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Köszöntő
Dr. Kovács Antal
kommunikációs igazgató
Fotó: Bodajki Ákos

Kedves Olvasók!
Nagyjából azzal egy időben, hogy
júniusi lapszámunk megjelenik,
felkerül az iskolák tábláira a V betű
is – elkezdődik a vakáció, sarokba
repülnek a táskák, tankönyvek,
előkerül a strandfelszerelés, a bicikli, a horgászbot. A nyári szünet
gyerekkorunk óta a pihenésről,
feltöltődésről, szórakozásról szól,
még akkor is, ha felnőttként kevesebb idő jut már erre.
Az atomerőműben a szünet szó
azonban mást jelent. Az üzemszünet, a főjavítások időszaka nálunk a
legintenzívebb munka ideje: blokkjaink 14 hónap üzemelés után egy
hónapra leállnak, ekkor történnek meg azok a karbantartások,
fejlesztések, amelyek biztosítják,

hogy tökéletes biztonsággal termeljük meg a hazai áram mintegy
felét. A júniusi lapszámban bemutatjuk ezt a rendkívül összetett feladatot, amikor hatalmas megelőző
tervezést követően százak dolgoznak azon, hogy a több ezer munkafolyamatot elvégezzék, és a blokk
megújulva indulhasson.
Az energetika felől nézve a szünet egy másik jelentése kevésbé
pozitív. Mostani civilizációnk egyik
alapja, hogy az áram folyamatosan a rendelkezésünkre áll, az
áramszünet ritka és kellemetlen,
a nagyvállalatokat fél óra kihagyás
ugyanúgy megviseli, mint a háztartásokat. A nemzetgazdaság, az
energiatermelők felelősséggel tar-

toznak azért, hogy mindig legyen
áram – mégpedig lehetőleg olyan
forrásból, amely a környezetet sem
terheli. Továbbra is hisszük, hogy
mai tudásunkkal egyetlen módon
biztosítható mindkettő, ez pedig
az atomenergia felhasználása.
A szünet kapcsán azért nem csak
ennyire komoly témákkal foglalkozunk. Júniusi lapszámunkból
– ESZI-s diákszerzőinknek hála –
megtudhatjuk, hogyan töltik a
fiatalok a nyári szünetet, hogyan
buliznak és fesztiváloznak. „Táborszakértőnk” bemutatja a szülőknek, melyek az aktuális trendek a
táboroztatásban, a témára pedig a
„habos” koronát a sörkészítés történetéről szóló cikkel tesszük fel.
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Főjavítás – a dolgos szünet
Prancz Zoltán | Fotó: Bodajki Ákos
Az atomerőművekben, így a Paksi Atomerőműben is a tervszerű leállások, avagy üzemszünetek távolról
sem munkaszünetek is egyben, hanem éppen a legmunkásabb hetek, hónapok. Nyár ide vagy oda, elsősorban nem a vakáció, hanem a karbantartási feladatok időszakai ezek, kiváltképpen azoké a feladatoké,
amelyek csak a villamosenergia-termelési folyamat leállítása mellett végezhetők el. Jelenleg a 3. blokk
főjavítása folyik. Az atomerőmű „dolgos szünetébe” Takács Imre gépészmérnök, a Karbantartási Főosztály vezetője segítségével adunk bepillantást.
„Számos esetben csak a blokkleállások során tudunk olyan feltételeket biztosítani bizonyos karbantartási feladatokhoz, amik lehetővé
teszik a ciklikus, valamint az egyedi munkák elvégzését – kezdi
szakértőnk ennek a különleges
időszaknak az ismertetését. Üzem
közben számos olyan ideiglenes
javításunk van, amelyek végleges

hibaelhárítása ekkor végezhető
el. Temérdek beruházási, átalakítási munka is folyamatban van,
amelyek a munkavégzéshez szükséges feltételek megteremtése
miatt szintén csak ilyenkor végezhetők.” Az említett munkák volumene nagyságrendekkel meghaladja az üzem közbeni munkákét.
Gyakran összetettebb szervezést,

irányítást, ütemezést igényelnek,
a végrehajtásuk során pedig sokszor priorizálásra is szükség van.
A blokkleállások idején az erőforrás biztosítása is kiemelt kérdés.
A jelenlegi 3. blokki főjavítás úgynevezett nagyátrakásos főjavítás,
ami a nukleáris üzemanyag teljes
kirakásával jár. A reaktorban ilyenkor a beállított alacsony vízszint
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olyan speciális feladatok elvégzésére ad lehetőséget, mint például
a fővízkörbe épített fő elzáró tolózárak szétszerelése és belső szerkezeti vizsgálataik. Természetesen
ezenkívül rengeteg további munka
zajlik a különböző gépészeti, villamos, irányítástechnikai és építészeti szakterületeken – az atomerőmű karbantartási stratégiájának
megfelelően. Az elvégzendő munkák volumenét jól érzékelteti, hogy
a 3. blokkra a leállás pillanatáig
8630 munkafeladatot (szakkifejezéssel: munkautasítás-feladatot)
terveztek be. Ez a szám a leállás
első három hete alatt csaknem
1200-zal nőtt. Az újonnan tervezett
munkák nagy része az előre nem
látható hibafeltárásokból származó hibaelhárítási tevékenységeket

