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Köszöntő
Dr. Kovács Antal
kommunikációs igazgató
Fotó: Bodajki Ákos

Kedves Olvasók!
A pszichológusok úgy tartják, a gyerekek a világ iránti
teljes bizalommal, az ősbizalommal születnek, azzal a
hittel, hogy alapvetően jó helyre érkeztek, ahol szívesen látják őket. Ez a bizalom aztán, ahogy nőnek, kopik, használódik, változik – aszerint lesz erősebb vagy
gyengébb, hogy a külvilág milyen tapasztalatokat ad
hozzá, hogyan szól hozzájuk.
Az atomenergia iránti bizalom legalább ilyen érzékeny.
Amikor a Paksi Atomerőmű épült, nem igazán foglalkoztak ezzel, adottságnak vették, hogy a racionalitás
talaján maradva szavaz majd mindenki bizalmat az itteni technológiának – ma már viszont azt is látjuk, hogy
ez nem reális elvárás. A világ, az emberek gondolkodása egyszerűen nem így működik, hiszen felnőttekről, nem pedig ősbizalommal telt gyerekekről van szó:
tennünk kell azért, hogy ez a bizalom meglegyen, hogy
elhiggyék nekünk, amit mondunk, lehetőleg úgy, hogy
a kritikus kérdéseket is nyíltan felteszik. Ahogy az élet
valamennyi területén, úgy itt is tettekkel kell megszol-

gálnunk a bizalmat: biztonságos működéssel, odafigyeléssel, nyíltsággal. Az Atomerőmű magazin első
része ezzel a tudatos, a jövőt szolgáló bizalomépítéssel foglalkozik. A jövő zálogát jelenti az ország számára
az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. és a Paks II. Zrt. közötti
együttműködés és bizalom – kollégáimmal a külső és
a belső kommunikáció szempontjából vizsgáltuk a két
vállalat együttműködését.
Nem véletlen, hogy ezt a témát a karácsonyi lapszámhoz időzítettük. Az advent, a várakozás időszaka egyben a bizalomé is, a hité, hogy a sötétséget újra legyőzi a fény. Az embertársaink iránti bizalom ilyenkor
egymás segítésében, az elesettek támogatásában ölt
testet. A magazin második részében olyan ügyeket és
személyiségeket kerestünk, amelyek és akik erre tették
fel az életüket.
Kívánok Önöknek kellemes karácsonyi ünnepeket és
boldog új évet!
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Bizalmi alapon
Torma Dóra | Fotó: Bodajki Ákos, Paks II. Zrt.
A meglévő négy blokkot üzemeltető MVM Paksi Atomerőmű Zrt. és leendő két újat építő és majdan
üzemeltető Paks II. Zrt. két különálló cég ugyan, de kettejük összhangja, bizalmi alapú együttműködése
mégis a hazai atomipar hosszú távú működésének kulcsa. Ennek a kapcsolatnak a mikéntjéről a külső
kommunikáció két vezetőjét, Mittler Istvánt és dr. Kovács Antalt, illetve a két vállalat humánigazgatóját,
Bognár Pétert és Aradi Jánost kérdeztük.
–– Milyen rövid és hosszú távú feladatok állnak a vállalatok előtt a külső kommunikációban?
Mittler István (kommunikációs igazgató, Paks II. Zrt.):
– A társaság megalakulása óta folyamatosan bővítjük
és fejlesztjük a kommunikációs eszköztárunkat, igazodva a projekt előrehaladásához. Az elmúlt években
a fő mérföldköveket az engedélyezési eljárások jelentették. Ezekről folyamatosan tájékoztattuk a közvéleményt honlapunkon, az interaktív tájékoztató jármű
segítségével, kiadványok készítésével és terjesztésével, a régióban tartott lakossági fórumokon, egyetemi
előadásokon, konferenciákon, valamint országos és
regionális médiamegjelenések formájában.
Az idei évben a megvalósítás szakaszába lépve a társaság új névvel (Paks II. Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság, röviden Paks II. Zrt.) és arculattal folytatja munkáját, az új mérföldkövek pedig új
kommunikációs eszközöket is igényelnek. A kommunikációs tevékenységünket folyamatosan felülvizsgáljuk, értékeljük, és szükség esetén változtatjuk. Ezeken
túl többek között erősíteni kívánjuk az online jelenlétet (ennek főként a fiatalok tájékoztatásában lesz fontos szerepe), valamint fotók, videók, illetve time lapse
felvételek formájában örökítjük majd meg az évszázad
beruházását, amiről a közvéleményt is folyamatosan
tájékoztatjuk, illetve a jövőben is tájékoztatni fogjuk.
A kommunikációs munkánkat ugyanakkor fontos továbbra is összehangolni a várossal, a környező településekkel és természetesen a Paksi Atomerőművel is.
Dr. Kovács Antal (kommunikációs igazgató MVM Paksi
Atomerőmű Zrt.): – A Paksi Atomerőmű kommunikációjában továbbra is cél, hogy bemutassuk azt a
nyugodt, felelősségteljes szakmai munkát, amely
az erőmű biztonságos üzemeltetésének garanciája. Feladatunk emellett, hogy az atomenergetikáról szóló alapvető információkat átadjuk, hiszen az

atomenergia tekintetében nem beszélhetünk teljesen
különálló dolgokról. Bármi, ami a világban történik,
hat ránk – a leginkább aktuális példa most az ismeretlen eredetű ruténiumizotóp a légkörben, ami ugyan
nem lehet atomerőművi eredetű, az erről szóló hírek
mégis hatnak a Paksi Atomerőműre is. Nekünk az a
dolgunk, hogy a lehető leghitelesebben tájékoztassuk a közvéleményt, és az atomerőmű reputációját és
általában az atomenergia reputációját erősítsük.
–– Mennyire és hogyan hat erre a politika, a közelgő
választások?
M. I.: – A Paks II. projekttársaság kommunikációja
mindig is szakmai síkon folyt, és ez így fog maradni
a jövőben is. Az már most látszik, hogy a választási
kampány kiemelt témája lesz az új blokkok építése,
de mi továbbra is tartjuk magunkat ahhoz, hogy maradunk a tényeknél és a szakmaiságnál.
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hasonlóképpen, ahogy az atomerőmű prospektusai
is elérhetők a Paks II. tájékoztatókamionján, ahol
emellett az interaktív táblákon külön fejezet foglalkozik a négy üzemelő blokkal. Beszédes adat, hogy
2009 óta több mint 280 ezer látogató tekintette meg
mozgó kiállításunkat, ez több mint Tolna megye teljes lakossága. A jövőt illetően nagy közös elképzelés
egy új látogatóközpont megépítése, amelyről együtt
gondolkodunk, és reményeink szerint a megvalósítás
is közös lesz.
K. A.: – Azon kell dolgoznunk, hogy amit kommunikálunk, az minél inkább összhangba kerüljön. Az utóbbi időben több olyan kívülről érkező dolog volt, ami
éket próbált verni a két atomerőmű közé: például
voltak olyan érvek, hogy a Paksi Atomerőmű további
üzemidő-hosszabbításával, működésével fölöslegessé teszi a Paks II.-t, ráérünk akkor beszélni új blokkokról, ha a régiek nem üzemelnek – de ha valaki valóban beleássa magát az energetikai tendenciákba, az
azonnal látja, hogy ez képtelenség, szükség van és
lesz a kettőre párhuzamosan. Ezeket a tényeket egymást erősítve kell elmondanunk.

K. A.: – Minden dolog, ami történik, ami a magyar
atomenergetikával kapcsolatban elhangzik, az egész
atomipart érinti. A Paks II. Zrt.-vel egymás mellett létezünk, egymás mellett élünk, ez erősíti az egymásra utaltságot, mondhatnám azt, hogy együtt sírunk,
együtt nevetünk. Ha a Paks II.-t támadják, akkor az a
Paksi Atomerőmű megítélésére is hatással van. Látszik ugyanakkor az is, hogy Paks II. támogatása, társadalmi elfogadása nagyon függ attól, hogy a Paksi
Atomerőmű mit és hogyan tesz, és erről hogyan tudósít.
–– Együttműködik Paks I. és Paks II. kommunikációja? Ha igen, miben?
M. I.: – A két társaság kommunikációs igazgatója
hosszú ideje rendszeresen tájékoztatja egymást, az
utóbbi időszakban pedig kéthetente személyesen is
egyeztetünk a kommunikációs feladatokat illetően. Jó
példa a közös munkára a Paks II.-sarok a Paksi Atomerőmű látogatóközpontjában, ami 2016 ősze óta érhető el. Itt társaságunk kiadványai is megtalálhatók

–– Mennyire válik, válhat el a két vállalat a külvilág
szemében? Hogyan érzékelik ezt kívülről szerinted?
M. I.: – Bár a társaság 2014 óta nem az MVM Csoport
tagja, máig tapasztaljuk néha médiatartalmakban
vagy személyes találkozások során, hogy a két céget
egynek gondolják. Tény, hogy két külön minisztérium
alatt működő cégről van szó, a cél azonban közös:
mindkét társaság számára alapvető fontosságú, hogy
a jelenlegi blokkok továbbra is biztonságosan, klímabarát módon, olcsón állítsanak elő villamos energiát,
ugyanakkor közös cél az is, hogy a két új blokk határidőre, a hazai és nemzetközi nukleáris biztonsági szabályok maximális betartása mellett elkészüljön, ezzel
garantálva a nukleáris kapacitás arányának hosszú
távú megtartását. Mindkét cég vallja, hogy az ország
stabil, biztonságos villamosenergia-ellátása elképzelhetetlen az atomenergia hosszú távú alkalmazása
nélkül.
K. A.: – Az ügyünk egy, az, hogy egyébként két cég
vagyunk, az a munka szempontjából, az itt dolgozók
számára érdekes. Célunk, hogy mindig együttműködjünk a törvények által meghatározott kereteken belül,
és keressük azokat a törvényi lehetőségeket, amelyek
az együttműködés formáit bővítik.
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–– Melyek a legfontosabb rövid és hosszú távú feladatok, amelyeket a vállalatok humánerőforrás-gazdálkodásának teljesítenie kell?
Bognár Péter (humánigazgató, Paks II. Zrt.): – A létesítés, üzembe helyezés és üzemeltetés időszakában
alkalmazandó munkaerő megszerzése és felkészítése
hosszú folyamat. Legfontosabb feladatunk a megfelelő számú és képzettségű humánerőforrás biztosítása.
Ehhez elengedhetetlen a szükséges kompetenciák
feltérképezése, arra épülő képzések megtervezése és
megrendelése. Ennek fontos módszere a hosszú távú

humánerőforrás-terv és humánstratégia kialakítása,
amely által prognosztizálható a munkaerőigény. Komoly feladatunk emellett az X, Y és Z generáció számára is vonzóvá tenni a Paks II. Atomerőmű Zrt.-t. Ehhez a
szociális rendszer kialakítása is elsődleges fontosságú.
Aradi János (humánigazgató, MVM Paksi Atomerőmű
Zrt.) – A Paksi Atomerőmű humánerőforrás-gazdálkodásának egyrészt azzal a kihívással kell szembenéznie,
hogy az elkövetkezendő években nagyon sok kolléga fog nyugdíjba vonulni, ugyanis az üzemeltetést
megkezdő, korán csatlakozó szakemberek közül sokan most érik el a nyugdíjas életkort. Őket is pótolni
kell, másrészt viszont a Paks II. Zrt. és a közeljövőben
a beruházásban részt vevő vállalkozások is nukleáris

képzettségű szakembereket fognak keresni. Ezeknek az igényeknek is meg kell felelnünk, de mindettől függetlenül a legfontosabb feladatunk továbbra is
az, hogy a Paksi Atomerőmű üzemeltetését, az ehhez
szükséges létszámot biztosítsuk.
–– Hogyan, milyen formában készítik fel az üzemeltetés szakembereit? Milyen programok vannak, amelyek azt célozzák, hogy hosszú távra biztosítsák a
szakembereket?
B. P.: – A majdani üzemeltető személyzet (beleértve
a műszaki hátteret és a karbantartó személyzetet is)
képzését instruktorok végzik majd, kiválasztásuk pályáztatás útján történik a közeljövőben. Előképzésüket
a Paksi Atomerőmű minősített oktatóitól kapják, amit
oroszországi képzés követ, majd az instruktorok hazatérve itthon végzik a leendő üzemeltetők képzését
az új Képzési Központban és Szimulátorközpontban.
Az instruktorok oroszországi képzésével egy időben
toborozzuk, választjuk ki és képezzük elő a leendő üzemeltetőket és karbantartókat.
Lényeges ugyanakkor, hogy a megszerzett magas
kvalitásokkal bíró munkaerőt meg tudjuk tartani, erre
programokat készítettünk, lakástámogatási rendszeren dolgozunk.
A. J.: – A meglévő képzési-oktatási rendszerünkre óriási feladat vár a közeljövőben, az említett szakemberek
pótlása miatt: a Paks II. Zrt. nukleáris szakembereinek
képzése mellett a beruházásban részt vevő cégeknek is
vannak, lesznek képzési igényei. Egészen biztosan rengeteg munkát jelent majd számunkra a munkavállalók
felkutatása, felvétele, képzése. A közeljövőben olyan
stratégiát kell kialakítanunk, ami a fiatalok számára is
hosszú távú perspektívát mutat a már működő blokkok
területén is. Ezt a stratégiát a Paks II. Zrt.-vel közösen
tudjuk csak kidolgozni, hiszen gondoskodnunk kell
azoknak a kollégáknak, szakembereknek a jövőjéről,
akik a Paksi Atomerőmű üzemidejének utolsó időszakában nálunk végzik munkájukat. A megoldást nyújtó
koncepciót a két vállalatnak együtt kell kialakítania.
–– Mennyire támaszkodik majd a Paksi Atomerőmű
személyi gárdájára Paks II.?
B. P.: – Az instruktorok előképzésén túl a kiírásra kerülő pályázatoknál is számítunk a most üzemelő blokkokon gyakorlatot és ismeretet szerzett kollégákra.
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Hangsúlyozom: számunkra is fontos a Paksi Atomerőmű biztonságos üzemelése, hiszen az erőmű hibamentes működése a kapacitás-fenntartás alapja. 2026 felé
közeledve pedig majd el kell gondolkodnunk közösen
– az Európai Bizottság (EB) döntését szem előtt tartva
– a Paksi Atomerőműnél foglalkoztatott munkavállalók
jövőképéről is.
A. J.: – Az új blokkok felépítése mindannyiunk közös
érdeke. Természetesen ehhez szükség van az atomenergetikában már tapasztalatot szerzett szakemberekre. Az ezzel a tudással bíró emberek egy része a
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cégnek lételeme, hogy mindenkor a megfelelő humánerőforrás álljon rendelkezésre.
A. J.: – Az eddigi esetekben mindig megállapodtunk,
akkor is, ha olyan kolléga neve merült fel, aki nem vagy
csak nehezen pótolható. Egyébként ez főleg időbeli
kérdés: akit a mai napon nem is tudunk elengedni, lehet, hogy néhány hónap múlva már igen, mert ezalatt
fel tudunk készülni az utánpótlására.
–– Milyen most a kapcsolat a két vállalat között?
Hosszú távon milyet terveztek?
B. P.: – A céget 2017 nyara óta irányító új vezetés egyöntetű megállapítása, hogy a kapacitásfenntartási
feladatok végrehajtásának kulcseleme a kapcsolat és
kommunikáció az üzemelő atomerőművel. Ennek érdekében elsőként vezérigazgatói szinten kezdődött
rendszeres egyeztetés, majd az egyes szakterületek is
bevezették ezt. Így tettem én is Aradi János humánigazgatóval, s ma már minden héten váltott helyszínen
egyeztetünk az aktuális kérdésekben. Összefoglalva,
a legfőbb célunk az EB döntésének figyelembevétele
mellett a legszorosabb együttműködés kialakítása és
annak fenntartása.
A. J.: – Nagyon fontos, hogy ilyen jó kapcsolat alakult
ki a két vállalat között, és konstruktív vitában tudjuk
áthidalni a problémákat. Mindkét vállalatnak megvannak a saját nehézségei, amelyekkel napi szinten
küzdünk, de szerencsére meg tudjuk ezeket beszélni,
meg tudjuk érteni a másik fél szempontjait – ez pedig
egy jó együttműködésben kulcsfontosságú.

Paksi Atomerőműben dolgozik, így természetes, hogy
tőlünk is átpályáznak kollégák az új blokkok építésére.
Természetesen ez szabályozott körülmények között
– a működő blokkok üzemeltetését is szem előtt tartva – kell, hogy történjen.
– Milyen megoldásokat láttok/találtatok annak elkerülésére, hogy a két vállalat személyügyi kérdésekben „versenyezzen”?
B. P.: – Első és legfontosabb a kommunikáció: minden,
a Paks II. Zrt.-hez pályázó munkavállalóról egyedileg
egyeztet a két társaság. A tervek között szerepel, hogy
közös karrieroldalt hozzunk létre, és együttműködési
tervet dolgozzunk ki. Ez azért is fontos, mert mindkét
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Munkahelyi bizalom

Megválasztották az Üzemi Tanács tagjait
Prancz Zoltán, Gyöngyösiné Nyul Petra | Fotó: Bodajki Ákos, internet
Az üzemi tanács – ha betölti hivatását – a bizalom letéteményese
lehet a munkahelyeken. A Paksi
Atomerőműben a közelmúltban lezajlott választás jó alkalmat kínál az
Üzemi Tanács funkciójának áttekintésére és megválasztott tagjainak
bemutatására.
A fejlett piacgazdasággal rendelkező országokban komoly hagyományai vannak a munkavállalók
munkahelyi vezetési, döntési folyamatokban való részvételének.
A jogi szabályozás és a gyakorlat
egyaránt ebbe az irányba mutat –
kezdi dr. Cséffán József az üzemi
tanács intézményének és történetének ismertetését „A munka
törvénykönyve és magyarázata”
című kötetében. A korábban dívó
felfogás szerint a vállalat a tulajdonosé, a menedzser az ő érdekében

irányít, a munkavállaló szerepe pedig a munka elvégzésére, a kiadott
utasítások végrehajtására korlátozódik. Azonban jó működési feltételek mellett a munkáltatónak és a
munkavállalónak egyaránt előnyös
az utóbbiak részvétele a vállalat általános irányításában.

