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Köszöntő
Iványi Krisztina
kommunikációs főszakértő
Fotó: Bodajki Ákos

Tisztelt Olvasók,
ugye még megvan az a szó a kilencvenes évekből,
hogy GIRLPOWER…? Leginkább olyankor lehetett hallani, amikor sorra-másra születtek a 4-5 tagú
éneklős lánybandák (direkt nem használom a zenekar kifejezést… azért az egy kicsit erős lenne ezekre
a formációkra…), és meg kellett magyarázni, hogy
akkor mégis mi az üzenete a nótáiknak, a létezésüknek. (A dalszövegek lényege nagyjából annyi volt,
hogy na, pasik, idenézzetek, itt vagyunk ám, majd mi
jól megmutatjuk, mert kemények vagyunk ám, meg
erősek…).
Talán nem túl szerencsés egy ilyen, tartalommal ros�szul feltöltött, sokak számára talán nem is szimpatikus
jelenséget megfogalmazó kifejezést használni, amikor a mostani kiadás tartalmát próbálom meg egyetlen szóba sűríteni… Talán inkább a lapszám központi
témájának munkanevét kellene mondanom: NŐI ERŐ
(egy atomerőmű – power plant – kapcsán elvileg
mindkét kifejezés helyénvaló lehet…).
Erős nőket helyeztünk e havi kiadványunk középpontjába, a női erő témáját járjuk körül egy kicsit: mert
különlegesnek érezzük, hogy nők – akik egyébként a
kolléganőink, szomszédasszonyaink, barátnőink – sikeresen helyt állnak egy atomerőműben, férfiasnak
gondolt hobbit vagy sportot űznek, mindeközben

pedig példás családanyák, csodás társak és szuper
csajok is.
Ezzel a témaválasztással direkt nem a „kötelező” nőnap – anyák napja időszakban álltunk elő, hiszen a teljesítmény, amit „leadunk”, az év minden napján jelen
van; a nők ereje – nyilván a férfiakéval együtt – üzemszünet nélkül termeli az élet energiáját.
És hogy mitől erős egy nő? Szerintem erre senki nem
tudja a választ. Ők maguk, mi magunk sem. „Teszem a
dolgom, ahogy kell – aztán ez lesz…” – mondta nekem
az egyik interjúalanyunk. Eltökéltség, szorgalom, odaadás, állhatatosság, céltudatosság: én ezeket a tulajdonságokat azért csak kiemelném az erős nők számos
más jellemzője közül. És kiemelném azt is, hogy egy
erős nő nem szükségszerűen „férfias nő” is egyben,
sőt… Az erős jellem, a határozott akarat legtöbbször
imádnivaló kedvességgel és megejtő finomsággal
párosul, és persze vonzó, igényes küllem mögül kandikál ki… Úgy hogy, Drága Uraim, nem kell tőlünk
félni, egy kicsit sem: nem törünk férfias babérokra,
imádunk nők lenni: Önöknek, Nektek. Imádjuk, amikor kinyitják előttünk az ajtót, lesegítik a kabátunkat,
virágot hoznak „csakúgy”, és elnézőek, amikor cipővásárlási rohamunk van… (Azért a barkácskészleteket
mostantól ne hagyják őrizetlenül…)
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„Lányos játék” – Alkotó Energia
Torma Dóra | Fotó: Iványi Krisztina, Misurda Ágnes, Juhász Luca
Évszázadokon keresztül az ember egészen közel állt a tárgyakhoz, amelyek körülvették: tudta,
hogy egy-egy bútort, használati
eszközt ki, hogyan és miért készített, mennyit dolgozott vele.
A modern életben, a tömegtermelés korában viszont a dolgaink eltávolodnak tőlünk, már
nem tudjuk, ki miért nyúlt hozzá
ahhoz a székhez, asztalhoz, amit
az Ikeában vettünk, nem tudjuk,
milyen megfontolások vezették a tervezőt az adott design
megalkotásakor. A mai napig
él bennünk azonban az igény,
hogy lélekkel, történettel, személyes kapcsolódással ruházzuk
fel a körülöttünk lévő tárgyakat.
Talán ez az egyik magyarázata
annak, hogy a készen kapható
olcsó termékek korában miért
mégis különösen népszerű a
csináld magad (DIY) mozgalom
– hogy miért főként a nők körében, az egy másik fontos kérdés.

– Banális véletlen vezetett oda,
hogy elindultam ezen az úton:
festettem a szobát, és az éjjeliszekrényemre ráömlött egy doboz
festék. Én meg ahelyett, hogy letakarítottam volna, elkezdtem rákenni, aztán a fehér mellé szürkét is
kevertem. Bűn ronda lett, viszont
maga az a dolog, hogy meg tudok változtatni egy tárgyat, megragadott – mesél Misurda Ági, a

Chameeleon Design alkotója az
első lépésekről. – Persze valójában
mindig is volt közöm ilyesmihez.
A nagypapám kovács volt, és mindig azt mondta, ki kell simogatni a
formát az anyagból.
– Egy kolléganőm felvett egy bútorfestős csoportba, ahol csak
kapkodtam a fejem, hogy mi mindent lehet csinálni – kezdi Ivá-

nyi Krisztina, a Paksi Atomerőmű
kommunikációs főszakértője, az
Alkotó Energia pályázat ötletgazdája és levezénylője a saját történetét. – Aztán elrohantam egy
workshopra, ahol tortatálat festettünk; másnap már egy szekrény
volt a kezem alatt. Innentől pedig
nincs megállás: lassan már ös�sze sem tudom számolni, mennyi
mindent festettem. Volt közte für-
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dőszobai csempe, nagy szekreter
és több komód, kisszekrény, asztalok és székek tucatjával, kép- és
tükörkeretek, kaspók, dobozok és
dekorációs tárgyak garmadával.
Az nálunk teljesen normális, hogy
a család és a barátok komódot
vagy asztalt, polcot kapnak ajándékba, persze már átfazonírozva.
Az én specialitásom a fémes és
kőhatású textúrák festéssel való
kialakítása: egy tejfölös vödörből
simán készítek például mediterrán
kőhatású kaspót.
Véletlenek, családi hagyományok,
hirtelen támadt érdeklődés, számtalan ok van, amiért valaki úgy
dönt, hogy innentől a saját kezébe
veszi a tárgyai sorsát, egy azonban
biztos: igen sokakat megmozgat
a téma. A bútorfelújítókat, bútorfestőket, DIY-mestereket megszólító Alkotó Energia pályázatnak
– amelynek október elején indult
az idei etapja – több mint 12 ezer
követője van a Facebookon, a felhívására pedig tavaly, már az első
évben 1839 pályamű érkezett –
idén pedig még többet várnak.
A kezdeményezés kezdettől fogva elsősorban az ezzel foglalkozó
nőknek szól, még úgy is, hogy szerencsére mind a pályázatok során,
mind pedig a nyári Alkotó Energia
táborban kiderült, hogy azért férfiak is érzik az ehhez kapcsolódó
vonzást.
– A bútorfestés számomra egy véletlen, de nagyon heves szerelemként indult, az idő múlásával pedig
nem csupán nem csillapodik, de
egyre inkább elmélyül. Amikor a
festés kapcsán magam is része
lettem a különféle alkotói közösségeknek, elég gyorsan kiviláglott
az is, hogy az ebben megjelenő
értékek szépen összecsengenek

a munkámban, az atomerőműben jelen lévő értékekkel – meséli
Krisztina. – Atomerőműves kommunikációs szakemberként nem
tudtam nem észrevenni, hogy a
csináld magad mozgalom fejlesztése olyan támogatandó ügy, ami
az erőmű számára is hasznos lehet,
hiszen így az üzeneteink eljuthatnak egy olyan közönséghez, amelyet a műszaki jellegű információkkal eleddig nem igazán sikerült
megszólítani. Szerencsére a főnököm (dr. Kovács Antal kommunikációs igazgató) és a cégvezetés
bizalmat szavazott az ötlet megvalósításának, és úgy tűnik, hogy
a döntés helyesnek bizonyul. Mára
a Paksi Atomerőmű által életre hívott Alkotó Energia program a legnagyobb hazai DIY-projekt, amelynek sikere határozottan pozitív
befolyást gyakorolt az atomerőmű
nők általi elfogadottságára.
Hogy kerülnek ide a közösség tagjai? – Néhányan talán unatkoznak,
vagy nem tudnak egyéb módon
érvényesülni. Munkába járnak, elvégzik otthon a házimunkát, de
önmagukat nem találják ebben.
Kell, hogy legyen valami teremtés
az életükben, sokszor még akkor
is, ha van gyerekük, hiszen a nők
úgy általában a teremtésre születtek – véli Misurda Ági. – Van, aki a
pénz miatt kezd DIY-projektekbe,
mert ez olcsóbb megoldás, mint
mindig újat venni, ráadásul bármikor a saját kedve szerint változtathatja az adott darabot. De mindennél fontosabb talán a közösség
iránti igény, ami nőknél és férfiaknál is nagyon erős. Régen fonóba jártak, kukoricát fosztani vagy
táncolni, megvoltak minden évszaknak a maga közösségi helyei,
de ma már ez nincs, és mindenki
pótolni igyekszik. A férfiak eljárnak
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vadászni, pecázni, meccsre, ahol
nincs helye a nőknek, a nők pedig
ilyen utakat találnak a teremtésre.
A DIY a mi „lányos játékunk” szerintem.
A Tolnán élő Márkos Zita, akinek
gyönyörű tálalószekrénye az atomerőmű jövő évi lakossági naptárát is díszíti, az internet szerepét
emeli ki: – Én gyerekkoromban is
mindig festettem. Sepsiszentgyörgyön születtem, háromszéki gyerek voltam, és nagyon szerettem a
kreativitást már akkor is. Az utóbbi
tíz évben kezdtem el aztán erőteljesebben foglalkozni a bútorfestéssel – ennek az az oka, hogy
az internet révén kinyílt a világ.
Bútorkészítők, bútorfestők mindig is léteztek, hiszen láthatjuk a
kastélyokban a szakemberek gyönyörű alkotásait. Az internet révén
viszont már bárki hozzáférhet a
megfelelő tudáshoz, anyagokhoz,
alapokhoz, módszerekhez, csak
saját elszántságán múlik, hogy mit
tanul meg abból a hatalmas tudásanyagból, ami ott elérhető.
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Foglalkoznak azért férfiak is bútorfelújítással, bútorfestéssel, a
közösségnek ez a része igen dinamikusan nő. Néhányan, mint
a csengődi Antal György is, profi
múltjukból, művészi ihletettséggel
építették fel hobbijukat: – Az első
szakmám asztalos, később bútorfestőként is dolgoztam – meséli György. – Aztán más irányba,
a pedagógia felé fordultam, az
egyetem elvégzése után a gyermekvédelemben kezdtem el dolgozni, de a bútorok iránti szenvedély megmaradt. Rendszeresen
foglalkozom felújítással, de soha
nem megrendelésre, úgy egyszerűen nem tudok. Ha látok egy bútort, ami valamilyen szempontból
megragad, akkor elkezdem újragondolni, átgondolni, mi is legyen
belőle. Van, ami sokáig, olykor hónapokig várat magára.

Antal György naptárba került alkotása pontosan azt a történetet
teszi hozzá a puszta tárgyakhoz,
amelyet sokan annyira keresnek.
– Az asztalt egy nénitől kaptam,
a hozzá tartozó négy szék pedig
Erdélyből, egy templomból való.

„Az Alkotó Energia kapcsán gyakran felvetődik a kérdés: miért hirdet egy atomerőmű bútorfestős pályázatot? Hogy kerül a csizma
az asztalra? A válasz nagyon egyszerű. Azért hívtuk életre, hogy
a pályázat és a hozzá kapcsolódó program révén felhívjuk a társadalom figyelmét a saját kezű értékmentés és -alkotás lehetőségeire, előnyeire, és arra biztassunk mindenkit, hogy csatlakozzon
a Csináld magad! mozgalomhoz. Így nagyon sok tárgy és anyag
menekülhet meg attól, hogy hulladék legyen belőle, amit vagy
elégetnek, vagy más módon kezelnek, de mindenképpen problémát jelent a levegőtisztaság szempontjából – mindez pedig
tökéletesen illeszkedik az atomerőmű azon előnyéhez, hogy légszennyezés nélkül termel villamos energiát. Mondogathatjuk mi
a külvilágnak, hogy az atomerőmű mennyire fontos a környezeti
terhelés csökkentése szempontjából – sajnos ez így önmagában
nagyon kevés. Kevés, mert az atomenergia a nem kívánt termék
kategóriába tartozik, ez pedig azt jelenti, hogy a társadalom zsigerből elutasít minden pozitívumot, ami ezzel kapcsolatos. Kevés,
mert mondogatni valamit egészen más, mint tenni valamit. Ezért
különösen fontos számunkra az Alkotó Energia program: mert mi
magunk teszünk valamit, valami olyat, amivel másokat is cselekvésre buzdítunk. És az, amit teszünk – másokkal együtt –, az jó.
Nagyon nehéz belekötni az előnyöknek abba a hatalmas csokrába,
amit ez a program képvisel. A régi vagy használt tárgyak felújítása
nemcsak a környezeti terhelést csökkenti: megadja az alkotóknak
a kreativitás örömét, új tudást hoz az életükbe, megőrzi a tárgyakhoz fűződő emlékeket, a saját kezűleg elvégzett munka révén
anyagilag kedvezőbb megoldásokat eredményez, közösségépítő
erővel bír, hozzájárul a kereskedelem fejlődéséhez, sokak számára
egy új megélhetés lehetőségét biztosítja – hogy csak a legfontosabbak említsük.
Az, hogy ez a program egyébként kommunikációs előnyöket is
biztosít az erőmű számára, már csak a hab tortán – de természetesen nem elhanyagolható tényező. Az Alkotó Energia pályázat
tavalyi első fordulója során több mint hárommillió emberhez sikerült eljuttatnunk az üzenetünket: azt, hogy az atomerőmű számára fontos a levegőtisztaság, az értékőrzés, a tudásmegosztás,
a közösségépítés. És mert mindezt nem közvetlenül az atomerőmű mondta, hanem annak egyik „almárkája”, az emberek, egészen pontosan a nők hajlandóak voltak meghallgatni mindezt. Ami
azért nagyon fontos, mert amikor az atomerőmű elfogadottságát
vizsgáljuk, évtizedek óta jól láthatjuk, hogy a nők sokkal elutasítóbbak velünk szemben, mint a férfiak. A Csináld magad! mozgalom viszont, aminek mi most „az élére álltunk” pontosan a nők körében terjed hatalmas mértékben, így az Alkotó Energia program
a számunkra legkritikusabb közönség számára ad valami olyat, ami
neki fontos.” – Iványi Krisztina
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A sakkbábukat egy szimpatikus fiatal pártól vettem, akik a házukra
gyűjtöttek, azért árulták a dolgaikat a piacon. A kalocsai mintát a
szomszédomban lakó néni tervezte meg. Minden részlethez tartozik
egy arc, egy hely.
– Az öröm, amit a saját kezű alkotás
ad, minden alkalommal hihetetlen jó érzés, bármennyit alkotunk
is. Már a felújítani való alanyok
megtalálása is örömet okoz: ki ne
ismerné a kincskeresés izgalmát?
Meglátni a kidobott tárgyakban
a lehetőséget, eltervezni, milyen
is legyen majd, végigjárni a felújítás egyes fázisait, ahol már annak
is örülünk, amikor sikerül eltávolítani sok évtizednyi festéket, arról
nem is beszélve, ha valami olyan
problémát oldunk meg, amivel addig nem találkoztunk, mind-mind
öröm, sikerélmény, amit természetesen mindig az elkészült mű
koronáz meg. Örömet okoz megmutatni másoknak azt, amit a saját
kezünkkel hoztunk létre, örömet
okoz minden nap használni vagy
ajándékba adni, öröm és büszkeség az így megszerzett tudá-

Misurda Ágnes
sunkkal segíteni másoknak – teszi
hozzá Iványi Krisztina. – Amiben
teljesen bizonyos vagyok, mert sokaknál megtapasztaltam, hogy az
alkotás megváltoztatja az embert.
Az alkotás nemcsak felszabadít és
lehetőséget nyújt az önmegvalósításra, de a tudás, a tapasztalat
önbizalmat is ad, az elkészült mű
kapcsán beszerezhető dicséretekről már nem is beszélve. Remélem,
hogy a férfiak örülnek ennek a változásnak, hiszen így lekerül róluk

az „Ugye megcsinálod, Drágám…
most, azonnal…?” terhe. A saját jogon való barkácsolás persze nem
jelenti azt, hogy mi nők mostantól
mindent meg fogunk tudni vagy
akarni csinálni: inkább csak jobban
ki fogjuk tudni egészíteni a férfiakat, mert fejlődnek a készségeink.
Arra azért nem számítok, hogy ezres létszámban kezdenek el vizet
és gázt szerelni a csajok, vagy hogy
tömegesen kérnek majd CNC-t karácsonyra…
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,,…az emberek általában attól félnek, amiről
kevés az információjuk.”

Meggyőző erő
Nők a nukleáris energetikában
Lehmann Katalin | Fotó: Bodajki Ákos, saját archívum
Talán nem túlzás kimondani azt, hogy a nők a kommunikációban a legerősebbek – egyszerűen így vagyunk kódolva, de nem mindegy, hogy miről, mit és hogyan beszélünk mi nők. Nemzetközi kezdeményezés eredményeként a csernobili események után jött létre 1992-ben a Women in Nuclear Global (WiN
– Nők a nukleáris energetikában) a WiN Magyarország szakcsoport is, akik tényszerűen, nyitottan és
őszintén, a nukleáris területen dolgozó magyar nők bevonásával kívánnak beszélni a nukleáris energetikáról nőknek, időseknek és fiataloknak, valamint nem utolsó sorban a férfiaknak. A WiN küldetéséről,
feladatairól és eredményeiről beszélgettem Endrei Katalinnal és Szabó Ágotával, a szervezet társelnökeivel.

Szabó Ágota
– Huszonöt évesek vagyunk. Eredetileg a csernobili
katasztrófát követő kommunikációs igények kapcsán
merült fel, hogy valamiféle teljesen más kommunikációra van igény a nukleáris ipar részéről, és ekkor merült
fel a gondolat, hogy a nők egy kicsit talán másként tud-

nának kommunikálni, mint a férfiak. Ezért alakult meg
tehát a WiN szervezete 1992-ben, ezzel egy időben a
magyarországi szervezete is. Mi hivatalosan a Magyar
Nukleáris Társaság szakcsoportjaként működünk, de
ettől függetlenül minden ország női szervezete egy
hálózatot alkot. Ez a WiN Global, amelyen belül különböző térségeknek is van egy-egy csoportosulása, így
mi a WiN Europe megalakításában vettünk részt 2010ben – válaszol Szabó Ágota, a WiN Magyarország
társelnöke (aki elnöksége mellett főtechnológusként
dolgozik az atomerőműben) arra a kérdésemre, hogy
milyen céllal alakult meg a nemzetközi és hazai WiN
szervezete és milyen annak a felépítése.
– A nukleáris energia körüli téveszmék az országban
is jelen vannak. Az emberek általában attól félnek,
amiről kevés az információjuk, ezért jött létre a WiN
és a WiN Global Magyarország területileg illetékes
szervezete, hogy ezeket a félelmeket, ezeket az ismerethiányokat eloszlassa. A WiN jelenleg 109 országban van jelen, és 35 000 tagot tud már a sorai közt
– tájékoztatta magazinunkat Endrei Katalin társelnök,
az MVM Zrt. vezérigazgatói tanácsadója, majd arról
kezdünk el beszélgetni, hogy melyek a szervezet főbb
tevékenységei.

Bennünk az erő
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Fontos a megfelelő kommunikáció
Sokszor beszélünk arról, hogy milyen nagy jelentősége van a megfelelő kommunikációnak, ez a téma pedig valószínűleg sosem évül el. Egy helyesen kódolt
és dekódolt üzenetnek jelentős társadalmi következményei lehetnek, de a meggondolatlan kommunikáció komoly félreértéseket képes okozni mind a feladó,
mind pedig a címzett számára egyaránt, ezért fontos
a megfelelően megválasztott párbeszéd.
– A kommunikáció, a szakmai ismeretek közérthető
átadása képezi a legfőbb tevékenységet a WiN életében – mondta el Endrei Katalin. – Azért vagyunk,
hogy a nők beszéljenek a nőkkel; minél egyszerűbben, minél jobban értelmezhetően fogalmazzák meg
azokat az üzeneteket, amelyeket a nukleáris ipar el
akar juttatni az emberek irányába. Nagyon fontos lenne, hogy a lehető legtöbb emberhez tudjanak szólni,
minél nagyobb körben tudják terjeszteni ezeket az információkat, amivel rendelkeznek.
– Úgy látjuk, tapasztaljuk mindannyian, hogy a nők nagyon más stílusban kommunikálnak – folytatja a beszélgetést Szabó Ágota –, elég csak arra gondolnunk,
hogy otthon is milyen sokat kell kommunikálnunk a

A szakcsoport céljai, hogy…
…a tagok tudása, ismerete és tapasztalata alapján
objektív párbeszédet folytasson a lakossággal, különösen a nőkkel az atomenergia alkalmazásairól
és a vele együtt járó sugárzás hatásairól,
…párbeszédet építsen ki a lakossággal annak érdekében, hogy eloszlassa a társadalomban a nukleáris technika kapcsán kialakult negatív képzettársításokat és félelmeket,
…biztosítsa az ismeret és a tapasztalat megosztását
a tagok, az MNT más szakcsoportjai, a WiN Global
és a WiN Europe felé,
…karrierlehetőséget mutasson be a nukleáris technika területén, különösen a fiatal nők számára.

gyerekekkel, megérteni a világgal kapcsolatos kérdésüket és megválaszolni azokat úgy, hogy egy gyerek is
megértse. A nők szociális érzéke más, mint a férfiaké,
és ezt próbáljuk meg mi kihasználni.

