most építeni
szándékozó országok – pl. Lengyelország – helyzetét is teljesen
ellehetetleníti ez a szabályozás,
hiszen egyszerre kellene megépíteni az új atomerőművet és a
tárolót. Utóbbira ráadásul jóval
később lesz csak szükség, amikor
már felhalmozódik a sok kiégett
fűtőelem. Emellett a beruházás
ütemezését meghatározza az a körülmény, hogy a tároló építésére
is csak hosszú évek múlva gyűlik
össze az atomerőmű által termelt
áram árába épített és félretett fedezet, ami nálunk például a Központi Nukleáris Alapban gyűlik.
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Jelenleg itt tart az atomenergia
taxonómiai szabályozása. Az EB
véleményezésre szétküldte a tagállamoknak a dokumentum tervezetét. Az ügyet a Biztosok Tanácsa megtárgyalta és jóváhagyta.
Ezután az Európai Parlament és
az Európa Tanács dönthet, hogy
elfogadja-e vagy elveti a tervezetet.
Az európai pronukleáris közösség
megmozdult a dokumentum nyilvánosságra kerülése után. Több
atomenergetikában érdekelt vállalat (az MVM is) állásfoglalásban
támogatta az atomenergia zöld
taxonómiai besorolását, és kifogásolta az atomenergia átmeneti
technológiává való leminősítését. Az európai atomenergia-ipar
brüsszeli érdekképviseleti szervezete, a Foratom állásfoglalásában
üdvözölte az atomenergia zöld
taxonómiai besorolását, de kiterjedt lobbitevékenységbe kezdett
az iparágat érintő hátrányos feltételek megváltoztatására. Nyilván
az antinukleáris oldal sem maradt
tétlen, több tucat európai parlamenti képviselő levélben tiltakozott Ursula von der Leyennél a
taxonómiai szabályozás „felhígítása” miatt. Az európai politikai
porondon két fő vonulat alakult ki:
a Franciaország vezette nukleáris
energiát támogató országcsoport, amelynek Magyarország is a
tagja, és a Németország által dominált atomenergia-ellenes lobbi,
melyben szomszédunk, Ausztria
is tevékeny szerepet vállalt, perrel
fenyegette meg az EB-t amennyiben az atomenergiát a zöldtechnológiák közé sorolja. Nyilvánvalóan még sok vitára és fordulatra
számíthatunk ebben a témában,
de most jött el az idő a nemzetközi összefogásra, hiszen az európai
nukleáris ipar jövője a tét.
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Toronyórák, harangok
nyomában
Susán Janka | Fotó: Susán Janka
A Pakson élők közül a legtöbben valószínűleg el tudnák sorolni, hogy milyen templomaink vannak. Arra
a kérdésre azonban, hogy melyik templom tornyán van óra, már nem mindenki tudna pontosan válaszolni. Elárulom, a római katolikus Jézus Szíve templomon a Szent István téren, és a dunakömlődi Szent
Imre-templomon. Vajon az óraszerkezetet mi hajtja? Bizonnyal megoldották már az automatikus meghajtását, vágnák rá a legtöbben, és én is ezt gondoltam volna, ha a riport előtt megkérdezte volna tőlem
valaki. De nem! A Lányi órásdinasztia tagjai azok, akik az év minden napján azzal kezdik a reggeleket,
hogy felhúzzák e két templom óraszerkezetét. Tartsanak velünk egy templomtornyot felfedező túrán!
Lányi Miklós órásmestert kísértük el az egyik szombat reggelen.
Miklós hétvégéi kicsit később kezdődnek, mint a hétköznapjai, ezért
ajánlotta a szombatot a riporthoz.
Hétköznap reggel hatkor indul
Dunakömlődre, nevetve mondja,
hogy órát lehet állítani a megszokott menetrendjéhez. Napsütéses,
kellemes időben könnyebb dolga
van, de mennie kell esőben, hóban, fagyban és sötét reggeleken.
Azt mondja, hóesésben gyönyö-

rű a templomhoz felsétálni. De ne
siessünk ennyire előre!
A templom lépcsősora előtt találkoztunk, neki is vágtunk a 140 lépcsőnek, amit az óraszerkezetig kell
megtenni. Győztem tartani vele a
tempót, pedig már nyugdíj mellett dolgozik az órásműhelyben, jár
Dunakömlődre mindennap. – Ez
a reggeli program tart karban, no
meg nyáron a vízisíelés, mert az jól

megerősíti a lábizmokat – mondja
nevetve. Ahogy mesél, átérződik,
hogy szereti ezeket a napindítókat.
Megvan a maga kis rituáléja. Például az is, hogy jobb oldalról közelíti meg a templomajtót, mert közben látja a közeli halastavakat, és a
távolabbi madocsai templomtornyot is. Egy kicsit kifújjuk magunkat, amíg körbenézünk. Gyönyörű
helyre építették a templomot, bár
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az időseknek, betegesebbeknek
már nem egyszerű ide feljönni. –
Tegnap óta nem járt itt senki, mert
úgy áll a lakat, ahogy én szoktam
bezárni – mondja vidáman, és nyílik az ajtó.
Belépünk, elindulunk a csigalépcsőn felfelé. Megcsodálom az
ódon falépcsőket. Azért találkoztunk egy kicsit kilenc előtt, hogy
Miklós meghallgathassa a harangozást, másodpercre pontosan
lássa, mennyit késik vagy siet éppen az óra. Megszólalnak a harangok, közben mi átbújunk az orgona mögötti keskeny átjárón. Elég
hangosan szól már az orgonánál is
három itt lakó harang, ezért megállunk egy kicsit. Közben megkérdezem, hogyan lett ő órás. – Nem
volt más választásom – vágja rá.
Édesapja órás volt, és vele együtt
a nővére és az öccse is órásnak tanult. Régebben Pakson volt olyan
időszak, amikor hat órásmester
dolgozott. Édesapja úgy gondolta,
ezzel biztos megélhetést ad mindhármuk kezébe. Szekszárdra jártak
iskolába, de az csak egy nap volt a
hétből, a többi napon a műhelyben
dolgoztak, havonta egyszer pedig
nagyobb városba jártak gyakorlatra. Ő Kaposvárra, az öccse Budapestre. A nővére boltja a mostani
körforgó mellett működött, ebből
az üzletből ment nyugdíjba. Az öc�cse Tolnán dolgozott egy darabig,
de aztán abbahagyta a szakmáját,
ő viszont máig folytatja.
Elhalkul a harangzúgás, már jól
értjük egymás szavát. – Az órásszakmának mára vége – mondja ki
a súlyos mondatot. – Mehetne tovább, de a szakszervizek nem adják
ki az alkatrészt a javításhoz – megáll mondandója közben, figyelmesen hallgatja a templomóra ütését.
– Jól van, ezt vártam! – jelenti ki
elégedetten a finom ütések után.
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Aztán hozzáfűzi: – A hidegben egy
kicsit lelassult, meg kell olajozni!
A szakmára visszatérve elmondja,
hogy rengeteg órát hoznak hozzá a
gyűjtők javításra, ezzel foglalkozik
főleg. A fia szerette volna folytatni
a tradíciót, szívesen kitanulta volna
az órásszakmát, de lebeszélte róla.
Rávette inkább az aranyművességre, mert annak van jövője.
Folytattuk az utunkat, megérkeztünk a nehezített szakaszhoz a

De Miklós megnyugtatott, ezek jó
állapotban vannak. Olyan 5-6 méter magasra kell felmászni az elsőn. Nem mondom, hogy nem izgultam az indulás előtt, de amikor
elindultam, már ment könnyedén,
és megérkeztünk a harangokhoz.
A legkisebb az óraszerkezethez
tartozik, a nagyobbak a harangozáshoz. A nagyharagon olvasható,
hogy 1928-ban a hívek öntették.
Azért ekkor, mert 1896-ban az ere-

harangtorony aljához, ahonnan
egyszerű falétrán juthatunk fel a
harangokhoz. Ezek a létrák már ki
tudja hány évesek lehetnek, a „fazonuk” is különbözik a mostaniaktól. A létrafokok kemény akácból
készültek, a szélük keskenyebb,
mint középen. Az is eszembe jutott, vajon nem túl vékonyak-e.

deti tornyát le kellett bontani, a súlya veszélyeztette az épületet, és
az új torony csak 1928-ban épült fel
a templom mellett.
A torony vakolata belül telis-tele van
nevekkel, monogramokkal, bejegyzésekkel, amit el is tudok fogadni a
létrák megmászását követően. Aki
ide feljön, megérdemli, hogy a neve
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Harang

(kisebb méretű változatai pergő,
csengő, csengettyű, kolomp)

I. e. több ezer évvel használtak
már harangokat, ezek készülhettek szárított terméshéjból,
agyagból, kőből, az ókori kultúrákban nemesfémből is készítettek már. Kínában zenei célokra használtak behangolt
harangsorozatokat az i. e. 11.
századtól.
Európában az 5-6. századi kolostorokban a napirendhez
kapcsolódva használtak csengettyűket, amelyből minél nagyobb készült a kolostorok
méretének növekedésével, így
fejlődött ki a harang. A harangöntés a 12. századig kolostorokban történt, később átkerült a
polgári kézművesek privilégiumába.
Ma Magyarországon egy harangöntöde működik Őrbot�tyánban Gombos Ferenc és
édesapja, Miklós által.
Legnagyobb harangjaink:
1. Budapest, Szent István-
bazilika Szent István harangja 9250 kg, alsó átmérője
240 cm
2. Szeged, Fogadalmi templom, Szent Gellért harang,
8537 kg, alsó átmérője
245,2 cm,
3. Eger, bazilika, Szent Mihály
harang, 6015 kg, magassága 180 cm, alsó átmérője
213 cm
Paks legnagyobb harangja az
evangélikus templom 1025 kgos harangja.

itt maradjon. Miklós elmeséli, hogy
a háborút követően a tűzoltók itt
tartottak ügyeletet, innen figyelték
nem ütött-e ki tűz a környéken. Az ő
bejegyzésük is olvasható.
Rövid pihenő után következik a
második létra, aminek a végénél
szűkebb a feljáró nyílása, erre is figyelni kell. A létra magassága minimum akkora, mint az előzőnek, de
lehet magasabb.
Megérkeztünk az óraszerkezethez,
amelyet 1995-ben javított meg
Miklós, azóta szinte alig kellett
hozzányúlnia. Időnként megtisztogatja, gyakran megolajozza, mint
most a látogatásunkkor is. Minden alkalommal fel kell kurblizni
a súlyokat, mindhármat magasra,
hogy aztán majd a nap folyamán
szépen lassan lesüllyedjenek, ezáltal működtessék az órát. Egy felhúzással harminchárom óráig tud
ketyegni, de eddig nem szokott
várni. Mindenesetre a hétvégi kényelmesebb kelés bőven belefér.

Három fogaskereket hajtanak meg
a súlyok, az egyik a negyedeket, a
másik az egészet üti, a harmadik
az ingát működteti. Most tudtam
meg, hogy az óra pontosságát az
ingán lévő súly lejjebb vagy feljebb
húzásával lehet állítani, mert ezzel
változik az inga által megtett út.
Különleges élmény volt az óra matt
számlapja mögött állni. Miklós szerelte fel a lámpákat mögéjük, amelyek éjjel megvilágítják.
Összeszedtem a bátorságomat én
is, és óvatosan elindultunk lefelé a
létrákon. Az orgona elől kicsit körbenéztünk a templom belsejében
is, majd a csigalépcsőhöz értünk.
Észrevettem, hogy folytatódik még
felfelé. Miklós rögtön rájött, min
gondolkodom, és megkérdezte,
fel szeretnénk-e menni a padlásra?
Ki nem hagynánk!
Régen sok galamb lakott a padláson, ma már nem engedik be őket,
de néhányan azért betévednek.
Felértünk a kupolák fölé. Ritkán
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látunk egy kupolát felülről, ahol
pontosan látszik a téglák szerkezete, szinte el tudjuk képzelni, ahogy
a mesterek építik a templomot.
E gondolattal vissza is tértünk az
1820-as évekbe, amikor épült a
templom, majd 1826-ba, amikor
felszentelték.
Egyszerűség. Egy szóval talán így
tudnám összefoglalni a riporthoz kapcsolódó gondolataimat.
Az egyszerűséget jó értelemben
véve, amikor az egyszerűség értéket hordoz. Amikor egy tárgy nem
akar egyszerre több funkciót ellátni, hanem csak egyet, és azt úgy,
hogy fenntarthatóan tudjon működni, pazarlás nélkül. Az óraszerkezet működtetéséhez csak arra
van szükség, hogy Miklós mindennap elmenjen, és felhúzza. Ugye
milyen szép?
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Egymás
hangjába
kapaszkodva
Susán Janka | Fotó: Molnár Gyula, stock.adobe.com

„Teljes lelki élet zene nélkül nincs. Vannak a léleknek régiói, melyekbe csak a zene világít be” – fogalmazta meg szépen Kodály Zoltán. Az éneklés során a testünk egyben a hangszerünk is, ez a legbensőbb
átélése a zenélésnek, azt hiszem. Ahogy átjárja testünket, lelkünket a dallam, tükröződik az arcunkon.
Az éneklés megszépít. A Paks Városi Vegyes Kar tavaly decemberi adventi koncertjén ez jutott eszembe,
ezt láttam a kórustagokon. Gyönyörűen, tisztán, könnyedén, ugyanakkor ünnepélyesen szálltak a dallamok. A nézőkkel közös éneklés pedig a csúcspontja volt az egész estének.
Kisgyermekkorban fontos része a fejlődésnek, a fejlesztésnek az éneklés. Tinédzserként,
fiatal felnőttként pedig már saját kedvtelésükre hallgatják kedvenc együtteseiket, leginkább
fülessel a fiatalok. Később aztán
sokaknál kikopik a zenehallgatás a mindennapokból, de akár
a koncertre, hangversenyre járás is. A Paks Városi Vegyes Kar
tagjainál nem így történt, hiszen
a széles repertoár megtanulásá-

hoz, szinten tartásához otthon
is rendszeresen gyakorolni kell.
Szerencsére vannak köztük még
néhányan, akik az 1977-es megalakulás óta énekelnek a kórusban. Nikl Mártával, a kórust működtető egyesület elnökével és
Babenyecz László karnaggyal
beszélgettem az egyik februári
hétfői próbájuk előtt.
– Mutassátok be a mostani kórust, legyetek szívesek!

László: – Viccesen azt szoktam
mondani, hogy egy kórus összetétele annál jobb, minél kevesebb
zenész van a tagok között! Mert a
karnagynak annál nehezebb a dolga, amit persze tudnia kell megfelelően kezelni. Nem attól lesz valaki jó kórustag, ha erősebben vagy
jobban tud énekelni a másiknál, hiszen a kórusnál az egységben van
az erő. Sosem énekeljük túl a másikat, és sosem nyomjuk el. Egymás hangjába kell kapaszkodni.
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Minden szólamban vannak vezéregyéniségek, ők a szólamvezetők.
Az aktív tagjaink száma majdnem
ötven. Hála Istennek, hatan kismamaként éppen az utánpótlást
nevelik otthon, emiatt nem tudnak
próbára járni.
Márta: – Van, aki már a második
gyerkőccel van otthon. Mindenképpen szeretnének majd visszajönni, keresik az időpontot, amikor
már rábízhatják a nagyszülőkre a
kicsiket.
László: – Nem hivatásos, nem profi
a kórusunk, ami nem hátrány. Lelkes, amatőr, éneklést szerető emberekből áll, akik felvállalják, hogy
hetente hétfő esténként aktívan
részt vesznek a próbán. Sokan a
próbák között otthon is gyakorolnak. Vannak, akik tudnak kottát
olvasni, vannak, akik nem. Őket
különböző hangfájlokkal próbáljuk segíteni a helyes gyakorlásban.
Nem nélkülözhetetlen a kottaolvasás, hiszen a dallamívet mindenki
le tudja követni, és az évek alatt
ebben folyamatosan fejlődnek.
– Mióta vezeted karnagyként a
kórust?
László: – 2020. szeptember 1. óta.
Váratlanul ért a felkérés, mert a
Duna túlpartján, Dunavecsén élek.
Katolikus kántori végzettségem is
van, és 22 éve vezetek kórusokat.
Egyházi képzés keretein belül szereztem meg a karnagyi végzettséget. Mélykútról származom, a Felső-Bácskából, ott örököltem meg
a kántor elődöm 30 éve vezetett
kórusát, amely 1999-ben 35 fős
volt. 2012-ben nősültem Dunavecsére, ahol most is vezetem a dunavecsei Danubia Vox Vegyeskart.
Megalapítottam a vegyes kart, de
érdekesen indultunk a legelején,
tíz férfitaggal, akik összeszokott
betlehemezők voltak egyébként.