Üzemi tanácsok Magyarországon

Hazánkban a piacgazdaságnak a második világháborúig tartó szakaszában még ismeretlen volt a munkavállalók olyan jellegű részvétele a vállalat életében, mint
amilyet manapság az üzemi tanács intézménye is képvisel. A munkavállalói részvétel gondolata valódi értelmében csak az 1980-as évek közepétől merült fel. Ennek kísérlete a vállalati tanács volt, amely azonban mind
jogkörét, mind megalapítása szempontját tekintve csak
szerény kezdetként értékelhető. A rendszerváltást követően, az 1992. évi XX. törvény viszont már megtette
az első lépést az érdemi munkavállalói részvétel felé azáltal, hogy megteremtette az üzemi tanácsok megalakításának lehetőségét. Az 1995. évi LV. törvényben foglalt
módosítások az üzemi tanács választását, összetételét

A munkáltatónak és a munkavállalóknak közös érdeke ugyanis,
hogy az adott szervezet jól és
megbízhatóan, azaz minden szereplő megelégedésére működjön.
A munkáltatónak ez eredményezi a
profitot, a munkavállalóknak pedig
a biztos munkahely, a megfelelő

és működési feltételeit érintették. A jogosítványokat
illetően nem tartalmazott változást, azonban a jogokat
gyakorló szervezet erősítésével az eredeti céloknak,
illetve alapelveknek megfelelő működést biztosította.
Az új munkatörvénykönyv a munkáltató és a munkavállalók közösségének együttműködése, illetve a munkavállalóknak a munkáltató döntéseiben való részvétele
érdekében a korábbiakhoz képest eltérően rendelkezik a részvételi jogokról. Számos kérdésben feloldja az
eddigiekben eltérést nem engedő szabályokat, és nagyobb teret enged a felek megállapodásának. További
lényeges változás, hogy minden olyan döntési szinten
biztosítja a munkavállalók részvételi jogának gyakorlását, amely a munkafeltételeket, a munkavállalók szociális helyzetét érinthetik.

tudatos bizalom
Üzemi tanács az atomerőműben
„Az üzemi tanács a munkáltató és a munkavállalók harmonikus együttműködését biztosító szerv, amely egyfajta konfliktusfeloldó, közvetítő szereppel bír” – fogalmaz Jantner János, a közelmúltban lezajlott üzemi
tanács tagjainak választásán a választási bizottság elnöki tisztségét betöltő kollégánk, akitől azt kérdeztük,
mi a célja és milyen jogai vannak az üzemi tanácsnak?
A munka törvénykönyve bizonyos esetekben kötelezővé teszi az üzemi tanács választását. Amennyiben a
munkavállalók létszáma a tizenöt főt meghaladja, üzemi megbízottat, ötven fő felett pedig üzemi tanácsot
kell választani a munkáltatónál. Az üzemi tanács tagjainak száma arányosan nő a munkavállalók számával.
Az üzemi tanács három fő jogosultsággal rendelkezik. Együttdöntési joggal, amely alapján a munkáltató
és az üzemi tanács közösen dönt a jóléti célú pénzeszközök felhasználása tekintetében. Véleményezési
joggal, amely azt jelenti, hogy a munkáltató döntése
előtt legalább tizenöt nappal kikéri az üzemi tanács

jövedelem és munkakörülmények
meglétét jelenti. A munkáltató
gazdálkodási, vezetési, irányítási
problémáinak a megismertetése,
közös megvitatása megoszthatja a munkáltató egyedüli felelősségének nyomasztó terhét, míg
a munkavállalók ezek ismeretében a felelősség átérzése mellett
a tulajdonosi sikerélménynek is
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véleményét a munkavállalók nagyobb csoportját érintő munkáltatói intézkedések és szabályzatok tervezetéről. Végül, de nem utolsósorban a tájékoztatáshoz
való joggal is rendelkezik, amelynek keretében az
üzemi tanács feladatának ellátása érdekében jogosult
tájékoztatást kérni és tárgyalást kezdeményezni. Ezt
a kezdeményezést a munkáltató nem utasíthatja el.
Ezenkívül a munkáltatónak félévente tájékoztatnia kell
az üzemi tanácsot a gazdasági helyzetét érintő kérdésekről, a munkabérek változásáról, a bérkifizetéssel
összefüggő likviditásról, a foglalkoztatás jellemzőiről,
a munkaidő felhasználásáról, a munkafeltételek jellemzőiről, a munkáltatónál foglalkoztatott munkavállalók számáról és munkakörük megnevezéséről.
Ebből is egyértelműen kitűnik, elengedhetetlenül
fontos, hogy az üzemi tanács megválasztása ne formális legyen csupán, hanem tagjai valóban élvezzék
a munkavállalók bizalmát, hiszen az üzemi tanács csak
ilyen módon töltheti be érdemben a rendeltetését,
azaz válhat a munkahelyi bizalom egyfajta letéteményesévé.

részeseivé válhatnak, az így szerzett ismereteik pedig minden
szinten elősegíthetik az eredményesebb munkavégzést. A szóban
forgó részvétel igen fontos jogosítványokat ad a munkavállalóknak, még úgy is, hogy a tulajdonost megillető végső döntési jogot
természetesen nem kérdőjelezheti
meg. Azt is fontos itt megemlíteni,

hogy a munkavállalói részvétel
üzemi tanácsokban testet öltő intézményének feladata eltér a hagyományos munkavállalói érdekvédelmi szervezetek feladataitól.
Bizonyos átfedés, illetve hasonló
célok vannak azért a feladataik között, és a szakszervezetek tagjai –
ha megválasztják őket – szerepet
vállalnak az üzemi tanácsokban.
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Az Üzemi Tanács tagjai
Lőrincz László
az Üzemi Tanács elnöke
53 éves, házas, három fiúgyermek édesapja. 1984 óta dolgozik az atomerőműben, és azóta szakszervezeti tag, később bizalmi, majd főbizalmi-helyettes; 1993 óta tagja az Üzemi Tanácsnak. 1998ban az Üzemi Tanács (ÜT) elnökévé választották, majd 2007–2017 között PADOSZ-elnökként végezte
érdekvédelmi tevékenységét társaságunknál. 2017-től ismét az ÜT elnöke.
Meggyőződése szerint: „Az új lehetőségek magukban hordozzák annak a sikerét is, hogy megújítva
tegyük eredményesebbé a munkavállalók szolgálatát.”
Bakó Tibor csoportvezető
az Üzemi Tanács elnök-helyettese
57 éves, házas, két gyermek édesapja. 1985 óta a Paksi Atomerőmű dolgozója. 1982 óta szakszervezeti tag. 2010 óta tagja az Üzemi Tanácsnak. A szociális-jóléti eszközök és erőforrások elosztásában a mindenki számára elfogadható megoldásokat keresi az ÜT-n belüli tevékenysége során is.
Hatvani Jácint
MÉSZ-elnök, az Üzemi Tanács elnök-helyettese
33 éves, házas, egy gyermek édesapja. 2010-től a Paksi Atomerőmű alkalmazottja. Erőműves pályafutása kezdetétől tagja a MÉSZ-nek (Műszakos Dolgozók Érdekvédelmi Szervezete): 2013-ban
küldött, 2014-ben ügyvivő, majd 2015-től elnöki tisztséget tölt be. 2017-től az ÜT tagja. Célja a
munkavállalók gazdasági, szociális, jogi és kulturális érdekeinek képviselete.
Bocsor István
a PADOSZ elnök-helyettese
60 éves, házas, két gyermek édesapja. 28 éve az atomerőmű munkavállalója. 1975 óta szakszervezeti tag. Az Üzemi Tanács munkájában 2007-től vesz részt. Az ÜT munkájában legjobb tudása
és akarata szerint kíván a továbbiakban is részt venni, annak eredményességéhez és tovább
fejlesztéséhez hozzájárulni.
Csanádi Gábor
primer köri főgépész
49 éves, 1985-ben került ösztöndíjasként a Paksi Atomerőmű állományába. Megalakulása óta tagja a
Műszakos Dolgozók Érdekvédelmi Szervezetének. Ez az első ÜT-tagsága. Fontosnak tartja a korrekt
tájékoztatást, a munkahely és jövedelem biztonságát, a folyamatos keresetnövekedést, a szociális
biztonságot, a munkafeltételek javítását, mindezek fenntartását.
Fritz Ferenc
karbantartó műszerész
46 éves, házas, két gyermek édesapja. Erőműves karrierje tanulóként kezdődött, 2000 óta az
atomerőmű karbantartási területén tevékenykedik. 2002-től PADOSZ-tag. Közösségi emberként
fontosnak tartja a dolgozók képviseletét, az Üzemi Tanácsban a teljes kollektíva képviselete mellett
a közösség érdekeit tartja szem előtt.

tudatos bizalom
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Harmath Péter
turbinagépész
50 éves, házas, feleségével négy gyermekük van. 2009. szeptember 1-jén helyezkedett el a Paksi
Atomerőműben. Első munkanapján lépett be a PADOSZ-hoz; a 2010-es választáson került az ÜT
tagjai közé. Tevékenysége jórészt a munkáltatói intézkedések, szabályzatok és a munkavállalókat
érintő egyéb jóléti, szociális intézmények felülvizsgálatára terjed ki.
Horváth László
turbinagépész
48 éves, házas, egy gyermek édesapja. 1988-ban vették fel a Paksi Atomerőmű Vállalathoz.
A MÉSZ-nek megalakulásától kezdve tagja, kezdetben küldöttként, 2004-től elnökségi tagként
tevékenykedik. Az ÜT-nek 2012 óta tagja, ahol kulturális és sportbizottsági tevékenységet végez,
illetve ő az üdülési terület felelőse is.
Kovács Mónika
analitikus laboráns
Pakson él két gyermekével és élettársával. 2005-ben lépett be a Paksi Atomerőmű állományába.
Munkába állása óta PADOSZ-tag; 7 éve szakszervezeti bizalmi. 2012-ben került az Üzemi Tanácsba.
Az érdekképviselet mellett fontosnak tartja a dolgozók véleményét, amelyet az Üzemi Tanácsban is
képvisel, kiemelten kezelve a primer körben dolgozók problémáit
Krizer János
külső technológiai szolgálatvezető
41 éves, házas, három gyermek édesapja. 1994 óta dolgozik a Paksi Atomerőmű területén. A
MÉSZ-nek 1998 óta tagja, először küldöttként, majd elnökségi tagként végzi feladatait. Ez az első
ÜT-tagsága. Meggyőződése, hogy csak a cégvezetéssel fenntartott folyamatos párbeszéd mellett
sikerül megtartani és növelni az eddig kiharcolt értékeinket.
Lukácsi Tibor
szakterület instruktor
1995 óta dolgozik az erőmű területén, ez idő alatt megfordult a karbantartási és üzemviteli területen
is, jelenleg az oktatási szakterületen végzi tevékenységét. Fontosnak tartja az Üzemi Tanács létét,
mert úgy véli, ki kell használni minden törvény adta lehetőséget a munkahelyi jóléti és szociális
helyzet stabilizálása és javítása érdekében.
Schmidt Tamás
berendezésmérnök
36 éves, házas, két gyermek édesapja. Most tízéves a PA Zrt.-s munkaviszonya. 2006 óta a PADOSZ
tagja. ÜT-tagként a munkavállalói és munkáltatói kapcsolat szorosabbá, hatékonyabbá és a munkavállalók részéről is érezhetően eredményesebbé tételén munkálkodik – megkeresve a munkakörülmények és a jóléti juttatások tekintetében még fejleszthető területeket.
Wolf Attila Antal
turbinafőgépész
52 éves, házas, két gyermek édesapja. 1983-ben turbinagépészként helyezkedett el a Paksi Atomerőműben. A MÉSZ-nek megalakulása óta tagja, kezdetben küldött, később felügyelő bizottsági tag
lett. Az ÜT-nek 2012 óta tagja.
A felek közötti párbeszédet és véleménycserét kiemelten fontosnak tartja.
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Védőháló
Humán Alapítvány
Susán Janka | Fotó: internet
A nehéz élethelyzeteket mindenki szeretné elkerülni, de időnként sajnos minden családnál előfordul.
Azt akkor át kell vészelni, meg kell oldani, ki kell húznia akár saját magát belőle az embernek. Össze kell
fogni a családnak, segíteni kell egymást. De van egy pont, amikor már nem telik többre sem a családtól,
sem tőlünk. Honnan lehet akkor segítséget kérni? Vagy éppen előre gondolkodva, megelőzni, hogy a
család minden tartalékát felélje, esetleg eladósodjon. Az atomerőmű Humán Alapítványának célja az
ott dolgozó és onnan nyugdíjba vonult, nehéz élethelyzetbe került munkatársak és családtagjaik megsegítése. Az alapítvány 2000-ben kezdte meg működését, amelynek megalapításának előkészítésében
és napi munkájában azóta vesz részt dr. Angyalné Kiss Bernadett, aki egyben a kuratórium elnöke is.
Betti olyan személyiségű ember, aki szeret segíteni az embereken, és a majdnem húsz év alatt értékes
rálátása, széles körű ismerete, tapasztalata alakult ki a nehéz élethelyzetek megoldásában.
–– Mi miatt döntött 2000-ben a
cégvezetés az alapítvány létrehozása mellett?
–– Egy kedves kollégánk halála
után hozta létre az akkori cégvezetés az alapítványt. Két kisgyermekkel maradt egyedül a felesége, és a segítség természetesen
nagyon jól jött akkor nekik. Abban
az évben négy főt támogatott az
alapítvány, 2016-ra ez ötszázhúsz
főre emelkedett, és az igénylők
között több mint negyvenmillió
forintot osztott szét.
–– Mit jelent a nehéz élethelyzet?
Mikor lehet az alapítvány segítségét kérni?
–– Az életben vannak kisebb és
nagyobb nehézségek, átmenetiek
és hosszan tartóak. Egy haláleset,
főleg ha fiatalkorban történik, ne
adj Isten, gyermeknél, nagy gondot jelent egy családnak. Egy
ilyen helyzet után alakulhat úgy,
hogy a család addig megszokott
életszínvonalát nem tudja tartani, segítségre van szüksége. Egy
hosszan tartó betegség is teljesen átalakíthatja a megszokott

jövedelmi viszonyokat, hiszen a
táppénz túl hosszú időtartam után
alacsony, fix összegre csökken. De
lehetnek hirtelen jött, kisebb-nagyobb betegségekből, műtétekből adódó keresőképtelenségek,
jövedelemkiesések is. Az élethelyzetek különbözősége miatt
lehetséges eseti és rendszeres támogatást igényelni. A rendszeres
támogatás sok esetben egy évre
szól, de előfordulnak ettől eltérőek is. Az eseti műtéteket a kuratórium orvosa kategóriába sorolja,
és ezután a kategóriának megfelelő normatív támogatást kapja az
igénylő. A kuratórium dönthet úgy
is, hogy méltányossági alapon javasolja a támogatást.
–– Kik dogoznak rajtad kívül az
alapítvány kuratóriumában?
–– Racskóné dr. Sztrida Emese
segíti munkánkat orvosi szakértelmével. Továbbá Bácskai Erzsébet, Vadai Zsuzsanna és Bocsor
István. Három-négy hetente ülünk
össze, hogy az addig beérkezett
igényekről készült előterjesztés
alapján a kérelmeket átbeszéljük.

Ekkor kategorizáljuk, véleményezzük azokat, és döntünk az igénylés
jogosságáról. Azt mindenkinek
tudnia kell, hogy a kuratórium tagjai titoktartási kötelezettséggel
végzik az alapítványi munkát, az
előforduló esetekről nem adnak
tovább senkinek sem információt.
–– Hogyan látod, könnyen kérnek
segítséget az emberek?
–– Sajnos nagyon sokszor nem,
ezért ha olyan esetről hallok valakitől, aki nehéz helyzetbe került,
de nem fordult még az alapítványhoz, megpróbálom felhívni a
figyelmét erre a lehetőségre. Szerencsére gyakran a munkatársak,
sőt a vezető kollégák is segítenek
ebben. A munkahelyi vezetők
odafigyelését kiemelem, nagyon
fontosnak tartom ilyen esetekben,
hiszen sokan nehezen beszélnek a
családi problémákról.
–– Mennyire egészségtudatosak
az emberek, mennyire veszik komolyan az egészségügyi problémákat?
–– Úgy látom, hogy a nők ebben
sokkal előrébb járnak. A férfiak

felelős bizalom

hajlamosabbak a megváltozott
helyzetüket elfogadni, és ezáltal
hagyni a helyzet súlyosbodását,
míg már esetleg végzetes helyzet
alakul ki. Ezen jó lenne változtatni,
mert megelőzéssel lehet a legjobb eredményeket elérni.
–– Milyen bevételi forrásai vannak
az alapítványnak?
–– Az erőmű minden évben támogatást nyújt tartós adományozás
keretében, a cégvezetés részéről
ez a Humán Alapítvány tevékenységének elismerését jelenti. Továbbá a magánszemélyek adójának egy százalékát is fogadjuk.
Sajnos sokan az adóbevallás során
elfeledkeznek erről az alapítvány
számára sokat jelentő felajánlásról.
Olyanra is van példa, hogy valaki
az alapítványon keresztül szeretne
egy általa ismert, nehéz helyzetben lévő kollégát támogatni, ezért
hozzánk fizeti be a támogatást. És
volt már arra is példa, hogy egy
pályázat nyereményét ajánlotta fel
kollégánk az alapítványnak.

–– Hogyan bírálja el a kuratórium
az igényléseket?
–– Emese doktornő segít eldönteni az egészségügyi igénylések
súlyosságát, jogosságát. Mindig
bekérjük az igénylő jövedelmi
adatait is, hogy összehasonlíthatóak legyenek az igénylések.
–– Honnan lehet részletesebb információkat szerezni az igénylés
menetéről, az ahhoz szükséges
nyomtatványokról?
–– A munkavállalók a belső hálózat Humán Alapítvány oldalán, a
nyugdíjasok pedig a nekik szóló
nyugdíjasportálon. Ezeken megtalálják a működésünket leíró
dokumentumoktól kezdve egészen az igénylőlapokig az összes
információt, amelyek a tájékozódáshoz és az ügyintézéshez szükségesek. Nyugodtan keressenek
meg engem is telefonon vagy
személyesen, ha kérdés merül fel.
A kitöltött igényeket személyesen
az irodaépület második emeletén
(a 202. irodában) lehet leadni, de
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elektronikusan is el lehet küldeni
a részemre.
–– Lassan már húsz éve veszel
részt a kuratórium munkájában,
nem érzed úgy időnként, hogy
belefáradsz egy kicsit, hiszen nem
lehet könnyű rendszeresen betegségekkel, problémákkal találkozni?
–– Egyáltalán nem. Nekem ez szívügyem. A hosszú évek alatt tényleg
olyan sok információ gyűlt össze
nálam az ilyen típusú esetek megoldására, amiből szívesen adok át
azoknak, akik megkeresnek. Vannak olyan ismereteim, amelyekből
esetleg tanáccsal is tudok szolgálni egyes helyzetek megoldásának
megtalálására. Azt is el kell mondanom, hogy nemcsak adok, de
nagyon sokat kapok is azoktól, akiken segített az alapítvány. Vannak
olyanok, akik évek óta nem feledkeznek meg rólam, időnként megkeresnek, amit a munkám legnagyobb elismeréseként értékelek.
Ez jóval többet jelent számomra a
befektetett energiánál.
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Karácsonyi készültség
Schreiner István | Fotó: Atomerőmű Tűzoltóság
Aki tűzoltónak vagy mentősnek
áll, az erős elhivatottsággal rendelkezik, és tudatában van annak
a ténynek, hogy a tüzek és káresemények nem tartanak karácsonyt meg szilvesztert. Az ünnepek alatt csak egy tüzet óvnak:
azt, ami a szívükben lángol.
Ha azt halljuk, hogy „karácsonyi
készültség”, sok minden jelenik
meg a fejünkben. Az anyáknak,
asszonyoknak az ünnepi ételek elkészítése, a férjeknek, férfiaknak a
finom nedűk asztalra teremtése, a
gyerekeknek az ajándékvárás és

mindannyiunknak a meglepetések
elkészítése. Vannak azonban olyan
hivatású emberek, akiknek más jut
eszükbe: a munkájuk, amire felesküdtek, hogy kötelezettségeiket,
ha kell, életük kockáztatásával is
teljesítik, legyen az az év bármelyik
perce. Ez a kötelezettség az életek
mentése és az anyagi javak megóvása.
A tűzoltókon, mentősökön, rendőrökön kívül természetesen sok
olyan szakma létezik, ahol az emberek hétvégeken, éjszaka és ünnepnapokon is dolgoznak. Szűkebb környezetünkben ilyenek az

atomerőmű blokkjait üzemeltetők,
az ügyeletes karbantartók, sofőrök, takarítók és sokan mások.
A tűzoltók és mentősök mégis
egy kicsit másként élik meg ezeket a napokat. Ők 24/48 órában
dolgoznak, a napi kötelező feladatok elvégzése után a szolgálat is készül a karácsonyra. Készül
karácsonyi menü, és természetesen ők is díszítenek fát, hogy
meglegyen a karácsonyi hangulat.
Egy felmérés szerint a karácsonyi
szolgálat jelentősen megviseli az
embereket érzelmileg. A csoportokban kialakult szokások szerint
a szeretet ünnepén a családosok
tölthetik otthon a szabadságukat,
míg a fiatalabbak és családnélküliek szilveszterkor maradhatnak
távol. A szokás kialakulása spontán
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szerveződött, és jól mutatja a kollégák egymás iránti empátiáját és
megértését. Ezeken a napokon
természetesen több időt töltenek
beszélgetéssel és történetek elbeszélésével. Egy ilyen alkalommal mondta az egyik bajtársunk,
hogy „egy jó feleség sokat tud
segíteni a hétköznapokon és ünnepnapokon való hiányunk feldolgozásában a családunknak azzal,
hogy elfogadja elhivatottságunkat
és közvetíti ezt családunk felé”.
Természetesen az ünnepi műsor
megtekintése a tévében alapvető
programnak számít, majd éjfélkor
a himnusz és egy kis alkoholmentes pezsgővel a jövő évi jókívánságok. Az éjféli köszöntéseknek
van egy kis családi jellege, hiszen
a tűzoltók, mentősök szolgálati
24 órájukat együtt töltik, együtt

érkeznek, reggeliznek, ebédelnek,
tanulnak, gyakorlatoznak, dolgoznak, és a káresemények során egymásra vannak utalva, feltétlenül
meg kell bízniuk a másikban úgy,
hogy az életük is múlhat rajta.
Egy kicsit kitekintve az országos
statisztikára a közelmúltban volt
olyan karácsonyi nap, amikor de
cember 24-én este 49 alkalommal
riasztották a tűzoltókat tűzesethez és 54 alkalommal műszaki
mentéshez (gépjárműbalesethez).
A tűzoltóság minden évben tart
előadásokat a karácsonyi tüzek
megelőzésére és ezekhez kiadványokat is biztosít. Karácsony előtt
az adventi koszorúk okozhatnak
tüzet, ehhez összegyűjtöttünk néhány tanácsot.
Egy ilyen karácsonyi tűz alkalmával kigyulladt egy családi ház,

Tűzoltó karácsonya
Apu elment, riasztották,
este kilenc óra volt.
Tűzoltó, hát menni kellett,
veszély támadt valahol.

Nem akartam lefeküdni,
gondoltam, hogy megvárom.
Anya rám szólt: – Késő van már,
a játékestet bezárom!

Kicsit azért rosszul esett,
karácsony volt, szenteste.
Az egész család együtt örült,
a csomagját kereste.

Másnap reggel mesélte el;
Egy városszéli utcában,
lángra gyúlt a zöldfenyőfa,
egy őrizetlen szobában.

Vártuk, hátha hamar végez,
s játszik velünk, egy kicsit.
Kipróbáljuk ajándékát,
egy játék tűzoltókocsit.

Szerencsére gyorsan értek,
már égett a szék, függöny, ágy.
Füst terjedt a lépcsőházban,
kormos lett az egész ház.