Endrei Katalin
Egy egyre bővülő szervezet és munkája
Ahogy a nemzetközi, úgy a magyarországi WiN is
folyamatosan bővül, jelenleg 50 fő körüli a tagság.
Vannak aktív és passzív tagok, akik a nukleáris iparból, a nukleáris kutatási területekről, illetve a nukleáris biztonsági területekről kerülnek ki. Vannak a tagok
között egyetemi tanárok, vannak, akik az MVM-nél,
az ERŐTERV-nél, a Központi Fizikai Kutatóintézetnél
vagy az Országos Atomenergia Hivatalnál dolgoznak.
Arra kérdésemre, hogy milyen programokon vesznek
részt a szervezettel, Endrei Katalin társelnök a következőket válaszolta:
– Részt veszünk a tatai Víz, Zene, Virág Fesztiválon és
sárkányhajóversenyeken, a paksi Gastroblues Fesztiválon, ahol nemcsak főzünk, hanem zsűriként is
jelen vagyunk. Ilyenkor standdal megyünk ki, totót
készítünk, amelynek kitöltéséért ajándékokat adunk,
mindemellett a Gastroblueson megkínáljuk a kedves
közönséget étellel, amelyet mi magunk készítünk.
Emellett vannak kevésbé populáris programjaink,
ilyenek például az atomerőmű-látogatások. Itt jelentős civil szervezeteket keresünk meg, illetve véle-
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ményformáló hölgyekkel vesszük fel a kapcsolatot,
és hívjuk meg őket egy látogatásra. Igyekszünk olyan
szereplőket is megtalálni, akik a saját benyomásuk
alapján fognak ítéletet hozni a nukleáris energetikáról. Tájékoztatjuk őket arról, hogy a nukleáris energia
nem tesz kárt az emberi szervezetben, hogy a biztonság prioritást képez, és hogy semmilyen olyan egészségkárosodást nem szenvednek az emberek a nukleáris energia megtermelésétől, ami a későbbi életük
minőségének romlását eredményezné.
A nők szerepe a nukleáris iparon belül
– A nők jelenléte a nukleáris iparban jelentős hozzáadott értékkel bír – folytattuk a beszélgetést Endrei
Katalinnal. – Pszichológiailag kimutatott, hogy egy nő
több tekintetben másként gondolkodik, más módon
közelít meg dolgokat, mint egy férfi. Erre a látásmódra

is szükség van ahhoz, hogy hatékonyan tudjon működni
ez az iparág. A fiatalok megtalálásában ki lehetne egzaktabb, mint egy tanár, így öröm számunkra, hogy az
ELTE-ről is van tagunk Radnóti Katalin alelnök társunk
személyében. Sokrétűek vagyunk, sok területen dolgozunk. Jómagam a Dunaújvárosi Egyetemen tanítok
kommunikációs készségfejlesztést, fiatalokkal találom
meg a napi kapcsolatot, velük rendszeresen találkozom,
széleskörűen tudom tájékoztatni őket arról, hogy amitől esetleg félnek az atomenergia-termeléssel kapcsolatban, az tulajdonképpen indokolatlan. Az energetikának az irányításában is egyre több hölgyet találhatunk,
például az energiaügyért felelős helyettes államtitkár,
Kádár Andrea Beatrix
Szabó Ágota arról is beszélt, hogy miért csatlakoztak
még évekkel ezelőtt a Lányok Napja elnevezésű országos rendezvényhez. – A nők sajnos már az egyetemeken alulreprezentáltak a műszaki területeken, így aztán

Miért fontosak a nők
az atomiparban?

Pék Eleonóra, WiN-tag: Sajnos még napjainkban is
társadalmunk patriarchális múltját hurcoljuk. Meg kell
szabadulnunk előítéleteinktől és megadni a lehetőséget a képesítéssel bíró nőknek, hogy bizonyíthassanak
az iparágon belül.

Hadnagy Jelena, WiN-tag: Atomerőműben dolgozni
azt jelenti, hogy korszerű, élenjáró technológiát alkalmazó létesítményben dolgozom, ahol nagy odafigyelésre és felelősségvállalásra, valamint állandó szakmai
fejlődésre van szükség. A nők a nukleáris iparban egyelőre inkább kivételnek számítanak, de talán éppen
emiatt jobban oda is figyelnek ránk. A nők nagyobb
figyelmet fordítanak a környezetükre és ezért talán jobban meg is bíznak bennük. A nők veleszületett pedagógia képessége révén egyszerűen el tudják magyarázni a bonyolult műszaki folyamatokat a gyerekeknek
vagy a laikus felnőtteknek egyaránt. Így nehéz lenne
alulértékelni a nők szerepét az atomenergetikában.

Bennünk az erő
a nukleáris iparon belül is. Vezető pozíciókban pedig különösen ritkán fordulnak elő. Nemzetközi viszonylatban
azért találunk női vezérigazgatót, ügyeletes mérnököt
is akár. Az erőműben 20% körüli a hölgyek aránya, de
ezt a „magas” számot is csak a humán és pénzügy vonalon dolgozó nőknek köszönhetjük, a műszaki területen elenyésző a nők száma. Éppen ezért megpróbáljuk
erre a területre vonzani a fiatal lányokat: a továbbtanulás előtt álló lányokat célozza a Lányok Napja országos
rendezvény, évekkel ezelőtt csatlakoztunk az eseményhez az erőmű segítségével, engedélyével és bemutatjuk az erőművet az ide látogató lányoknak. Az Országos Szilárd Leó fizikaversenyen a legjobb eredményt
elérő lány számára rendre különdíjunk is van, egy egész
napos, különleges erőmű-látogatás. Próbáljuk megmutatni a fiatal lányoknak, hogy ez a különleges terület is
való nekik, ahogy dolgoznak itt hölgyek minden területen, vágjanak neki bátran a továbbtanulásnak.
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A WiN Magyarország nemzetközi kapcsolatai

Rendszeres találkozásaik vannak a nemzetközi anyaszervezettel; a WiN Globallal és ugyanilyen rendszerességgel találkoznak a WiN Europe-pal is. A WiN
Global rendezvényein is igyekeznek minél többször
részt venni, a tavalyi Abu Dhabi konferencián például
Szabó Ágota társelnök, míg az idei kínai konferencián a külügyekért felelős alelnök, Kissné Ludmilla vett
részt. A magyarországi WiN-szervezet meghívására a WiN Global vezetősége az idei évi közgyűlését
Magyarországon tartotta. Jelentős rendezvény volt a
Paksi Atomerőműben a 32 ország energetikai regulációs szervezeteit tömörítő szervezet, az ERRA (Energy
Regulators Regional Association) delegációjának fogadása, melynek szervezésében és lebonyolításában
Endrei Katalin mint a WiN társelnöke aktív szerepet
vállalt.

Ágh Mária, WiN-tag: A társadalom túlnyomó többsége (Pakson kívül) csodabogárként tekint az itt dolgozó
emberekre. A bennük élő előítélet oldásában tudunk
segíteni, lám Pakson is van élet, vannak gyerekeink.
Megéljük a nyugdíjat, nem vagyunk az átlagnál jobban
sújtva a rákos megbetegedésektől. Mindig elmondom,

hogy azzal, hogy mi az atomerőműben dolgozunk, ellenőrzik a sugárzás mértékét, legalább tudom mekkora
sugárzást kapok. Viszont a környezetünk által létrejövő sugárzás mértékéről szinte nincs is tudomásunk. pl.
CT, röntgenezés, mammográfia. Legyünk kritikusak, de
csak a tények ismeretében!

Bódis Zoltánné, WiN-tag: Megemlíteném Yukiya
Amano úr, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség
(NAÜ) főigazgatójának mondását, ami a NAÜ honlapján is olvasható: „A nők a kezdetektől fogva a nukleáris
tudomány élvonalában vannak. A nők azonban továbbra is alulreprezentáltak a nukleáris ágazatban.” A NAÜ
is elkötelezett a nemek közötti egyenlőség elérése érdekében, ezért folyamatosan keres lelkes és motivált
embereket a tudomány, a technológia, a vezetés és az
adminisztráció területén, hogy dolgozói körében növelje a professzionális nők számát.
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Nők az áramgyárból
Susán Janka | Fotó: Bodajki Ákos
Az atomerőmű kimondottan technikai, technológiai, műszaki terület,
és emiatt jóval több férfi dolgozik itt, mint nő. A nők előtt is ott a lehetőség, hogy mérnöknek, informatikusnak vagy egyéb tradicionálisan
férfiasabb szakmát tanuljanak ki, majd később ebben dolgozzanak,
azonban számuk lassan növekszik csak. Két kolléganőt kérdeztem arról, hogyan kerültek erre a területre, és milyen itt az erőműben nőként
dolgozni.

Bogárné Dávid Erzsébet
Magyarország első női
atomerőmű-gépésze
–– Mivel foglalkozol a mindennapokban az erőműben, mi a munkád?
–– Legfőképp a dízelgépek és segédberendezéseinek – a kis- és
nagynyomású kompresszorok és
a hűtőgépek – ciklikus karbantartásával és eseti hibaelhárításával
foglalkozom, de ehhez még hozzájönnek alkalmanként a turbinák is.
A konkrét szerelést természetesen
nem én végzem. Az ehhez szükséges hatóság felé történő engedélyezési feladatokat, a munkák és
az ahhoz kapcsolódó alkatrészellá-

tás megtervezését, a szerződések
megkötésének előkészítését kell
elvégeznem. Jelenleg berendezésmérnökként dolgozom a Gépész
Műszaki Osztályon a turbina-, dízelberendezés csoportban.
–– Hogyan döntöttél a műszaki pálya mellett?
–– Amikor az általános iskola befejezéséhez közeledtem, a tévében
és az újságokban egyre többet lehetett hallani és olvasni az atomerőmű építéséről, az 1. blokk egyre közelebbi elindításáról. Engem
mindig a matematika és a fizika
érdekelt, ilyen irányban szerettem
volna továbbtanulni. Pécsen, a Vegyipari Gépészeti Szakközépiskolában indította az atomerőmű az első
atomerőmű-gépész osztályt, ahová
végül jelentkeztem, és fel is vettek.
A közel harmincfős osztályban ketten voltunk lányok, de az első félév
végére egyedül maradtam. Érdekességként elmesélem, hogy akkor
ott dolgozott, és tanított is engem
Ronczyk Tibor, aki az ESZI későbbi
igazgatója lett. 1984-ben érettségiztem az ország első női atomerőmű-gépészeként, az érettségi
bizonyítványomat az erőmű akkori
oktatási osztályvezetője írta alá.
–– Milyen volt diáknak lenni a sok
fiú között?

–– Eleinte nagyon nehéz volt, de
aztán ahogy lassan nőtt be a fejük
lágya, egyre könnyebb lett. Aztán
érettségi után munkát ajánlott az
erőmű. A fiúkat primer köri gépészként, engem vízelőkészítő kezelőként a vegyészetre vettek fel három műszakos munkakörbe. Munka
mellett vegyipari gépész technikusi
végzettséget is szereztem. Két-három év múlva műszakvezetővé neveztek ki, és ott dolgoztam közel tíz
évet, egészen a kislányom megszületéséig. Gyed után egy műszakban folytattam a munkát tovább a
pótvíz-előkészítőben, majd a turbinagépházban a szekunder köri
laboratóriumban. A vegyészetről
tizenhét év után pályázat útján kerültem a jelenlegi osztályom elődszervezetéhez. Szervezeti átalakítás
után rajtam kívül a csoportunkban
mindenki főiskolát végzett férfi lett,
emiatt negyvenéves koromban én
is gépészmérnöki végzettséget
szereztem.
–– Láttad-e előnyét, hogy nőként
ezt a területet választottad?
–– Nehéz volt, és nehéz most is
nőként férfiak között érvényesülni.
Sokkal többet kell letenni az asztalra, hogy elfogadjanak. Idő kell
ahhoz, hogy szakmailag is elismerjenek.
–– Változott ez akár pozitív, akár
negatív irányba az évek során? Ha
most kezdenéd a szakmát, kön�nyebb vagy nehezebb lenne?
–– A nők száma nem emelkedett
alapvetően, még most is kevesen
vagyunk ezen a területen. Technikusként talán többen dolgoznak,
de mérnökként tényleg csak páran.
Munkát találni manapság biztosan
nehezebb, mint amikor én kezdtem.
A férfiak elég összetartóak, van köztük olyan, aki szívesebben beszéli
meg a munkát férfi kollégával, attól
függetlenül, hogy én is tudnék vá-
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laszolni a kérdésére. Vannak azért
olyanok is, akik elismerik, tudják,
hogy nőként mindig betartjuk a
határidőket, és precízek vagyunk,
ezzel tudunk kitűnni közöttük. Harminchárom éve dolgozom az atomerőműben, de úgy gondolom, hogy
ha ma kellene döntenem a pályaválasztásról, akkor is ezt a területet
választanám.
Családbarát MVM

Az MVM Magyar Villamos Művek
Zrt. „Gyerekbarát iroda kialakítása
a székházon belül” projektje nyert
idén az Emberi Erőforrások Minisztériuma „Családbarát Munkahely”
pályázatán. A társaság célja, hogy
a nyertes projekt megvalósításával
megfelelő körülményeket biztosítson kisgyermekes dolgozói számára. Ennek érdekében olyan alternatív munkaállomásokat alakít ki, ahol
munkavállalói gyermekeiket maguk
mellett tudva dolgozhatnak.

Szinger Ádámné Kati
a legrégibb női belépő
–– Mivel foglalkozol a mindennapokban az erőműben?
–– Vízvizsgálattal foglalkozom, a
szekunder köri tápvízrendszer tisztaságának az ellenőrzése a munkám
analitikus laboránsként. A Duna

vizéből állítja elő a pótvíz-előkészítő üzem azt a nagy tisztaságú
sótalanított vizet, ami végső soron
bekerül majd a turbinákba. Erre a
közegre rendkívül szigorú minőségi
előírások vannak, laboratóriumunknak a feladata ezen paraméterek
betartásának az ellenőrzése, amely
során a vízben oldott anionok koncentrációját vizsgáljuk. Ezeket a
méréseket ionkromatográffal végezzük, a mai analitikának az egyik
topműszerével. A jelenlegi szoftverrel vezérelt, automata mintaváltóval
felszerelt készülékünket körülbelül
három éve használjuk. A vizsgálatok célja azoknak az anyagoknak a
mennyiségi meghatározása, amelyek korróziót okozhatnak a szekunder köri berendezésekben.
–– Hogyan választottad a vegyészeti területet, ezt a munkát?
–– Az általános iskolában már ez
a terület érdekelt, szerettem a
kémiát. Osztálytársammal, barátnőmmel, aki most is a kolléganőm
és barátnőm, Horváthné Adorján
Rozáliával ezért választottuk Veszprémben a vegyipari szakközépiskolát. Rózsikával együtt végeztük
el, majd együtt kezdtünk el itt az
atomerőműben dolgozni 1976-ban
az ERBE-nél. Következő évben lettünk az akkori PAV dolgozói, és azóta eltelt negyven év… Még az is
lehet, hogy egy időben megyünk
nyugdíjba is.
–– Mi változott a munkád során?
–– Fejlődtek az eszközök, a műszerek, a vizsgálati módszerek, az analitikába is bevonult az informatika.
Az iskolában, ahol végeztünk, voltak
már nagyon jó műszereink, és aztán
amikor idekerültünk a kazánházba,
a kis vízlágyítóba, visszaléptünk ahhoz képest. Még cseppentős üvegből „titráltunk”. Amikor felépültek a
jelenlegi laborok 1978-ban, azokat
mi rendeztük be. Nagyon izgalmas
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A Paksi Atomerőműben a munkavállalók mintegy 20 százaléka nő – többségük szellemi, kisebb részük fizikai

munkát végez, 51-en pedig vezető
beosztásban dolgoznak. A vállalat
törekszik arra, hogy segítse őket – és

természetesen a férfiakat is – a ma-

gánéleti és munkahelyi szerepek ös�szehangolásában, az egyensúly megteremtésében, például egészségügyi
programok, a gyermeket vállalók

számára extra szabadnapok, a családi élet megszervezését segítő intézkedések, tájékoztató kiadványok,

egyéb támogatások révén. A hazai

vállalatok között is kiemelkedő intézkedések az évek során számos díjat,
elismerést hoztak a társaságnak:

––„Legjobb női munkahely”, 2007
––„Szívbarát munkahely”, 2009

––„Legegészségesebb munkahely”,
2011

––„Családbarát munkahely”, 2012
–– „Kerékpárosbarát munkahely”,
2013

––„Családbarát vállalat”, 2014

––„Családbarát munkahely”, 2015

volt, ahogy érkeztek a korszerű műszerek, kipróbáltuk, beüzemeltük
őket, és eldőlt, hogy melyiknek ki
lesz a „gazdája”.
–– Ha most kezdenéd a pályádat,
könnyebb lenne vagy nehezebb?
–– Azt gondolom, a mai pályakezdőknek nehezebb. Az atomerőműben dolgozni régen is és most
is rang volt. Aki itt talál magának
munkát, annak lehet egy kis biztonságérzete, de amikor én kezdtem,
ez még inkább így volt. Szakmailag
is biztosan más lenne, mert abba a
munkafolyamatba kell betanulnia,
amit kialakítottunk. A mi feladatunk
most az, hogy úgy adjuk át a stafétát a jelenlegi pályakezdő kollégáknak, hogy ők is célba érjenek.
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EGYENLŐ(tlen)SÉGGEL
Váczi Gergely | Fotó: saját archívum

A nőknek nehezebb. Ez az élet sok területére elmondható, de a munkavállalás, az egyenlő bánásmód
és bérezés kérdése, vagy éppen a szülés után a munka világába történő visszailleszkedés és elhelyezkedés mindenképpen egyenlőtlenné teszi a „pályát”. Csoknyai-Horváth Gabriella mindent tud erről. A
Tesco európai régió szervezetfejlesztési vezetőjeként öt ország munkaerőpiacára volt rálátása. Tehát
látta, ismeri a női felső vezetők sokszor irigylésre kicsit sem méltó életét. Kisgyermekes anyaként pedig
saját bőrén tapasztalta meg a kismamák sanyarú sorsát a munkába való visszatéréssel kapcsolatban.
Ő azonban megtalálta a kiutat… Jelenleg HR-tanácsadóként férjével együtt vezeti tanácsadó cégüket,
ami megfelelő szakmai kihívást és kellő rugalmasságot biztosít számára. Az Atomerőmű magazinnak
azonban nem csak a kudarcokról és sikerekről beszélt. Pillanatokon belül az is kiderül, hogy véleménye
szerint hogyan és milyen eszközökkel lehetne a hazai női munkavállalók helyzetén javítani, és mivel lehetne hatékonyabbá tenni a különböző vállalatok működését.