Fél év alatt csatlakozott hozzánk
tíz hölgy is, azóta szépen kialakult
a kórus. 2020 májusában keresett
meg Márti, hogy vállalnám-e a kórusuk vezetését.
– Milyen hangszeren játszotok?
László: – Sváb családból származom anyai ágon. Nagyapám énekzene szakos tanár volt, és zongoraművész. Minden felmenőm
minimum zongorázott és harmonikázott. Nagyapámmal már négyévesen zongoráztunk, hamarabb
tanultam meg kottát olvasni, mint
a betűket.
Márta: – Valahol ez nálam is tükröződött. A nagyapám szintén sváb
származású ember volt, trombitált
és szájharmonikázott, valószínűleg
a génjeimben már és is kaptam
a zeneszeretetét. Öt és fél évig
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zongoráztam, megismerkedtem
a hangszer- és szolfézstanárokkal
a zeneiskolában. A sok elfoglaltság miatt döntenem kellett, mit
adok fel inkább, a sportot vagy a
zenét. Csináltam egy „barbatrükköt”. Zongoráról énekre váltva, a
szolfézst leadhattam, a sportban
pedig a kosárlabda mellett maradtam, az atletizálást befejeztem.
– Mióta vagy a kórus tagja?
Márta: – Az énektanárom is kórustag volt, a korábbi zongoratanárom, Károlyi János volt a karnagy.
A zeneiskola folyosóján hallotta az éneklésemet, és ahogy leérettségiztem, rögtön behívtak a
kórusba. Mindjárt beülhettem az
énektanárom mellé a szopránba.
Mindig együtt jubilálok a kórussal,
csak öt év mínuszom van.
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– A második családod?
Márta: – A sok-sok év alatt igazán megismertem a kórustagokat,
olyanok vagyunk, mint egy nagy
család, figyelünk egymásra, és segítjük egymást, ha szükséges.
– Kik vezették eddig a kórust?
Márta: – Károlyi János vezényelte
az első húsz évet. Negyven körül
volt már akkor is a létszámunk, és
szerettük volna együtt tartani ezt
az összetartó csapatot. Valójában
1977-ben, az akkori tanács vezetése döntött úgy, hogy szükség
van egy kórusra, amit a dolgozó
lakosok közül toboroztak. Sokáig
a város finanszírozta a működést,
de az atomerőműtől is rendszeresen kaptunk támogatást. Majd
1996-ban egyesületté alakultunk,
és Simon Péter vette át Jánostól a
karmesteri pálcát. 2007-ben Cseke Gábor követte őt, még fiatal
egyetemi végzős zenetanárként
kezdte, és majdnem 10 évig vezényelte a kórust. Lemondása
után helyben nem találtunk már
megfelelő végzettségű szakmai
vezetőt, így Dunaújvárosból járt
át hozzánk Ujházy Krisztina, aki új
energiát, színeket is hozott csapatunkba. Azonban 2019 decemberében Krisztina bejelentette,
hogy külföldre költöznek, amit
hihetetlenül sajnáltunk. Újból keresésbe fogtam, és egy dunaföldvári karnagy ismerősöm ajánlotta
Lacit.
– Könnyen elvállaltad a kórus
szakmai vezetését?
László: – A pályám elején leginkább orgonálással, zongorálással foglalkoztam. Kórusokat nem
vezettem, hanem kísértem. Volt
olyan időszak, hogy egyszerre öthat kórust is Bács-Kiskun megyében. Kicsi az ország, és karnagy-

ból kevés van, el tudtam vállalni,
örömmel jöttem.
– Kik a legrégebbi tagok?
Márta: – Kunner Mihály a kezdetek óta aktív tagunk, Horváth János is velünk lenne, de ő elmúlt
már nyolcvanéves, és a pandémia
miatt nem merte vállalni a próbákat.
– Mire figyeltek a repertoár ös�szeállításánál?
László: – Úgy kell összeállítani,
hogy kedvezzek vele minden tagnak és a hallgatóságnak. Az idősebbek jobban díjazzák a komolyabb műfajokat, a fiatalabbaknak
nagyobb az igénye a könnyedebbekre, akár a populáris műfaj is
szóba jöhet. Korábban készítettünk filmzenés koncertet is, amelynek nagy sikere volt a városban.
Elmehetünk jazzesebb vagy gospellesebb műfaj irányába is. Ha sikerül minden tagnak kedvezni, azt
úgy hálálják meg, hogy megtanulják a dalokat, a fellépésen pedig
szívvel-lélekkel éneklik el.
Márta: – Amióta átvettem a kórus
szervezését, mindig törekedtem
arra, hogy minden évben legyenek
a kórusnak céljai, el tudjunk menni
egy nemzetközi vagy belföldi fesztiválra, versenyre (a pandémia persze most ezt áthúzta). Ezt mindig a
szakmai vezetővel beszéltük meg,
az elnökségi tagokkal leegyeztettük, végül a tagság dönt. A repertoárt eszerint is alakítani kell.
– Hatalmas feladat lehet egy
ilyen utazást előkészíteni!
Márta: – Szerencsére van segítségem, mert egyedül nem bírnám.
Az elnöki tisztségemet is ezzel a
feltétellel vállaltam el 2007-ben.
Rengeteg szervezés az utazás, a
szállás, a fellépés helyszínének biz-

Az idén 45 éves kórus
jubileumi rendezvénytervei
A jubileumi koncertjük júniusra
várható. Ősszel, szeptember–
október környékén szeretnének
egy kórustalálkozót is tartani.
Az épülő új Duna-híd adta az
ötletet, hogy a kalocsai vegyes
kar legyen az egyik meghívott,
de mellettük még három-négy
kórus érkezik majd, például
Szigetvárról, ahol a pandémia
előtt utoljára léptek fel. A hos�szú évek tárgyi emlékeiből, fotóiból, filmfelvételeiből pedig
kiállítást szeretnének összeállítania a Csengey Dénes Kulturális Központban.

tosítása, a zenei kísérő megtalálása, megfelelő ruházatok kiválasztása a programokhoz igazodva.
– A mostani taglétszám elegendő, vagy vártok új jelentkezőket?
László: – Új tagokra mindig szükség van, fontosnak tartjuk a fiatalítást. Aki szeretne velünk énekelni, jelentkezzen bátran. Mindenkit
meghallgatok a jelentkezés után,
de nem kell izgulni miatta. Olyan
is előfordulhat, hogy valaki egy fellépés előtt nem sokkal jelentkezik.
Ilyen esetben megbeszéljük vele,
hogy a fellépésen valószínűleg
még nem vehet részt, de a következőre már felkészülhet.
Márta: – Jobb, ha nagyobb a létszámunk, nyugodtabban tudunk
készülni egy fellépésre, mert nem
okoz problémát, ha néhányan nem
tudnak részt venni rajta.
– Hogyan tudjátok biztosítani a
jó hangulatot, a jó közösséget ebben a viszonylag nagy társulatban?
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hogy mindenkinek megkönnyítse
a próbák közti gyakorlást. Azt is
nagyon hatékony módszernek tartom, hogy beéneklés után szólampróbát tartunk, ami után jobban
szól a teljes kórus.
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Márta: – A próbákon kívül is rendszeresen találkozunk, közös kirándulásokat, bulikat szervezünk,
amelyek erősítik a kapcsolatok,
barátságok épülését. Mivel több
kórustagunk is játszik hangszeren
más popzenei zenekarban, így természetesen a kórustagok is szívesen mennek együtt a koncertjeikre.
László: – A karnagynak is lehetnek
rosszabb napjai, lehet kicsit bi-

– Milyen elismeréseket kapott a
kórus?
Márta: – Az eltelt 45 évben több minősítést és nemzetközi elismerést

közi versenyen bronz minősítést
kaptunk. Ujházy Krisztina szakmai
vezetése folytatta a sikereinket,
egy nemzetközi Ezüst Diplomával,
melyet Olaszországban, Riminiben
gyűjtöttünk be. A kezdetektől részt
vettünk a testvérvárosi kapcsolatok építésében, fogadtuk a kórusokat, és mi is utaztunk külföldre
hozzájuk. Szívesen megyünk a kistérségi településekre koncertezni,

zonytalanabb a szakmai elképzelésében. Azonban nem engedheti
meg, hogy ezt a tagok is megérezzék. Minden próbára maximálisan
fel kell készülni, emberséggel, alázattal kell fordulni mindenkihez.
Kicsit teologikusan mondva úgy,
mint egy jó pásztor.
Márta: – A kórustagok érzik és
látják, hogy milyen sokat dolgozik Laci otthon is a kórus számára.
Hangfájlokat készít szólamonként,

vívtunk ki. A kezdetekben arany
minősítést kaptunk mint Paksi
Munkáskórus. Simon Péter karnagy
idejében fesztiválkórus minősítéssel és egy nemzetközi Ezüst Diplomával gazdagodtunk, valamint
2016-ban városunktól megkaptuk
a Paks Város Pro Urbe díjat. Cseke
Gábor vezénylése alatt szintén sikerült megvédeni a fesztiválkórus
minősítésünket, valamint Linzben
egy igazán színvonalas nemzet-

hogy minél több embernek adjuk
át a zene szeretetét.
A beszélgetésünk végén elkezdtek
szállingózni a tagok, a pontos érkezés alap mindegyikőjük számára. László még megmutatja, hogy
milyen is egy karnagyi kotta, ahol
minden szólam, kísérő külön jelenik meg.
Látom rajta, már a próbára koncentrál, mert egy jó pásztor mindenkire figyel.
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Hajónapló
Váczi Gergő | Fotó: Solar Boat Team
Szórakozás, szerelem, elhivatottság, csapatmunka, tudás, innováció. Rengeteg jelzőt lehetne még használni a BME Solar Boat Team működésével kapcsolatban. A fiatal és korukat meghazudtoló ismerettel
és tudással bíró fejlesztők már évek óta a napelemmel működő versenyhajó építésének megszállottjai.
Minden idejüket, energiájukat a projektbe fektetik, ami egyébként hosszú távú befektetés is egyben.
Itt ugyanis olyan tapasztalatot szerezhetnek, amelyeket később a való életben is alkalmazni, kamatoztatni tudnak. A főleg egyetemistákból álló team több versenyen képviselte már intézményüket és az
országot, tavaly Németországban pedig dobogóra is állhattak. Ilinyi Blanka, a csapat vezetője érdekességként azt is elárulta, hogy volt olyan verseny, amelyet a monacói herceg személyesen szurkolt végig.
– 2014-ben indítottátok a projektet. Mi volt az indulás oka, és kik
alkották akkor a csapatot?
– A Budapesti Műszaki Egyetemen három gépészhallgató alapította meg a csapatot. Mivel akkor
már elterjedt volt a versenyautóépítés, az alapkoncepció az volt,
hogy egy olyan projektet hozzanak itt az egyetemen, ami egyedülálló, és a megújuló energia fel-

használásával készül. Egyébként a
mai napig mi vagyunk az egyetlen magyar csapat, aki solarhajót
épít, és nemzetközi versenyeken
vesz részt. Ezek mellett az is fontos
szempont volt, hogy olyan projekteket alkossanak, amivel a hallgatók fejlődni tudnak, gyakorlati tudást szereznek.
– Miben rejlik a projekt különlegessége? Hogy a napelemes tech-

nológiát vizes közegben kell alkalmazni, vagy maga a hajó építése?
– Alapvetően már a napelemes
technológia is egy különleges
irány, pláne itt a gépészkaron. De,
amiben nagyban eltérünk, hogy
autós csapatból már több létezett,
míg hajósból mi vagyunk az elsők,
az egyetlenek. Egyébként elképesztően jó légkör van a csapatban, igazi baráti körként, szakkör-
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ként tudnám definiálni. Az egész
munka olyan, mint egy nagy közös
nyaralás.
– A 2014-es induló csapatból hányan vannak még? Az egyébként
követelmény, feltétel, hogy csak
egyetemisták alkothatják a teamet?
– Első generációs csapatunkból
tagok sajnos már nincsenek, de jelenleg is sokat segítenek. Ez a projekt mindenkinek egy szerelem,
és többen, akik korábban benne
voltak a csapatban, ma már a saját cégükkel támogatnak minket.
Idén egyébként az alapítók eljöttek a monacói versenyre megnézni, hogy úszik a hajó. Mi egyébként
már a harmadik, negyedik körös
csapat vagyunk. Ez azt jelenti,
hogy elég gyorsan cserélődünk,
ami leginkább az egyetemi tanulmányaink befejezésének köszönhető. Általában két-három évet
szoktunk a csapatban eltölteni, de
a versenyeknek nem követelménye, hogy a csapatot csak egyetemisták alkothatják. Minket az
egyetem hoz össze, és szeretnénk
a hallgatókat is támogatni azzal,
hogy beszállhatnak egy ilyen projektbe, ahol ipari partnerekkel is
kapcsolatba léphetnek.
– Egy ilyen kapcsolatépítés a legnagyobb haszna ennek a projektnek?
– A legnagyobb haszna egy
olyanfajta munkatapasztalat, amit
az egyetem keretein belül tudunk
megszerezni. Rengeteg projektmenedzsment van itt, amikor a
hajó részegységeit kell tervezni.
Fantasztikus érzés, hogy mi ezt
nemcsak papíron tehetjük, hanem
az első koncepciótól elviszünk
egy-egy terméket odáig, hogy
legyártjuk, megrendeljük, jön a
szponzorkeresés, a teljes gyártási
folyamat. Nagyon jó, amikor látjuk,

hogy mit raktuk össze, és utána
úszik a hajó.
– Ahogy láttam, te a gépészeti
teamben vagy benne, de a csapat
vezetése is a te feladatod. Men�nyire komplex ezt a kettőt együtt
vinni?
– Én alapvetően gépészmérnök-hallgató vagyok, azon belül is
anyagokkal foglalkozom. Egyéb-

ként az előző kérdésre visszautalva még az a projekt nagy előnye,
hogy a szponzorok segítségével
olyan high tech anyagokhoz jutunk hozzá, és olyan technológiákat próbálhatunk ki, amit oktatási
keretek között ilyen széles körben
nem lenne lehestéges.
– A szponzoroktól milyen támogatást kaptok? Konkrét anyagi, különböző mentorálási segítséget,
know-how-t? Vagy lehetőséget
arra, hogy bizonyos helyszíneken
dolgozzatok, különböző termékekkel, anyagokkal kerüljetek kapcsolatba?
– Baromi jó kérdés, mert sokszor
egy lehetséges szponzor első kérdése, hogy ők hogyan tudnának
segíteni. A válasz erre, hogy mindenhogyan. Az anyagi segítség a
legegyszerűbb. Amikor pénzzel
támogatják a csapatot, amit szaba-
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don felhasználhatunk. A legtöbb
szponzorunk eszközöket, anyagot
biztosít. Például Magyarországon
nagyon jelentős a Zoltek Zrt. nevű
cég, aki szénszálakkal foglalkozik,
és hatalmas mennyiségű anyagot
biztosítanak a kompozit részegységeinkhez, gyártásainkhoz.
– A Magyar Villamos Művek Zrt.
miben segít?
– Az MVM elsősorban pénzzel
támogat minket. Több százezer
forintos összegekkel az egyik legnagyobb támogatónk, de emellett
az is hatalmas segítség, hogy a
kapcsolatai által kommunikációval,
PR-tevékenységgel segíti a csapatot. Ez már a harmadik interjúnk
egy hónapon belül, amit az MVMnek köszönhetünk. Ez felbecsülhetetlen, mert így jut el a projekt
további szponzorokhoz, további
érdeklődőkhöz.
– Nagyon sok megmérettetésen,
versenyen voltatok már. A legjobb
eredményt tavaly értétek el Németországban, ahol harmadikak
lettetek. Ehhez szívből gratulálok.
Mi a cél ezeken a versenyeken?
A távolság, a gyorsaság, a kormányozhatóság?
– Versenye válogatja, hogy milyen versenyszámokat írnak ki.
A monacói bajnokságon például
van egy hosszútávú verseny, ahol
az volt a cél, hogy teljesen feltöltött akkumulátorokkal a lehető
legtöbb kilométert tegyük meg
három óra alatt. Ez azt mutatja,
hogy mennyire sikerült jól összeraknunk a hajó elektromos rendszerét, hogy megfelelő hatásfokkal töltsenek vissza a napelemek
az akkumulátorba. Ezenfelül van a
klasszikus pályaverseny. Minden
versenyen kiraknak egy pályát, és
az nyer, aki a leggyorsabban körbeér. Ez a leglátványosabb. Zseniális a hangulat. Volt, hogy még
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a monacói herceg is lejött, hogy
megnézze a versenyt. És van egy
harmadik szám, a szlalomverseny.
Az is időre megy, de nyilván az
azt vizsgálja, hogy mennyire fordulékony a hajó, mennyire tudtuk elérni a kormányozhatóság
c súcsát.
– Melyikben vagytok a legerősebbek?