Mert azt kaptam „meglepibe”,
eldugva a fa alatt,
szép, nagy, piros, szirénázik,
úgy megy, mint a gondolat.

Az embereket kimentették,
nem sérült meg senki sem.
A tüzet is eloltották.
Hősök voltak, azt hiszem.

Az ajándékot, mind elvettük,
anyu, mami, kistesóm,
csak apáé árválkodott
a fa mögött, a kandallón.

Nem esett jól, karácsonykor,
hogy nélküle játszok, eszek,
de ha egyszer nagyra növök,
mint Ő! Én is tűzoltó leszek!


ismeretlen gyermekvers
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Mire érdemes oda figyelni?

• Ellenőrizzük a koszorún elhelyezett gyertyák stabil rögzítését! Ha könnyen mozdítható,
vagy le akar dőlni, rögzítsük
dróttal.
• Érdemes alufóliából széles,
tölcsér alakú tálcát készíteni a
gyertyák alá.
• A koszorút minden esetben
fémtálcán tároljuk.
• Ne helyezzük a koszorút
éghető anyagokra vagy azok
alá (könyvespolc, abrosz, televízió)! A gyertya lángja hamar
meggyújtja a körülötte, fölötte
lévő éghető anyagokat.
• Ne hagyjuk el a lakást, ne
feküdjünk le aludni, ne hagyjuk
őrizet, felügyelet nélkül koszorúnkat, amíg gyertyák égnek
rajta!

majd a tűz több házra is átterjedt.
A háztüzeket a kiérkező tűzoltók
eloltották, de azokról a közműveket le kellett választani így azok
lakhatatlanná váltak. A település
polgármestere a családok nagy
részét szükséglakásokban helyezte el, volt azonban olyan család is,
akinek elhelyezése nehézségekbe ütközött. A problémára egy
beavatkozó tűzoltó tett ajánlatot.
A családot (szülőket és gyermeküket) saját házába fogadta be ezen
az estén. Elmondása alapján, a
legszebb karácsonyi ajándék az a
pillanat volt számára, amikor másnap reggel szolgálatból hazament,
és a befogadott gyermek rápillantott.
A közelgő karácsony alkalmából ajánlom az alábbi verset azok
számára, akik karácsony napján
szolgálatot látnak el – legyen
bár tűzoltó, mentős, rendőr vagy
blokkügyeletes.
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legérdekesebb az volt számomra,
mikor olyan emberek jöttek hozzám, hogy tanácsoljak nekik egy
fogadó intézményt, akik hasonlóan
munka nélkül, de egy sokkal ros�szabb környezetből érkeztek. Mikor megkérdeztem tőlük, hogy miért akarnak segíteni (mert segíteni
bárki tud), szinte egybehangzóan
mondták: mert így legalább érzik,
hogy fontosak valahol.
Aztán tavasszal végre munkát kaptam, de 2012 tele volt életem egyik
legszebb és legtartalmasabb időszaka; ismeretlen embereknek segíthettem és ismeretlenek segítettek nekem.

Második gyertya

Történetek adventre
Lehmann Katalin | Fotó: internet

Segíteni illik? Segíteni kell? Másokon segíteni jó. Segítő kezet nyújtani fontos. Karácsony előtt mindig érzékenyebbek vagyunk a személyes történetekre, talán többet is segítünk, nagyvonalúbbak vagyunk a rászorulókkal szemben. Pedig ennek nem így kellene lennie.
Segítő kezet nyújthatnánk a szürke hétköznapokon is. A történetek
köztünk élnek, de ne csak karácsonykor és az adventi várakozásban
vegyük észre az embert az emberben.

Első gyertya

Nem volt karácsony, de még advent
sem. Nem volt munkám, de nem ülhettem otthon tétlenül, az egyetlen
megoldás az volt, hogy közfoglalkoztatottként – mindössze néhány
hónap erejéig – önkénteseket koordinálhattam, valamint ez időben
kisebb-nagyobb sikerrel különböző lapokat és internetes felületeket

is bombáztam írásaimmal. Előtte
jómagam is önkénteskedtem már
a város különböző pontjain. Nem
meggazdagodni akartam (egyrészt
nem is erről szól ez az egész, másrészt az önkénteskedést mindös�sze jutalmazni szokták), hanem én
is érni akartam valamit. Sok ember megfordult nálam, ki ezért,
ki azért akart önkénteskedni. A

– Először egy játszótéren találkoztam a dunaszentgyörgyi édesanyával, Szeriné Nagy Gabriellával,
aki szemmel láthatólag rendkívül
gondterhelt volt – mondta el dr.
Merész Laura állatorvos. A doktornő később azt is megtudta, hogy
Gabriella súlyos beteg – ekkor
döntött úgy, hogy valamilyen formában segíteni szeretné a beteg
édesanyát, aki köszönettel vette a
segítségnyújtást. – Egy rendkívüli
emberrel, Fritz Anitával, aki több
állatmentő akcióban is részt vett,
találtuk ki ezt az egészet – folytatja
Laura. Először egy egyszerű adománygyűjtésben
gondolkodtak,
de végül az ő, majd Tóth Renáta
kutyakozmetikus, Nagy Ferenc
kutyakiképző és a Mancsos Segítőtársaink Alapítvány közös szívdobbanásából megszületett egy
nem mindennapi gyűjtés, amelyre
minden kutyabarátot és jóérzésű embert szeretettel vártak. A
november végi megmozduláson
becsületkasszás rendszeren alapuló általános állapotfelmérésen,
kutya-macska ápolási és nevelési-kiképzési szaktanácsadáson
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vehettek rész a kisállatok. A becsületkasszába befolyt összeg egésze
Gabriellához és családjához került,
de más felajánlások is voltak, úgy
mint tisztítószerek és tartós élelmiszerek.

Harmadik gyertya

Andersen A kis gyufaárus lány
című meséjétől mindig borzasztóan szomorú leszek. Szerintem ezzel
így vannak a legkisebbek, de a legidősebbek is. Lehet, hogy vannak,
akik úgy tartják, nem gyereknek
való mese, de talán az lenne a legtalálóbb, ha azt mondanánk, hogy
minden korosztálynak ajánlott.
Kegyetlen hideg volt. Kezdődik
a történet. Szinte érezzük, ahogy
a csípős hideg átjárja a végtagjainkat, és nem tehetünk ellene
semmit sem, mert nincs megfelelő ruházatunk, és amíg mások az
ínycsiklandozó családi vacsorán az
otthon melegében ünnepelnek,
addig mi az életben maradásért
harcolunk a dermesztő hidegben.
Hány meg hány ember ismerne
magára a kis lányka személyében,
és hány meg hány ember, egykori
gyermek élte és élhette át hasonló
tragédiáját. Majd segít rajta más!
– gondolhatjuk felelőtlenül, de azt
sosem tudhatjuk, hogy mikor lesz
késő segítő kezet nyújtani.
Végtelen szomorúság lesz rajtam
úrrá, ha A kis gyufaárus lányra gondolok. Pedig a sajnálatomra van a
legkevesebb szüksége. Talán ha
vennék tőle egy doboz gyufát, talán ha betakargatnám, talán ha vinnék neki egy forró teát…

Negyedik gyertya

Molnár Rita a Győr-Moson-Sopron megyei Nyúl községből származó huszonöt éves lány, aki egy
nagyon ritka hematológiai betegségben szenved. Két és fél éve
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diagnosztizálták nála a súlyos kórt,
azóta számtalanszor kapott vért,
a gyógyszerek többnyire hatástalanok voltak. Testvére, Jakab lesz
a donor, akit még most is vizsgálnak, hogy januárban biztonsággal
megkezdődhessen a csontvelőátültetése, majd a gyógykezelése.
A barátok, ismerősök, a közösség,
amelyben él november végén egy
jótékonysági koncertet szervezett,
amely sikeres volt a család számára. Rita özvegy édesanyjával
és testvérével él, minden segítséget szívesen vesznek. Telefonos
beszélgetésünk során elmondta,
hogy édesanyja nagyon sokat dolgozik azért, hogy a kezeléseket és

Szenteste

utazásokat (budapesti Szent László Kórház) finanszírozni tudják.
Rita idén nyáron diplomázott mint
okleveles terméktervező mérnök
(BME), de sajnos le kellett százalékolják. Az idő lassan telik, de mégis hamar itt lesz a január, és Rita,
mint a beszélgetésünk során többször elmondta, bízik a Mindenhatóban. Nem is kívánhatnánk neki
és családjának szebbet és többet,
mint hogy sose hagyja el hite és
kedvessége.

ban volt. Bekopogtunk. Mondtuk,
hogy miért jöttünk és mit hoztunk.
Az idős hölgy beengedett minket,
és kérésünkre egy fazekat keresett – ebbe öntöttük át a több liter
babgulyást. A néni éppen krumplit
főzött, talán ebből akart készíteni
valami vacsorát. A kisfiú már hos�szasan nézte az ételt, miközben
mi egyik edényből a másikba meregettük, majd egyszer csak felsóhajtott: – Nézd, mama, mennyi
hús!

József közel tíz éven keresztül polgárőrködött Pakson. Mikor először
hallottam a történetét, tudtam,
hogy egyszer elmesélem másoknak is.
– A rászorulóknak minden évben
volt egy főzés. Mondták egyszer
nekünk, hogy van egy család, ahol
a nagymama saját erejéből neveli
két kis unokáját, mivel az édesanyjuk már nincs köztük, az édesapjukra pedig nem számíthatnak.
Babgulyást és egy kis édességgel,
gyümölccsel teli csomagot kellett
elvigyünk a házukhoz – meséli az
egykori polgárőr. – Emlékszem, a
családi ház nagyon rossz állapot-
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„Örülök, hogy
eljöttél hozzám játszani”
Sipos-Szabó Csilla | Fotó: Juhász Luca, Bátor Tábor
Puppné Oláh Szilvivel beszélgetek, aki a Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Paksi Tagintézményénél
gyógypedagógus. Amikor kora reggel megérkeztem, természetéből fakadó mosolygós, vendégszerető
kedvességgel fogadott, amely körülöleli a gyerekeket is, akikkel foglalkozik – nem csoda, hogy a családok rajonganak érte. Szeretem az ilyen nyitott, pozitív embereket, főleg mert az embert ugyanilyen
hozzáállásra „kényszerítik”. Puppszi, ahogy szülők és gyerekek szólítják, 2005 óta dolgozik gyógypedagógusként, tucatnyi család bizalmát nyerte el az évek során, nem véletlenül: szakmai hozzáértéséhez
óriási szív, végtelen türelem, a gyerekek szeretete és teljes elfogadása társul.
–– Mivel foglalkozol egész pontosan?
–– A Tolna Megyei Pedagógiai
Szakszolgálat Paksi tagintézményénél vagyok gyógypedagógus, így a szakszolgálat keretein
belül látunk el különféle, többek
között logopédiai, nevelési tanácsadási feladatokat, szakértői

tevékenységet. Az én elsődleges
feladatom a korai fejlesztésben
lévő gyerekek ellátása, ez 0-6 éves
kort jelent. Célunk, hogy ezek a
gyerekek minél előbb közösségbe
menjenek, bölcsődébe vagy óvodába.
–– Ez a szolgáltatás bárki számára
elérhető?

–– Igen, a szülő jelentkezhet önként is, ebben az esetben többnyire konkrét problémával keresnek fel, ekkor megbeszéljük, hogy
milyen területen éreznek eltérést.
Gyakoribb, amikor védőnő javaslatára történik a kivizsgálás. A kolleganők elvégzik a szükséges felméréseket, és ennek megfelelően
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személyre szabottan történik a
fejlesztés. Vannak, akik nem kerülnek hozzánk korai életszakaszban,
ellenben nevelési tanácsadás keretében részt vesznek a fejlesztésben.
–– Ezeknél a gyerekeknél szemmel
látható, hogy szükséges a szakmai
segítség?
–– Azt szoktam mondani, hogy ők
átlagos fejlődésűek, illetve az átlagos fejlődéstől valamennyire eltérőek. Nem feltétlenül lesznek ők
sajátos nevelés igényű gyerekek,
de ha már korai életszakaszban
tapasztalható eltérés, akkor meg
tudjuk őket foglakozásokkal úgy
segíteni, hogy a későbbiekben
nem lesz problémájuk.
–– Minden esetben a gyerekkel
foglalkozol, vagy adott esetben
a szülő felé nevelésre vonatkozó
szóbeli tanácsadás is indokolt? Elfogadják a tanácsaidat, vagy találkozol a „csak én tudom, mi a jó a
gyerekemnek” esettel is?
–– Nagyon szeretek szülőkkel
együtt dolgozni, egyrészt látják,
mi történik egy foglalkozás alkalmával, ott szembesülnek az esetleges problémákkal és a tényleges
dolgokkal. Másrészt ők is feltehetnek kérdéseket, amelyek megválaszolásával a segítségükre lehetek.
Ez mindenképpen partneri viszony. Próbálok kompromisszumokat hozni, és a szülői kompetenciá
jukat erősíteni, hiszen nagyon sok
a bizonytalan szülő. Feléjük az elsődleges cél, hogy megerősítést
kapjanak abban, hogy jól csinálják
amit és ahogy csinálnak. Adott
esetben rámutatok, hogy lehet
más oldalról is megközelíteni a
gyerek fejlesztését. A nevelésben
a következetesség nagyon fontos,
ahogy az is, hogy tudjuk, ez nem
egyenlő a szigorúsággal. Nem az
a jó, ha mindent megengedek a
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gyereknek. Kellenek a szabályok,
hiszen mi is szabályok között élünk,
muszáj bizonyos dolgokat betartani, még ha nem is szeretjük őket.
Amikor kialakul néhány alkalom
után, hogy én ugyanúgy szeretem
a gyereküket, mint ők, akkor létrejön az elengedhetetlen bizalom.

–– A gyerekek tudják, hogy miért
vannak ott, vagy nekik ez egy játékos délután?
–– Mindig úgy szoktam őket fogadni, hogy örülök, hogy eljöttél
hozzám játszani, és az is a legnagyobb öröm, amikor a foglalkozás
végén úgy köszönnek el, hogy de

–– Tematika alapján dolgozol,
vagy alkalmazhatod a saját ötleteidet, kreativitásodat?
–– Alapvetően fejlesztési terv szerint dolgozunk, amelyet személyre
szabottan követünk, de szerencsém van, mert szabad kezet kapok
a munkahelyemen, ha szeretnék valamit megvalósítani. Legutóbb egy
kisasztalból készítettem szenzoros
kiskuckót, amely nagyon népszerű
volt a gyerekek körében.
–– A foglalkozások egyénileg vagy
csoportban történnek?
–– Lehetőség van csoportos foglalkozásra is, de jelenleg nálam
egyedül vannak a gyerekek. Annyira szórtak és különbözőek a problémák, hogy célszerűbb az egyéni
foglalkozás.

jót játszottunk, mert akkor nem
vették észre, hogy valójában tanultunk. Úgy dolgozom, hogy van egy
kötött feladat, egy jutalomfeladat,
ezt könnyű megtanulni a gyereknek. A szabályt könnyebb úgy
betartani, hogy utána ő választhat játékot. Így megvan az egyéni
szabadsága, így nemcsak a felnőtt
irányít, hanem az ő szabad akarata
is érvényesül.
–– Milyen ütemben tudtok haladni? Be lehet határolni, hogy hány
foglalkozás szükséges, vagy ez teljesen gyerekfüggő?
–– Ezt előre nem igazán tudjuk
megmondani, inkább mindig arra
bíztatom a szülőket, hogy az apróbb lépcsőfokoknak kell örülni,
ezekből lesz hosszú távon a nagy
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változás. Nem tűzünk ki magunk
elé nagy és elérhetetlen célokat,
hanem elérhető, apróbb távokat,
amiket reálisan meg tudunk ugrani, így jól látható a fejlődés is. Vis�szaemlékezünk, hogy honnan indultunk és hova jutottunk el, tehát
mindig az önmagukhoz mért fejlődési lépcsőt próbálom megmutatni. Sosem szoktam ígérni nagy
dolgokat, a fokozatos haladásra
összpontosítunk.
–– Van olyan eredmény, amit kiemelnél a többi közül, amire szívesen emlékszel vissza?
–– Vannak sikertörténetek, annak
nagyon örülünk, amikor bekerülnek a koraiba, és úgy tudjuk őket
elbocsátani, hogy további fejlesztésre nincs szükség. Aztán vannak
olyanok, amikor látszólag bár kis
lépések történnek, de nekünk az
hatalmas eredménynek számít.

például egy intézménybe történő
sikeres beilleszkedésről.
–– Felelősségteljes munkát végzel. Honnan jött a gyógypedagógia, a nevelés, egyáltalán, hogy
gyerekekkel foglalkozz?
–– Édesanyám is pedagógus, én
pedig korábban tanítóként dolgoztam a Németkéri Általános Iskolában. Az osztályomban voltak
beszédproblémás vagy tanulási
nehézségekkel küzdő gyerekek.
Ekkor elkezdtem ezt tanulni, így
lett belőlem nyelv- és beszédfejlesztő, aztán láttam, hogy nemcsak ez a probléma, hanem vannak
sajátos nevelési igényű gyerekek,
így ennek hatására kezdtem el a
gyógypedagógiát. Később a Nevelési Intézet és Logopédiai Tanácsadónál kistérségi feladatokat
láttam el. Szeretek gyerekekkel
foglalkozni. A szakmám megköve-

Ha a mozgásban megindul a gyerek, vagy nálam kezd el beszélni,
kimondja az első szavát, vagy sikerül olyan feladatot végrehajtani, ami nagyon nehéz, szóval több
olyan eset van, ami a szívemnek
kedves. Ilyen a szülői visszajelzés is

teli, hogy folyamatosan képezzem
magam. Ha olyat látok, amiről azt
gondolom, hogy hozzá tudna tenni a munkámhoz – ami általában
gyakorlatorientált –, nekilátok.
Rengeteget olvasok utána, vannak nagyon jó fórumok és blogok,

ahonnan lehet ötleteket meríteni
vagy adoptálni.
–– Úgy tudom, kutyaterápiával is
foglalkozol.
–– Korábban foglalkoztam kutyaterápiával. Ezzel a témával még
tanulmányaim során egy előadáson találkoztam, és nagyon megfogott. Ebben is élvezhettem a
családom támogatását, hiszen
kimondottan erre a célra választottunk ki egy golden retriever kölyökkutyát, akinek gyermekeim a
Dorcsa nevet adták, majd őt kifejezetten terápiás kutyának neveltük.
A betanítása sok utánaolvasással
járt, képzésekre jártunk, vizsgát
tettünk, jártunk kutyaiskolában, de
segítettek más kutyás szervezetek
is, s végül miden összeállt. Találtunk hozzá megfelelő állatorvost,
aki megteremtette a szükséges
egészségügyi hátteret, így Dorcsa
volt Tolna megye első terápiás kutyája. Most már nem aktív, de nagyon érdekes, hogy mennyire nem
felejti el, amit tanítottunk neki. Ha
jön hozzánk egy gyerek, azonnal
üzembe helyezi magát, és úgy viselkedik, mintha terápia folyna.
–– Úgy tudom, van még egy terület, amiben dolgozol, mégpedig a
Bátor Tábor.
–– Igen, ez a szívem csücske. A tábor krónikusan beteg gyerekek
számára nyújt ingyenesen gyógyító élményeket, olyanoknak, akik
daganatos betegek, vagy akik
együtt élnek valamilyen nehéz
helyzettel, például diabéteszesek.
Élményterápiával segítjük a gyerekeket, ami azt jelenti, hogy különféle kihívások elé állítjuk őket,ezek
során valós élményeket szereznek.
Fontos a pozitív megerősítés, hiszen így erősödik az önbizalmuk
is. A családom támogatásával és
hozzájárulásával én ide „cimborának” jelentkeztem. Ez egy nagyon
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szervezett, jól felépített rendszer,
a jelentkezőknek komoly felvételin és felkészítésen kell részt venni. A tábor megkezdése előtt pár
nappal a segítők komoly képzést
kapnak. Én játszócimboraként voltam jelen, ekkor foglalkozásokat
tartunk a gyerekeknek és az esti
játszóprogramokat
biztosítjuk.
Épp jövő héten megyek egy családi táborba.
–– Mit jelent a családi tábor?
–– Ez egy 4 napos program, ami
Hatvanban egy gyönyörű szép
helyen van, amit Csodaországnak
is hívunk. Nagyon szép környezetben, jó körülmények között zajlik
a tábor. A család minden tagja
részt vesz, szülők, egészséges
testvérek és a beteg gyermek is.
Nagyon klassz élményekkel gazdagodnak, jó látni, hogy hétvégére mosolygósan távoznak tőlünk.
A kezemen a karkötők száma azt

jelzi, hogy hány tábori turnusban
vettem részt, ez az összetartozást
jelképezi.
–– Beszéljünk egy kicsit rólad is.
Tősgyökeres paksi vagy?
–– Nem, én balatoni származású
vagyok, alsóörsi, a szüleim jelenleg is ott élnek. A szerelem hozott
erre a vidékre. A férjemmel – aki
paksi – Győrben, a főiskolán ismerkedtünk meg. 23 éve vagyunk házasok, Németkéren vettünk házat,
ott élünk. Van egy 21 éves egyetemista lányunk, Dorka, ő a MOME-n
tanul másodéves bőr- és szövő
szakon, a fiam, Benedek 15 éves, ő
az ESZI-ben tanul villamossági és
elektronika szakon. Nagyon büszke vagyok rájuk, mert mindketten
azt csinálják, amit szeretnek, és nagyon sokat dolgoztak azért, hogy
ez így legyen.
–– A hétvégéket mindig együtt
tudjátok tölteni?
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–– Nem mindig, Dorka eléggé elfoglalt, sok iskolai feladata van, így
gyakran hétvégén is bemegy szőni. Nagyon szorgalmas, legutóbb
részt vett a HeimTextil pályázaton,
illetve a frankfurti kiállítás képeslapját idén ő tervezte, nagyon
büszke vagyok rá. A gyerekeim nagyon jó testvérek. Van egy öcsém,
aki Münchenben él, ha tehetjük,
látogatjuk egymást, illetve a szüleimmel rendszeres a találkozás.
–– Szabadidődet mivel töltöd?
–– Nagyon szeretek olvasni és
barkácsolni, bár utóbbira ritkán
jut idő. Többnyire a családommal
töltöm a szabadidőmet, szeretünk
együtt lenni. A munkámat is nagyon szeretem, úgy érzem, hogy
ebben megtaláltam a helyem, és
nagyon boldog vagyok, hogy a
családom hozzájárulását és támogatását minden területen érezhetem, élvezhetem.
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Teljes bizalommal

L. Ritók Nóra: „A mostani generációval dolgozunk a következő generációért”
Váczi Gergő | Fotó: Igazgyöngy Alapítvány

A feltétlen bizalmat elnyerni, hatalmas felelősség és megtiszteltetés. Legyen szó az élet bármely területéről. Elveszíteni azonban egy pillanat műve lehet, amit visszaépíteni rendkívül nehéz. A bizalom kiépítése
minden esetben kemény és hosszú folyamat, de különösen igaz ez, ha két teljesen más körülmények között
szocializálódott emberről, embercsoportról beszélünk. Ha valaki, akkor L. Ritók Nóra tökéletesen tudja
ezt. Az Igazgyöngy Alapítvány megálmodójaként és elindítójaként nap mint nap nehéz, hátrányos helyzetű,
főleg roma származású gyerekekkel és szüleikkel találkozik, azért hogy segítsen. Segítsen kitörni a nyomorúságos élethelyzetből, és segítsen azért, hogy a fiatal generáció egy szebb és élhetőbb életet élhessen.
–– Az Igazgyöngy Alapítványt
1999-ben alapította azzal a céllal,
hogy hátrányos helyzetű térségekben segítse, segítsék a halmozottan hátrányos helyzetben lévő
gyermekeket és rajtuk keresztül a
családokat, szülőket. Mi tette ezt
szükségessé? A közoktatás nem
volt elégséges?