–– Beszélgetésünk fő csapásvonala a női foglalkoztatás, de mielőtt
ennek mélyére ásnánk, tisztázzuk,
hogy mi is egy HR-s, egy HR-vezető feladata egy cég életében? Valamint, hogy lehet-e különbséget
tenni, kis, közepes és nagy vállalkozás között HR-s szemmel?
–– Azt gondolom, hogy a HR-vezetők feladata az vállalat méretétől
függetlenül mindenhol ugyanaz.
Nyilvánvalóan a munkavállalóknak
az egész életpályáját végigkísérni
és támogatni, illetve a vállalatnak
a munkáltatói márkáját erősíteni a
piac felé. Továbbá a vezetőknek az
igényeit, szükségleteit kiszolgálni
abban a tekintetben, hogy mindig
legyen megfelelő tudású és megfelelő számú szakember ott, ahol
szükség van rájuk. Ez a vállalat
méretétől függetlenül mindenkire
igaz. Ami a különbség lehet, hogy
egy kisebb vállalatnál ezt lehet,
hogy egy személyben csinálja va-

laki, míg egy nagyvállalatnál akár
minden egyes területre, minden
egyes tevékenységre külön-külön
kis csapatok állnak rendelkezésre,
akik kidolgozzák a folyamatokat.
–– Ez a munka nagyfokú empátiát
igényel. Mi a tapasztalata? A nők
vagy a férfiak a jobb HR-sek? Persze, ha lehet egyáltalán különbséget tenni.
–– Ez egy elég éles kérdés. Mármint, hogy nemek szerint lehet-e
különbséget tenni köztük. Én azt
hiszem, nem is tudnék.
–– Akkor mi a gyakorlati tapasztalata?
–– Azt általánosságban el lehet
mondani akár a vezetőkre, akár
egyéb munkakörben dolgozókra,
hogy a nőknek egy kicsit magasabb az empátiás szintje, az érzelmi intelligenciája. Ezek a tulajdonságok nagyon sok helyzetben
tudnak pozitív hatást gyakorolni.
Ennek ellenére nagyon jó férfi ve-

zetőkkel is találkoztam már, akik
ezzel a képességgel meg vannak
áldva. Azt gondolom, hogy ha a
vezető – mindegy, hogy férfi vagy
nő – figyelni akar a csapatára és
segíteni akarja őket, akkor az menni fog neki nemtől függetlenül.
Mindennek ellenére az új megközelítés néhány évtizede, hogy pont
azért szeretnének több nőt behozni a vezetői csapatokba, akár az
igazgatótanácsokba, mert a nők
egy kicsit máshogy viselkednek,
más stílusban irányítanak. A férfiak vállalkozószelleműbbek, a nők
meg inkább biztonsági játékosok,
és ez egy nagyon jó egyensúlyt
tud teremteni egy vezetői csapatban.
–– Egyébként mit lehet elmondani a női és férfi arányokról a hazai
vállalkozások esetében? És mi a
tapasztalata a vezetőségi testületekkel kapcsolatban? Ott milyen
arányban vannak hölgyek?
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–– Ez változó, de az biztos, hogy
a hazai helyzet általánosságban
az egyik legrosszabb az Európai
Unión belül. De hadd mondjak példákat is. Magyarország a nők és
férfiak foglalkoztatottsági aránya
tekintetében az EU-ban a középmezőnyben van. A nők és férfiak fizetése közötti különbség általában
15%, ami szintén középmezőny az
EU-ban. A nők aránya a nagyvállalatok felső vezetésében (azaz a
vezérigazgató és igazgatótanács)
tekintetében az EU-átlag 23,9%, a
magyar átlag 12,3%, ezzel Magyarország a 21. a 28 országos összehasonlításban. Érdekesség továbbá,
hogy a nők aránya a parlamentben
és a kormányban EU-s összehasonlításban 9,5%-kal a leggyengébb,
tehát itt Magyarország az utolsó
a sorban. Vannak irányelvek, ajánlások az EU-tól, amiket nagyobb
vállalatok követni szeretnének.
Ugyanakkor arra oda kell figyelni,
hogy ne azért válasszanak ki valakit, mert nő. Az a fontos, hogy
mindig meg kellene teremteni az
esélyét annak, hogy a nők is megkaphassák ugyanazt a feladatkört.
–– És minden esetben meg is szeretnék kapni ugyanazt a feladatkört a hölgyek? Nem szólhat közbe
a családalapítás vágya vagy a már
meglévő gyermek nevelése?
–– De. Olyannyira, hogy erre egy
kifejezés is létezik. Az úgynevezett
üvegplafon jelenség. Ez egy láthatatlan határvonal, amit egy bizonyos szinten már nagyon nehezen
lépnek át a nők a karrierépítésük
során. Van, hogy nem is a lehetőség nincs meg, hanem a nők maguk fogják vissza magukat ebben
az előrelépési lehetőségben, és
nem vállalnak el egy magasabb
pozíciót, mert már tervezik, hogy
1-2 éven belül úgyis más irányt vesz
az életük.
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Női vezetőkkel működő cégek aránya létszám-kategória szerinti bontásban

* Forrás: Központi Statisztikai Hivatal Munkaerő-piaci esélyegyenlőség adatsor (2015-ös adat)

–– Ez miért alakult így? Lehet erre
választ találni?
–– Ez egy természetes folyamat.
A nők 30 és 40 év között valamikor
meg fogják állítani a karrierjüket
a gyermekvállalás miatt legalább
egy-két évre, de ha több gyereket
vállalnak, akkor hosszabb időre is.
Ez mindenképpen lelassítja, vis�szaveti azt a fajta karrierutat, ami
a férfiaknál ilyen szempontból töretlenül halad tovább. Én egyébként a saját környezetemben azt is
tapasztalom, hogy egyre jellemzőbb a karrierúton történő megállás vagy akár teljes más irányba
történő fordulás.
–– Ez egy tökéletes pont, mikor
egy kicsit személyesebb vizekre evezhetünk. Ugyanis az Ön
karrierjében is volt egy tudatos
megállás a családalapítás miatt.
Hamarosan erre is bővebben kitérünk, de előtte hadd kérdezzem
a női vezetői tapasztalatokról. Ön
a TESCO-nál régiós szervezetfejlesztési vezető volt. Mi a tapasztalta? A ténykedése könnyebb
vagy nehezebb volt női mivoltából fakadóan?
–– A nemem miatt nem volt soha
könnyebb vagy nehezebb. Mivel
a vállalat nemi szempontból elég

kevert, így egyáltalán nem volt
ebben nehézség. Lehet, hogy egy
más kultúrájú vállalatnál vagy egy
más nemzetiségi kultúrában, ahol
kevésbé jellemző mondjuk a nők
szerepe a vezetői pozícióban, ott
talán különlegesebb vagy nehezebb is a helyzetük. Szerintem nálunk, Európában ez már nem okoz
problémát.
–– És mi a helyzet a szülés után a
munka világába történő visszatéréssel?
–– Azt gondolom, hogy ez egy
sokkal szélesebb körű probléma,
mint az, hogy nőt vagy férfit veszek-e fel. Hogy vissza tudom-e
vagy vissza akarom-e venni a
kismamát a gyes után is. A kismamáknak a fele nem tud vis�szamenni a régi helyére, nem tud
visszamenni a régi cégéhez.
–– Hivatalosan vissza kellene vennie?
–– Igen. Történtek olyan törvényi
módosítások, amik segítenék a
visszatérést, de közben, ha nincs
megfelelő munkakör, akkor meg
nem kell visszavenni.
–– Akkor most mi a gyakorlat?
Mennyire könnyű vagy nehéz
mindez? Ön is kismama, egy hároméves kisfiú boldog édesanyja.

Mi történik, mikor vissza akarnak
illeszkedni a munka világába?
–– Ott van a kormányzati segítség,
az ösztönzés, hogy a munkáltatók
vegyék vissza a kismamákat minél
előbb, hogy visszailleszkedhessenek a munkába. Erre hozták a gyed
extra nevű törvényt, ami egyrészt
lehetővé teszi, hogy már a gyermek féléves korától visszamehessen a kismama dolgozni, és hogy
ne veszítse el a gyermek után járó
ellátást is, illetve hogy a munkáltatók kapnak járulékkedvezményt,
amellyel akár évi 282 000,-Ft/fő
megtakarításuk lehet, ha kismamát foglalkoztatnak. Tehát ez az az
ösztönzés, amit nyilván a kormány
azért vezetett be, hogy segítse a
kismamáknak a munkába történő
visszaállását, és hogy a munkáltatókat is szívesebben vegyék őket
vissza. Mindamellett kell egy megfelelő bölcsődei ellátás, ami még
nem áll teljesen rendelkezésre, bár
ebben is történtek most törvénymódosítások és előrelépések.
–– Akkor, ha jól értelmezem, tulajdonképpen a visszailleszkedés az
az anyai létből fakadóan nehéz, és
nem a munkaadó részéről?
–– De ott van a munkaadó része is. Mindenképpen gyökeres
szemléletváltás kell, mert a munkaadóknál még sok helyen az van,
hogy amikor a kismama kiesett a
munkából, ugye nyilván pótolták.
Nem biztos, hogy vissza tud illeszkedni, illetve van egy nagyfokú félelem amiatt, hogy nem lesz olyan
megbízható munkaerő, hiszen a
gyerekbetegségek miatt sokkal
többet fog hiányozni. De persze
látni azért jó tapasztalatokat meg
jó példákat is. Egyre több vállalat
ismerte föl, hogy ha némi rugalmasságot biztosít a kisgyermekes
anyáknak, akkor nagyon-nagyon
hálás és megbízható, elégedett és
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elkötelezett munkavállalót „kapnak”, mivel azt a rugalmasságot,
amit a munkáltató tud biztosítani,
nagyon megbecsülik.
–– Gyakorlatban hogy néz ki ez a
fajta rugalmasság?
–– Hadd mondjak példákat. Vannak hotelláncok, ahol már kifejezetten részmunkaidőben foglalkoztatnak kisgyermekes anyákat,
például a szobalányi tevékenységekre, illetve az áruházláncoknál
elsősorban a pénztárosi munkakörben nagyon magas a részmunkaidősök aránya. Most én
tanácsadóként dolgozom együtt
egy olyan könyvelőcéggel, aki
kifejezetten felismerte, hogy távmunkában tudja foglalkoztatni a
kismamákat, akik lehet, hogy a
szabadidejükben, illetve nekik alkalmas időpontokban végzik el a
munkát, viszont megbízhatóan és
ugyanolyan jó minőségben elvégzik, mint hogyha bent ülnének az
irodában. Cserébe sokkal elkötelezettebbek, hiszen tudják, hogy
ezt a rugalmasságot máshol nem
nagyon kapják meg.
–– Tehát akkor ez lehet a megoldás mondjuk hosszú távra?
–– Igen. Erre a bázisra lehetne építeni, és azt gondolom, hogy azok
a munkáltatók, akik ezt felismerik,
ebből egy jó, megbízható munkavállalói bázist tudnak építeni.

–– Korábban említette, hogy hozzávetőlegesen 50%-os a visszailleszkedési arány a kismamák esetében. Mennyi ideig kell munkát
keresniük?
–– Erre különböző statisztikák vannak. Egy toborzási statisztika azt
mondja, hogy a hiányszakmákban
átlag 10 nap alatt el lehet helyezkedni, míg egy vezetőnek másfélkét év az elhelyezkedés.
–– Ön is ezt tapasztalta vezetőként?
–– Abszolút. Egy év minimum,
mire talál egy hasonló szintű, kvalitású munkát. A megoldás a részmunka lehetne. De pont itt van a
probléma, hogy részmunkaidős
állás egyelőre Magyarországon nagyon kevés van, illetve hogy komplexebb, összetettebb feladatokat
nem nagyon akarnak vagy nem nagyon kínálnak részmunkaidőben.
Egyszerűbb, mondjuk adminisztrátori feladatok vannak, amelyek
távmunkában végezhetők.
–– Egyébként ez magyarországi
helyzet, vagy nemzetközi szinten
hasonló a helyzet?
–– Sajnos rosszabbul állunk. Míg
az unióban a részmunkaidős foglalkoztatás aránya 13,4%, addig
nálunk csak 3,4%. A cseh és szlovák területek hasonlóak hozzánk,
de összehasonlíthatatlanul magasabb a holland vagy németországi
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részmunkaidős foglalkoztatás. De
lehetne említeni egy másik komoly
problémát is. Az idősebb korosztály, amiről még nem beszéltünk.
Pedig ha a munkaerőpiacról beszélünk, akkor ez szintén egy olyan
célcsoport, amiről rengeteget beszélnek mostanában szakmai körökben.
–– De itt nemi diszkriminációról
nem beszélhetünk. Itt az életkor,
ami a legmeghatározóbb?
–– Igen, és minden, ami ezzel
együtt jár. Például legtöbbször a
nyelvtudás hiánya az, ami nehézséget okoz a 45 év fölötti korosztályban, nem pedig a nemi különbségek. De meg kell jegyezni, hogy
ez a korosztály egy nagyon aktív és
akár nagyon ambiciózus, jó munkaerő. Tehát hogy összefoglaljam,
szerintem a következőkből lehet
versenyelőnyre szert tenni: a kormányzati támogatások elindultak,
ez egy jó irány, érdemes kihasználni az előnyeit. Továbbá szemléletváltásra is szükség van a vállalatok
oldaláról, ami szintén nagyon fontos lenne, hogy az előbb említett
potenciálisan nagyon jó munkavállalói csoportokat – mint a kisgyerekes szülők és a 45 év felettiek – fel
kell fedezni, és több lehetőséget
adni a magyar munkaerőpiacon.
Ezzel mindenki csak nyerhet, nyerhetne…

Rangsor
2017

Régió

Női vezetők aránya
2017

Női vezetők aránya
2016

Női-férfi keresetek
közti rés*

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Észak-Magyarország
Dél-Dunántúl
Dél-Alföld
Észak-Alföld
Közép-Magyarország
Közép-Dunántúl
Nyugat-Dunántúl

35,35%
34,71%
34,70%
34,69%
34,12%
33,63%
33,07%

35,18%
34,69%
34,45%
34,63%
33,90%
33,48%
32,98%

15%
11%
10%
8%
19%
19%
17%

* Forrás: Központi Statisztikai Hivatal Munkaerő-piaci esélyegyenlőség adatsor (2015-ös adat)
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Jobbra
húzott
történetek
Susán Janka | Fotó: Tóth Norbert, internet
Magyarországon először jelent meg az egyik legismertebb randi
alkalmazásról, a Tinderről szóló riportkönyv Tóth Anikó Dóra tollából. A paksi könyvbemutató után beszélgettünk a Városi Könyvtárban, az egyik kedvenc középiskolás helyszínén. Az, hogy író lett
belőle, a paksi gimnáziumi éveknek is köszönhető. A bemutatóra
minden korosztályból érkeztek, a középiskolásoktól kezdve a kismamákon át az idősebb nyugdíjasokig, vegyesen férfiak és nők,
házaspárok. Anikót pedig elkísérte a férje is, akivel a Tinder segítségével találtak egymásra, annak ellenére, hogy János nem is volt
regisztrálva. Van néhány meglepő csavar a könyvben. Igaz történeteket olvashatunk, negatívakat és pozitívokat is, de többségében
inkább pozitívak a Tinderre nézve. Különlegesek azok, amelyeket
a párok mindkét tagja elmesél a saját szemszögéből, és ez időnként vicces különbségeket hoz felszínre. Anikó számára fontos volt,
hogy a könyv nyelvezete visszaadja a mesélők stílusát, megmutatva a ma használt, hétköznapi beszédstílust. A sztorikon keresztül a
fiatalok mindennapjaiba pillanthatunk be, a magánéletük alapvetően rejtett, intim részeibe.

–– Honnan az írás szeretete? Milyen kisgyerek voltál? Hamar kiderült, hogy vonzódsz a könyvekhez?
–– Az olvasás szeretetével kezdődött ez az egész, mert amikor kicsi
voltam, úgy aludtunk el, hogy apukám minden egyes este mesélt nekünk. Aztán amikor idősebb lettem
– és apu már nem mesélt esténként –, kialakult bennem az igény,
hogy újabb történeteket ismerjek
meg. Mindig lelkes könyvtárba
járó voltam, ide a városi könyvtárba is rengetegszer jöttem. Bementem a polcok közé, megnéztem a
könyvek gerincét, és ami érdekes
volt, azt levettem, megnéztem a
fülszöveget, belelapoztam. Így

női oldal
találtam meg például a Harry Pottert, ami akkor még egyáltalán
nem volt ismert. Úgy olvastam el
az első kötetet, hogy szinte még
senki nem tudott róla, legalábbis itthon. Gabriel García Márquez
is „így jött szembe”. Mindig nagy
könyvmoly voltam. Általános iskolában már a Faustot, az Ember
tragédiáját olvastam, és mindenki
csak nézett, hogy „Úristen, ezek
nem neked valók!”. Valószínűleg
nem fogtam fel az összes réteget,
ami bennük volt, de egy részét
igen, és ezek alakították a gondolkodás- és látásmódomat. A paksi
gimiben Dobó Éva tanárnő volt
a magyartanárom. Elég rövid pórázon fogott bennünket, de én
nagyon szerettem őt, imádtam az
irodalomóráit, ahol olyan dolgokba kalauzolt, amik érdekesek, lebilincselőek voltak. Minden nyáron
irgalmatlan hosszú olvasmánylistát
adott fel, amikről sorra olvastam
a feladott köteteket. Emlékszem
az Odüsszeiára – annyira beleéltem magam a történetbe, hogy
az olvasónaplót olyan stílusban
írtam, mint a könyv. Ő meg csak
nézett, hogy ezt most tényleg te
írtad? Úgyhogy az írás is nagyrészt
neki köszönhető, és persze a szü
leimnek.
–– Már középiskolában is írogattál?
–– Akkoriban ennyire intenzíven
még nem, mert bármilyen szörnyen hangzik is kimondani, én egy
kis eminens tanuló voltam. Úgy
kellett otthonról kirugdosni, hogy
menjél már el bulizni, mozdulj már
ki! Én meg inkább ott ültem a szobámban, olvasgattam, tanultam.
Az irodalomórákon kívül a művészettörténet-órák voltak még
meghatározóak számomra, amit
Takács Éva tanárnő tartott, neki
is sokat köszönhetek. A kettejük

hatására, irányításával mentem a
Pécsi Tudományegyetemre filmelmélet, filmtörténet és esztétika
szakokra.
–– Ezek után hogyan lett belőled
kreatív szövegíró?
–– Nem volt egy egyszerű kör,
mert amikor elvégeztem ezeket
a szakokat, akkor csak lestem nagyokat, hogy most mégis milyen
irányba tudok elindulni? Egy ideig
szabadúszó újságíróként dolgoztam, több magazinnak írtam filmés egyéb kritikákat, híreket, sőt,
még kutyás cikkeket is. A reklámipar vonzott, mert hát az is szövegírás. Elkezdtem álláshirdetéseket
nézegetni, de képtelenség volt
bejutni egy ilyen céghez, pláne,
mert akkoriban volt a válság. Hirdettek egy Portfolio Night nevű
rendezvényt, ami abból állt, hogy

három kreatívigazgatóval lehetett
véletlenszerűen megismerkedni,
egy fiktív portfólió bemutatása
során, amelyről elmondták a véleményüket. Nos, mindhárman mást
mondtak. Az egyik kifejtette, hogy
az életben nem lesz esélyem ebben a szakmában dolgozni, mert
nagyon művészies a látásmódom.
A másik értékelte a munkámat, és
látott esélyt a közös munkára, de
a próbamelónál olyan szakszavakat adott meg, amik ismeretlenek
voltak számomra, így nem vehettem fel a versenyt a seniorokkal.
A harmadik teljesen lelkes volt,
imádta az ötleteimet, értékelte a
fantáziámat, és végül azt javasolta, hogy menjek be az ügynökségére, és ad egy feladatot. Nagyon
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tetszettek neki, amiket készítettem, de sajnos létszámstop volt
a cégnél, így nem tudott azonnal
felvenni, várnom kellett. Közben
elhelyezkedtem egy ékszerkészítő
cégnél marketingasszisztensként,
de azt éreztem, hogy nekem annál a reklámügynökségnél lenne a
helyem. Szóval kitaláltam, hogyan
hívhatnám fel a figyelmét magamra. Anyukám segítségével elkezdtem újságokból kivagdosni betűket, és összeragasztgattam egy
levelet, ami arról szólt, hogy elraboltak, de a reklámügynökség
még vissza tud szerezni. Egy vércseppet is nyomtam rá, amit alig
tudtam kisajtolni az ujjamból. Ezt
elküldtem a kreatívigazgatónak,
majd a következő nap beállítottam hozzá. Szerencsére fogadott,
és megkért, várjak egy kicsit. Amikor visszajött, azt mondta, hogy
holnap kezdhetek! Így, ezzel a
lendülettel felvettek.
–– Hogyan született meg a Tin
derről szóló könyv gondolata, a
Jobbra húzott történetek?
–– Találtam egy riportkönyvírói
pályázatot, aminek kapcsán rövid
idő alatt eszembe jutott, hogy
Magyarországon még senki nem
írt a Tinderről. Elküldtem a pályázatomat, és a kiadónak tetszett az
ötletem. Korábban már két mesekönyvet is írtam, amik egyelőre a
fiókomban lapulnak, mert nem találtam kiadót hozzájuk, így nagyon
örültem a pozitív fogadtatásnak.
Azt kérték, hogy kezdjem el írni a
könyvet, kíváncsiak a stílusomra,
a sztorikra. Meglepődtem, mert
csak pozitív visszajelzést kaptam
tőlük – ami állítólag ritka –, így
folytattam az írást. Februárban
kezdtem el a könyvet, és júniusra,
a nászutunkra már szinte készen is
volt. A pozitív visszajelzések miatt úgy döntöttem, hogy szerzői
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kiadásban jelentetem meg a kötetet, mivel így a kezemben maradt
az irányítás. A borítótervet például a Facebook-oldalamon szavaztattam meg, négy elképzelés
közül választották ki a véglegeset.
–– Elmondanád, hogy mi az a
Tinder, amiről a könyved is szól?
–– Ez egy társkereső applikáció
(telefonon futó kis program, alkalmazás), amin keresztül idegenek
ismerkedhetnek. A beállítás során meg lehet adni hánytól hány
éves korosztállyal szeretne valaki
ismerkedni, hogy férfiakkal vagy
nőkkel – a könyvemben szerepel
egy melegsztori is – és hány kilométeres körzetben. Leginkább
fotó alapján döntenek. Aki tetszik,
annak a képét jobbra húzzák, aki
nem azt balra. Megismerkedni azzal lehet, akivel „match” történt,
azaz kölcsönösen jobbra húzták
egymás fotóját, vagyis szimpatikusak egymásnak. Ekkor tudnak
elkezdeni beszélgetni, chatelni.
A Tinder talán a legegyszerűbben

használható ismerkedős alkalmazás.
–– A Tinderen kívül milyen fajtái
vannak az ilyen randis oldalaknak?
–– Nagyon
sok
fajta
van.
A Happnön úgy lehet ismerkedni,
hogy feltérképezi az útvonalakat,
amelyeken jártunk, és azokat az
embereket dobja fel, akik szintén
megfordultak arra, és így keresztezték az útvonalunkat. Tehát, ha
ugyanazon a helyen jártunk vagy
elmentünk egymás mellett. Ezt is
kipróbáltam, de volt egy nagyon
rossz tapasztalatom, ami miatt
nem használtam többet. Két ígéretes randi után a harmadik tervezésekor kiderült, hogy pszicho
az illető. Én mindig biztonsági
játékos voltam, nem adtam meg
sem a telefonszámomat, sem
a címemet, sőt a nevemet sem
árultam el teljesen. Mindenkivel
megbeszéltük, hogy egy adott
ponton találkozunk, és amíg meg
nem ismertem jobban, addig nem

árultam el magamról bennfentes
részleteket.
–– Ezek között az alkalmazások
között vannak köztudottan felszínesek? Olyanok, amelyekben
inkább rövid távú kapcsolatokat
keresnek, és ettől eltérőek, amelyekben tartósabbakat?
–– Vannak fizetős randioldalak,
de mivel ezeket sohasem próbáltam, nem tudom milyenek. Sokan azt tartják a Tinderről, hogy
szexpartnerkereső, de én azt
vettem észre, hogy nem. Ha valaki szexet keres, akkor kimondja,
„Szia, szex?”, nem köntörfalazik.
Míg mondjuk az életben ez másképp működik, ott simán belefuthat az ember egy olyan kapcsolatba, hogy azt gondolja, nagy
randik lesznek, aztán közben meg
csak egy szexre kellett az illető.
Az interjúalanyok és a saját tapasztalataim alapján úgy látom,
a Tinderen őszinték az emberek.
Aztán ha ebből kilépnek, akkor kezdődik el a mellébeszélés.

női oldal
Például, ha valaki nem úgy néz ki,
mint a képein, élőben senki nem
fogja neki megmondani, hogy ne
haragudj, de egész máshogy nézel ki, mint a felrakott képeken.
Nehéz szemtől szemben megmondani, hogy én nem ezt képzeltem el, de a Tinderen simán
megteszik. Úgy látom, hogy nem
felszínes, csak egy pluszlehetőség a fiatalok számára.
–– Mondhatjuk azt, hogy nem
más a Tinderen az erkölcs, mint
a mindennapokban, csak itt nyíltabbak az emberek? Talán célratörőbbek?
–– Szerintem igen. Volt egy interjúalanyom, aki azért ismerkedik a
neten, mert itt nem kell a szokásos pluszköröket futnia. Ha megtetszik nekünk valaki, akkor még
rengeteg dolognak kell teljesülnie. Egyáltalán neki tetszünk-e?