– A hosszútáv a kedvencünk.
A wildaui versenyen több mint
húsz kilométert tett meg a hajó,
és akkor még nem merült le az akkumulátor, mert azzal még vissza
kellett menni a kikötőbe, meg este
még parkolgatni.
– A pilótának mekkora jelentősége van? Mennyire van benne az
emberi tényező?

– Erről azért nehéz nyilatkozni,
mert az egyik pilóta én vagyok.
Alapvetően nagy a felelőssége már
csak a hajó értéke és a teljes csapat belefektetett munkája miatt
is. Tehát hatalmas stressz beülni a
hajóba, legalábbis nekem, mert
tudom, hogy hányan dolgoztak
rajta, és hogy hány munkaóra van
benne. Egyébként van beugró követelmény a pilóták részére. Tesztelnek minket a versenyek előtt,
van egy kvalifikációs nap, amikor
a teljes hajót átnézik. És tesztelik
a pilóta képességeit is. Kitesznek
egy szlalompályát, végig kell menni előre, hátrafelé, megnézik, hogy
tudsz-e úszni, el tudod-e hagyni a
hajót, tudsz-e evezni a hajóban, ha
bármi baj van. Kipróbálod a kürtöt, van tűzvédelmi oktatás, be kell
mutatni, hogy oltasz el tüzet.
– Mennyit tudtok versenyezni
egy szezonban?
– Alapvetően a költségvetésünkbe két verseny fér bele egy évben.
Ezt mi szeretnénk növelni, mert je-
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lenleg a hajó kész van, és csak arra
vár, hogy minél több helyre elvigyük. Egy monacói utazás az egyik,
a másik pedig általában a németországi verseny szeptember elején, ez a wildaui. Ha adottak lennének az anyagi lehetőségek, akkor
mind az 5-6 versenyre elmennénk.
– Hol lesz a következő megmérettetés?

technológiai újítás, innováció a
projektnek köszönhetően, amiben
szakmailag is komoly potenciál lehet a jövőben?
– Amire igazán büszkék vagyunk,
hogy növelni tudtuk a napelemek
visszatöltő rendszerének hatásfokát. Olyan magas százalékokon tudjuk tartani az akkumulátort hosszú napsütéses órákban,

Az egy hatalmas ugrás lenne, nyilván jelenleg még anyagilag, meg
tapasztalatszinten is rászorulunk a
tervezési munkára, de egyébként
a próbagyártásokat már megkezdtük, és nagyon örülnék, ha
nyáron már egy ilyen hajót tesztelhetnénk.
– Gondolom nem olcsó egy ilyen
prototípus tervezése és megépíté-

– Monacóban lesz a következő,
odamegyünk július 4-től 9-ig.
– Egy kicsit visszakanyarodva
rád, te mit szeretsz jobban a projektben? A hajót vagy a csapatot
vezetni?
– Ez egy nagyon jó kérdés, mert
éppen most fogunk arról tárgyalni,
hogy én szeretném-e jövőre is vinni a hajót. Tavaly még nem voltam
kapitány, csak pilóta. Idén a csapat
vezetőjeként sokkal több feladat
hárul rám, és nem szeretném, hogy
ez befolyásolja a csapat részvételét Monacóban. De hogy a konkrét
kérdésre válaszoljak, azt hiszem a
csapat koordinálása jobban izgat.
– A beszélgetésünk elején említetted az innovációt mint egy
fontos szempontot ebben a munkában. Van vagy volt már olyan

hogy szinte alig merülnek le. Voltak hosszútávú tesztjeink, nyáron
a Balatonon. Körülbelül egy órát
mentünk, és kevesebb, mint 10%ot esett a töltöttsége.
– Az elektromobilitásnál a sarkalatos pont az akkumulátorok
töltöttsége. Akkor ez lehet egy
jövőbeli kutatás vagy fejlesztés fő
iránya?
– Igen, ez akár lehet egy fejlesztési irány. Ezenfelül, amit mi nagyon szeretnénk, és egyébként
már nyakig benne is vagyunk legalább két éve, hogy szárnyashajót
csinálhassunk ebből a csodából.
Na, az új lesz.
– Szárnyashajóval is indulhatnátok ezeken a versenyeken?
– Abszolút. Erre már volt példa a
többi csapattól, nekik már sikerült.

se. De csak hogy érzékeljük mekkora költségvetésről beszélünk,
avass be minket, hogy a jelenlegi
hajótok körülbelül mennyibe került
eddig?
– Nehéz forintosítani, de biztosan több mint 10 millió forint csak
az anyagár, és akkor nincs benne
a munkaóra. Bevallom őszintén,
nem számoltam utána, a szénszálas technológia elég erősen
megdobja, illetve az alumínium
alkatrészek forgácsolásáért is sokat fizetünk. A hajózás, vitorlázás
divatsport, így a kötelező kiegészítők és felszerelések is elképesztően sokba kerülnek. Ettől eltekintve
igyekszünk úszni az árral, továbbfejleszteni, és lehetőségeinkhez
mérten a legjobb eredményeket
hozni a versenyeken.
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„Csak a zene kell…”
Váczi Gergő | Fotó: Magellán
Horváth Charlie nagysikerű dalának címe, azt gondolom tökéletes felütése a következő riportnak.
A zene ugyanis meghatározza a hangulatunkat, de úgy is mondhatjuk, hogy az adott hangulatunk
meghatározza az adott zenei stílus iránti vágyunkat. A zene tehát fontos, mi több, meghatározó mindennapjainkban. De – és ezzel bizony kevesen vagyunk tisztában – a fejlődésünkben is óriási szerepet
tölt be. Kodály Zoltán egész életében hitt a zenepedagógia fontosságában, a gyermekek zenei nevelésében. Egy 1948-as párizsi konferencián arra a kérdésre, hogy mikor kezdjük gyermekünk zenei
nevelését, így válaszolt: „Az anya születése előtt kilenc hónappal kezdődik a gyermek zenei nevelése.”
De persze nem kell feltétlenül a Kodály-módszert vagy más tudatos zenei etikettet követni. Kezdésnek, akár egy szívószál is elegendő lehet a zenei kultúra csírájának elültetésére.
„A zenénél nem is tudok jobb
eszközt arra, hogy hogyan lehet az emberek életminőségén
javítani.” Sőnfeld Mátyás zeneterapeuta tudja, mit beszél, hiszen nap mint nap gyógyszer
helyett használja a zenét. „Ez a
terápia mindenkinél működhet,
és nem csak gyógykezelésként.”

Ezt – mármint a zene gyógyító
hatásának meglétét – vallja Szilágyi Borbála is, aki kisfiával igyekszik a lehető legtöbbet zenélni,
énekelni. „Otthon nagyon sokat
énekelünk, maguk a gyerekek
is. Tehát improvizatív módon,
kreatív módon, és hallgatunk is.”
Az édesanya kisfia, Barnus egy

olyan egyedülálló magyar kutatásnak a részese, melyben zenepedagógusokkal összefogva egy
kutatócsoport azt vizsgálja, hogy
miként hat a zene a nyelv, az olvasás és a matematikai gondolkodás fejlődésére.
„Hitünk az, hogy aktív zenélésre
van szükség az iskolákban.” Csé-
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pe Valéria pszichológus, kutatóprofesszor, a kutatócsoport vezetője szerint a zenének agyformáló
hatása vizsgálatokkal bizonyítható. „A zenei feldolgozás nagyon
nagy pontosságot igényel az agy
részéről. Különösen a hallási feldolgozó területek részéről, és
ez rákényszeríti a beszéddel feldolgozó területeket is egy jobb
és egy pontosabb működésre.”
Ez pedig segíti az olvasástanulást
és a nyelvi fejlődést. Dr. Hónbolygó Ferenc, a Magyar Tudományos Akadémia agyi képalkotó
központjának főmunkatársa azt
is elmondta, hogy kutatásuk mindenképpen unikálisnak számít.
„Nemzetközi élmezőnyben vagyunk ezzel a kísérlettel vagy ezzel a vizsgálatsorozattal.”
Mindjárt további részleteket is elárulok majd a kutatással kapcsolatban, és azt is megnézzük, hogy
a zenének, egészen pontosan a
hangtálterápiának milyen különleges stresszoldó képessége van.
De előtte Ferenc és a korábban
megismert Borbála kisfiának segítségével kapunk egy kis betekintést abba, hogyan is vizsgálják
a zene agyi aktivitásra gyakorolt
hatását. „Ennek első lépéseként
egy speciális, úgynevezett elektródasapka kerül a vizsgált személy fejére.” Ezzel a módszerrel,
melyet EEG-vizsgálatnak hívnak,
ezredmásodperc pontosan lehet
vizsgálni a változásokat az agyban. „Az elektródapasztával érjük azt el, hogy az ellenállás gyakorlatilag az elektróda és a fej
között csökkenjen, és ezzel minél
jobb, minél tisztább agyi jeleket
tudjunk venni.” A vizsgálat alatt a
gyerekek egy mesefilmet néznek,
és közben különféle hangokat
hallanak. A beérkezett agyhullámokat pedig mindeközben kint-
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ről, monitoron figyelik. „Nagyon
sok esetben az agy vagy az agyi
válaszokból előbb látszik, hogyha valamiféle fejlődés történik.”
Az agyi folyamatok követésével
pontosabb képet kapunk a gyerekek fejlettségi szintjéről, valamint arról, hogy a zenei tréningek segítségével hatékonyabban
dolgozzák-e fel a hangokat. „Felnőttkorban van egy megőrzött
plaszticitása az agynak, hiszen akkor súlyos agyi katasztrófák után
nem tudnánk igazán hatást elérni
a terápiákkal.”

Most pedig hangolódjunk a fent
már említett hangtálakra. Ismerjék meg dr. Apai Erzsébetet, aki
orvosként elképesztően stres�szes életet él, szinte sosem tud
kikapcsolni. A hangtálak ebben
segítenek a doktornőnek. „A keleti bölcsek azt mondták, hogy feszítek, harcolok, leengedek, hazamentem. Hol engedünk le? Na ez
egy olyan terápia, amivel le tudok
engedni.” A hangtálak a csakrák
közelében keletkezett feszültséget oldják fel. A kezelés során
különféle méretű ütők segítségé-

vel kongatással szólaltatják meg a
tálakat. Kalocsai Ágota léleksegítő hangtál-terapeuta elmondta,
hogy a kezelés során a szakember
szervezetünk legkisebb egységeit tudja a tálak segítségével – kis
képzavarral élve – megszólítani.
„A sejtek be tudnak állni erre a
harmonikus rezgésre, így beindulnak az öngyógyító folyamatok, illetve a méregtelenítés.” Fontos
tehát hangsúlyozni, hogy itt mindenki saját magát gyógyítja meg
a kezelések segítségével. Nem a
hangtálterápia gyógyít. A hang-

Milyen zenét szeretsz? Elmondom milyen ember vagy…
A Heriott-Watt Egyetemen 36 000 fő részvételével
vizsgálták meg, hogy az egyes zenei kategóriákhoz
kapcsolhatók-e meghatározott személyiségjegyek,
és ha igen, akkor milyenek. Végeredményben arra
keresték a választ, hogy a zenei ízlése alapján be
lehet-e kategorizálni az embereket. A nagyszabású kutatás többek között arra világított rá, hogy az
emberek a zenén keresztül határozzák meg magukat – esetenként az egyes tulajdonságaikhoz még
külön-külön zenei stílusokat is társítanak –, és eszközként használják fel a zenét másokkal való kapcsolattartáshoz.
Ennek alapján elmondhatjuk, hogy:
• ha popzenét hallgatsz: akkor extrovertált,
őszinte és a hagyományokhoz viszonylag ragaszkodó személy vagy, keményen dolgozol, és magas az
önértékelésed, cserébe kevésbé vagy kreatív;
• ha a rap és a hip-hop jön be: neked is magas az
önértékelésed, van önbizalmad és igazán társaságkedvelő ember vagy, míg a sztereotípiákkal leszámolva, az agresszió nem jellemző rád;
• country és népzenerajongóként: szorgalmas,
hagyománykövető és társaságkedvelő személyiség
vagy konzervatív világnézettel, érzelmileg stabil lábakon állva;

• rock- és heavy metal kedvelőként: kreatív,
mégis alacsony értékeléssel rendelkező, általában
introvertált személyiség vagy, akire agresszió nem,
viszont gyengédség és kedvesség annál inkább jellemző;
• ha az indie jön be: akkor igencsak intelligens és
kreatív személyiség vagy, mindez egy introvertált
személyiségbe oltva, emiatt a passzivitás, a szorongás és alacsony önértékelés is megfigyelhető
nálad;
• dance-rajongóként: magabiztos és társaságkedvelő személyiség vagy, aki nyitott az új tapasztalatokra, azonban a kedvesség nem igazán sorolható az erényeid közé;
• klasszikusok kedvelőjeként: introvertált, de jó
önértékeléssel bíró személyiség vagy, erős kreatív
hajlammal, feltett szándékod a nyugalom és a világ
lecsendesítése magad körül;
• jazz-, blues- és soulrajongóként: magabiztos,
kreatív, intelligens, egyszersmind könnyed személyiség vagy, aki igazi extrovertáltként szeret kapcsolatba kerülni az embertársaival.
Forrás: https://agyserkento.hu/blog/hogyan-alakul-ki-a-zenei-izlesunk-es-mit-arul-el-rolunk
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tálterápia abban segít, hogy a saját erőforrásainkat tudjuk mozgósítani, hogy el tudjuk engedni
azokat a lelki blokkokat, amik a
betegséget okozták.
A tibeti hangtálaknak a kezelendő testrész szerint több típusa
létezik. A tálakban 7, 9 vagy akár
12 fém ereje ötvöződik, amelyek
segítségével a különféle betegségek is leküzdhetők. Minden
hangtálnak más a hangja, és más
rezgést ad ki magából. „A hangjával, a rezgésével tud elérni egy
olyan állapotot a hangtál, ami
az agyhullámokat is átalakítja.”
A hanghullámok erejét tökéletesen érzékelteti, ha vizet töltünk
a tálba, és úgy szólaltatjuk meg.
Az emberi test 70%-a víz, ezért az
úgynevezett zengőtálaknak nagyszerű vezetőközege. „Ezt tisztítja
és harmonizálja a vizet is.”
És akkor térjünk vissza Sőnfeld
Mátyáshoz a zeneterapeutához,
akit a riport elején mutattam be
önöknek. Mátyás szerint a zenehallgatásnál hatásosabb, ha a
gyerekeket és a felnőtteket is bevonjuk a zenélésbe. A zenéléshez
pedig elég lehet egy szívószál,
egy műanyag flakon. „Egyszerű
tárgyból nagyszerű hangszereket lehet készíteni.” És hogy mikor is kezdjük el a zenei nevelést?
A szakemberek szerint minél korábban, ha „kodályosan” fogalmazunk az anya születése előtt
kilenc hónappal. És ne hagyjuk
abba az iskolában sem. Az iskolában és különösen a kicsiknél kell
kialakítani, hogy énekelni jó, zenét hallgatni jó, táncolni jó, szabad mások előtt énekleni, mozogni, a zenét élvezni, mert ekkor
tudjuk ezt a későbbi életkorban
is gyakorolni, tovább vinni, zenefogyasztóvá válni, koncertlátogatóvá válni.”
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A Mi Hódunk!/Kitérő
Vincze Bálint | Fotó: Vincze Bálint
A magazin e havi tematikája keltette lökéshullám módosított eredeti tervemen. A sorozat mostani része csak a fényről szólt volna, mely – mint tudjuk – elektromágneses hullám. Igen, nem lógott volna ki a
sorból, ám természetfotózásaim során annyiféle „hullámmal” találkoztam, hogy úgy döntöttem, róluk is
teszek némi említést. A Mi Hódunk marad továbbra is a főszereplő.
Már csak azért is, mivel a hullámok szinte minden formáját használtam és észleltem az elmúlt évek során
fotózáskor. Fifikus Fizikus barátom, Krizsán Árpi erre
azt mondaná, nincs ebben semmi különös. A természetben minden a fizikáról szól. Igaza van, de van
azért emocionális része is a dolognak. Ugye, Árpi?
Akkor kezdjük a fénnyel. A fotózáshoz fényre van
szükség. FÉNYképezés. Természetes és mesterséges
fény nélkül is lehet képet készíteni, de az emberi szem
számára láthatatlan spektrum, ami a 390 és 750 nano-

méter hullámhosszon kívül esik, csak speciális érzékelők segítségével láthatók. Szemünk a sötétben csatát
veszít. Az esti fotózáshoz több hasznos kiegészítőt
használok, pl. az infra- és hőkamerát A napi szinten
használt természetes és mesterséges fényekkel készített képekből néhány példát láthatnak a következő
oldalon. Ritkán, elsősorban teli(HÓD)hold idején szabad szemmel is észreveszem leskunyhómból a víz fizikai hullámzásából, hogy közeledik a médium. Akkor is
könnyű dolgom van, ha az erőmű őrtornyainak fénye
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A felkelő nap meleg fénye becses ajándék