5

és az elhárításhoz szükséges kiegészítő tevékenységeket takarja.
Mindezekhez természetesen az
előre nem tervezett erőforrásokat
is biztosítani kell. A Karbantartási
Igazgatóság jelenlegi állománya
587 fő. Ezt a saját erőforrást kell
kiegészíteni külső erőforrással
a munkavolumen ismeretében,
szakterületeként eltérő mértékben. A pótmunkák arányából látszik, hogy az erőforrás biztosítása
nem egyszerű feladat. Az igénybe
vett külső erőforrás a blokkleállás
során megközelíti a saját erőforrás
létszámát.
A mostani főjavítás más szempontból is különleges. „Számos olyan
beruházási munkát végzünk, ami
érdemben befolyásolja a főjavítás
hosszát – mondja a szakember.

A főjavítások menetében ugyancsak újszerű körülményeket hozott a közelmúltban bevezetett 15 hónapos üzemeltetési ciklus. A blokkok immár
nem évente, hanem 14 hónapnyi üzemelés után állnak le, általában egy
hónapra (innét a megnevezésben szereplő 15-ös szám). Természetesen
szigorúan megvizsgálták, hogy a berendezések kibírják-e a 14 hónapra növelt üzemelést. A ciklikus karbantartási, vizsgálati feladatok esetében törekedni kellett arra, hogy amennyiben műszakilag lehetséges,
maradjon meg az átrakásokban mért – megnövelt idejű – ciklus szerinti
ütemezés, csökkentve ezáltal a karbantartási költségeket. Amennyiben
a berendezés öregedésvizsgálata vagy az üzemeltetési tapasztalatok ezt
nem tették lehetővé, úgy más, rövidebb ciklust kellett alkalmazni, esetleg egyéb műszaki megoldást bevezetni.
A 15 hónapos üzemeltetési ciklusból fakad az is, hogy a főjavítások téli
időszakra is kerülhetnek. A szabadtéren elvégzendő karbantartási feladatokhoz fűthető, daruzható sátrakat szereztek be a megfelelő munkakörülmények biztosításához. Ez a megoldás beváltotta a hozzá fűzött
reményeket.
A szóban forgó újítás eredményezi azt a sajátosságot is, hogy nem mind
a négy blokk áll le évente, mint korábban, hanem csak három. Ez egyegy évben kevesebb főjavítási munkát jelent. A kisebb munkamennyiség
viszont nehézséget okoz a képzett külső vállalkozói (beszállítói) állomány
megtartásában. Amint szakértőnk fogalmaz: „Mivel csak csúcsidőszakban, főjavításokkor tudunk egyes beszállítóinknak elég feladatot adni,
ezért ezeknél a beszállítóknál nagy az erőforrás-fluktuáció. A szakképzett
erőforrás folyamatos rendelkezésre állásának biztosítása így komoly kihívást jelent.”

Ilyen például a nagynyomású turbina teljesítménynövelése, több villamos elosztó rekonstrukciója, egy
háziüzemi transzformátor cseréje,
a szabályozó és biztonságvédelmi rendszer, valamint és reaktorteljesítmény-szabályozó rendszer
irányítástechnikai rekonstrukciója,
a blokkszámítógép rekonstrukció
ja, a biztonsági hűtővízrendszer
rekonstrukciója – és még számos
kisebb-nagyobb átalakítást említhetnék. Ezek jelentős része több
szakterületet, illetve más munkafolyamatokat is érint, ami pontos
koordinációt és fegyelmezett,
konstruktív együttműködést kíván
valamennyi résztvevőtől.”
Bármilyen zsúfolt is azonban egy
főjavítás, ha nyárra esik, mint a
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Szintén újszerű, egyben rendkívül jelentős változás az atomerőmű életében az üzem közbeni karbantartás bevezetése. Ennek lényege, hogy
azokat a karbantartási munkákat, amiket hagyományosan a blokkok leállásakor végeztek, de biztonsági elemzések, megalapozások alapján
lehetséges üzem közben is végezni, át kell ütemezni ez utóbb említett
időszakokra. Ez a forradalmi innováció hatalmas előnyöket jelent. Azonfelül, hogy növeli a nukleáris biztonságot, az atomerőmű termelékenységét is fokozza azáltal, hogy az üzem közben elvégezhető munkákkal
csökken a blokkleállások, azaz az üzemszünetek hossza, tehát több idő
marad a villamosenergia-termelésre. „Az eddig elvégzett üzem közbeni
karbantartások során többek között a dízelüzem berendezéseinek karbantartását végeztük – nevesít szakértőnk konkrét munkákat. Ez teszi lehetővé a főjavítások alatt ezeknek a feladatoknak az elhagyását, valamint
a dízelberendezések karbantartásához használt erőforrások hatékony
felhasználását a főjavítás más kiemelt feladataihoz.” Szintén üzem közben került sor még 2017-ben az 1-2. blokk közös ági biztonsági hűtővízvezetékeinek időszakos ellenőrzési programjára. Ez számos hasznos
tapasztalattal szolgált a további, hasonló munkák elvégzéséhez. Az üzem
közbeni karbantartás során megkezdődhettek a fentebb már említett,
a biztonsági hűtővízrendszer rekonstrukciójának előkészítési feladatai, a
végrehajtásához szükséges szakaszoló armatúrák beépítése, valamint a
visszacsapó szelepek cseréje és a tisztítónyílások kialakítása.