Hány éves? Kapcsolatban él? Van
gyereke? Ezeket a Tinderen mindjárt meg lehet tudni.
–– Miért alakultak ki ezek a
randioldalak, mi változott meg a
világban, ami miatt szükség van
ezekre?
–– Régen voltak olyan rendezvények, amiken könnyebb volt
ismerkedni, ezek most már nem
igazán léteznek. A bulikban nem
lehet, mert felszínesek, beszélgetni sem tudunk, és olyan későn kezdődnek, amit sokan nem
várnak meg. A munkahelyen nem
előnyös, mert mi van akkor, ha
szakításra kerül sor, a baráti kör
pedig véges. Emellett annyit dolgozunk, hogy ha végre hazamegyünk, akkor a családunkkal akarunk lenni vagy a barátainkkal, és
nem pasit hajkurászni egy akármilyen buliban. Az emberek sokkal
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zárkózottabbak lettek az életben,
míg a neten kitárulkozóbbak, ami
érdekes ellentmondás.
–– A fiatalok hány százaléka használ társkereső alkalmazást?
–– Szerintem nagyon sok, az ismerőseim nyolcvan százaléka
biztosan. Azt gondolom, hogy a
szinglik legtöbbje próbálkozik velük, néhány kivételtől eltekintve.
Akik nem, azok inkább az előítéleteik miatt mondanak le róla.
–– Mik a további terveid?
–– Két új mesekönyvön is dolgozom most. Az egyiknél az unokahúgom, Olív inspirált, és kvázi
neki kezdtem el írni. Valószínű,
hogy a két korábban készítettet is előveszem. Ezenkívül több
riportkönyvötletem is van, egyelőre még gondolkodom, melyikkel kezdjek, de a következő hetekben ez eldől, és indulhat az írás.

22

női oldal

Nők két keréken
Susán Janka | Fotó: Juhász Luca
Azt már régóta tudjuk, hogy hajózni kell, de motorozni? Főleg nőként? Nem túl veszélyes? Valószínűleg
a legtöbb embernek ez ugrik be, amikor ezt olvassa. A múltkor találkoztam egy hölggyel, aki favágóként
dolgozik, és irányítja, szervezi a favágókat. Nem sok hasonló munkakörű nőt találnánk, de a lehetőségek
ma már egészen kinyíltak számunkra szinte minden területen. Három vagány nővel beszélgettem, akik
különbözőképpen kerültek közel a motorozáshoz. Van, aki utasként kezdte, és ahhoz, hogy folytathassa
a motorozást meg kellett szereznie a jogosítványt. Van, akinek az édesapja vette az első motorját még
általános iskolásként, és van, akinek nem engedték a szülei, így ő csak akkor kezdhetett el motorozni,
amikor már önálló keresete lett. Az viszont közös bennük, hogy nem tudnák elképzelni az életüket motorozás nélkül.
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„A motorozás az örök
szerelem” – Jancsó Nikoletta
Nikol egy barátján keresztül ismerkedett meg a motorozással 13 éve. Utasként is nagyon jól érezte magát,
de muszáj volt megszereznie a jogosítványt. Motorral
ki tudna menni a világból.
Egy Honda CBR 600F típusú motorja van, ami sporttúra jellegű. Ez bírja a versenymotor dinamikusságát,
de üléspozíciója inkább megközelíti egy túramotorét.
Számára tökéletes választás, annak ellenére, hogy
sokszor mindene fáj, és a csapattársai is állandóan
motorcserére biztatják.
A paksi motoroscsoportban két női társa van, a
másikban, akikkel külföldön motorozik, egy sem.
A motorosszezon ideje alatt havonta járnak hos�szabb-rövidebb túrákra, járt már többek között Szardínia szigetén, nemegyszer a francia Alpokban és Görögországban is.
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Egy baráti társasággal sokat jár külföldre, kanyarvadászatra. Nincs kimondottan kedvenc útja, de idén
beleszeretett az osztrák–olasz határon található
Timmelsjoch-hágóba.
Megkérdeztem, ismeri-e a Pécs és Orfű közötti Mecseken átívelő utat. Természetesen ismeri, de itthon
egyre ritkábban gurul, mert az utak minősége, tisztasága sokszor kivetnivalót hagy maga után. Más országokban az autósok is jobban figyelnek a motorosokra. A veszéllyel, ahogy telnek az évek, egyre jobban
számol. Megfelelő védőfelszerelés nélkül sosem indul
útnak, a gerincvédőt, kesztyűt még városon belül is
felveszi. Többször részt vett már vezetéstechnikai tréningen, amit akár minden évben lehetne ismételni.
A hosszú túrákhoz elengedhetetlen a megfelelő fizikai felkészültség. Mivel Nikol évek óta karatézik, így
számára ez a sport biztosítja a motorozáshoz szükséges állóképességet.
Arra a kérdésre, hogyan fér meg egy nőies kozmetikus szakma mellett a férfias motorozás, csak annyit
válaszol, ikrek jegyében született, amelyben alapvetően benne van a kettősség.
„A motor az ékszer,
nem játékszer” – Feil Andrea
Az erőműben dolgozó kollégánk gyakorlatilag gyerekkorától vonzódik a motorozáshoz. Édesapja is szerette
a motorokat, többször jártak motocrossversenyekre,
majd tizenkét évesen vett neki egy kis Simsont. Ezzel
a csámpai földutakon tanult meg motorozni, mert jogosítványa nem volt még. Miután levizsgázott, télennyáron mindenhová motorral járt, egészen a középiskola végéig. Ez a nyolcvanas évek közepén egyáltalán
nem volt megszokott, sőt szerintem nagyon vagány
lehetett.
A középiskola után aztán több mint húsz évre félretette a motort, de nem felejtette el. Mindig volt benne
egy vágy, hogy ezt majd folytatni szeretné, ha a három gyermeke már nagyobb lesz. Ez az idő tizenegy
éve jött el, akkor szerezte meg nagymotorra a jogosítványt. Egy Yamaha 650 Drag típusú együléses motorja van. Motorozni veszélyes, mondom én, mire ő azt
mondja, élni is. Amikor eldöntötték a párjával, hogy
motorozni fognak, a szülei nem értették meg, féltették, annak ellenére, hogy édesapja is motorozott
korábban egy Pannoniával. Aztán úgy alakult, hogy
a testvére is csatlakozott hozzájuk, és az édesapja is
hatvanhat évesen újra.
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Magában bízik, de az együléses motort is azért választotta, mert mást már féltene maga mögött. Ezért
is volt nehéz számára, amikor a fia nemrég bejelentette, hogy ő is csatlakozni szeretne hozzájuk. Jelentkezett a vizsgára, és a motorja is megvan már, mert a tél
folyamán át szeretné építeni. Pont olyan motort vett,
mint Andié, aminek nagyon örült, mert ez nem gyorsasági motor. Azt reméli, hogy a rutint meg tudja szerezni mellettük, utána meg már el lehet engedni. Abban megegyezünk, hogy a szülői példa sokat számít a
gyerekeknek, hiszen ő is az édesapja hatására kezdett
el motorozni, és őt is emiatt követi valószínűleg a fia.
Azt is szereti, ha csak céltalanul suhan a Yamahával,
és jól érzi magát a társasággal, akikkel együtt szoktak
motorozni. Pont olyan jó megállni, mint menni, mert
beszélgetni csak akkor lehet. A szezont nem lehet
egyértelműen hónapokhoz, évszakokhoz kötni ná-

luk, hanem csak az időjáráshoz. Volt olyan év, hogy
februárban kezdték, de olyan is, hogy december
huszonnegyedikén húsz fokban a halászléfőzés előtt
mentek még egy kis kört. Így a járgánya nem is alszik
téli álmot, hanem mindig menetre kész. Az idei évben
még dolgozni is ezzel járt mindennap. Olyan szoros
volt a programja, hogy másként nem tudta megoldani, mivel autója nincs is. Emellett minden évben vannak ismétlődő programjaik, mint a Gerjeni Duna-Rock
Motorostalálkozó vagy a Pirates MC Motorostalálkozó
a Szelidi-tónál. Ő az, aki össze szokta verbuválni a
csapatot egy kisebb túrára is, de külföldön nem jártak
még. A motorozásban szereti a szabadságot is, de azt
mondja, hogy akinek a lelkében nincsen szabadság,
annak a motorozástól sem lesz. Hosszú folyamat az,
amíg valakiből igazi motoros lesz, és nem csak motortulajdonos marad.

női oldal
„Minden egyes alkalommal,
amikor felülök a motorra, a saját határaimat
feszegetem” – Fikóné Hirczi Andrea
Huszonnégy éve motorozik, de minden furfangot be kellett vetnie, hogy első motorjához hozzájusson, amire egy kicsit később térek vissza.
A technikai sportok szeretete talán akkor kezdődött, mikor kislány korában édesapja az utcájukban vitte a motorja nyergében. A ralihoz is volt
lehetősége még gyerekként közelebb kerülni,
majd később kipróbálni, így ez is erősítette az
autó- és motorsport iránti vonzalmát. Már az
általános iskolában szeretett volna kismotoros
jogosítványt szerezni, de a szülei mindig azzal
rázták le: Minek, te lány vagy! A nagymotoros
vizsgát csak akkor tudta megszerezni, amikor
már dolgozott, és saját keresete volt, de motorja
még nem volt hozzá. A kilencvenes évek elején
az ismerősei Japánból vásároltak motorokat, és
ő is emellett a lehetőség mellett döntött. Szülei
tudta nélkül összespórolta a foglalóra elegendő
összeget. Amire a motor megérkezett, több hónap is eltelt, és Andi abban bízott, hogy a szülei
majd kisegítik a még hiányzó összeggel. Így is
történt, és meglett a várva várt nagymotor.
Férjével együtt motoroznak, de külön géppel.
Neki köszönhetően alkalma volt sokféle típust
kipróbálni. Most egy Yamaha R1-es ezer köbcentis sportmotorja van. Azt mondja, hogy sajnos nem annyit motoroznak, amennyit szeretnének. Párja három műszakban dolgozik, és ez
leszűkíti, megköti a lehetőségeket. Nagyobbik
lánya rajongója a motorsportnak, akinek a barátja is motorozik. Kisebbik lánya szerencsére
abszolút nem érdeklődik iránta – mondja Andi.
Mit szeret a motorozásban? Nehezen lehet
megfogalmazni ezt az érzést, felül a motorra, és
onnantól csak ő van, uralja azt a száznyolcvan
lóerőt, minden megszűnik körülötte. Teljesen
más, mint egy autó, egészen más az élmény –
mondja. Imádja a sebességet és a motor erejét,
dinamikáját. Vezetés közben nem gondol a veszélyre. Volt már rá példa, hogy megijedt, de ez
nem maradt meg tartósan. Mentálisan teljesen
ott kell lenni, jó reflexszel rendelkezni, és közben hatalmas a fizikai igénybevétel is. Minden
egyes alkalommal, amikor felül a motorra, a saját határait feszegeti.
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Plakát: „Az 50 láb magas nő támadása”, Reynold Brown
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Nők és a fizika
Krizsán Árpád | Fotó: internet

A fizikusok körében szerintem népszerű mondás,
hogy: „Az életben minden fizika.” Mindenki próbálkozik újabb és újabb ötletekkel, miszerint az
előbbi kijelentést megcáfolja, de nem igazán sikerülhet.
Tekintsük először is a NŐT! Természetesen a látáshoz
fény és a fény terjedése szükséges. Sőt, ha nagyon a
dolgok mélyére tekintünk, akkor már eleve a fény létrehozásához is fizikai jelenségekre, atomok átalakulására vagy hőre van szükség.
A női látvány mellett a nők hangja is érdekes lehet
az életünkben. Teljesen mindegy, hogy kellemes beszélgetésről, énekről, esetleg párok közti vitáról vagy
összezördülő barátnőkről van szó, a hang hullámjelenség. A hangszálak rezgése a levegőben terjed, és
a levegő mint közeg, ezt a hullámot továbbítja. Ezt a
rezgésállapotot a fülben lévő csontok rezgése ingerré
alakítja, és máris hallható a kellemes hang.
De menjünk tovább. Természetesen, ha egy férfi kapcsolatot alakít ki egy nővel, akkor vonzzák egymást,

így ismét fizikai fogalmakhoz jutunk. A vonzás mint
erőhatás, illetve egymás vonzása mint kölcsönhatás
kerül elő.
Nagyon fontos tisztában lenni azzal a ténnyel is, hogy
egy szép vagy nagyon tehetséges nő igazi tömegeket
tud megmozgatni. Ismét csak a fizikánál lyukadunk ki,
a tömeg SI-mértékegységrendszerben alapmennyiség, a mozgás szintén nagyon egyszerű fizikai folyamat.
Ha a mechanikai vonalat követjük, akkor természetesen egy nővel való kapcsolat nincs meg súrlódások
nélkül. A súrlódás pedig feszültséghez vezethet, pont
mint a dörzselektromos jelenségnél. Ráadásul ilyenkor egy-egy veszekedés alkalmával „forr” a levegő.
Természetesen nagyon sok fogalmat lehetne találni,
amely egy nő kapcsán eszünkbe jut, és egyben fizikai
fogalom is. Ez is a bevezetőt igazolja, miszerint a hétköznapi szóhasználatunk is tartalmaz fizikai fogalmakat, és általában ezekkel a szóhasználatokkal még a
kapcsolódási pontokat is hasonlóan kezeljük.

Fs = μ0 . Fn
tan ρ =μ0
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Nem atomfizika – csak kozmetika
Torma Dóra | Fotó: internet
A Paksi Atomerőmű valamennyi dolgozója – legyen nő vagy férfi – álmából keltve, féllábon állva is elmondja természetesen, mit takar a hermetizáló armatúra, mit csinál a fő keringtetőszivattyú, és nem
pirulunk el, ha szóba kerül a gerjesztőgép. Kicsit talán még büszkék is vagyunk rá. Azt hisszük, minimum
atomfizika kell hozzá, hogy meglepő szakkifejezésekkel találkozzunk? Nos, nem így van. Az alábbiakban
összegyűjtöttünk egy csokorra valót, amelyek mind egy területen, mégpedig a kozmetikában használatosak. Hölgyeim, egy kis ismétlés. Uraim, ideje újranyitni a műszaki szótárt…
Mikrodermabrázió: bőrmegújítás, bőrcsiszolás,
amelynek során a bőr legfelső, elhalt hámrétegét
távolítják el manuális eljárással, ez szolgál alapul a
bőr regenerálódásához. Nem, a csiszolópapír nem
ugyanilyen jó! Az 500-as sem, ez mégiscsak a szépségipar, lássuk be: kristályokkal vagy gyémántfejjel
ellátott készülékekkel történik a dolog. 
Iontoforézis: egyenárammal képes nagyobb
mennyiségű folyadékot és hatóanyagot a bőr mélyebb rétegeibe juttatni. Bármilyen ijesztően hangzik, ha jól állítják be, nem fájdalmas. A módszert
nem sajátította ki a kozmetika, az orvostudomány
is használja, hiszen nagyon hatékony módja lehet
a gyógyszerbevitelnek: a bőrön át felszívódva, az
emésztőrendszert megkerülve kisebb mennyiséggel jobb hatást lehet elérni, különösen olyan esetekben, ahol helyi hatásra van szükség, például
sportsérülések kezelésénél.
Tűs mezoterápiás kezelés (mezopen): Az eljárás során steril, egyszer használatos tűvel
mikrosérüléseket ejtenek a bőrben. A szervezet
ezt támadásnak tekinti, és azonnal beindítja az
öngyógyító folyamatokat, nagy erőkkel kollagént
és elasztint kezd termelni, amitől a bőr rugalmasabb, feszesebb, tömörebb lesz. Az ezen az elven működő eszközök bevetése azért már igényel
némi elszántságot és mazochizmust: az arc apró
szurkálása-vagdosása fájdalmas és gyakran vérzik.

Iono jet plazma kezelés: még egy módszer, amely
azt célozza, hogy minél mélyebbre jutasson hatóanyagokat – szérumokat, krémeket, vitaminokat – a
bőrbe, ezúttal speciel magasnyomás segítségével.
Lipolézer: avagy lustaság fél egészség is lehetne a
lézeres zsírbontás hívószava. A nagy teljesítményű
lézerfény állítólag áteresztővé teszi a zsírsejtek sejtfalát, és célzottan távolítja el a test kívánt részeiről
a felesleges zsírpárnákat. Fájdalommentes és kényelmes, egyetlen gyenge pontja egyelőre az ára,
ami valahol félúton található a műtéti zsírleszívásra
és a havi kondibérletre költhető összeg között.
Kavitációs zsírbontás: a fentihez hasonló noninva
zív beavatkozás, amelynek során nagy teljesítményű ultrahanghullámok a kezelt terület zsírsejtjein
belül mikrobuborékokat hoznak létre, melyek a
több fázisú behatás révén növekednek és csökkennek, végül szétpukkannak. A folyékonnyá vált zsír a
lebontás után a vizelettel együtt távozik a szervezetből.
VIO-kezelés: vagy ózonkezelés – ez kivételesen
nem a ráncokat, hanem elsősorban a másik kozmetikai ősellenséget, a pattanásokat célozza, az ózon
baktériumölő és fertőtlenítő hatására építve.
Frimátor: az ijesztő név az egyik legbékésebb eljárást takarja a listánkon, a frimátor voltaképpen
egy körkefe, egy hatékony bőrradír, amelyet hatóanyagtól függően száraz vagy nedves bőrön is
használhatunk.

Férfirészleg
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Fagyos magány
Váczi Gergő | Fotó: Magellán
Hideg, fagy, magány és hatalmas fizikai
megterhelés. Egy fiatal magyar lány arra
készül, amire magyar eddig még soha nem
vállalkozott. Gyalog szeretne eljutni a Déli-sarkpontra. Az 1140 kilométeres távot a
Herkules-öböltől körülbelül két hónap alatt
szeretné megtenni, napi 10-12 órát síelve.
Eközben 60 kilogrammos szánt húzna maga
után. Az Antarktiszon a november-decemberi hónapok időjárása számít a legjobbnak,
a 20-30 km/h-s szél és az akár mínusz 40 fokos hideg azonban így is elképesztően komoly próbatételt jelent.

magellán
Húzd…
Szokatlan látvány a budapesti
Normafán. Egy súlyokkal terhelt
gumikereket vonszoló fiatal nő a
legjobb indulattal sem nevezhető
megszokottnak a fővárosi zöldövezetben. „Azért van alja, hogy lehessen bele tenni súlyt.” WynneHughes
Veronika
különleges
akcióra készül, ezért a különleges
felkészülési mód. „Egyre növekvő
óraszámban kell csinálnom, egyre meredekebb lejtőkön.” A fiatal
lány célja, hogy meghódítja a Déli-
sarkot az Antarktisz szélétől egészen a sarkpontig emberi erővel
húzott szánnal – egyedül. Kemény
fizikai és lelki megpróbáltatások
várják, és emellett meg kell küzdenie az egyedülléttel is.