–– Abban az időben az állami
oktatásban dolgoztam, és egy
olyan iskolában, ahol sok volt a
halmozottan hátrányos helyzetű
roma gyerek. Én eredetileg földrajz–rajz szakos tanárként végeztem. De emellett képzőművész is
vagyok. Egy olyan módszert szerettem volna alkalmazni, amellyel

hatékonyan tudok segíteni ezeknek a gyerekeknek a fejlesztésében. Ezt a rajzban a vizuális nevelésben találtam meg. 1999-ben
úgy éreztem, hogy ezt a munkát
jobban tudom alapítványi keretek között végezni. Egy évvel később megnyitottam a művészeti
iskolát, ami egy különleges, a
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szociális készségek fejlesztésére
is alkalmas vizuális nevelési módszert dolgozott ki. Ezt alkalmazzuk
jelenleg is nagyon sikeresen.
–– „Csak” az oktatás elég ahhoz,
hogy ezeknek a nehéz sorsú gyerekeknek az életén segítsenek?
–– Tíz évig nagyon erősen hittem
abban, hogy az oktatás elég lesz.
Viszont rá kellett jönnöm, hogy
ez nem elégséges. Annyi tényező
amortizálja le ugyanis az oktatás
hatását, hogy egyszerűen muszáj
volt ezzel is foglalkozni. Nagyon
sok tapasztalatgyűjtés után nyolc
évvel ezelőtt kezdett bele az alapítvány egy olyan esélyteremtő
stratégiába, amit húsz évre terveztünk. Most vagyunk tehát a
nyolcadik événél. Választottunk
egy olyan települést, ahol a szegénység és a romaintegráció ös�szes kérdése fellelhető. Ebben a
problématérképben
dolgozunk
úgy, hogy megpróbálunk minden
egyes elemére hatást gyakorolni.
Ennek a modellnek három fő pillére van. Az első az oktatás, hiszen a
gyerekekre építünk. Az oktatásból
indult ki az egész, és ennek mentén húzunk be mindent, ami elérhető. A mostani generációval dolgozunk a következő generációért.
–– Milyen jellegű oktatást kell elképzelnünk ezen modell keretein
belül?
–– A legfontosabb a szociális
készségeket is fejlesztő művészeti
oktatás. E mellett van tanodánk,
ösztöndíjprogramunk, taneszközadományozási programunk, és
rengeteg olyan integrációs helyzetteremtés, ami kirándulásokat,
kulturális programokat, táborozásokat jelent.
–– Akkor, ha jól értelmezem, ezekbe a foglalkozásokba a gyermekek
szüleit is bevonják. Fontos az ő jelenlétük is?
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–– Igen. Az oktatás a gyerekekre
fókuszál, de természetesen a felnőttekkel is foglalkozunk ezen a
területen is, alapkészség-megerősítéssel, vagy azokkal, akik mondjuk esti középiskolában tanulnak.
És ez már átvezet a második pillérbe, amit úgy hívunk, hogy családgondozás, közösségfejlesztés.
Ebben olyan elemek vannak, mint
például a kríziskezelés. Tehát az,
hogy ha valaki ilyen jövedelemviszonyok mellett nem tudja megoldani a problémáját a hónap végén,
nincs elég ennivaló, tűzifa, nem
tud rátölteni a kártyás villanyórára,
nem tudja a gyereknek kiváltani a
gyógyszert, vagy bármilyen olyan
élethelyzetbe kerül, amit nem tudnak megoldani, abban segítünk.
–– Minden esetben segítenek az
arra rászorulónknak?

van még önfenntartási képesség
fejlesztése és munkahelyteremtés is. A harmadik pillér pedig az
intézmények közötti együttműködést generáló, mediáló elem. Ezt
a szociális munkások koordinálják,
folyamatosan erősítve a részvételi demokráciát, együttműködést,
szemléletváltást.
–– Az elmúlt tizennyolc évben milyen jellegű sikerek vésődtek az
emlékezetébe, ami igazán képviseli azt, amiért ezt a munkát, ezt a
küldetést elkezdte?
–– Sok sikerről tudnék beszámolni. Akik például a kezdetektől a
tanodában dolgoznak, azoknak a
gyerekeknek a tanulási eredményei látványosan javultak. Az elmúlt tanévben már csak egyetlen
gyerek volt közülük, aki évismétléssel bukott. Amikor elkezdtük a

–– Nem. Csak akkor segítünk
(és ezt a szabályt a közösséggel együtt alakítottuk ki), ha ők
is motivációt mutatnak. Ha ők is
bekapcsolódnak azokba a lehetőségekbe, tevékenységekbe, amit
az alapítvány kínál. Az a mottó,
hogy segítek, ha te is segítesz nekem. Ebben a második elemben

munkát, akkor tömegesen kellett
a gyerekeknek pótvizsgázni, vagy
lettek magántanulók, vagy buktak többször is az iskolában. Vagy
az is eredmény, hogy öt éve szült
utoljára a nagykorúságot nem elért lány ezen a településen. Tehát
elébe tudunk menni a korai családalapításnak. Fontos kiemelni,
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Az egy főre jutó éves bruttó jövedelem és megoszlása régiónként, 2015

(forintban)

A mélyszegénység területi
eloszlása hazánkban
A háztartások jövedelmi helyzete az
ország különböző régióiban jelentősen különbözik. 2015-ben a legjobb
helyzetben továbbra is Közép-Magyarország volt, ahol az egy főre jutó
éves átlagos bruttó jövedelem 1 millió 338 ezer forint, 16%-kal magasabb, mint az országos átlag. Legkevesebb éves átlagos jövedelemmel
az Észak-Alföld régióban rendelkeztek a háztartások, egy főre vetítve
917 ezer forinttal. A régió lemaradása
kismértékben növekedett 2014-hez
képest: a jövedelmi szint az országos
átlaghoz képest 2015-ben 20,3%kal alacsonyabb volt, míg 2014-ben
17,3%-kal maradt el az átlagtól.

hogy nem az oktatástól magától
lett ez az egész változás, hanem
attól a komplexitástól, amit az
oktatás és az oktatás hatását leamortizáló dolgoknak a minimalizálása együtt eredményezett.
Természetesen vannak sikeres
tanítványaink, akik akár művészeti

Az országos átlagot meghaladó fejenkénti nettó jövedelemmel Középés Nyugat-Dunántúlon rendelkeztek a háztartások (106,5 és 104,6%).
A jövedelemszerkezetet vizsgálva elmondható, hogy a munkából származó jövedelem legnagyobb részarányt
Dél-Alföldön képviselt (71,7%), legkisebbet Dél-Dunántúlon, ahol az
összes jövedelem 63,6%-át tette ki.
A háztartások bevételeiben a szociális transzferek részesedése Dél-Dunántúlon és Észak-Magyarországon
a legnagyobb, sorrendben 34,0% és
33,1%. Az egy főre jutó munkanélküli
ellátások Észak-Magyarországon voltak a legmagasabbak, az összes jövedelem 1,5%-ával.
2012 óta folyamatosan mérséklődik
a
szegénységben
vagy

területen tanultak tovább. Sőt
ma már van olyan kollegánk is,
aki korábban a tanítványunk volt.
De talán sokkal fontosabb az,
hogy ezzel a munkával sokaknak
tudunk olyan motivációt, tartást
adni, amivel sikeresebb életpályát
futhatnak majd be.

kirekesztődésben érintett háztartásokban élő gyermekek aránya. 2015ben az előző évihez képest 2,5 százalékpontos csökkenés következett be,
és arányuk 33,6%-ot tett ki. A javulás
ellenére valamennyi korcsoportot
tekintve még mindig a 18 év alatti
korosztály a legveszélyeztetettebb:
arányuk 8,1 százalékponttal meghaladta az országos átlagot 2015-ben.
Az életkor előrehaladtával csökken a
szegénység kockázata. A 18–64 éves
korcsoport 27,2%-a tartozott a szegénység által érintett csoportba. Továbbra is a 65 év felettiek közül került
ki a legkevesebb szegény vagy kirekesztődött, a teljes népesség 15,1%a, 11,2 százalékponttal kevesebb,
mint az országos átlag.
Forrás: KSH

–– Mennyire nehéz, nehéz-e egyáltalán a bizalmat, a bizalmi kapcsolatot kialakítani ezekkel a családokkal? Vagy mindig nagyon
pozitívan és nyitottan állnak ahhoz,
ha valaki segítő szándékkal fordul
feléjük?

felelős bizalom
–– Sajnos nem. Ez egy iszonyatosan nehéz munka volt. Rögtön
ott volt a problémának, az egész
helyzetnek a megértése. Hosszú
időbe telt, mire feltérképeztük,
hogyan alakulhatott ki az egész
helyzet, miért nem tudnak a családok változtatni az élethelyzetükön.
Amikor megjelenik kívülről valaki,
akkor nem a bizalom az első, amivel feléd fordulnak az emberek,
hanem az hogy „úristen, mit akar
ez itt?” Fontos volt, mikor megértettem, az én ideám az integrációról az övék nélkül semmit sem
ér. Én ugyanis nem vagyok cigány,
és nem mélyszegénységben szocializálódtam. Nekem nem lehet
roma identitásom, és nem tudom,
hogy hogyan lehet megélni ezt
abban a viszonyrendszerben, amiben ők élnek. És ugyanígy nem
lehet tudásom arról sem, hogyan
lehet 22 800 forintból túlélni egy
hónapot. Szerintem az integrációs
programokkal leginkább az a baj,
hogy nincs meg feléjük a bizalom.
A többségi társadalom azt gondolja, hogy mi tudjuk, hogyan kell
jól élni, hiszen mi jól élünk. A mi
életünk a normális. Aki nem úgy
él, mint mi, attól el kell zárkózni, el
kell ítélni. Abban nem lehet megbízni.
–– Hogyan lehet ezt a fajta bizalmat kiépíteni vagy megteremteni?
–– Először is el kell, hogy higgyék,
segíteni akarok. Kellő alázat kell
ehhez, amit sokan nem tudnak
megtenni. Nagyon sokat segíthet
a kulcsember. Az, aki kapocs köztem és a kisebbségi társadalom
között, aki megérteti velem a hatásokat, akivel közösen alakíthatjuk
az utat. Ő építhet bizalmat a programmal szemben is. Ez egy külön
tudomány, hogy hogyan lehet ezeket az embereket megtalálni, partnerré tenni, helyzetbe hozni.

25

–– Mikor volt nehezebb a bizalmi
kapcsolatot kiépíteni? A múltban,
néhány évvel vagy akár évtizeddel
korábban? És a gyerekekkel vagy
a szülőkkel van nehezebb dolguk?
–– A gyerekek feltétlen bizalommal vannak az ember iránt, hogyha
ő pozitívan viszonyul hozzájuk. Tehát egy pozitív pedagógusviszonyulásra egy pozitív gyerekviszonyulás a válasz. Egy negatívra meg

munkát. De nem akartunk velük elszigetelten dolgozni. A célunk az,
hogy valahogyan beágyazódjunk
a helyi intézményrendszerbe, mert
szeretnénk a rendszer részévé válni, és segíteni mindenkinek a munkáját. Ez egy mediáló tevékenység, amit az intézményrendszer
és a roma családok között végzünk. Alapszabály nálunk, hogy
nem beszélünk roma emberekről

a negatív. Magyarországon az
iskolarendszer azt örökölte meg,
hogy a szülők – főleg vidéken, ahol
kevesebb érdekérvényesítési képességgel rendelkező szülők vannak – nem szólnak bele a tanárok
dolgába. Ebben a helyzetben a
szülők gyerekszerepbe kényszerülő valakik, akik elfogadják, hogy a
tanár jobban tudja, mit kell tenni.
A szülőnek vakon kell bíznia a pedagógusban. De nem bíznak. Amikor belekezdtünk, az első évben az
volt a kihívás, hogy kialakítsuk ezt
a bizalmat a közösségen belül.
–– És hogyan?
–– Fontos elmondanom, hogy a
bizalomépítés rendkívül fontos
volt, mert ebből semmit nem találtunk a szegregátumban. Nem volt
közösség sem, amikor elkezdtük a

roma emberek nélkül. Próbáljuk
behúzni őket a megbeszélésekbe,
együttműködésekbe. Egyébként
ez sem volt egyszerű a bizalom
szempontjából. Kidolgoztunk erre
egy stratégiát, ami végül sikeresnek bizonyult. Megértettük és elfogadtattuk a hátrányos helyzetű
családokkal, hogy mi ugyanazért
a célért harcolunk, és hogy össze
kell fognunk azért, hogy eredményesek legyünk, ami ezeknek a
gyerekeknek a felemelkedését és
kitörését segítheti. A bizalomnál
talán még érdemes megemlíteni
a civil szervezetünket támogató
emberek bizalmát is. Itt az átláthatóság mellett ki kell emelni azt
is, hogy a támogatóink is bíznak
abban, hogy a modellünk sikeres
lesz.
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Kutyabaj
Váczi Gergő | Fotó: Magellán

Támadó dühös kutya. A férfi védekezik. Pánikhangulat. Olyan jelenetet vázoltam fel, ami életszerű, és
bizony bármikor előfordulhat velünk, szeretteinkkel. Egy kutyatámadás életre szóló lelki sérülést, félelmet okozhat – különösen gyerekekben. Pedig – és ezt fontos tudni – van ellenszer…

Feszes és mozdulatlan
Egy általános iskolába látogattam,
ahol vad és agresszív kutya támad,
támadna a kisiskolásokra, akkor,
ha ezt gazdája engedné. És akkor,
ha ez a kutya tényleg vad és agresszív lenne. A szituáció ugyanis
mindössze oktatás céljából lett
úgymond kreálva. Ezek a gyerekek ugyanis most azokkal a fogásokkal ismerkednek, amelyekkel
elejét lehet venni, hogy egy kutya

megtámadjon. „Látjátok milyen
mereven figyeli? Mindig ezt kell
figyelni, hogy fixíroz, és le se veszi a szemét rólad. Mozdulatlan,
feszes.” Nyakas Gábor, az ország
egyik legismertebb kutyatrénere,
kutyaviselkedés-szakértője. Azokat a jeleket magyarázza a döbbent csendben hallgató fiataloknak, amelyek a legtipikusabbak
egy támadást megelőzően. „Az,
hogy ennyire feszes és mozdulatlan, azt jelenti, hogy a kutya kiszúrt

valakit.” Gábor profin kiképzett
kutyájával, Rózával mutatja be az
általános iskolásoknak a legcélravezetőbb viselkedést.” Nagyon
fontos, hogy mindig el kell hátrálni. Nem futunk el, nem teszünk
hirtelen mozdulatokat, csendbe
maradunk. Ha kiabálunk, és nem
maradunk csöndbe, akkor még
biztatjuk is, mert az ösztönét még
jobban felszínre hozzuk, hiszen
még jobban hasonlítunk egy zsákmányra.” De a tréner elmondása

magellán
szerint az is fontos, hogy ne nézzünk a kutya szemébe sem. Ha
ezeket az alapszabályokat betartjuk, jó eséllyel elkerülhetjük a támadást.

Az igazi családtag
A kutyákat természetesen meg és
ki lehet ismerni. Ezt az ismerkedést
legjobb gyerekkorban elkezdeni –
odahaza, a családban. „Alfika egy
családtagom, azon belül a kistestvérem.” Dominik kapcsolata
rendkívül szoros kutyájával. A 10
éves kisfiú ugyanis már egészen
pici korában megkapta a négylábú
társát. Mára pedig Alfi családtag,
és természetesen Dominik úgy is
kezeli. Édesanyja elmondta, hogy
a kutyaválasztásnál egy nagyon
fontos szempontot vettek alapul.
„Sok kutyafajtáról volt szó, de a
francia bulldog mellett döntöttünk, ami egy nagyon jó választás,
mert teljesen gyerekbarát kutya,
és kiskoruk óta próbáltuk így nevelni őket.” A kisfiú egyáltalán
nem fél a négylábúaktól. „Hozzám
szokott a legtöbbet bújni, mindig
odafekszik hozzám, aranyos.”

Nézz szembe a
félelmeiddel
Azzal, hogy Dominik ismeri a kutyákat, tudja hogyan „működnek”,
sokkal magabiztosabban viselkedik idegen ebekkel is. Így nagyobb
eséllyel kerülheti el az olyan traumát, amelyet Korina cipel. A fiatal
lányt évekkel ezelőtt megtámadta
a szomszéd kutyája, azóta fél az
ebektől – a sajátjuktól is. „Ezzel
a módszerrel elérjük, hogy póráz
nélkül menjen veled, és el tudjuk
érni, hogy egy nyugodt, figyelmes
állapotba kerüljön.” Korinának az

előbb megismert Nyakas Gábor
segít leküzdeni a szinte leküzdhetetlent. Újra meg kell ismernie,
barátkoznia a négylábúakkal, ami
természetesen nem egyszerű.
A trénerrel ezt a félelmet próbálják
kiszedni a kislányból. „Mindig te
diktálod az irányt és a tempót. Ha
húz, rövidebbre fogod a pórázt.”
Korina első lépésben megtanulta
saját kutyáját megzabolázni, és így
lassan legyűrte félelmét. Most már
Mázli is tudja, ki a főnök. „Nagyon
féltem még a saját kutyámtól is.
Anyuék elkezdtek bíztatni, és egyre bátrabb lettem.” A lány édesanyja elmondta, hogy bizony nem
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volt egyszerű és rövid idő, míg ez a
félelem elmúlt. „Egy olyan jó másfél év kellett neki ahhoz, hogy bátran menjen az utcán végig, hiába
a kerítésen belül ugatnak a kutyák.
Hosszabb idő volt neki.” Korina
most már ott tart, hogy idegen kutyák felé is mer nyitni.