Az ellenfényben jól jön az a kis pluszvakuvillantás

Abban nem vagyok biztos, hogy az ürge is így gondolta

A szajkó nem sokat törődött a villogó vakukkal

Beárnyékoltam a jeget, hogy ne csillanjon rajta fény

Játék a fénnyel és a széllel
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Nyuszt pózol a hódoknak szánt kamerának

Mi és a hódunk

vagy a nagyfeszültségű elosztó állomás szinte nappali világosságot teremt a tóparton. Ilyenkor a vízfelszín
minden rezdülését látom. Télen a jég borította felszín
már nehezebb ügy. Persze itt is a víz hullámzása okozta hanghullámok segítenek. Ha vékony a jég, hallani
lehet annak recsegését, ahogy a nagy testű állat a
felszín közelében úszik. Jellegzetes recsegő hang jelzi, merre jár a Mi Hódunk. Egyhuzamban egy kifejlett
példány akár 25 percig is képes a víz alatt maradni.
Ha fogytán a levegő, akkor a jeget hangos robajjal
áttörve a felszínre jön. Némi pihenő után továbbáll,
vagy azon a ponton folytatja a már megkezdett termetes fa rágását, ahol legutóbb abbahagyta. Mi van
akkor, ha nincs telihold, és az erőmű fényei sem segítenek? Sőt a szélirány sem kedvező? Amit bizony
folyamatosan figyelni kell. Nagyon jó a szaglásuk, és
persze a hallásuk. Az éjszaka csendjében a legkisebb
nesz robajként száguld. Különösen vízközelben. Túl
közel nem mehetek hozzájuk. Ilyenkor mozgásérzékelős önkioldó rendszerrel egészítem ki a kamerákat.
A kihelyezést és a várható kompozíciót előre megtervezve az így készített képek csak részben mondhatók
közvetlennek és tudatosnak. Ők a szerencse fiai. Persze mögötte ott a rengeteg technikai és innovatív tartalom. Az i-re azért a hód teszi fel a pontot azzal, hogy
legyőzve félelmét pózol a kamera és a villogó vakuk
fényében. Kontrollvakuk segítségével, távol a helyszíntől, a terepjáró szűk terében közel egy éve minden éjjel kuporogva várom, hogy villanjon valamelyik
vaku. Tehetik, mert a rádióhullámok terjedését semmilyen nagyobb tárgy vagy sűrű közeg nem gátolja.
A kommunikáció zavartalanul működik. Baj csak akkor
van, amikor a téli éjszakában akkor jön a jelzés, amikor
a termosz forró tartalmát éppen öntöm a pohárba.
Hirtelen a szemembe villan egy hosszú sorozat. Jelzi, ott a hód! Meg a forró tea is, ami mind az ölembe
vagy a nyakamba lottyan. Viszonylag közel vagyok a
kihelyezett kamerához, ezért meg sem nyikkanhatok.
Na jó, néha mondok néhány, nyomdafestéket nem
tűrő mondatot. De csitt, csak azt kapom vissza, amit
nekik adok. Gyakran kiegészítem a mozgásérzékelős
exponálást egy hosszú önkioldó kábellel és egy hőkamerával. A hőkamerán keresztül látom a hód pozícióját, így én döntöm el, mikor exponáljon a gép.
Szerencsés esetben, ha van a közelben tápforrás, akkor távolabb mehetek a kihelyezett érzékelőtől, és
egész éjjel távcsövön figyelve nézem, mikor érkezik,
és miként ügyködik a delikvens. A többi már csak a
reflexeimen múlik.
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A sötét éjszakában a hőkamera hatalmas segítség
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Végül, de nem utolsósorban két érdekes emlős érzékszerveiről ejtek néhány szót, melyeket volt szerencsém többször is fényképezni. A denevérek a levegőben ultrahanggal, a kevésbé ismert földikutyák a föld
mágneses terét érzékelve és rezgéshullámok segítségével tájékozódnak a föld alatt. Parányi szemükkel
nem látnak. Belső biológiai órájukat a nappali világossághoz és az éjjeli sötétséghez igazítják. A természet
világa tele van érdekesnél érdekesebb lényekkel és
jelenségekkel, különleges csodákkal. A legegyszerűbb egysejtűtől egészen a „legfejlettebb” főemlősig, aki mindenféle kütyüvel próbálja leplezni esetlegességét és kiszolgáltatottságát a nagy csoda, a
TERMÉSZET elől.

(folyt. köv.)

Én a kioldó kábel végén türelmesen várok

Az ultrahanggal vadászók lassan ébredeznek

Éjféltájt végre megérkeznek a vendégek

A földikutya nagyon ritkán látogat a földfelszínre
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MúzeumiX
Szabó Márta | Fotó: AEM
Ide s tova már 30 éve annak, hogy az Atomerőmű című, a Paksi Atomerőmű Részvénytársaság dolgozóinak lapjában munkatársunk, Beregnyei Miklós felhívást tett közzé egy üzemtörténeti gyűjtemény létrehozására. Az Atomenergetikai Múzeum (AEM) március 7-ei megnyitásának tizedik évfordulóját ünnepli
idén, ezért csokorba gyűjtöttünk egy-két érdekes tényt és történetet a kezdetektől.
1992-ben tíz évvel vagyunk az első
blokk indulása után. Tíz éve annak, hogy Magyarország azóta is
egyetlen atomerőműve rákapcsolódott az országos villamosenergia-hálózatra, mi több, meghatározó
szereplőjévé vált. Ma már sok ipari
létesítménynek van látogatóköz-

pontja, de hogy egy atomerőműnek múzeuma is legyen – számtalanszor leírtuk már, hogy nem
jellemző. A kontinensen egyedül
a Paksi Atomerőműnek van látogatóközpontja és üzemtörténeti
gyűjteménye országos szakmúzeumi rangra emelve.

Megkértem munkatársamat, Beregnyei Miklóst, hogy idézze fel
a harminc évvel ezelőtti emlékeit,
a kezdeteket, hogy mi volt a kontextusa egy, az atomerőműhöz
kapcsolódó gyűjtemény létrehozásának. Kérdésemre igencsak érdekes választ kaptam:

ATOMENERGETIKAI MÚZEUM
„1985-óta tartottam a kapcsolatot dr. Bencze Gézával, aki akkor
a Legújabbkori Történeti Múzeum osztályvezetője volt. Ezen
az osztályon működött az üzemtörténeti szakosztály. Ebben az
időben írtuk – Bencze szerkesztésében – a Paksi Atomerőmű
története című munkát. Több
kézirat készült ekkor, majd ezekből született meg a „10 éves a
Paksi Atomerőmű”. Én ekkor a
város polgárvédelmi törzsparancsnoka voltam, és a városi tanácsnál dolgoztam. Mint a város
Helytörténeti Bizottságának elnöke, sokat foglalkoztunk egy városi múzeum megvalósításával.
Amikor 1991-ben a Tájékoztatási
Irodára kerültem – ahol az irodavezető Rósa Géza volt –, egyértelmű volt, hogy az üzemtörténeti munkát meg kell szervezni.
Rósa Gézával tervet készítettünk,
amelyet dr. Petz Ernő vezérigazgató jóváhagyott, és elrendelte
az Üzemtörténeti Gyűjtemény
létrehozását. Ezt a tervet nagyban segítette, hogy 1992-ben
ünnepeltük az 1. blokk 10 éves
évfordulóját, amely ünnepség
keretében kiállítást kellett előkészíteni, csak egy bökkenő volt:
nem volt mit kiállítani! Nos, így
kezdődött.”
Akik folyamatosan figyelemmel
kísérik múzeumi kalandjainkat,
tavaly találkozhattak az egyik rádióműsorunkkal, az Atomsztorik
újratöltve című sorozattal, amely
nemcsak a Paks FM hullámhos�szán, de saját Facebook-oldalunkon is érdekes, kevéssé ismert
vagy elfeledett történeteket sorakoztatott fel mind a múzeummal,
mind az atomerőművel kapcsolatban. Az egyik adás tematikáját az
elveszett alapkő története adta,

de felmerülhet a kérdés, hogy jön
ez most ide? A válasz nagyon izgalmas, ugyanis két történet kapcsolódik benne össze, amit ugyancsak
Miklós bácsi tolmácsolásában mesélek el, akit arról kérdeztem, mi
volt az első darabja a múzeumi
gyűjteménynek, amit ő „fedezett
fel”.
„Az első tárgy, a sugárkapu volt,
amelyet akkor fedeztem fel a
raktárban, amikor pánikszerűen
hozzáláttam az anyaggyűjtéshez.
Az ekkori kutatgatásban fedeztem fel az atomerőmű alapkövét
is egy nagy faládában. Weinhardt
Csaba főraktárostól kérdeztem:
mi van ebben a ládában? Nem
tudom, nézzük meg, volt a válasz, és így került elő az 1975-ben
lerakott, majd felszedett alapkő.”
Az Atomsztorik újratöltve című
műsorunkat egyébként érdemes
újra felidézni, mert az idei, kerek
szülinap köré szervezett meglepetéseink során még fel fog buk
kanni.

1992 – 2012 – 2022
– ezen mérföldkövek mentén viszonylag könnyű két részre tagolni az AEM történetét. 1992 és 2012
között elindult az a típusú gyűjtőés szakmunka, amely a múzeum
megnyitásának alapfeltétele volt.
Ezekben az években kézzel foghatóvá vált annak a munkának az es�szenciája, amelynek irányultsága a
mindenkori hiteles tájékoztatást, a
bevonódást mint élményt helyezte
a középpontba – és amelynek, talán nem kell hosszasan részletezni,
miért, de 1986 után öt évvel kiemelten fontos szerepe volt és van
ma is. Ekkortájt „épült” az AEM
mint „hullámtörő”.
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2012. március 7-én pedig megnyitotta kapuit a nagyközönség
előtt a múzeum, amely addigra országos szakmúzeumi rangra
emelkedett. Aki ellátogat a múzeumba nemcsak unikális műtárgyakat láthat – amelyek száma az
évek alatt átlépte a több ezret –,
hanem megtapasztalhatja, milyen
sokszínű az atomenergetika világa, hogy a szellemi háttér, amely a
kezdetektől az atomerőmű magas
színvonalú működésén túlmutatva
karöltve jár például a művészetekkel, a sporttal is. De a virtuális térben is hasonló élmények várják az
érdeklődőket, hiszen mind a Facebookon, mind pedig a YouTubeon ott vagyunk, és kiterjesztjük a
valóságot.

„MúzeumiX”
Harminc év, tíz év – ezek az évfordulók implikálják a városra szóló,
többnapos ünneplést! Ezért 2022.
március 21. és 24. között Pakson,
a Csengey Dénes Kulturális Központba költöztetjük múzeumunkat, ahol hetedhét országra szóló, tematikus napi programokkal
készülünk. Étel-ital, koncert és
játékok, kiállítás és meglepetések – hogy a teljesség igénye nélkül csak egy pár programelemet
említsünk a színes repertoárból.
A Paks FM is társunk lesz az ünneplésben, a nyomozós-kincskeresős nyereményjátékunk ismét
velük együttműködve hívja kalandba a vállalkozó kedvűeket.
Nincs megállás, további programjaink szervezése is már javában
zajlik, úgyhogy friss információkért és újdonságokért érdemes
követni a múzeumot a Facebookon és a YouTube-on is. De addig is, boldog szülinapot, Csoda
múzeum!
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Itt és most
Czibuláné Mayer Szilvia | Illusztráció: Czibuláné Mayer Szilvia
Szabad, szembesítő, politikamentes
és sajátságosan esztétikus, később
„spirituálisan realista” látásmódja
egyedi, keretek közé nem sorolható. Állandóan megújuló műfajokkal
képviseli írásaiban a szellemi gondolkodás értékét ez legfőbb mondanivalója. Vallja, hogy az élő Isten
akár mi magunk is lehetünk tetteinkkel. 1932. november 24-én Budapesten, kifejezetten késői gyermekként
látott napvilágot Jókai Anna írónő, kit túlféltésből kemény határokat szabó, háztartásbeli édesanyja
nagyanyai korban szült. „ Ez a két
ember sose tartozott össze” – írta
szüleiről. Tizennyolc évvel idősebb
nővére és a polgárság alsó rétegébe tartozó józsefvárosi családja Vas
megyei gyökereit sosem ismerte.
Ám a mulatós természetű „Jókai úr”
– apja – és mindentől óvó anyja elválasztva nevelte őt a dzsumbuj gyermekeitől, s e fura különbségtudat
magánya a könyvek világába sodorta. Egy férjhez menni készülő nővér,
egy „tróger” apa és egy rajta csüngő anya után a való világ megnyílása
örök meg nem értésre kárhoztatta
szüleivel; kapcsolatuk elhidegült.
Fogalmazásait már az elemiben felolvasták, és a leánygimnáziumban
verseket, novellákat is írt, mely hobbi több okból feledésbe merült, ám
mint sok gyermekkori álom, szerencsére visszatért. A középiskola után
színiakadémiára, egyetemre jelentkezett, de nem vették fel, így 1953ban könyvelő lett, és hozzáment
Bánky Róbert bábművészhez, „tiltott pajtásához”. A frigyen családjából senki nem volt jelen, majd meg-

születtek gyermekei, Gábor (1955)
és Nóra (1957).
„Kerestem a közeget, ahol végre
működhetek […],
úgy éreztem, hogy valamit mondani
akarok a világnak.”
Kinyilvánított véleménye, morális
elkötelezettsége népművelőként is
elkísérte, és „itt kezdett fájni, hogy
nem lettem író”. Az ELTE magyar–
történelem szakának elvégzése
után 1961-től tanított egészen 1976-

ig, ám e hivatás lélekben örökre elkísérte – Magyaróra (1992) – hisz a
belvárosi dzsumbujban ért reális és
mély élmények életére és írásaira
is hatottak. „Mindennél fontosabb
az a másik ember, aki ott ül veled
szemben.”
„Kérdezzétek meg a gyereket, de
vigyázz, mert
a gyerek válaszolni fog,
és foglalkozni kell vele!”