Romlott hús és óceán
Veronikától egyébként nem idegenek az extrém ötletek. 2015-ben
érkezett haza földkörüli útjáról.
Hajóstoppolt, vagyis különböző vitorlásokon szolgált matrózként szállásért és ételért cserébe.

Kormányzott, kezelte a vitorlát, főzött, már amikor volt miből. „Volt,
hogy a hűtőnk elromlott, mert az
is áramról ment. Az összes kaja
megromlott,
aminek
köszönhetően romlott ételt ettünk 3
héten keresztül. De megoldottuk. Mindössze újra kellett főzni
a húst négynaponta.” Veronika
átkelt az Atlanti- és a Csendesóceánon, a Panama-csatornán,
bejárta a Karib-tengert. Millió és
millió történettel és érdekes sztorival gazdagodott, például, amikor kishíján víz nélkül maradtak.
„A Csendes-óceánon az érkezés
előtt négy nappal léket kapott a
víztartály. Ami víz maradt, azt elosztottuk négyfelé. Az Egyenlítő
mentén mentünk, jó meleg volt, és
három liter vizet kellett beosztani
négy napra, az egy kicsit kemény
volt.” Kemény, de elképesztően
élménydús. A „túra” mintegy két
és fél évig tartott. Veronika ez idő
alatt 13 hajón fordult meg. Megtapasztalta a kihívásokat a hajók
fedélzetén. Az Antarktisz mínusz
20-30 sőt gyakran mínusz 40 fokos
hőmérséklete azonban új terep
lesz számára.
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Vacogni fogsz
„Vannak olyan napok, mikor fáradtabb vagyok, előző nap jól
elviseltem, következő nap meg
valamiért fáradtabb vagyok, és
akkor az egész éjszakát azzal töltöm, hogy vacogok.” Ha valaki,
akkor Lesták Erzsébet tudja, hogy
miről beszél. A hölgy magashegyi
mászó. Legyőzött hét- és nyolcezer méteres himalájai csúcsok
és embert próbáló körülmények
sorakoznak az emlékei között. Azt
mondja, hogy mínusz 40 fokban
lehetetlen mélyen aludni, pihenni,
ezért mindennapos a kialvatlanság. Az extrém megterhelés és
fagy pedig szó szerint megeszi.
„Volt olyan, hogy a kezemet néztem az expedíció után, és így lógott a bőr. Elfogyott alóla az izom.
A szervezet egyszerűen lebontja
az izmokat. A végkimerülés határára jutottam, mire lekerültünk a
hegyről.”
Az Antarktiszra nem lehet csak
úgy „kiruccanni”. Rendkívül alapos
állóképesség-javító felkészítőknek
kell megelőznie egy ilyen utazást.
De a felkészülés része a tapasztalt
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extrém sportolókkal való beszélgetést is. Ezért a két hölgyet egy
találkozóra invitáltuk. Erzsébet
nem finomkodott, amikor a Veronikára váró kihívásokról beszélt. „Az
átélt tünetek hasonlóak lesznek a
miénkhez, az étvágytalanság, az
alváshiány.” Erzsébet persze rögtön megoldással is előállt, ami az
alvás nehézségeit tudja kezelni.
„Én szoktam vinni nagyon enyhe
altatót, és ha úgy érzem, hogy 3-4
napja nem sikerült 2-3 óránál többet aludni, akkor beveszek egyet.”
Ami azonban nagyon nagy különbség a két extrém kihívás között,
mármint a mászás és a Veronika
által tervezett átkelés között, hogy
a hegymászó mindig csoportban
indult a vad hegyek ellen, Veronika viszont egymaga lesz. „Ez egy
körülbelül két hónapos expedíció
lesz, 1140 km 3350 méteres szintkülönbséggel.”

Csak a MAGÁNY…
Az egyébként pszichológus végzettségű Veronika tehát egyedül
lesz. A végtelennek tűnő hómező, a
csontig hatoló hideg és a magány.
Ezen körülmények között pedig
a legfontosabb, hogy egészsége

mellett a felszerelését is óvja. Mindentől. „Arra kell figyelni, hogy a
szél ne vigye olyan eszközömet,
ami kritikus, például a sátrat.”
Engedjék meg, hogy a női „szakaszba” egy sokat látott férfit is
becsempésszek. Méder Áron vi-

ezer kilométert tett meg. Rengeteget volt egyedül. „Esik az eső,
szélcsend van. Ez kicsit idegtépő,
kicsit lassú, kilátástalan, és hát nagyon nehéz. Arra készültem, hogy
ilyen lesz, de akkor is óriási türelem
kell. Az ember számít rá, hogy ez
lesz.” A magány tehát az, amiben
Áron megtett és Veronika tervezett expedíciója megegyezik. A fiatalembernek is minden felmerülő
akadályt egyedül kellett megoldania. „Egyszer, például sajnos kukacos lett az ételek egy része, valószínűleg a tönkölybúzából jöttek
ki ezek a kukacok.” De meg kellett
küzdenie az egyedüllét következtében rátörő összes, olykor rémisztő érzéssel is: bármi történik, csak
magára számíthat. „Valamikor az
ember a halálfélelmet nem is kezeli, nem foglalkozik vele. Annyira fá-

torlázó ugyanis azon magyarok
egyike, akik talán a legtöbbet
tudják, hogy milyen hosszú időn
keresztül magányosan úton lenni.
„Az én földkerülésem három év
volt. 35 országban jártam, és mintegy 50-60 kikötés hajtottam végre.
A három évből mintegy 800 napot
töltöttem vízen.” Áron hatméteres
balatoni hajóval egyedül vitorlázta körbe a bolygót. Körülbelül 55

radt, fásult, hogy meg sem mozdítja egy kis halálfélelem.” Áron életét
egyébként ez a „kis” kaland örökre
megváltoztatta. Otthagyta korábbi mérnöki munkáját, és azóta a vitorlázásnak szenteli az életét. Neki
ez egyértelműen pozitív irányba
változtatta életét. „Én úgy érem,
hogy jó irányba változtam, kicsit
megnyugodtam, és szerintem az
egómat is kicsit helyretettem.”

magellán
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A magány erősít
Ezek az extrém túrák persze nem
csak fizikailag viselik meg az embert. Sőt az egyedüllét okán talán
pszichikailag még emberpróbálóbb. Geist Klára krízisterapeuta
szerint a tartós magány hatására
a belső folyamatok felerősödnek.
„A magány okozhat egy szeparációs élményt, egy kétségbeesést,
illetve okozhat ez egy felemelkedett állapotot. Valószínűleg
ezekből a hullámzásokból fog

összetevődni Veronika állapota.”
Mindez azonban a szakember szerint kifejezetten jó hatással is lehet
Veronikára. „Ha az adott ember
sokoldalú, és én Veronikát ilyennek ismertem meg, akkor ez az ő
személyiségfejlődésének az egyik
lépcsőfoka lehet. Sokat profitálhat
belőle. Drukkolok neki.”
Veronika évek óta tervezi antarktiszi expedícióját, úgy érzi lelkileg

is felkészült az útra. „Várok ettől
egy belső növekedést, hogy tudjak befelé figyelni, és hogy lelkileg
gazdagabban jöjjek haza.” Különös túrájával nem csak magának
akar bizonyítani. „Sokkal kevesebb
lehetetlen, mint amire rávágjuk,
hogy az, és ezt az inspirációt szeretném átadni.”
Wynne-Hughes Veronika felkészülésének részeként idén első

magyarként már teljesített egy
extrém túrát. 400 kilométert gyalogolt és kelt át az északnyugati
átjárón.
A fiatal lány idén ősszel nekivág
élete talán legnagyobb kihívásának. A tervek szerint novemberben indul az AntarcTrip expedícióra, amellyel három rekordot
felállítva, gyalog menne el a Délisarkpontra.
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Bölcskén színház a világ
Susán Janka | Fotó: Susán Janka
Késő délután indultam el Bölcskére, és miután lehajtottam a hatos
útról, hirtelen kitárult a tér. Természetesen nem először jártam
erre, de ahhoz nem túl sokszor,
hogy még rá tudjak erre csodálkozni. Hatalmas, szépen megművelt szántóföldek között vezet az
út, és a száraz időt kihasználva,
javában folytak az őszi munkák,
távolban traktorok dolgoztak.
A repce – másodtermését hozva
– gyönyörűen virágzott, vegyesen fehér és sárga laza virágokkal.

Nekem úgy tűnt, mintha ezeket a
virágokat már csak saját kedvtelésére hozta volna, jutalmul a földjét
szépen megművelő jó gazdájának. A látóhatárhoz lassan közeledő napnak olyan intenzív fényei
voltak, hogy meg kellett állnom,
lefotózni. Lassan megérkeztem a
falu központi részéhez, amit a hatalmas református templom ural.
Körülötte található a rendezvényház, a könyvtár és a mozi is. A kétezer-nyolcszáz lakosú településen
óvoda és iskola működik, az or-

szágban egyedülállóan az önkormányzat tulajdonában lévő art
mozi üzemel, amelynek híre már
jóval átlépte a falu határát. Az itt
élők egész évben sportolási, szabadidős és kulturális programok
közül válogathatnak. Ezekhez a
programokhoz jócskán hozzájárulnak a színjátszó csoportok, a
faluban ugyanis már két csoport
is működik. Igen, én is meglepődtem, de mint később kiderül, a
színjátszásnak a faluban már százéves múltja van.

barangoló
A református templom mellett várt
rám Botosné Verba Ágnes kulturális szervező, akivel először körbesétáltuk a templomot, a hatalmas
gesztenyefák mentén. Elmesélte,
hogy ez a templom korábban katolikus volt, de amikor a földesúr
áttért a református hitre, követték
őt a hívek is. Így lett egy kis átépítés után Tolna megye legnagyobb
református temploma. Még frissek Ágiban a hétvégi falunapok
emlékei, és meséli a háromnapos
rendezvény főbb eseményeit. Pénteken a fiataloknak kedveztek egy
szabadtéri discóval, szombaton
este a Bergendy-zenekar adott
fergeteges másfél órás koncertet.
Vasárnap pedig a Szent Korona
másolatát hozták le a katolikus
templomba. Először elmegyünk a
rendezvényház mellett, ahol a civil
szervezetek tartják az összejöveteleiket. Itt próbálnak a néptánccsoportok, a jógaórákat is itt tartják,
egy helyiségen osztozik a női kar
és a nyugdíjasklub. Megérkezünk
a könyvtárba, ahol Ági is dolgozik,
mellette a könyvtáros és két kulturális közalkalmazott. Évente négyszer-ötször szerveznek író-olvasó
találkozót, idén a könyvtári hét
alkalmával Lackfy János járt náluk,
amire Paksról is többen ellátogattak. Uzsalyné Pécsi Rita neveléskutató tart előadást rendszeresen,
ami többnyire a kisgyermekes
anyukák programja. Kiállításokat
szerveznek gyakran együttműködve a dunaföldvári könyvtárral.
Így nyílik meg majd decemberben
az Anne Frank kiállítás is, amire
még Paksról is érdemes lesz átnézni. Megmutatja a Bölcskei tanulmányok című könyvet, amelyet
Havassy Péter írt 1994-ben. Most
már nyugdíjas az író, és szeretné
kiegészíteni újabb anyagokkal, fotókkal a korábbi kötetet, amelyben

Ági is segít neki, főleg a digitalizálásban. Egy másik kötetet is megmutat, amely Kegyes József portréfestőről szól, aki Bölcskén élt,
nevét most az általános iskola viseli. Érdekes visszanézni a régen élt
bölcskei emberek portréit, ruhaviseleteit, mert őket is megörökítette. Az 1930-as évektől az 1960-as
évekig élt egy rajzoló is a faluban,

aki kis karikatúrákat, meghívókat
készített, és emiatt állandó vendége volt a falu esküvőinek, rendezvényeinek. A sárguló lapokon
viszontláthatjuk a régi embereket,
például 1933-ból, egy-egy vonásukat kiemelve, eltúlozva rajzolva.
Megalakult a Bölcskei értéktár is,
lelkes gyűjtögetés kezdődött, így
előkerülhetnek még meglepetések a múltból, mint például egy
mulatság plakátterve 1953-ból:
„Pártold a tűzoltót, a béke katonáját!” – olvasható rajta.
Átsétálunk a Rákóczi filmszínházba, és elámulok a modern, kényelmes nézőtéren, színpadon vagy
inkább színháztermen – ebből kiderül, hogy nem jártam még itt.
A színpadon éppen a Hyppolit, a
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lakáj című előadás gyönyörű díszletei láthatóak, amit az Amatőr
Színjátszó Társulat Egyesület állított színpadra. A látogatásom után
még két szombaton játszották a
darabot. Visszatérve a mozira, a
bemutatott filmek fele művészfilm,
mivel art moziként üzemelnek, és
ez lehetővé teszi számukra, hogy
pályázatokon induljanak. Így sikerült modern digitális vetítőgépet,
vetítővásznat vásárolniuk, és most
az épület szigeteléséhez nyertek
pályázaton. A legutóbbi fejlesztésüknek köszönhetően már online
is lehet jegyet foglalni.
Felmegyünk a gépterembe, Gazdag Gyula birodalmába, akinek
élete a mozi, már az édesapja is
mozigépészként dolgozott a faluban. Mindig lelkesen készül az
érdekesebb vetítésekre – meséli
Ági. Legutóbb az AZ című horrorfilm vetítésekor rávette a büféseket, hogy bohócálarcban, -jelmezben szolgáljanak ki, az egyikőjük
sárga esőköpenyben. Ági lánya
is részt vett ezen a vetítésen, és
azt mesélte, hogy ha a film végén
megjelentek volna a büfések a
bohócálarcban, valószínűleg mindenki visítva menekült volna a teremből. A decemberben vetítésre
kerülő új Star Wars filmet is már nagyon várja, mert a póló már elkészült hozzá, ott feküdt a kanapén.
A moziban vannak premier előtti
vetítések is, mint például az előző
Star Wars filmnél is. Néhány órával
hamarabb láthatták a filmet, mint
Budapesten. Gyula másik hobbija
a régi fotók gyűjtése a falu múltjából, amelyekből kis kiállítás látható
a mozi emeleti részén. Többször
előfordult már, hogy feljöttek a
régi lakodalmas képeket böngészni a faluból, hogy megtalálják rajtuk a hozzátartozóikat.
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barangoló

Ági bezárta a mozit, és elkísért
Blandl Béláné Ibolyához, aki a
BÖBI (Bölcskei Blandl Ibi) Színjátszó Csoport vezetője. Ekkorra már
teljesen besötétedett, így jól jött a
kalauzolása.
A bölcskei színjátszásnak nagyon
régi múltja van – kezdi Ibolya, száz
évre tekinthetünk vissza, már az
édesanyja is tagja volt a színjátszó

körnek. Tizenhat évesen csatlakozott a társasághoz, főszerepeket
játszott, és a családjából a testvérei is felléptek. – Akkor még
nagyon jó hangom volt, szopránként énekeltem, aztán a cigaretta
miatt kicsit mélyebb lett – meséli.
Bátor Marci bácsi köztiszteletben
álló énektanár vezette a csoportot, akihez nagyon szerettek járni,
végtelenül vidám természete volt,

rendkívül jó humora, imádott vicceket mesélni. Azokon a vicceken
is tudtak újra nevetni, amit már
tizedszerre hallottak tőle, mert
egyszerűen magával ragadta a
társaságot. De aztán Marci bácsi
megöregedett, és már nem tudták
rábeszélni, hogy folytassa, így jó
pár éves szünet következett. – Ezután Füstös Valéria szervezte újra
a csoportot, körülbelül húsz éve
játszottuk a Sáry bírót, amiben én
játszottam a bírónét – jutnak eszébe az emlékek. Megint néhány év
szünet, és Ibolya életében is nehezebb időszak következett, amiből
a csoport újjászervezése vezette
ki, ez adott erőt neki is a folytatáshoz, a saját lelki egyensúlya megtalálásához. Volt egy szövegkönyv,
amin már régóta gondolkodott,
hogy jó lenne eljátszani. Társakat
toborzott, és addig szervezkedtek,
hogy megvalósult a Gyűrűs zsidó
című előadás, amelynek végén
állva tapsolt a közönség. – Ebben
a darabban is szerepelt már Lajkó Ferike, aki egy olyan szerény
ember, hogy ha meglátnád, nem
gondolnád, hogy színdarabokban
szerepel – mutatja be őt kedvesen.
Ő a csoportban egy olyan kulcsember, hogy nélküle talán Ibolya
sem folytatná. Gyakran megkérdezik tőle a faluban, hogy szerepel-e
majd a darabban, mert akkor biztosan elmennek megnézni. Egyébként sokan jönnek az előadásokra
vidékről is, Paksról, Dunaföldvárról, Szekszárdról és régi ismerősei
révén még Budapestről is. A legutolsó darabjuk az Indul a bakterház volt, amit igencsak jól sikerült
összerakniuk. Mielőtt nekiálltak a
próbáknak, szakmai kirándulást
szerveztek Budapestre az egész
csapatnak, hogy megnézzék egy
profi színház előadásában. Ebben
nagyot csalódtak, így aztán a saját

barangoló
elképzeléseikkel álltak neki a próbáknak. – Én játszottam a banyát,
ami testhez álló szerep volt, mert
körülbelül ilyen vagyok én, ilyen
banya – mondja mosolyogva. –
Bendegúzt Lóky Dominik játszotta, akit az egykori diákcsoportjából
választott. Néhány év alatt akkorát
nőtt, hogy még éppen belefért a
szerepbe, és bizony ő tanulta meg
először a szövegét, lekörözve a
felnőtteket – meséli nevetve. Madocsán is indított egy színjátszó
csoportot a polgármester asszony
kérésére. Nem hitte volna, hogy
ekkora érdeklődés lesz, de első
héten már tízen jelentkeztek. Ott
a Nem élhetek muzsikaszó nélkül
című darabot játszották, és ezt
követte idén az Egy csók és más
semmi.
– A színjátszással úgy lehet megfertőződni, ha egy darabot a végén igazán megtapsol a közönség – mondja lelkesen. Látni a
közönség boldog arcát, amit az
előadásnak köszönhetnek, egy
életre szóló élmény. A madocsai
csoportjának is azt mondta az ele-

jén, addig szeretné őket elvezetni,
hogy egyszer megérezzék ezt a
sikert. Előadás után a színpadon
össze szoktak ülni, értékelni. Kérdezte őket, megérte-e a készülés?
Akkor lehetett látni a szereplőkön,
már el is felejtették azt, hogy hányszor kellett esetleg a hajnali kelés
mellett későig próbálni. Vannak
ugyanis szép számmal a csoportban, akik műszakban dolgoznak.
Ibolya azt mondja, hogy ez kifejezetten csapatmunka, a siker min-
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denkinek köszönhető, nem egyéni teljesítmények adják, nem az a
meghatározó. Van természetesen
néhány húzó ember a csoportban,
de nem profi színészekről beszélünk.
A díszleteket, jelmezeket a csoport tagjai szokták összegyűjteni.
Tulajdonképpen nem olyan nehéz
összeállítani egy színpadképet.
Nevetve meséli, nem tudja, mit
szoktak gondolni az emberek,
amikor a stáb felpakol egy utánfutóra, és azon szállítják azt a sok
„lomot” egy vendégelőadásra.
Nagyon kell tudni kiválasztani azokat a darabokat, amire bejönnek az
emberek. Bújja az intenetet, figyeli
a médiában az ehhez kapcsolódó
híreket, a máshol játszott darabokat. Amint vége van egy előadásnak, Ibolya azonnal elkezdi keresni
a következőt, és ez eltarthat heteken, hónapokon keresztül. Az új
darabokat akkor kezdik el próbálni, amikor már korán sötétedik, és
tavaszra, nyár elejére van kész. Már
megrendelte egy antikváriumban
a következő darab szövegkönyvét. Kíváncsian várjuk az Őfelsége
Mama című előadást jövőre!
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Diákszem