Irányítani tudni kell
Ahogyan Korina esete is mutatja,
ha az ebet megtanuljuk mozgatni, akkor a gyerekek is megnyugodnak. Ezzel ugyanis rájönnek,
hogy tudják irányítani a kutyát.
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A négylábúakat ugyanis lehet irányítani. Ezt legújabban egy magyar
kutatás is bebizonyította. Andics
Attilának és csapatának sikerült
megfejtenie, hogy az ebek miért
jönnek ki ennyire jól az emberrel.
A kutyák agya az emberi agyhoz
hasonló munkamegosztás szerint
dolgozza fel a beszédet és az abban rejlő információt. „Egyrészt a
bal agyféltekében dolgozza fel a
szavak jelentését, ez hasonló az emberéhez, és a jobb agyfélteke egyik
hallókérgi területe felelős az intonáció feldolgozásáért.” Gábor Anna
a vizsgálati eredményekről beszélt.
„A dicsérő központok csak akkor
aktíválódnak, amikor mindkettő, a
dicsérő jelentés és a dicsérő intonáció együttesen meg van. Ez azt
jelenti, hogy a kutyák agya nemcsak
szegregáltan képes feldolgozni ezt
a kétféle ingertípust, hanem együttesen integrálja, és együttesen értelmezi őket.” A kutyák tehát képesek megkülönböztetni egymástól
a szavakat, de ezen túlmenően
érzékelik a különböző hanglejtést
is. Sőt a kettőt össze is tudják kapcsolni. Vagyis nemcsak azt értik,
hogy mit mondtunk, hanem azt is,
hogyan mondjuk, úgyhogy nem
lehet őket átverni.

magellán
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A vizsgálat komoly kihívások elé
állította a kutatókat. Szükség volt
ugyanis a kutyák agyának a feltérképezésére is, ez viszont teljes
mozdulatlanságot követelt meg a
kutyáktól. Márpedig a kutyák nem
szeretnek veszteg maradni. Ezért
hónapokig tréningezték az ebeket, hogy a CT-ben nem szabad
megmoccanniuk. „Az egyik kutya
hasal, ő már elég jól tudja a dolgokat, ő itt dolgozik, és a másik kutyát nem erőltetjük, nem kényszerítjük, hanem egyszerűen csak azt
érzi, hogy a többi kutya valami buliban vesz részt itt fönt az asztalon.
Mindenki őket szereti, ők kapnak
jutalmat, és szeretne belekerülni
ebbe a körbe.”
hogy a dühös állat a hátunk mögé
kerüljön. Így könnyebben is tudunk védekezni. Valamint igyekezni kell gyorsan segítséget kérni,
lehetőleg rendőrtől. Telefonon
hívjunk segítséget. El kell mondani a nevünket, hogy hol vagyunk,
és hogy egy kutya sarokba szorított, védekezünk a táskánkkal. Egy
rendőr sokkal hamarabb oda fog
érni, mint bármilyen szülő. Ne is
próbáljunk meg elfutni. Nem fog
sikerülni.

Védekezz
A kutya-ember kapcsolat több
ezer évre nyúlik vissza, mégis előfordulnak balesetek. Van, hogy a
legfelkészültebb kutyabarátot is
megtalálja egy haragosabb eb.
Nyakas Gábor az iskolai előadáson saját kutyáival a gyerekek

bevonásával éppen azt gyakorolja,
mit kell tenni, ha minden óvintézkedésünk ellenére támad az állat.
„Minden embernek a hasi része a
legsebezhetőbb. Ezt kell védeni a
táskával.” Fontos, hogy csökkentsük a kutya mozgásterét, vessük
a hátunk falnak, autónak, kerítésnek, így meg tudjuk akadályozni,

A kutya az ember társa, barátja,
testvére, sok esetben mindene.
Rengeteget köszönhetünk ennek
a kapcsolatnak, ami a hétköznapjainkat teszi színesebbé, teljesebbé. Szinte mindig jól együtt lehet
vele működni, és életünk számtalan helyzetében tud, nemcsak támaszt, hanem konkrét segítséget
is adni.
Azt azonban soha nem lehet elfelejteni, hogy ahhoz, hogy ez a kapcsolat jó legyen, ismernünk kell
négylábú társunkat, egyszerűen
meg kell tanulni a „működésüket”.
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„Azért vagyunk a világon, hogy
valahol otthon legyünk benne”
Susán Janka | Fotó: Susán Janka

Dunaszentbenedek egy csendes,
nyugodt, nyolcszáztíz fős kistelepülés, Paksot tekintve a Duna
túlpartján,
az
atomerőművel
szemben, Kalocsához egész közel.
Ahogy közeledtem a faluhoz, volt
egy olyan rész, ahol a falu látképe
mögött az atomerőmű kéményei
is látszottak érdekes összképet
adva. Meglepő volt számomra,
hogy idegenként is hangosan üdvözöltek a gyalog vagy biciklivel

közlekedők, azt éreztem, itt nem
mennek el szótlanul az ide látogatók mellett. Nyáron Paksról
is sokan járnak át a jó fekvésű
strandjára, ahol büfé is üzemel, a
kalandvágyók akár ott is kempingeznek, a turizmus fontos a település számára. A település első
említése az 1300-as évekből való,
sokáig a környék központja volt
a rév üzemeltetésének is köszönhetően. A Kalocsai Érsekség már

ezeréves, és Dunaszentbenedek
a nevét egy régi bencés szerzeteskolostorról kapta, amelynek
maradványait a mai napig fellelik
a földművesek, valamint a föld is
más színű ott, ahol valaha az kolostor állt. Évszázadok óta mezőgazdasággal foglalkoztak az itt élők,
a település körül lévő termékeny
földeket és szép réteket megművelve. Jelenleg a faluban az általános iskolának az alsó tagozata

barangoló
működik, óvoda pedig Uszóddal
közösen. A falu mindennapjaiban
fontos a környező településekkel
való kapcsolattartás, közös működés megszervezése.
Először a Vidók Családi Gazdaságba látogattam el, amely a település mezőgazdasági vonalát
folytatja földműveléssel, állattartással és sajtkészítéssel foglalkozva. A szülők és három gyermekük
dolgozik itt együtt, biztosítva ezzel a gazdaság jelenét és jövőjét.
A látogatást a tájházban folytattam, ahol Posztobányi-Paulin Zsuzsanna, a faluház vezetője mesélt
a település történetéről, és vezetett körbe.
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ti és aktívan irányítja, alkalmazva a
legkorszerűbb IT-technikát is. Zoli,
a középső gyermek, növényorvosi
diplomával a százharminc hektár
földterület kezelésében, megművelésében segíti édesapját. Ez a
gazdaság azon kivételek egyike
az országban, ahol egy család két
generációja dolgozik együtt, biztosítva ezzel a létrehozott érték
megtartását, fejlesztését.
Elindulunk körbenézni. Szilvi megmutatja a kis műhelyét, ahol sajtjai készülnek, a speciális asztalt,
amely úgy van kialakítva, hogy
a savó szépen le tud folyni róla.
Másfél éve foglalkozik sajtkészítéssel, a mostani felszerelése friss

alakítani, ahol egészen más típusú
sajtokat is készíthetne.
Átmegyünk a fejések helyszínére,
ahol Erzsi elmondja, naponta kétszer fejik meg a nyolcvan tehenet,
egyszerre tizenhat fér be a fejőállásba. A legjobb tehén naponta akár negyven-negyvenöt liter
tejet is ad, de vannak ettől sokkal szerényebb mennyiségek is.
Az inszeminátori képesítése megszerzése – 2013 – óta Erzsi végzi
a mesterséges termékenyítést.
A megszületett bikákat nagyon rövid időn belül eladják, édesapjuk
szokta elvinni őket a dunaföldvári
vagy kiskunhalasi vásárba. Az állomány százharminc egyedből áll.

és gyúrt sajtok készítését teszi
lehetővé. Mozzarella, parenyica,
trappista sajtot készít, különféle
fűszerezéseket használ, talán a
legkülönlegesebb a töltött sajtja,
az ún. burrata. Folyamatosan képzi magát, tanfolyamokra jár, ahol
vegyesen részt vesznek kezdő és
profi sajtkészítők, olyanok is, akik
már a hatvanas évek óta ebben
dolgoznak. Következő lépésként
egy érlelőhelyiséget szeretne ki-

Az állatokkal foglalkozóknak korán
kell kelnie, naponta két műszakban
dolgoznak. Ezek a műszakok határozzák meg Erzsi időbeosztását is,
de a közte lévő idő minden nap
más, változatos. Ebbe kell beleférnie az árubeszerzéseknek és a
tehenek mozgását, tejelési adatait
is rögzítő informatikai szenzoros
rendszerrel gyűjtött adatok kiértékelésének. Ezekből az elemzésekből pontosan kiderül, melyik a

Vidók Családi Gazdaság
A Vidók családból először Szilvivel ismerkedtem meg, amikor
Pakson, az egyik Spájzon sajtot
vásároltam tőle. Kaptam tőle egy
névjegykártyát is, amit már akkor
azért raktam el, hogy ha Dunaszentbenedek kerül sorra a Barangoló sorozatban, akkor őt biztosan fel fogom keresni. Ekkor még
nem tudtam semmit a család többi tagjáról, valamint a gazdaságról
sem, ami Szilvi sajtjai „mögött”
van, biztosítva hozzá az alapanyagot. Szó szerint együtt dolgozik a
család, és az egészet Vidók Zoltán
hozta létre, akinek már a szülei is
mezőgazdasággal foglalkoztak.
Felesége, Erzsébet viszi a kapcsolódó szükséges papírmunkákat és
a könyvelést. Három gyermekük
közül Szilvi az egyedüli, aki eredetileg nem a mezőgazdaság felé
indult el, de kis kanyarral ma már
sajtkészítéssel foglalkozik. Erzsi, a
legkisebb, mezőgazdasági mérnök, okleveles élelmiszermérnök,
és inszeminátori képesítéssel jelenleg a tehenek életciklusát köve-
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mes fekvő pozíciójából, és odajön
gazdájához, hogy üdvözölje.
Ezután már csak a legelőn lévő
állatokhoz sétálunk ki, ahol nagy
kíváncsisággal vesznek körül bennünket. A bátrabbak egészen elmennek addig, hogy majdnem
közelről megszagolják a kezemet.
Miután elindulunk kifelé, ők is követnek minket, mert eljött az evés
ideje. Ezt, ha úgy érzik, napközben
bármikor megtehetik. Az istállót is
védettebbé tették, mert a huzatot
nem szeretik, és ebben a tejgazdaságban odafigyelnek a körülményeikre, hiszen hosszú távra
terveznek.

jó tejelő, de ha egy tehén mozgékonyabbá válik, akkor valószínűleg
elérkezett a megtermékenyítés
ideje, valamint a beteg állatok is
felismerhetőek. Az adatgyűjtéshez
szükséges eszköz ott lóg minden
tehén nyakában.
A telepen nem nagyüzemi módszerekkel nevelik az állatokat, ami
azt jelenti, hogy nem zsigerelik
ki őket. Ennek köszönhető, hogy
a legidősebb tehenük már tizenhárom éves. Ez az állomány nem
számít még nagynak, így minden állatot egyenként ismernek
a megszületésüktől fogva, mert a
szüléseknél is ott vannak. Az első
ellések azért nehezebben mennek
az üszőknél, ott jól jöhet a segítségük. A megszületett borjú addig
van együtt az anyjával, amíg az
anyatejnek (colostrum) magasabb
a beltartalmi értéke. Utána átkerül
vagy egy dajkatehénhez, vagy tejporos itatást kap.
Megérkezik a családfő, Vidók Zoltán. Megtudom, hogy a telep 1982ben épült, majd 1999-ben adták el,
ők csak később, hatodik gazdaként
vásárolták meg 2012-ben, teljesen
lepusztult állapotban, a felszerelést tekintve is nagyon foghíjasan.

Már a téeszes időkben is állattenyésztéssel foglalkozott. Sajnos
ezt a területet sohasem becsülték
meg igazán, már a Kádár-időkben
sem – mondja. Jelenleg holstein
fríz és magyar tarka teheneket
tartanak. Az állattartással foglalkozók nagy kötöttséget vállalnak
– mondja. Példaként elmeséli egy
szilveszterüket, amit egy csőtörés
tett felejthetetlenné. Ez az éjszaka
ráment a probléma körüljárására
és a gyors segítség megtalálására, mert szilveszterkor ez óriási
probléma. Az állatokat nem lehet
bajban hagyni, félretenni egy fél
napra sem. Emiatt nem vonzó ez
a terület a mai fiatalok számára.
Régóta keresnek például traktorost, de ez idáig sikertelenül.
Elérkezünk a telep leghátsó részéhez, ahol különálló épületben vannak a fiatal bocik, korcsoportokra
bontva – magyarázza Zoli. Amire
elérnek a legfiatalabbaktól a legidősebbekig, addigra már tizenöt
hónaposak lesznek, ekkor kerülnek bele a tenyésztési programba.
Az épület másik fele az etetőistálló. Zoli megmutatja a kedvenc
bociját, Bodrit, aki invitálására erőt
vesz magán, lassan felkel a kényel-

Tájház
Ahogy megláttam a házat, mindjárt lenyűgöztek a kékfestőre emlékeztető színű ablakai és ajtajai,
a muskátlis verandája, hangulatos
udvara. A ház előtti járda százszázötven éves monogramos tégláit is érdemes megnézegetni. Itt
várt Posztobányi-Paulin Zsuzsanna, a faluház vezetője, aki a tájházat is gondnokolja. Eredetileg
rajzszakos tanári végzettsége van,
és szívesen foglalkozik rajzolással
és festéssel, de az utóbbi időben
a kulturális programok szervezésében éli ki kreativitását.
2006-ban sikerült az önkormányzatnak az 1840-ben már álló házat
megvásárolnia a teljes berendezésével együtt, amely a száz-százötven évvel ezelőtti szokásoknak
megfelelően bútorozott. A néni,
Kun Rozália, aki itt lakott, ebben
a házban – nagyszülei egy szem
unokájaként – nőtt fel és élt 1939től 2005-ig. Annyira kötődött
hozzájuk, hogy meg akarta őrizni
a gyerekkorának megfelelő állapotokat, emiatt különcnek is tar-
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tották a faluban, de ez nagyon
jól jött a tájház megvalósításakor.
A Duna–Mecsek Területfejlesztési Alapítvány támogatásával
újították fel az épületet, majd
2007-ben nyitotta meg a kapuit a
látogatók előtt. 2014-ben indult
útjára a „Tájházak napja” országos rendezvénysorozat, amelynek
első megnyitóját náluk tartották.
2016-ban a Magyarországi Tájházak Szövetsége az „Év tájháza”
elismeréssel jutalmazta a házat,
és ezzel az itt tartott programok
szervezőit is.
Belépve a házba, a Sárközre jellemző elosztású és berendezésű
enteriőrt láthatunk. A pitvarba
lépünk be, balra az utcára néző
nagyobb lakószoba, jobbra pedig
egy kisebb helyiség, amelyből a
kamra is nyílik, ezt talán inkább
konyhának használták. A pitvarban található a kéménynyílás, balra és jobbra is egy-egy kemence,
amelyekkel megoldották a helyiségek fűtését is. Bár közel vannak
Kalocsához, de az itteni református közösség nem használta a kalocsai díszes motívumokat, Zsuzsa úgy mondja, hogy az egyszerű
elegancia jellemzi a lakásbelső

és a viselet díszítését is. Az első
helyiség berendezése az 1900-as
évek elejéből való, de a többi helyiségé az 1800-as évek közepéből. A hátsó szoba megmaradt az
eredeti földes padlójával.
A hatalmas padlásra is felnéztem,
majd le a mély pincébe, ahol nyáron is tizenöt-tizenhat fok van.
Utána következik a kocsiszín, majd
az istálló, amiben egy foglalkoztató, kiállítóhelyiséget rendeztek
be. Leghátul pedig a szabadtéri
tűzhely és kemence, ahol sütni-
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főzni is szoktak a rendezvényeken.
Az idősebbek már megtanították
a fortélyokat a fiatalabbaknak is a
kemence használatához.
Egész évben folyamatosak az itt
tartott programok, kézművesfoglalkozások. Az évadot a Szent
György-napi vigadalommal indítják április végén. A legnagyobb
rendezvényük a lángosünnep
június végén, július elején. A szüreti felvonulás is most már innen
a tájházból indul, innen kérik ki a
bírót és a bírónét, majd a menet
átmegy a két szomszédos településre is. Az évzáró rendezvény a
Márton-napi libavacsora szokott
lenni, amit idén egybekötöttek a
tájház tízéves fennállásának megünneplésével.
Zsuzsa az elköszönéskor azt ajánlja, hogy a Duna-partra mindenképpen menjek ki, mert az őszi
színekben pompázó part nagyon
szép látvány. Ezzel a képpel búcsúzom
Dunaszentbenedektől,
és eszembe jut a falu főterén található székely kapun lévő Tamási Áron-idézet: „Azért vagyunk a
világon, hogy valahol otthon legyünk benne.”
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A bizalom játéka
Dicsérdi Liza | Fotó: internet

Bízunk egymásban, a sikerben, Istenben, a szerencsében, egy jobb
jövőben. Bízunk abban, hogy nem
érnek minket csalódások, hogy jó
jegyet kapunk a dolgozatra, hogy
átmegyünk a vizsgán, vagy hogy a
főnökünk magasabb fizetést ajánl
nekünk. Mindezekért cserébe mások bíznak bennünk. Bíznak abban, hogy lelkiismeretesen, jól teljesítünk, hogy számíthatnak ránk,
és hogy nem okozunk csalódást.
Mondhatjuk, hogy az élet egy bizalomjáték. Ide-oda passzolgatjuk, mint egy labdát. És hogy mi a
sorsa a veszteseknek? Nem, nem a
süllyesztőbe kerülnek, és segítek,
nem is küldik el őket egy másik játékba. Folytatják a mérkőzést. És
hogy mi a nehéz ebben az egészben? Az, hogy nincs felkészülési
idő. De mégis, honnan tudjuk,
hogy már résztvevői vagyunk a
meccsnek?
Biztos vagyok benne, hogy legalább egyszer mindenki megcsinálta már, hogy csukott szemmel,
háttal a legjobb barátja felé zuhant, várva, hogy ő majd elkapja.
Honnan tudhatjuk, hogy a következő pillanatban nem a padlón
fog koppanni a fejünk, honnan

tudjuk, hogy sikerül neki időben
felénk nyúlni? Nem tudjuk. Pont
ezért próbálunk a lehető legkisebb távolságban állni tőle. Lehet
úgy bízni valakiben, hogy félünk?
Hisz, mi van, ha mégsem…? Úgy
gondolom, ez az érzés minden
emberbe bele van kódolva. Talán,
ezt hívják egészséges távolságtartásnak. A félelem, ami visszatart
attól, hogy egy másik ember vonzása miatt őrültséget csináljunk.
Nem véletlenül nem elegyedünk
szóba könnyen idegenekkel, és a
szüleink sem a semmiért mondogatják folyton: Ne szállj be senki
kocsijába, ne fogadj el semmit
idegenektől, és még sorolhatnám
a mindenki számára ismert mondatokat. Mindezt azért, mert olyan
világban élünk, és éltünk mindig
is, ahol sajnos nem bízhatunk meg
feltétel nélkül akárkiben.
Bizalom. Ez egy egyszerű szó,
mégis mindenkinek mást jelent.
Egyik osztálytársam szerint: „A
bizalom az, amikor titkainkat megosztjuk a másik féllel, majd csalódás az, amikor ő visszaél vele, és
továbbadja másoknak. Tehát a bizalom könnyen elveszíthető, mégis
egy életre szóló tapasztalatot ad.

Általa megtudjuk, ki az a személy,
akire számíthatunk.”
Egy sportoló csoporttársam így
fogalmazta meg gondolatait:
„A csapatversenyekben fontos,
hogy bízzunk a másikban, és bíztassuk egymást. Hinnünk kell abban, hogy társunk jól fog teljesíteni.”
A bizalom tehát életünk minden
területén megjelenik. Ott van a
munkahelyünkön, az iskolában, a
lakóhelyünkön, a baráti társaságunkban, sőt még a nem baráti
társaságunkban is. Pontosan ezért
fontos, hogy egy bizonyos mértékben nyitottak legyünk egymás felé.
Bátran vágjunk bele új dolgokba,
amikről tudjuk, a jövőben kamatoztatni tudjuk. És ha elakadunk
(mert egyszer-kétszer biztosan el
fogunk), szégyenérzet nélkül forduljunk a másikhoz, bízva abban,
hogy segít nekünk túljutni a nehéz
akadályokon. Mert valaki biztosan
segít majd.
És ha ez a játék számodra már elkezdődött, célodként ne a győzelmet, hanem a tisztességes játékban maradást tűzd ki.
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Ahol a bizalom megléte alapvető
Lakossági kapcsolatok és az RHK Kft.
RHK Kft. | Fotó: RHK Kft.

