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Köszöntő
Dr. Kovács Antal
kommunikációs igazgató
Fotó: Bodajki Ákos

Kedves Olvasók!
Áprilisi lapunk témája az emberi természet két alapvető vonását idézi: a társaság, közösség iránti igényt
és a játékot, amit valamilyen formában alighanem
mindannyian szeretünk, még ha nem is mindig értjük,
milyen célt szolgál – tanulást, kikapcsolódást, a flow
átélését? A kisgyermekek játszva, utánozva tanulnak,
ismerik meg a közösség szabályait, az együttélés
módjait, az egyes emberi szerepeket. A játékos tanulás a felnőttkornak is része – még ha olykor nem is
vesszük túl komolyan.
A vállalati életben is helye és szerepe van ennek a játékosságnak. Tapasztalt vezetők tudják, hogy egy cég
sikerében az emberi tényezőn áll vagy bukik szinte
minden, ezért létfontosságú, hogy az emberek egymáshoz való viszonya, a csoport összetétele és dinamikája olyan legyen, amiben mindenki megtalálja a
hozzá illő szerepet, azokat az emberi kapcsolatokat,
amelyekkel dolgozni tud, és ami összességében erősíti, hatékonyabbá teszi a közös célok elérését. A Paksi Atomerőműben sincs ez másként, hiszen itt sem
a technológián múlik minden, legalább ilyen fontos,

hogy motivált, a munkájuk iránt elkötelezett, a kollégáikkal együttműködni tudó emberek irányítsák ezt
a gépezetet. Az erőműben folyó munka alapja a rend,
amelyet nagyobb részben írott szabályok irányítanak
– a kevésbé kézzel fogható társas kapcsolatoknak
azonban ugyanígy rendben kell lennie, tisztázott szabályok alapján kell zajlania ahhoz, hogy biztonságos
és hatékony legyen a működés.
Az áprilisi lapszámban elbeszélgetünk a téma két
erőműves szakemberével, két pszichológusunkkal, a
csapatépítő tréningek szakértőivel. Bemutatunk két
vezetőt, akik azon a területen dolgoznak, dolgoztak,
amely talán a leginkább igényli a pontos összjátékot, a csapattagok együttműködését: az Atomerőmű
Tűzoltóság 32 év után nyugdíjba vonuló alapító parancsnokát, Bőhm Pétert, valamint utódját, Pesztericz
Rajmundot. Megnézzük a társasjátékok modern változatát, a közösségi szerveződéseket, és megismerkedhetünk a pszichodrámával, egy olyan módszerrel,
amellyel közösségben és játékosan az önismeret és
belső szabadság útjait fedezhetik fel a résztvevők.
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Egységben az erő
„Társasjáték” a munkahelyen
Lehmann Katalin | Fotó: Juhász Luca, internet
,,Ismerd meg önmagadat”, vagyis ,,Gnóthi szeauton”, ahogy az ókori görögök mondták. Egyszerűnek tűnik, mégsem olyan könnyű feladat, igaz? Egyikünknek sem az. Miért jó, ha ismerem önmagam,
ha tudom, valójában ki vagyok? Talán így értékesebb tagja leszek a családomnak, közösségemnek, és
nem fogok állandóan zsákutcákba tévedni, ahol védtelenül kell szembesüljek rossz választásaimmal?
Most nézzek a lelkem mélyére, és szedjem sorra, hogy vajon jó úton haladok-e? Hát ez elég rémisztő.
Változtatni szokásainkon, beidegződéseinken ijesztő tud lenni, de a katarzis garantáltan nem marad el.
Az életkor nem számít, és ott van az élethosszig tartó tanulás is. Ahogy Shakespeare mondta ,,Színház
az egész világ. És színész benne minden férfi és nő: Fellép s lelép: s mindenkit sok szerep vár.” Most
ezzel mit is akart mondani? Drámapedagógia, önismereti csoport, csapatépítő tréning. Mindegyik alkalmas a játékra, szerepeink kipróbálására, és még a hétköznapi életben is jól hasznosítható. Akikkel
beszélgettem, Szatmári Szilvia és Babos Barbara, az atomerőmű pszichológusai.
A történet úgy kerek, ha elárulom,
még sosem jártam pszichológus
irodájában, sosem beszélgettem
eggyel sem, nemhogy kettővel.
Minden félelmem eloszlani látszott, mikor két szimpatikus hölgy
ült le velem szembe, és kíváncsian
várták a kérdéseimet. Csak ekkor
éreztem magam igazán nyeregben, mert most nem ők, hanem

én kérdezhettem tőlük, tehát a beszélgetést magam irányíthattam.
Természetesen megkaptam az
otthoni kedveskedő jó tanácsokat
is, hogy csak vigyázzak, hogy ,,mit
meg hogyan”, nehogy visszajáró,
bérletes vendége legyek a szakembereknek. Nos, egyelőre nem
kaptam időpontot, de sokat megtudtam a csapatépítő tréningek-

ről, és néhány szociálpszichológiai
kérdésbe is belementünk.

Közösség ide vagy oda?
Társas lények vagyunk, él bennünk
a valahova tartozás vágya, a megértés, a közös jelentés kialakításának szükséglete, azonban nem
mindenkiről mondható el, hogy
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csapatban jobban teljesít, mint
önállóan. Ezt számos jellemző határozza meg. Viselkedésünk függ
a személyiségjellemzőinktől, de
nagymértékben a társas helyzet
függvénye is, hogy hogyan viselkedünk. Munkahelyi magatartásunk
is társas közegben értelmezhető.
,,Az egyik személyiségtipológia
introvertált (zárkózottabb, vis�szahúzódóbb) és extrovertált (nyitottabb, jó társas készségekkel
rendelkező) csoportba sorolja az
embereket. Utóbbiaknak eleme
a csoportban való munka, amíg
az előbbieknek kevésbé, de nem
zárja ki, hogy ne tudnának csoportban működni, csak lehet,
hogy nem fog illeszkedni annyira
a személyiségükhöz” – válaszolt
Szatmári Szilvia pszichológus arra
a kérdésemre, hogy mindannyian
csapatjátékosok vagyunk-e.

Az, hogy egy közösség milyen hatást gyakorol személyiségünkre,
pedig nem elhanyagolható. A közösség motivációja, célja, hangulata befolyásolhatja az egyének
viselkedését. Ha egy munkahelyi
kollektívában gondolkodunk, ahol
a közös cél a feladatok elvégzése, valószínű, hogy egy feladattudattal rendelkező introvertált is
együttműködő és csapatjátékos
lesz, mert a közös cél az, hogy
megoldják az adott feladatot.

Vajon melyik csoportszereplő vagyok én?
,,Különböző csapatszerepek vannak” – folytatja a beszélgetést Babos Barbara pszichológus. Hogy
értsem miről is van itt szó, hazaérvén mindjárt utána is olvastam
a témának, és azt találtam, hogy

5

egy angol pszichológus, név szerint Meredith Belbin egy 1981-ben
megjelent könyvében az ideális
csapat összetételének a kérdését
vizsgálta. Egy ideális csapatban
szükség van olyan emberekre, akik
cselekednek, szükség van olyanokra, akik a személyes kapcsolatokat tartják szem előtt, illetve
olyanokra, akik ,,agymunkát végeznek”, ötletelnek. Ezen orientációk mentén Belbin nyolc különböző csapatszerepet különböztet
meg: vállalat embere, elnök, serkentő, ötletgyártó, forrásfeltáró,
helyzetértékelő,
csapatjátékos,
megvalósító.
Azért azt sokszor hallani, hogy
mindenki jó valamire, valamiben,
és nincs született tehetségtelen
ember vagy csapatmunkára alkalmatlan egyén. Valaki abban jó,
hogy ,,hajtsa” a társait, amíg má-
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sok a megvalósításban járnak élen,
és akadnak olyanok is, akik olyan új
ötletekkel tudnak szolgálni, amivel
előrelendíthetik a közös gondolkodást. ,,Szerintem nagyon fontos felmérni és megtalálni, hogy
ki mire képes és ki miben jó egy
csapatban, és ennek megfelelően felépíteni a csapatokat, hogy
mindenki úgy végezhesse a munkát, ahogy az ő személyiségéhez,
egyéniségéhez ez a legjobban illik, így érhető el a csapat maximális hatékonysága” – beszélt Babos
Barbara az ideális csapat felépítéséről.
,,Az atomerőműben bizonyos vizsgálatok része, a vezetés kérni is
szokott erről visszajelzést, hogy
egy-egy egyén milyen szereppel
jellemezhető egy adott munkakollektívában. Az külön szerencse, ha
a feladatok illeszkednek az egyén
személyiségéhez, mert a korszerű munkalélektani elméletek azt
mondják, hogy csak akkor tudunk
egészségesek maradni testileg és
lelkileg, és csak abban az esetben
jó színvonalú a munkavégző ké-

pességünk, ha illeszkedik a munkánk és a személyiségünk. Tehát
ha a készségek, képességek, kompetenciák megfelelnek a munka
elvárásainak, és ha kielégítik a
saját szükségleteinket is” – szemléltetett helyi példával Szatmári
Szilvia.
Ki ne tudna mondani olyan példát,
amikor – esetleg akaratán kívül is –
általános iskolában például pénztárosnak,
faliújság-felelősnek,
esetleg tisztasági vagy más ,,felelőssé” tették, majd egész tanévben szenvedett a feladat súlya

alatt, mert a pénztáros mondjuk
feledékeny volt, a faliújság-felelős
ízlése megosztotta az osztály ízlését vagy a tisztasági felelős nem
porciózta ki igazságosan a szappant vagy a törlőkendőt. Hogy
ezek kis problémák voltak-e, vagy
nagyok? Természetesen nagyok,
ha a csoport vezetője, az osztályfőnök nem fedezte fel a problémákat, és ami még fontosabb, a
probléma forrását. Hiszen ha az
iskola az életre nevel, akkor ezek
a ,,csoportmunkák” is az életre
készítenek fel. Lényeges dolog

Példa a ,,társas lazsálásra”: a Kitty Genovese-gyilkosság
Kitty Genovese volt az a fiatal nő, akit 1964 márciusában a kora reggeli
órákban lakásának kapujában megtámadtak, majd többszöri késszúrás
által súlyosan megsebesítettek. A lánynak volt még ereje segélykiáltásra,
aminek hatására egyes házak ablakaiban fény gyúlt, de segítségére senki
sem sietett. Ekkor a lányt újból, már végzetesen megsebesítette gyilkosa.
A nyomozás kiderítette, hogy közel negyven ember hallhatta a szerencsétlenül járt segélykiáltásait, de segíteni senki nem ment. Az esetet számtalan szociálpszichológus vizsgálta azóta; a segítő viselkedés témakörében
rendkívül elterjedt példává vált a felelősség megoszlásából származó
passzivitásra.
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megtalálni helyünket egy-egy csoporton belül, legyen szó gyermekkori vagy felnőttkori csoportokról.
És lényeges felismerni ebben a vezető felelősségét.

Vezetőnek születni kell?
,,Senki sem születik vezetőnek,
azonban vannak olyan, már gyerekkorban megjelenő személyiségtulajdonságok, amelyek előrejelzik, hogy felnőttként milyen
szerepet vállalhatunk egy-egy közösségben” – válaszolta Szatmári
Szilvia arra a kérdésemre, hogy
születünk-e ezekre a szerepekre,
vagy tanuljuk őket. ,,Fontos, hogy

a munkáltató szervezet tisztában
legyen azzal, hogy milyen készségeket, valamint képességeket vár
el az adott szerepkör, ahol foglalkoztatni kíván, és akkor már fejleszteni is lehet az adott egyént.
Gondolok itt a kommunikációs,
az együttműködési, az empátiás
készségre.”

Amit a csapatépítő
tréningekről tudni
érdemes
Az első és egyik legfontosabb dolog, hogy a tréning vezetője nem
harap. Igen, ez egy lényeges szempont, hiszen az ismeretlentől félni
szoktunk. Pedig nem kell. Az iskolában alkalmazott jó hangulatú
drámapedagógia és a csapatépítő
tréningek kéz a kézben járnak.
A szervezetek és vezetőik is egyre
inkább felismerik a közösségben
és az együttműködésben rejlő erőforrásokat. Ezek kiaknázásának,
fejlesztésének egyik módszere a
tréning. A tréning egy olyan fo-

lyamat, amely során strukturált
gyakorlatok alkalmazásával, saját
élményű tanulás révén fejlesztjük
az önismeretünket, készségeinket.
A hétköznapi történésektől távol,
a munkaközösségünkkel kipróbáljuk magunkat különböző helyzetekben, mely terepet adhat arra,
hogy felismerjük saját érzéseinket,
gondolatainkat, azokat közöljük
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másokkal, visszajelzést kapjunk
magunkról a társaink „tükrében”.
Tehát akkor lehetséges lehet az,
hogy nem is a tréningtől és annak
vezetőjétől, hanem önmagunktól
félünk? Hogy bizonyos szituációkban hogyan reagálunk, vagy milyen érzés az, amikor magunkba
kell néznünk?
Fontos tudni, hogy a tréning egy
fejlesztő folyamat szakemberek
vezetésével, célja mindig, hogy
valamilyen készséget, képességet
támogasson, fejlesszen. A tréningek vezetői senkit sem akarnak
,,kipécézni” vagy netán ,,leégetni”. Persze, emberi mechanizmus
az, ha kilépünk a komfortzónánkból, és félünk. Az ismeretlentől
,,félni szokás”, pedig ezektől a foglalkozásoktól egy szemernyit sem
kell félni, azonban ehhez érdemes
látni, mit tudunk belőlük profitálni.
,,Egyre több szervezeti egység kér,
csapatépítő, és olyasfajta tréninget, ahol együtt lehet a közösség,
és ahol más szerepben is megismerhetik egymást. Egy-egy ilyen
alkalom után a résztvevők úgy
térhetnek haza, hogy javul az önismeretük, egyéni hatékonyságuk,
szorosabbá válnak a csoporttagok
kapcsolatai, nyitottabbak lesznek,
egymás megértésére törekednek,
bizalmasabb lesz a légkör. A legtöbb tréningről pozitív tapasztalattal szokott hazamenni mindkét
fél” – ismertette a tréningek levezetését és kimenetelét Szatmári
Szilvia.
Csapatépítést pedig játszva, kön�nyedén tanulhatunk akár otthon
és baráti társaságban egyaránt.
Gondoljunk csak a népszerű Activity jellegű, és egyéb izgalmas önismereti társasjátékokra! Reméljük
nem lesz sértődés, nem érdemes.
Hiszen ez csak egy játék. Vagy
mégsem?
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Összjáték

Vezetőváltás az Atomerőmű Tűzoltóság élén
Laszlóczki Ivetta | Fotó: Juhász Luca

Bőhm Péter tűzoltó parancsnok, az Atomix Kft. Biztonsági Üzletág vezetője március 31-ével vonult nyugdíjba az atomerőmű kötelékében eltöltött 32 év után. 1986-ban a semmiből hozta létre a méltán elismert és jól működő Atomerőmű Tűzoltóság szervezetét, akik sikeres és sokrétű munkát végeznek. Ez
köszönhető Péter kiváló szakmai munkájának és menedzselésének, aki mindig kereste az újításokat,
és felismerte, hogy mennyire fontosak a folyamatos képzések, a készségek és képességek fejlesztése.
Következetes, nem meghátráló vezető volt, mindig évekkel előre voltak stratégiái. Az elmúlt 32 évről
beszélgettem Péterrel.

–– Hogyan kerültél kapcsolatba a
tűzoltósággal?
–– 1978-ban gépész üzemmérnökként szereztem diplomát,
majd Tengelicen, az állami gazdaságban
kezdtem
dolgozni gépészmérnökként. Hatvan
ember felettese voltam, de az
akkori világnézetemmel nem fért
össze, hogy vezetőként nem lehetett befolyásom a beosztottaim munkájára, ezért felmondtam.
Volt egy motorom, felpattantam rá, és újsághirdetések alapján elkezdtem munkát keresni.
Így kerültem a Paksi Hivatásos
Tűzoltó-parancsnoksághoz tűzvédelmi főelőadóként 1982-ben.
–– Milyen út vezetett az erőműbe?
–– A Paksi Hivatásos Tűzoltó-parancsnoksághoz kerülve az
erőmű-építkezés tűzvédelmi hatósági, szakhatósági feladatait
láttam el. Az 1. blokk üzembe helyezése indította el az életszerű
gondolkodást, hogy üzemeltetés
során mi is legyen a tűzoltóság

szerepe és feladata. Így jutottunk
el 1986-ban oda, hogy a tűzoltóságnak egy kihelyezett őrse
alakult az atomerőmű területén,
mert addig Paksról jártunk ki.
Ismét eltelt négy év, és 1990ben megszületett a döntés az
immár állami szervezetként működő Paksi Atomerőmű Üzemi
Tűzoltó-parancsnokság létreho
zásáról, amelynek én lettem a
parancsnoka. Ekkor saját tűzoltólaktanyára és nagyobb létszámú
személyzetre lett szükség. Újabb
négy év elteltével egy jogszabály-módosulás miatt az országban elsőként alakultunk
át főfoglalkozású létesítményi
tűzoltósággá. Ezt az átalakítást
zökkenőmentesen kellett lebonyolítani, amit azt gondolom,
sikeresen végrehajtottunk. Ettől
kezdve működésünket az erőmű
fizeti, az állomány személyi járandóságát pedig az Atomix Kft. biztosítja.
–– Vezetőként mik voltak a prioritásaid?

–– Számomra mindig a humánerőforrás fejlesztése volt a legfontosabb. Tudtam, hogy pénzért
ugyan sok mindent meg lehet
vásárolni, de egy jól működő állományt nem. Az állomány elégedettségét a megfelelő munkakörülmények biztosításával kívántam
elérni, gondolok itt a megfelelő
elhelyezésre, eszközökre, ruházatra és felszerelésre. Rengeteg
képzést tartottunk a kezdetektől
fogva, hiszen az atomerőmű technológiáját meg kellett ismernie és
tanulnia tűzoltóinknak is. Elvégeztük a nukleáris technika alaptanfolyamot, amelyből háromévente
továbbképzés és vizsga van a mai
napig. Az üzemviteli személyzetet olyan ismeretekre oktatjuk,
amelyek praktikusak lehetnek egy
felszámolás során; mint például,
hogyan kell egy légzőkészüléket
használni. Az üzemviteli személyzet pedig bennünket oktat az
üzemviteli, primer köri, vegyészeti és a külső technológia ismereteire. Ez egy folyamatos munkát
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jelent mindannyiunk számára.
A folyamatos oktatások és gyakorlatok mellett nagyon fontosnak
tartottam a kollégák egészségmegőrzését is. Erre kidolgoztam
egy programot, amely jógaórát,
rekreációt, sportfoglalkozásokat,
stresszkezelési és kommunikációs
tréningeket rejt magában.
–– Mit tartasz a legnagyobb sikernek pályafutásod során?
–– Számomra a legnagyobb siker
az, hogy a semmiből építhettem
fel a Paksi Atomerőmű tűzoltóságát, amely egy nagyon elismert
szervezetté vált, és mára teljesen
beépültünk az erőmű életébe.
Elmondhatjuk magunkról, hogy
mi is „erőművesek” vagyunk.
Imádtam bejárni az erőműbe az
építkezés alatt ellenőrizni, hogy
a tűzvédelmi jogszabályoknak
megfelel-e a munkavégzés. Mivel

egy új épülő atomerőmű voltunk,
ezért nem volt még berögzött
séma, a fantáziámat elengedve
csak a szakma és az erőmű érdekeit kellett képviselnem.
15 évembe telt, és nagy szakmai
sikernek tartom a Mobil Bevetés
Irányítási Központ létrehozását,
mely a világon egyedülálló, és
egyre több szervezet veszi át ennek a megalakítását.
Az e-learninges képzési rendszer
kidolgozását és integrálását az
Atomerőmű Tűzoltóság oktatási
rendszerébe is egy sikeres és előremozdító feladatnak tartom.
A tűzoltóhivatás mellett a minőségirányítás elkötelezett híve
voltam, ezért 1999-ben az Atomerőmű Tűzoltóság szervezetét ISO
9002 szabvány szerint tanúsíttattam elsőként Európában tűzoltási
és kárelhárítási tevékenységre.
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Jó
hírünk
van,
elismernek
bennünket, és ide akarnak jönni dolgozni a fiatalok, amit a folyamatosan érkező önéletrajzok
igazolnak. Ez az egyik legnagyobb siker számomra.
–– Tervek a jövőt illetően?
–– Rengeteg időt elvettem a családomtól, és ezt most vissza akarom adni nekik. Nejemmel sokat
szeretnék utazni, fel szeretném
keresni a régi barátokat, rokonokat, és minél több időt tölteni velük. Ha szükség lesz a tudásomra,
szívesen segítek majd, de nem
akarom elkötelezni magam.
Én élni szeretnék, és átadni a fiataloknak a helyet. Jó szívvel vonultam nyugdíjba, mert úgy érzem,
mindent megtettem azért, hogy
jól működő, megbecsült szervezetet adhassak át utódomnak,
Pesztericz Rajmundnak.
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Pesztericz Rajmund április 1-jével vette át az Atomerőmű Tűzoltóság irányítását. A ranglétrát végigjárva
jutott el a parancsnoki posztig, amely nagy kihívást jelent számára. Az Atomerőmű Tűzoltóság jól szervezett, magas színvonalon teljesítő és elismert szervezetként ismert, ezért ez egyben iránymutatást és
kötelezettséget ad számára, melyet továbbra is az elvárt színvonalon kell működtetnie. A tűzoltóság
jövőjéről beszélgettünk Rajmunddal.