3. blokk jelenlegi leállása is, számolni kell a szabadságolási időszakkal. A szabadságolásokat
vezetői szinten is folyamatosan
figyelemmel kísérik és ütemezik.
Az év első része a főjavításokra
való felkészüléssel, valamint a kötelező oktatásokkal telik, ami nélkül a karbantartási feladatok nem
végezhetőek el. „Az idei évben
szerencsések vagyunk, hogy a 3.
blokki feszített főjavítás után egy
viszonylag eseménytelen időszak
kezdődik az 1. blokki főjavításig
– mondja szakértőnk. Ebben az
időszakban a kollégák kipihenhetik magukat, kivehetik a tervezett,
megérdemelt
szabadságukat.”
Azonban a főjavítások között is
biztosítani kell az üzemeltetés
során esetleg fellépő problémák
kezelését, a ciklikus munkák elvégzését. Ilyenkor az erőforrás-felhasználásra nagyobb figyelmet
kell fordítani. A tervek szerint eljön
az az idő, mikor a munkavolument
az erőforrások rendelkezésre állása is meghatározza.
A főjavításnak mindenki teljes
mellbedobással, a legjobb tudása
szerint indul neki. Az idő múlásával
azonban a feszített munkatempó
megviseli az embert. Ezekben a
pillanatokban van nagy szerepe
a termelésirányító és vezető kollégáknak. Fel kell ismerniük azokat a helyzeteket, amikor valaki
már megközelíti a munkára képes
állapot határát. A fáradt munkavállalóban benne van a hibázás
kockázata, amit el kell kerülni.
A Karbantartási Igazgatóságon
elkészített ütemtervek figyelembe
veszik a szükséges pihenőket is.
Természetesen vannak olyan helyzetek és körülmények, ahol további erőforrások bevonásáról vagy
munkaszervezési intézkedésekről
kell dönteni.
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Könnyű belátni, hogy egy olyan gigászi és rendkívül
összetett munkafolyamat fennakadásmentes levezénylése, mint az atomerőmű főjavítása, magas szintű
együttműködést, információáramlást és egyeztetéseket követel. Ennek megfelelően a főjavítási időszakban számos fórum működik, ami vezetői, koordinálói
egyeztetésre nyújt lehetőséget. „Számomra például a
nap az időszakos ellenőrzési programok operatív irányítási értekezletével kezdődik – ad a főosztályvezető
betekintést a saját munkáján keresztül ebbe a nem
mindennapi világba –, amelyen a végrehajtó szervezetek, a műszaki szervezetek, a Biztonsági Igazgatóság és
a karbantartás-irányítás képviselői vesznek részt. Az itt
elhangzott információkat tárgyaljuk meg azután a Karbantartási Igazgatóság és a Műszaki Igazgatóság operatív megbeszélésén. Majd az ezen elhatározott közös
állásfoglalást képviseljük a vezetői operatív értekezleten, ahol az erőmű karbantartásban és üzemeltetésben

érintett szervezetei képviseltetik magukat. Természetesen ebbe a körbe tartoznak a Biztonsági Igazgatóság, a Humánigazgatóság és a Gazdasági Igazgatóság
képviselői is. A hét páratlan munkanapjain a Karbantartás-irányítási Osztály vezetésével főjavítási operatív
értekezlet zajlik, ahol a kiemelt munkákról, valamint a
szakterületi beszámolókról tájékozódunk, tájékoztatunk, egyeztetünk. A főjavítás időszakában szükség
esetén sor kerül egy délutáni vezetői értekezletre is,
ahol a halasztást nem tűrő döntéseket hozzuk meg,
hogy a főjavítást fenyegető esetleges csúszásokat elkerüljük. Természetesen az egyedi problémák kezelésére alkalomszerűen is számos egyezetést összehívunk,
bevonva az érintett szervezeteket. Az a tapasztalatom,
hogy a termelésirányító kör az atomerőműben kiemelkedően felkészült, így az egyeztetéseken nemcsak a
problémákat, hanem a lehetséges megoldási javaslatokat, az általuk megtett intézkedéseket is jelzik.”
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Áramra szünet nélkül szükség van
Hárfás Zsolt | Grafikon: Agora Energiewende

A Paks II.-beruházás ellenzői továbbra is azt hirdetik, hogy az
atomenergia ideje lejárt, és a
megújuló energiaforrások mindenre megoldást nyújthatnak.
Ennek alátámasztására többnyire Dániát és Németországot
szokták emlegetni, mint követendő példát.
A zöldektől azt is hallhatjuk,
hogy elavult dolognak számít
alaperőművekben és zsinóráramban gondolkodni, mondván a XXI.