„Kedveském, olyan szépen beszélt, hogy én már nem is félek
annyira, de mondja, mi lesz majd a
kútvizünkkel, ha idekerül az a tározó?” – a kezdetekben még ilyen és
ehhez hasonló kérdéseket tettek
fel nemegyszer a szakembereknek a helyi lakosok különböző fórumokon, Bátaapáti térségében.
Eleinte még csak a megindult kutatásokról és a tervekről szóltak
a tájékoztatók, ma már az atomerőmű kis és közepes aktivitású
radioaktív hulladékainak végleges elhelyezésére a második föld
alatti tárolókamrát nyitják a település határában. Napjainkban a
térségben mindenki tudja, mi is
az a Nemzeti Radioaktívhulladéktároló. A közvélemény-kutatások
pedig rendre azt mutatják, igen
nagy lakossági elfogadottság
övezi a nemzetközi szinten is elismert létesítmény működését, amit
a legtöbben teljesen biztonságosnak is tartanak. Ugyanez a széles
körű bizalom tapasztalható a paksi
Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójával, a Püspökszilágy és Kisnémedi határában fekvő Radioaktív
Hulladék Feldolgozó és Tárolóval
(RHFT) és a telephelyeket üzemeltető RHK Kft. kutatási tevékenységével kapcsolatban is.
Már amikor az RHK Kft. megalakult, mindenki tisztában volt azzal,

hogy a nukleáris energetika használata és a radioaktívhulladékkezelés csak az érintett lakosság
bevonásával végezhető sikeresen,
a nyugodt szakmai munkához az
ott élők elfogadó – ha lehet, támogató – hozzáállása szükséges.
A szakemberek tudják, és néha
meg is tapasztalták, hogy a félelmek, a fenntartások könnyen elutasításba fordulhatnak át.
Ugyanis alapvető emberi tulajdonság, hogy az ismeretlentől,
attól, ami számunkra idegen, tartunk. Aki le akarja győzni ezen
sztereotípiákat, annak időről időre hasznos megmutatnia: amivel
foglalkozik, nem is annyira félelmetes, és ellenőrzés alatt tartható. Mivel az ország él az atomenergia és a radioaktív izotópok

felhasználásának előnyeivel, fontos a közvéleményt informálnunk
arról, hogy a mi generációnk feladata, hogy gondoskodjunk az így
keletkező radioaktív hulladékok
biztonságos kezeléséről, elhelyezéséről is. Hogy a tevékenységünkhöz kapcsolódó folyamatokról hogyan lehet közérthetően
beszámolni az érintett közösségeknek, hogy hogyan lehet kialakítani a bizalom légkörét – nos, azt
is tanulni kellett.
Az, hogy az atomenergiával, a ra
dioaktívhulladék-kezeléssel kapcsolatban a nyílt, közérthető tájékoztatás, az információcsere, a
feladatok, a tervek egyeztetése
szükséges, a kezdetektől alapvető
követelményként épült be az RHK
Kft. mindennapi tevékenységébe.

radioaktív hulladékokat kezelő kft.
A bizalom kiépítéséhez természetesen szövetségeseket is keresett
– és talált – a társaság, de persze
a térségi társulások létrejötténél
ott bábáskodott az atomerőmű
is. Elsőként a paksi Társadalmi
Ellenőrző,
Településfejlesztési és Információs Társulás (TEIT)
szerveződött meg, majd sorban
a bátaapáti központú Társadalmi Ellenőrző Tájékoztató Társulás
(TETT) és a püspökszilágyi RHFT
környezetében az IIT (ma ITET –
Izotóp Tájékoztató Ellenőrző Társulás), illetve a nyugat-mecseki
kutatások által érintett településeket tömörítő Nyugat-mecseki Társadalmi Információs Ellenőrzési és
Településfejlesztési Önkormányzati Társulás (NYMTIT). A társulások polgármestereinek személye
időnként változott az egyes szervezetekben, ám az együttműködés alapja mindig is a kölcsönös
bizalom volt, a cél pedig közös: a
helybeliek minél szélesebb körű,
objektív tájékoztatása.
Az ismeretterjesztő találkozók, fórumok, a személyes eszmecserék
az elejétől kezdve az egyik legfontosabb eszközt jelentették az
RHK Kft. kommunikációs stratégiájában. A szakemberek és az önkormányzati vezetők nyitottsága
alapozta meg azt a bizalmat, ami
a mai napig jellemző a társaság,
társulás és a lakosság kapcsolatára. Az RHK Kft. radioaktívhulladékkezelés során elért eredményei, a
növekvő nemzetközi elismertsége, az, hogy a telephelyeket látogathatóvá tette a társaság, mindmind ezt a már kialakult viszonyát
erősítették tovább. Aztán sorban
készültek a kiadványok, amelyek
a radioaktivitás és a hulladékkezelés témakörét igyekeztek minél
közelebb hozni a közvéleményhez.

A térségi lapok, a videohírlevelek,
majd filmek és mostanság az internet nyújtotta új lehetőségek is
a bizalom fenntartását szolgálják.
Az évek során egyre szorosabb,
egyre sokrétűbb kapcsolat alakult ki a társulásokat alkotó tagtelepülések önkormányzatai és a
lakosság, valamint az RHK Kft. között, szélesedett az adott társulás
sajátosságaihoz igazodva a rendezvények köre is. Megalakultak
a társulások ellenőrző csoportjai,
melyeknek tagjai időről időre személyesen győződnek meg az RHK
Kft. telephelyein folyó munka
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szakmaiságáról, biztonságosságáról, és tapasztalataikról be is
számolnak a helybelieknek, így is
erősítve a lakossági elfogadott
ságot.
A négy térségben élők ma már
tudják, mi történik a környezetükben, megértették, hogy a
tárolólétesítmények
működése
nemzeti érdek, miként a nagy
aktivitású hulladékok végleges
tárolóhelyének meghatározását
célzó nyugat-mecseki kutatások
is. A társaság pedig szem előtt
tartja, hogy a meglévő bizalom
fenntartásáért naponta tenni kell.

Újabb Prometheus-díjjal büszkélkedhet az RHK Kft.
A Prometheus-díj olyan elismerés, amelyet a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium adományoz a villamosenergia-, a
gáz- és olajipar, a bányászat,
az atomenergia, a hőszolgáltatás biztonsága, szabályozása, fejlesztése, valamint üzemeltetése érdekében végzett
kimagasló tevékenység, továbbá életmű elismeréséért.
A tavalyi évben az RHK Kft.
stratégiai és műszaki igazgatója, Nős Bálint részesült a
kitüntetésben. Idén, szokásos
módon az október 23-i nemzeti ünnep alkalmából rendezte meg a minisztérium a díjátadót. A magas rangú díjra az RHK Kft. a társaság Rendészeti Önálló Osztályának vezetőjét, Kaszás Sándort terjesztette fel, aki
az ünnepségen át is vehette az elismerő oklevelet.
– Nagy megtiszteltetés számomra ez a díj, amely természetesen nem
csupán az én érdemem, hanem azoké a kollégáké is, akik hosszú évek óta
segítik a munkámat – fogalmazta meg az osztályvezető. Kaszás Sándor
2002 óta végzett munkája során a cég fizikai védelmi és ellenőrzési tevékenységét magas szintre emelte. Vezetésében a Fegyveres Biztonsági
Őrség kimagasló teljesítménnyel évről évre a legjobb helyezéseket éri el
az országos szakmai versenyeken. Irányítása alatt szakterülete a társaság
egyik kiemelkedő és folyamatosan fejlődő területévé vált.
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Bizalom a tudományban
Enyedi Bernadett, Krizsán Árpád | Fotó: internet

Az Atomenergetikai Múzeum működése – és negyedszázadra visszanyúló története – az atomenergetika és a tudomány eredményeinek gyűjtésén alapul. A hiteles múzeumi szakmunka lehetővé teszi
azt, hogy a gyűjtött és kiállított tárgyak a múlt és a tudomány megbízható lenyomataivá váljanak.
Az egyes tárgyakhoz kapcsolódó történeti és leíróanyag minden esetben hiteles forrásból származik (műszaki berendezések esetében a szakterületektől, írásos anyagok esetében dokumentálhatóan a keletkezés körülményeit jelölve). Bármely témával kapcsolatos kutatás esetében ez a garancia
arra, hogy az itt fellelhető anyagokról megbízható információkat találunk. Az idén 115 éve született
Wigner Jenőre emlékezve a Magyar Tudományos Akadémia tartott ülést, amelyhez például az Atomenergetikai Múzeum számos anyaggal (a tudóshoz köthető levelezéssel, könyvekkel, plakettekkel,
film- és fotóanyaggal) járult hozzá.

atomenergetikai múzeum
Azonban nem kizárólag a múlthoz
köthető az a hitelesség, amely az
intézmény működését jellemzi: a
jelen programjai, edukációs tevékenysége a garancia arra, hogy itt
nem találkozik az érdeklődő áltudománnyal.
A fizikaórák, természettudományos ismeretterjesztő programok
tekintetében különös jelentősége
van az érdekes kísérletekhez kötődő pontos és adott korosztályhoz
illeszkedő szakszerű magyarázatoknak.
Ugyanezt erősítették meg a Múzeumi Mozaik című szakmai rendezvényen a múzeumi munkához
– múzeumpedagógiához, környezettudatos neveléshez, természettudományos ismeretterjesztéshez,
történeti gyűjtőmunkához – kapcsolódóan azok az előadók, akiknek szakmai hitelessége megkérdőjelezhetetlen. Fontos azt a fajta

bizalmat erősíteni, amely a jelen
tudományos eredményei, tudományos munkája felé irányul.
Sajnálatos módon egyre erősödnek azok a „mozgalmak”, amelyek
áltudományos nézetekkel – és a
digitális technika, valamint a közösségi média segítségével – tömegeket tudnak elérni és, finoman
szólva, félreinformálni.

Miért veszélyesek
az áltudományok?

Az utóbbi időben nagyon sokan
foglalkoznak olyan tudományosnak mondott tevékenységgel, aminek igen félrevezető magyarázatával egyre több követőre találnak.
Sokan ezek alapján a hibás érvek
alapján tájékozódnak és formálnak
véleményt, hiszen érvényesül az
„aki hangosabban mondja, annak
van igaza” elv, akár a döntéshozást
is befolyásolva. Sok esetben úgy
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tűnik, mintha a középiskolás tudás
is hiányozna, vagy éppen azt akarják többen megcáfolni.
A másik igen nagy veszély, hogy
a fiatalokat, gyerekeket elbizonytalanítják és az amúgy is negatív
attitűdöt erősítik a természettudományokkal szemben. Néhány
esetben akár az egyszerű megfigyelésekkel is szembe mennek a
téveszmék alkotói, követői.

Néhány különösen
szép eset

Az első az energia kérdésköre.
Az energia fogalma igen kiterjedt
és a hétköznapi életben sokféle
módon értelmezhető. Egyrészről vannak olyan tévéműsorok,
amelyekben különböző energiát
kaphatunk a képernyőn keresztül.
Ebben bízva bizony komoly hibát
követünk el, ugyanis ha tetszik, ha
nem, ilyen formájú energiaátadás
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nem lehetséges. A képernyőtől
persze kapunk energiát, hiszen
a fény energiája ér minket, de ez
azért igen csekély, és pénz- vagy
szerencseenergiának azért nem
nevezhetjük. A másik az atomerőmű kontra megújuló energiaforrások alkalmazása. Valószínűleg itt is
sokan a „hangosabbnak” hisznek.
Nyilván a megismerés sokat segítene a helyesebb vélemény formálásában. Alapból sokan nem
veszik észre azt a jelentős különbséget, hogy az atomerőmű jelenleg alaperőmű, és éppen az a cél,
hogy állandóan, jól tervezetten
villamos energiát termeljen. Ezzel
szemben a megújuló energia nem
alkalmas erre a célra, tehát nem
is érdemes az összehasonlítással
sokat foglalkozni. Rengeteg hozzászólást lehet a témával kapcsolatban olvasni a különböző közösségi oldalakon. A gyöngyszem az,
amikor „a nap ingyen süt” kijelen-

tésen felbuzdulva rögtön az atomerőművek leállítását követelik.
Természetesen ezeknek az embereknek annyiban igaza van, hogy a
nap ingyen süt, és tényleg mindig
süt valahol, csupán annyit kellene
elérni, hogy a napfény mindig jusson el a napelemre, amit az esetek
nagy részében adott helyre rögzítenek. Itt érdemes egy pillanatra
megállni, és végiggondolni, hogy
a napenergia esetében éppen mit
is akarunk elérni. Ha villamos energiát szeretnénk előállítani, akkor
napelemre van szükségünk, amely
esetén az 1 m2-re jutó energia lényegesen kevesebb, mint a napenergiának hő formájában történő
hasznosítása.
Továbbá a nap nem süt mindig az
adott helyen, és ennek oka a föld
forgása, a felhőzeti viszonyok stb.,
ezért logikusan átgondolva a napenergia nem alternatíva alaperőműnek.

Nyilván az is tény, hogy a szél sem
mindig fúj, nem állandó a sebessége és az iránya sem, így nem lehet
alaperőműnek használni. Továbbá
azért azt is érdemes tudni, hogy a
Magyarországon is használt 50 Hz
frekvenciájú váltóáram létrehozásához másodpercenként 50 fordulatot kell a generátornak teljesíteni.
Itt meghatározó a szél sebessége,
amihez a nem túl nagy, de a túl
gyenge szél sem megfelelő.
Egy másik kedvenc és újra hódító
a lapos Föld gondolata. A holdfogyatkozások látszólagos képe,
amit szinte mindenki látott már,
arra a következtetésre vezette Eratoszthenészt (i.e. 276 – i.e. 194),
hogy a Föld valószínűleg gömb
alakú, sőt viszonylag egyszerű eszközökkel és nem túl bonyolult számítással meghatározta a Föld kerületét is. Ez 250 000 sztadion lett
a számítások szerint, ami attól függően, hogy milyen sztadiont hasz-

atomenergetikai múzeum
nált a számolásra 39 250 – 46 280
km közötti eredményt jelent, a valós nagyjából 40 000 km-es távolság helyett. Manapság, közel 2300
évvel később, amikor már többen
jártak az űrben, műholdak készítenek képeket, a GPS-ek nagyon jól
működnek és térkép helyett szinte
már mindenki ezeket az eszközöket
használja tájékozódásra, nagyon
sokan kételkednek a Föld alakját
illetően. A legszebb, hogy már felmerült az ötlet a laposföld-elmélet
követői között, hogy bocsássanak
fel műholdat és készítsenek képet, hogy bebizonyítsák igazukat.
Azért érdemes lenne készíteni egy
olyan felmérést, hogy az említett
emberek között hányan tájékozódnak a nyomtatott térképek helyett
GPS-t használva, és hányan használnak mobiltelefont?
Az atomenergia kapcsán is érdekes felvetés a radioaktivitás
megszüntetésének kérdése. A 20.
század elején felmerült elméletek nagy részét már kísérletileg
is igazolták. Az atomfizika és a
magfizika elemei is ilyenek. A sugárzás, amitől sokan még mindig
tartanak, az „anyag” sajátossága.
Ez röviden annyit jelent, hogy az
atommag jellemzője, bármilyen
fizikai vagy kémiai változás megy
végbe az atommal, ameddig az
atommag nem változik, addig a sugárzás lehetőségét hordozza. Ha
elégetjük az anyagot, vagy kémiai
kötéseket hozunk létre, nem fogják megváltoztatni a sugárzással
kapcsolatos jellemzőket. Innentől
kezdve elvethetjük az olyan próbálkozásokat, amelyek a sugárzás
egyszerű megszüntetését ígérik
keverékek létrehozásával vagy valamiféle fizikai folyamattal. Sajnos
ebben a témában is számos televíziós műsor anyaga található a
videomegosztókon.

Mindenképpen fontos ismerni a
különbséget a maghasadás és a
sugárzás között. Az atomenergia
bármilyen célú felhasználása során maghasadások sorozata lesz
alkalmas energia felhasználására.
Maghasadás során a nagy méretű, nagy tömegszámú atommagok
általában két kisebb, nagyjából
azonos méretű atommagra esnek
szét, miközben energia szabadul
fel. Ez az energia általában hő formájában hasznosítható. Erre jól
meghatározott kötési energiákat
bemutató grafikonról szerezhetünk
információt. A maghasadásra alkal-
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mas atommagok bocsáthatnak ki
sugárzást is, amely szintén energiával rendelkező részecske. Ezek a
részecskék hozhatnak létre az anyagokban roncsolást, így természetesen nem hagyhatjuk figyelmen kívül
a sugárzások hatását sem. Mind fizikai értelemben, mind a hatások
tekintetében ismerni kell a különbséget a két folyamat között.
És még nem beszéltünk az ös�szeesküvés-elméletekről, a holdra
szállást övező kételyekről, az álorvoslásról… Ne hagyjuk magunkat
félrevezetni, a tudomány és a tények erejében bízzunk!

A Múzeumi Mozaik konferencia
egyik érdekes felvetése
Härtlein Károly, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem mesteroktatója a szkeptikus mozgalom alakjaként is régóta
küzd az áltudományok terjedése ellen.
A múzeum október 27-ei konferenciájának egyik előadójaként említette az egyik hetilap nemrégiben megjelent cikkét, amelyben
arról írnak, hogy olyan technológiát fejlesztettek ki, amivel egy telefon, laptop vagy bármilyen akkumulátorral működő eszköz pár
másodperc alatt feltölthető. Tekintsük át a tényeket néhány adat
tükrében: ha a mobiltelefon akkumulátora 3000 mAh-s, ez azt jelenti, hogy három órán keresztül egy amper árammal lehet feltölteni. Ha most ezt fel akarjuk tölteni 5 másodperc alatt, akkor 2160
amper áramerősség szükséges a töltéshez. Ehhez a nagy áramhoz
megfelelő csatlakozó vagy csatlakozók szükségesek. Ha figyelembe vesszük a teljesítményt, akkor a 3,7 volt feszültséggel történő
töltés és 2160 amper, közel 8 kW teljesítményt igényel. Ekkora teljesítménye van egy négylapos villanytűzhelynek, ha mind a négy
lapja maximális teljesítményre van kapcsolva, és ekkor közel 35 amper áramot vesz fel a hálózatból. Összehasonlításképpen az átlag
családi ház 3 x 16 amper árammal van ellátva.
Ha egy elektromos személyautót szeretnénk ilyen sebességgel
tölteni, akkor gyorstöltőre (24 kW teljesítményű) lesz szükségünk.
Ezzel három óra alatt fel lehet tölteni az autónkat, és ha ezt a töltési
folyamatot szeretnénk három óráról öt másodpercre rövidíteni, akkor majdnem 52 MW teljesítményre van szükség. (Ez hozzávetőleg
egy paksi blokk villamos teljesítményének egytizede!)
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Atomerőmű Tűzoltóság
Gyöngyösiné Nyul Petra | Fotó: Bodajki Ákos

Bőhm Péter
tűzoltó parancsnok

Szekszárdon született 1957-ben.
Györkönyben nőtt fel, a szekszárdi
Rózsa Ferenc Műszaki Szakközépiskolában érettségizett. Ezt követően a
Keszthelyi Agrártudományi Egyetem
gépész szakán, Körmenden folytatta tanulmányait. Friss diplomával a
kezében műhelyvezetői munkakörben helyezkedett el az Alsótengelici
Állami Gazdaságban. Nem sokkal
később azonban a továbbfejlődés
reményében váltott, a Paksi Városi
Tűzoltó-parancsnokság
hatósági
főeladói beosztását pályázta meg.
A felvételt követően a tűzoltótisztképzőt is elvégezte, és így kezdte
meg a tűzoltóhatósági tevékenység
ellátását. Egyből a munka sűrűjébe
került, hiszen a Paksi Atomerőmű
tűzvédelmi ügyeinek intézését kapta feladatául. Tevékenysége során
mindvégig azt szorgalmazta, hogy az
atomerőmű tűzvédelmét hivatásos
egység lássa el, az atomerőmű védelmére szerveződve. 1990. május 1-jén

megalakult a Paksi Atomerőmű Hivatásos Üzemi Tűzoltó-parancsnokság,
amelynek vezetőjévé őt nevezték ki.
Jelenleg az ATOMIX Kft. Biztonsági
Üzletágát vezeti, amelybe betagozódik a szintén közvetlen irányítása
alá tartozó Tűzoltási és Kárelhárítási Szakágazat is. A társaság minőségirányítási vezetője is egyben, s e
téren legfőbb feladata az Integrált
Irányítási Rendszer működésének
összefogása. Az ügyvezető igazgató
távollétében az ő helyettesítését is
ellátja. Feladataiból adódóan napi
tevékenységére nem húzható rá egy
egységes szerkezet. A következők
jellemzik: tájékozódik a tűzoltóság
legfrissebb, napi eseményeiről, értekezlet keretében egyeztetést folytat közvetlen beosztottjaival a napi,
illetve a szükséges rövid és hosszú
távú feladatokat érintően. Ezt követően HR-, minőségügyi, beszerzési,
fejlesztési, a hatáskörébe tartozó
egyéb ügyekben jár el. Rendszeres

kapcsolatot tart az üzletágba tartozó másik két szakágazat-vezetővel és
az ügyvezető igazgatóval, illetve az
atomerőmű biztonsági igazgatójával.
Részt vesz a BESZ munkájában, és koordinálja a tűzoltóság tevékenységét
e szervezeten belül. Az előírásoknak
megfelelően végzi a katasztrófavédelmi szervekkel való kapcsolattartást, előírt jelentési és ellenőrzési
feladatainak eleget téve. Nem utolsó
sorban a tűzoltóság érdekképviseletét is ellátja a különböző országos
szakmai érdekképviseleti szervezetekben és fórumokon.
Szemléletmódjához mérten az „Elsőre jót!” mondatot választotta jelszavául, véleménye szerint ez csak akkor
valósítható meg, ha szabályozott, ellenőrzött, dokumentált körülmények
között dolgoznak. Ez a belső igény és
a piaci elvárásokhoz való igazodási
törekvés segítette hozzá az Atomerőmű Tűzoltóságot ahhoz, hogy
Európában elsőként léphetett a minőségirányítás útjára és kiépíthette
rendszerét a tűzoltási és kárelhárítási
tevékenységre.
Tűzoltósági viszonylatban Magyarországon elsőként alakultak át főfoglalkozású létesítményi tűzoltósággá,
meghonosították a szervezetre jellemző gyakorlóruha viselését, teljesítményértékelési rendszert vezettek
be, és egyedülálló egészségmegtartó programot hívtak életre. Tevékenységeik közé beépítették a mentő szolgáltatást, az alpintechnikával
megvalósított magasból és mélyből
mentést, kialakították – az országban

osztálytabló
egyedüli engedéllyel – a feszültség
alatti oltás rendszerét.
Vallja, hogy a biztonság, a rendelkezésre állás, a hivatástudat, az emberek jó életminőségének biztosítása,
hitvallásuk és szolgálatkészségük
minden pillanatban munkálkodik.
Szerencsés ember, hisz elmondhatja
magáról, hogy a szakmája a hobbija. A jövőbeli céljai: az atomerőmű
tűzvédelmének magas szintű biztosítása a környezet változásait figyelembe véve, valamint az új blokkok
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létesítésére való felkészülés. A tervei
megvalósításának záloga a vele dolgozó szakembergárda. Biztosíték a
megvalósításra a számos kiváló tűzoltó kolléga, akik nemcsak a szűken
vett szakmával képesek foglalkozni,
hanem változásokat érzékelő, kreatív
gondolkodásmódjuk révén mindig
képesek megújulni és a tűzoltóságot
is megújítani.
Az elmúlt 20 évben számos rangos
szakmai kitüntetésben részesült,
mind a belügyminisztérium, mind a

Tolna Megyei Tűzoltószövetség és
a Katasztrófalvédelmi Igazgatóság,
és nem utolsó sorban az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt. részéről. A Magyar
Tűzoltó Szövetség Létesítményi Tűzoltósági Tagozat, valamint a Létesítményi Tűzoltóságok Szövetségének
alelnöke; a Katasztrófavédelmi Szemle szerkesztőbizottságának tagja.
Pakson él feleségével, fiuk építőmérnök, a Paks II. Atomerőmű Zrt.-nél
dolgozik. Péter munka melletti hobbija a vadászat.

szerre beosztott tűzoltó és szükség
szerint alpinmentés-vezetői tevékenységet végez. (Ez utóbbihoz a tavaly
elvégzett alpintechnikai OKJ-s képzés
elvégzését követően van lehetősége.)
A napi munkán kívül az e-learning oktatási anyagok készítésében vesz részt.
A kétévente megszervezett országos tűzoltó szakmai versenyeken
eddig négy alkalommal vett részt,
kétszer irányítóként (mind a négy alkalommal első helyezést ért el az
Atomerőmű Tűzoltóság csapata).
A tűzoltósportversenyeken, labdarúgótornákon induló csapatnak rendszeresen a tagja.