–– Mikor kerültél a tűzoltóságra?
–– 1996-ban a sorkatonai szolgálatom letöltését követően kezdtem
munkát keresni, majd kerültem az
Atomerőmű Tűzoltósághoz. Gépkocsivezetőként kezdtem, majd
klasszikusan végigjárva a ranglétrát lettem szerparancsnok, szolgálatparancsnok, majd 2012 nyarától
felső vezető. Parancsnoki kinevezésemig minőségbiztosítási szakértőként tevékenykedtem.
–– Tervezel változásokat?
–– Alapvetően két jogszabály
határozza meg, hogy az atomerőműben főfoglalkozású létesítményi tűzoltóságot kell fenntartani. A működését pedig számos
más törvény, rendelet és szakmai
előírások, követelmények elég
szigorúan szabályozzák. Például
mekkora és milyen technikai, illetve humánerőforrással, és hogyan
kell azt megoldani. A létszám jelenleg fel van töltve. Mivel egy jól
felépített és működő rendszerről
van szó, ezért rövid távon nem tervezek jelentősebb változásokat,
de ez nem zárja ki, hogy hosszabb
távon nem fogunk változni, hiszen
a fiatalítás is az egyik célunk. Szeretnék új lendületet és másfajta
gondolkodásmódot vinni a szervezet életébe. Sokan vannak már
az ötvenes-hatvanas éveikben,
akik lassan nyugdíjba fognak vonulni. Helyükre folyamatosan kell

képeznünk az utánpótlást, hogy
szakmailag felkészülten vehessék
át munkájukat.
–– Milyen vezetői szemléletet
képviselsz?
–– Én a szakma által követelt határozott irányítói vezetés mellett
egy közvetlen, empatikus és úgynevezett szolgálói vezetői stílust
képviselek, ami azt jelenti, hogy
mi vezetők szolgáljuk ki azokat,
akik ténylegesen az operatív feladatokat végzik. Erősítenem kell
a kommunikációt és a megfelelő
információáramlást a szervezeten
belül, hiszen már három generáció is együtt dolgozik, és mindegyik korosztálynak másfajta kommunikációs és információs igénye
van, valamint szeretném áthidalni
a szakadékot a felső vezetők, középvezetők és beosztottak között.
–– Mi jelenti a legnagyobb kihívást számodra?
–– Nagy felelősségnek érzem
olyan szervezetnek az irányítását átvenni, amely folyamatosan
magas színvonalon teljesített, és
elismertté vált szakmai körökben.
Ez egyben kötelez és irányt mutat
számomra. Ezt a megbecsültséget szeretném tartani a mai kor
kihívásainak megfelelően. Menet
közben, ha valamivel kapcsolatban azt tapasztaljuk, hogy kissé
már idejét múlt, akkor azt át kell

alakítanunk a mindenkori követelményeknek, megrendelői elvárásoknak megfelelően. Továbbra
is olyan munkahellyé kell tenni,
hogy legyen megtartó ereje, ami
nem azt jelenti, hogy majd vígan
elleszünk a leszerelésig, hanem
folyamatosan kell a szakmai tudást bővíteni, és felvérteződni új
dolgokkal.
–– Mik lesznek a legfontosabb
feladataid?
–– Fontosnak tartom a mindennapi képzéssel párhuzamosan a
háttér-humánerőforrás képzését
is, akik majd a jelenlegi vezetőket
tudják váltani. Szervezeten belül
a viszonylagos kötöttség mellett
szeretném mindenki számára azt
a pozíciót megtalálni, mellyel tudása, az eltöltött évei és szakmai
tapasztalata szerint lehet segítségünkre. Szeretném fejleszteni
a kollégák kompetenciáit, hogy
az új dolgokkal, a gyors változásokkal könnyen azonosuljanak;
gondolok itt például az informatikai-infokommunikációs
gyors
változásokra. A készenléti jellegű
munkakörből és a szerencsére
kevés éles tűzoltói beavatkozásból adódóan nálunk is vannak,
akik már kicsit „belesüppedtek”
a beosztásukba (kiégtek), és ezáltal nincs kellő kihívás számukra.
Őket másik közegbe, esetleg pozícióba szeretném helyezni, hogy
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„felrázkódjanak”, és új kihívást,
célt találjanak maguknak, motiválva legyenek. Az egészségmegőrzés, a fizikai és szellemi „fittség”
területén továbbra is keresni kell
a lehetőségeket, hiszen ránk is a
mindenkori országos nyugdíjkorhatár érvényes.
Az e-learning oktatási rendszer
továbbfejlesztését, gyakorlását,
alkalmazását a képzésben és a
vizsgáztatási rendszerben – már
a mentőszolgálatnál is – továbbra
is prioritással kell kezelni. A közeljövőben fognak megérkezni az új
tűzoltóautók és mentőautó, me-

lyeknek a rendszerbe állításával
kapcsolatos feladatokat (technikai
és képzési) kell végrehajtanunk, és
fel kell készülnünk a Paks II.-beruházásra és az esetleges új laktanya építésére is. Fontos emellett
a Tűzoltóság Integrált Irányítási
Rendszerének fenntartása és folyamatos fejlesztése.
–– Család, szabadidő?
–– Feleségem jelenleg otthon
van közel egyéves kisfiunkkal.
Eleinte biztosan kevesebb idő jut
majd a családra, barátokra, és az
energiám nagy részét a munka
fogja lekötni, hiszen ezen mun-
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kakörben is bizonyítanom kell. Ki
kell építenem a kapcsolatokat, be
kell mutatkoznom a tűzoltósággal
együttműködő társszervezeteknek, vállalkozásoknak, és a beosztással járó egyéb reprezentációs
feladatok is a szabadidőm feláldozásával fognak járni. Ezt vállaltam
a családommal közösen, és bízom
benne, hogy meg fogom találni az
arany középutat. Őstermelőként
vannak földjeink és állataink, ami
munkát és egyben hobbit is jelent
számomra. Szívesen járunk síelni
és utazni, amire remélhetőleg ezután is elég időnk marad.
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Modern játékok – közösségi élet
Papp Eszter | Fotó: internet
A régi időkben nagyszüleink még bálokba jártak, kártyapartikat rendeztek, szüleink vasárnaponként
a szomszédjaikhoz, barátaikhoz jártak át nézni az esti műsort némi sör és pogácsa mellett. Manapság
a közösségi médiában, felhőben építjük napi szinten a kapcsolatainkat, még ha végül vissza is térünk a
gyökerekhez és a való életben összetalálkozunk. A kitágult világ az emberi kapcsolatok változása mellett hamar magával hozta az életünk egyéb részeinek közösségi szerveződését is: a sharing economy, a
21. század találmánya átrendezi/szervezi a mindennapjainkat.
A közösségi alkotást láttuk már
nem egyszer, remek példája az
atomerőmű által szervezett Alkotó Energia, amely hamar országos mozgalommá nőtte ki magát.
A szenvedélyek, hobbik átélése
azonban csupán egy irány ebben
a változásban.

Közösségi irodák

Igazán érdekesnek találtam a közösségi irodákat, amikor először
hallottam róla, így folytatnám a

ben robbanásszerűen megnőtt,
divatossá vált. Ezeket a helyeket
leginkább a home office-ban, otthon dolgozó emberek tudják kihasználni, hiszen itt nincs elterelő
dolog (pl.: TV, házimunka), kön�nyebben tudnak összpontosítani
a feladatukra. Olyan cégeknek is
ideális hely lehet, akik nem rendelkeznek székhellyel. Budapesten
például egy ilyen iroda 2014-ben
Az Év Irodája versenyen nyerte az
év Coworking iroda díját. Alacso-

ötleteiket. Szünetekben remek
kapcsolatépítő helyként is gondolhatunk rá, megismerhetjük a többi
pályakezdő gondolatait, valamint
a tapasztaltabb dolgozóktól kérhetünk tanácsot, vagy akár barátokat is szerezhetünk. Ha egyszer
saját vállalkozásba kezdenék, akkor mindenképpen megnézném a
közelemben lévő Coworking irodákat, mind a közösség szempontjából, mind a spórolás szempontjából rengeteg előnye van.

Közösségi közlekedés

sort ezzel a trenddel. Több mint
3000 közösségi iroda létesült már
az egész világon, a megosztott
munkaterek száma az elmúlt évek-

nyak a bérleti díjak, a megélhetési
költségek, ezzel a mozgalommal
is szeretnék segíteni a fiatalokat,
hogy megvalósíthassák briliáns

Emlékszem, gyerekkoromban men�nyit bicajoztam, a legtöbb utamat
azzal tettem meg, sőt szabadidőmben is szívesen tekertem egyet. Milyen jó dolog, hogy ma Budapesten
(és remélhetőleg hamarosan Pakson
is) nem is kell, hogy legyen sajátom,
nem kell hazacipelnem, ha bármiért
úgy adódik, hogy mással folytatom
az utamat, nem kell helyet találnom
a bringának a lakásban. 2014 óta
működik BUBI, a közösségi bicikli
Budapesten. 125 gyűjtőállomásból és 1506 kerékpárból áll a MOL
környezetszennyezés elleni flottája.
Előnye, hogy nem kell az egész utunkat ezzel megtenni, vagy ha például
elered az eső, akkor lerakhatjuk egy
hozzánk közel eső állomásra, és már
használhatunk is másik tömegközlekedési eszközt.
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A BUBI-hoz hasonlóan elindult a
közösségi autózás is Magyarországon – két éve futnak az utakon a
GreenGo elektromos autói, idén
januártól pedig a MOL Limók
Budapesten (hagyományosak és
elektromosak egyaránt). A BUBI-hoz hasonlóan némi pénzért
cserébe a használók az egyik állomáson felveszik, a másik állomáson pedig lerakják a kocsit.
Itthon véget ért, de külföldön elérhető a közösségi közlekedés másik
válfaja, az Uber és társai. Ezek a
taxizást „közösségesítik”: a kapcsolódó alkalmazáson keresztül
választhat az utazó a szabad autók,
sofőrök között.
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ségi média tágította ki jobban a
népszerűségét. Lényege, hogy
aki nem szeretne külön vendéglőt

ingyenesek, így bárki regisztrálhat,
ezután több funkció közül választhat, nincsenek kötelezettségek.

üzemeltetni, vagy csak hobbiból
kínálná az embereknek a főztjét, akár új emberekkel szeretne
megismerkedni, meghirdetheti a
pár személyre szóló fogásait, akár
amatőr, akár egy profi séf.

Elsőre kicsit furcsán hangzott nekem, hogy hogyan aludhatnék más
„kanapéján”, majd elkezdtem gondolkozni rajta, és láttam az előnyeit is. Nemcsak a spórolásra gondolok, hanem a külföldön történő
eligazodásra a helyiek vendégszeretete jegyében. Megismerhetem
a város legeldugottabb pontjait,
a legtutibb bolhapiacokat, amik
a turistakönyvekben biztos, hogy
nincsenek benne.
Alapvetően közösségi szolgáltatás az Airbnb, az az online piactér,
amely szálláshelyeket kínál végtelen mennyiségben a szomszéd
néni egyik szobájától a luxuslakásig, jellemzően jóval olcsóbban,
mint amennyiért a „hivatásos”
helyek, szállodák kerülnének.
2008-as alapítása óta az Airbnb
számos országban döntötte be a
szállodaipart és az albérletpiacot,
a budapesti drágulást is részben
ennek rovására írják.

Közösségi étkezés

„Nincs kedvem főzni, átmegyek
a szomszédba enni!” Miért ne?
Főleg a social media és a lakáséttermek segítségével. Több
elmélet is szóba jön, hogy kinek
a találmánya vajon ez az akció.
Az egyik ilyen elgondolás szerint
egészen visszamehetünk az 1900as évekig, amikor a kommunisták
betiltották a magánvendéglőket,
az állami vendéglátás pedig átállt az olcsó tucatétkeztetésre.
A lakáséttermek 1959-től kezdve
illegálisan működtek Paladar néven, ami egy Kubában is sugárzott brazil szappanoperából ered.
A másik elmélet szerint Kínából
származik, szintén a kommunista
rendszer generálta. Véleményem
szerint legjobb és a leghihetőbb
elmélet az, hogy magyar találmány – egyébként Csíki Sándor
gasztroszakíró szerint is –, Újházi
Ede színész és hatalmas ínyenc
üzemeltetett először lakáséttermet az 1900-as évek elején, bár
sajnos csak néhány hétig. Ebből
is láthatjuk, hogy nem most kezdődött ez a törekvés, de a közös-

Közösségi szállás

A Couchsurfing, azaz a „kanapészörfölés” története 2004-ben
kezdődött, az alapötlet egy amerikai egyetemistától származik, aki
izlandi vakációján az ottani egyetem diákjaitól kért szállást ahelyett, hogy kivett volna egy szobát
egy hotelban. Mára már csaknem
2 milliós online közösség segíti
egymást a nyaralásokon úgy, hogy
az interneten keresztül meghirdeti a kanapéját például egy hétre,
majd ha a későbbiekben ő is szeretne jönni Magyarországra, akkor már nem is kell gondolkoznia,
hogy hogy fog szállást találni, illetve kiigazodni a városon. Az oldalak
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val és a viselkedési megnyilvánulásokkal.
Illemszabályok: A viselkedés leg
ősibb szabályai.
Illem: A társadalmi érintkezés, a jó
modor, az udvariasság szabályainak összessége.
Protokoll: Azoknak a szabályoknak
az összessége, amelyek megszabják a diplomáciai képviselők egymással való érintkezésének módját. Hivatalos kapcsolatok írott,
íratlan szabályainak az összessége.
Lehet diplomáciai, katonai, orvosi.
Etikett: Jó modor, udvariasság
szabályainak az összessége. Nincs
abszolút helyes mérce.
Nem kell mindig betartani a szabályokat, otthon, baráti körben elengedhetjük magunkat.
Türelem, tolerancia, tisztelet. Különböző emberek különböző illemszabályok szerint élhetnek,
nem szabad ezért bárkit megvetni.

Ember embernek – társa?
Orbán Ottilia | Fotó: Juhász Luca, Bodajki Ákos, internet

Amióta az emberek közösségben élnek, rájöttek arra, hogy ha békében akarnak egymás mellett élni, akkor viselkedniük kell, és tekintettel kell lenniük egymásra. Ezért alakította ki minden társadalmi
rendszer az érintkezési, magatartási szabályait. A mindennapokban
sokféle viselkedési szabályt alkalmazunk, a legtöbbször nem is tudatosan. Ezek belénk rögzültek nevelés, szokás, hagyomány útján, sokszor logikusak, de előfordulnak olyanok is, amelyeknek az eredetét
már kitalálni sem tudjuk.
A viselkedés: A magatartás formai
megnyilvánulása.

Az udvariasság: Az illemszabályok
betartása a magatartás tartalmá-

Alapvető udvariasság: A mindennapi társas érintkezés szabályai
közül nagyon kevés tűnt el. Például
a kézcsók, a kalapemelés, a vendégek név szerinti bejelentése kezd
kikopni a szokásokból, ez tény.
A köszönésre, a bemutatkozásra,
az udvariasságra vonatkozó etikettszabályok azonban változatlanul
megmaradtak. Ugyanúgy a kommunikációra, a megszólításra vonatkozó szabályok is megvannak még.
A különbség az, hogy ezeket már az
új kommunikációs formákban (chat,
e-mail, sms, videokonferencia stb.)
is kell tudni alkalmazni. Az idősebb,
magasabb beosztású személy tisztelete és a vele való udvarias viselkedés sem változott, ugyanúgy,
mint a szülők iránti tisztelet sem.
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Sietve
Írott és íratlan, hivatalos és
közmegegyezésen alapuló viselkedési szabályok alakítják tehát az
életünket, átszőve szinte minden
területet. Érdekesen ötvöződik
mindez a parkolás területén: bár
azt, hogy ki-mikor-hol-hogyan,
alapvetően hivatalos szabályrendszer rögzíti, az íratlan normáknak is
szerepe van. Figyelünk arra, hogy
a mellettünk parkoló ki tudja nyitni majd a kocsi ajtaját? Képesek
vagyunk egy autóval egy helyet
elfoglalni, gondolván az utánunk
érkezőkre is? Feltartjuk a reggel
hömpölygő kocsisort, mondván,
csak kiugrik a gyerek? Kiengedjük
a balra kanyarodót, ha láthatóan
tíz perce vár arra, hogy kijusson?
Reggel igyekszem időben munkába indulni, ma kivételesen autóval
megyek az erőműbe. A kormányablakhoz kell mennem délután,
időpontra megyek. Szükségem

van az autóra. Próbálok reggel
hatkor parkolót találni, de sajnos
már akkor szinte tele van minden
parkolóhely.
Azt követően, hogy a „fenyves
parkoló” nagyobb területet kapott, és üres helyek jöttek létre,
még mindig nagy a verseny a tiltott parkolóhelyekért. A versenyszellem most is megmaradt.
Látom, egyik kollégának a járda
sem számít, feláll a fűre. Szóba elegyednék vele, hát hogy mégis…,
hát hogyan…? Nem jutok szóhoz,
de már mondja:
„Igen, egyre gonoszabbak az
őrök. De ez még hagyján, eddig
csak a láncot kellett leakasztani,
hogy be tudj állni a kedvenc helyedre. Viszont mostanában már
30 kg-os betonkuglikat kell odébb
tenni parkolás előtt. Ez mondjuk
nekünk nem gond, mert a védőkesztyű felvétele, kugli odébb
dobása, majd a kocsi mögé vis�szahelyezése egy-két perc plusz,
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de a gyenge nőket diszkriminálják
ezzel. Szerencsére a terepjárós
helyek többsége (magas padka,
egyenlőtlen terep) megmaradt” –
és elviharzott. Lefagytam. Komolyan gondolta, amit mondott.

Az erőműnél nem könnyű
a parkolás
Nyilván mindegyik munkahelynél
így van, nálunk sem elsősorban a
stréberség készteti arra a dolgozókat, hogy minél előbb beérjenek
az irodába, hanem az a tény, hogy
a megfelelő parkolóhelyek bizony
korlátozottak. Aki késve érkezik,
nemcsak a főnök rosszalló tekintetét kell elviselnie, hanem távol
(Csámpánál) kényszerül autóját
letenni, és így még többet késik.
Alternatív megoldás lehet a kerékpárral vagy motorkerékpárral való
bejárás. Ám néhány kolléga elvetette ezt az ötletet, újraértelmezte a KRESZ szabályait, és csak fü-

A Jaguar és Rolls Royce Klub
találkozója az Atomenergetikai Múzeumnál
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vön vagy az elzárt területen állva
talált helyet kocsijának.
A KRESZ szabályai éppúgy érvényesek itt is, akárcsak a városban. A KRESZ fogalom meghatározásában ez áll: „az útnak az
úttesten levő, attól kiemelt szegéllyel elválasztott és körülhatárolt – a járműforgalom elől elzárt,
a gyalogosok védelmére vagy a
járműforgalom irányítására szolgáló – része.” De mit számít ez
nekünk?!
„Az atomerőmű kerítésen kívüli
területe az atomerőmű magánterülete, de mivel a közforgalom
számára nyitva van, azt korlátozás nélkül lehet használni, ezért a
tulajdonjoga nem, de a használatára vonatkozó szabályok megváltoztak. Erre figyelemmel, a
használatra vonatkozó szabályok
megegyeznek a közforgalom
számára megnyitott területre

vonatkozó szabályokkal, tehát a
KRESZ szabályai érvényesek.
A szabályok betartását a rendőrség ellenőrzi, és az általános
elvek szerint szankcionál (figyelmeztet, bírságol).
A rendészeti szervezet a rendszámmal kijelölt parkolók használatát, annak a jogszerűségét
ellenőrzi, és amennyiben ezen a
területen szabálytalanságot észlel, akkor figyelmeztet. Ismételt
előfordulás esetén értesíti a szabálytalankodó szakmai vezetőjét
annak érdekében, hogy a munkatársat bírja rá az önkéntes szabálykövető magatartásra.
A területen belüli közlekedésnél szintén a KRESZ szabályai az
irányadók. Itt a rendőrség nem
végez ellenőrzést.
Az ellenőrzési jog az Munka- és
Tűzvédelmi és a Rendészeti Osztályt illeti. Amennyiben szabály-

talanságot észlel a két szervezet
valamelyike, akkor a fokozatosság elvét figyelembe véve figyelmeztet, majd az ismételt előfordulásnál a gépjármű behajtási
engedélyét visszavonja, és meghatározott ideig a gépjárművet a
területről kitiltja.
Ez különösen fájdalmas lehet
olyan esetekben, amikor a gépjárművet adott szervezeten belül
több személy is használja, és egy
kolléga szabályszegő magatartása miatt a többiek kerülnek hátrányos helyzetbe. Álláspontunk
szerint ez a kérdés, és az ilyen
magatartás előfordulása mindenképpen a biztonsági kultúra
színvonalát jelzi” – tisztázza Köllő
Imre, a Rendészeti Osztály vezetője az alapvető előírásokat.
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Parkolás a városban
Pakson parkolóhelyből soha
nincs elég, de azért elmondható, hogy mindig megtalálhatjuk
az autónk számára a megfelelő
és úti célunktól sem távol eső
parkolóhelyet. Paks városában
nincsenek parkolási díjak, viszont néhány területen a parkolás lehetősége időhöz kötött,
amit táblák jeleznek. Ezekben a
parkolókban a parkolás kezdetének az idejét a járműveken jól
látható módon (pl. ablakba tett
műanyag óralapon beállított idő)
kell jelezni.
Parkolóhely kereséskor sokszor
örülünk már annak is, ha van egy
annak tűnő hely, ám nem árt vigyázni, bírságoláskor ugyanis a
szabályok számítanak!
Régi igény a lakók, cég- és intézményvezetők részéről Paks Közlekedési Intézkedési Tervének
felülvizsgálata. Az önkormányzat
a Közlekedéstudományi Intézet
Nonprofit Kft.-t bízta meg a közlekedési problémák felülvizsgálatával, és a megoldási javaslatok
megtételével. Fontos dolog az is,
hogy a város közlekedését is fel
kell készíteni az erőmű-beruházásra. Az atomerőmű-építés idején mind a lakosság, mind a munkahelyek, mind a járművek száma
is ugrásszerűen megnő majd, de
azt most még nehéz pontosan
megmondani, mennyivel. Emellett az új blokkok üzembe helyezése utáni időben is a mostaninál
több lakos, több jármű, nagyobb
forgalom várható. Közlekedési
konfliktusokra, dugókra, balesetekre kell számítani. A fenntartható városi mobilitási terv éppen
azért készül, hogy rámutasson a
megoldási javaslatokra.
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Udvarias internet? Bármennyire furán is hangzik, mint minden
közösségi térben, az internetes is léteznek írott és íratlan szabályok, amelyek a viselkedésünkre próbálnak hatni. Ezek közül
némelyik gyakorlati szempontból fontos – például a megértést
szolgálja –, míg mások szimplán az emberi, jóindulatú egymáshoz fordulásra törekszenek. Összegyűjtöttünk ezekből egy csokorra valót.
»» Ne írj csupa nagybetűvel,
mert az kiabálásnak számít,
használj kis- és nagybetűket
is!
»» Egy sor ne legyen 70 karakternél szélesebb!
»» Légy tömör anélkül, hogy túlságosan lényegre törő lennél!
»» Amikor egy levélre válaszolsz,
csak annyit idézz az eredeti
anyagból, hogy érthető legyen a válaszod, és ne többet!
»» Ne keveredj flame warba!
(A „flame” szó ebben az esetben arra utal, hogy az illető
szándékosan olyan megjegyzéseket ír, amitől a vitapart-