Tökéletesen a tökéletlen világban
Dicsérdi Liza | Fotó: internet
„Túl vastag a combom, túl széles
a vállam, túl nagy a csípőm, túl kövér vagyok, túl alacsony vagyok,
és túl… tökéletlen vagyok.” Igen,
pontosan ez a jó szó. És hogyan
lehetnék tökéletes? Nos, lássuk
csak azokat a könyörtelen számokat. Derék: 60 cm, mell: 90 cm,
csípő 60 cm. Megvan? Szuper,
akkor mehetsz is a kamera elé, és
hivatalosan is a szép lányok táborát erősíted. Vagy várj csak! Mi a
helyzet az arcoddal? Elég karakteres? Milyen alakja van a szemöldöködnek? Bár az a legkevesebb,
amit egy kis sminkkel megoldhatunk. Komolyan azt mondod, hogy
nem hasonlítasz a mai felkapott
modellekre? Uh..., hát akkor azt
tanácsolom, amikor csak teheted,
ne menj emberek közé, és kerüld a
nyilvánosságot. Jól hallottad. Bújj
el, számold a napi kalóriabeviteled
(de vigyázz, nehogy 1200-nál több
legyen), állj rá mindennap a mérlegre, majd ha ebéd után akár 0,5
kilóval is többet mutat, menj, és
fusd le a maratont. Mindeközben
ne is törődj azokkal, akik az alakod
miatt piszkálnak, majd azt kérdezik
tőled: „Megzakkantál, hogy minden este kimész futni?”
Ezek azok a dolgok, amin a mai
lányok már tizenévesen keresztülmennek. És a sok „nyavalygásra”
általában a közösségi oldalakon
kapnak választ, egy hosszú hajú,

vékony, a kritériumoknak megfelelő, sok esetben photoshoppolt
nőtől vagy fiatal lánytól. „Ha nem
tetszik, tegyél érte.” Rendben, értettem. De mégis mennyi időbe
fog ez telni? Sikerülne lefogynom,
mondjuk úgy... jövő hétvégére?
Mind tudjuk, hogy a fogyás egy
lassú folyamat. Mégis elszomorodunk, ha 7 nap múlva nem mutat
kevesebbet a mérleg. És itt kezdünk türelmetlenek lenni, ami két
úthoz vezethet. Vagy kevesebbet
eszünk, vagy feladjuk az egészet,
és inkább a (biztonság kedvéért
félretett) nagymama sütijéhez nyúlunk, ezzel bekerülve egy véget
nem érő körforgásba. Ezt követően, magunkat egy két lábon járó
számnak tekintve éljük tovább életünket.
Napjainkra egyre több lány kezdi
utálni saját tükörképét, kezd sírni,
ha eggyel nagyobb ruhaméretet
kell felpróbálnia a boltban, és lelkiismeret-furdalással gondol minden
elfogyasztott kocka csokira. Hogy
miért? A közösségi oldalak és a
képszerkesztő programok segítségével, ma már szinte tökéletessé
varázsolhatjuk magunkat anélkül,
hogy ez bárkinek feltűnne. A valóságban pedig mindenki ugyanezt
a képet várja el.
A mai világban csak a külsőség a
fontos, nem igaz? Már nem számít,
hogy a kicsit erősebb testalkat és

a kevésbé karakteres arc mögött
milyen tudás rejlik. A lényeg, hogy
legyél szép, és a pénzedet arra
költsd, hogy még szebb legyél.
Vegyél fogyasztóporokat, és vedd
meg a minél drágább tablettákat,
amelyek mozgás nélkül „csodát”
művelnek a testeddel. Szomorú,
de igen is befolyásolhatóak vagyunk. Elhitetik velünk, hogy nem
lehetünk egyszerre szépek és okosak, és ha nem felelünk meg teljes
mértékben a világ elvárásainak,
már nem vagyunk ugyanolyan emberek.
16 éves vagyok, és én sem vagyok
elégedett a kinézetemmel. És hogy
mit érzékelek ebből az egészből
úgy igazán? Azt, hogy az életem
legszebb és legizgalmasabb percei, azzal telnek el, hogy a külsőm
miatt aggódom, és tökéletesen
próbálom megélni a tökéletlen világot. Mindezek ellenére néhány
dolgot biztosan állíthatok. Teljesen
mindegy, hogy mennyit mutat a
mérleg, és hogy mekkora ruhákat
hordunk. Nem kell eltüntetnünk az
arcunkon lévő bőrhibákat, és nem
kell mániákusan ledolgoznunk minden egyes pluszkalóriát. A lényeg,
hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben. És különben is, ha mindenki pontosan ugyanúgy nézne
ki, nem lenne semmi, ami különlegessé tenne minket ebben az uniformizált világban.
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Atomerőművet építünk

A Paks II. atomerőmű
blokkjainak látványterve.

Miért orosz blokkok épülnek Pakson?
Paks II. Zrt. | Képek forrása: Paks II. Zrt.
Miért az orosz reaktortechnológia a legjobb választás a Paks II.-projekt új blokkjai számára? Erre a
kérdésre adott választ szeptemberi írásában prof. dr. Aszódi Attila. A Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkár blogbejegyzésében ismertette, hogyan szűkül le a piacon elérhető atomerőművi blokktípusok választéka a VVER-1200-as reaktorokra. Írásunk e cikk felhasználásával
készült.
A világon jelenleg üzemelő
atomerőművi blokkok döntő
többsége könnyűvízhűtésű, kön�nyűvíz-moderátorral
üzemelő
reaktorral szerelt, ezen belül is
legelterjedtebbek a nyomottvizes
(PWR) típusok. A második leggyakrabban használt reaktor a
forralóvizes (BWR) reaktortechnológia, ennek elfogadottsága
azonban jelentősen csökkent a
fukushimai atomerőmű-baleset
következtében. A világon jelenleg
építés alatt álló reaktorok 80%-a
PWR típusú, miközben a BWR-ek

részesedése 10% alatti. Hasonlóan csekély az egyéb reaktortípusok (pl. nehézvizes blokkok)
részesedése a most épülő blokkok között; ezek az erőműtípusok
ráadásul olyan kiegészítő technológiákat is igényelnek, amelyekkel kapcsolatban Magyarországon nincsen sem tapasztalat,
sem infrastruktúra. Ráadásul a
keletkező kiégett üzemanyag jelentősen kisebb mennyisége is a
PWR-technológia mellett szólt,
szemben a nehézvizes reaktortechnológiával.

Mindezt figyelembe véve, valamint
azt mérlegelve, hogy nyomottvizes
reaktorok kapcsán hazánkban jelentős szakértelem és tapasztalat gyűlt
össze, megalapozott a szóba jövő
reaktortípusokat PWR-ekre korlátozni, szögezte le Aszódi Attila.
A piacon elérhető nyomottvizes
reaktorok közül csupán néhány
tartozik a jelenleg legkorszerűbbnek számító 3. és 3+ generációba.
Mivel kizárólag e reaktorok képesek az új atomerőművek építésére
vonatkozó szigorú hazai hatósági nukleáris biztonsági előírások

Atomerőművet építünk
t eljesítésére, csak ezek kerülhettek
szóba az új paksi blokkok esetén,
preferálva a legfejlettebb biztonsági megoldásokkal rendelkező
3+ generációt.
A jelenleg elérhető, legalább építési fázisban lévő 3. vagy 3+ generációs nyomottvizes reaktorok
az alábbiak: AP1000 (az amerikai
Westinghouse cégtől), APR-1400
(a dél-koreai KEPCO gyártmánya),
EPR (a francia Areva fejlesztése),
VVER-1200 (az orosz Roszatom fejlesztette ki). Az Atmea-1 típus (a
japán Mitsubishi Heavy Industries
és az Areva terméke) építése még
nem kezdődött meg sehol, referenciái nincsenek, így ez kizárható
a szóba jöhető blokkok köréből.
Az Areva gyártmányú EPR-blokkok
extrém nagy méretük (nettó 16001700 MW villamos kapacitásuk)
miatt nem megfelelőek a magyarországi villamosenergia-rendszer
számára.
A megfelelő reaktortípus kiválasztásának egyik legfontosabb
szempontja a szigorú biztonsági követelményeknek való maximális megfelelés. Olyan, ún.
„Fukushima-álló” új reaktortípust
lehet csak engedélyeztetni ma
Magyarországon, amely a komplex üzemzavarok és súlyos balesetek megfelelő kezelése mellett
akár egy nagy utasszállító repülőgép rázuhanásával szemben is
kellő mértékben ellenálló. Ez az
elvárás csak robusztus, kettős falú,
hermetikus reaktor-védőépülettel (konténmenttel) teljesíthető.
A súlyos balesetek kezeléséhez
az olvadt üzemanyag megbízható lokalizációja és hűtése szükséges, ami megfelelő olvadékkezelő
rendszereket igényel. Alapvető
követelmény volt az ún. mélységi védelem elvének alkalmazása,
és a különböző mélységi védelmi

szintek megfelelő elválasztása is.
A fukushimai tapasztalatokból
okulva fontos szempont továbbá a
kiégett üzemanyagot átmenetileg
tároló pihentetőmedencék üzemzavarokra és külső veszélyeztető
tényezőkre való méretezése is.
Ugyancsak fontos előírás, hogy az
új blokkokba beépítendő technológia már kipróbált, más atomerőművekben működő, bevált megoldásokat alkalmazzon.
Mindezek figyelembevételével a
szigorú hazai műszaki és nukleáris
biztonsági követelményeket csak
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robosztus, megfelelő tartalékokkal
bíró védelmet a radioaktív anyagok környezetbe való kikerülésével szemben. A KEPCO APR-1400
típusából pedig teljesen hiányzik
a duplafalú konténment. A Westinghouse reaktora esetében a kiégett üzemanyagot átmenetileg
tároló pihentetőmedence védelme terén is kérdések merülnek fel:
nagy méretű utasszállító repülőgép rázuhanása esetén az AP1000
pihentetőmedencéje kevésbé védett, mint a VVER-1200-é. Fontos
különbség van a két blokktípus

A VVER-1200 reaktor kettősfalú konténmentjének sematikus ábrája.

a VVER-1200 technológia teljesíti, amivel kapcsolatban ráadásul
széles körű üzemeltetési, karbantartási, engedélyezési és oktatási tapasztalat áll rendelkezésre.
Aszódi Attila írásában rámutatott:
a Westinghouse AP1000 típusa csak ún. részleges kettősfalú
konténmenttel rendelkezik, ami
bizonyos súlyos baleseti üzemállapotok mellett nem biztosít kellően

között a zónaolvadék kezelési koncepciójában is, itt is a nagyobb
biztonsági tartalékokkal, reaktortartályon kívüli zónaolvadék-
kezelési megoldással is rendelkező VVER-1200 felé billen a mérleg.
A fenti érvrendszer alapján belátható, hogy a VVER-1200 reaktortechnológia választása volt a
megfelelő döntés a Paks II.-projekt
megvalósítására.
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Radioaktív hulladékokat kezelő kft.

Összhangot teremteni munka és
magánélet közt – igazi női feladat
RHK Kft.

Beszélgetés Honti Gabriellával, az RHK Kft. kommunikációs vezetőjével
Közel tíz éve dolgozik a társaságnál, amit már gimnazistaként leendő munkahelyének álmodott.
Négy és fél éve irányítja a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft.
kommunikációját, és ma is úgy
gondolja, szerencsés, hogy azzal foglalkozhat, amivel mindig is
akart. Honti Gabriellával többek
között a női szerepekről is beszélgettünk.
–– Az Atomerőmű magazin mostani lapszámának vezérmotívuma
a női vonalak. Mi jut eszedbe erről
a kifejezésről?
–– A legkézenfekvőbb, nyilván,
a nőies idomok, ami a legtöbbünknek eszébe jut, aztán a vonalak mint életút, mint karrier,
ami eddig számomra jól alakult.
Még a szekszárdi Garay János
Gimnáziumba jártam, amikor már
kiemelkedő szerepet töltött be
az életemben a természet szeretete. Már akkor azt gondoltam, a
környezetvédelem csúcsa lehet
egy olyan fontos feladatot megoldani, mint a radioaktív hulladék
biztonságos kezelése, tárolása.
Szegeden az egyetem biológia és
környezetvédelem szakját is ezért
választottam. Az álmom 2008-ban
teljesült: amikor bekerültem az
RHK Kft.-hez, ahol 2013 februárjától a kommunikációs tevékenységet irányítom, és közben ebben

az irányban is képeztem magam,
kommunikáció- és médiaszakértővé váltam. Visszatérve a vonalakhoz, számomra a mosolyt, a
jókedvet is jelentik. Nekem ezek a
vonalak jelzik egy nő arcán: körülötte minden rendben van.

Más színt, energiákat, ritmust viszünk a munkába. De ez így van
jól. A sokszínűség ereje fontos
egy vezetői gárdában, mert mindenki hozzá tudja tenni saját magát a munkához, és biztosan nem
maradnak kitöltetlen hézagok.

–– Szerinted mi a különbség a női
és a férfi vezetők között?

–– A radioaktív hulladék kezelése
meglehetősen férfias szakmaként
él az emberek fejében. A társaságnál te voltál az első női vezető.
Ért-e a kritika a kollégáidtól, hogy
az elődöd ezt jobban csinálta?

–– Amit mindenekelőtt kiemelnék, hogy nagyon nehéz általánosítani, de én úgy tapasztalom,
hogy eltérőek a vezetői stílusok.
Nagyon nagy különbséget nem
tudok kiemelni egyszerűen mások
vagyunk. Kijönnek a férfi és női
gondolkodásbeli különbségek.

–– Az emberek akarva-akaratlanul tesznek összehasonlításokat,
biztos így volt ez velem kapcsolatban is, de nincs ilyen jellegű em-

Radioaktív hulladékokat kezelő kft.
lékem. Persze nem is igen volt idő
ezen morfondírozni, egyszerűen
tenni kellett a dolgomat. Viszont
én néha ma is megkérdezem magamtól, vajon az elődöm mit csinálna most.
–– Közel tíz éve dolgozol az RHK
Kft.-nél. Ez idő alatt fejlődött a
nukleáris technológia, és óriási
változások történtek a cégnél is:
működik és folyamatosan bővül
a bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT), új kamramodulok épültek a paksi Kiégett
Kazetták Átmeneti Tárolójában,
korszerűsödött az Radioaktív
Hulladék Feldolgozó és Tároló
Püspökszilágyon, és ismét zajlik a
nagy aktivitású hulladék végleges
elhelyezésével kapcsolatos kutatás a Nyugat-Mecsekben. Hogyan
csapódott le mindez a kommunikációban?
–– A technikai változások, a technológiai fejlődés természetesen
elérték a kommunikációt is. A közösségi média megjelenésével
felgyorsult az információáramlás,
megváltoztak a közlési csatornák,
elérési útvonalak, és egyáltalán,
minden gyorsabb lett. Annak idején ráértünk két hónapig csiszolgatni egy-egy kiadványt, ma már
két hónap alatt bizonyos információk akár érvényességüket is
veszíthetik. A látogatóközpontjainkba érkező diákokon azt látjuk,
hogy változott az érdeklődésük
az előző generációkhoz képest,
ráadásul sokkal tájékozottabbak,
mint akárcsak két-három évvel
ezelőtt is. Ezekre a kihívásokra
nekünk is reagálni kell, a folyamatos megújulás szinte kényszerítő erejű, hiszen az üzeneteink
csak úgy juthatnak célba, ha a
közvetítő közeg nem unalmas,

ha lépést tartunk a külvilággal.
Bár nem mondunk le a hagyományos eszközökről – például vannak új nyomtatott kiadványaink
–, de igyekszünk bevetni a modern technikát is. Így készült két
éve a bátaapáti látogatóközpontunk, így építettük fel újra a paksi látogatóközpontot, interaktív
eszközöket, modern infografikus
megoldásokat is felhasználva.
A kommunikáció a mi esetünkben
ismeretterjesztő feladat is, közérthetővé és érdekessé kell tehát
tenni mindazt, ami cégünk tevékenységével kapcsolatos. Ezért
hoztuk létre Youtube csatornánkat is. Nagy örömömre munkatársaim partnerek mindebben, és
sok új ötlettel állnak elő.
–– Vezetőként milyen kudarcokkal
kellett szembenézned?
–– Minden olyan helyzetet a saját
kudarcomként élek meg, aminek
a megoldására nincs lehetősé-
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gem, vagy ha olyasmi történik
velem, amit igazságtalannak és/
vagy
megváltoztathatatlannak
érzek. Szerencsére ez ritkán fordul elő, alkatomnál fogva inkább
a sikerekre fókuszálok. Ezekből
pedig akad jócskán. Például a két
bemutatóterem
népszerűsége,
társaságunk folyamatosan magas ismertsége, elismertsége az
eredményes kommunikációs tevékenység visszaigazolása is. És
nem kis büszkeség látnom a más
országok képviselői szemében
a némi irigységgel vegyes elismerést, amikor nemzetközi fórumokon beszámolunk társadalmi
kapcsolatainkról. Ilyenkor bebizonyosodik: megéri a sok befektetett energia. Egyébként meg úgy
látom, az igazi feladat mindenki
számára, ami igazán sohasem
készül el, amin folyamatosan dolgoznunk kell, hogy összhangban
legyen a munkánk és a magánéletünk, hiszen csak így lehetünk
boldogok.
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atomenergetikai múzeum

Kincsvadászat szenvedéllyel
Atomos könyvek női szemmel
Beregnyei Miklós | Fotó: Juhász Luca

Annak idején, 2010-ben, amikor
terveztük az Paksi Atomerőmű
Üzemtörténeti Gyűjtemény országos szakmúzeummá fejlesztését,
azzal a követelménnyel szembesültünk – a múzeumi törvény alapján – miszerint a státusz megszerzéséhez szakképzett könyvtárost
kell alkalmaznunk.

Ekkor beszéltem először Bencze
Eszterrel, aki paksi lakosként Szekszárdon, a PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar könyvtárában dolgozott.
Nem sokat gondolkodott a feladat
elvállalásán, ami meglepett, bár
utólag már értem miért, ugyanis
azt tapasztaltuk az elmúlt hét év
során, szereti az új kihívásokat. Mi

sem bizonyítja ezt ékesebben, mint
az a lendület, amellyel megkezdte
(2010. november 1-jétől) a vállalt
feladat végrehajtását, közben elvégezte az egyetemi informatikus
könyvtáros mesterszakot üzleti információmenedzser szakirányon, a
paksi városi könyvtár munkatársa
és két stramm fiú édesanyja lett.

atomenergetikai múzeum
Elhivatott információmenedzser,
kitartóan végzi a szükséges információk és dokumentumok megtalálását, azok beszerzését, feldolgozását és az érdeklődőkhöz
való eljuttatását.
A városi könyvtárban kedvenc
területe a helytörténeti állomány
gondozása, hiszen az itt tárolt
dokumentumok őrzik a város történetének mindennapjait. A múlt
iránti érdeklődése a múzeumi
munkájában is jelentkezik: nagy
szorgalommal gyűjti – az internet
segítségével – az atomenergetika
magyarországi megjelenésére,
elterjedésére vonatkozó szakirodalmat. Ezek az ismeretterjesztő
kiadványok fontos kiindulópontjai
a hazai atomenergetika történetének, és csak antikváriumokban
vagy a világhálón szerezhetők be,
nem kevés pénzért.
Ma már ott tart Eszter a múzeumi könyvtár rendezésével, hogy a
3-4 évente sorra kerülő múzeumi
szakfelügyeleti szemle teljes elégedettséget rögzített a könyvtári munkáról a szemléről készült
jegyzőkönyvben. A másik múzeumi szakterület az adattári munka,
az itt őrzött dokumentumok rendezése, feldolgozása, a kutatói
munka megkönnyítése. Ezen a
területen olyan rendet alakított
ki Eszter, ha keresünk valamilyen
dokumentumot, akár telefonon
is útba tud igazítani, és könnyen
megtaláljuk a keresett anyagot.
Esztert kíváncsi életszemlélet
jellemzi, kutatási kedve állandó. Mindenhol nyitott szemmel
jár. Ennek és a szerencsének is
köszönhető a tavalyi év egyik
legérdekesebb könyvtári dokumentuma, egy 1963-as kiadású
diafilm a „Rádióaktív izotópokról”. Jelentősége abban is rejlik,
hogy ennek a tekercsnek hála
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jutott eszünkbe, hogy a „Tömegtájékoztatás az atomkor hajnalán” című kutatási programban
az addig tervezetteken kívül, további kommunikációs eszközöket
is meg kell vizsgálni. Ekkor csatlakozott Eszter a szerzői csapathoz. Az elmúlt két évben intenzíven kutatott, ennek eredménye
a most szeptember 27-én a Múzeumi mozaik című konferencián
bemutatott könyv egyik fejezete.
Ebben a tömegtájékoztatás esz-

könyvek iránti elkötelezettségét
mutatja könyvrestaurátori munkatapasztalata, melynek során
szerzett értékes tudása fontos a
múzeumi munkában is.
A könyvtári és adattári munkán
túl, bekapcsolódik a múzeum
sűrű programjainak az előkészítésében és megvalósításában, különös tekintettel a gyermekprogramokra.
A városi könyvtárban is pezseg
az élet, nagy kihívás az állomány-

közeit veszi számba, ad nagyon
érdekes információkat a régi idők
plakátjairól, diafilmjeiről, könyveiről és az ismeretterjesztő előadások számtalan formájáról.
Eszter könyv- és írásszeretetét
mutatják a publikációi, amelyek
a Paksi Tükörben, az Atomerőmű magazinban és a Gyűjteményi Szemlében jelennek meg.
Az egyetemi évei alatt folytatott
kutatások eredményeiről készített egyik tanulmánya megjelent
a Trendek a hazai és nemzetközi
könyvtárügyben c. kiadványban.
Sokrétű érdeklődési körét és a

rendezési feladatok közül a selejtezés kérdése, a mit selejtezzünk,
és mit ne. Ebben a problémában
hangsúlyos szerepet kap a helyhiány és a digitalizálás kérdése.
Van egy másik örök téma, mondja
Eszter, a könyvtár mint közösségi
színtér. Nehéz a könyvtári programok igényeknek elébe menő,
keresletorientált szervezése. Tennivaló van bőven. Öveges József,
a fizika nagy varázslójának elhivatottsága példaértékű számára, az
ő gondolatait idézve a „Legnagyobb boldogságom, ha másnak
tudást és örömet nyújthatok.”
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Adócsoport
Gyöngyösiné Nyul Petra | Fotó: Bodajki Ákos

Stier Istvánné
csoportvezető
Kisvárdán született, az általános
iskolát Nyírtasson végezte, majd
a nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium matematika–fizika szakán
érettségizett. Tanulmányait a zalaegerszegi pénzügyi és számviteli főiskola üzemgazdasági szak
mezőgazdasági
szakágazatán
folytatta. Első munkahelyén, egy
szabolcsi termelőszövetkezetben,
hét évig dolgozott pénzügyi osztályvezetőként. Erre az időszakra
mint tanulóévekre tekint, a szakma
gyakorlati alapjait itt sajátította el.
Az 1988. évi adóreform után, az új
adótörvények bevezetésekor, az
adók számítása, könyvelése, bevallása is a feladatai közé tartozott,
így az adótörvényeket már a kezdetektől ismeri. Egy hirtelen jött
elhatározást követően 1992 őszén
munkahelyet váltott, az APEH revizora lett. Miután 1993 augusztusában férjhez ment, Paksra költözött,
ezért kérte áthelyezését a Tolna

megyei szervezethez. Időközben
könyvvizsgálói záróvizsgát tett,
majd munkája révén felvették a
Magyar Könyvvizsgálói Kamarába.
A Paksi Atomerőműben 2004 októbere óta dolgozik, mindvégig
az adócsoportban. Csoportvezetői kinevezését 2007-ben kapta.
Az évek során több szervezeti és
egyéb változás hatására az adócsoport munkája gyökeresen
megváltozott. Jelenleg a csoport
munkája igen sokrétű: a szerződésvéleményezéstől az adótervezéseken keresztül az adóellenőrzésekben való közreműködésig,
széles spektrumon mozog. Fontos
a gyorsaság, pontosság, valamint
a számviteli, pénzügyi, adózási jogszabályok alapos ismerete. Napi
munkája inkább ad hoc jellegű,
mivel rendszeresen kell sürgősen
megoldást találni olyan kérdésekben, melyekre a jogszabályok nem
adnak egyértelmű útmutatást.