István Pakson él feleségével és kétéves fiukkal. Szabadideje nagyobb
részét természetesen családjára fordítja, mert szeretne minél több tartalmas időt kisfiával eltölteni.
Hobbija a sport, ezen belül a labdarúgás, a konditermi edzés és a pingpong, de szívesen tevékenykedik a
ház körül is.
Nagy szenvedélye még az amatőr
bartenderkedés, örömmel készít különböző italkölteményeket családja,
barátai és kollégái részére. Legszívesebben olyan koktélt kever, amelyik
lángol.

Wolf István
szerparancsnok

Budapesten született 1981-ben. A paksi Bezerédj Általános Iskolába járt,
majd a Vak Bottyán Gimnáziumban
érettségizett. Főiskolai tanulmányait
a Szegedi Tudományegyetem Juhász
Gyula Pedagógusképző Karán folytatta, ahol történelem–művelődésszervező (rendezvényszervező szakirány)
szakpáron tett sikeres államvizsgát.
A főiskola elvégzése után három évig
általános iskolai tanárként dolgozott.
2008 nyarán felvételizett a Paksi Atomerőmű Létesítményi Tűzoltóságához.
Ezt követően végezte el Budapesten
a tűzoltó alapfokú képzést, majd három év múlva – 2011-ben – a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ által
meghirdetett tűzoltásszervező képzést
is elvégezte. Ez utóbbinak köszönhetően került jelenlegi beosztásában
2012-ben mint általános szolgálatparancsnok-helyettes. Ehhez a beosztáshoz tartozó feladatkör igen sokoldalú,
mondja. Egyrészt, ha nincs az adott napon szolgálatban a szolgálatparancsnok-helyettes, akkor az ő feladatait kell
ellátni szerparancsnoki szerepkörben.
Másrészt, ha a szolgálatparancsnok
sem dolgozik, akkor az ő teendőit is
végre kell hajtani. Alapesetben mint
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Kőbányai Zoltán
szerkezelő

Dunaújvárosban született 1974-ben.
Általános iskolába Dunaföldvárra
járt, majd a szülővárosában végezte
középiskolai tanulmányait, a Bánki Donát Szakközépiskola acél- és
fémszerkezeti technikus szakán,
1988–1993 között. Ezután teljesítette a sorkatonai szolgálatot (1993tól 1994-ig). A leszerelést követően
nyújtotta be pályázatát a Paksi Atomerőmű Létesítményi Tűzoltóságához.
Sajnos akkor nem nyert felvételt, de
még ebben az évben el tudott helyezkedni a paksi városi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságnál szerkezelői munkakörben. 1995 végéig volt
az ottani állomány tagja. 1996. január
1-jén lehetősége adódott arra, hogy
átkerülhessen a Paksi Atomerőmű
Létesítményi Tűzoltóságához. Azóta

is itt dolgozik. Időközben a Belügyminisztérium
Katasztrófavédelmi
Oktatási Központja által szervezett
tűzoltóképzésre jelentkezett, ahol
2003-ban technikusi képesítést szerzett. Szakirányú tanulmányai itt nem
értek véget, szintén 2003-ban elvégezte a haladó ipari alpintechnikai
képzést, és sikeres vizsgát tett. Majd
2008-ban az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet keretén
belül mentőápoló szakképesítést
szerzett.
A tűzoltóságon az alábbi három területen végzi napi tevékenységét:
szerkezelő, híradós (ide futnak be a
tűzjelzések és egyéb értesítések, a
számítógépes riasztások, liftes vészhívások), és az Atomerőmű Mentőszolgálatnál mentőápoló. Ezenkívül

rendszeresen részt vesz az üzemi
személyzet oktatásában a sűrített
levegős légzőkészülék és az OXY K
30 légzésvédő használatát érintően,
valamint a tűzoltási gyakorlatokon is.
Az ATOMIX Kft. megbízásából darukezelői feladatokat lát el az atomerőmű gépháza és a vízmű területein.
Zoltán Dunaföldváron él, 22 éve boldog házasságban. Felesége, Szilvia
pénzügyi területen dolgozik. Két
gyermekük született: Linett Szilvia a
dunaföldvári Magyar László Gimnáziumban tanul, Noel Zoltán hetedik
osztályos általános iskolás.
Szabadidejében családjával kirándulnak, túráznak, kerékpároznak és
az atomerőműves tavakra jár horgászni. Egyéni vállalkozása keretében áruszállítással foglalkozik.
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Tibai László
szerkezelő

Pakson született 1959-ben. Általános
iskolába Kajdacson járt, majd a budapesti Eötvös Loránd Szakközépiskolában acélszerkezeti szakon folytatta
tanulmányait 1974–1978 között. A
Paksi Állami Tűzoltósághoz harminc
évvel ezelőtt, 1987-ben szerelt fel. A
munkaköre betöltéséhez szükséges
alapfokú tűzoltótanfolyamot Pécsett
végezte el. További szakirányú képzéseken, úgy mint a tűzoltó műszaki
zászlós szak, a tűzoltó szakmunkás
és tűzoltó technikusi képzés, Budapesten vett részt 1989–1991 között.
A Paksi Atomerőmű tűzoltóságánál
1991-ben helyezkedett el. 1994-ben
alakult meg a létesítményi tűzoltóság, László akkor került műszaki
felelős beosztásba, amit jelenleg is
betölt. 24-48 órás munkarendben
teljesít szolgálatot a „B” szolgálati
csoportban. Hozzáteszi, szereti ezt a
kollektívát, jól érzi magát köztük. Az

pedig külön öröm számára, hogy bár
a kollegái között a gyermekeivel hasonló korúak is vannak, kiváló a kapcsolatuk.
Napi feladata riasztáskor gépkocsivezetőként és különleges szerkezelőként a beavatkozást segíteni.
Ezenkívül a tűzoltóságnál rendszeresített eszközök, járművek megfelelő
működését felügyeli. Gyakran segít
az új kollégák beilleszkedésében,
hogy ők mielőbbi elsajátíthassák a
tűzoltószakmához kapcsolódó ismereteket. Az atomerőmű üzemi személyzete részére a légzésvédelmi és
oltóanyag-ismeretek elsajátításában
működik közre; mindemellett oktatóanyagok összeállításban is részt
vesz.
László 1983-ban házasodott meg,
Kajdacson él családjával. Felesége
koordinálja a családi programokat,
szervezi a mindennapi életükhöz

kapcsolódó tevékenységeket, melyre a gyerekekkel együtt nagyon
büszke, hiszen az ő munkája nélkül
– úgy vélik –, nehezebben élnék napjaikat. Lányuk, Petra, 1985-ben született. Egyetemet végzett, több idegen
nyelven beszél. Jelenleg Székesfehérváron él, ott dolgozik egy nagyvállalatnál mint belső kereskedelmi
referens. Fiuk, Zoltán, 1988-ban született. A Pécsi Tudományegyetem
Természettudományi Karán dolgozik
mint fizikus. Szakterülete a lézerkutatás. Mindkét gyerekükre nagyon
büszkék, hiszen a kitűzött céljaikat
elérték és további célokat jelöltek ki.
László szabadidejét otthonában tölti,
sokat segít feleségének a ház körüli
teendők elvégzésében.
Amikor csak ideje engedi, a műhelyében gépeket javít, amihez – az internet segítségével – számtalan műszaki leírást is tanulmányoz.
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Sportolj, hogy egészséged legyen!
Vadai Zsuzsa | Fotó: saját archívum

Skach Lóránt és felesége, Zsóka
–– Mikor érkeztetek Paksra és az
atomerőműhöz?
Lóri: – Az atomerőmű-építkezésre 1979-ben jöttünk egy kivitelező
vállalathoz,
majd
1986-ban
kerültem az atomerőműhöz a főjavítás-tervezés és -irányítás területére, és kezdettől fogva a leállási
ütemterveket és azok számítógépes megjelenítését, hálótervezését
végeztem. Néhány éves látogatóközponti tevékenység után később,
vegyipari gépészmérnökként a
szakmámhoz közelebbi területtel,
a dekontaminálással foglalkoztam.
Először technológiai fejlesztéseket
végeztem, majd az üzem vezetője
lettem 2006-ig, a nyugdíjba vonulásomig. Nagyon változatos, érdekes
munka volt, szívesen csináltam.
A sport szeretete fiatalkorom óta végigkísért, 20 évet kosárlabdáztam,
majd aktívan teniszeztem. A vállalatnál az akkori vezérigazgatónk, Pónya
József nagy hangsúlyt fektetett a
sportélet fellendítésére, és minden
sportot szerető vezetőnek kiosztott
egy területet, hogy azért ő a felelős.
A tenisz sikeres sportnak bizonyult,
mert ütőképes, jó versenyzőkkel
lépésről lépésre jutottunk feljebb az
OB I. alsó kategóriájáig. Eleinte osztályozókban játszottam, majd edzőként tevékenykedtem.
Zsóka: – A Kőolajvezeték Építő Vállalat paksi kirendeltségét vezettem
1989-ig. Amikor megszűnt a képviselet, akkor jöttem az atomerőműhöz
dolgozni a Minőségbiztosítási Osztályra, ahol rövid betanulás után a
minőség-ellenőrzési csoport veze-

tője lettem. Még az előző munkahelyemen elkezdtem a hegesztő szakmérnöki képzést, de a diplomámat
már erőművesként szereztem meg.
Megpályáztam a Minőség-ellenőrzési Osztály vezetői állását, és megnyertem. Hét év után átkerültem
a Műszaki Igazgatóságra, ahol a
földrengésvédelemnél dolgoztam
2005-ig, a nyugdíjba vonulásomig.
Nagyon nagy szeretettel építettem az erőművet kivitelezőként és
üzemeltetőként. Büszke voltam rá,
hogy ezt a munkát végezhetem.
Kivitelezőkén utolsó munkám, mikor az erőmű építésén már kevés
feladatunk volt, megbízást kaptam
a pécsi Liász-program keretében
megvalósuló csővezeték-építés felügyeletére. Úgy érzem, hogy ezzel
a nők számára ritka szakmával,
olyan munkám volt, ami egyben a
hobbim is.
Készültem a nyugdíjra, mert akkor
már volt 5 fiúunokám, és így be

tudtunk segíteni a szünidei lefoglalásukba, hogy ne legyenek kulcsos gyerekek. Ha betegek voltak,
elutaztam Győrbe, vagy itt segítettem a hármasikreknél. A nyári
szünidő arról szólt, hogy fogtuk magunkat a gyerekekkel, és elmentünk
velük kempingezni, olyan helyekre,
ahol meleg víz volt, de csúszdázni
és pancsolni is tudtak (Kiskőrös,
Nagyatád). Kezdetben lakókocsival
és sátorral keltünk útra, majd ahogy
nőttek a gyerekek, egyre kevesebb
lett a velünk együtt táborozók létszáma, és egy lakóautóra cseréltük
a mobil szállásunkat. Mikor a legkisebb lányunk szült, és fél év után
visszament dolgozni, akkor hétfőtől
péntekig felköltöztem Biatorbágyra, az unokámra vigyázni, a hétvégére jöttem haza a papához.
–– Kérlek, mutasd be a családotokat!
Három lányunk és hét fiúunokánk
van. Lányaink: Adrienn, Anikó és

nyugdíjasaink
Alexadra, mindhárman közgazdászként diplomáztak. A legidősebb,
Tarnóy Adrienn az atomerőműben
dolgozott a hármasikreik megszületéséig, a vejünk az atomerőműben
osztályvezető, Szekszárdon élnek.
Az ikrek közül Dániel a Garay-gimnáziumban matematika-fizika szakon tanul, Bence és Áron az ESZIbe járnak. Mindhárman kosaraznak
és kézilabdáznak, nagyon ügyesek,
szép sikerek értek el a középiskolai
bajnokságokon.
A középső lányunk, Vince Anikó,
Győrben él és az Audinál dolgozik.
Olaszul, németül, oroszul és angolul beszél. Fiai Dávid (22) a Debreceni Egyetem pszichológia szakán
tanul, aktívan sportol, dzsiu dzsicu
edzésre jár. Gábor (20) Budapesten
dolgozik, most készül, hogy sikeres
felvételit tegyen az iparművészeti egyetemre, és grafikusdiplomát
szerezzen, szabadidejében focizik
és kondizik.
Legkisebb lányunk Skach Alexandra, ő Biatorbágyon él a családjával. Gyermekei: Máté (10) ötödikes,
jól tanul, szereti az irodalmat,
rendszeresen vers- és mesemondásban vesz részt, és szép eredményeket ér el; ő az atlétikában
jeleskedik. A legkisebb Márk (7), ő
egy hihetetlen eleven, minden labdajátékban, sportban otthon van,
és jól tanul. Heti három foci- és három teniszedzése van. Az idei versenyszezonban többször volt első
helyezett, de már a 2 évvel idősebbek között is sikerült a dobogó felső fokára felállnia. Az egész család
szeret sportolni, a szülők rendszeresen futnak. A Balaton-körbefutáson
az édesapjának begörcsölt a lába,
és Máté – akkor volt nyolcéves – átvette tőle a csipet, és öt kilométert
futott helyette.
Nagyon szeretem az unokáimat,
amikor a 22 éves jön, átölel, lenéz

rám, és mondja, hogy „Mama én,
úgy szeretlek”, akkor nagyon boldog vagyok.
Meglehetősen sportos család vagyunk, hiszen fiatalként a kosárlabda révén ismerkedtünk meg Lórival.
Többféle sportban jeleskedtünk,
én NB I.-es kosárlabdázó voltam,
természetes volt, hogy a gyerekeink
is sportoltak. A közös családi programok részét képezte a sport, nyáron kempingeztünk, télen síeltünk,
a bicikli, az úszás és a tenisz állandó
része volt az életünknek. Örömünkre a gyerekeink is ezt az utat követik
a családjukkal. A lényeg az, hogy
sportolj, hogy egészséged legyen!
–– Merre jártatok nyugdíjasként kirándulni?
Lóri: – Mióta lakóautónk van, nagyon mobilak lettünk. Itt van a ház
oldalánál, bekészítve mindennel,
állandóan csőre töltve. Legutóbb
ausztriai Duna-kirándulást szerveztünk, ahol letáboroztunk, és kerékpárral (elektromos rásegítéssel)
tettünk túrákat. Előző évben egy
kelet-németországi úton voltunk,
a nejemet kicsit önző módon elvittem a peenemündei rakétakísérleti
telepre, amit nagyon türelmesen
végignézett, így az unokáimnak
megvolt a következő élménybeszámolóm témája.
Erdélybe többször szerveztünk körutakat, ahol nagyon kedves barátaink vannak. Kemping- és karavánklubtagok vagyunk, és a klub által
szervezett kirándulásokon is részt
veszünk. A bicikliket mindig vis�szük magunkkal, akármerre járunk.
Az unokáknak az szokott erőt adni
tízegynéhány kilométer letekerése után, hogy meghívjuk őket egy
nagy adag fagyira. Voltunk Bécsben, megálltunk egy stellplatzon, a
bicikliket felvittük a metróra (ezt akkor lehet megtenni, ha nincs csúcsforgalom), bementünk a városba,
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amit beterveztünk, mindent megnéztünk. Ugyanezt megtettük Grazban is. Münchenben egy stadion
parkolóját alakítják ki a lakóautók
számára, és ott is egy hét alatt bejártuk a várost. Teniszt szeretőkként
elmentünk egy BMW-teniszopenre,
ahol nagy élmény volt élőben látni a nagy versenyzőket játszani.
(Tommy Haas, Stakhovskyi, Juzsnij
és Tsonga).
Az idén szeptemberben óriási élmény volt egy nyugat-mediterrán
hajókiránduláson részt venni. Minden évben a családi síelés Ausztriában van. Franciaországba egy hangulatos baráti társasággal járunk,
az idén egy új helyre megyünk, ahol
300 km pálya remek felszereléssel
és 3000 m fölötti csúcsokkal vár
bennünket.
–– Karácsonykor milyen menüvel
várjátok a családot?
Mi olyan központi helyen lakunk,
ahová mindenki könnyen elér. Itt
szoktuk a közös névnapokat, születésnapokat, házassági évfordulókat, a karácsonyt együtt megünnepelni.
Karácsonykor 14-en üljük körbe az
ünnepi asztalt. Lóri halászlét főz, én
húslevest, ezek mindig vetekednek
egymással. Az egyezség az, hogy
aki eszik az egyikből, a másikat dobozban elviszi. A töltött káposzta
elmaradhatatlan, a sültek (csirke,
sertés, rántott sajt, gomba), a saláták, a köretek és a sütemények is
mindig felkerülnek az ünnepi asz
talra.

Nyugdíjba vonult
kollégáink
2017. december
Csarnai József turbinagépész
MVIGH ÜVIG ÜVFO TO
Lóczi János villamos művezető
VIG MVIGH ÜVIG ÜVFO VÜO
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Régi motorosok

Világosság a sötétségben
Orbán Ottilia | Fotó: Bodajki Ákos

A mindennapi életben senki sem
tud hit és bizalom nélkül létezni.
Ez egyike azoknak a dolgoknak,
amiket elsőként tanulunk meg.
A karácsony ünnepének varázsa
éppen e két szóban rejlik. A karácsony fényei, a hógömbök, az illatok pillanatok alatt a gyerekkorba
repítenek minket. Ajándékainkkal,
apró, saját kézzel készített ajándéktárgyainkkal egy csepp időutazást is ajándékozunk szeretteinknek. Ez az ünnep egy kicsit a
csodákról és az álmok megvalósításáról is szól. Régóta követem és
csodálom kolléganőm, Antus Mária munkáit, aki a Gépész Műszaki
Osztály ügyintézője.

Interjúalanyom
Marcsi,
kész
„csodagyáros”. Szeretném megosztani veletek, hogy anno hogyan
készült a karácsonyra, és most
mivé fejlesztette csodaműhelyét.
„Érdekes ennyi év távlatából vis�szagondolni a régmúlt karácsony
hangulatára, hogy mennyire maradandó emlék egy-egy dísz elkészítése, egy illat, egy érzés, ami
a gyermeki tudatban ugyanúgy
bevésődik, mint bakelitlemezbe a
barázdák.
Apu Pesten dolgozott, emiatt
csak hétvégeken találkoztunk. Izgalommal és kíváncsisággal számoltuk a napokat, hogy mennyit
kell még aludni hazaérkezéséig.