»»
»»
»»
»»
»»

»»

nerei idegesek lesznek, ami
provokálja az agresszív válaszokat: ami „felszítja a tüzet”.)
Ne írj heves leveleket, és ne
válaszolj ilyenekre!
Ne sértsd meg más vallási és
hazájához fűződő érzelmeit!
Ne káromkodj, ne írj trágárul!
Ne írj a chatre vagy a fórumba
oda nem illő dolgokat!
Ha ezeket nem tartod be, akkor a fórumból kitilthatnak.
Használj szóközt is! (Felsorolásban a vessző nem helyettesíti a szóközt.)
Ne használj többszörös írásjeleket!
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Város napja
Susán Janka | Fotó: Molnár Gyula
Az idei lesz a második alkalom,
hogy megrendezik a Város napját, amelyen május 19-én bemutatkoznak a helyi értékeket
létrehozó, ápoló egyesületek,
szervezetek, intézmények, alapítványok. A Barangoló rovat
kapcsán jó néhány környékbeli
kisebb településen jártam, és a
kulturális programjaik áttekintésekor a falunapi rendezvények
jelentik általában a csúcspontot,
amelybe a legnagyobb energiát
fektetik, és amelynek szervezésében az önkormányzat együttműködik és támaszkodik a helyi civil szervezetekre. Pakson
számos kulturális rendezvény
kínál szórakozást, a Város napja
programsorozat sokszínűségével
és többezres látogatottságával
emelkedik ki közülük, ahol ringlispíl és bazár helyett a főszerep
a kulturális tartalomé. Már január
óta folyik az idei program megtervezése Csapó Ágnes külkapcsolati és rendezvényszervezési
referens irányításával. Vele beszélgettem az idei elképzelésekről, az eddigi tapasztalatokról.
A tavalyi rendezvényen több mint
hatvan civil szervezet vett részt,
és a beszélgetésünk idejéig ehhez képest már tíz új résztvevő
jelentkezett. Múlt évben is sikerült
a Táncsics parkot megtölteni, Ági
biztos benne, idén sem lesz másként. Úgy látja, örülnek annak a lehetőségnek a szervezetek, egyesületek, hogy megmutathatják
városunk lakóinak a tevékenységeiket. Van bennük egy vágy arra,
hogy kilépjenek szűkebb környe-

zetükből, ami által akár újabb társakat, támogatókat nyerhetnek.
Idén csatlakozott az Atomenergetikai Múzeum is, a programjaikat
együtt szervezik a Városi Múzeummal és a Paksi Képtárral. Nagyon
örülök – mondja Ági, amikor azt
látom, hogy az azonos érdeklődésű, tevékenységű szervezetek,
intézmények összefognak, megtalálják a kapcsolódási pontokat,
és együtt készülnek a programjaikkal. Az ilyen kooperációkból

Társak a játékban:
Paks és atomerőmű
A Város napján az atomerőmű az
Atomenergetikai Múzeum révén
képviselteti magát, a korábban
erőműves programok pedig a
városlakóknak nyílnak majd meg:
május 1-jén a majális, május 26án pedig a gyereknap vár színes
forgataggal mindenkit.
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a városunk is profitálhat a későbbiekben.
A város napi rendezvényben az a
nagyon jó, hogy a résztvevők elképzelései szerint alakulnak a programok, ők töltik meg tartalommal,
a végeredmény olyan lesz, amilyet
ők megálmodnak, a város ehhez
csak a keretet adja. Négy vezérfonal mentén épülnek a programok:
aki kedvet érez hozzá, részt vehet
a felvonuláson, akinek olyan a tevékenysége, csatlakozhat a színpadi előadókhoz, akinek passzol,
bekapcsolódhat a kreatív, kézműves-, bemutatóprogramokba, és
idén is lesz halászléfőző verseny.
A tervezett programokból szemezgetünk a továbbiakban. Ha csak a
nagyobb témákat nézzük, abból is
látszik a kínálat sokszínűsége.

Sport
Idén először az ASE is részt vesz a
rendezvényen öt szakosztály közreműködésével, a felvonulásban is
és a programok között is a Táncsics
parkban. Az aktív kikapcsolódást,
mozgást szeretőket a kosarasok
egy kis játékra várják, a szellemi
kihívást kedvelők reményeik szerint többek között Ács Péter nagymesterrel játszhatnak szimultánt.
A helyi kerékpárosklub ügyességi
feladatokkal készül, de ott lesznek
a paksi dartsosok, akik a sport bemutatásán kívül rögtönzött kisebb
versenyt is terveznek. Jól ismerjük a Celőke íjászegyesületet, ha
a versenynaptáruk engedi, velünk
lesznek idén is, a vállalkozószelleműek kipróbálhatják az íjjal célba
lövést.

Ének, zene és tánc
(népi, modern, klasszikus)

Már tavaly is műsoron voltak a Pro
Artis Alapfokú Művészeti Intéz-

mény tanulói, és idén is folytatják a
hagyományt. A helyi táncegyüttesek mindegyike színpadra lép, sok
gyereket és fiatalt megmozgatva.

Kézműveskedés
Sokan vannak, akik valamilyen
kézműves-tevékenységen keresztül mutatkoznak be. A jól ismert
Öko Munkacsoport Alapítvány és
Ökocsiga Közhasznú Egyesület
mellett az Együtt a Parlagfű Ellen Alapítvány, a Nagycsaládosok
Paksi Egyesülete, a városi könyvtár
és a Városi Múzeum munkatársai
is kínálnak kézügyességet kívánó,
fejlesztő programokat. Az Aranyhal Waldorf Óvoda és Iskola az
idei évben is jurtát állít, amelyben
mesével, kézművesprogramokkal,
gyermek- és felnőttjátékokkal várják a látogatókat.

Gasztronómia
A Konzervgyári Nyugdíjasklub
tagjai palacsintát fognak sütni.
A Reform Főzőklub is készít néhány egészséges meglepetést.
Az oroszklub pedig a messzi ország italaiból és ételeiből fog kóstolót adni, és természetesen nagyon sok bográcsban fog illatozni
az elmaradhatatlan paksi halászlé,
amit aztán szakértő zsűri bírál el.
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Egészség
Az egészséges életmódhoz, megelőzéshez kapcsolódva többfajta
szűréssel, méréssel készül a Paksi
Gyógyászati Központ. Megismerhetjük a balance-diéta szolgáltatásait, de egy optika is ott lesz néhány
szemészeti alapszűréssel készülve.
Természetesen ebben a cikkben
nem tudunk minden résztvevőt és
szereplőt bemutatni, de áprilisban
a háztartásokba és a városi internetes felületekre is felkerül a teljes
kínálat.
A program hívószava a helyi érték,
aki ide ellátogat, szinte teljes képet
kaphat városunk kulturális életéről.
Az esti fellépő kiválasztásánál is
fontos szempont ez. Találkozhatnak
a The Bits Beatles emlékzenekarral,
és az újból összeállt Cotton Club
Singersszel. Zséda fellépőtársa vá-

rosunk szülötte, László Boldizsár
lesz. A rendezvényt ajánlom azoknak is, akik nehezen mozdulnak ki
otthonról, azoknak is, akik egy kicsit
magányosak. Jöjjenek el ide, nézzenek körül, talán megtalálják az új
hobbijukat, és ezáltal ismeretségekre tehetnek szert, színesebbé válhat
az életük, esetleg egy jó ügy mellé
állhatnak segítőként. Időnként át
kell lépni a komfortzónánkat, amihez remek alkalom a Város napja.
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„Nehéz, de csodálatos érzés két hazát cipelni”
Susán Janka | Fotó: saját archívum
Mentem hazafelé a riportról,
és azon vettem észre magam,
hogy mosolygok, de nemcsak
magamban, hanem láthatóan.
Örültem az alig ismerősöknek
és a régi gyerekkori barátoknak,
akikkel útközben találkoztam,
az ezerszer látott utcáknak, a
város hangulatának, a kellemes
beszélgetésnek, amiben részt
vehettem, és persze a családomnak, akik otthon vártak.
Ilyen pillanatok hiányozhatnak
azoknak, akik hazájuktól távolabb kezdenek új életet. Beszélgetőpartnereim az Erdélyi Magyarok Tolna Megyei Közhasznú
Egyesületének
tisztségviselői
voltak: Bándi Imre elnök, Kovács
Barna Péter alelnök és Kis László titkár.
Az egyesületet 1989-ben egy baráti társaság alapította, akik nem
hagyták el hazájukat, csak annak
határát lépték át, Erdélyből áttelepült magyarok. Olyan emberek,
akik úgy érzik, megtalálták új otthonukat, de a gyökereiktől sem
szeretnének elszakadni. A céljuk,
hogy ezt a köldökzsinórt életben
tartsák mindkét irányban. Az egyesületet azért hozták létre, hogy legyen egy csapat körülöttük, akik
szintén fontosnak tartják ezt a célt,
akik támogatni tudják őket ebben.
A szervezet részt vesz a hasonló
csoportok országos szintű működésében is. A Szekszárdon alapított egyesület ma már paksi székhellyel működik.

Elmesélték, Tolna megyében az országos átlag feletti az idetelepült
erdélyi magyarok száma, sokan találtak megélhetést a pedagógusi
pályán vagy az egészségügyben.
Legtöbben a kilencvenes évek elején költöztek át Erdélyből, manapság már a fiatalok nyugatabbra szeretnének menni, kevesen érkeznek
Magyarországra. Az erőműbővítés
jó lehetőség lenne – mondják – a
mostani erdélyi fiatalok számára
is, hiszen az anyanyelvükön kommunikálhatnának, nem lennének
beláthatatlan távolságban a szüleiktől, testvéreiktől, főleg, ha az
autópálya is megépülne. Az azóta
eltelt több mint húsz év már olyan
hosszú idő, hogy sokaknak az itteni

ÉLET/JÁTÉK

kapcsolatok ápolása fontosabb,
mint az óhazához kötődőek, és
sokan passzívak is, begubóznak,
nem vesznek részt a közösségi
munkában, programokban. Pedig a kilencvenes évek közepén
nyolcszáz taggal bírtak, de azóta
csökken a létszámuk. Ők hárman
azonban nem olyan emberek, akik
ebbe könnyen belenyugodnának,
és mondják is, mit tesznek ezért.
1991 óta adják ki az ÁTALVETŐ
című negyedéves újságot – Orbán
László indította el, a riport címét
az első lapszámból tőle idéztem.
A lapot már a világ minden táján
olvassák, Dél-Amerikától kezdve
Ausztráliáig, de eljut az erdélyi
magyar szórványtelepülésekig is.
Emiatt van az, hogy a lap nyomtatásával megegyező költség a postázásé. Megköszönik, ha valaki az
előfizetési díjon felül rendeli meg,
és ezzel támogatja a készítést és
az eljuttatást. Az újság országossá nőtte ki magát, mivel az Erdélyi
Körök Országos Szervezete tájékoztató lapja is.
2016 júliusában Baján honismereti
Duna-túrát szerveztek 42 kisgyermek részére. Erdély olyan részeiből is érkeztek, akik eddig csak

térdig érő vizet láttak, és hatalmas élmény volt számukra a Duna
látványa, megismerése. Fontosnak érzik, hogy elérjék Erdélyben
azokat a magyarokat is, akiknek
küzdeniük kell magyarságuk megtartásáért, mivel messzi szórványtelepülésen élnek.
Idén már harmadszor fogják megrendezni a puliszkafesztivált a
Csengey Dénes Kulturális Központban. A névadó ételen kívül
ilyenkor több egyéb székely ételt
is megkóstolhatnak a vendégek,
sőt néhányat meg is tanulhatnak elkészíteni, és főzőversenyt is
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szerveznek. Vetélkedőket tartanak
énekkaroknak, hangszeres zenekaroknak, néptáncegyütteseknek.
A tavalyi évet erdélyi élő népzenés
táncházzal zárták.
A nyári kézművestáborba az Erdélyből érkező gyerekekhez itthoniak is csatlakozhatnak. Az erdélyi
gyerekek „fegyelmét” megismerhetik az itthoniak – mondják. Egymás viselkedésének, szokásainak,
szóhasználatának
felfedezése
mindnyájuknak érdekes tapasztalat. Olyan helyről is érkezhetnek
gyerekek, ahová csupán néhány
éve vezették be az áramot, ami
nálunk elképzelhetetlen. Idén sajnos egyelőre bizonytalan, sikerül-e
megszervezni.
Évente nyolc-kilenc saját rendezvényt tartanak, amelyekkel kb.
3500 embert szólítanak meg Tolna
megyéből és a határokon túlról is.
Azt mondják, ezek a rendezvények
az Erdélyből ideérkező gyerekeknek életre szóló élményt adnak,
mert nekik még mindig hihetetlenül nagy dolog eljönni Magyarországra, főleg ha kistelepülésekről
érkeznek hozzánk. Azt hiszem, az
ezeken a programokon szerzett
közös élményekből táplálkozik a
kitartásuk.
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Társas szenvedély
Susán Janka, Simon Zoltán | Fotó: Juhász Luca
A Kezdőjátékos Társasjáték Klub
nevében szerepel a kezdőjátékos
szó, azonban a márciusi első, péntek esti összejövetelen nem számított, ki a kezdő és ki a haladó.
Örömmel üdvözölték egymást a
már korábbi foglalkozásokról egymást ismerők, és kíváncsian, kicsit
bátortalanul keresgélték a helyüket az újonnan érkezők, köztük én
is. Múlt év októberében indította
el a klubot Éger Szabolcs és felesége, Égerné Dudás Krisztina,
és az azóta eltelt hónapokban

szépen felfejlődött a társaság.
A résztvevők életkora az alig huszonévesektől az erős hatvanasokig terjed, gondolom máskor
is így van ez. Találkoztam ismerősökkel az erőműből, a városból is,
és persze sok ismeretlen arcot is
láttam. Az összejövetelek – amellett, hogy izgalmas időtöltést
jelentenek – további hozadéka
lehet, hogy az ismeretlen arcokból először ismerősök lesznek,
később esetleg barátok is. A netes játékokkal szemben az itteni

partikban valós reakciókkal találkozhatunk, nem csak egy másik
ember avatárjával a monitoron.
A Kincskereső Gyermekkönyvtár
indította el a csoportot, eredeti
terveik szerint havonta egyszer, de
olyan népszerűvé vált, hogy most
már kéthetente ülnek össze. A Facebook-csoportjuknak hatvan fölötti a létszáma. Honnan a társasjáték iránti szeretet? – kérdeztem
Éger Szabolcsot. – Csaknem tíz
éve Verőcén, egy barátokkal eltöltött hosszú hétvége alkalmával
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ismerkedtünk meg a Bang! kártyajátékkal. Az olyan mély benyomást tett ránk, hogy ott minden
eldőlt – mondja. Kilenc évig éltek
feleségével Budapesten, és a barátaikkal gyakran ültek össze egyegy partira. Egyetértünk abban,
hogy a társasjátékoknak most reneszánsza van, és kitolódott az érdeklődők életkora is. Ez annak is
köszönhető, hogy manapság igazán sok, felnőtteknek és fiatal felnőtteknek szóló játék jelenik meg,
új célcsoportjaként az iparágnak,
mert végül is ez is csak üzlet. Amikor én voltam gyerek, a társasjátékos időszaknak már az általános
iskolában vége volt, középiskolában már nem játszottunk, esetleg
kártyáztunk. Beszélgetés közben
Szabolcs rendületlenül dolgozik,
építi a pályát, készíti elő a játékot.
Meg is érkezik közben az első hozzá csatlakozó, Anikó, aki másodszor látogatott ide, mert olyan jól
sikerült az első. – A múlt alkalommal nem értem ide kezdésre, így
csak egy partiba tudtam bekapcsolódni, de most igyekeztem,
hogy több mindent ki tudjak próbálni – meséli mosolyogva. Ő is
süteménnyel érkezett, mint ahogy
többen is. A könyvtárosok finom
teát is készítettek, így már minden
adott volt, hogy kellemesen érezzék magukat a résztvevők a kilenc
óráig tartó összejövetelen.
Szabad a pálya mindenki előtt,
választhat a könyvtári játékok kínálatából – mert induláshoz vásároltak pár társasjátékot, de sokan
saját felszereléssel érkeznek. Szabolcs otthoni készlete már a kétszáz darabot is meghaladta, amit
bizony elég nehezen tud már eltárolni, az erre szolgáló 4 × 4 fakkos
polcrendszere sem elegendő már
erre. Igazából ez egy kicsit most
már átment gyűjtőszenvedély-
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be is – mondja, de alapvetően
olyanokat vásárolunk meg, amivel tényleg szeretnénk játszani.
A játékok típusai rendkívül széles
skálán mozognak. Az egyszerű,
szerencsén alapuló játékoktól az
összetett, több órán át tartó stratégiai társasjátékokig, amelyekben a játékosok akár gazdasági
szimulációkat végezhetnek vagy
például civilizációkat építhetnek.
A Facebook-csoportba Szabolcs
fel szokta rakni a következő alka-

kat, már régebb óta szoktak otthon is játékos bulikat szervezni.
Nekik is rengeteg játékuk van otthon, amelyekből jelenleg egy vonatos a kedvence, ami egy utazós,
Európa-térképes, a Ticket to Ride.
Elmeséli, ehhez kb. kétasztalnyi
területre van szükség, hatalmas
a térképes tábla és sok a kiegészítő is. Ebben útvonalakat kell
kiépíteni városok között (pl. Szófiától Moszkváig), amihez a szerelvényeket is össze kell állítani, az

lomra tervezett, javasolt társasjátékokat, és szavazni lehet, hogy
melyikkel szeretnének játszani.
Ez is segíti az esemény szervezését.
Zsong a terem, érkeznek a résztvevők, keresik a helyüket, a kedvüknek megfelelő táblát, és lassan megtelnek az asztalok és a
székek.
Vannak néhányan, akik a társasjátékklub egyenpólóját viselik,
köztük Hajnalka is. Elmeséli, hogy
szinte a kezdetektől járnak a klubba a párjával együtt. A férje révén
szerette meg ő is a társasjátéko-

útvonalak is különböző pontot érnek. Minden játékosnak más a célja, ahová el kell jutnia az útvonal
megépítésével és az együttműködési lehetőségek kihasználásával. Egy ilyen játékkal szórakozva
egész komoly térképismeretet is
el lehet sajátítani.
Átmegyek egy másik asztalhoz,
ahol már kiválasztották a Bang!
nevű játékot, és ismerős arcokat
is látok. Ez a játék a vadnyugaton
játszódik, egy parti kezdetén nem
is tudják, ki kinek a bőrébe bújt,
majd a játék során persze mindez
szép lassan kiderül az akciókból.
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A végére sokszor csak a győztes
marad életben, de az asztaltól
mindenki épségben fog felállni –
nevetnek össze. Csaba elmeséli,
olyan társassal szeretnek játszani, amelyben alapvetően nagyon
sok interakció van, és közben beszélgetnek, mókáznak, viccelődnek, zrikálják, piszkálják egymást.
Jó, ha kooperatív a játék, tehát
együttműködő, de az asztalnál ülő
barátok – mert alapvetően azok –
a játékban ellenfelek lesznek, és
ekkor keresztbe lehet egymásnak
tenni, amit aztán utána persze

kamatostul visszakapnak. Kriszta
elmeséli, a személyes kontaktus
nagyon fontos a számára, mert
egy online játéknál erre nincsen
lehetőség ilyen mértékben, hiszen ott az ellenfél egy nickname
(becenév) mögé rejtőzik. Ilyenkor
sok ember már nem úgy tekint a
másikra, mint egy, a valóságban
mellette lévő emberre. Személytelenné válik ezáltal a viselkedés,
a kiváltott reakció is eldurvulhat,
szélsőségesebbé válhat. Itt azonban, az asztal mellett ülve, közvetlen kontaktusban ez szerencsére

nem így van – teszi hozzá férje,
Csaba.
A következő asztalnál a Mars terraformálása nevű játékkal ismerkednek. Zoli éppen a szabályokat ismerteti, amikor odaérek hozzájuk,
de kedvemért bemutatja a játékot.
A világranglistán – mert ilyen is
van a társasjátékoknál! – ez most
az előkelő, hatodik helyen található. – Stratégiai játék, a 2400-as
években a Marson játszódik, terraformáljuk a bolygót, vagyis lakhatóvá tesszük az emberek számára – mondja. A célt kooperatívan
érik el, de a játék nyertesét a közben elért győzelmi pontok összeszámolásával lehet megállapítani.
Három dolgot kell csinálni ahhoz,
hogy lakható legyen a bolygó: a
nulla százalékos oxigéntartalmat
14 százalékosra felhozni, a mínusz
30 fokos átlaghőmérsékletet felemelni plusz nyolcra, és annyi vizet
letenni, hogy fenntartható legyen
ez a bioszisztéma.
Zoli invitált, hogy szálljak be a partiba, de sajnos nem maradhattam,
mert programom volt. Viszont a
későbbiekben szeretnék nemcsak
riportot írni róluk, hanem be is
kapcsolódni a játékba.
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Nukleáris társas-ság

A társasjáték-reneszánsz nem kerülte el iparágunkat sem. Bár sokkal szerényebb számban állnak
rendelkezésre atomos játékok, mint mondjuk a
Star Warsra épülők (amelyekkel egy kisebb szobát
lehetne megtölteni…), azért a nukleáris vonal rajongói is könnyen találhatnak kedvükre valót.