az okoseszközök fogják eldönteni,
hogy mikor fogyasszon áramot a
háztartás. Állítsuk rögtön a feje
tetejéről a talpára a dolgokat. Addig, amíg nem tudjuk ipari méretekben olcsón tárolni a villamos
energiát a villamosenergia-rendszernek olyan villamosenergia-termelési módokra van szüksége,
amelyek az év minden napján,
órájában, percében és másodpercében képesek villamos energiát
termelni, ráadásul pont annyit,
amekkora igény van, hiszen a fo-

gáltatás ugyanis szünetelne, ös�szeomlana. Alaperőművet nem
lehet kiváltani az időjárásfüggő
megújulókkal. A fent említett
okoseszközök ugyan nagyon hasznosak, és akár segítenek takarékoskodni is, de fordítva ül a lovon,
aki azt gondolja, az okoseszközök
és -rendszerek feleslegessé teszik
a zsinóráramot.
Nézzük meg például Németország villamosenergia-rendszerét!
Szükség van-e a folyamatosan
üzemelni képes alaperőművekre?

század már a rugalmas energiatermelésé. Ebben a zöld univerzumban találkozhatunk olyan, végképp a bornírtság határát súroló
zöldségekkel is, miszerint a háziasszonyok helyett a jövőben majd

gyasztókat az időjárástól és a napszaktól függetlenül folyamatosan
ki kell tudni szolgálni. Másként fogalmazva, zsinóráram nélkül nem
létezik villamosenergia-rendszer.
E nélkül a villamosenergia-szol-

Az alábbi, a németországi villamosenergia-termelés 2018. április 16-i
összetételét mutató diagram erre
egyértelmű választ ad: igen!
Miért is? Németországban nagyon gyakori jelenség, hogy van-
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nak olyan téli és nyári időszakok,
amikor minimálisra esik a nap- és
szélerőművek termelése az időjárásfüggőségük következményeként. 2018. április 16-án például a
nap- és szélerőművek hatalmas,
közel 101 000 MW beépített kapacitása 14 óra körül is csak közel
17 000 MW értékelhető teljesítményt tudott biztosítani. A reggeli
és az esti órákban pedig a termelésük elenyésző volt az igényekhez
képest. Mindez azt eredményezte, hogy a fennen hirdetett német
zöldforradalom ellenére ezen a
napon a megtermelt 1,43 TWh
villamos energiából a nap- és
szélerőművek csak elenyésző,
0,19 TWh-t tudtak biztosítani, ami
a napi termelés csupán 13%-ára
volt elegendő. A napi termelés
71%-át továbbra is a szén-, gáz- és
a bezárásra ítélt atomerőművek
biztosították.
Mindez egyértelműen jelzi, hogy
egy ország villamosenergia-ellátását nem lehet kizárólag nap- és
szélerőművekre alapozni, hiszen,
ha nem süt a nap, nem fúj eléggé
a szél, akkor is ki kell tudni szolgálni a villamosenergia-fogyasztókat,
azaz az időjárásfüggő megújulók
beépített kapacitásához hasonló
kapacitású atom-, gáz-, szén- és
egyéb erőművek rendelkezésre állására van szükség. Németország
esetében jelenleg ez még szerencsére teljesül, hiszen a német rendszerbe beépített csaknem 101 000
MW nap- és szélerőművi kapacitás mellett mintegy 90 000 MW
atom-, gáz- és szénerőművi kapacitás is szolgálja a villamosenergia-fogyasztókat az éjszakai és a
szélcsendesebb időszakokban is,
hiszen a német fogyasztók is szünetek nélkül, minden napszakban
szeretik fogyasztani a villamos
energiát.

A több hónapos egyeztetés és belpolitikai csatározások után megszületett német koalíciós megállapodás ennek ellenére továbbra is
a megújuló energiaforrások mindenhatóságát hirdeti. Ugyanakkor arról nem szól a fáma, hogy az
alaperőművi termelést biztosítani
képes jelenlegi, mintegy 60%-os
atom-, gáz- és szénerőművi részarányt hogyan lehetne megújulókkal, különösen az időjárásfüggő
nap- és szélerőművekkel helyettesíteni. Ez talán annyira nem is
meglepő, hiszen bizonyára a német kormányzati döntéshozók kimondatlanul is tisztában vannak az
alaperőművek szükségességével.
Nemhiába növekszik a német gázés szénimportszükséglet, hiszen a
növekvő megújulós és csökkenő
atomerőművi részarány mellett a
jelenlegi ellátásbiztonságot biztosító fosszilis erőműveknek megfelelő mennyiségű szénre és gázra
van szüksége. A németeknek továbbra is égető szüksége van az
alaperőművekre a megújuló energiaforrások fokozott és túltámogatott fejlesztése mellett.
A koalíciós megállapodásból az is
világosan kiderül, hogy a németek
Európában sehol sem szeretnének
uniós forrásokat új atomerőművekre költeni, és szeretnék elérni,
hogy más államok se támogassák ezek építését. Németországnak ugyanis az az érdeke, hogy
meglovagolja az Energiewendének nevezett zöldenergetikai forradalomban betöltött nemzetközi
vezető szerepét. Berlin a megújuló
energetikai szektor fejlesztésével
növelni kívánja a munkahelyek számát, valamint a megújuló technológiákat exportálni szeretné. Végül
is nincs ebben semmi meglepő.
Más kérdés, hogy a németeket a
többi ország gazdasági, ellátás