Amikor elérkezett a várva várt idő,
nővéremmel futottunk apu elé, és
félve nyitottuk a kaput, hogy kezünk nehogy ráragadjon a deres
kilincsre. Kapunk-e csokit? Vajon
az aktatáska mélyéről előkerül-e
az akkoriban kuriózumnak számító narancs? Amikor egy-egy szemet testvériesen (az enyém volt a
több) elosztottunk egymás között,
a héját rátettük a tűzhely tetejére,
igazi illatorgia lepte el a konyhát.
Igazi narancs! Igazi narancsillat!
Esténként a sparhelt melegénél
diót törtünk, néha egy-egy ujjunk
ugyan bánta, de a diós kalácsot
dió nélkül megsütni akkortájt sem
lehetett. A tél csapadékos és hideg volt, az ablakok jégvirágtól

csillogtak, a hó magassága néha
a 70 cm-t is elérte, de mi kipirult
orcával és meleg sült krumplival a
zsebünkben ültünk a lovas szánon,
lópokrócba bugyolálva élveztük a
telet.
Már gyermekként megtanultam, a
közvetlen környezetünkben fellelhető apróságokból milyen ötletes
és hasznos dolgokat tudok készíteni. Anyuval csuhéból (kukorica
külső száraz levele) babát készítettünk, vagy bogáncsból bababútort, babzsákot, nádsípot, a pitypang szárából fülbevalót.
A fenyőfadíszeket saját kézzel készítettük. Míg anyu megfőzte a
csirizt (házilag készült ragasztó,
ami lisztből víz hozzáadásával rö-
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vid ideig tartó főzéssel készült),
addig mi színes papírból ollóztunk
keskeny csíkokat, majd összeragasztottuk egymásba kapaszkodó
kis karikák láncolatát létrehozva.
A szép, nagy, mosolygós, dundi
diók csokoládépapír ruhát kaptak.
A hópihéket és csillagokat imitáló díszeket fehér selyempapírból
vágtuk ki, majd cérnára fűzve kerültek a fára. Szenteste apu kézen
fogott bennünket, és elmentünk
sétálni, hátha útközben találkozunk a Jézuskával! Mindig elkerültük egymást, de ezzel mit sem törődtünk, hiszen mire hazatértünk,
már ott állt a feldíszített fenyőfa, és
mi boldogan ragyogó szemekkel
mosolyogva énekeltük a Mennyből az angyalt.
Már sok éve nem várom, hogy apu
elvigyen bennünket sétára.
Lelkemben a gyermeki karácsonyok az ünnep közeledtével újra
és újra feltörnek, ennek az érzésnek utat engedve gondolatban
már jóval advent előtt igyekszem a
rám váró teendőket végiggondolni. Hogyan készülök? Megosztom
veletek.
Az első adventi gyertya gyújtásával egy időben mézes puszedlit
sütök „segédemmel”, ő az unokahúgom kisfia, Ábel. Van még egy
„segéd” várományos is, ő az unokám, Ádám. Varrtam kiskötényt
számára, és természetesen van
pici sodrófája, amivel a gombóccá
formált tésztát kinyújtja, szúrja és
kedvére formázza. Hagyományos
formáktól (csillag, szív, télapó)
néha eltérünk, így születtek már
hal formájú puszedlik is. A kisült,
cukormázzal bevont puszedlik
közé egy-egy almát és citromot
helyezek, hogy ne keményedjenek
meg, illetve a gyümölcsökbe lévő
nedvességet magukba szívják,
ettől sokáig omlósak maradnak.
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A gyümölcskenyeret szintén az
ünnepek előtt elkészítem, sok-sok
aszalt gyümölccsel (füge, datolya,
narancs, citrom, mandula, dió)
ajándékként, óriás szaloncukornak
álcázva kapják azok az ismerőseim, akik idősek, egyedül és magányosan élnek.
Ebben az időszakban napelemeim már lemerülőben vannak, és
szükségét érzem annak, hogy ezt
a hiányt színekkel ellensúlyozzam. Előkerülnek a keresztszemes
hímzéssel készült téli hangulatot
sugárzó képek, piros kaspóba
öltöznek a cserepes növények,
üvegdíszek, gyertyatartók és mécsesek, falovacska, a ropogósra
keményített csipkék, a tüll, pici
kristályok várják, hogy az ünnepet
szebbé tegyék számunkra.
Évek óta normand fenyőt öltöztetek ünnepi ruhába, nagyon jól bírja a panel száraz levegőjét, nem
potyognak le a tűlevelek, hátránya a fenyőillat hiánya. A minden

asztal terítékét is, az elmaradhatatlan örökzöldekkel (tuja, babérmeggy, magyal, tiszafa), termésekkel és gyertyákkal.
Legújabb kedvtelésem a különböző fa-, fém- és műanyag tárgyakkal való ismerkedés, azok
festése, díszítése különböző kreatív technikákkal (decoupage,
stencil, 3D-sablon, transzfertechnika, egy- és kétfázisú repesztés,
antikolás). Igazi örömforrás. Szárnyal a képzeletem, és igazán boldog vagyok, amikor egy elkészült
munkám kezembe tartom, vagy
másoknak örömet okozva elajándékozom. Szeretek adni. Adni
jó, adni öröm, s ha ezt az örömet
másokkal megoszthatom, boldog
vagyok.
Adni, a kezét nyújtó éhezőnek, fölsegíteni az elesettet, támogatni a
betegeket, megölelni az árvákat,
bátorítani, kiket sehol nem várnak,
mert a szív jósága olyan, mint a
nap melege: életet ad!”

évben változó ünnepi trendekkel
ellentétben én a klasszikus díszítést kedvelem. Piros-fehér, skót
kockás, kevés arany. A fa alá kerülő ajándékok díszítését, az adventi
koszorút és kopogtatót ehhez igazítom, ugyanúgy, ahogy az ünnepi

„A szeretetnek melege van a természet hidegében, világossága
van az élet sötétségeiben, és a
szeretetnek ajkai vannak, amik
mosolyognak velünk az örömben,
és lecsókolják könnyeinket a fájdalomban.” (Gárdonyi Géza)
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sport

Életre szól
Tóth Márton | Fotó: internet
Zenéljen, nyelvet tanuljon vagy sportoljon a gyerek? Vagy hagyjunk neki szabadságot arra, hogy gyerek
legyen? Mi az, ami jó neki, és egy életen át elkíséri? Bármit is választunk, bizalommal kell fordulnunk mind
a fiatal, mind az őt terelgető tanár, edző irányába.
Nagy felelősség a szülői lét, hiszen egy új életnek adják meg a
medrét, ami a gyerekkel történik,
amilyen ingerek, élmények érik,
az mind-mind elkíséri egy egész
életen át. Már az elejétől hatással vagyunk a csöppségre, amit
teszünk, mondunk, mutatunk, befolyásolni fogja a későbbiekben.
Ma már digitalizált világba születnek a gyerekek, ám úgy gondolom, hogy ezt a hatást észszerű
keretek között kell tartani. A személyes
kapcsolatok,
megélt

élmények a közösségbe tartozás
érzését erősíthetik, ami valódi
tartalmat tud adni a mindennapoknak. Ezt a közösségi élményt
nyújtja a sport.
Egy bizonyos életkor után bizalommal kell lennünk a gyermekünk
iránt, és akkor látjuk, hogy az addigi nevelésünk milyen eredményt
hozott. Amikor bölcsődébe, óvodába kerülnek, akkor már másvalakikbe is kell bizalmat injektálnunk.
Ott kell hagyjuk a kicsit, ekkor már
más is bekapcsolódik a nevelésbe.

Bízzam valakire a gyerek nevelését, aki nem én vagyok?
Természetesen a szülők is egyre
jobban belejönnek ebbe, és amikor
edzőt kell választani, akkor rutinosan vizsgálják a helyzetet. Sportágat vagy edzőt választ a gyerek?
A gyerek vagy a szülő dönt?
Tapasztalatom szerint közös döntés eredménye egy-egy sportág kiválasztása, amihez természetesen egy edző is tartozik.
Ha valamelyik a kettő közül nem
klappol, akkor jön a váltás. Az én

sport
Maradhat
Alex Ferguson, a skót futballista, majd legendás, brit lovaggá
ütött edző 2013-ban vonult vis�sza, de az előtte eltelt 26 és fél
évben a Manchester Unitednél
dolgozott és vezette csúcsra az
angol csapatot. Manchesteri
évei elején nem látszott ennyire
kristálytisztán ez a fényes jövő,
és akkor még visszafogottan
közhelyeztem. Második szezonjában ugyan ezüstérmesek
lettek, de az utána következő
11. hely és a 1989-90-es szezon
harmatgyenge kezdése után a
szurkolók és újságírók kihúzták volna alóla a szőnyeget, az
igazgatóság azonban kiállt mellette, és bízott Fergusonban és
az általa átszervezett edzői és
felderítői rendszerben. És a bizalom összesen 38 nagy trófeában (benne 13 bajnoki címmel
és 2 Bajnokok Ligája győzelemmel) és a klub legfényesebb
negyedszázadában manifesz
tálódott.

sportágamban, a kajak-kenuban
hatványozottan érvényesül a bizalmi faktor, hiszen egy olyan közegbe, a vízre, a folyó Dunára kerül a
gyerek, ami sok szülő előtt is ismeretlen. És az ismeretlentől félünk.
Itt az edzőbe vetett bizalom elengedhetetlen, hiszen ő vezeti be az
gyereket ebbe az ismeretlen, emiatt „veszélyes” közegbe.
Az én sportági lajstromom kosárlabda, karate, úszás triumvirátus
után a kajak-kenunál kötött ki. Mivel a Római-parton laktunk, és sokat bicikliztünk a Duna mellett, így
magától értetődő volt a választás.
Fáj bevallani, de először kajakozni

szerettem volna, mert ott „csak”
ülni kell, és nem térdelni. Ám egy
olyan edzőhöz kerültem, aki történetesen kenusokkal foglalkozott,
szóval itt pecsételődött meg a sorsom. Kisebb-nagyobb hullámvölgyek persze voltak, ám a sportág
szeretete és a kitartás egyre inkább
erősödött. És ebben óriási szerepe
volt az edzőmnek, aki mellett mind
a 18 évnyi pályafutásomat eltöltöttem. Kezdetben a szüleim fordultak bizalommal hozzá, majd ez a
bizalom bennem is kialakult, ahogy
nőttem és a csónakház vált második otthonommá. Ahogy jöttek
az eredmények, egyre kapósabb
lettem, de nekem a Szentendreisziget jobb alsó része jelentette a
kenuzást. Nem az azzal járó munkát, hanem a szórakozást, a hobbit
és a természettel való kapcsolatot.
És ehhez a környezeten kívül kellett egy csapat és egy olyan edző
is, amilyen nekem volt. Aki megszerettette velem a sportágat, a
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mozgást. Edzettem más helyeken,
párhuzamosan más edzővel is,
de olyan sosem volt, hogy mást
mondtam volna felkészítőmnek.
2005-ben nagy reményekkel futottunk neki az évnek, de kudarc
lett, fel is ajánlotta, hogy menjek
máshová, de én bíztam benne, és
a következő esztendőben Európabajnokságot nyertünk.
És amiket én tapasztaltam, amivé
engem formált a sport, azokat az
érzéseket, hozzáállást szeretném
átadni azoknak a gyerekeknek,
akikkel edzőként foglalkozom.
Hogy 15-20 év múlva, amikor már
nem szervezett keretek között
sportolnak, akkor is mindennapjaik része legyen a mozgás, és jó
érzésekkel gondoljanak vissza a
csónakházban eltöltött évekre, vízitúrákra, kirándulásokra. Ezt pozitívan megélni viszont csak olyan
közegben lehet, ahol jól érzi magát
az ember. Ez az, amit el szeretnék
érni a gyerekeknél.
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RetrÓ

Meghitt karácsony
évtizedek távlatából
Orbán Ottilia

A karácsonyi hangulat lényege a gyertyafény és a karácsonyi illatok. A gyertyafény már szenteste előtt, az
adventi napokon is meghitté, ünnepivé varázsolhatja
otthonunkat, otthonunkra és hangulatunkra is jótékony hatással van. A gyertyák és a sütemény illata pedig gyermekkorunk karácsonyát idézi meg.

Gyertyafény-merengőnk felidézi azt a pillanatot, amikor kényszer hatására, és nem éppen az ünnepi hangulat felidézésére kell meggyújtanunk azt a gyertyát.
Az Atomerőmű építői c. lap 1984. decemberi tudósítása érdekes szemszögből láttatja velünk az akkori
gyertyafényes, téli napot.

Babahírek
Nevem: Czinka Bence
Születésem helye, ideje: Szekszárd, 2017. szeptember 1.
Születéskori súlyom: 3380 g
Hosszúságom: 56 cm
Testvéreim: Nóra 13 éves, Dániel 7 éves
Anyukám: Valentiny Margit, a Raktározási Osztályon logisztikai szakértő
Apukám: Czinka Sándor, forgalomirányító a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt.-nél.

Nevem: Baksai Luca Eszter
Születésem helye, ideje: Szekszárd, 2017. szeptember 1.
Születéskori súlyom: 3180 g
Hosszúságom: 52 cm
Testvéreim: Eliza Anna (6) és Levente Áron (3)
Anya: Baksainé Bayer Edit, gyógytornász
Apa: Baksai Gábor, a Raktározási Osztályon logisztikai
minőségellenőr
Nevem: Rumpler Leoni
Születésem helye, ideje: Szekszárd, 2017. szeptember 15.
Születéskori súlyom: 3390 g
Hosszúságom: 54 cm
Első gyermek vagyok a családban.
Anyukám: Maczik Detta, postavezető a Magyar Posta
Zrt.-nél
Apukám: Rumpler László, az Atomix Kft. Termelésszolgáltatásnál karbantartó lakatos
Nevem: Nagy Milos
Születésem helye, ideje: Szekszárd, 2017. október 8.
Születéskori súlyom: 3740 g
Hosszúságom: 54 cm
Testvérem: Vencel 2 és fél éves
Anya: Nagy-Koch Petra, a Zambelli Colorferr Kft.-nél
dolgozik
Apa: Nagy Norbert, az Atomix Kft.-nél tűzoltó

Nevem: Kácsor Kira
Születésem helye, ideje: Szekszárd, 2017. október 17.
Születéskori súlyom: 3100 g
Hosszúságom: 53 cm
Első gyermek vagyok a családban.
Anya: Kácsor Marietta, műkörömépítő
Apa: Kácsor Zsolt, folyékony radioaktívhulladék-kezelő
műszakvezető a Radioaktívhulladék-kezelési Osztályon
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Munkatársaink

Gyászközlemények
Az atomerőmű dolgozói megőrzik elhunyt munkatársaik emlékét.

Zengrüber Mihály

Ács Józsefné

Gazdag Istvánné

2017. október 12-én, életének 77. évében elhunyt Zengrüber Mihály, az MVM
Paksi Atomerőmű Zrt. volt munkavállalója. 1940. szeptember 7-én született
Madocsán. 1986. február 4-én vették
fel a Paksi Atomerőmű Vállalathoz.
1996. február 8-án történő nyugdíjazásáig az Építészeti Osztályon víz- és
fűtésszerelőként dolgozott.
Temetése 2017. október 20-án, a
madocsai temetőben volt, ahol családja, barátok, ismerősök, volt munkatársak vettek tőle végső búcsút.

2017. november 6-án, 81 éves korában
elhunyt Ács Józsefné, az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt. volt munkavállalója.
1936. augusztus 29-én született Pakson. 1986. március 3-án vették fel a
Paksi Atomerőmű Vállalathoz. 1991.
december 31-én történő nyugdíjazásáig a Műszaki Igazgatóságon szerződéskötési előadóként dolgozott.
Temetése 2017. november 21-én, Pakson, a Kálvárián volt, ahol családja,
barátok, ismerősök, volt munkatársak
vettek tőle végső búcsút.

2017. november 8-án, életének 79. évében elhunyt Gazdag Istvánné, az MVM
Paksi Atomerőmű Zrt. volt munkavállalója. 1939. március 1-jén született
Erdőbényben. 1978. szeptember 11-én
vették fel a Paksi Atomerőmű Vállalathoz.
1990. augusztus 15-én történő korengedményes nyugdíjazásáig a Szolgáltatási Osztályon takarítónőként dolgozott.
Temetése 2017. november 18-án, a paksi
református temetőben volt, ahol családja, barátok, ismerősök, volt munkatársak
vettek tőle végső búcsút.

(1940–2017)

(1936–2017)

(1939–2017)

Gondolatok

55

A bizalom mint létfeltétel
Prancz Zoltán | Fotó: Szúróczki Krisztina, „A Ti Fotóitok” fotópályázat
A bizalomról szólva – főleg ilyenkor, karácsony táján –
könnyű belecsúszni lapos lelkizésbe. Hogy elejét vegyük
az ilyen aggodalmaknak, felütésként álljon itt egy vitathatatlanul eredeti gondolkodó meglátása. Szent Ágoston írja Vallomásaiban: „Mennyi temérdek dolgot elhiszek, pedig egyiket sem látom, s nem voltam ott, amikor
történtek. Mennyi ilyen adat van a világtörténelemben,
az országok és városok történetében, aminek mind nem
voltam tanúja; mennyit elhiszek barátaimnak, az orvosoknak, s általában az embereknek, s ez így van jól, mert
e bizalom nélkül mozdulni sem tudnánk az életben.”
A híres „credo ut intelligam” (hiszek, hogy értsek) elv köszön itt vissza, mégpedig évezredes filozófiai problémát
idézve meg, amely ugyanakkor közelről érinti a mindennapjainkat is.
Hogyan szeretjük meghozni a döntéseinket? Racionálisan, a szükséges információk birtokában – hangzik a
józan válasz. Mindig megszerezhetők a szükséges információk? Távolról sem, sőt, a rendelkezésre álló információk hitelességét sem tudjuk minden határon túl ellenőrizni. Gondoljunk például egy éttermi ételrendelésre,
ahol nem látunk bele a konyha „kulisszatitkaiba”, vagy
egy használtautó-, esetleg lakásvásárlásra, ami kisebbnagyobb mértékben szintén zsákbamacska. Akár olyan
emelkedettebb dilemmák is eszünkbe juthatnak, mint a
pálya- vagy a társválasztás. Könnyű belátni, hogy aki csak
abszolút biztos döntést hajlandó meghozni, az sohasem
fog dönteni. Egyszerűen azért, mert sohasem kerül annyi
információ birtokába, hogy tökéletesen kiküszöböljön
minden kockázatot. Ha – szigorúan gondolatkísérletként
– feltételezzük is, hogy valaki mindent tud a múltról és
jelenről egy adott kérdés kapcsán, akkor még mindig
ott lenne a jövő, ami menthetetlenül bizonytalan. Végső
soron tehát, ha különböző módokon is, de mindnyájan
az anekdotabeli filozófus morfondírozásával kell, hogy
szembenézzünk, aki az anekdota szerint kijelentette,
hogy nem akar vízbe menni mindaddig, amíg nem tanult
meg úszni. Úgy kell a vízbe mennünk, vagyis a döntéseinket meghoznunk, s általában élnünk és haladnunk a jövő
felé, hogy nincs bizonyosságunk. Így elkerülhetetlenül
valamiféle hitet, bizalmat kell táplálnunk a körülmények,
a másik ember, a jövő, avagy a létezés iránt. „E bizalom
nélkül mozdulni sem tudnánk az életben” – csenghet
itt újra a fülünkbe Szent Ágoston megfogalmazása.
Aki elutasítja ezt a fundamentális hitet, illetve bizalmat,

az nemcsak a döntéseit lehetetleníti el, hanem az életét
is. (Beszédes, hogy az extrém kételyt jobbára nem extra
racionalitásnak nevezzük, hanem csak paranoiának.)
„Nos, amikor a holnapért és a bizonytalanért dolgozunk,
észszerűen cselekszünk…” – összegezhetünk Pascallal,
majd nyomában egyik elemzőjével: „A tiszta racionalizmus abban téved, hogy meg lehet úszni a világ dolgairól való gondolkozást a kockázat – a szakadék átugrása
– nélkül: akár vallásos ez a kockázat, akár tudományos
vagy világi.” „Az igaz az ő hite által él” – olvashatjuk a tovább aligha tömöríthető végkövetkeztetést a Bibliában,
immár nem csak vallási sztereotípiát hallva ki belőle.
A bizalom (avagy a hit) képes realizálni a lehetőségeket. Általa válhat valóra az ételmérgezés nélküli ebéd
az étteremben éppúgy, mint a tudós homályos sejtésének tudományos igazsággá bontakoztatása vagy akár a
transzcendens várakozás. Summa summárum: általa válik élhetővé az élet. A bizalom (hit) tehát valóban nem
csupán alacsony röptű prédikációk kedvelt témája, hanem: létfeltétel.

Békés, boldog karácsonyi ünnepeket kívánunk!