Nagyfeszültség
A Nagyfeszültség (angolosoknak Power Grid) rögtön egy ún. euró típusú játék. Ellentétben a tipikusan
amerikai játékokkal, amelyekben nagy szerepe van
a látványnak és legalább akkora a szerencsének, az
eurójátékokban nem a jó kockadobások sorozata a
győzelemhez vezető út titka, hanem sokkal inkább
az agyafúrt stratégia, a jó taktikai érzék. A Nagyfeszültségben a játékosok energetikai
nagyágyúnak érezhetik magukat, amint saját energia
mixüket kialakítva, erőműparkjukat
megfelelően
gondozva, anyagi erőforrásaikat jól beosztva próbálják legyőzni piaci vetélytársaikat Németország vagy az
USA területén. Természetesen az atomerőművek sem maradhatnak ki a lehetőségek közül:
sok áramot – és sok profitot – lehet termelni velük,
de felelősségteljesen kell gondoskodni a keletkező
radioaktív hulladékokról is, akárcsak a való életben.
A játék végén az nyer, aki a legtöbb városnak tud áramot szolgáltatni.

Manhattan Project: Chain
Reaction
A Chain Reaction, azaz Láncreakció, egy tipikus (hideg)háborús helyzetet szimulál: egy nukleáris katonai
erőt kifejleszteni próbáló kis ország bőrébe bújva kell
mielőbb 10 kilotonnányi atombombát előállítanunk,
hogy ezzel biztosítsuk nemzetünk túlélését. Arra nem
tér ki a játék háttértörténete, hogy elrettentő erőt építünk-e, azaz olyat, amelyet valójában soha nem sze-
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retnénk és szándékozunk
felhasználni (csak végszükség esetén), vagy a szovjet
stratégákat idéző módon
háborút is tervez majd vívni és nyerni kis országunk
az atomfegyverekkel.
A 108 kártyából álló játékban megfelelő módon kell
variálni, egymásra építeni a különböző funkciójú, képességű kártyákat annak érdekében, hogy megnyerjük az idővel való versenyfutást – pont, mint ahogy
a Manhattan-terv tudósai annak idején. Ha játékostársaink nem ragaszkodnak a fair playhez (márpedig
ahogy az angolszász mondás tartja: „Szerelemben
és háborúban mindent lehet”), akkor kijátszhatják
a kém- vagy a kettősügynök-kártyákat is. A játékot
„természetesen” a legtöbb bombát előállító nemzet
nyeri.
Hasonlóan sok más újkori társashoz, a Chain Reaction is játszható ún. szóló üzemmódban, azaz ha épp
nincsenek társaink, akkor egyedül is nekivághatunk a
kihívásnak.

Subatomic

És végül egy játék, amelynek fejlesztésére korszerű
módon gyűjtötték össze a fedezetet: a szubatomi
mókára a fejlesztők crowdfundinggal, azaz az internetező tömegeket megszólítva gyűjtöttek támogatást.
Végül összesen 4548 netező támogatta őket a remélt
12 500 dollár helyett nem kevesebb mint 267 000 dollárral. Az internet népe tehát lát fantáziát egy ilyen
játékban. Maga a játékmenet a kvarkok szintjéről felfelé való építkezést lehetővé téve versenyezteti a játékosokat győzelmi pontokért: a hélium megépítése
például 4 győzelmi pontot ér, a nehezebben felépíthető bór már 11 győzelmi
pontot hoz a konyhára.
A győzelemhez mindig
többféle út vezethet. És
egy előny, ami talán nem
azonnal nyilvánvaló: néhány parti után a gyerekek
jobban értenek majd a
részecskefizikához, mint a
szülők...
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Ne drámázz – pszichodrámázz!
Váczi Gergő | Fotó: internet, saját archívum

Sztelek Emese: „Az érzelmet átélni, cselekvésbe vinni és megérteni kell”
Minden ember életében vannak nehéz és még nehezebb életszakaszok. Abban nincs kérdés, hogy ezeket a szituációkat kezelni kell. Ha nem tesszük, annak súlyos következményei lehetnek, amelyek nemcsak
a mi, de egész családunk életére hatást gyakorolhatnak. A nagy kérdés tehát az, hogy hogyan kezeljük
ezeket a problémás helyzeteket. A többség önmagában, önmagukkal próbálja megoldani, de vannak
– a bátrabbak –, akik mernek segítséget kérni, merik akár másoknak is megmutatni a hiányosságaikat,
mernek ránézni a problémára. És itt jön az újabb kérdés. Milyen is legyen a segítség, a terápia. Egyéni? Amit leggyakrabban használnak. Vagy esetleg csoportos? A pszichodráma-foglalkozással csodás
eredményeket lehet elérni. Ezt a foglalkozást azonban nem lehet mindenkinek, mindenkinél alkalmazni.
Hogy miért és hogy hogyan is segíthet a csoportos játék, mese, szituációs gyakorlatok, arról Sztelek
Emese terapeuta beszélt az Atomerőmű magazinnak.
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–– Mi a pszichodráma egy gyakorló terapeuta számára? Meg lehet
fogalmazni néhány mondattal?
–– Egy csoportos önismereti
módszer. A csoportban egymással, egymást segítve, egymást
eszközül használva tudunk meg
önmagunkról rengeteg mindent.
A személyes tudattalanunkkal
kerülünk kapcsolatba, és ezáltal
egyre jobban megismerjük azokat a belső mozgatóerőket, amik
irányítanak minket, és nemcsak
megismerjük, hanem tudjuk őket
gyógyítani és átalakítani is.
–– Azt mi vagy ki dönti el, hogy
egy pszichodráma-foglalkozásra
érdemes-e elmennie egy páciensnek, vagy pedig egyéni terápián
kell részt vennie?
–– Ezt mindig a terapeuta dönti
el. Amikor drámára jelentkezik valaki, akkor előtte egy előzetes interjún vesznek részt az emberek,
amin eldöntjük, hogy kik azok,
akik jöhetnek a csoportba, és kik
azok, akik az adott helyzetben
nem alkalmasak rá.
–– Ez mit jelent pontosan? Mik lehetnek a kizáró okok?
–– Úgy szoktam fogalmazni, hogy
„aki óvodaérett”, az jöhet csak a
csoportba. Magyarul, akinek hároméves kor alatti súlyosabb elakadásai vannak, azok nem jöhetnek a csoportba. Ez azért fontos,
mert egy csoportos foglalkozáson vannak feszültségek, vannak
olyan helyzetek, amelyeket nem
bírna ki az, aki súlyosabban sérült.
Nyilvánvalóan van olyan terápiás
csoport is, amely elvisel egy, esetleg kettő kicsit „problémásabb”
embert, de hogy ha több súlyosabban sérült van, akkor őket
mindenképpen egyéni terápiára
irányítjuk.
–– Hány éves kortól lehet részt
venni a csoportos foglalkozáson?

–– Már kisgyerekként. A különböző korosztályoknál más-más foglalkozásokat alkalmazunk. A gyerekek például meséket játszanak el,
sokszor olyan meséket, amelyeket
ők találnak ki. Rajzoltatjuk őket,
de ott nem beszéljük át a tapasztalatokat. Ott nincs feldolgozás.
Ebben az esetben a szülőknek jelzünk vissza.
–– Melyek azok a problémák, amelyeket jobb csoportos foglalkozás
keretében megoldani, és melyek
azok, amelyek mindenképpen
egyéni terápiát igényelnek?
–– Nehéz ezt „problémákra” szétbontani. Ez inkább egyénfüggő.
De hadd mondjak egy példát. Ha
valaki úgy érzi, hogy sokszor szorong, akkor ezzel a szorongással
dolgozzunk. Színjátékszerűen a
többiekkel eljátsszuk azt a szituációt, amikor ő szorongani szokott.
És ahogy eljátsszuk ezt a virtuális
szituációt, akkor ténylegesen elkezd egy picit szorongani. Nyilvánvalóan nem annyira, mint a
valóságban, de átéli azt az érzést.
És amikor átéli, akkor különböző technikák segítségével eszé-
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be juttatjuk, hogy honnan ered a
szorongás. Ez egyébként gyakran
a gyerekkorra vezethető vissza.
„Beszélgethet” a különféle érzéseivel, megoldásokat kereshet és
próbálhat ki anélkül, hogy rögtön
„élesben menne”. És nagyon sokat jelentenek a többiek visszajelzései is.
–– Ha ilyenkor kezelni tudják a
problémát, akkor tulajdonképpen
a felnőttkori szorongás is eltűnik?
–– Jó eséllyel igen, ez a cél. Az
majdnem olyan szinten épül be,
mintha a gyerekkorában lett volna
kezelve a szituáció.
–– Ha valaki egyéni terápián vesz
részt, akkor mennyi idő múlva lehet alkalmas arra, hogy csoportos
foglalkozásra menjen?
–– Ez is teljesen egyén- és szituációfüggő. Van egy hölgy, akinek
nagyon komoly gondjai voltak.
Sokszor annyira szorongott és
annyira dühös volt, hogy falcolta magát. Vagdosta a kezét. Egy
ilyen embert még nem veszünk be
a csoportba. Akiben ekkora erőteljes szélsőséges indulatokat tud
kiváltani bármilyen szituáció, akkor
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ő nem bírná ki a foglalkozást. Lehet, hogy még előttünk normálisan viselkedik, de ha hazamegy,
tényleg kárt tehet magában. Ezzel
a hölggyel körülbelül három évet
dolgoztunk együtt egyéni terápia
keretén belül, és ezután raktam be
őt egy induló csoportomba. Most
már gyönyörűen halad előre.
–– Egy csoport összeállításánál
fontos, hogy a problémák megegyezzenek, vagy ennek semmi
jelentősége nincs?
–– Szoktunk tematikus csoportokat csinálni. Tehát például párkapcsolati problémával csinálunk
egy csoportot. Akkor oda nyilvánvalóan olyanok jönnek, akiknek van párkapcsolata, vagy azok,
akiknek nincs párkapcsolatuk.
Lehetnek női csoportok. Vannak
olyan csoportok, amelyet örökbe-

fogadó szülőknek indítottunk. De
jellemzően vegyes csoportokat
indítunk. Ez azért is remek, mert
rengeteget tanulunk egymástól
és egymás problémáiból. Például
egy gyermektelen huszonévesnek
nemcsak a saját gyerekkora érintődik meg, amikor egy idősebb
társa a kisfiával való konfliktust
ecseteli, hanem elkezd felkészülni
a saját leendő gyermeke nevelésére is.
–– Mikor van vége egy foglalkozásnak? Megadott óraszámokban
van limitálva, meghatározva, vagy
akkor van vége, ha a csoport vezetője úgy érzi, hogy az adott probléma mindenkinél megoldódott?
–– Általában 250 órás egy csoport
nálunk: 25 10-10 órás nap, havonta
egyszer. Ezek egyébként zárt csoportok. Az első egy-két alkalom-

mal lehet még benne fluktuáció,
személycsere, de utána már nem.
Ahhoz, hogy érzelmileg biztonságban legyen mindenki, fontos,
hogy mindig ugyanazok az emberek legyenek ott. Ne jöjjenek
újak. Ettől tudunk egyre mélyebbre és mélyebbre ásni magunkban.
Azért adjuk meg előre a csoport
óraszámát, mert egyrészről az
összeérésnek is van egy folyamata, és a végén az elengedésnek
is. Ehhez pedig egyszerűen tudni
kell, hogy mikor van vége.
–– Önnek terapeutaként mi a
nehezebb? Egy csoportfoglalkozás, ahol több emberre kell folyamatosan figyelni, vagy pedig az
egyéni terápia? Én laikusként azt
gondolom, hogy egy drámacsoporttal való foglalkozás lényegesen komplexebb.

ÉLET/JÁTÉK
–– Ezt jól látja. Sokkal összetettebb. Ezért is kell hozzá két
vezető. Egy pszichodráma-foglalkozásnál körülbelül 160%-os
jelenlét kell. Ezt egy ember nem
tudja biztosítani. Ezt a gyakorlatban úgy kell elképzelni, hogy míg
az egyik a drámajátékot vezeti, addig a másik a csoportot figyeli. Ha
valaki nagyon megérintődik, elérzékenyül, akkor azzal foglalkozik.
Figyeli a többiek rezdüléseit. Tehát nagyban segíti a vezető munkáját. Másrészről annyira magával
ragadó egy ilyen drámajáték, hogy
mi is megérintődünk. Tehát sokszor minket, a csoport irányítóit is
kontrollálnia kell. Előfordul, hogy
megmondjuk egymásnak, hogy
én most nem viszem ezt a játékot,
mert érintett vagyok, és ezt vidd
te, nehogy az én privát indulataim
vagy megoldásaim felé vezessem.
Állandóan látjuk egymást, egyből
jelezzük egymásnak, hogyha valami nem stimmel.
–– Egy csoportos foglalkozásnak
van közösségépítő szerepe?
–– Persze.
–– Tehát a foglalkozás befejeztével az a tapasztalata hogy a csoport megmarad csoportként, és
tartják a kapcsolatot?
–– Nem feltétlenül. Van olyan csoportunk, akik utána rendszeresen
találkoznak, de vannak, akik nem.
Ez egy nagyon érdekes élethelyzet, mert itt néha többet tudunk
egymásról, mint a saját életünk
párja. Több barátságról tudok,
amely egy csoportból alakult ki, és
meg is maradtak barátoknak. De
a lényeg az, hogy olyan emberek
előtt, egy bensőséges csapatban
merünk csak igazán megnyílni,
akik egyébként nincsenek benne a
mindennapi életünkben.
–– A csoportos foglalkozásokat lehet preventív jelleggel alkalmazni?

Ha úgy érezzük, hogy nincs semmilyen problémánk, akkor is elmehetünk egy foglalkozásra?
–– Igen. Feltétlenül! Biztos, hogy a
csoporton belül találkozunk majd
olyan élethelyzetekkel, amik várnak ránk is valamikor. (Pl. gyerekvállalás, öregség, szülőkkel való
feladatok, kollégákkal, főnökökkel
való konfliktusok, különféle emberekkel való találkozások... stb.) Pl.
a rákra szokták azt mondani, hogy
ez a legtipikusabb pszichoszomatikus betegség. És a megelőzése
az önismeret! Hogy megtanuljuk
feldolgozni a veszteségeket, és
nem elfojtani.
–– Milyen időközönként vannak
foglalkozások?
–– Egész napos elfoglaltságot jelent. Általában havonta egyszer
találkozunk, de vannak olyan csoportok, amelyek negyedévente
tartanak többnapos üléseket. Az
ideális létszám 10 és 20 fő között
van.
–– Hogy zajlik egy alkalom?
–– Úgy kezdődik a nap, hogy ös�szeülünk, és elmondja mindenki, hogy mi történt vele abban az
elmúlt hónapban. Nyilvánvalóan
kiemeljük azokat a dolgokat, amelyekről előtte szó volt, amivel előtte játszottak, vagy ami lényeges
volt nekik. Sokaknál látom, hogy ez
mennyire fontos, mert úgy élik az
egész hónapjukat, hogy „ha majd
én ezt a klubban elmesélem...”. Ez
erősíti a tudatosságot a hétköznapokban is, a felelősséget a cselekedeteinkért, jobban megfigyeljük az érzéseinket. Aztán jönnek
a bemelegítő csoportos játékok
vagy már rögtön az egyéni játékok. Mindnek van lezáró, megbeszélő köre. És a nap végén a nagy
zárókör.
–– Egy szakember hány csoportot
tud párhuzamosan vinni? Ahogy
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A belső
szabadság
átélése
Tolna megyében Szekszárdon
indul új pszichodrámacsoport
2018 májusában, Darida Zsófia
és Tulok Imre vezetésével.
„A pszichodráma – önmagad
választása. Olyan lelki befektetés, amely sokszorosan megtérül önazonosan élt életedben,
tudatos választásaidban, felszínre hozott céljaidban és a
régi, már nem segítő működésmódjaid elengedésében” – írják a szervezők. Az érdeklődők
45-50 perces előzetes interjún
vesznek részt, ahol a vezetők
felmérik, hol tartanak az önismeretben, milyen önismereti
kérdéseik vannak, amelyekkel érdemes dolgozniuk, és
megoldás-e számukra a pszichodráma. A jelentkezéseket a
lele k k ala n d o k @g mail.c o m
e-mail-címen várják, további információk a www.tulokimre.hu
oldalon érhetők el.
érzékelem, ez nagyon megterhelő
lehet lelkileg Önöknek is.
–– Nekem most egy csoport
fér bele az életembe. Volt, amikor kettőt vittem, de az nagyon
nagy megterhelés. A pszichodráma-foglalkozásnak egyébként hármas alappillére van. Fontos, hogy
átéljük az érzelmet, cselekvésbe
vigyük, majd legyen egy megértés
része is, hogy értsem azt, hogy mit
miért csinálok. Mindig cselekszünk
valamit, figyeljük az érzelmeinket,
és aztán értelmezzük őket a saját magunk számára. Ezzel tudjuk
megérteni azt, hogy hogyan működünk.
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Építs fából közösséget!
Váczi Gergő | Fotó: Magellán, internet
Ön szelfizett a barátaival, családtagjaival a fővárosi Hősök terén felállított Budapest feliratnál? Vagy a
Sziget Fesztiválon két koncert között kipróbálta a felnőtteknek való mérleghintát még két éve? Esetleg
korábban megcsodálta a tűzifából épített hatalmas karácsonyfát Budapest belvárosában? Ha igen a
válasz akár csak az egyik kérdésre is, akkor már ön is tudja, hogy mivel foglalkozhat az ezeket létrehozó
alkotócsapat, amely Hello Wood néven lett ismert – határainkon innen és azon jócskán túl is. Persze a
dolog nem ennyire egyszerű, a Hello Wood azért ennél sokkal többről szól. Közösséget építenek, ápolnak úgy, hogy már a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatások is – azon felül, hogy alkotnak – közösségépítő
tevékenységet látnak el. Ilyen például az az asztalosműhely, ahol bárki alkothat egy szőke fiatal asztalos
lány irányítása és felügyelete mellett.