LITERA-TÚRA
„…nincs ingerlőbb a papírhatalomnál”
Selyem Izabella c. novella (1972)
Elvált, majd 1964-ben hozzáment dr.
Török Endre irodalomtörténészhez.
Visszatért az íráshoz, mely indulás
késői ugyan, de annál sikeresebb
volt. „Csapnivaló háziasszonyként”
egy gyúródeszkán, vonalas füzetben írta meg első novelláját 33
évesen, majd munka mellett első
regényét 4447 címmel (1968). Kíméletlenül tárgyias, szociográfiai elemző írói módszere alapvetően változatlan maradt. Hasonló rétegből
kikerült, vegetálásba fulladt hőseivel sokszor »vállalva« a szánalmas,
ismételt párbeszédeket adta át a
hazugságokkal, látszattal, kisstílű
játszmákkal vagy egy megörökölt
családdal terhelt élethelyzetek realitásait, mely a valóságban is része
életünknek. 1972-ben ismét elvált.
Ebben az évben a Napok c. prózája „botránysiker” lett, mert a cenzúrázó pártember félig elolvasva
engedélyezte azt. Végül jó kritikát
kapott, pedig Jókai Anna filozófiájában is támadta a rendszert. 1974től egyre többen olvasták, ekkortól
kizárólag már íróként dolgozott.
„Csak az nem törölte a lábát belém,
akinek kegyes kedve volt […], utáltam a rendszert, de érvényesülni
akartam benne…”
Később az átlagos hősök mellett
nem kisebb témát boncolgatott,
mint a földi élet értelmét, mély, filozófiai megközelítéssel. Egyre gazdagabb írói eszközökkel vizsgálta a
magasabb rendű létezést írásaiban,
hús-vér jellemekkel megformálva,
akár ironikus szemléletbe ágyazva.
Regényeit lefordították, játszották,
és számos díj kíséretében a Magyar
Írószövetség tagsága után annak el-

nöke is lett. Már érezhető határozott
állásfoglalása a spirituális (isteni) és
a materialista (emberi) világ közötti
lépcső átjárhatóságának fontosságáról (Jákob Lajtorjára, Napok). S a
Ne féljetek (1998) már egy beérett
írói folyamat vége. Hangoskönyvben „olvasva” felejthetetlen élmény,
nyomtatott példányszáma rekordokat döntött. S hogy mitől ne féljünk?
A kérdés triviális. Halál, öregség
mind csak egy másik lét kezdete, s a
szín darabjai a végén összeállnak.
„Emlékszem, amikor kiskoromban
először mentem le úgy a lépcsőn,
hogy nem egymás mellé tettem a
két lábam, hanem külön-külön…, és
most nemsokára ott tartok ismét,
ahol elkezdtem…”
1983-tól haláláig dr. Kapocsi Sándor
lett a társa. Egyedülálló, magasröptű alkotásaihoz talán elsőre meg sem
érünk, de írói hitvallása – „az írástudó emeljen szót, és képviselje hazáját” – bőséggel célba ért esszéivel,
cikkeivel,
megnyilatkoztatásaival.
Ígéretén felül új drámája, Godot is
megérkezett 2007-ben, hogy vis�szaállítsa a világrendet, és 2012-ben
Éhes élet című családregénye iróniával, ám józan tárgyilagossággal
beszél az öregedésről, a halálról, fiatalok és idősek kapcsolatáról, mert
szerencsére az írónő is éhes volt
még az írásra. A hatalom-, család- és
szexuális éhség mögött is szeretethiányt sejtett, szellemi válságban látta
a világot, nem gazdaságiban. Sajnos
kevés a hagyományos család – mert
megfutamodni könnyebb szerinte –,
így igen aktuális az írói felvetés, hogy
ma mennyire fontos (lenne) valakit
befogadni a lelkünkbe.
„Fontos a realizmus, mert az emberek szeretik azokat olvasni, amik a
hétköznapi életben velük is történ-
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nek, és ugyanolyan fontos a spirituális töltet, az a hétköznapokat felviszi egy magasságba […] minden,
ami itt történik velünk, annak az oka
és a célja egy magasabb valóságban van, ezt jelenti a spiritualitás…”
A szingliségről, a szerelem devalválódásáról, a ma fiataljáról, a celebségről és sztárságról határozott és
számomra is helyénvaló, realista
véleményt képviselt. A materialista
lét – tapintható ember – és a steineri filozófia elválaszthatatlan ös�szefonódásával vizsgálta a világot,
előadásaival szívesen szerepelt a
közéletben. Alapolvasmánya volt a
Biblia, kutatta a miérteket, gyűlölte a politika romboló erejét: „Isten
ma sír, ha lenéz a Földre” – s mintha érezte volna e mai háborús helyzetet. Szentül hitte, hogy tökéletlen
emberként is tennünk kell mindennap a jóért, gyomlálnunk kell naponta a „bolygónkat” – amire már
Exupery Kishercege is figyelmeztetett. „Ha nem is érünk fel Isten kön�nyeit letörölni, legalább az ágaskodás tette legyen meg az egyénben,
a családban és a hazában.” Itt és
most tetteinkkel mutatunk példát,
mely túlmutat a pillanaton, egyénen
és hétköznapokon, de kiteljesedve
találkozik majd a spiritualitás a realizmussal, mely Jókai Anna egyik írói
letéteménye. A többszörös Kossuthdíjas írónőnek, Budapest díszpolgárnak posztumus kötete Átvilágítás
címmel jelent meg, csupán pár nappal halála után. Tőle megszokottan
őszinte e zseniális antropozófiai memoár mely mezítelen, bátor és tényleges mankó, iránytű – ha megértjük.
Nemhiába választotta őt a Forbes
magazin a 8. legbefolyásosabb magyar nőnek. 2017. június 5-én súlyos
betegség után, ám elégedetten, írói
és emberi hivatását becsülettel teljesítve hunyt el.
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TAMF-projekt

Engedélyezés
Susán Janka | Fotó: Bodajki Ákos

Az olvasók az eddigi cikksorozatból érzik, látják milyen összetett feladat az atomerőmű termelési alrendszerének működésfejlesztése, amelyhez szorosan kapcsolódik az Asset Suite (AS) verzióváltása.
Talán többet foglalkoztunk eddig a projekt IT- és technikai oldalával, azonban a változások folyamati
háttere, a kapcsolódó hatósági engedélyezések elvégzése is sokrétű feladatot jelent. Ezt a témát szeretnénk most körbejárni, leginkább a hatósági engedélyezésre fókuszálva.

Gerzsei Zoltán
a Menedzsmenttámogató
Osztály (METO)
osztályvezetője
– A működésfejlesztés oldaláról
hogyan tudjátok segíteni a projektet? A teljes irányítási rendszerünk
profitál a projekt eredményeiből?
– Emlékszem arra az időszakra,
amikor még csak tervben volt a
termelési alrendszerünk működésfejlesztése, amikor Czibula
Mihály még csak tervként mesélt
róla. Szóba került, hogy milyen
feladatai lehetnek majd az osztályunknak ehhez kapcsolódva.
Már akkor is úgy gondoltam, hogy
ezt nem lehet „szigetüzemben”
kezelni, mert minimum azokat a
pozitív változásokat, amelyeket
a sztenderd nukleáris működési modell mentén bevezetünk, a
társaság többi részébe is integrálni kell. Ezzel cégszinten kell majd
foglalkozni. A gyakorlatban ennek
mentén az első időszakban a közös munka eredményeként létrejött a Munkairányítási Főosztály,
akik koordinálásában és munka-

társaim támogató közreműködésével megkezdődött a munkairányítási főfolyamat kialakítása.
Az osztályunkon meglévő háttértudás, harmonizációs szerep miatt
folyamatmenedzsment oldalról,
illetve számos más szálhoz kötődő együttműködés mentén egyértelművé vált a projektben való
részvételünk fontossága, egyre
több témában vettük ki részünket
a projekt feladataiból. A modell
alapvetően azokkal a főfolyamatokkal foglalkozik részleteiben,

amelyeket a projekt keretében
implementálunk: munkairányítás,
berendezésmegbízhatóság, konfigurációmenedzsment és az ellátási lánc, de az általános részben a
támogató folyamatokhoz kapcsolódó ajánlások is vannak. A TAMF
által hozott működésfejlesztési
tapasztalatokat már több irányítási rendszert érintő változásnál
is felhasználtuk. A sztenderd nukleáris működési modell ajánlásait
módszeresen figyelembe vettük
a működésfejlesztési, szervezet-
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átalakítási feladatoknál. Stratégiai
szinten egyértelműen ezek voltak
a legfontosabb szerepeink.
– Mennyire működtetek közre a
TAMF-hoz kapcsolódó átalakítás
megalapozásában?
– Ahogy egyre mélyebbre ástunk
a munkában, egyre aktívabban kellett foglalkoznunk az engedélyezéssel, amellyel segíteni próbáltuk
az AS6 plusz bevezetését. A fokozatos munkairányítási folyamat és
AS6 plusz bevezetési tapasztalatok
hasznosításával az AS9 verzióváltás
szélesebb terjedelmére is tekintettel a sztenderd nukleáris működési
modell többi modulját is integráló Engedélyezési Munkacsoport
alakult. Időben elkezdtünk foglalkozni az üzleti folyamat felülvizsgálatához kapcsolódó elemzési,
megalapozási tevékenységekkel.
Az előkészítő munkák eredményeként a szakmai szervezetek munkáját hatékonyan tudtuk segíteni,
tudatosan előre tervezetten már jóval az előírt határidők előtt tudtunk
javaslatot tenni az engedélyezéshez szükséges lépésekre. Előkészítettük, hogy milyen összerendelési
mátrixban kellene a folyamatokat
feldolgozni. Összeállítottuk, hogy
milyen szerepköri igazolásokra lesz
szükség ahhoz, hogy a régi folyamatok szerepköreit az új folyamatokkal össze tudjuk rendelni. Amikor megkezdődtek az AS6 pluszhoz
kötődő engedélyezési feladatok,
érkezett a felkérés, hogy Kajári Attila delegálásával biztosítsunk erőforrást az engedélyezési feladatok
összefogására. Természetesen a
bevezetés fázisaiban a METO részéről több kollégám (néhány fázisban mindenki) segítette az engedélyezési munkacsoport munkáját,
mely munkájukat, támogatásukat
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ezúton is szeretném megköszönni. Az AS6 plusz engedélyezése
igazodott a nemzetközi tapasztalatokhoz is, melyek a többlépcsős
bevezetést preferálták, és egyben
hasznos volt társaságunknak, mert
az AS9 bevezetés előtt részleteiben
végigvittünk egy sikeres, 2-es szintű irányításirendszer-átalakítást (korábban független szakértő bevonását igénylő átalakításra az aktuális
hatósági útmutató szerint nem volt
még példa az atomerőműben).

az átalakításnak van egy szakterületi témafelelőse, aki az átalakítás
tartalmát megtervezi, a cégvezetés elé viszi, az engedélyezési
feladatokat összefogja. A TAMF
nagy horderejű változásokat tartalmazó, összetett irányításirendszer-átalakítás, amely változások
megtervezését, engedélyezését,
bevezetését társaságunk kiemelt
projekt formájában hajtja végre.
A változás tartalma adja, hogy
milyen összetételben, milyen

Kajári Attila
a Menedzsmenttámogató
Osztály műszaki
főszakértője, a TAMF
Engedélyezési
Munkacsoportjának
vezetője

tartalommal, és kiknek a közreműködésével lehet a célt elérni.
Az AS6 plusz elindítása a munkairányítási folyamatok részleges
bevezetését eredményezte, mely
átalakítási munka jó mintát mutatott az AS9 átalakítás engedélyezési folyamatához. Már abban az
átalakításban kidolgoztunk olyan
új eljárásokat, módszereket, amelyek a hatóság számára is megfelelőek voltak. Az AS9 átalakítás
engedélyeztetése során is ezeket a jól vizsgázott módszereket
használjuk.

– Hol tart az AS9 bevezetéséhez
kapcsolódó engedélyezés folyamata?
– Az engedélyezés előkészítése egy éve, az eljárás első epizódja kb. fél éve elindult már, és
jelentős mérföldkő előtt állunk.
De kezdjük az elejéről. A normál
változáskezelési folyamat szerint

– Mennyire komplex feladat az
engedélyezés előkészítése?
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Termelési alrendszer működésfejlesztés átalakítási terjedelem az
AS6+ és AS9 verzióváltásának szakaszaiban
Volumen

Változás
jellege

Munkairányítás
főfolyamat / AS6+
fokozatos bevezetés

Szabályozók típusa

(2021. 07. 03.)

főfolyamati rendszerleírás, eljárásrendek

24 db

magas szintű szabályozók, üzemeltetési engedélyt megalapozó
dokumentumok (NBSZ-fejezet, VBJ, SZMSZ, Szabályzatok, IRK,
rövidítéstár)

12 db

tartalmilag módosuló eljárásrendek

6 db

technikailag

Módosuló

Új

folyamatkapcsolat miatt módosuló eljárásrendek

40 db

megszűnő folyamati hivatkozás miatt módosuló eljárásrendek

46 db

megszűnő rövidítés, fogalom, meghatározás miatt változó eljárásrendek

14 db

Változáskezelés
komplex szerepköri
képzésekkel

AS9-verzióváltás
WM + SC, ER, CM
bevezetése
(terv.: 2022. nyár)

Változáskezelés
komplex szerepköri
képzésekkel

10 db

89 szerepkörben

érintettek mátrixában
~13,5 ezer fő oktatás, új kompetenciaszerzés történt

6 db
31 db

11 db

162 szerepkörben

érintettek mátrixában
~25 ezer fő oktatás,

új kompetenciaszerzés várható
*

* párhuzamosan további 120 szerepkörnél a technikai, kismértékű változások miatt az IOP005 szerinti változás megismertetése szükséges

– Az erőmű életében még nem
volt ilyen összetettségű irányításirendszer-átalakítás a 2008-as
folyamatalapú működésre való
átállás óta. Az irányítási rendszer
átalakításai a műszaki átalakításokhoz hasonlóan kategóriákba
vannak sorolva (egytől háromig),
a TAMF elindulását megelőzően
csak hármas kategóriájú átalakításokkal foglalkoztunk, amelyet a
Minőségfelügyeleti Osztály belső
hatóságként engedélyezett. A kettes kategóriánál már sokkal összetettebb az engedélyezési eljárás,
például független műszaki szakértőt kell bevonni, aki szakvéleményt
ad ki a benyújtott terjedelemmel
kapcsolatban. Az egész folyamatot egy hatósági útmutató határozza meg, amely szigorúan előírja
az engedélyezési szakaszok mechanizmusait.
– Melyek ezek a szakaszok?
– Az első az átalakítás kategóriába sorolásának a benyújtása, ami
feltételezi, hogy az engedélyes
– azaz az atomerőmű – teljeskö-

rűen megtervezte az átalakítást.
E szakaszban kell a Végleges biztonsági jelentés (VBJ) változásait is
megtervezni és benyújtani, amelyet csak akkor tudunk elkészíteni,
ha már tudjuk, hogy mit és hogyan
szeretnénk a jelenlegi állapothoz
képest másképp végezni. A változások bemutatásánál nemcsak a
folyamatokat kell érintenünk, hanem az irányítási rendszer egészét
érintő, a változásban érintett valamennyi magasszintű szabályozást
is, tehát komplex áttekintésre van
szükség. Az engedélyezési eljárás
tervezési szakaszának végén az
átalakítást megalapozó dokumen-

tum kerül benyújtásra, melyben
az átalakítási terjedelemhez kapcsolódó valamennyi dokumentum
bevezetésre kész állapotú bemutatása szükséges. Az AS9-átalakítás
terjedelmében több mint negyven
folyamatról van szó (köztük számos
összetett, most kialakított), egy
új főfolyamati rendszerleírásról,
és hat kapcsolódó szabályzatról.
A hatóságnak 90 + 30 nap áll majd
rendelkezésére, hogy a benyújtott
komplex anyagot elbírálja. A legjobb forgatókönyv szerint megkapjuk az átalakítási engedélyt,
de a hatóság kérheti a benyújtott
anyag kiegészítését is.

Végleges biztonsági jelentés
(VBJ)
Az MVM Paksi Atomerőmű
Zrt. az előírt követelmények
maradéktalan teljesülését az
Országos Atomenergia Hivatal részére évente a Végleges
biztonsági jelentés (VBJ) részeként, valamint 10 évenként
az Időszakos biztonsági jelentésben (IBJ) igazolja.

– Hogyan zárul az átalakítás folyamata?
– Az átalakítás bevezetéséig, annak zárásaként el kell majd készítenünk az összefoglaló leírásokat az
átalakítási engedélynek megfelelően. Ez az igazolások időszaka lesz,
amelyben az oktatások játsszák
a főszerepet, a tervezett képzési
program végrehajtásáról kell beszámolnunk. A hatóság szemüvege azt
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vizsgálja, hogy a teljes körű logika
mentén járunk-e el, az engedélyesi
szerepkörben mindenre gondoltunk-e a nukleáris biztonság érdekében. Azt kell igazolni, hogy a bevezetett új rendszer legalább olyan
jó lesz, mint az addig működő. A bevezetést követően az engedélyezésnek van még egy utolsó szakasza,
az átalakítás értékelése, melyben a
bevezetett változások eredményességét kell bemutatnunk. Az AS6
plusz bevezetéséhez kidolgozott
logikákról, igazolásokról a hatóság
pozitívan nyilatkozott. Ezek mentén
járunk el az AS9 bevezetésénél is,
így ez bizakodásra ad okot.

második felétől veszek részt az
Engedélyezési
Munkacsoport
munkájában, ahol az AS6 plusz és
az AS9 bevezetését támogatom a
munkairányítás oldaláról.
– Milyen kihívások nehezítik az
engedélyezés folyamatát?
– Az AS6 plusz átalakításnál
szembesültünk azzal, hogy az
ilyen típusú átalakítási terjedelem meghatározására nincsenek
szokványos eszközeink. Át kellett gondolni, hogyan tudjuk úgy
„körberajzolni” ezt a terjedelmet,
hogy az megfogható és kezelhető
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hatósági előírások és jogszabályi
változások
eredményeképpen.
Ezeket figyelembe kellett venni,
a változásokat verziókövetéssel
rögzíteni, így az átalakítás során
mindig egy adott időpillanatban
„lefagyasztott” dokumentumcsomaggal dolgoztunk. Az időközbeni változásokat az átalakítás adott
fázisához tartozó csomagban mutattuk be a hatóság számára.
– Mivel tudtátok elősegíteni a
hatósággal az együttműködést?
– Előzetes konzultációkat kezdeményeztünk a hatósággal,
mind az AS6 plusz, mind az AS9
átalakítás indulásakor. Ez biztosította azt, hogy minden szempontra kitérhessünk az eljárás során.
Az egyik leglényegesebb kérdés
a változáshoz kapcsolódó erőforrás rendelkezésre állásának igazolása, kellő megalapozása volt.
Ennek elkészítését is segítette az,
hogy csoportmunkában dolgoztunk az átalakításon, mindannyian
hozzá tudtuk tenni a szaktudásunkat.
– Az AS6 pluszhoz kapcsolódó
hatósági feladatok befejeződtek
már?