9

biztonsági és klímavédelmi érdekei nem igazán érdeklik.
Magyarországon rendkívül nagy
szükség van (alap)erőművek építésére. A Mavir adatai szerint a
2016. év végi 8576 MW beépített
kapacitásból 2032 végére várhatóan csak 4501 MW teljesítő
képesség marad meg a hazai
villamosenergia-termelés szolgálatában. Ez is azt jelzi, hogy létszükség új hazai erőművi kapacitások építése! Különös azért, mert
a rendszerbe beépített kapacitások jelentős csökkenése mellett
a villamosenergia-igény jelentős
növekedésével és az import
lehetőségek bizonytalanságával
számolhatunk. Mindezeket figyelembe véve a tanulmány optimista verziója szerint 2032-ig akár – a
befektetői környezettől függően –
mintegy 9500 MW új erőművi kapacitás létesülhet hazánkban.
Ebből a paksi telephelyen megvalósuló két új VVER-1200 típusú, 3+
generációs blokkjai csak 2400 MW
alaperőművi teljesítményt fognak
képviselni. Éppen ezért a nagy kérdés az, hogy a szükséges további
új kapacitások milyen összetételben és milyen forrásból épüljenek
meg. Tekintettel arra, hogy ezek
nélkül a valódi függőséget okozó
hazai villamosenergia-import tovább növekedne. A magas importarány már ma is az ellátásbiztonságot veszélyeztető tényező.
A magyar kormányzat a megoldást
a nukleáris kapacitásfenntartás
mellett a megújulók, különösen a
naperőművek jelentős fejlesztésében látja. Ugyanakkor további
erőművi kapacitások építésére
is szükség van annak érdekében,
hogy a hazai villamosenergia-fogyasztók biztonságos és az időjárástól független ellátása a jövőben
is garantálható legyen.
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Mély levegő: változó adatvédelem
Susán Janka | Fotó: internet
Májusban Európa visszatartott lélegzettel várta a két évvel korábban hozott adatvédelmi szabályozás,
a GDPR hatályba lépését. Az új előírásokra tekintettel érdemes egy kis szünetet tartani, és valóban átgondolni, hol, milyen adatunkat adjuk meg, vagy cégként ügyfeleink milyen adatait kérjük be. Hogyan
védjük a személyes adatainkat? Kik ismerhetik meg azokat? Mekkora a digitális lábnyomunk? Digitális
lábnyom alatt értjük az online jelenlétünk alatt keletkező adatokat. Így ha valaki sok időt tölt a közösségi hálózatokon, interneten, akkor valószínűleg ez a lábnyom elég nagy lesz. A lábnyomunkat egy szintig
mi is meg tudjuk védeni, ha kellően biztonságtudatosak vagyunk, és odafigyelünk az alkalmazásaink
biztonsági beállításaira. Azonban a használt alkalmazásokban eltárolódnak az általunk létrehozott „bejegyzések”, amelyek védelme már nemcsak tőlünk függ, hanem az alkalmazást fejlesztő és működtető,
üzemeltető vállalattól vagy sok esetben vállalatoktól. Ezek a cégek akár tőlünk igen távoli országban is
működhetnek vagy működtethetik az informatikai erőforrásaikat. Ilyen estekben még fontosabb, hogy
jogilag is legyenek számonkérhető elvárások feléjük.
GDPR (General Data Protection
Regulation) – Általános adatvédelmi rendelet, amelyet az Európai Parlament és a Tanács adott ki

két évvel ezelőtt. Hatálya minden
olyan adatkezelőre és adatfeldolgozóra kötelezően kiterjed, amely
az EU-ban működik, illetve az

EU-tagállamok személyes adatait
kezeli. A rendeletet kötelező az EU
minden tagállamában alkalmazni
2018. május 25-től, az addig ren-
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delkezésre álló időt biztosították a
felkészülésre. A GDPR egy korábbi
irányelvet váltott fel, amelynek átültetésében jelentős eltérések voltak a tagállamok között, ezen szerettek volna a rendelet megalkotói
elsősorban változtatni szigorú,
egységes alapelvek megkövetelésével. Magyarországon a személyes adatok védelméről szóló ún.
infotörvény (a 2011. évi CXII. tv.) a
jogalkotóknak köszönhetően eddig is rendkívül szigorú előírásokat
adott, de természetesen vannak
új szempontok, elvárások. Mielőtt
ezeket áttekintenénk, beszéljünk
egy kicsit a személyes adatokról,
azok kezelési gyakorlatáról a magánéletben.
Mennyire vigyázunk a viszonylag
érzékeny információinkra? Men�nyit árulunk el magunkról egy
beszélgetésben vagy a közösségi
médiában? Nagyon különbözőek vagyunk ebben is. Van, aki naponta többször is posztol magáról
vagy az életéhez kapcsolódó dolgokról, eseményekről, de van, aki
még soha nem vett részt ilyesmiben. Utóbbinak valószínűsíthető,
Személyes adat: azonosított
vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ;
azonosítható az a természetes
személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név,
szám, helymeghatározó adat,
online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai,
genetikai, szellemi, gazdasági,
kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy
több tényező alapján azonosítható.
Forrás: GDPR-rendelet