Hello…
A Hello Wood alapítói nem gondolták, hogy ötletük ekkora hatással lesz a környezetükre, a külvilágra, a közösségünkre. „Nagyon
komplex a tevékenységünk, és ez
elsősorban spontán alakult így…”

– mondja Huszár András építész,
aki az egyik megálmodója a csoportnak. Hogy miben rejlik a sikerük, mindjárt kifejtjük, de nézzük,
hogyan látja mindezt – mármint a
siker kulcsát egy másik alapító, Ráday Dávid. „Mindenkinek egy kicsit más az érdeklődése, egy kicsit

máshoz ért, de nyilván sok a közös
is bennünk, és ezért működik a dolog.” Pozsár Péter szintén építész.
„Azt szokták mondani a különböző trénerek, hogy akkor jó egy
vállalkozás, ha három mondatban
össze tudod foglalni, hogy miről
szól. Hát mi ezt nem nagyon tudjuk
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összefoglalni három mondatban.
Igazából ez egy elég összetett tevékenység, startupnak sem tudjuk
hívni igazából, mert nem arról van
szó, hogy egy terméket próbálunk
meg piacra vezetni, hanem egy
sokkal összetettebb tevékenységről van szó.”
Akkor próbáljuk megérteni…
Budapest belvárosában járunk.
Egy régi társasházban bérel irodát a fiatal építészek által alapított csapat. Központjukba lépve
egyértelmű, hogy ez nem az a
merev munkahely, inkább afféle
laza hipszteriroda, annak minden
kellékével: egyedi hand made falámpával, dizájnos plakátokkal és
persze rendkívül kreatív kollégákkal. A csoport története persze
nem itt, hanem egy építészhallgatóknak rendezett nyári táborban
kezdődött évekkel ezelőtt. Tehát,
ha nem is tudatosan, de már itt
is közösségépítésről volt szó. „Ez
2010-ben indult egy alkotótábor-

ral. A Moholy-Nagy Művészeti
Egyetemen (MOME) tanítok, és
ott az egyik évfolyammal készítettünk egy csomó vázlatot és makettet egy dán fesztiválra, ami végül
is elmaradt, de utána megbeszéltük velük, hogy szeretnénk ennek
egy magyar verzióját elindítani, és
akkor egy kisebb, 23 fős építőtáborral indult el a Hello Woodnak
a tevékenysége.” Péter elmondta,
hogy a táborokat azóta is minden
nyáron megrendezik. A világ minden részéről érkeznek már ide fiatal építészek, hogy ők is átéljék a
közösségi alkotás élményét. A táborok sikerét meglovagolva aztán
vállalkozássá alakult a három MOME-s alapító által életre hívott Hello Wood.

Fából időgép…
A „woodosok” által tervezett és
megalkotott installációk, építmények sokasága felsorolhatatlan.
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A már korábban említetteken
kívül külföldön is szép számmal
hagyták ott az „ujjlenyomatukat”.
„Készítettünk Kanadában egy installációt, amit úgy neveztünk el,
hogy időalagút. Ez egy 18 méter
hosszú installáció, az egyik fele a
forradalmi magyar zászlót formálja – a kivágott közepű forradalmi
szimbólumot –, ez a hosszú alagút
ezt átformálja, és a túlsó végén a
kanadai zászlóból jól ismert juharlevelet formázza. Tehát aki belép ebbe az installációba, akkor az
szimbolikus módon végigjárhatja
az odaérkező magyaroknak az útját is.” De Péter tovább sorolja a
büszkeségeit. „Építettünk már
különleges karácsonyfát Londonban, visszatérő vendégek vagyunk
Manchesterben, és dolgoztunk
már Svájcban is.” A megrendelések pedig csak jönnek és jönnek.
„Azt szeretnék, hogy menő legyen
meg vagány legyen, és persze legyen benne sok fa.”
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A tempó mindig feszes, de ez még
véletlenül sem megy, mehet a minőség kárára. A sikerük egyik titka
ugyanis éppen az, hogy kiemelkedően fontos számukra, hogy minden egyes munkájukat örömmel
végezzék. „Az elmúlt években
sikerült megteremteni annak a lehetőségét, hogy kifejezetten olyan
dolgokkal foglalkozzunk, amik számunkra fontosak. Úgy néz ki, hogy
sikerül olyan partnereket, megrendelőket vagy együttműködő feleket találni, akik osztozni képesek
abban az értékrendszerben, amit
mi csinálni szeretnénk, és ezért
sikeresen tudunk velük együttműködni.”

Barkácsoljunk közösen
A fiatal alapítók tehát megtapasztalták, hogy a közösségépítő szerep felelősséggel, de ugyanakkor
vállalkozásuk szempontjából pozitív hatásokkal is jár. Így továbbgondolták, és létrehozták a Technika Budapestet, amely szintén
különleges és egyedülálló. „Ez
egy közösségi barkácsműhely, ami
hasonló egy közösségi irodához,
van egy bérletrendszer, és gyakorlatilag bárki bejöhet, és bármit
megcsinálhat az itteni gépekkel és
szerszámokkal.” Ráday Dávid a legfontosabbnak azt tartja, hogy ez
egy mindenki számára nyitott műhely, ahol egy szakember felügyeletével barkácsolhatunk, ha éppen
kedvünk lenne, mondjuk madáretetőt vagy kerti bútort eszkábálni.
„Menet közben lett szakértelmünk,
egy szerszámparkunk és egy csomó keletkező faanyag, amit nem
szeretnénk kidobni.” A közösségi
barkácsműhely vezetője egyébként még véletlenül sem egy őszülő technikatanár, hanem egy fiatal
szőke lány, Holánszki Réka, aki
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bölcsészdiplomája mellé asztalosképesítést is szerzett. „Franciaországban, ahol tanultam, már egyáltalán nem ritka, hogy az osztálynak
a fele lány, sőt az intarzia szakon a
12-ből 4 fiú volt, az asztalososztályban is fele-fele.”
És ha már a közösségi barkácsműhellyel megismerkedtünk, akkor nézzük meg, hogy működik
az egész gyártási folyamat, kicsit
nagyobban. Dunaharasztira látogattunk, azon belül is egy faipari
vállalkozás méretes csarnokába.
Az itt sürgő-forgó asztalosok rendszeresen dolgoznak a Hello Woodos tervek megvalósításán. Hajdú
Mihály cégvezetőtől megtudtuk,
hogy például itt készültek a rendkívül nagy sikert arató Budapest
felirat betűi is. „Minden egyes feladatnál azért kapaszkodnunk kell,
mindig olyan érdekes projekteket
szoktunk megvalósítani, ami nem
mindennapos a mi életünkben
sem. Ez egy belsőépítészettel foglalkozó cég volt, de nagyon fogékonyak vagyunk ezeknek a dolgok-

nak a megvalósítására.” Közben a
Hello Wood harmadik alapítója,
Huszár András is befut, aki elmesélte, az sem ritka, hogy napokra
kiköltöznek ide, hogy a cégvezető,
Misi bácsi szakértelmét segítségül
hívva megvalósítsák újabb terveiket. „Ezzel az ideiglenes építészettel, amit mi elkezdtünk, el tudunk
jutni oda, hogy rövid időn – akár
egy hónapon – belül ott látod,
amit kitaláltál, vagy amit kitalált
a csapat, mert igazából a csapat
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találja ki mindig. És ott látod, és
Te csináltad, és ott van. És ezt az
érzést szeretnénk átadni az embereknek is.”
A budapesti építészek csapatát sokszor nem is az anyagi haszon motiválja, hiszen szociálisan
is rendkívül érzékenyek. Köztéri
fainstallációikban mindig találni
valamilyen fontos társadalmi üzenetet vagy egyszerűen csak egy
elgondolkodtató utalást.
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Bátya

A paprika és fokhagyma hazája
Susán Janka | Fotó: Juhász Luca
Tudja-e, hogy melyik falu a legöregebb a környéken? – kérdezik az idegent Bátyán, az oda látogató
valószínűleg nem tudja a választ. Természetes, hogy Bátya – válaszolja a helybéli –, de vajon miért? Hát
azért, mert még Öregcsertőnek is bátyja. Vagyis, még az öregcsertőiek is azt mondják, bátya.
Fehér Zoli bácsi a fenti tréfás találós
kérdéssel kezdte a beszélgetést,
aztán még sok érdekességet mesélt a településről. A falu könyvtárában Harangozóné Gábor Edittel
beszélgettünk a település kulturális életéről, és Harangozó Gáborral
a falu mezőgazdaságáról, az általa vezetett savanyítóüzemről és a
hozzá kapcsolódó gazdálkodásról,

mert a falu létalapja még ma is a
termőföld.
Folytatva a beszélgetést, Zoli bácsi megerősítette, a település
neve az idősebb fiútestvér nevéből vezethető le. Ahhoz, hogy a
települést könnyebben el tudjuk
helyezni a térképen, viszonyításként azt mondom, hogy Gerjennel fekszik szemközt, négy kilo-

méterre tőle légvonalban, a Duna
túlpartján. A környékén található
települések a találós kérdésben
is említett Öregcsertő és Miske, Drágszél, Homokmégy, Fajsz,
vagyis a Sárköz Duna bal parti része. Amikor valamerre utazom az
országban, szeretem ízlelgetni az
ottani települések neveit, itt sincs
ez másként.

BARANGOLÓ
Dr. Fehér Zoltán

Bátya történelmének érdekes
momentumai
Bátyán több mint kétezren élnek,
a történelméből fakadóan a magyarokon kívül horvátok (rácok) és
romák is. A falu első említése 1061ból való, ekkor I. Béla király adta
Bátyát az általa alapított szekszárdi
apátságnak uradalmával együtt.
Egészen a török uralom végéig
lakták a falut, de akkorra elpusztult. A népességváltás ekkor következett be, ugyanis a Horvátországból, Dalmáciából és Boszniából
érkező katolikus délszlávok egy
csoportja itt telepedett le. A falu
romokban hevert, de a környéken,
pontosabban a dunai mocsarakban, erdőkben éltek még magyarok, ahová a törökök nem tudtak
utánuk menni. Ekkoriban két Bátya
nevű település létezett, ahogy ezt
egy német térképész az 1700-as
évek elején fel is tüntette mappáján. Az egyik a rácok lakta Bacina,
a másik a magyarok lakta Bátia (a
Bathya helynév németesen írva).
Aztán a magyarok szépen lassan
visszaköltöztek, de sokáig kisebbségben éltek, és persze házasodás
révén keveredtek a rácokkal. A faluban most is gyakori nevek, mint az
Árvai, Aszódi, Balogh, Fekete, Harangozó, Hegedűs, Takács, Sáfár,
Sáfrán jelzik, hogy magyar eredetűek. A két nemzetiség között azért
nem volt ellentét, mert mindkettő
katolikus volt. Magyarországon Bátyához hasonló, rácok által is lakott
település nincsen túl sok – mondja
Zoli bácsi, a közeli Dusnokon kívül
még Ercsi, Érd és Tököl.
Egy település létrejöttében az első
szempont, hogy meg lehet-e ott
élni, mennyire fenyegetik társadalmi és természeti veszedelmek.
A természeti veszedelmet elsősor-
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ban az árvizek jelentették, de ennél nagyobb fenyegetést jelentettek a háborúskodások. Ez a terület
a Duna két partján, amit Kalocsai
Sárköznek neveznek, kifejezetten
mocsaras rész volt, és az Örjeggel, valamint a Dunával határolva
egy nagy sziget volt. Ha ezeken a
természeti akadályokon átjutott
az ellenség, akkor a mesterséges
árkokkal (fokokkal) védett községhez ért. A nyugati városok, települések várakat építettek, falakat
emeltek, itt árkokat ástak. Ha ezen
is áthatolt az ellenség, a lakosság
az egyetlen kőépületbe menekült,
a templomba. Azt tudták, hogyha
bedöntik a templom kapuját, akkor végük van. Az itt élők azonban
erre is felkészültek, mert a templomból vájtak egy alagutat, ami a
Vajasba vezet, és ezt az alagutat
Zoli bácsi fedezte fel.
De visszatérve a megélhetésre, az
itt élőknek nem állt rendelkezésé-

káposztát, majd hagymát, és a 19.
századtól pedig paprikát kezdtek el termelni. Bátya az 1940-es
években a környéknek, a kalocsai
paprikás körzetnek a legnagyobb
paprikatermelője volt, és itt élt
a legtöbb paprikakereskedő is.
Egy főre 0,7 hold föld jutott, amiből egy család nem tud megélni,
mégis 1935-ben 1200 önálló gazdaság működött, javarészt kicsiny
parcellákon. A Kádár-korszakban
ez az 1200 gazdaság semmivé
vált, a parasztságtól a kollektivizálással nemcsak földjét, termelőeszközeit vették el, de hagyományait is, ami által megváltozott
mentalitása is.
Zoli bácsi 1952 óta él a településen. Jász származású, a Rákosi-korszak „fénykorában” helyezték a településre. 23 évig tanított
az általános iskolában, majd elkerült a bajai tanítóképző főiskolára, ottani oktató-nevelő munkája

re nagy terület a gazdálkodásra,
gabonatermelésre a falutól napi
járóföldre fekvő pusztákat béreltek az érsektől. Saját határukban
olyan növényeket termeltek, amelyek kis területen intenzív munkával nagyobb jövedelmet adtak,
ezért kertészkedtek. Elsősorban

mellett elvégezte az egyetemet,
doktorált, és a főiskoláról ment
nyugdíjba. A falu hagyományait
mindig is gyűjtötte, a Rozmaring
népdalkör művészeti vezetője. Eddig 12 könyvet írt, amelyek közül
nyolc Bátyáról szól, valamint 300
tanulmányt, esszét.
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Harangozó Gábor

Gábor élelmiszermérnökként végzett egy olyan családban, ahol
édesanyjának szintén ez a végzettsége, édesapja pedig kertészmérnök, mondhatni gyerekkora óta ebben él. Azonban az egyetem után
tett néhány év kitérőt, és hat-nyolc
éve a faluba visszatérve kezdett el
komolyan mezőgazdasággal foglalkozni. A Bátyai Savanyító Kft.ben édesanyjával együtt dolgozva
készítik el a finom, jó minőségű
termékeket. A vállalkozást édesanyja őstermelőként kezdte, és ezt
fejlesztették fel a mostani szintre,
amikor szezonban hat-nyolc fővel

hogy a feldolgozás egybeesik a termeléssel, így amit be tudnak szerezni a környékről, azt inkább nem
ők termelik. Mit is termelnek? Paprikát, olyan fajtákat, amit máshol
nem termelnének meg, pl. kis chilit,
habanerót, a méregerős dél-amerikai fajtát. Érdekes – mondja, hogy
a hagyományos cseresznyepaprika
sok embernek már nem elég erős,
ezért kell még erősebb fajtákat is
termelni. Paradicsom, cukkini, patisszon, uborka, pepperoni, cékla,
kápia paprika, dinnye, fokhagyma,
és van egy kis gyümölcsösük is,
aminek a terméséből kis mennyiségben befőttet is szoktak készíteni.
Hogyan készülnek a savanyúságok?
Azt mondja, nagyon szeretné magát azzal áltatni, hogy úgy, ahogy a

dolgoznak. A savanyítóüzemben
feldolgozott zöldségek nagy részét mintegy másfél hektáron termesztik, főleg azokat, amiket máshonnan nem tudnak beszerezni.
Az üzem működtetésében talán az
jelenti a legnagyobb nehézséget,

nagyszülei készítették. A nagyszülei
azonban nem mindig dunsztoltak,
de ők igen. Hőkezeléssel tartósítanak, kemikáliák nélkül, már, amit lehet. A paprikakrémhez muszáj rakni
kálium-szorbátot, de ez az egyetlen
tartósítószer, amely a természet-

Folyamatos sakkozás a növénytermelés és -feldolgozás összehangolása

ben megtalálható vegyület, és nem
allergén. A savanyú káposztánál a
természetes savanyítás folyamatát
alkalmazzák, nem használnak erjedést gyorsító tejsavbaktériumot,
és nem tesznek bele tartósítószert.
Ezért ebben minden vitamin benne
marad, viszont nem áll el fél évig,
csak egy hónapig.
A mezőgazdász számára az év március elején indul, amikor megkezdődnek a metszések. Ezt követi a
palántamagok elvetése, minden
palántát saját maguk termelnek.
Ez nem olyan nagy munka, de törődést igényel. Öntözni kell, a fólia
sátrat ki kell nyitni és be kell zárni
mindennap. Utána következik a
kiültetés, amit figyelni kell, megered-e. Ha nem eredt meg, akkor
azt pótolni kell. Utána ellenőrizni,
elegendő-e a tápanyag, a növény
élettani állapota mit kíván meg.
Utána mindig jön valami – mondja
nevetve. Erre szokta azt mondani,
hogy a feldolgozás május elejétől
indul, és egészen decemberig tart.
Az áru kiszállításával egész évben
kell foglalkozni, és a föld is egész
éves odafigyelést igényel. Ha esik
az eső, akkor lazítani kell, utána
gyomot irtani, ha párás az idő, akkor védekezni a baktériumok ellen.
Nehéz megmondani, hogy mikor
mit csinál majd, de az biztos, hogy
folyamatos sakkozást végez a termelés és a feldolgozás között.
Megkérdeztem, van-e kedvenc
növénye azok között, amiket termelnek. Azt felelte, nincsen, de
legkedvesebb fázisa az van: amikor
elindulnak növekedésnek a növények, és látszik, jól érzik magukat,
megvan mindenük, napfény, víz,
gyommentes a talaj, és berobban
a növekedésük. „Egyik héten még
csak egy pici bokor patisszont látok, és egy hét múlva a két méterre
lévő bokrok már összeérnek.”
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Könyvtári és egyéb
kulturális programok

A könyvtár a Bács-Kiskun Megyei
Katona József Könyvtár fiókkönyvtáraként üzemel, itt dolgozik egy
éve Harangozóné Gábor Edit
könyvtárosként, vele beszélgettem.
A könyvtár információs és közösségi hely is, ennek tükrében
változatos programokat kínál a
könyvtári kölcsönzések mellett.
A Kerekítő és a baba-mama foglalkozások a kismamáknak nyújtanak lehetőséget a találkozásra, az
együttjátszás, az együttlét örömének átélésére. A KönyvtárMozi a
könyvtári órák alkalmával a helyi
iskola napközis csoportjainak ad
kellemes, egyben hasznos elfoglaltságot havi rendszerességgel.
Évente két-három alkalommal a
kecskeméti könyvtár jóvoltából,
gyermekeknek szóló zenés műsorokra, rendkívüli irodalomórákra,
író-olvasó találkozókra, irodalmi
estekre is várják az érdeklődőket.
Péntek délutánonként Edit tart
könyvtári órát a napközis csoportoknak. Kiemelt eseményeik
a márciusi Internet Fiesta, az októberi ünnepi könyvhét országos
rendezvényei és december, a
gyermekek hónapja.
A Bátyai Hagyományőrző és
Horvát Nemzetiségi Egyesület
is kiveszi a részét a programok
szervezéséből. A faluban szép
hagyománnyá vált a Templom
téri csemetenap. Minden évben
az újszülöttek tiszteletére csüngő
eperfát ültetnek, az édesanyáknak
virággal, a piciknek emléklappal
kedveskedve. Már több mint tíz
fa sorakozik így, sokan járnak oda
szemezgetni a fáról az érés idején.
A Rozmaring népdalkör rendszeres fellépője a rendezvényeknek,
az országban sok helyre kapnak

meghívást. Márton-napon szentmisével egybekötött lampionos,
lovasfelvonulást szoktak szervezni.
Hordósirató és bőgőtemető bált
tartanak a farsang idején, ahol
régi bátyai hagyományt elevenítenek fel, amikor a böjt kezdete előtt
elköszönnek a mulatságoktól.
A Horvát Nemzetiségi Önkormányzat is sok szállal kapcsolódik
a falu programjaihoz. Sporttalálkozón látják vendégül a horvát
nyelvet tanító iskolák diákjait a bátyai általános iskolában. Az egyik
legjelentősebb rendezvényük a
farsangi „Rác Prelo”. Az eredeti
hagyomány szerint a horvát családok szervezték az előző évben
férjhez adott lányaiknak a bált.
Erre is sokan érkeznek a környező
településekről.
A Danubia Ifjúsági Fúvószenekar
is rendszeres résztvevője a falu
rendezvényeinek.
Koncertjeik
minden alkalommal telt házasak,
a zenekar Európa-szerte turnézott

már, kiváló eredményeket ért el
különböző versenyeken, találkozókon.
A falu legnagyobb rendezvénye
a Fokhagymafesztivál és Gasztronómiai Verseny, melyet minden
év augusztusának első hétvégéjén rendeznek meg a falunappal
egybekötve. Az idei programhoz
kapcsolódni fog a Duna menti rácok országos találkozója is. A kétnapos fesztiváli forgatag sok-sok
látnivalót kínál: labdarúgás, gyermekprogramok,
fokhagymás
ételek főzőversenye (bográcsos,
tárcsás), sütemények versenye,
tánccsoportok, helyi és vendég
fellépők a színpadon, ételkóstolás. Külföldről is érkeznek meghívottak, többek között Erdélyből,
Délvidékről. A program nemcsak
a falut mozgatja meg, az elmúlt 10
év alatt országossá nőtte ki magát. Szeretettel várunk mindenkit,
látogassanak el hozzánk augusztus 3–4-én! – mondja Edit.
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Nemzetközi szakmai támogatás
Paks II.-nek
Paks II. Zrt. | Fotó: Paks II. Zrt.

Két meghatározó nemzetközi nukleáris szervezet is szakmai támogatásáról biztosította a paksi atomerőmű-építési projektet a közelmúltban. Süli János, a Paks II. beruházásért felelős miniszter előbb Bécsben a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) vezetőivel találkozott, majd pár nappal később az
OECD Nukleáris Energiaügynökség (NEA) főigazgatóját fogadta Budapesten. A Paks II.-projekttársaság
pedig a finn Fennovoima vállalattal kötött együttműködési megállapodást.