Horváth Gábor
a Munkairányítási
Főosztály főtechnológusa
– Mióta foglalkozol engedélyezési feladatokkal?
– 2019 elején kerültem a Munkairányítási Főosztályra, kifejezetten
az új munkairányítási rendszer
bevezetésével összefüggő engedélyezési feladatok ellátására, de
korábban is foglalkoztam már hatósági engedélyeztetéssel. 2020

legyen. Ehhez ki kellett dolgoznunk a módszereket, a hatalmas
adatmennyiséget mátrixokban és
táblázatokban lehetett csak nyomon követni. A módszer jónak bizonyult, amelyet az AS9-nél már
bevált gyakorlatként tudtunk alkalmazni.
Az igazi kihívás az volt, hogy egy
olyan rendszert alakítunk át, amely
nem állandó. A folyamatok és szabályozások tartalmai az atomerőmű üzemeltetése során folyamatosan változnak a kivizsgálások,

– 2021. decemberben adtuk be
az átalakításértékelő jelentést a
hatóságnak az AS6 plusz engedélyezési eljárás befejező részeként. Erre vonatkozóan idén február elején kaptuk meg a hatóság
válaszlevelét, amelyben tájékoztatást kaptunk annak elfogadásáról, így az eljárás befejezettnek
tekinthető. Külön kiemelném,
hogy nem írtak elő újabb feladatot, így ezt valódi sikernek éljük
meg. Az AS9-nél is ez a cél számunkra!
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RADIOAKTÍV HULLADÉKOKAT KEZELŐ KFT.

Óh, azok a hullámok…
RHK Kft. | Fotó: RHK Kft.
1873-at írtunk, amikor James Clerk Maxwell skót fizikus kidolgozta az elektromágneses hullámok
elméletét, tulajdonképpen ő volt az, aki megjósolta ezek létezését. Az ún. Maxwell-egyenletek olyan
elektromágneses sugárzások létére következtettek, amelyeket aztán halála után fel is fedeztek.
Szikragenerátorral végzett kísérleteivel Heinrich Hertz bizonyossággal is szolgált ez ügyben. A XX.
század elején felfedezték azt is,
hogy ezen hullámokkal jeleket (információkat) továbbíthatunk, habár a szikratávírót mára már egészen más, jóval bonyolultabb és
mindent átszövő hálózatok váltották fel. Az otthonainkban használt
számos eszköz vagy a sok helyen
olvasható radarkontroll felirat is

elektromágneses hullámokat rejt,
illetőleg a klímaváltozásban hatalmas szerepet játszó üvegházhatás
is az infravörös sugárzás tulajdonságainak következménye (mely
szintén elektromágneses sugárzás).
Beszélhetünk a rádióhullámról, a
mikrohullámról, a látható fényről,
az ultraibolya sugárzásról, az infravörös hullámokról, a hősugárzásról,
a röntgen- és gamma-sugarakról,

valamint a kozmikus sugárzásról. Ezek a hullámok – melyeknek
egyik igen fontos tulajdonsága,
hogy nagy sebességgel haladnak
– tulajdonképpen mindenütt jelen
vannak az életünkben, körülvesznek minket a távközléstől a látáson
át, egészen az anyagvizsgálatig.
Amint új anyaghoz érnek, részint
visszaverődnek (pl. fény), részint
viszont belehatolnak (pl. mikrohullám), s ott általában megváltozott

RADIOAKTÍV HULLADÉKOKAT KEZELŐ KFT.
irányban és sebességgel indulnak
tovább csökkent erősséggel, energiájuk egy részét pedig az ott található atomok, molekulák veszik át.
Ez a kölcsönhatás nagyban függ
többek között a hullám frekvenciájától, az anyag felépítésétől, annak
elektronszerkezetétől. A nagyfrekvenciájú (1019 Hz feletti) elektromágneses sugárzást gamma-sugárzásnak nevezzük, amelynek
hatása már ionizáló.
Az ionizáló sugárzások jelen vannak a természetben is, ugyanakkor
forrásai lehetnek mesterségesek
is. A felhasználás minél biztonságosabbá tétele az, amelyet a sugárvédelem három legfontosabb
alapelve is hűen tükröz, ezek pedig az indoklás, az optimálás, valamint a dóziskorlátozás. Ezeket az
alaptételeket átfogó szabályozás,
előírásrendszer valósítja meg.
Egy bizonyos tevékenység megkezdéséről való döntés indo-

koltsága annyit tesz, miszerint az
abból származó (egyéni vagy társadalmi) előnyök ellensúlyozzák
az esetleges egészségre káros következményeket. Azon személyek
sugárvédelmét, akik sugárterhelésnek vannak kitéve, oly módon
kell optimálni, hogy észszerűen a
legalacsonyabb szintű legyen a
dózisok nagysága, a sugárterhelés
valószínűsége és az annak kitett
személyek száma. Természetesen
figyelembe kell venni úgy az aktuális műszaki ismereteket, mint a
gazdasági és társadalmi tényezőket. Úgynevezett tervezett sugárzási helyzetben egy adott személy
által kapott összes dózis nem haladhatja meg a foglalkozási vagy a
lakossági sugárterhelés korlátait.
Az ionizáló sugárzást kibocsátó
radioaktív anyagokkal végzett tevékenységek során radioaktív hulladékok is keletkeznek az oktatás,
a kutatás, az egészségügy, a me-
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zőgazdaság és az ipar területén.
A tárolás és végső elhelyezés biztonságáért a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. felel.
A világunk hihetetlenül szép és
gazdag, melyből érzékszerveink
segítségével igen keveset észlelünk csupán. A fizika (és a természettudományok) az, amely sokat
tett és tesz azért, hogy kinyíljanak
ismereteink. Az elektromágneses
spektrumból a látható fény csak
egy szűk szegmens, de ma már
– ha nem is közvetlenül, de – láthatjuk az atomokat is… Ész és józanság kell ahhoz, hogy élni tudjunk azzal, amit kaptunk.
A felfedezések hatalma tehát óriási, az ember – aki a célok és az azok
eléréséig vezető út meghatározója
– felelőssége nyilvánvaló. Meg kell
tanulnunk jól tenni a jót! Kiaknázni
a tudomány adta lehetőségeket,
az emberiség biztonságának mindenkori szem előtt tartásával.

Sugárzások hatása az emberi szervezetre
Ionizáló sugárzás

Nem ionizáló sugárzás

Károsíthatja a sejteket
vagy a DNS-t

Ártalmatlan

Frekvencia [Hz]

számítógép

rádió

mobiltelefon

mikrosütő

távirányító

látható
fény

Röntgensugár

gammasugárzás
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,,Jól érzem itt magam, és szeretnék
megfelelni az elvárásoknak”
Lehmann Katalin | Fotó: Bodajki Ákos

Gujás Istvánnal készített interjúm, bár telefonon keresztül valósult meg, mondhatni, a legideálisabb
interjúk egyike volt számomra. Kérdéseimre nyugodt határozottsággal válaszolt, ha vissza is tért egy
előző gondolatához, az követhető volt. István a tavalyi év júniusától dolgozik az atomerőműben mint
betanuló primer köri gépész. A mindössze huszonnyolc éves szekszárdi fiatalemberről azt is megtudhatjuk, hogy mi volt a kedvenc tantárgya a középiskolában, mit szeret csinálni a szabadidejében, és hogy
hogyan látja magát pár év múlva.
– Milyen tanulmányokat folytattál az elmúlt évek alatt?
– A szekszárdi Garay János Gimnáziumban matematika–fizika szakon érettségiztem 2012-ben, ezt
követően tanultam tovább a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki
Karán energetikai mérnökként, végül atomenergetika szakon, majd
mesterképzésben gépészmérnök
szakon végeztem.
– Volt a családban valaki, aki szerette volna, hogy ebbe az irányba
tanulj tovább?
– Nem, és nem is dolgozott senki sem az addigi ismeretségemen
belül az atomerőműben. Már középiskolás koromban érdekeltek
a reál tárgyak, a matematika- és
fizikatanáraim mind nagyon jók
voltak. A fizikát mindig is nagyon
szerettem, és azt hiszem, jó is voltam benne. Az egyetemen a reaktorfizika kezdett el nagyon hamar
érdekelni.

– Dolgoztál máshol is, vagy az
atomerőmű az első munkahelyed?
– Az atomerőmű az első igazi
munkahelyem. Az egyetem alatt
persze végeztem diákmunkákat, de máshol nem dolgoztam.
A szakmai gyakorlatomat is az
atomerőműben teljesítettem, és
éppen ugyanitt, a Reaktorosztályon, így van némi tapasztalatom
még a gyakorlati időkből. Nagyon
tetszett ez az időszak, és az is jó
dolog volt számomra, hogy pozitívan álltak hozzám a kollégák.
Sokat segítettek, megmutattak
mindent, ami hasznos lehetett
számomra.
– Hogyan jelentkeztél az atomerőműbe?
– Egy ideje már figyeltem a lehetőségeket, aztán a Karrierportálon keresztül jelentkeztem az ún.
üzemviteli mérnök programba.
A szakmai gyakorlatom alatt jött
meg igazán a kedvem ahhoz, hogy
majd később itt dolgozzak.

– Miben változott meg az életed,
amióta az atomerőműben dolgozol?
– Az egyetemet 2020 nyarán
fejeztem be. Időbe telt, mire eldöntöttem, hogy mit is szeretnék
csinálni az egyetem után. Hosszas
gondolkodás után arra az elhatározásra jutottam, hogy hazaköltözök a szüleimhez Szekszárdra. Ekkor adtam be a jelentkezésemet
az atomerőműbe. Mára már sikerült külön lakásba is költöznöm.
– Nem volt nehéz ,,visszaszokni”
a budapesti évek után?
– Nem volt egyszerű, hiszen az ismerőseim nagy része Budapesten
maradt, de akadt olyan is, aki külföldöt választotta. Úgy látom, hogy
egész Tolna megyében kevés a fiatal, és így a fiatal munkaerő is.
Nekem még a ,,műszakozás” is
tetszik, mondjuk ennek lehet az az
egyik oka, hogy nem vagyok az a
korán kelő típus, így változatosabb
a munkába járás.
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– Milyen a kapcsolatod a mentoroddal?
– Nem ismertem őt korábban, de
azt gondolom, hogy sikerült egy
jó munkakapcsolatot kialakítanunk
egymással, ráadásul, ha jól tudom,
nagyjából hasonló korúak is vagyunk.
– Mennyi időt kell fordítanod a
betanulásra?
– Óraszámra nem tudnám megmondani; otthon és bent a munkahelyen is kell, hogy tanuljak. Most
egy folyamatos tanulási időszakom
van, ami nemsokára egy vizsgával
ér majd véget.
– Voltak nehézségeid, olyanok,
amire nem számítottál?
– Nem is nehézség, hanem kihívás volt, hogy a közvetlen kollégákkal megtaláljam a megfelelő
hangot, hogy elfogadják az új embert. Jól érzem itt magam, és szeretnék megfelelni az elvárásoknak.
– Szabálykövető vagy?
– Igen, szeretem a szabályokat,
és szeretem tudni, hogy mire számítsak egy adott napon.
– Jól érzem a hangodból, hogy
tetszik neked a tanulás és a mindenfajta munkahelyi tapasztalásszerzés?
– Igen! Az, hogy élőben is azt kell
csináljam, amit az egyetemen tanultam, és hogy tudom is hasznosítani a megszerzett ismereteimet,
ez nekem nagyon tetszik. A mentorom és a kollégák is nyitottak, és
nemcsak szakmai tudást, hanem
életvezetési tapasztalatokat is szívesen adnak.
– Hogyan állt a családod ahhoz,
hogy felvételt nyertél az atomerőműbe?

– Örültek neki, támogattak mindenben, és szerintem annak is
örültek, hogy hazaköltöztem.
– Mindennap utazol?
– Igen, buszozom. Szerencsére nagyon jók a buszjáratok, csak
egészen keveset kell gyalogolnom.
– Szabadidődben mit szeretsz
csinálni?
– Azt érzem, hogy a járvány változtatott a szokásaimon. Régebben kispályás focira jártam, kerékpároztam, és sok időt töltöttem a
barátaimmal. Most leginkább online tartjuk a kapcsolatot.
– Nagyon merész kérdés egy fiatal pályakezdő felé, és tudom, sok
külső tényező is jelentős befolyásoló erővel bír, de kíváncsi vagyok,
hogyan látod magad tíz, de jó, legyen csak öt év múlva?

– Azt látom én is, hogy sok tapasztalt munkaerő ment el az
atomerőműből, így bizonyos
esetekben nagy generációs különbségek vannak kollégák között.
Az atomerőművet egy stabil,
megbízható munkahelynek tartom, így itt tudom elképzelni
magam. Szeretnék hosszú távon
is itt maradni, valahogy úgy fogalmaznám meg, hogy az évek
folyamán mindig az aktuális tudásomnak és kvalitásomnak
megfelelő munkakörben szeretnék majd dolgozni. A jövőben
szeretnék majd a világ más atomerőműveibe is eljutni.
Fontos a kollégákkal való jó kommunikáció, hogy eredményesen
tudjunk együtt dolgozni. Ha meg
van a kellő motivációnk és képességünk, akkor mindenben támogatnak bennünket, betanulókat.
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A biológiai órám visszaállt
Vadai Zsuzsa | Fotó: saját archívum

Feil Ferenc
Ezerarcú Mecsek

Baranya megyéből származom.
Gyermek- és ifjúkoromat a Mecsek
csúcsának, a Zengő déli lábánál
elterülő történelmi kisvárosban,
Pécsváradon töltöttem. Felmenőim igazi „tüke” pécsváradiak
voltak, generációk óta itt éltek.
Idejártam óvodába és általános
iskolába. A középiskolát a Zipernowsky Károly Ipari Szakközépiskolában végeztem.
Barátaimmal bekóboroltuk az
egész környéket: a Zengőt, a közeli
híres zengővárkonyi szelídgesztenyést, Óbányát, Kisújbányát, Püspökszentlászlót és a mostanra oly
felkapott kirándulóhelyeket.

Segítő kezek

Sokat köszönhetek a pécsváradi
Mezőgép akkori vezetőinek, ahol
az egész családom dolgozott, mert
édesapám korai halála után vállalati ösztöndíjjal tanulhattam a budapesti Bánki Donát Műszaki Főiskola
gyártástechnológia szakának forgácsoló ágazatán, és szereztem elsőnek a családban diplomát. A célom eléréséhez özvegy édesanyám
erőn felüli támogatására is szükség
volt, amiért nem győzök elég hálás
lenni neki. Diplomám birtokában
a cserkúti Mezőgép pécsváradi
gyáregységében kezdtem el dolgozni gyártás-előkészítő technológusként. Rendkívül jó és hasznos
időszak volt. Kiváló kollégák vezettek be a gyártási folyamatok előkészítésének rejtelmeibe.

Innen van a Paksi Atomerővel való
első kapcsolatom is, mivel mi gyártottuk tucatszámra az erőműbe
beépített és telepített Intranszmas
tervezésű darukat és darupályákat.

A megírt több száz hegesztéstechnológia – szerénytelenség nélkül
állíthatom – talán hozzájárulhatott
a minőségi karbantartás és a rendelkezésre állás javításához.

„Cherchez la femme!”
(Keresd a nőt!)

Biztos megélhetés

Munkahelyemen
ismerkedtem
meg és lettem szerelmes egy fiatal, barna hajú lányba, aki egyből
elrabolta a szívemet. Ebben is a
sors kezét látom: „Cherchez la
femme!” Édesanyja paksi illetőségű, így mikor édesapja 37 föld alatt
töltött év után nyugdíjba ment a
szénbányától, a család Komlóról
visszaköltözött Paksra, és én is követtem őket.

Pályafutásom

A Paksi Atomerőmű Vállalathoz
tele várakozással és egészséges
kíváncsisággal, 1989. március 20án léptem be. Beruházónak vettek fel, de a bővítés nem valósult
meg, így az igazi szakmai előmenetelem akkor kezdődött, amikor a
Karbantartási Igazgatóság gyártóosztályára kerültem. A hegesztésés gyártástechnológiai csoport
beosztott technológus mérnöke, majd csoportvezetője lettem.
Rendkívül változatos és sikerélményekben gazdag időszak volt,
amire szívesen emlékszem vis�sza. Több mint 25 évig, egészen
nyugdíjazásomig a mindenkori
osztályvezető általános helyettese
voltam, és 17 évig a PA Zrt. felelős
hegesztőmérnöke helyettesének
feladatait is elvégeztem.