hogy minimális lesz a digitális lábnyoma.
Hallott az olvasó a legutóbbi Facebook-botrányról? Ennek során
mintegy 87 millió felhasználó személyes adatait oszthatták meg
szabálytalanul a Cambridge Analytica nevű brit–amerikai politikai
elemző- és tanácsadó céggel.
Azzal a céllal elemezték a felhasználók adatait, hogy politikai
nézeteiket beazonosítva célzott
üzeneteket juttassanak el hozzájuk Donald Trump kampányában.
Mark Zuckerbergnek, a Facebook
vezérigazgatójának az amerikai
törvényhozás előtt kellett beszámolnia cége adatkezelési gyakorlatáról. A meghallgatáson egyértelműen kiderült, önmagáról ő
sem szívesen oszt meg személyes
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információkat. Az egyik szenátor
megkérdezte tőle, melyik szállodában szállt meg előző este.
A kérdésre azonnal nem is tudott
válaszolni, majd kijelentette, nem
mondja meg. Utána a szenátor arról érdeklődött, kikkel váltott mostanában üzeneteket? Erre azt válaszolta, nyilvánosan nem szeretne
erről beszélni. Pedig a vállalata simán kiszolgáltatta sok-sok ember
igen érzékeny személyes adatát.
Egyébként az Európai Parlament is
szeretné elszámoltatni a Facebook
vezetőjét.
Térjünk vissza egy kicsit a személyes adat fogalmára. Ha látunk leírva egy papírra nyolc számot, például a következőt: 19620101. Ad ez
nekünk így önmagában valamilyen
információt? Egyértelműt bizto-
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san nem. Elkezdhetünk ötletelni,
mit is jelenthet ez? Azonban néhány pluszinformáció nélkül nem
lehetünk biztosak abban, hogy
jól gondoltuk e. Gondolhatunk
akár lottószámokra: 19, 6, 20, 10,
1. Ha hozzátesszük, ez a számsor születési dátumot takar, akkor
már egy kicsit közelebb vagyunk,
de még mindig nem tudjuk kié.
Ha mellé teszünk egy lakcímet, akkor egészen leszűkítettük, kire vonatkozhat ez az adat. Ha nem egy

tízemeletes házat takar a házszám,
akkor már előfordulhat, egyértelműen be tudunk azonosítani valakit. Az érintettel egyértelműen
kapcsolatba hoztuk az adatot, és
így beazonosítottuk őt. Bármilyen
adat egyébként addig tekinthető
személyes adatnak, amíg a kapcsolatot az érintettel egyértelműen fel lehet építeni. A rendeletben
anonimizáltnak nevezik az olyan
adatokat, amelyeknél már nem
lehet egyértelműsíteni a kapcso-

latot. Az ilyen adatokat szokták
kutatási célokra felhasználni. Személyes adatainknak van egy még
érzékenyebb csoportja a különleges személyes adatok, amely
alatt a következőek értendők: faji
vagy etnikai származás, politikai
vélemény, vallási vagy világnézeti meggyőződés, szakszervezeti
tagságra utaló személyes adat,
genetikai és biometrikus adatok,
szexuális életre vagy irányultságra
vonatkozó adatok.
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Azonban nem csak a közösségi
hálón osztunk meg magunkról
személyes adatokat. A munkavégzésünk során a munkáltató részére
is rengeteg információt szükséges
megadnunk, valamint egyéb hivatalos ügyek intézésekor is. Amen�nyiben nem adnánk meg a kért
információkat, annak következménye a hivatalos ügy intézésének
ellehetetlenülése is lehetne. Tehát
rendben megadjuk a személyes
adatainkat, és elvárjuk azok megfelelő védelmét. Akiknek megadjuk a személyes adatainkat, azok
adatkezelőkké válnak, és abban az
esetben, ha az adataink kezeléséhez más céget is bevonnak, azok
adatfeldolgozók lesznek.
Milyen változásokra kell felkészülnie az adatkezelőknek a
GDPR-rendelet
értelmében?
Folyamatosan aktualizált nyilvántartást kell vezetniük a náluk végzett adatkezelésekről (a 250 főnél
többet foglalkoztatóknál minden
esetben). Az érintetteknek csak
olyan személyes adatát kezelhetik,
amelyet jogszabállyal alá tudnak
támasztani, vagyis azok kezeléséhez a jogalapjának meg kell lennie,
vagy az adatkezelő jogos érdekéből fakadókat.
A jogalapon kívül az is fontos,
hogy a jogszabályban előírt határidőn túl nem kezelhetők a munkavállaló személyes adatai. A munkavállalókat tájékoztatni kell a
nyilvántartás alapján, amely nem
lehet megtévesztő vagy hiányos.
Az előírások be nem tartása miatt kiszabható bírság felső határa
jelentősen emelkedett, a társaság
teljes árbevételének 4 százaléka,
de legfeljebb 20 millió euró. Minden olyan szervezet köteles adatvédelmi felelőst kijelölni, amelyik
nagy mennyiségű személyes adatot kezel. A szervezetek kötelesek