Horváth Miklós vezérigazgató-helyettes és Minna Forsström projektigazgató
aláírják a megállapodást

Süli János és delegációja február
végén tájékoztatást adott Bécsben a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség vezetői számára a
Paks II.-projekt aktualitásairól és
az elmúlt két év munkáiról, eredményeiről. A felek egyetértettek
abban, hogy Magyarország számára fontosak az új blokkok. Süli
János újságíróknak elmondta,
hogy Yukiya Amano főigazgatóval
megállapodtak a több évtizedes
múltra tekintő konstruktív szakmai
együttműködés folytatásáról, an-

nak megerősítéséről. A miniszter
hozzátette: az energetikai kérdésekkel kapcsolatos nemzeti vitákban és döntésekben a NAÜ nem
vesz részt, de a döntéseket követően a létesítmények biztonságos
megépítése és működtetése érdekében szakmai támogatást biztosít.
A bécsi delegáció tagja volt Fichtinger Gyula, az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) főigazgatója
is, aki újságírók előtt arról beszélt,
hogy megállapodás született az

A Gazdasági Együttműködési és
Fejlesztési Szervezet alá tartozó,
párizsi székhelyű Nukleáris Energiaügynökség 1958-ban kezdte
meg működését a fejlett nukleáris technológiával és infrastruktúrával rendelkező országok
közti együttműködés, szakmai
fejlődés elősegítése érdekében
a nukleáris biztonság, technológia, tudomány és jog területén.
A NEA küldetése a nukleáris
energia békés célokra történő,
biztonságos, környezettudatos
és gazdaságos felhasználásához
szükséges tudományos munka
elősegítése a tagállamok nemzetközi együttműködése révén.
Célja, hogy nukleáris energiapolitikai kérdésekben nyújtott
szakmai támogatás elősegítse az
eltérő álláspontok, sztenderdek
összehangolását, illetve segítséget nyújtson az atomenergiához
kapcsolódó legjobb gyakorlatok
elterjesztésében. Hazánk 1996
óta a NEA tagja.

ATOMERŐMŰVET ÉPÍTÜNK
OAH és NAÜ között. Ennek értelmében a NAÜ az új paksi blokkok
építésének megkezdése előtt,
várhatóan 2019-ben, a létesítési
engedélykérelem vizsgálata során értékelőmissziót küld, amely –
akárcsak a magyar hatóság – ellenőrzi, hogy a tervek megfelelnek-e
a legszigorúbb nemzetközi elvárásoknak, előírásoknak.
Süli János március elején hivatalában fogadta a Magyarországra
látogató William D. Magwoodot,
az OECD Nukleáris Energiaügynökség főigazgatóját. A miniszter
tájékoztatta a NEA küldöttségét
a paksi beruházás fontosságáról, az előkészítéssel kapcsolatos
munkákról és az aktuális helyzetről. Újságírók előtt hangsúlyozta,
hogy az OECD NEA főigazgatója
megerősítette: szükség esetén a
szervezet szakmai támogatást biztosít a Paks II.-projekt megvalósítása során. William D. Magwood a
megbeszélést követően arról beszélt: a Nukleáris Energiaügynökség a tiszta, megbízható, hosszú
távú villamosenergia-termelés biztosításán dolgozik. Ehhez számos
ország a nukleáris megoldást választotta, az OECD NEA ezekben
az országokban kész segítséget
nyújtani többek között a nukleáris
biztonság, illetve a hulladékkezelés területén.
Mindeközben fontos együttműködési megállapodás született
januárban Helsinkiben a Paks
II. Zrt. és a finnországi Hanhikivi
atomerőművet építő Fennovoima
társaság között. A finn–magyar
nukleáris kooperációnak komoly
múltja van, a paksi és a loviisai
atomerőmű között is több évtizedes eredményes együttműködés
van. A két erőműfejlesztési projekt
illetékesei korábban is számos alkalommal találkoztak, a két cég kö-
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Süli János, a Paks II.-beruházásért felelõs miniszter és Yukiya Amano, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség fõigazgatója

zötti megállapodással pedig új fejezet nyílt az együttműködésben.
– A két cég közötti formális együttműködési megállapodás aláírása
azért szükséges, hogy ösztönözze
a felek műszaki személyzetét az
együttműködésre annak érdekében, hogy a legjobb VVER-blokkok épüljenek meg az Európai
Unióban – nyilatkozta az aláírást
követően Minna Forsström projektigazgató, Horváth Miklós vezérigazgató-helyettes pedig azt
emelte ki, hogy a felek érdeke a
napi munka szintjére lefordítani a
megállapodást és az abból levezethető előnyöket. – Mind a tervezés, mind az engedélyezés, az építés és az üzemeltetés időszakában
számos olyan közös kérdés, izgalmas mérnöki feladat lesz a felek
előtt, amelyeket a tapasztalatcsere eszközeit felhasználva nemcsak
a projekttársaságok, hanem az
egész nukleáris ipar javára eredményesen hasznosíthatnak – tette
hozzá dr. Aszódi Attila államtitkár
az ünnepélyes aláírást követően.

A
Nemzetközi
Atomenergia
ügynökség 1957-ben alakult szer
vezet az ENSZ szakosított szervezeteinek családjában, amelynek
jelenleg 162 ország tagja. A NAÜ
elsősorban
műszaki-technikai
együttműködési és segélynyújtási programjával, valamint jogi,
műszaki, technikai és biztonsági
ajánlások kidolgozásával segíti a nukleáris energia békés célú
felhasználásának
elterjesztését.
Tevékenysége során a NAÜ napjainkban abból indul ki, hogy a nukleáris energiatermelés opciójának
nyitva tartása – egyelőre be nem
látható ideig – megkerülhetetlen
szükségszerűség, s az atomenergia alkalmazása jelentős mértékben járul hozzá a tagállamok társadalmi és gazdasági fejlődéséhez.
A NAÜ bécsi titkárságán és négy
regionális irodájában mintegy
2300 fő dolgozik. A jelenlegi főigazgató, Yukija Amano 2009-ben
került a NAÜ élére.
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Homo ludens – játszó ember
Dicsérdi Liza | Fotó: internet
Vajon mikor érjük el azt a kort,
amikor már kinőttünk a játékokból? Vagy egyáltalán ki lehet nőni
belőle? Lehetséges az, hogy a hatalmas technikai fejlődés mellett a
társasjátékok piaca folyamatosan
bővül? Ha szánunk rá egy kis időt,
és beletekintünk a kora reggeli
tévéreklámokba, láthatjuk, hogy
szinte havonta újabbnál újabb táblajátékokat dobnak piacra a kön�nyed szórakoztatótól egészen a
gondolkoztató logikai témájúig.
Mégsem mondhatjuk, hogy konkurenciát jelentenének az örök
klasszikus Monopoly, Gazdálkodj
okosan és Activity típusú játékoknak. Persze ezek csak az én személyes kedvenceim.
Közel 5000 év alatt néhányuk olyan
komoly agytornává alakult át, hogy
ma már büszkén sorolhatjuk őket a
sportágak közé. Sokan szeretnek
és tudnak sakkozni (na, én mondjuk pont nem), de csak kevesen
vannak azok, akik méltóak arra,
hogy a legjobb játékosok közé kerüljenek. Az ő tiszteletükre avatták
fel Pakson 2000. október 21-én a
lakótelepi központi parkban a sakkolimpiai emlékművet, ami – úgy
gondolom – egy méltó jutalom
számukra. Mint a nevében is benne van, a társasjáték lényege, hogy
hosszabb-rövidebb időre összehozza elsősorban a családokat,
barátokat és kivételes esetekben
idegen embereket. Ahogy Platón,
az ókori filozófus is mondta: „Többet megtudhatsz másokról egy
óra játék, mint egy év beszélgetés
alatt.” Kíváncsi lennék, hogy a világ leghosszabb, 60 órás játéka
alatt milyen kapcsolatok szövőd-

tek. Nem gondolom, hogy a társas
szeretete olyan könnyen kikopna
az emberiség történelméből, mert
az anyag nem vész el, csak átalakul. Oké, tudom ezt teljesen másra szokták mondani, de engem a
kézzel fogható dolgok virtuálissá
válása is valahogy erre emlékeztet.
Ez talán nem olyan hangulatos,
mint egy kártyaparti, de annál inkább XXI. századi. A számítógépes játékokkal a közös időtöltés
is új értelmet nyert. Bár a bábukat
autók, focisták és háborús katonák
váltották fel, a készítők célja nem
sokat változott az online felületeken sem. A különbség az, hogy
valódi ellenfelünkkel valószínűleg
soha sem fogunk találkozni. (Ergo,
nyugodtan szidhatjuk a monitor
előtt egy felhasználónév mögé
bújva.) A probléma csak az, hogy
ennek ellenére egyedül ülünk a
négy fal között, és az örömünkön
vagy bánatunkon senki sem fog
osztozni. Ezért nem is mondanám
valami hasznos időtöltésnek. Főleg akkor, ha rátalálunk a fejlesztők legnagyobb baklövéseire, amit
nemcsak másokkal, de egyedül
sem igazán lehet játszani. De hát
minden kornak megvan a maga
szépsége. Talán a miénknek a pillangónevelde, kecskeszimulátor
és a virtuális horgászat, ahol igaz,
a friss levegő közelébe sem mész,
de legalább nem csípnek össze a
nap végére a szúnyogok. Mindenesetre, ha másért nem is, de legalább a grafikákért megérdemelnek egy piros pontot a készítők.
Persze a világon mindig lesznek
olyan emberek, akik képesek időt
szakítani ezeknek a kipróbálására.

Ezek után jogos az a kezdeményezés, amelynek eredményeként
társasjátékokat vezetnek be az iskolai oktatásba. Egyre több intézmény vesz részt az ELMETORNA
programban, ahol a hangsúly a
diákok logikájának, memóriájának
és személyiségének fejlesztésére
irányul. A nebuló megtanul becsületesen nyerni, és ha veszít, azt
nem kudarcként, hanem élményként éli meg. Ez elősegíti a tanulást és növeli a problémamegoldó
képességet anélkül, hogy a gyerek
bármilyen bonyolult feladványba
ütközne, ezzel megakadályozva,
hogy elmenjen a kedve egy újabb
körtől. Egy egyszerű játék nagy
szerepet játszik az emberi kapcsolatok kialakulásában. Úgy vezet
győzelemre, hogy társunkra nem
ellenfélként, hanem partnerként
tekintünk.
Az eddig feltárt legősibb törökországi 5000 éves társasjáték is azt
bizonyítja, hogy ez a fajta szükséglet már az emberiség kezdete
óta jelen van. A formája azóta sem
változott, csak akkor apró kövek
helyettesítették a bábukat. (Ezeket
kezdetben számolóköveknek gondolták.) A maradványok sokszínűségét tekintve egy elég összetett
játékra találhattak rá a régészek.
Az emberek már akkor is élvezték,
hogy gondolkozhatnak, bár ekkor
még jótékony hatásait valószínűleg nem jelölték kompetenciaterületekkel…
A játék egy olyan dolog, amihez az
ember nem lehet elég idős, fáradt
vagy elfoglalt. Ha egy jó társas előkerül a polc tetejéről, egy ideig biztosan nem kerül majd oda vissza.
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A játék társ
Krizsán Árpád | Fotó: Juhász Luca
Az életünket átszövik a játékok. A játék a tanulás szerves része. Gyerekkortól kezdve befolyásolja a hangulatunkat, és ha magunkba nézünk, akkor látjuk, hogy kellemes pillanatokat szerezhetnek a játékok.
A gyermekkori fejlődést nagyban
meghatározzák a játékok. Mindenki számára ismertek a mozgásfejlődés során használt csörgő, mozgó,
billegő játékok. A mozgásfejlődés
persze befolyásolja az értelmi fejlődést is. Kicsit nagyobb gyerekeknél a társas játékok a szociális
képességek, szociális érzékenység
kialakulásában és fejlődésében
is fontos szerepet játszanak. Ezek
után természetesen nem új ötlet
a játszva tanulás/tanítás alkalma-

zása. A múzeumi programokon és
a kísérletekben is sokszor foglalkozunk a játékossággal. A játékok
nagy részében is megjelenik a fizika, és a fizikai jelenségeket érthetőbbé teszik a játékok.
Ha megnézünk néhány játékot, és
elkezdjük a működés feltételeit
vizsgálni, akkor érdekes következtetésekre jutunk. Lássuk először
az autópályákat, amik egy függőleges síkú hurkot is tartalmaznak,
és sokszor csodálkozást váltanak

ki, holott annyi ismeret szükséges
a működésének megértéséhez,
hogy megfelelő sebességgel mozogva a kisautó végigfut a pályán
anélkül, hogy leesne. Ugyanez a
jelenség megjelenik a megforgatott vizesvödörnél is, hiszen nyilván sokan próbálták már, hogy a
megtöltött vödröt megforgatják,
és kellően gyors forgás esetén a
víz nem folyik ki. Ha tovább fokozzuk ugyanezt a folyamatot, kön�nyen eljuthatunk a hasonló cirkuszi
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vagy motoros show-elemekhez,
amikor egy hurkon motorral vagy
akár kerékpárral lehet végigfutni.
Gyakorlatilag minden olyan játék,
amely valamilyen mozgással kapcsolatos, rugóval működtethető,
biztosan egyszerű fizikai jelenségeken alapuló működéssel rendelkezik.
A fizikafoglalkozások során is előkerül a játékosság és a játékok fizikája. A bemutatók során gyakran
alkalmazzuk azt a módszert, hogy
a játékok segítségével könnyebb
megérteni a jelenségeket, illetve
jobban látszik a tudomány mindennapos jelenléte.
A fizika szempontjából izgalmas
a játszótér minden játéka, ahol
a többszereplős játékok is megjelennek. Az együtt mozgatott

hajóhinta vagy libikóka érdekes
ingamozgást követ. A libikóka esetében a gyerekek hamar ráéreznek az egyensúly létrehozásának
lehetőségére. Különböző tömegű
gyerekek is tudnak egyensúlyt létrehozni, és az iskolai fizikatanulás
nélkül rájönnek összefüggésekre,
még akkor is, ha nem számszerűsítik azokat. Ugyancsak az emelők
és a kiterjedt testek egyensúlyát
kihasználva tudnak a kötéltáncosok és légtornászok magabiztosan
érdekes gyakorlatokat végrehajtani.
Ha már szóba került a cirkusz, a fakírok „tehetsége” is izgalmasnak
tűnik, sokszor ámulattal nézzük,
ahogy üvegen járnak vagy szöges ágyon fekszenek. Azonban ha
egy jól elkészített szöges felületre
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például egy felfújt lufit helyezünk,
majd elkezdjük terhelni, a lufi nem
fog azonnal kidurranni. Mindössze
a nyomás fogalmát kell ismerni, és
az erő és felület kapcsolatát jól értelmezve használni.
A levegő és a víz érdekes játékok
felé irányíthat minket. Természetes dolog egy hajszárító fölé helyezett pingponglabda levegőben
tartása, és egyben persze érdekes
feladat is. Azonban rögtön másként tekintünk a problémára, ha
a függőlegesen felfelé fújt levegő
irányát megváltoztatjuk, vagy csak
szép lassan a kezdeti összeállítást
elmozdítjuk. Addig sokan egyértelműnek érzik a labda lebegését,
hogy az áramló levegő megtartja
a labdát. Azonban a jelenség ennél sokkal több, és az áramló kö-
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zegekre vonatkozó ismereteket is
alkalmazva kicsit meg is dönthetjük a hajszárítót. Talán sokkal meglepőbb az a lehetőség, amikor egy
függőlegesen lefelé tartott tölcsérbe erősen fújva a labda onnan
sem esik ki. Ez már azonban nem a
közegellenállással magyarázható,
itt már a Bernoulli-törvény a meghatározó.
A játékok körében természetesnek
vehetjük a hangszerek működését és a hangokkal való játékot is.
A hangok játéka nem igazán érzékelhető az újságban, viszont az
egész elmélete akár szemléletes
is lehet. A hangok hullámait nem
látjuk, de az állóhullámok, amiket a
hangszerek működésekor használunk, ugyanúgy néznek, ki, mint az
ugrálókötél forgatásakor létrejövő
kép. Így a játékosság akár látható
is.
A hullámok kapcsán a fény és a
színek játéka már látványos és sokkal szebb. A színek vizsgálata nagyon összetett, viszont érdemes
tudni, hogy a festék és a fény színeinek keverése nem egyformán

Mire használható a lufi?
• Az egyik legjobb alkalmazás a felfújt lufi dobálása, ütögetése, ekkor
a rugalmas ütközés vizsgálható.
• A felfújt lufit használhatjuk egyszerű sípnak, ha a végét kicsit szétfeszítve lassan engedjük ki a levegőt, akkor a rugalmas végén rezgés
jön létre. Megfelelően tartva a lufit, a hang frekvenciája is szabályozható.
• Ha csak simán elengedjük a felfújt lufit, akkor a rakétameghajtás elvével találkozhatunk, a kiáramló levegő előre hajtja a lufit. Az irányíthatóság hiányában azonban nem lesz szép a mozgás pályája. Nyáron
tegyünk a lufiba vizet is, és szabadtéren engedjük el. Nézzük meg,
milyen változást tapasztalunk!
• Érdemes megfigyelni, mi történik, ha a lufit megdörzsöljük. Megfelelő anyaggal való dörzsölés esetén a lufi feltöltődik, és akár a ruhánkhoz is „tapad”. Szórakoztató lehet a gyerekek ruhájára lufikat
tenni, és az elektromos jelenségeket megnézni.
• Lehet próbálkozni a lufik különböző módon történő lyukasztásával
is. Szúrjunk rajszöget a lufi fölső, vastagabb anyagú részébe. A lufi
minden bizonnyal nem durran ki, sőt amíg a rajzszög a lufiban marad, addig is nagyon lassan ereszt. Ugyanúgy, ahogy sérülés esetén
a szög vagy üvegszilánk zárja a sérülést, a lufit is zárja a rajzszög.
• Asztalra szórt rajzszögekre helyezzünk felfújt lufit, majd a tetejére
egy deszkalapot. Kezdjük terhelni, és vizsgáljuk, hogy a rajzszögek
száma, elhelyezkedése mennyire befolyásolja a terhelhetőséget.
Csináljuk meg ugyanezt rajzszögek nélkül is.
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működik. Ha minden színű fényt
összekeverünk, akkor fehér fényt
kapunk. Ez akkor figyelhető meg,
ha a napfényt akár egy prizmával
színekre bontjuk, kihasználva azt,
hogy a különböző színű fény különböző mértékben törik meg a
közeghatáron. Ezzel szemben a
festékek keverésekor pont fordítva működik, azaz ha minden színt
összekeverünk, akkor feketét kapunk.
A színek játéka tényleg érdekes
képet mutat. Szép a katedrálüvegre bocsátott lézerfény játéka, ahol
az interferencia, a hullámok egymásra rakódása miatt kapunk változatos formákat. Sokan próbáltak

már biztosan keményítőt hangszóróra önteni, majd a hangszóró
rezgéseivel a keményítő „táncát”
vizsgálni. Ezt a játékot kicsit megszínezve akár a színek keveredése
is lépésről lépésre követhető.
Nem hagyhatjuk ki a játékok sorából azokat a társasjátékokat, amik
elektronikai kapcsolás segítségével szemléltetik akár az emberi
testet, ezzel megtestesítve a játszva tanulás lehetőségét.
Egy játékbolt igazi csemege egy
fizikus számára. Gyakorlatilag
minden játékban találunk valami
fizikát. Az egyik kedvencem a családi kikapcsolódáskor a műanyag
csúszda. Nagyon jó játék, ráadásul
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nagyon összetett energiaátalakulási folyamat is egyben. Kezdetben
a csúszda tetején a gyerek helyzeti
energiával rendelkezik, a csúszás
közben ez mozgási energiává alakul, és bár a súrlódás következtében jelentkező veszteséget hő
formájában nem tudjuk vizsgálni,
de a kisülést a gyerek elkapásakor
érezhetjük, vagy csak az égnek álló
haján mosolyoghatunk.
Összegzésként azt gondolom, jól
látható, hogy minden játék akkor
jó, ha társas, viszont a játék jó társ
is, ráadásul játék közben sok mindent megfigyelhetünk, és ezáltal
tanulhatunk.
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Beszerzési Osztály
Orbán Ottilia | Fotó: Bodajki Ákos

Czakói-Zakar
Bernadett
közbeszerzési főszakértő

Törökszentmiklóson született, a
szolnoki középiskolás évek után a
főiskolai tanulmányai idején Kecskemétre költözött. Közgazdász
végzettsége van, pályáját Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatánál, valamint a Kecskemét és Térsége Területfejlesztési
Önkormányzati Társulásnál kezdte
pályázatíróként, településfejlesztőként. Szervezetük 18 települést
fogott össze, azok polgármestereivel közvetlenül koordinálták a
települési fejlesztéseket. 2005-ben
költözött Paksra, ahol ugyancsak
a közigazgatásban helyezkedett
el. Jelentős szerepet vállalt a 14
települést tömörítő Paksi Többcélú Kistérségi Társulás létrehozásában, működtetésében, majd
a Paks és térsége hulladékgazdálkodási európai uniós projekt
vezetője volt. Emellett Paks Város