Mivel eddigi életem több mint
fele az atomerőműhöz kötődik,
természetesen döntően befolyásolta életemet. Az első kudarcos
évet leszámítva a többi 31 év várakozásaimat messze meghaladva alakult. Elmondhatom, hogy
mindvégig remek munkatársakkal dolgozhattam együtt. Az erőmű biztosította nekem a szakmai
előrelépés minden lehetőségét,
és azt, hogy anyagilag és erkölcsileg is megbecsülve biztos
megélhetést tudtam biztosítani a
családomnak. Munkámat az erőmű több alkalommal is elismerte.
Az alapítás évében elsők között
kaptam meg az „Atomerőmű Kiváló Karbantartója” díjat. A Vezérigazgatói dicséret mellett pályafutásom szakmai elismeréseként
megkaphattam a Céggyűrű kitüntetést is. Mindent összevetve: ha
újra kezdhetném, ismét az erőművet választanám!

Nem csörög a vekker

Még csak kóstolgatom, a nyugdíjas életet 2021 júliusában kezdtem. Egyelőre rettentően élvezem,
hogy több mint 30 évnyi hajnali
5:50-re való munkába járás után
nem csörög reggel a vekker. Más
nyugdíjasok panaszkodtak, hogy
évekbe telt, míg a biológiai órájuk
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alkalmazkodott, nálam hál’ Istennek, ennek nyoma sem volt.
Az utóbbi néhány évben már nagyon
vártam, hogy elérkezzen végre a várva várt nyugdíjazás. Megfogadtam,
többet élek majd a hobbijaimnak,
amiket az elmúlt időben elhanyagol-

után közgazdászdiplomát (kereskedelem–marketing) szerzett. Menyasszonyával külön él tőlünk.
Ádám (26) a GSZO emelőgépüzemében darukarbantaró. Munka mellett leérettségizett, és technikusi oklevelet szerzett.
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Madárbarát kert

Már 2003 óta tagja vagyok az országos Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesületnek. Büszke
vagyok rá, hogy 14 éve elnyertem
a „Madárbarát kert” megtisztelő
címet. Örömmel figyelem a kertem madarainak életét, etetőket
barkácsolok, és itatom őket, költőodúkat és fecskefészkeket telepítek, cserébe tollas barátaink a kerti
kártevők gyérítésében segítenek.
Szívesek kertészkedem, chili- és
paradicsomkülönlegességek termesztésével próbálkozom.

Kikapcsolódás

tam, és befejezem az elkezdett dolgaimat. Többet pihenek, és jobban
figyelek az egészségemre is.

Családom

Az interjú elején említett barna
kislány Koósz Gabriella, aki miatt
életem új helyszínéül Paksot választottam, immár 33 éve társam
jóban-rosszban, és azóta a nyugodt
családi háttér megteremtésén fáradozik.
Nagy örömünkre gyermekeink
mindannyian Pakson élnek:
Andris (30) a GSZO hegesztés- és
tömörtelenségelhárító műhely technológusa, jelenleg harmadik technikumját végzi. Ármin (27) az Atomix
Kft. karbantartás-vezetője. Igazi
pályaelhagyó. Az ESZI-ben szerzett
elektronikai technikumi végzettség

Ünnepeinket általában a bővebb
család társaságában tartjuk. Több
mint 20 éve élünk egy közel 100
éves, helyi építészeti védelem
alatt álló családi házban, aminek
hatalmas, díszesen faragott terasza ideális helyszíne az ilyen összejöveteleknek.

Vízparti magányomban

Legnagyobb szenvedélyem gyermekkorom óta a horgászat. Szeretem ezt a kikapcsolódási formát,
amikor a vízparti magányomban
egyedül lehetek a gondolataimmal.
Baráti társasággal évente 1-2 alkalommal néhány napos horgásztúrán szoktam részt venni, ahol a
peca mellett másik szenvedélyemnek, a főzésnek is hódolhatok.

Szeretem az agyat karbantartó keresztrejtvényeket és a sudokut.
Az utazás mellett kedveljük a
gyógyfürdőket is, így a kettőt ös�szekötve elsősorban idehaza, 3-4
napos wellness-szel kapcsolódunk
ki. Ha pihenésre, kikapcsolódásra
vágyunk, az egyik kedvenc helyünk
az erőmű Fadd-Dombori üdülőtelepe, ahova azóta járunk rendszeresen a családdal, mióta a gyerekek járni tudnak. Másik helyszín
Orfű, a nővérem Pécsi-tó partján
álló nyaralója, ahol a tágabb családunk társaságában élvezhetjük a
tökéletes pihenést és feltöltődést.

Nyugdíjba vonult
kollégáink
2022. január – február
Dénes László csoportvezető
MVIGH MIG MFO GMO
Virág Zoltán NFÜ átrakógépoperátor MVIGH KAIG KAFO RKO
Juhász László labortechnikus
MVIGH KAIG ÜFFO BRO
Horváth Lászlóné kalibráló
szakmunkás MVIGH KAIG ÜFFO MÜ
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RÉGI MOTOROSOK

Megfoghatatlan, bűvös szó
volt az „atomenergia”
Orbán Ottilia | Fotó: Bodajki Ákos

Miközben az írásaimhoz keresem a régi motoros munkatársakat, felidéződnek bennem az erőművel
kapcsolatos elmúlt események részletei, helyszínek, emberek, arcok, mozdulatok. Nagyon jó érzés.
Hihetetlenül „elszaladt” ez a pár évtized. Mindegyik régi motoros, egytől egyig kiváló ember, szakember, aki a mai napig őrzi atomerőműves emlékeit. A sok közös emlék újra összehoz minket. Hajósi
Edit gazdasági elemzővel beszélgettem az elmúlt évtizedekről. Edit 1986. augusztus 1. óta dolgozik
az erőműben. Budapestről került Paksra, az első munkahelye is ott volt a Csőszernél, ahol véletlenszerűen a paksi és pécsi kirendeltségek tartoztak hozzá. Két évig dolgozott ott, majd Paksra került,
ahol a Beruházás Pénzügyi Osztályának dolgozója lett.
– Budapestről Paksra kerülni és itt új életet kezdeni nem
lehetett könnyű dolog, hiszen
Paks még nagyon fiatal város
volt. Hogyan jellemeznéd ezt a
kezdeti időszakot, és mit jelen-

tett akkor számodra az atomerőműben dolgozni?
– Nagy dolog volt itt dolgozni,
hiszen ez az egy van belőle az
országban, meg olyan megfog-

hatatlan, bűvös szó volt „atomenergia”. Mindig kérdezték a
barátok és ismerősök, hogy
nem félek-e itt dolgozni, mondtam, hogy nem, én büszke vagyok rá.

RÉGI MOTOROSOK
Fiatal házasként hatalmas segítség volt az önálló élet kezdéséhez nyújtott segítség, amit az
erőmű adott, és az erőmű a mai
napig támogatja a fiatal munkatársait.
– Voltak-e valamilyen – akár
pozitív, akár negatív – szempontból különösen emlékezetes
események, történetek a kezdetekből?
– Nagyon sok emlékem van,
nem tudnék hirtelen negatív
dolgot említeni. Azt tudom,
hogy bizony az idősebb kollégáknak volt tekintélyük, a tiszteletadást nem kellett számonkérni, természetes volt. A tudást
nem volt elég megszerezni az
iskolában, a gyakorlatot is meg
kellett tapasztalni, és ebben a
régiek tudása nagy segítség
volt. Hosszú évek gyakorlata
után már lehetett változtatni,
újítani, de odáig el kellett jutni.
Akkoriban a fiataloknak természetes volt, hogy van KISZ, ahol
„önkéntes alapon tömörülhettek”.
Legtöbbünk nem az elhivatott
eszmék miatt voltunk a tagjai,
hanem mert jó volt egy fiatal
csapathoz tartozni, közös programokkal,
kirándulásokkal.
Ez szerintem hiányzik a mai világból.
– Az évek során sikerül beilleszkedned,
tapasztalatokat
szerezned. Hogyan alakult a pályád a későbbiekben?
– Két gyermekem születése
után, 1994-ben tértem vissza
az aktív munkához. Közben az
eredeti osztályom megszűnt,
a Pénzügy Osztályra helyeztek

vissza, ahol „telt ház” volt, így a
pénztáros mellett kötöttem ki,
és ha már ott voltam, én lettem
a helyettese. Ez így volt 2015 tavaszáig, amikor a kolléganőm
elment a cégtől, és én lettem a
valaki. Szerencsére akkorra már
betanultam mellette.
– Mit gondolsz mennyire ismerték el, díjazták a munkádat?
– Az én elismerésem, díjam: az
emberi kapcsolatok, a visszajelzések, amik folyamatosan jelen
vannak az életemben.
– A munka mellett a család is
fontos szerepet kap egy nő életében. Fontos az is, hogy ezek
egyensúlyban legyenek. Jut
még időd esetleg hobbira? Mivel töltöd a szabadidődet?
– A magánéletben a magam
ura vagyok, két felnőtt gyerekem van, akik a legnagyobb
örömömre és megnyugvásomra megállnak a saját lábukon,
önálló életet élnek, nem kell
aggódnom értük. Aki ismer,
tudja, hogy gyerekkorom óta
szívem a Dunáé, és a kajak-kenu
sporté. 35 éve vagyok versenybíró, úgyhogy tavasztól őszig
a versenyszezon hétvégéi mindig be vannak táblázva. Nehéz,
de nem lehetetlen egyensúlyt
találni a pihenés és e „hobbimunka” között. Amikor vége
a szezonnak, már javában ősz
van, akkor kezdődik a kreatív
kézműves időszakom, ami tart
tavaszig. Nagyon szeretek alkotni.
A családban hamarosan új pozícióm lesz mint nagymama, úgyhogy nagy a várakozás. Csupa
izgalom az élet.
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Hogy az 1%
jó célt szolgáljon!
Az ESZI Intézményfenntartó és
Működtető Alapítvány jogosult az
SZJA törvény alapján a magánszemélyek
személyi jövedelemadójának 1%-ára.
Az ESZI Alapítvány az összeget az
Energetikai Technikum és Kollégiumban
folyó nevelés és oktatás, szakmai
középfokú képzés, képességfejlesztés,
ismeretterjesztés és tanulói ösztöndíj
támogatására fordítja.
Kérem, hogy adójának 1%-ával segítse az
oktatási intézményben folyó szakképzés
színvonalának emelését, a nehéz
élethelyzetben lévő diákok támogatását.

Az ESZI Alapítvány adószáma:
18861415-2-17

Köszönjük!

– Ha visszamennél az időben, akkor ugyanezt az utat járnád be? Ide jönnél dolgozni az
atomerőműbe?
– Nem tudok elvonatkoztatni
attól, hogy már tudom, milyen,
úgyhogy igen, ide jönnék dolgozni.
– Mi a legfontosabb dolog az
életedben?
– Ha eltekintek a sablonos, bár
igaz válaszoktól (egészség, világbéke), akkor azt mondanám,
hogy az állandóság, stabilitás,
na meg persze a születendő
unokám.
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Egy úr a vízről
Tóth Márton | Fotó: Mihályi Orsolya, Balogh Gábor

Sáfrán Mihállyal sok évig együtt kenuztunk, és alkalomadtán szocializálódtunk a legendás Wichmannkocsmában, de a világ nagy részét is bejártuk közösen. Ő a műszaki egyetemen szerzett mérnöki diplomát, és eközben nyert Európa-bajnokságokat, egyet közösen, majd a sport utáni útkeresés után a Kanáriszigeteken tanít, ír, dolgozik, fejleszti magát, és hódítja meg a szigetek körül csapkodó hullámokat.
– Írsz, blogolsz, edzéseket tartasz,
miből nyered az energiád?
– Mindig is örökmozgó voltam.
Emlékszem, az általános és középiskolában a szünetekben vagy a
suli előtt-után fociztunk, kosaraztunk, aztán délután még mentem
kenuedzésre is, sokszor biciklivel.
Hétvégén szintén foci, kosarazás
az öcsémmel, haverokkal.
A szellemi munka és a sport szerintem remekül kiegészítik egymást.
Valószínűleg nem tudtam volna ko-

moly eredményeket elérni egyikben sem a másik nélkül. Igyekszem
ezt a kettősséget átültetni a felnőtt életembe is. Az energiahiány
nem jellemző nálam, és unatkozni
sem szoktam. Inkább az időhiány
a gondom sokszor. Zavar, hogy
előbb be kell fejeznem egy-egy
edzést, vagy ki kell hagynom,
mert mennem kell valahová, pedig
energiám, kedvem lenne rá.
Ezeken a veleszületett adottságokon kívül szerintem az is so-

kat számít, hogy egyfajta tudatos
életmódot folytatok. Biofizikaszinten tanulmányoztam az ember biológiáját, nagyjából értem
hogyan működünk „energiaügyileg”. Odafigyelek a táplálkozásomra, általában 10-kor már alszom, reggel mindig kint vagyok
a napkelténél, és sok időt töltök
kint a szabadban, a természetben.
Na és a rendszeres mozgás is remekül energizál, ha nem visszük
túlzásba.

SPORT
– Több könyvet is írtál, amelyek
témája egy új szemléletű életmód.
Erre hogy akadtál rá?
– Kenus élsportolóként, na és biomérnök-hallgatóként nagyon érdekelt a legális teljesítményfokozás és
sportélettan tudománya. Először
a táplálkozásom lett tudatosabb,
étrendkiegészítőket is elkezdtem
szedni, és a rendszeres gyógytornát, pilatest, masszázst, sportpszichológiát is hasznosnak találtam.
Később jött az edzések utáni hidegkamrázás, jeges vizes fürdőzések és az alvásra, fénykörnyezetre
való odafigyelés. Sok fölösleges
dolgot is kipróbáltam, így utólag, a
mai fejemmel visszatekintve.
Szóval az egész azzal indult, hogy
szerettem volna tovább javítani a
sportteljesítményemet, regenerációmat. Sok könyvet, tudományos
cikket olvastam orvosoktól, kutatóktól, és a végén már rengeteg
információ volt a fejemben, ami

nemcsak nekem hasznos, hanem
szinte mindenkinek, aki egészségesebben szeretne élni vagy javítaná a sportteljesítményét. Ezt az
információtelítődést írás formájában tudtam leadni. Eddig 8 hos�szabb-rövidebb könyvet írtam, de
valószínűleg lesz még folytatás,
mert közben folyamatosan tanulok,
tapasztalok új dolgokat, és kicsit
másképp látok korábbiakat.
– A hidegadaptációt ma már a Kanári-szigeteken alkalmazod.
– Magyarországon
lehúztam
négy telet a hidegadaptáció gyakorlásával. Sokat olvastam az elméletéről, ami nagyon kíváncsivá
tett, és elkezdtem kipróbálni magamon. Nagy meglepetésemre
1-2 hónap után már pólóban, rövidnadrágban jártam télen is az
utcán a mínuszokban, jeges vízben
fürdőztem, mezítláb túrzátam órákig a hóban. Akkoriban szerintem
sokan bolondnak néztek, de vala-
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miért nagyon vonzott a téma, és
sok értékes tapasztalatot szereztem a testem működéséről, amit
le is írtam utána a könyveimben,
cikkeimben. Mostanában úgy látom, már egyre népszerűbb ez a
műfaj is.
Itt a kellemes klímájú szigeteken
azért kicsit kezd elkopni ez a „jegesmedve”-képességem az erős
hidegingerek hiányában. Azért
annyi előnyöm most is van a helyiekhez képest, hogy ők sokszor
neoprénruhában szörföznek a kihűlés elkerülése érdekében, én csak
nagyritkán veszem fel télen, amikor
sokat vagyok kint a vizen.
Volt egy olyan élményem is, hogy
télen Magyarországra látogattam
egy év kimaradás után, és meglepően gyorsan visszajött a hidegtűrő képességem, ugyanúgy tudtam
pólóban sétálni, de talán 20-30%kal kevésbé bírtam, mint amikor
mindennapos volt a gyakorlás.
– A víz mindig is lételemed volt,
és ez a mai napig sem változott,
csak a körülmények alakultak. A kenuban azt szerettük, ha nem volt
szél és hullámok, de fordult a világ(od) rendje.
– Így van, a kenuban a tükörvízért
imádkoztunk, vagy egy kellemes
hátszélért. A windszörfnél viszont
az erős, 30 csomós szél az igazi, a hullámszörfben pedig a szép
nagy hullámok. A kenuban sem
volt kedvezmény az időjárástól, valahogyan alkalmazkodni kellett a
körülményekhez a versenyen, ha
jól akartunk szerepelni. A szörfben
már nem feltétlenül a teljesítmény
a cél, de az időjárási körülmények
szélsőségesebbek, amihez még finomabb alkalmazkodóképesség,
egyensúlyérzék és reakcióidő szükséges.
– Ráéreztél a szörfös életérzésre,
amit Ausztráliában, a Bondi Bea-
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chen 2006-ban még csak irigyeltünk?
– Egy sárkányhajó vb-n jártunk
Sydney-ben, ahol volt szerencsénk
kicsit belelátni a szörfösök életébe.
Talán első alkalommal ott fogtam
szörfdeszkát a kezemben, a tengeri
kajakot is kipróbáltuk, és egész jól
ment elsőre. Aztán sokáig nem is
foglalkoztatott ez a világ, de azért
valahol nyomot hagyott bennem.
Amikor kiköltözem, egy windszörf
klubban találtam munkát, onnantól
kezdve nem is volt kérdés, hogy beletanulok a szakmába. Hirtelen az
új barátaim, munkatársaim is szinte mind szörfösök közül kerültek ki.