az adatvédelmi hatóságot legkésőbb 72 órán belül értesíteni az
adatvédelmi incidensekről. (Ha az
incidens kockázatelemzése alapján kockázatot hordoz!)
Mikor kezelhető személyes adat?
Természetes személyről lévén szó,
a legtöbb esetben a hozzájárulását kell kérni (további szempontok
a jogszerűségről a GDPR-rendelet
II. fejezetének 2. cikkében olvashatóak). A hozzájárulásnak önkéntesnek, határozottnak, egyértelAdatkezelő: az a természetes
vagy jogi személy, közhatalmi
szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely a személyes
adatok kezelésének céljait és
eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az
adatkezelés céljait és eszközeit
az uniós vagy a tagállami jog
határozza meg, az adatkezelőt
vagy az adatkezelő kijelölésére
vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog
is meghatározhatja.
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely az
adatkezelő nevében személyes
adatokat kezel.

műnek és részletes tájékoztatáson
alapuló nyilatkozatnak kell lennie.
Az egyértelmű hozzájárulás lehet
írásbeli vagy szóbeli, és elfogadható pl. egy honlap megtekintése
során egy arra szolgáló négyzet
bejelölése, de az előre bepipált
négyzet már nem megfelelő.
Milyen jogai vannak az érintettnek?
ρρ Hozzáférési joggal rendelkezik,
amely szerint joga van megismerni milyen személyes adatot
tart róluk nyilván az adatkezelő,
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és azok kezelési körülményeit is
megismerhetik.
ρρ Helyesbítési jogával élve kérheti
a rá vonatkozó pontatlan személyes adatainak késedelem nélküli
kijavítását.
ρρ A hozzájárulás visszavonásához
való joga alapján az érintett jogosult az adatai kezeléséhez
adott hozzájárulását visszavonni.
ρρ A törléshez való jog szerint az
érintett meghatározott esetekben (pl. jogalap nélküli adatkezelés) kérheti a rá vonatkozó személyes adatok törlését.
ρρ Az adatkezelés korlátozásához
való jog értelmében az adatkezelő az érintett igényének (pl. adattörlés) elbírálásáig, az adatkezelő
korlátozza az adatkezelést.
ρρ Az adathordozhatósághoz való
jog szerint az érintett kérheti egy
adatkezelőtől a saját adatkezelési információit, és azokat másik
adatkezelőhöz továbbíthatja.
ρρ A tiltakozáshoz való jog értelmében az érintett jogosult bizonyos
esetekben tiltakozni személyes
adatainak kezelése ellen. Ilyen
indok lehet, ha a személyes adatokra már nincs szükség abból a
célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték.
Esetleg, ha az érintett visszavonja a hozzájárulását, és ezzel megszűnik az adatkezelés jogalapja.
A GDPR-rendelet életbe lépésével
valószínűleg nagyobb biztonságban tudhatjuk majd a személyes
adatainkat, és e kijelentésemmel
elsősorban nem a jogszabályokat
országunkban betartó itthoni munkáltatókra gondolok, hanem azokra
az Európán kívüli cégekre, akiknek
vannak európai partnerei, felhasználói. Főleg az ilyen vállalatok miatt
hozták létre a nagyon szigorú, igen
sok nyilvántartást és nyilatkoztatást
is megkövetelő előírásokat.
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Kikapcsol(ód)ás
Lehmann Katalin | Fotó: internet
Szünetre, pihenésre, néha több, máskor kevesebb regenerációra mindenkinek szüksége van; kicsinek
és nagynak, nemtől és életkortól függetlenül – természetesen más-más mértékben és módon, mert
nélküle megroppanna egészségünk. Nyári szünet, munkaközi szünet, szabadság, rekreáció és még sorolhatnánk. Ha kellő időt fordítunk a pihenésre és kellő mennyiségű, minőségű szünetet tartunk a dolgos hétköznapokban (és hétvégéken), akkor a burnout szindróma ismeretlen fogalom lesz a számunkra.
Mindenesetre elővigyázatosságból elárulom, hogy mit is jelent, és hogyan óvhatja meg magát, illetve
mit tegyen, ha a baj már jelen van az életében. Kellő elszántsággal van visszaút a kiégésből, de nem
kell eljutnia idáig. A cikk megírásában szakmai segítséget nyújtottak Szatmári Szilvia és Babos Barbara
pszichológusok.

Nincs egyedül az érzéssel

Nincs borzasztóbb érzés bal lábbal, nyűgösen ébredni. Fáradtabban, mint ahogy lefeküdtünk.
Ismerős? Hát ez az alvás nem volt
pihentető. Össze vagyok törve.