Önkormányzatának és a Paks és
Térsége
Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulásnak a közbeszerzéseit koordinálta. 15 év köztisztviselői jogviszony után érezte,
hogy eljött a váltás ideje, ezért is
örült az erőműves lehetőségnek.
2016 augusztusában került a Beszerzési Osztályra közbeszerzési szakértőként. 2017 júliusában
szerezte meg a felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadói minősítését, mely után lehetőséget
kapott közbeszerzési főszakértőként dolgozni.
Nagyon szereti a kihívásokat, a
lendületes munkát, amit a közbeszerzési csoportban mindennap
gyakorolhat. Sehol sem tapasztalt
segítségnyújtás jellemző a kollégák
között, a helyettesítési rendszer tökéletesen működik a csoportjában.
A közbeszerzési szakma minden-

napos tanulási lehetőséget jelent.
Nem elég ismerni a közbeszerzési
rendszer szigorú jogszabályi hátterét, a jó közbeszerzőnek műszaki,
pénzügyi, szakmai ismeretek is elengedhetetlenek. Nagyon fontos
a szakmai, pénzügyi, jogi szervezetekkel való jó együttműködés,
hiszen bizottságokban dolgoznak.
Bernadett férjével, valamint 8 és
6 éves fiaival, Besével és Kevével
Pakson él.
Családjuk minden tagja fontosnak tartja a mozgást, egészséges
életmódot, szabadidejük nagy
részét sportolásra fordítják, amihez Paks tökéletesen biztosítja a
lehetőségeket. Kedvenc sportja a
DeepWork. A család férfirészlege
a judo iránt elkötelezett. Nyáron
a vitorlázást részesítik előnyben, a
Balaton a kedvenc nyaralóhelyük.
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Csűrös Dénes
közbeszerzési szakértő

A Beszerzési Osztály eszközbeszerzési csoportjába egy 2016.
áprilisi állásinterjút követően került mint logisztikai szakértő. 2017
márciusától az építési beruházás
közbeszerzési csoportba közbeszerzési szakértőként dolgozik, és
úgy érzi, ez szakmailag is egy új kihívás, illetve előrelépés volt.
Mindkét csoportban a kollégái
szeretettel fogadták, és sok segítséget kapott a szakmai és a
hétköznapi beilleszkedés során is.
Feladata a közbeszerzési eljárások
előkészítése, lefolytatása, szerződések megkötése és az eljárás
adatainak SRM-ben történő rögzítése.
A Vak Bottyán Gimnáziumban
érettségizett, majd a PTE TTK
geográfusképzésén, terület- és
településfejlesztő
szakirányon
szerzett diplomát. Ezt követően a
BGE Külkereskedelmi Karán nem-

zetközi logisztikai szolgáltatások
diplomás szakirányú továbbképzésen vett részt. A későbbiekben
a közbeszerzési referens szakképesítést is megszerezte.
Pályafutását édesapja építőipari
cégénél kezdte a főiskolai tanulmányai mellett. Több alkalommal
is kapcsolatba került az erőművel mint külsős cég alkalmazottja,
ahol szintén beszerzői munkakörben tevékenykedett. Úgy gondolja, hogy itt az atomerőműben
nap mint nap új kihívásokkal találja szemben magát, éppen ezért a
fejlődési lehetőség folyamatosan
biztosítva van számára. Az egyes
közbeszerzési eljárásoknál fontosnak tartja, hogy a logisztikai
feladatok mellett találkozzon az
erőmű szakmai oldalával is, ezáltal
bővülhessenek ismeretei az adott
szakmai területtel kapcsolatban is.
Örül, hogy egy ilyen, az országban

egyedülálló nukleáris létesítményben dolgozhat.
Dénes feleségével – aki az
MVMI-nél dolgozik kontrollingszakértőként – és kétéves Dorka
kislányukkal Pakson élnek, akinek
már most az éneklés az élete.
Hobbija a kosárlabda, melynek
szeretete egészen kicsi kora óta
jelen van az életében, illetve az
utazás belföldön és külföldön egyaránt. Jelenleg szabadidejük nagy
részét a tavaly vásárolt családi házuk felújításának tervezési, kivitelezési munkálatai töltik ki, illetve a
kislányukkal töltött értékes idő.
A jövőre nézve célja az, hogy a
munkájához szükséges tudást minél jobban elsajátítsa, és ezáltal a
rábízott feladatokat az elvárásoknak megfelelően teljesíteni tudja
és a közbeszerzési eljárásokat sikeresen lebonyolítsa. Ide sorolja
még az angol nyelvi ismereteinek
a továbbfejlesztését is.
Számára a legfontosabb dolog,
hogy ha majd később visszatekint
az életére, azt lássa, hogy a feleségével harmonikus kapcsolatban
élnek, és olyan gyerekeket sikerült
felnevelniük, akik boldog és sikeres felnőtté váltak.
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Ricsovics Tamás
logisztikai szakértő

A Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán végzett pénzügy és számvitel szakon
2006-ban, és 2007-től dolgozik logisztikai területen. Ekkor került az
Elcoteq Magyarország Kft. egyik
termékvonalának az anyagbeszerzési csoportjába. Az itt eltöltött kettő és fél év alatt több termékvonalon, több pozícióban is
megfordult, ugyanis kamatoztatni
tudta a gyors problémamegoldó
képességét. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Beszerzési Osztályára 2009. szeptember 21-én került
mint szerződéskötő.
Véleménye szerint hiába gondolja
a legtöbb ember, hogy az atomerőműben dolgozni „könnyebb”,
hiszen nincs meg a piaci nyomás,
de mégis folyamatosan olyan ki-

hívásokkal találkozik az ember,
amelyek megoldásra szorulnak,
ám ezeket a problémákat egy szabályokkal övezett környezetben
kell megoldani úgy, hogy közben
a társaság menedzsmentje által
meghatározott célok, elvárások is
teljesüljenek. Szereti a kihívásokat,
amit vezetői is felismertek, és lehetőséget biztosítottak több, kiemelt
figyelmet érdemlő beszerzési eljárás lebonyolítására. A jövőben is
törekszik a pontos és precíz munkavégzésre, hiszen mindig szem
előtt kell tartaniuk, hogy egy nukleáris létesítményben dolgoznak.
Tamás nős, három csodálatos gyermek édesapja. Hanna, a nagylánya
a modern tánc megszállottja, míg
Bella, most négyévesen elkezdett
a balettel ismerkedni. Úgy tűnik, a

zene és a tánc meghatározója lesz
családi életüknek. Zalán fiuk, a lányokkal ellentétben a nyugodtság
mintapéldája.
Hobbija 2013 óta a futás, terepfutás. 2013-ban teljesített rögtön
egy maratoni távot Budapesten.
Azóta négyszer sikerült teljesítenie csapatban az Ultrabalaton elnevezésű, a Balatont megkerülő
futóversenyt. Jelenleg a „terep-
akadályfutások” irányába kacsintgat, amelynek első megmérettetése most áprilisban lesz. Télen
a korcsolya és a síelés a kedvenc
aktivitásuk.
Mi a legfontosabb dolog az életében? Privát életében természetesen a családja, a munkahelyi
környezetben pedig a feladatai
felelősségteljes teljesítése.
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Kovács Kálmán
logisztikai szakértő

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Beszerzési Osztályának kötelékében
mint logisztikai szakértő 2017. február 20-a óta dolgozik. Megítélése
szerint az integrálódása gyors és
zökkenőmentes volt, amelyért köszönettel tartozik a vezetőinek és a
kollégáinak egyaránt.
Az atomerőműves pályafutását
megelőzően
Németországban,
a General Logistics Systemsnél,
majd azt követően a LIDL Magyarországnál dolgozott.
Mitől más egy atomerőműben
dolgozni? Úgy gondolja, hogy
összetett feladat erre a kérdésre
válaszolnia: „Kiváltságos embernek érzem magam, hogy azok
közé tartozhatok, akik beléphetnek mindennap ennek a nukleáris létesítménynek a területére,
és elmondhatják magukról, hogy
az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-

nél dolgoznak. Nem sokan tehetik ezt meg. Büszkeséggel tölt el,
hogy kollégáimmal együtt a munkámmal hozzájárulhatok az atomerőmű működésének fenntartásához. Egy nukleáris létesítménynél
dolgozni hatalmas felelősség,
koncentrációt és fegyelmezettséget igényel minden pillanatban.
Valamint egy töretlen tanulási folyamat is egyben, amelynek keretein belül szabályokat és működési
folyamatokat tanulunk meg, majd
időről időre felülvizsgáljuk azokat,
és igyekszünk optimalizálni őket.”
Kitüntetéseket és díjakat még
ugyan nem szerezett, de azon lesz,
hogy a munkájával esetlegesen rászolgáljon majd azokra a későbbiekben.
Kálmán versenysportoló volt, több
mint 20 évig versenyszerűen úszott
és vízilabdázott, amelynek – sok

más mellett – a céltudatosságát, a
kitartását és a fegyelmét köszönheti. Igyekszik a sportot újra rendszeresítenie az életében.
Őszintén szerencsés embernek
mondhatja el magát, akinek egy
csodálatos felesége és egy csodálatos 15 hónapos kisfia van, nagyon büszke rájuk. Igyekszik a lehető legtöbb időt velük tölteni.
A legfontosabb a számára a felesége és kisfia egészsége és boldogsága, valamint az, hogy a biztonságot megteremtse a számukra. Azt
követően pedig az, hogy a munkahelyén a rá bízott feladatokat mindig magas színvonalon, precízen,
pontosan végezze el, és mindig
a maximumra törekedjen. Fontos
számára a munka és szabadidő
egyensúlyának megteremtése.
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„Az út a lényeg, nem a cél”
Vadai Zsuzsa | Fotó: saját archívum

–– A kertészeti egyetem elvégzése
után házasság révén kerültem Szekszárdra. Feleségem, Klézl Terézia –
aki jelenleg Paks város főkertésze
– táj- és kertépítészként szerezte
a diplomáját. Feleségem családja
tősgyökeres szekszárdiként több
generációra visszavezethetően a
szőlőműveléssel foglalkozott. Fiatalon mi is vásároltunk területeket,
és ettől kezdve az életem fontos
része lett a szőlőművelés és a borászat. A területünket folyamatosan bővítettük, jelenleg 2 hektáron
gazdálkodunk. Amíg a lányaink
itthon voltak, sokat segítettek a
szőlőben, de kirepültek a családi
fészekből, és önálló életet élnek.
Gépesítéssel könnyítem a munkám,
de a zöldmunkánál és a metszésnél
a gépek nem tudják helyettesíteni
a kézi munkát, ekkor szoktam segítséget igénybe venni. Kék sző-

Tóth Lajos István
lőim vannak: kékfrankos, kadarka,
merlot, cabernet franc és cabernet
sauvignon. Magas művelésű az ültetvényünk, kivéve a kadarkát, azt
hagyományos műveléssel munkál-

juk, mert szereti, hogyha közel van
a földhöz. A borok túlnyomó részét
palackozzuk, és úgy értékesítjük.
Borversenyeken szép eredményeket értem el, a 2012-es évjáratú borom Szekszárd legjobb kadarkája
lett, a cinóberborom egy cuvée,
szinté aranyérmes lett.
–– Tulajdonképpen egész évben
ellát benneteket munkával a szőlő,
pihenésre, a családra, az unokákra
mikor van időtök?
–– Népes családunk van, két lányunk és hat unokánk. Kisebbik
lányunk, Imola Szekszárdon él a
családjával, férje a vendéglátó szakközépiskola igazgatója, lányunk zeneiskolában tanít. Gyerekeik Emma
(12), Sára (10), Mihály (8).
Emma szépen rajzol, fest, és szeret
lovagolni. Sári hegedül, már zenekarban játszik, Misike furulyázik,
és tavasztól trombitálni fog, most
kezdte a kungfut. A legnagyobb
vágya a narancssárga öv megszerzése. A múltkor az edzésen mondja nekik az edző, hogy tíz fekvőtámaszt csináljanak. Misi megszólal:
Ármen bácsi, én már megcsináltam
tizenhármat! Csodálkozva kérdezi
az edző: hogyan? A papáéknál hármat, otthon négyet, itt meg hatot!
Na, jól van, akkor csinálj most még
tízet, nehogy elfelejtsd! Napi kapcsolatban vagyunk az unokákkal,
hozzuk, visszük őket a különböző
elfoglaltságokra.
Másik lányunk, Márta közgazdász
a Budapesti Hőerőműnél pénzügyi területen dolgozik, férje gépészmérnök, Budapesten élnek.
Három családjuk van: Márton (13),
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 ecília (10), Balázs (3). Marci teniC
szezik, Cili sportgimnasztikázik és
zongorázik. Nyáron ők is sokat vannak nálunk. Mikor Marci még kisebb
volt, elvittem fodrászhoz, mondtam
neki, anyád nem is fog rád ismerni.
Hazaérve anyja megdicsérte, hogy
milyen csinos vagy Marcikám. Marci
csodálkozott: Anya, te megismersz!
Az unokatestvérek nagyon szeretnek együtt játszani. A múltkor
kihallgattuk őket, amikor megbeszélték, ki melyik állatjegyben született a kínai horoszkóp szerint. Cili
mondta Sárinak, hogy ők a disznó
évében születtek, de nem akármilyen disznók, hanem tűzdisznók.
Ünnepekkor 13-an üljük körbe az
asztalt. Teri édesanyja 88 éves, sajnos menni nem tud, de szellemileg
nagyon fitt, nem győzzük ellátni
könyvekkel, annyira szeret olvasni.
Júniusban az öt unokánkat – Marci,
Emma, Sára, Cili és Misi – elvisszük
Siófokra „unokatárborba”, a hatodik, Balázs még kicsi, neki még fel
kell nőni a „táborlakókhoz”. Mindennapra be van osztva, hogy kinek mi a feladata: napos, mosogató, segítő a főzésnél, terítésnél, az
elpakolásnál. Nagyon vidáman telik
az együtt töltött hét.
Augusztus elejétől már várjuk,
hogy a szőlő érjen, ekkor jön el a
mi pihenésünk, és ketten megyünk
nyaralni. Már 13 éve rendszeresen
részt veszünk a tajcsitáborban.
–– Hogyan kerültetek kapcsolatba
a tajcsival?
–– Feleségem a tv-ben látta ezt a
mozgáskultúrát, és érezte, hogy ezt
neki meg kell tanulni. Szerencsére
Szekszárdon megtaláltuk a kínai világfelfogás alapjainak nagy tudóját,
dr. Armen Tatevoszjan szakorvost,
természetgyógyászt. Megismertük
a tajcsit, a meridiánrendszer lényegét, és az életünk részévé vált ez a
csodás „tudás, mozgás”. A szemlé-

let megmutatja, hogyan élj. A nyugati szemlélet az, hogy van egy
célom, és teperek és megcsinálom.
Ő meg azt mondja, hogy ráérünk,
és maga az út a lényeg, nem a cél,
és élvezd azt, amit csinálsz. Nagyon
fontos a légzéstechnikája, figyeld
meg, a kisbabák először a hasi légzést csinálják. Megvannak azok a
gyakorlatok, amelyek a szerveinket
és az immunrendszerünket erősítik
(tüdő, máj, vastagbél, hasnyálmirigy...), és rengeteg energiát ad.
Egy héten kétszer megyünk tajcsira. Annyira az életünk részévé vált
ez a program, hogy ha valami miatt
nem tudunk elmenni a foglalkozásra, hiányérzetünk van. Állandó
programunk évente a nyári tajcsitábor a Zselicben, egy ősbükkösben
az erdő közepén. Az erdei iskolában a fiúk és a lányok külön szobákban, emeletes ágyakban, a szó szoros értelemben tábori körülmények
között töltik az egy hetet. Szigorú
napirend szerint élünk, és végezzük
el a feladatokat.
–– Az erőműben mennyi időt dolgoztál?
–– Az erőműbe a Szolgáltatási Osztály vezetőjeként 1983-ban vettek
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fel, és 2005-ben vonultam nyugdíjba. Szerettem a munkámat, a kollégáimat és a barátaimat, akikkel
a mai napig tartom a kapcsolatot.
A munkahelyen töltött évek utolsó
fázisában már készültem a nyugdíjas évekre, hiszen sosem voltam
tétlen ember.
Jól érzem magam, amikor csak
tehetem, kint vagyok a természetben, és ha leülök pihenni egy pohár vörösbor mellett, szeretettel
idézem vissza az elmúlt éveket, és
tervezem a további utam.

Nyugdíjba vonult
kollégáink
2018. március

Takács László turbinagépész
MVIGH ÜVIG ÜVFO TO
Klézli János nukleáris vezető szerelő
MVIGH KAIG KAFO AKO
Ritter József üzemvezető
MVIGH KAIG SZFO ÉSZO
Túri Gábor minőségfelügyeleti mérnök
BIG MINFO MFO
Weisz Katalin analitikus laboráns
BIG SKVFO KVO
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„A folyamatos tanulás végigkísérte a munkámat”
Orbán Ottilia | Fotó: Bodajki Ákos

Lukács József
–– Egy kisgyermek álma, hogy tűzoltó vagy katona lesz, ha felnő. A Te
álmod az volt, hogy biztonsági mérnök lehess egy atomerőműnél? Milyen utat jártál be, míg eljutottál ide?
– Gyöngyösön születtem, ott jártam általános és a középiskolába.
Az első munkahelyem egy építőipari
vállalatnál volt, ahol hegesztőként
dolgoztam. 1979-ben nyertem felvételt a szolnoki Kilián György Repülő
Műszaki Főiskolára. A főiskola elvégzése után 1983. szeptember 12-én
kerültem az atomerőműhöz.
Az Üzemviteli Igazgatóságon kezdtem, az üzemelő 1. blokki „A” műszakban mint primer köri gépész.
Folyamatos tanulással a lépcsőfokokat szépen végigjártam. A 2. és 3.
blokkok üzembehelyezési munkáinál is részt vettem, és 1984-ben már
azon kaptam magam, hogy a szimulátoron vagyok Németországban. Mi
voltunk az első csapat, akiknek nem
Oroszországba kellett mennie (az
akkori Szovjetunióba) szimulátoros
gyakorlatra. Közben megcsináltam
a primer köri főgépész vizsgát; a 3.
blokkon voltam ebben a beosztásban, majd 1985-ben pedig letettem a reaktoroperátori vizsgát. A 3.
blokki üzembe helyezés minden
fázisában sajnos nem voltam jelen,
mert egy időszakra a hadsereg vis�szahívott állományába, Taszáron
voltam nyolc hónapig tartalékos
hadnagy, MIG-21-ket üzemeltettem.
A 3. blokk indítására jöttem vissza a
„C” műszakba, ahol öt évig voltam
reaktoroperátor. 1990-ben letettem
a blokkügyeletesi vizsgát, akkor állt

fel a hatodik „F” műszak, itt dolgoztam 1998-ig. Ezután tettem egy
kis kitérőt az oktatás felé, majd két
évre visszamentem az üzemvitelre
blokkügyeletesnek. Gergely Józsi, a
kivizsgálási csoport vezetője megkeresett, hogy kijönnék-e műszakból a
szervezetéhez dolgozni. Elfogadtam
az ajánlatot, és 2002-től biztonsági
mérnök vagyok a jelenlegi Üzemviteli Tapasztalatok Osztályon, ahol
eseménykivizsgálással foglalkozom.
Ennyi volt körülbelül a történet.
–– Kezdetben fiatal mérnökként,
milyen nehézségekkel kerültél szembe?
–– Igazából minden új és újdonság
volt. Az iskolában jó alapot kaptam ahhoz, hogy könnyen kezeljük
a konfliktusokat, váratlan helyzeteket. Amikor idejöttünk, nem is gondoltunk arra, hogy nehézségekbe,
illetve akadályokba fogunk ütközni. Tisztában voltunk azzal, hogy
mindenki hasonló feltételek között
dolgozik. A folyamatos tanulás végigkísérte a munkámat, és a legnagyszerűbb az volt, hogy a helyszíneket közvetlen közelről meg tudtuk
nézni, ami megkönnyítette a tájékozódásunkat, mivel még üzembe helyezés alatt állt a 2., 3. és 4. blokk.
Ezeken a blokkokon, mindenhol fúrtak-faragtak, festettek és mindent
meg tudtunk nézni. A képi információ összevetése a sémákkal és a műszaki tervekkel nekem jobban bejött
a tanulás során. Akkor még voltak
dokumentációs hiányosságok, amelyeket pótolnunk kellett, de hajtott
minket a tenni akarás. Természete-