Sáfrán Mihály eddig megjelent
könyvei:
napfenydieta.hu
A paleón túl, 2013
Mezei Elmira – Sáfrán Mihály: Vad
paleo; Jaffa Kiadó, 2016
Napfény diéta, 2017
Irodai Egyensúly Program, 2019
SunnyFitness, 2019
Lakatos Péter – Sáfrán Mihály:
Legyél Te is biohacker!; Jaffa
Kiadó, 2019
SunnyFitness – Testkarbantartás,
2021
SunnyFitness – Kőkondi, 2022

Sportos, vízi emberként nem okozott problémát beilleszkedni.
– Megvan a szörfösöknek is a saját világa, szakszavai, közössége?
– Megvan bizony. Igazán barátságos, összetartó, vidám, jó hangulatú közösség. Persze itt is vannak
kivételek. Hallottam történeteket,
hogy egyes helyiek úgy gondolják,
övék a hullám, és ha meglátnak egy
idegent, akkor előfordulhat bunyó
is belőle. Nekem még nem nagyon
szóltak be, de biztos nem lenne
könnyű dolguk, ha birkózni kellene.
Nagy meglepetés volt, amikor egy
világkupán dolgoztam rajtzászlólengetőként, és a világ egyik leg-
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jobb kite- és SUP-szörföse, Airton
Cozzolino csak úgy „bro”-nak, azaz
tesónak szólított, teljesen ismeretlenül is. Aztán nagy megtiszteltetés volt, hogy pár évvel később jött
hozzám edzeni néhányszor, és SUPoztunk is együtt. A szörfösök között
szerintem mindenki tesója egymásnak, bárhol a világon, hamar megtaláljuk a közös nevezőt.
Aztán mindegyik szakágnak (hullámszörf, SUP, windszörf, kite) megvannak a maga speciális eszközei,
szaknyelve a mozdulatokról, trükkökről. Egyesek órákat tudnak beszélni róla, mikor milyen vitorlávaldeszkával mentek, milyenek voltak
a hullámok, milyen trükköket sikerült legutóbb kivitelezniük.
Sokakban van egy nagy adag fanatizmus is. Ha épp nem dolgoznak,
és jön a jó szél vagy a hullámok, akkor irány a víz, legyen épp hajnali 6
óra vagy egy gyors munka előtti/
utáni gyakorlás. Egyes srácokat láttam órákig kint lenni a vizen, egyegy trükköt gyakorolva. Rengeteget esnek, hibáznak, mire összeáll
a sikeres mutatvány.
Szóval nagyon barátságos, inspiráló közösségnek tartom a szörfösö-

ket, de szerintem ez sok más sportról, szakmáról is elmondható.
– Munkádban és szabadidődben
is a test fejlesztése áll a fókuszodban. Miben ölt ez formát a mindennapokban?
– A mozgás lételemem, mindennap edzek valamilyen formában.
A minimum, hogy legalább fél
órát sétálok. Ahogy időm engedi,
edzem magamat is rendszeresen,
erősítek, MovNatozok (Natural Movement – természetes mozgások),
néha SUP-ozok, windszörfözök.
Sokat dolgoztam egy windszörfklubban, ahol fizikai munkát végeztem, de pluszban az ebédszünetben vagy munka után mentünk
gyakorolni a vízre. Mostanában
fitnessedzéseket tartok, és néha
kajaktúrát vezetek (a kenusok remélem, nem köveznek meg érte...),
ahol együtt mozgok a vendégekkel.
– Sok sportot űztél, űzöl, oktatsz,
próbálgatsz. Melyik áll a szívedhez
a legközelebb?
– Nehéz kérdés, nincs egyértelmű
kedvenc, melyik ujjamba harapjak.
Sok mindent szeretek, csak az időhiány tart vissza, hogy ne csináljak
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többfélét is. Inkább egy TOP 5-ös
listát tudok mondani, és ezt sem
fontossági sorrendben. A kenu természetesen ott van az elsők között,
meghatározó élmények kötnek
hozzá, és kb. 25 év az életemből.
A továbbiak, a MovNat, az erősítés (saját testsúlyos vagy kövekkel),
SUP-ozás a hullámokon és a windszörf.
Az edzéseimen is inkább egy vegyes felvágottat adok a tanítványaimnak, többféle módszerből
igyekszem kiszedni a legjobb, leghatékonyabb elemeket.
– Szerepel a terveid között helyszínváltás, akár tenger mellé vagy
vissza a magyar tenger közelébe?
– Egyelőre itt tervezek maradni,
alapvetően nagyon jól érzem magam. Mielőtt kijöttem, pont ilyen
környezetre vágytam. Persze itt
sincs kolbászból a kerítés, ami egyegy szép napfényes, tengerparti
fotón nem látszik.
Tíz-tizenöt éve még ez a helyszín
sem volt a tervben, sőt a könyvek
sem. Szóval, meglátjuk, merre fúj a
szél, hová visznek a hullámok, de a
vízpart biztos meghatározó faktor
lesz.
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BABAHÍREK
Nevem: Szelestyei Léna
Születésem helye, ideje: Szekszárd, 2020. október 3.
Születéskori súlyom: 3950 g
Hosszúságom: 56 cm
Testvérem: Hanna, 6 éves
Anya: Szelestyei-Szücs Enikő, jelenleg otthon van velem
Apa: Szelestyei Norbert, az Atomix Kft. Technológiai Takarítás
Szakágazatnál primer köri csoportvezető

Nevem: Vajda Csenge
Születésem helye, ideje: Szekszárd, 2021. szeptember 20.
Születéskori súlyom: 3600 g
Hosszúságom: 53 cm
Testvérem: Milán, 6 éves
Anya: Bucher Beáta, a Tolnai Közös Önkormányzati Hivatal
Pénzügyi Osztályán könyvelő
Apa: Vajda Szabolcs, a Reaktor- és Készülék-karbantartó Osztályon
nukleáris karbantartó lakatos

Nevem: Turbucz Szofia Liza
Születésem helye, ideje: Szekszárd, 2021. november 20.
Születéskori súlyom: 3620 g
Hosszúságom: 56 cm
Testvéreim: Erik, 14 éves, Szilárd, 20 éves
Anya: Turbucz Éva, a Paks II. Zrt.-nél
műszaki dokumentációkezelési szakértő
Apa: Turbucz László, az Irányítástechnikai Műszaki Osztályon
berendezésfelelős

Nevem: Sárközi Johanna
Születésem helye, ideje: Szekszárd 2021. november 22.
Születéskori súlyom: 3230 g
Hosszúságom: 54 cm
Első gyermek vagyok a családban.
Anya: Kabolai Erika, a Tolna Megyei Kormányhivatalnál
ügyintéző
Apa: Sárközi Dániel, a Reaktorosztályon
primer köri gépész

BABAHÍREK
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Nevem: Haaz János
Születésem helye, ideje: Szekszárd, 2021. november 27.
Születéskori súlyom: 3400 g
Hosszúságom: 54 cm
Testvérem: Olívia, 3 éves
Anya: Haaz-Szabó Nikolett, a Govern-Soft Kft.-nél programozó
Apa: Haaz János, az Automatikaosztályon csoportvezető

Nevem: Grósz Emília
Születésem helye, ideje: Pécs, 2021. december 8.
Születéskori súlyom: 3820 g
Hosszúságom: 54 cm
Anya: Petz Réka, a Roszatomnál ármonitoring-közgazdász
Apa: Grósz Barna, a Villamos Üzemviteli Osztályon elektrikus

Nevem: Lencsés Gréta
Születésem helye, ideje: Pécs, 2021. december 18.
Születéskori súlyom: 2940 g
Hosszúságom: 50 cm
Első gyermek vagyok a családban.
Anya: dr. Puch Lívia, a Jogi Osztályon csoportvezető/jogtanácsos
Apa: Lencsés András, a Rendészeti Osztályon szakértő

Nevem: Lisztmajer Balázs
Születésem helye, ideje: Pécs, 2021. december 28.
Születéskori súlyom: 3730 g
Hosszúságom: 54 cm
Testvéreim: Botond, 6,5 éves, Vencel, 3,5 éves
Anya: Pólya Zsófia
Apa: Lisztmajer Balázs, az Építészeti és Szakipari Szerviz Osztályon
karbantartási műszaki ellenőr

Nevem: Bors Dániel
Születésem helye, ideje: Baja, 2022. január 7.
Születéskori súlyom: 4770 g
Hosszúságom: 55 cm
Első gyermek vagyok a családban.
Anya: Bors Marianna, a Stella cukrászdában felszolgáló
Apja: Bors Márton, a Reaktorosztályon reaktoroperátor
Kissné Farsang Erika | Fotó: saját archívum
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MUNKATÁRSAINK

Gyászközlemény
Stiglincz Ferenc (1952–2021)

2021. december 15-én,

Kissné Farsang Erika | Fotó: saját archívum

Gogolák Róbert

Id. Lévay Bertalan

(1947–2022)

(1940–2022)

69 éves korában elhunyt

2022. január 13-án, éle-

2022. január 21-én, életének 81. évében

Stiglincz Ferenc, az MVM

tének 74. évében el-

elhunyt id. Lévay Bertalan, az MVM Pak-

Paksi Atomerőmű Zrt.

hunyt Gogolák Róbert,

si Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa. 1940. au-

nyugdíjasa. 1952. január

az MVM Paksi Atom-

gusztus 28-án született Parasznyán. 1986.

25-én született Buda-

erőmű Zrt. nyugdíjasa.

január 1-jén vették fel a Paksi Atomerőmű

pesten. 1986. november 3-án vették fel a

1947. szeptember 26-án született Cserkú-

Vállalathoz. 1995. december 29-én törté-

Paksi Atomerőmű Vállalathoz. 2006. de-

ton. 1985. február 1-jén vették fel a Paksi

nő nyugdíjazásáig a Villamos Üzemviteli

cember 30-án történő korengedményes

Atomerőmű Vállalathoz. 2006. december

Osztályon dolgozott felügyelő elektrikus

nyugdíjazásáig a Gépész Műszaki Osztá-

30-án történő öregségi nyugdíjazásáig a

munkakörben.

lyon berendezéstechnikus munkakörben

Villamos Üzemviteli Osztályon dolgozott

Temetése 2022. február 16-án, a paksi Kál-

dolgozott.

vezető elektrikus munkakörben.

vária temetőben volt, ahol családja, bará-

Temetése 2022. január 27-én, Budapesten,

Temetése szűk családi körben volt.

tok, ismerősök, volt munkatársak vettek

az Új köztemetőben volt, ahol családja, bará-

tőle végső búcsút.

tok, ismerősök, volt munkatársak vettek tőle
végső búcsút.

Méhn Tamás (1948–2022)

2022. január 23-án, 74
éves

korában

Kákonyi Ferenc Károly
(1948–2022)

elhunyt

2022. február 6-án, 73

Méhn Tamás, az MVM

éves

Paksi Atomerőmű Zrt.

Kákonyi Ferenc Károly,

nyugdíjasa.

az MVM Paksi Atom-

1948.

no-

vember 5-én született
Tolnán.

1983.

korában

elhunyt

erőmű Zrt. nyugdíjasa.

február

1948. augusztus 1-jén született Kalocsán.

25-én vették fel a Paksi Atomerőmű Vál-

1986. július 1-jén vették fel a Paksi Atom-

lalathoz. 2003. február 25-én történő kor-

erőmű Vállalathoz. 2007. május 15-én tör-

engedményes nyugdíjazásáig a Nukleáris

ténő előrehozott öregségi nyugdíjazásáig

Biztonsági Osztályon dolgozott biztonsági

a Karbantartás-irányítási Osztályon dolgo-

mérnök munkakörben.

zott karbantartás-irányító munkakörben.

Temetése 2022. február 4-én, a tolnai te-

Temetése 2022. február 14-én, a kalocsai

metőben volt, ahol családja, barátok, is-

temetőben volt, ahol családja, barátok,

merősök, volt munkatársak vettek tőle

ismerősök, volt munkatársak vettek tőle

végső búcsút.

végső búcsút.

Az atomerőmű dolgozói megőrzik elhunyt munkatársaik emlékét.

GONDOLATOK
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Hullám és részecske – Voltaképpen micsoda az anyag?
Prancz Zoltán | Fotó: stock.adobe.com
Érintőlegesen már a középiskolai
tanulmányaink során is hallhattunk
arról a fizikusi dilemmáról, mely
szerint a fény, illetve atomi szinten
az anyag egyaránt rendelkezik hullám- és részecsketermészettel. Más
szóval: bizonyos körülmények között hullámként, máskor részecskék
módjára viselkedik.
A fizikusok számára sok fejtörést
okozó hullám–részecske paradoxon
a kvantumelmélet megszületésével
nyert egyfajta feloldást a 20. század első felében, több Nobel-díj
odaítélésétől kísérve. Mindazonáltal a tájékozódni kívánó, ám kritikus laikus számára azt az üzenetet is hordozhatja a problémakört
közérthetőbbé tevő tudományos
ismeretterjesztés (és ebben a laikus talán nem is áll olyan messze a
szaktudóstól), hogy az anyag megnyilatkozásai mintha kifognának
a nyelvi, fogalmi eszköztárunkon.
Magyarán: a hagyományos fogalmaink nem biztos, hogy alkalmasak
a tapasztalt jelenségek tökéletes leírására. Hiszen, sarkosan szólva, az
a kettősség, ami Huygens és Newton óta a „hullám vagy részecske?”
kérdés formájában ellentmondásként fogalmazódott meg, Einstein
és De Broglie napjaira a „hullám és
részecske” kijelentésben nyert feloldást, némileg a gordiuszi csomó
kettévágásának hangulatát hagyva
maga után.
Mindenesetre a modern fizika terén bekövetkezett fejlemények tükrében érdekes szellemi kirándulást
ígér, ha gondolkodástörténeti távlatokban is kitekintünk az anyaggal
kapcsolatos legfőbb nézetekre.

Az egyik meghatározó eszmei csomópont, sőt kiindulópont e tekintetben kétségtelenül Platón, illetve
a platonizmus, ami akár lelkes helyeslést, akár elszánt kritikát inspirálva, de gyökeresen tematizálta az
egész utána következő nyugati gon-

(Nem hagyhatjuk itt említés nélkül,
de kereteink miatt nincs mód részletezni az eszmeileg valahol a két fundamentális világnézet között elhelyezkedő panteizmust, amit mások
mellett Giordano Bruno és Spinoza
vallott.)

dolkodást. Platón duális lételmélete
szerint a tapasztalás körébe tartozó
anyagi világ alsóbbrendű létező, és
többé-kevésbé torz leképeződése
csupán az ideáknak, a gondolkodással hozzáférhető tökéletes ősképeknek, avagy a szellemi szférának,
az immateriális lényegeknek. (Innét
ered az „idealizmus” megnevezés.)
Ez az alapvető dualitás lényegében
a platonizmus korai és modern kritikusainál is megmaradt, akik a mai
tudományos gondolkodást dominálják. Ők az anyag elsőbbségét
hirdették (innét ered a „materializmus” megnevezés). Náluk úgyszólván megfordult a platóni képlet:
az anyag sokrétű szerveződéséből
származtatták a tudatot, a szellemet, az összes intellektuális megnyilatkozást. Ennek a nézetnek az egyik
legsommásabb megfogalmazását
Marx adta: „A lét meghatározza a
tudatot.”

Bármilyen szöges is a szembenállás
az idealista és a materialista világnézet között, annyi mégiscsak közös
bennük, hogy az anyagot mindkettő
immanensnek – azaz a transzcendens ellentététének: racionálisan
megérthetőnek, tapasztalati úton
megismerhetőnek – tekinti. Visszatérve a kiinduló természettudományos paradoxonunkhoz, az anyag
hullám- és részecsketermészetének
kettősségéhez, annyi mindenképpen megállapítható, hogy az anyag
nem adja könnyen magát. Újabb kutatásokra újabb titkokkal felel. Miközben a két nagy világnézet egyaránt lefutottnak tekinti, a kérdés
mégis makacsul ott feszül: voltaképpen micsoda az anyag? Nem lehet,
hogy ez a leghétköznapibbnak vélt
dolog, ami itt van az orrunk előtt,
valójában transzcendens valami, és
csak a megszokás és az előítéleteink
miatt nem döbbenünk rá erre?