A csoport tevékenysége során sok
szakmai és külső szervezettel áll
kapcsolatban, ezért elengedhetetlen a megfelelő kommunikáció
és csapatmunka. Hozzáteszi azt is,
hogy jókedvű, vidám kolléganőkkel dolgozik együtt, akikre minden
kérdésben lehet számítani.
Férje az atomerőmű Digitális
Rendszerek Osztályán csoportvezető. Lányuk, Adrienn 23 éves, a
Metropolitan Egyetem animációs
szakán mesterképzésre jár, a fiuk,
Patrik 17 éves, az ESZI 11. évfolyamán informatika szakon tanul.
Gyermekeikre büszkék: Adrienn
több munkája szerepelt már országos televízióban, Patrik rendszeresen részt vesz tanulmányi
versenyen és felsőfokú nyelvvizsgára készül.
Adélnak a napi munka után sajnos
nem sok energiája marad hobbitevékenységre. Hetente kétszer tornázni jár és úszni is szeret.
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Vörösné
Futó Noémi
gazdasági elemző

Szekszárdon született, gyermekkorát Pakson töltötte. A családi hagyományt követve a Perczel Mór
Közgazdasági Szakközépiskolába
járt Bonyhádra, ahol az érettségi utáni ötödik évben pénzügyi és
számviteli ügyintéző OKJ-s szakképesítést is szerzett. Zalaegerszegen
folytatta felsőfokú tanulmányait. A
BGF Pénzügyi Számviteli Főiskolai
Karán adó, vám és illeték szakon
közgazdászként végzett 2004-ben,
majd 2013-ban sikeres adótanácsadói vizsgát tett. Szakmájukban
nagyon fontos tudásuk naprakészen tartása, folyamatos fejlesztése,
ezért évente több továbbképzésen
is részt vesznek. Az itt szerzett új
ismereteket napi munkájuk során
hasznosítják.
A Paksi Atomerőmű gazdálkodási
és kontrolling szervezetének adócsoportjába adószakértői munkakörbe 2009-ben nyert felvételt. Elsődleges napi feladata a társaság

vállalkozási és szállítási szerződéseinek pénzügyi, számviteli, adózási
szempontból történő véleményezése. Ez főként a fizetési feltételekkel
kapcsolatos véleményezést jelenti,
melynek célja, megfelelni a számviteli és adótörvényeknek, valamint
a belső szabályozások előírásainak.
Ezen túlmenően adatellenőrzéseket is végez, amelyek során a szerződések adatait kell összevetni az
SRM-rögzítéssel. Heti rendszerességgel küld adatokat a likviditási tervhez, amelynek egyik fontos
eleme a fizetendő áfa összegének
meghatározása. A K+F-szerződések nyilvántartása és azok minősítésével kapcsolatos ügyintézés is
a tevékenységi körébe tartozik. Az
adócsoportban igazi csapatmunka
zajlik, szükség esetén kölcsönösen
segítik egymás munkáját, legyen
szó akár helyettesítésről, akár rendkívüli feladatok végrehajtásáról –
teszi hozzá.

Férje a Hungária Takarékbank németkéri kirendeltségének vezetője,
emellett a helyi Polgárőr Egyesület
elnöke, tevékenységével évek óta
segíti a közösséget. Két gyermekük
van. Veronika 11 éves, imád lovagolni, zongorázni, táncolni, a Tűzvirág
Táncegyüttes tagja. Bence csupa
vigyor, 4 éves, rajong a traktorokért.
A családi házuk körül mindig akad
tennivaló. Évekig hatalmas konyhakertet műveltek, ami egész évben
ellátta a családot friss zöldségekkel
és gyümölcsökkel. Idén viszont a
kertet felváltotta az istálló és a karám, így két kutyájuk mellé lovuk is
hazaköltözhetett.
Noémiék szabadidejüket szeretik
barátaik körében eltölteni: együtt
járnak koncertekre, színházba, kirándulni és gyakran lovaskocsiznak
a környéken. Ha idejük engedi, férjével kisebb kerékpártúrákat tesznek, idén a Tisza-tóval és környékével ismerkedtek meg.
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Gazdag Istvánné
gazdasági elemző

Hatvanban született, kilencéves
korában költözött családjával
Paksra, miután szülei az atomerőműben helyezkedtek el ERBE-s
munkavállalóként. Édesapja munkavédelmi főfelügyelő, édesanyja
titkárnő volt.
Alap- és középfokú tanulmányait
Pakson végezte. Bár a helyi Vak
Bottyán Gimnáziumban kezdett,
az oroszlányi Lengyel József Gimnáziumban tette le az érettségi
vizsgát. 2008 áprilisában került az
erőműbe.
Első munkahelye az ERBE-nél volt
1987-ben, majd 1988-ban férjhez
ment, és mivel párja tősgyökeres
paksi, visszaköltöztek ide. Ekkor a
Városi Költségvetési Üzemnél kapott munkát. Tizenkét év múlva
munkahelyet váltott, a paksi önkormányzat pénzügyi osztályán,
majd adóosztályán dolgozott.
Itt a város összes vállalkozójának
(egyéni vállalkozók és társas vállal-

kozók is) helyi adóügyeit intézte.
Így került munkakapcsolatba az
erőművel is, és amikor a helyi adóügyeket intéző kolléganő nyugdíjba vonult, az ő helyét sikerült betöltenie.
A Paksi Atomerőműben adóügyi
előadó, majd – a HAY bevezetésekor – gazdasági elemző beosztásba került. Fő feladata az
atomerőmű önkormányzatokkal
kapcsolatos helyi adóügyeinek
intézése, de emellett statisztikai
jelentéseket is készít és pénztárellenőri feladatokat is ellát. Mindemellett persze a kolléganőkkel
közösen megoldják a naponta felmerülő, az atomerőmű adóügyeivel kapcsolatos ügyeket (például:
szerződéseket
véleményeznek,
terveznek.)
Férjével jövőre lesznek harmincéves házasok. István szintén itt
dolgozik az erőműben, a Rendészeti Osztályon fegyveres bizton-

sági őr. Fiuk, Gergő 27 éves, az
ESZI-ben elektrotechnika szakon
tanult, majd hegesztői szakképzettséget is szerzett. Ő már több
éve Londonban él és dolgozik;
párjával a jövő évre tervezett hátizsákos világ körüli túrára készülnek. Lányuk, Gabi 23 éves, a
paksi Vak Bottyán Gimnáziumban
érettségizett, majd a Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és
Emberi Erőforrás-Fejlesztési Karán személyügyi szervezőként diplomázott. Jelenleg Pesten él, és
egy legfőképp IT-szakembereket
toborzó cégnél dolgozik.
Enikő nagyon szeret olvasni, kézimunkázni, sütni-főzni és a férjével
az erőműves tavakra horgászni
járni. Bár – hozzáteszi –, nagyon
kevés ideje jut ezekre. Évente
többször eljárnak barátaik vagy
gyerekeik társaságában pihenni,
kikapcsolódni, az ország látnivalóit felfedezni.
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Zajacsné Rátkai
Anita
gazdasági elemző

Szekszárdon született 1972-ben.
Általános iskolába Bogyiszlón
járt, majd Dombóváron, az Apáczai Csere János Postaforgalmi
Szakközépiskolában tett sikeres
érettségi vizsgát. Felsőfokú tanulmányait munka mellett végezte:
2003-ban vette át közgazdászdiplomáját a Dunaújvárosi Főiskolán, majd 2005-ben mérlegképes
könyvelői, 2012-ben pedig adótanácsadói szakképesítést is szerzett. A Paksi Atomerőmű gazdálkodási és kontrollingszervezetéhez
2013‑ban nyújtott be pályázatot,
ahol a sikeres felvételit követően
július 1-jétől munkába is állhatott.
Azóta is a Pénzügyi és Számviteli Osztály adócsoportjában végzi
adószakértői (HAY-besorolás szerint gazdasági elemzői) tevékenységét.
A korábbi években, 1990-től 2004ig a paksi postán, majd 3 évig
egy könyvelőirodában, 2007–2013

között pedig az MVM Kontó Zrt.
Adóügyi Osztályán adóügyi előadóként dolgozott. Itt az MVM
cégcsoporthoz tartozó tagvállalatok adóbevallásainak készítése és
adóügyeinek intézése volt a feladata.
Jelenlegi tevékenysége elsősorban a szállítói és közbeszerzési
szerződések pénzügyi és adózási
véleményezésére terjed ki. Emellett a támogatási szerződések véleményezését, támogatások utalását, valamint az ezzel kapcsolatos
analitika naprakész vezetését és az
ehhez kapcsolódó adatszolgáltatások összeállítását végzi. Közreműködik a havi zárásban és tervezésben, a cégnél felmerülő napi,
eseti, egyedi adózási feladatok
megoldásában, valamint pénztárellenőri feladatokat is ellát.
Családjával Madocsán él. Férje a
paksi Vitafoam Magyarország Kft.nél dolgozik. Két gyermekük van.

Evelin 20 éves, a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési
Karán tanul német nemzetiségi
szakirányú óvodapedagógusnak.
István 14 éves, a paksi Vak Bottyán
Gimnázium 8. osztályos tanulója.
Anita saját egyéni vállalkozása keretein belül könyvelési munkát végez. Szabadidejében szívesen kirándul családtagjai társaságában,
elsősorban a hegyvidéki területeket kedvelik. Emellett szeret biciklizni, olvasni, hímezni és gobelinezni is.
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nyugdíjasaink

„A kihívások alakítottak”
Vadai Zsuzsa | Fotó: saját archívum

Bacs Judit
–– Hol kezdted a pályafutásodat,
mikor kerültél az erőműbe, és milyen szakmai feladatokat láttál el?
–– 1968-ban a Dunai Kőolajipari Vállalatnál (DKV) laboránsként
kezdtem el dolgozni, de egészségügyi probléma miatt 2 év múlva irányt kellett váltanom a vegyészetről a munkavédelemre. Ez volt
az első kihívás, a feladat ellátásához ugyanis felsőfokú munkavédelmi képesítést kellett szereznem. 10 év DKV-s munkaviszony
után lehetőséget kaptam, hogy áthelyezéssel Paksra kerülhetek, ami
nagyon kedvező volt a családnak
is, hiszen azonnal lakást kaptunk,
és madocsai születésűként a szüleimhez is közel kerültünk. Az erőműben munkavédelmi előadóként
kezdtem a munkámat.
Az újabb kihívást 1982-ben kaptam, amikor a karbantartási igazgató munkatervezői beosztást
ajánlott fel, ami aztán a gépészet
felé fordított, és az lett a vége,
hogy a 4. blokk üzembe helyezését megelőző ún. 2. revíziót már
karbantartó gépészmérnökként
láttam el. 1987-ben a KAIG-on
minőségi-biztonsági felügyeletet
hoztak létre, melynek vezetésével engem bíztak meg. Ebben a
munkakörben több vállalatvezetői szintű utasítás kiadásának kezdeményezője és közreműködője voltam, és megbízást kaptam
arra, hogy biztonsági felügyeletet
lássak el a főberendezések kar-

bantartása és különösen a reaktor
fő egységeinek emelése során.
A sokrétű feladatok ellátása újabb
képzési igényeket támasztott felém, így felsőfokú sugárvédelmi,
munkavédelmi szakmérnöki és
több minőségüggyel összefüggő
képesítést szereztem.
1990-ben lettem a Vezérigazgatói Törzs Biztonsági Bizottságának főállású biztonsági felügyelője. Ez a munkakör még mélyebb
tudást, így tanulást követelt az
erőmű
technológiai
rendszereinek és berendezéseinek ismerete iránt, hiszen eseménykivizsgálásokban vettem részt.
Mivel a csernobili reaktorbalesetet

követően nyitottabbá vált az atomerőművek közötti tapasztalatok
megosztása, így több szakembernek, köztük nekem is lehetőségem
nyílt a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ), WANO, a
NUMEX által vizsgálatokban, tapasztalatcseréken, konferenciákon
való részvételre. Akkoriban köteleződtem el a biztonsági kultúra
iránt, így nagy megtiszteltetés volt,
hogy az Oktatási Modell Projekt
biztonsági kultúra munkacsoport
vezetőjeként, mondhatnám úttörő
munkát végezhettem e témában
mind a vállalatnál, mind a NAÜnél. Nagyon érdekes volt megtapasztalni, hogy egy-egy ország (pl.

nyugdíjasaink
India, Franciaország, Anglia, Finnország, USA, Szlovákia) a maga sajátos nemzeti kultúráján alapulva
milyen módszereket alkalmazva
tudta érvényesíteni az atomerőművekben alkalmazott szakembereknél szükséges biztonsági gondolkodásmódot és annak mentén
a biztonságos munkavégzést.
–– Elismerték a munkádat?
–– Igen, amire a legbüszkébb vagyok, hogy a vállalat alapította
Céggyűrűt 1992-ben, az alapítás évében elsők között kaptam
meg, és később kiváló dolgozói elismerésben is részesültem.
A munkám mellett társadalmi
munkában külső oktatóként 10
évig munka- és környezetvédelmet oktattam az ESZI-ben, amiért
több emléklapot és köszönőlevelet kaptam. Alapításától kezdve
tagja vagyok a Magyar Nukleáris
Társaságnak (MNT) és a WIN (Nők
a nukleáris energetikában) tagozatának, az MNT elnökségi tagja is
voltam 2 ciklusban. De minden elismerésnél többet jelent az, hogy
bárhol találkozom volt munkatársakkal, ismerősökkel, nagy örömmel tudjuk köszönteni egymást.
Sajnos az évek során közülük már
többeket elvesztettünk.
–– Hogyan telnek a nyugdíjas
évek?
Hát nem éppen a hagyományos
módon, 1996-ban az akkor fellépő
egészségi problémám miatt kértem a korkedvezményes nyugdíjazásomat, de még 4 évig maradtam
külsős tanácsadóként, hogy elősegítsem a karbantartó személyzet
minőségi munkavégzését biztosító
ellenőrzési követelmények kidolgozását, szabályozását, oktatását.
2000-től az általam alapított bt.
vezetőjeként és egyben munkatársaként szakértői, auditori, oktatói
és tanácsadói feladatokat látok el

még ma is. Több cégnek és több
témakörben (munka- és egészségvédelmi, tűzvédelmi, minőségirányítási, környezetfejlesztési, szervezetfejlesztési) dolgozom.
Biztos, nyugodt családi háttér áll
mögöttem. Az első házasságom
felbontását követően 1 évvel ismerkedtem meg a férjemmel,
akivel már 35 éve vagyunk együtt.
Attila az Atomix Kft.-nél ügyeletes
gépkocsivezető. Mindkét lányom
Pakson lakik. Szilvia, az idősebb
lányom az ERBE állományában
oktatásszervező a KGYK-ban. 17
éves ikerfiai közül Tamás a katolikus gimnáziumban, míg Gergő
az ESZI-ben gépész szakon tanul.
A másik lányom, Ágota a Gépész
Műszaki Főosztályon főtechnológus. Ikerfiai (Barnabás és Zalán)
9 évesek, Panna hamarosan 12
éves, ők a Bezerédj Általános Iskola tanulói. Nagyon sok örömöt
adnak nekünk az unokák, no meg
az a nagy adomány, hogy egyelőre
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mindnyájan a közelünkben, Pakson laknak.
–– Milyen hobbi tölti ki a szabadidődet?
–– Nyugdíjazásomtól
kezdve
évente utazunk, hogy megismerjük a világot. Az utazás hosszától
függően több útra viszont a közös
barátokkal megyek, mert Attilának
nem telik még a szabadságából
arra, hogy 3-4 hetet távol legyen.
Szinte hihetetlen, hogy az Antarktiszt kivéve már minden kontinensen voltam.

Nyugdíjba vonult
kollégáink

2017. november
Bölcsföldi László berendezéstechnikus
MVIGH MIG MFO GMO
Csoknyai László nukleáris karbantartó
lakatos MVIGH KAIG KAFO FKO
Németh Pál dozimetrikus
BIG SKVFO DO
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Régi motorosok

„Csajszi, jól döntöttél!”
Orbán Ottilia | Fotó: Bodajki Ákos
A család és a karrier összeegyeztetése nem könnyű nőként. Ahhoz, hogy mindkét helyen megállják a
helyüket, a nőknek jó szervezőkészségre, kitartásra, erőre és elszántságra van szükségük. Egy nőnek
mindig is több szerepben kellett egyszerre megfelelni. Végtelenül erősnek és fáradhatatlannak kell lennie ahhoz, hogy feleségként, anyaként, dolgozó nőként – és nem utolsósorban – az „otthon melegének
őrzőjeként” is helytálljon.
A Vegyészeti Főosztály állományába 55 nő tartozik: több női vezető, mintavételező, sőt víztisztító-
kezelő is. Közülük sokan dolgoznak
folyamatos, illetve két műszakos
munkarendben. Igaz, hogy több
a férfi munkavállaló a főosztályon,
ennek ellenére ez a női létszám

igen kiemelkedőnek számít az
üzemvitelen. Úgy gondolom, hogy
az atomerőmű pedig egy olyan
munkahely, ahol egy kicsivel több
figyelmet fordítanak a nők, asszonyok, lányok mindennapjaira, megkönnyítve a harmónia megteremtését nőként és munkavallóként.

Csepregi Anikótól, a Vegyészeti
Ellenőrzési Osztály önálló mérnökétől érdeklődtem a kezdetekről,
hogy hogyan élte meg az erőmű
műszaki világában a kezdeti nehézségeket, hogyan illeszkedett
be fiatal lányként, majd nőként, fiatal anyaként.