sen sokat tanultunk a tapasztaltabb
kollégáktól is. Mi ebbe az állapotba csöppentünk akkor bele, nem
is gondoltuk azt, hogy ezt lehetne
jobban csinálni. Ugyanakkor kivizsgáló mérnökként azt látom, hogy
jelenleg remek jegyzetek, műszaki
leírások, módszerek és eljárások
vannak a vállalatnál.
–– Kaptatok-e valamilyen külső segítséget, gondolok itt az orosz szakemberekre? Milyen volt a viszony
köztetek? Hogyan kommunikáltatok?
–– Abban az időszakban még a műszakba is jártak az orosz szakértők.
Nálunk is volt orosz főgépész, a vizsgákon is részt vettek.
Van egy érdekes sztori arról, hogy
milyenek voltak az orosz kollégák.
Éppen vizsgázott gépészként egy
rendszert kellett üzembe helyeznünk, és valahogy nem akart ös�szeállni a munka. Az orosz kolléga
hagyott minket a feladattal küzdeni, dolgozni a megoldáson, hagyta,
hogy mi jöjjünk rá a problémára.
Mi erősködtünk, és magyaráztuk,
hogy valami probléma van, mert ez
a munka sehogy sem akar összeállni,
de egy idő után megszánt bennünket. Na, akkor gyertek! – mondta.
Elmentünk egy olyan helyiségbe,
ahol a padlóból és a falakból rengeteg kézi kerék állt ki, melyekkel
az útvonalakat kellet beállítani. Mindenfajta séma és leírás nélkül az elvtárs odament ahhoz az ötven kézi
kerékhez, és tekert itt-ott-amott, és
beállította az útvonalat. Kész is volt
a munka! Rendkívül képzett szak-
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emberek voltak, sokat lehetett tőlük tanulni. A kommunikáció orosz
nyelven folyt, mert valamennyi orosz
nyelvtudásunk volt, de ha szóval
nem ment, akkor kézzel-lábbal mutogatva próbáltunk szót érteni. De
ha a sémára ránéztünk, akkor egyértelmű volt minden. Ahogy a zenére
szokták mondani általában, hogy
mindegy az, hogy Japánban vagy
Amerikában szól, minden embernek ugyanaz jut eszébe. A műszaki
dokumentációból is egyformán tudtunk olvasni.
–– Mi a véleményed az utánpótlásról?
–– A fiatal kollégák nem szeretik
hallani, amikor a régi szakik mondják, hogy „bezzeg a mi időnkben”.
Minden korosztálynak az adott időpontban kell megoldania a problémát. Ha adhatok tanácsot, akkor
az lenne, hogy ha itt az erőműben
dolgozik, és a célja is az, hogy itt
maradjon, akkor folyamatosan
képezze magát, tanuljon, és ha
esetleg egy idősebb szaki a kezét
nyújtja, hogy segítsen, azt legalább
hallgassa meg, és majd eldöntheti,
hogy elfogadja-e, vagy sem. Nem
sikerül minden elsőre, azért tenni is
kell valamit. Engem is értek kudarcok, amikor valami nem sikerült, de
tudni kell továbblépni. Ha megvan
az akarat, az elhivatottság, és dolgozni akar, akkor szerintem az új
generáció sem rosszabb vagy jobb,
mint a miénk. Belekerültünk ebbe a
miliőbe, és tettük azt, amit kellett,
az utánpótlásnak is ezt tanácsolom.
Örülök annak, hogy egy munkahelyen tölthettem el 35 évet, büszke
vagyok rá. Sokat dolgoztam, és dolgozok a mai napig, és amit nyújtott
nekem cég, meg voltam vele elégedve. Úgy gondolom, hogy ez egy
jó munkahely, a változásokat pedig
tudomásul kell venni.
–– Mik a terveid a közeljövőben?
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–– Pár év múlva valószínűleg nyugdíjba fogok menni. A munkámat szeretem, és a legjobb tudásom szerint
továbbra is végzem. Ha nyugdíjba
megyek, kedvenc hobbimnak, a horgászásnak több időt szentelek.
–– Hobbi, szabadidő?
–– Tevékeny embernek gondolom
magam a munkaidőn kívül is. Családi
házban élek, és amikor csak tehetem,

dolgoznak, mindketten főiskolát végeztek. Próbálják a saját kis életüket
alakítgatni. Zsolt a munka mellett
mesterképzésen vesz részt, jelenleg
a diplomamunkáján dolgozik. Tímea külföldön csiszolgatja az angol
nyelvtudását és egy kicsit világot lát.
Párommal, Zsuzsival nagyon jól
élünk, már hat éve együtt vagyunk.
Ő egy nagyon tevékeny, kreatív em-

kint vagyok a természetben. Nagyon
szeretek kertészkedni, a zöldségeket
magas ágyásban nevelgetem, természetesen a biogazdálkodás elvei
szerint. A gyümölcsfák sokat jelentenek a számomra, oltom őket, van
olyan almafám, amit hatféle almából
oltottam, de az igazi eredményre
éveket kell várni. Az őszibarack-,
meggy-, birs- és naspolyafáim már
szépen megmutatták az oltás-szemzés eredményeit.
Ha lehetőség van rá, szívesen utazunk
az országban egy-két olyan helyre,
amire azt mondják, hogy kihagyhatatlan. Emellett szeretek olvasni, azt
inkább a téli időszakban.
–– Család?
–– Két nagy gyermekem van, fiam,
Zsolt és lányom, Tímea, akik már

ber, nem lehet mellette unatkozni.
Semmi nem esik ki a kezéből, varr,
bútort fest, munka mellett cikkeket
ír, kertészkedik, remek ízlése van.
Szereti és készíti is a népviseleti ruhákat, melyeket szívesen visel. A ház
körül mindig virágzik valamilyen növény, amit ültetett. Szeretünk utazni,
kirándulni, táncolni, színházba járni,
wellnesselni.
–– Mi a legfontosabb dolog az életedben?
–– Nem könnyű kérdés. A legfontosabb, hogy a gyerekeink találják
meg az útjukat, a kitűzött céljaikat
meg tudják valósítani. A gyerekek
kirepültek a családi fészekből, most
van az az időszak, hogy már saját
magára is gondol az ember, de szerintem ez az élet rendje.
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Ha belendül a hajó
Prancz Zoltán | Fotó: László-Boglári Orsolya, Szepesi Nikolett
Egy húszszemélyes sárkányhajó
üresen körülbelül két és fél mázsát
nyom. Ha ehhez hozzáadjuk a legénység 80 kilogramm/fő átlaggal
számított össztömegét, és persze
nem feledkezünk el a kormányosról és a dobosról sem, akik a 20
lapátolón felül szállnak be a hajóba, máris két tonna körül járunk.
80–90-es percenkénti csapásszámra felpörögve ez a kéttonnás élő
monstrum akár 15 kilométer/óra
sebességgel is képes szántani a
vizet, ami – gondoljunk vissza az iskolapadban tanult I = m × v képletre – komoly lendületet jelent. És ha
belendül a hajó, akkor érdekes dolgok történnek.
A kaland valójában már azzal elkezdődik, hogy az ember kijön az
irodából vagy a műhelyből, lemegy
a csónakházba, a Duna-partra, és
beszippantja a víz illatát. Közben
már gyülekezik a csapat, és némi
ökörködéssel vegyes társalgással

hangol a nap csúcseseményére, az
edzésre. Amikor a notórius későn
jövők is befutnak, mindenki lapátot
ragad, majd a kapitány férfias ösztökélése mellett lecipeljük a hajót a
stéghez, és vízre tesszük. Megkezdődik a beszállás. Ez nem mindig
mentes a polémiától. Érthető, hiszen nem mindegy, ki kerül előre, ki
hátra, és legfőképp: kinek ki lesz a
szomszédja. Ha nők is vannak a csapatban, akkor az utóbbi szempont
még bonyolultabbá válik. Csakhamar mégis mindenki megtalálja a
helyét, rendeződik a kép. Ellökjük
magunkat a stégtől. A hajó ég és
víz között immár önálló életet él.
Minden szilárd pontot maga mögött hagyva úgy mozog, ahogy az
elemek – a víz, a szél és az izomerő
– diktálják. Orrán a sárkányfej rendíthetetlenül magasodik a hullámok fölé, mint valami portyára
induló viking horda hajótoteme.
Megszólal a dob, a nemrég még

überlaza társaság mintegy varázsütésre fegyelmezett csapattá változik, evezni kezd, tizedmásodpercnyi pontossággal egyszerre mozog
– és a létezés egy másik dimenziójába lendíti át magát. A víz, a napfény, a levegő, a fák, a mozgás, az
erőfeszítés, a teljesítmény, a sebesség és a közösség olyan komplex
és páratlan élmény, ami szavakkal
nem visszaadható. Ki kell próbálnia
annak, aki igazán érteni akarja.
Szó se róla, van ebben egy adag
mazochista gyönyör is. Legalábbis nem magától értetődő, mi a jó
abban, hogy húsz – feltehetőleg –
épelméjű ember 180-as pulzussal, a
tüdejét majd’ kiköpve, teljes erőből
lapátol a júliusi hőségben vagy éppen a hideg, süvítő szélben, tarajos
hullámok között. (Valaki egyszer így
indokolt: „olyan jó abbahagyni!”)
Az edzés közbeni rövid szünetek
esszenciális pillanatok: szinte tapinthatóvá teszik a hajó sajátos
atmoszféráját. Ilyenkor történik
például a közös produkció spontán
kiértékelése, a javaslatok és kritikák
szavakba öntése – amire általában
inkább illik a lényegre törő, mint a
szalonképes jelző –, és persze az

SPORT
egészet oda-vissza átjáró tömény
poénkodás, miközben még mindenki levegő után kapkod, és erőt
gyűjt a következő menetre. A kavalkádnak a kapitány illiberális fellépése vet véget. Kész, rajt! – hangzik
fel újra a vezényszó.
A különböző személyiségek emez
önkéntes gályarabságából, a nyelvi mélyrétegek termékeny találkozásából utánozhatatlanul eredeti
szubkultúra bontakozik ki. Aranybánya lenne ez a pszichológiai és a
szociológiai jelenségek kutatóinak,
de a stand up comedy művelőit
sem hagyná ihlet nélkül.
Az i-re a pontot a verseny teszi fel.
Van valami felemelően sorsszerű
abban, hogy mi, akik ifjabb éveinkben még gyilkos meccseket vívtunk
egymással dióhéjnyi egyes kenuinkban, most, érettebb korunkban
immár egy hajóban evezünk.
A rövidtávú versenyszámok 200 és
500 méteren, kibójázott pályákon
zajlanak. Ez vegytiszta képlet: a
hajók egymástól elválasztva küzdenek, győz a jobbik, legfeljebb csak
a további helyezésekben játszik
közre, ha valamelyik fortélyosabb
kormányos meg tudja lovagolni egy
gyorsabb hajó oldalvizét. Nem így
a hosszútáv. A hajók itt nincsenek
elválasztva, és a tusát fordulók is
nehezítik. Mindez nem kis bizonytalanságot visz a dologba. A Ben Hur
fogatverseny-jelenete adhat képet
arról, ami időnként a vízen történik.
Amikor két vagy több hajómonstrum recsegve-ropogva összeakad,
azt a legritkább esetben kísérik
fair play díjas jelenetek (és az események nem mindig állnak meg a
verbális erőszak határán). Azonban
a hosszútáv az ügyességet is helyzetbe hozza. A fordulókban például néha sikerül az a bravúr, amelyet
ezzel az – éppen kis nemzetünk kurázsiját méltató – amerikai mondás-
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Nyilván nem ugyanaz egy profi versenyhajóban veretni, és mondjuk egy
vízitúra erejéig összeállt, megfontoltabban haladó egységben mártogatni, ám maga az élmény elmaradhatatlan. A sárkányhajó egyben kiváló
csapatépítő eszköz is. Mindezeket felismerve, az Atomerőmű Sportegyesület Kajak–Kenu Szakosztálya már évek óta lehetőséget biztosít a sárkányhajózásra. Ez egyrészt rendszeres edzéseket jelent, amelyeket bárki
látogathat (tehát nem csak atomerőműves dolgozók). A tréningek télen
is folytatódnak, a konditeremben és a tanmedencében. Másrészt alkalmi
evezésre is lehetőség van. A szakosztály edzői várják mindazok jelentkezését – például munkahelyi szervezetekét vagy iskolákét, akár osztálykirándulások keretében is –, akik szívesen kipróbálnák a sárkányhajót. Az
úszni tudás nem feltétel: mentőmellényeket és szakszerű kíséretet biztosítanak. A hajó egyébként is teljesen biztonságos, borulásra még az
abszolút kezdők esetében sem volt eddig példa. Az Atomerőmű Sportegyesület a tömegsport mellett a versenysportban is jeleskedik. Az elmúlt
évek során négy versenyzője – Fehér Imre, Kirschner Zoltán, Viktor Endre
és Prancz Zoltán – több világ- és Európa-bajnoki címet szerzett a nemzeti
válogatott tagjaként.

sal lehet a legjobban illusztrálni: „a
magyar mögötted megy be a forgóajtón, és előtted jön ki”. El lehet
képzelni, hogy egy ilyen mutatvány
a kormányos rátermettségén túlmenően milyen mérvű technikai és
taktikai összjátékot kíván az egész
csapattól.
Az utolsó 50 méter a legkeményebb. Mintha sohasem akarna

véget érni. De valahogy mégiscsak
véget ér. A célban elkékült fejjel nézünk körbe, mi az eredmény. A víz,
a napfény, a levegő, a fák, a mozgás, az erőfeszítés, a teljesítmény,
a sebesség és a közösség önmagában is páratlan élményét a győzelem koronázza meg – ha igazán
belendül a hajó…
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RETRÓ

SAKK
Orbán Ottilia | Fotó: Archívum

A sakk egy zseniális játék. Gyakran vita tárgyát képezi, hogy művészetnek, sportnak vagy tudománynak tekinthető-e. A cél a győzelem, ami igényli a teljes koncentrációt és a végsőkig való küzdelmet. A győzelem esélyét
növeli az alapos elméleti felkészültség. A nagymesterek napi több órában tanulmányozzák a lépéseket és
stratégiákat.
Mégis hány órán keresztül?! Kollégánknak volt némi elképzelése.
(Illusztráció: Atomerőmű építői – 1985. december)

BABAHÍREK
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Nevem: Szász Károly
Születésem helye, ideje: Szekszárd, 2017. december 19.
Születéskori súlyom: 3710 g
Hosszúságom: 57 cm
Első gyermek vagyok a családban.
Anyukám: Szászné Markovics Eszter, a Beszerzési Osztályon
logisztikai szakértő
Apukám: Szász Viktor, az MKB Bank Zrt. munkavállalója

Nevem: Ledneczki Jázmin
Születésem helye, ideje: Dunaújváros, 2018. január 8.
Születéskori súlyom: 3200 g
Hosszúságom: 52 cm
Első gyermek vagyok a családban.
Anya: Kakas Zsanett, az Atomix Kft.-nél dolgozott, jelenleg gyesen
Apa: Ledneczki Viktor, az Üzemirányítási Osztályon blokkügyeletes

Nevem: Binder Korina
Születésem helye, ideje: Szekszárd, 2018. február 9.
Születéskori súlyom: 2950 g
Hosszúságom: 54 cm
Testvérem: Áron, 6 éves
Anya: Binderné T. Adrienn, boltvezető a Tricolos Kft.-nél
Apa: Binder Balázs, személy- és vagyonőr az Atomix Kft.-nél

Nevem: Gyöngyösi Lujza
Születésem helye, ideje: Pécs, 2018. február 28.
Születéskori súlyom: 3580 g
Hosszúságom: 51 cm
Első gyermek vagyok a családban.
Anya: Gyöngyösiné Nyul Petra, a Beszerzési Osztályon
logisztikai szakértő
Apa: Gyöngyösi Zoltán, a Villamos Üzemviteli Osztályon
szolgálatvezető

Nevem: Sipos Rea
Születésem helye, ideje: Szekszárd, 2018. március 16.
Születéskori súlyom: 3400 g
Hosszúságom: 52 cm
Első gyermek vagyok a családban.
Anya: Sipos-Szabó Csilla, a Tájékoztató és Látogatóközpontban rendezvény- és kiemeltdelegáció-szervező
Apa: Sipos Tamás, az Atomerőmű-bővítési és Koordinációs Kiemelt
Projekt szakértője
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MUNKATÁRSAINK

Gyászközlemények
Az atomerőmű dolgozói megőrzik elhunyt munkatársaik emlékét.

Illés Kálmánné (1941–2018)

2018. február 23-án, életének 77. évében elhunyt Illés Kálmánné, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa. 1941. május 22én született Dobán. 1993. április 13-án vették fel a Paksi Atomerőmű Vállalathoz. 1999. július 31-én történő nyugdíjazásáig a
Balatonfüredi Rehabilitációs Központban dolgozott könyvelő
munkakörben.
Temetése 2018. március 2-án, a balatonfüredi köztemetőben
volt, ahol családja, barátok, ismerősök, volt munkatársak vettek tőle végső búcsút.

Bodó Ágoston (1945–2018)

2018. március 12-én, 73 éves korában elhunyt Bodó Ágoston,
az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa. 1945. január 11-én
született Somlóvásárhelyen. 1977. május 1-jén vették fel a Paksi
Atomerőmű Vállalathoz. 2002. december 31-én történő nyugdíjazásáig a Turbina- és Forgógép-karbantartó Osztályon dolgozott művezető munkakörben.
Temetése 2018. március 17-én, a somlóvásárhelyi temetőben
volt, ahol családja, barátok, ismerősök, volt munkatársak vettek tőle végső búcsút.

GONDOLATOK
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Nem jó az embernek egyedül…
Prancz Zoltán

…szerzek neki segítőtársat, hozzá
illőt – mondta Isten az első emberpár teremtésekor a Genezis leírása szerint. A házasság mint a legszorosabb társkapcsolat, az abból
kibontakozó család, végső soron
pedig az emberiség és a társadalom eredete tárul itt elénk.
Hogy az embernek valóban nem
jó egyedül, aligha vitatható.
A – bizonyára – legtöbbünk személyes tapasztalatán túlmenően
olyan súlyú gondolkodók erősítettek rá erre, mint például Arisztotelész, aki az embert zoon politikonként, közösségi lényként határozta
meg. S persze mesterét, Platónt
sem hagyhatjuk említés nélkül,
az államról írt vaskos műve okán,
amelyben az ideális társadalmi
berendezkedés elméleti alapjait
kísérelte meg lefektetni.
A téma kimeríthetetlennek bizonyult. A már-már fapadosan egyszerűnek tűnő címadó igazság
újabb és újabb „mélyrétegei”
tárultak fel a történelem, illetve a
gondolkodástörténet során. Gazdag „vadászterület” kínálkozik e
téren a kortárs gondolkodók számára is – sőt, számukra különösképpen.
Egyikük például, Charles Taylor, érdekes felvetéssel kapcsolódik be
az emberi jogok és kötelességek,
avagy az emberi együttélés körül
zajló évszázados vitába. „Atomizmus” című esszéjében egy túlélőtúra képét idézi meg, amit a Nagy
Rabszolga-tótól északra, egy fejszével és egy csomag vízhatlan
gyufával kell teljesíteni. Persze

gyorsan világossá teszi, hogy a
túlélőtúra a társadalmon kívüli fizikai létfenntartást reprezentálja.
Kevesen lennének rá képesek –
mondja –, és akik igen, azoknak
is rideg, embertelen élete volna.
Tehát az ember önmagában nem
elegendő: nem tud elszigetelt,
atomi módon létezni – vonja le a
konklúziót.
Ám a felvetés izgalmasabb része
még csak ezután jön. A társadalmi
lét kapcsán sokkal többről van szó
ugyanis annál, mint hogy a munkamegosztás és a társulás egyéb
előnyei révén könnyebben tudjuk
fenntartani magunkat, és összehasonlíthatatlanul kényelmesebben
élhetjük mindennapjainkat, mint
egyedül a vadonban. „Hogy mást
ne mondjunk, a tét itt nem a túlélőtábor értelmében vett fennmaradás – idézzük magát a szerzőt –,
hanem valami más. Az ember társadalmi természetét valló elméletek nem csupán annyit állítanak,
hogy az ember nem képes egymagában fizikailag fennmaradni,
hanem sokkal inkább azt, hogy
specifikusan emberi képességeink csak a társadalomban fejlődnek ki. A társadalomban élt élet
[…] szükségszerű feltétele […] a
morális személlyé válásnak is a szó
teljes értelmében, továbbá a teljes mértékben felelősséggel bíró,
autonóm lény kifejlődésének is.”
Azaz – gondolhatjuk tovább Taylor
gondolatait –, ha valaki luxuskörülmények között élne is, tegyük fel,
egy szép, pálmafás, de lakatlan
sziget ötcsillagos szállodájában

(helikopterről engednék le neki
naponta háromszor a svédasztalt,
korlátlan wellness, beach, bounty
és így tovább), akkor sem tudna
emberi életet élni, mondhatnánk:
nem tudna ember lenni. Egyszerűen azért, mert ember voltunk
elemi módon feltételezi a más
emberekkel alkotott közösséget,
a szűkebb és tágabb társadalom
jelentette, hol boldogító, hol keserves „társasjátékok” végtelenül
sokrétű interakcióit. Kizárólag e
megszámlálhatatlan finom szálból
szövődő kapcsolati hálóban teljesedhetnek intellektuális és érzelmi
igényeink, fejleszthetünk ép jellemet és személyiséget, tanulhatunk
szeretetet, béketűrést, konfliktuskezelést, kommunikációt, önismeretet, önkontrollt, önkifejezést, az
örömök teljes értékű megélését
és megosztását – s napestig sorolhatnánk még, hogy mi mindent,
ami elementárisan emberi.
„Miképpen egyik vassal a másikat
élesítik, akképpen az ember élesíti az ő barátjának arcát” – idézhetünk zárszóként is egy bibliai kijelentést, tömören összegezve vele
az eddigieket; de akár József Attila költőien találó sorait is választhatnánk: „Hiába fürösztöd önmagadban, / Csak másban moshatod
meg arcodat.”
Nem jó tehát az embernek egyedül – jusson eszünkbe, s mindaz,
ami mögötte van, ha olykor kissé
besokallunk, és félrehúzódunk
az emberektől, hogy ne oltsuk ki
magunkban véglegesen a kedvet,
hogy idővel visszatérjünk közéjük.