Régi motorosok
–– Otti, amikor megkerestél a
kéréssel, hogy meséljek a munkakezdésemről, az akkori élményeimről, az évek alatt ért hatásokról, családról, hobbiról, rá kellett
jönnöm, hogy ez bizony nem kis
falat, de úgy gondoltam, mégis
belevágok.
–– Mióta dolgozol az erőműben?
Itt kezdted a pályafutásod?
–– Miután elvégeztem a középiskolát, laboránsként kezdtem
el dolgozni egy vegyi gyárban.
Két év után, 1985-ben költöztem
Szekszárdra, és adta magát, hogy
az erőműben próbáljak szerencsét. Szóval szintén laboránsként
folytattam a pályafutásomat. Kezdetekről két maradandó élményt
említenék meg: a közvetlen, barátságos, segítő légkör, amitől
rögtön érezte az ember, hogy jó
helyen van. Megdöbbenve realizáltam, hogy itt már akkor komolyan vették a munkavédelmet. Aki
dolgozott a ’80-as években vegyi
gyárban, tudja, mire gondolok.
–– Hogyan jellemeznéd ezt a
kezdeti időszakot? Mit jelentett
számodra itt dolgozni ebben az
időben?
–– Fiatal, független, csajos csapatba kerültem, élveztük a munkát és élveztük a szabadidőnket
is. Természetes volt számunkra, hogy segítünk egymásnak a
munkában, és az is, hogy együtt
megyünk síelni, kirándulni. Maradandó emlék – ami, ma már kicsit
furának tűnik – a „brigádélet”.
Lehetőséget adott arra, hogy
jobban megismerjük az idősebb
kollégáinkat és családjukat. Ezzel
a beilleszkedésünk is sikeresebb
volt, ez pedig hozta magával azt
a biztonságérzetet, ami segített
gyökeret ereszteni.
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–– Hogyan alakult az életed és a
pályád a későbbiekben?
–– Most mondhatnám, hogy abban az időben az erőmű az életem volt, de nem. Vagyis férjhez
mentem. Mondhatnám, hogy miután elváltam, már igen, de nem,
hanem a kislányom.
Maradandó élményeim közé tartozik az a támogatás és segítség,
amit kisgyermekes anyukaként
kaptam, amiről manapság sokan

get adnak arra, hogy a volt, már
nyugdíjba ment kollégáinknak
megköszönhetjük a türelmüket,
jóindulatukat, segítőkészségüket
azzal, hogy mi is ezt adjuk tovább
a következő generációnak.

csak álmodoznak. Az a tudat,
hogy nyugodtan élvezhetem azt
a csodálatos időszakot, nem kell
aggódnom a munkahelyem miatt.
Hogyan alakult a pályám? Nézzük csak, időközben elvégeztem
a PTE kémia szakot. Majd, miután
Simonné Hlogyik Ágnes csoportvezető nyugdíjba ment, én vettem
át az ő posztját. Számomra követendő példa volt, hogy hagyta a
csoportját önállóan dolgozni, de
ha bármilyen segítségre volt szükségünk, nyugodtan fordulhattunk
hozzá. A VEO szervezeti átalakulása után mint önálló mérnök dolgozom tovább.
Örömmel látom, hogy egyre több
fiatal kerül hozzánk is. Lehetősé-

Utazás, kirándulás a kedvenc
hobbijaim közé tartoznak és szerencsésnek tartom magam, hogy
nyugodtan hódolhatok is ezeknek. Önkéntesként a szekszárdi
kutyamenhelyen segítek.

–– Család, hobbi, szabadidő?
–– Drága kislányomból azóta drága, nagy egyetemista lett, aki felsőfokú tanulmányait Svédországban végzi.

–– Mit üzennél az akkori, régi
énednek?
–– Csajszi, jól döntöttél!
–– Másképp csináltál-e volna valamit?
–– Nem…, talán azért, mert igennel tudok válaszolni arra a kérdésedre, hogy „elégedett vagy-e a
mostani éneddel?”
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SPORT

Szabadság, egyenlőség
Tóth Márton | Fotó: internet
Sok szó esik a sportolás közben érzett szabadságról, ami az idők folyamán furcsa értelmet nyert. Különös szabadság volt az olimpián is: megmondták, hogy kinek szabad és kinek nem szabad versenyezni.

Az ókori olimpiákon csak és kizárólag férfiakkal
volt tele a Kronosz-hegy lábánál fekvő szent liget,
a nőknek nemhogy versenyezni, nézni sem volt szabad az olümpiai versenyeket. Azonban már ebben
az időben sem maradtak ki teljes egészében a hölgyek, ugyanis a lovakat ők szolgáltatták az egyes
versenyszámokhoz, így jutottak ők is szerephez.
1896-ban, az első újkori olimpián Pierre de Coubertin báró olyan megfontolásból, hogy az izzadt
női test látványa nem esztétikus, morálisan kifogásolhatók az ahhoz köthető képzetek, nem engedte
a gyengébbik nem képviselőit rajthoz állni. Ebben
az időben a sportolás még nem igazán öncélú foglalkozás volt, a kor erkölcsi világához illeszkedett,
amely szerint a női-férfi különbség egyik sarkalatos
pontja volt. A döntés ellenére egy pireuszi hölgy
a verseny másnapján lefutotta a maratont, amely
után kijelentette, hogy bárkivel ki merne állni…
1900-ban már teniszben, golfban, krikettben és a
vitorlásversenyen is nevezhettek, ám ennek ellenére 1922 és 1934 között három alkalommal megrendezték a nők olimpiáját a hagyományos játékokon
tapasztalt alulreprezentáltság miatt. 2012-re, a londoni olimpiára jutottunk el odáig, hogy az összes
nemzet sportolói között volt hölgy is, 2016-ban, Rio
de Janeiróban pedig az érmek 44%-át női versenyzők kapták.
Mára szabadság van, legalább a sportban.

Női elsők
• Az első olimpiai bajnok egyéniben a brit Charlotte Cooper volt, aki 1900-ban, Párizsban teniszben szerzett aranyérmet. A svájci vitorlázó,
Hélene de Pourtales korábban csapatban lett
bajnok.
• A szovjet Larisza Latinyina minden idők legeredményesebb női olimpikonja, és összetettben a
23-szoros aranyérmes Michael Phelps mögött a
második helyen áll. 1956-ban Melbourne-ben,
1960-ban Rómában és négy évvel később Tokióban is hatszor szólították dobogóhoz, a 18 medálból 9 a legfényesebb fajtából került a nyakába.
• Az 1924-es párizsi játékokon mutatkoztak be hazánk lányai az öt karika égisze alatt, akik között
Tary Gizella tőrvívónk hatodik helye jelentette a
csúcsot.
• 1936-ban Elek Ilona 4 nappal előzte meg Csák
Ibolya magasugró bajnoki címét. A világháború miatt két olimpiát kihagyott a világ, ám Elek
Ilona 1948-ban megvédte címét, majd 1952-ben,
Helsinkiben ezüsttel zárta pályafutását a civilben
zeneszerzőként és zongoristaként is elismert tőrvívónk.
• A legeredményesebb hazai olimpikon hölgyek
képzeletbeli dobogójának első fokán Keleti Ágnes tornász (1952–1956: 5 arany, 3 ezüst, 2 bronz)
áll, aki Egerszegi Krisztina úszót (1988–1996: 5
arany, 1-1 ezüst és bronz) és Kozák Danuta kajakost (2008–2016: 5 arany, 1 ezüst) előzi. A 30 éves
Kozák Danuta idén adott életet kislányának (másfél hónapra a szerző szépségének érkezésétől),
akit kár is keresni a gyerekrovatban, ugyanis a KSI
sportolója még nem gondolkozik a civil karrierben, várhatóan láthatjuk még a versenypályán.
Tokió után még módosulhat ez a dobogó…

sport

Pro: Táncoló talpak
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Kontra: Jin és jang a vízen

A 2015-ös kazanyi vizes világbajnokság volt az első,
ahol a férfiak is medencébe csobbantak szinkronúszás keretein belül. Azóta eltelt még az idei, hazai
rendezésű vb is, és maradtak az urak az alapvetően
nőkre kitalált mozgásformát hordozó sportág indulói
között.
Nem csupán a nézőket, hanem a szakmát is megosztja az erősebbik nem megjelenése a szinkronúszásban, amely a FINA világbajnokságoknak a kezdetétől,
1973-tól része és női felségterülete. A budapesti vb
honlapján is kűrruha, orrcsipesz, zselatin és smink szerepel a felszerelés között, ami, valljuk be, nem igazán
férfiaknak lett kitalálva.
Vegyes számokban mutathatják meg magukat a sportolók, és ha minden jól alakul, akkor pár év múlva akár
olyanná is válhat ez a szám, mint a tánc: a lány csillog,
a fiú pedig vezet. Ha csak a vegyes szám marad…

Kajak-kenuban sokáig tabunak számított a női versenyzők hajóba, azaz kenuba térdelése, ám mára
nagyot fordult a világ. 2020-ban, a tokiói játékokon
már két számban, kenu egyes 200 és kenu kettes 500
méteren avatnak női bajnokot. A férfi kenusoknak is
ugyanennyi versenyszám jut (1000 méteren egyes és
páros), ráadásul a kajakosok közötti átrendeződés
után a sportágban mindkét nem versenyzői 6-6 számban küzdhetnek az olimpiai bajnoki címért. Személyes
érintettségem, 17 év kenuzás okán nehezen tudtam
elfogadni a sportág nőiesedését, de az olimpiára kerülés legalizálta a szakágat. Emlékszem, amikor 2010ben a poznani világbajnokságon bemutatófutamot
tartottak 200 méter női kenuban… Na, ahhoz képest
ég és föld a mostani színvonal. Az olimpiai sportágakban is meghatározza az erősorrendet és a hierarchiát,
hogy az adott versenyszám szerepel-e a játékok programjában, vagy sem.
A nemek közötti egyenlőség azért is fontos a Nemzetközi Kajak-Kenu Szövetségnek, mert ezzel is tudják
demonstrálni létjogosultságukat a Nemzetközi Olimpiai Bizottság előtt. Óriási harc megy a sportágak között az ötkarikás programba kerülésért, amely során
fontos szempontnak tekintik az egyenlőség mellett az
adott sportág népszerűségét (hány országban űzik,
egy-egy világbajnokságra hány országból érkezik nevezés) is.

56

Retró

Nők a műszaki életben – a kezdetektől
Orbán Ottilia | Fotó: Atomerőmű építői 1981. augusztusi száma
A műszaki életben nagyon alacsony a nők száma, de
az egyetemeken már egyre több fiatal hölgy választ
műszaki képzést. Ugyanez a helyzet a középfokú iskolákban is, az utóbbinál számos olyan munkahely van,
amit nőtársaink töltenek be.
Pakson működik Magyarország egyetlen atomerőműve, amely négy darab, úgynevezett második generációs VVER-440 típusú reaktorblokkból áll, melyeket
1982-ben, 1984-ben, 1986-ban és 1987-ben helyeztek
üzembe. Számos új munkalehetőséget biztosított ezzel az erőmű az országban és a Paks környékén élőknek. Sok szakember hozta magával a családját, ezzel

több női munkavállalót vonzott be a lehetőség számos műszaki állás betöltésére is.
A Paksi Atomerőmű ma a hazai villamosenergia-
termelés több mint 50 százalékát biztosítja.
Mivel az atomenergiának növekvő szerepe van Magyarországon, a Paksi Atomerőmű két új blokkjának
létesítése hosszú távra biztosítja, biztosíthatja az új
munkahelyeket. Ebben az új projektben fontos és
szükséges a női munkavállalók szerepe is, mivel új
szemléletet, rendszerszintű gondolkodást, nagyobb
látómezőt és elemző hozzáállást adhatnak a meg
valósításban.

babahírek
Nevem: Kiss Aida Gréta
Születésem helye, ideje: Pécs,
2017. június 25.
Születéskori súlyom: 3640 g
Hosszúságom: 54 cm
Első gyermek vagyok a családban.
Anya: Kiss-Takács Eszter,
közgazdász
Apa: Kiss Zoltán, a Reaktor
Osztályon primer köri gépész

Nevem: Kardos Léna
Születésem helye, ideje: Szekszárd,
2017. augusztus 1.
Születéskori súlyom: 3260 g
Hosszúságom: 55 cm
Testvérem: Róza, 2 éves
Anya: Kardos-Szekeres Ivett,
jelenleg gyesen van
Apa: Kardos Miklós, a Külső
Technológiai Osztályon gépész
Nevem: Gelencsér Bercel Károly
Születésem helye, ideje: Szekszárd,
2017. augusztus 25.
Születéskori súlyom: 3610 g
Hosszúságom: 57 cm
Első gyermek vagyok a családban.
Anya: a szekszárdi szülészeten
szülésznő
Apa: Gelencsér Károly, a Turbina
Osztályon turbinagépész
Nevem: Hanol Ferenc
Születésem helye, ideje:
Szekszárd, 2017. augusztus 30.
Születéskori súlyom: 2950 g
Hosszúságom: 49 cm
Első gyermek vagyok a
családban.
Anya: Aladics Andrea, a
Polgármesteri Hivatalban
beruházási ügyintéző
Apa: Hanol Ferenc,
gépészmérnök projektfelelős
a Projekttámogatási
Osztályon
Nevem: Ledneczki Roland
Születésem helye, ideje: Szekszárd,
2017. szeptember 13.
Születéskori súlyom: 4000 g
Hosszúságom: 58 cm
Testvérem: Áron, 2 éves
Anya: jelenleg gyesen van
Apa: Ledneczki Péter, a Reaktorkarbantartó Osztályon nukleáris
karbantartó lakatos
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Nevem: Tolnai Tamás Áron
Születésem helye, ideje: Szekszárd,
2017. szeptember 14.
Születéskori súlyom: 3260 g
Hosszúságom: 55 cm
Tesóim: Lilla Diána, 10 éves és
Dávid Zoltán, 8 éves
Anya: Tolnai Zoltánné (Rózsavölgyi
Melinda) jelenleg gyesen van
Apa: Tolnai Zoltán, a Radioaktív
Hulladékkezelési Osztályon
műszakvezető
Nevem: Varjas Liza
Születésem helye, ideje: Pécs,
2017. szeptember 19.
Születéskori súlyom: 3330 g
Hosszúságom: 52 cm
Első gyermek vagyok a családban.
Anyukám: Molnár Dóra, az
ATOMIX Kft.-nél szakmai titkár
Apukám: Varjas Tibor, az ATOMIX
Kft.-nél műszaki előkészítő mérnök
Nevem: Bottyán Dóra
Születésem helye, ideje: Pécs,
2017. szeptember 21.
Születéskori súlyom: 3250 g
Hosszúságom: 48 cm
Első gyermek vagyok a családban.
Anya: László Erika, az ATOMIX Kft.
Képzési Központnál adminisztrátor
Apa: Bottyán János, a Reaktor
Osztályon reaktoroperátor
Nevem: Vajer Villő Lili
Születésem helye, ideje: Szekszárd,
2017. szeptember 26.
Születéskori súlyom: 3280 g
Hosszúságom: 55 cm
Testvéreim: Hanga és Csenge, 6
évesek
Édesanya: Vajer-Nagy Mariann,
klinikai szakpszichológus, a
paksi szakszolgálatnál dolgozik
Édesapa: Vajer Attila, a
Dozimetriai Osztályon dolgozik
mint dozimetriai szolgálatvezető
Nevem: Hegedüs Áron
Születésem helye, ideje:
Szekszárd, 2017. szeptember 30.
Születéskori súlyom: 2800 g
Hosszúságom: 51 cm
Testvérem: Aliz, 4 éves
Anya: Benedeczki Rita, a
Paksi Futball Klub Kft.-nél
titkárságvezető
Apa: Hegedüs Erik,
a Metrológiai Üzem
Sugárfizikai Laboratóriumában
technológus
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Munkatársaink

Gyászközlemények
Az atomerőmű dolgozói megőrzik elhunyt munkatársaik emlékét.

Szabó Józsefné

(1950–2017)

2017. szeptember 19-én, 67 éves korában elhunyt Szabó Józsefné, az MVM
Paksi Atomerőmű Zrt. volt munkavállalója. 1950. augusztus 31-én született
Pakson. 1985. november 1-jén vették
fel a Paksi Atomerőmű Vállalathoz.
2007. október 16-án történő nyugdíjazásáig az Anyagvizsgálati Osztályon
dolgozott titkárnőként.
Temetése 2017. szeptember 25-én
Pakson, a Kálvárián volt, ahol családja,
barátok, ismerősök, volt munkatársak
vettek tőle végső búcsút.

Kirizs Csaba (1964–2017)

2017. szeptember 25-én, életének 53.
évében elhunyt Kirizs Csaba, az MVM
Paksi Atomerőmű Zrt. munkavállalója.
1964. szeptember 30-án született Barcson. 2010. március 1-jén vették fel a
Paksi Atomerőmű Részvénytársasághoz. 2017. szeptember 25-én történő
haláláig a Radioaktív Hulladékkezelési
Osztályon dolgozott folyékony radioaktív hulladékkezelő munkakörben.
Temetése 2017. szeptember 30-án, a
györkönyi temetőben volt, ahol családja, barátok, ismerősök, munkatársak
vettek tőle végső búcsút.

Ulrichshoffer József

(1933–2017)

2017. október 4-én, 84 éves korában
elhunyt Ulrichshoffer József, az MVM
Paksi Atomerőmű Zrt. volt munkavállalója. 1933. február 15-én született Budapesten. 1983. június 6-án vették fel
a Paksi Atomerőmű Vállalathoz. 1992.
december 31-én történő nyugdíjazásáig energetikusként dolgozott.
Temetése 2017. október 13-án, a
szalkszentmártoni temetőben volt,
ahol családja, barátok, ismerősök, volt
munkatársak vettek tőle végső búcsút.

Gondolatok
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Asszonyállat?
Prancz Zoltán | Fotó: internet
Aligha akad még egy olyan sumák megoldás a nők
becsmérlésére, mint a címadó szóösszetétel hangoztatása. A régmúlt időkből ránk maradt ízes magyar kifejezés ma durván bántó, a használóját mégis megmenti
a faragatlanság vádjától, hiszen éppen veretes volta
révén egyfajta nyelvi cizelláltság, mi több, műveltség
benyomását keltheti. Ezen túlmenően az archaikus
csengés az évszázados bölcsesség hitelesítő pecsétjével látszik ellátni a szebbik nem leminősítését, vagyis
röviden szólva s amolyan macsós összekacsintás kíséretében ez kb. így hangzik: „ezek a régiek jól megmondták a frankót”.
Ám ha már műveltségnél és ősiségnél tartunk, időzzünk egy kicsit az asszonyállat jelentésének eredeténél!
A kifejezés korai előfordulásainak egyik eklatáns példája a legrégibb teljes magyar nyelvű bibliafordításunk,
a Károlyi-biblia. A 16. századi – azóta már többször
modernizált – szövegben Éva teremtésének leírásánál
és más helyütt is olvasható a nők asszonyi állatnak nevezése. Jó tudni azonban a következőket: a kifejezés
ominózus része, az állat az áll igéből, az -at végződéssel
képzett főnév. (Hasonlóan képzett szavaink például a
fuvall – fuvallat, ír – irat, vakol – vakolat, kirak – kirakat
stb.) A 16. században az állat mint képzett szó még nem
vált olyan állandósult kifejezéssé, mint ahogy napjainkban használatos, jelentése még elevenen kapcsolódott
a szótőként szolgáló áll igéhez. Azt jelentette: fel-, illetve előállított, más szóval: létrehozott, életre hívott,
megteremtett valami vagy valaki, azaz teremtmény. Az
asszonyállat korabeli jelentése tehát nem más, mint as�szonyi teremtmény. Ettől pedig igen távol áll a mai pejoratív jelentéstartalom, a nők állatnak titulálása.
Ha mindez nem lenne kellőképpen meggyőző, hatoljunk egy picit mélyebbre a bibliai szövegkörnyezetben!
(Mikor is tegyük ezt, ha nem a nagy reformáció ötszázadik évfordulóján?) Az ember teremtését átfogóan leíró
szakasz – ami megelőzi a nő teremtésének imént hivatkozott részletezését – így hangzik: „Teremtette az Isten
az embert az ő képére…: férfivá és asszonnyá teremtette őket.” Kitűnik ebből a férfi és a nő egyenrangúsága,
vagyis hogy elsősorban mindenki ember, és csak másodsorban nő vagy férfi. Ha pedig hozzávesszük ehhez,
hogy a héber nyelvben a nő, illetve asszony szót (issáh)
csak egy nőnemű végződés különbözteti meg a férfi
szótól (is), minden kétségünknek el kell oszlania.

A Biblia következetesen képviseli ezt a – mondhatni –
felvilágosult emberképet, ami egyebek mellett olyan,
a korukat megelőző rendelkezésekben is tükröződik,
mint a nők társadalmi kiszolgáltatottságának mérséklése, például a házassági elválás vagy a női ágú öröklés
törvényi szabályozásával.
Persze a férfi-női egyenlőség és különbözőség kérdése
ma már igen speciális formákat ölt (például férfi és női
karrierlehetőségek, azonos munkáért kapott fizetések
stb.). A közelmúlt ide kapcsolódó, országossá vagy akár
világméretűvé dagadt botrányai a téma rendkívüli érzékenységére figyelmeztetnek. Olykor a nemek közötti
különbségek puszta felvetése is a nők egyenrangúsága
elleni támadásként csapódik le. Nem feszegetve most
a problémakör mélységeit, annyi minden bizonnyal kijelenthető, hogy ha valaki bibliai iránymutatást igényel
ebben a kérdésben, esetleg arra kíván hivatkozni, jól
teszi, ha az asszonyállat félreértett kifejezése helyett
inkább Péter apostol alábbi tanácsát ragadja meg:
„A férfiak hasonlóképen együtt lakjanak értelmes módon feleségükkel, az asszonyi nemnek, mint gyöngébb
edénynek tisztességet tévén, mint akik örököstársaik az
élet kegyelmében.”

Mutasd meg
a hobbidat!
Alkotói pályázat értékmentőknek,
átalakítóknak, DIY-őrülteknek
értékes nyereményekért felnőtt
és junior kategóriában.
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