Biztos vagyok benne, hogy Önök
is éreztek már hasonlókat reggelente. Milyen rossz így munkába indulni! Mi több, elviselni a kollégákat, akik persze majd kicsattannak
a jókedvtől, nekünk pedig csak

egy bögre (vagy kettő) kávé csal
csak mosolyt orcánkra. Az ember
elhagyatottnak, számkivetettnek
(ami sokszor önkéntes száműzetés) érzi magát, és legszívesebben
elbújna a föld alá. Aztán egész
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nap a gép előtt pötyögve, kicsit
megkésve reggelizni, szintúgy
ebédelni valamit gyorsan. Lehangoltság, nem túl őszinte mosolyok,
és tovább nem is folytatom. Mi lehet ennek az egész horrorsztorinak az oka? Gondolkodtunk már
ezen? Jah, hogy megint a televízió
mellett aludtunk el? Hogy a legerősebb kávét isszuk? Hogy nem
tartunk munkaközi szünetet, nem
figyelünk oda a helyes testtartásra,
meg úgy egyáltalán semmit sem
fogadunk meg az életvitelünket
érintő jó tanácsokból? Hát, ezek
után ne is csodálkozzunk azon, ha
a kollégák is elfordulnak tőlünk, az
undok szobatárstól. Ha nem akarunk az ördögi körbe bekerülni,
kezdjük az elején. Kapcsoljuk ki
azt a tévét, és figyeljünk magunkra.

Amit a burnoutról, vagyis a
,,kiégésről” tudni érdemes
Kialakulásának okai lehetnek:
–– munkaterhelés (túl magas vagy
akár túl alacsony)
–– tisztázatlan elvárások, teljesíthetetlen követelmények
–– visszajelzés, elismerés hiánya
–– nem megfelelő munkahelyi légkör, munkahelyi konfliktusok
–– hosszan tartó stressz
Jelei:
–– érzelmi kimerültség
„Nincs több erőm.”
„Üresnek érzem magam belül…”
„Nem tudok már…”
–– teljesítménycsökkenés
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–– elszemélytelenedés
csökkenő elköteleződés más
emberek iránt
közömbös, cinikus hozzáállás
Legjellemzőbb tünetei:
–– testi: fejfájás, fáradtság, alvás
zavar, testsúlyváltozás, pszicho
szomatikus megbetegedések,
szédülés, szexuális étvágy csökkenése, fülzúgás, izomfájdalom
–– pszichés: ingerlékenység, elköteleződés csökkenése, cinizmus,
szorongás, depresszió, önértékelési problémák, negatív viszonyulás a munkahelyhez, kollégákhoz, belső üresség érzése
–– viselkedéses: először az érintettek hiperaktívvá válnak, majd
lassan csökken a teljesítőképesség
Fázisai:
–– Elutasítás – preburnout
–– A személy tudatában van, hogy
stressz hatása alatt van, de úgy
gondolja, tudja kezelni.
Első szint – kiábrándulás
–– Megkezdődik a fizikai, mentális,
érzelmi kimerülés.
Második szint – átejtés
–– Kimerülés, ingerlékenység; ő
maga már tudja, hogy nem tud
úgy teljesíteni, a környezete
azonban még nem érzékeli.
–– Gyakran megjelenő érzelmek:
kétség, szégyen – akár amiatt,
mert pótcselekvésekbe menekül (alkohol, szerencsejáték,
vásárlás).
Harmadik szint – frusztráció
–– Érzelmek: düh, lelkesedés
elvesztése, cinizmus, érzéketlenség.
–– Fizikai megbetegedés.
Negyedik szint – kétségbeesés
–– Mélységes reménytelenség,
bénultság, pesszimizmus, ürességérzet.
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–– Vágyódás, „elfutni messze”.
–– Minden aktivitás megszűnik.
Teendők kiégés esetén:
–– tudatosítás, önmegértés, önvizsgálat, önismeret fejlesztése
–– igénybevétel csökkentése,
rövid szünetek tartása
–– magányos tevékenység kerülése
–– környezeten való változtatás
––„nemet mondás” tanulása
–– szerep- és értéktisztázás
–– testi szükségletekről való megfelelő gondoskodás
–– adaptív megküzdési technikák
tanulása

A mai kor embere szerencsés,
avagy sem?

Klasszikus kérdés a fenti. Ha arra
gondolunk, hogy milyen szükségletei voltak egy családnak akár
ötven, száz, kétszáz évvel ezelőtt,
egyértelműen azt mondhatjuk,
hogy valami teljesen más, de mégis alapvetően ugyanaz; a fiziológiai
szükségletek kielégítése, vagyis
étel, víz, levegő, szexuális kapcsolat biztosítása, amit a biztonság
szükséglete, a közösségi igények,
a megbecsülés szükséglete és az
önmegvalósítás követ – bár utóbbi
jellemzően ,,nagyon mai szükséglet”.
Ha nem kellő odafigyeléssel hajszoljuk a munkát, és nem tudunk
megbirkózni a vele járó stresszel,
pszichoszomatikus
betegségek
jelennek meg életünkben, mint
például a megmagyarázhatatlan
félelem, alvászavar, depresszió,
idegesség, tespedtség, zavartság, kimerültség, érdektelenség,
szexuális örömérzet csökkenése.
További szervi működésbeli zavarok alakulhatnak ki (de igazi szervi
probléma nincs jelen), például légzési, keringési zavarok, gyors szív-

Hogyan lehet egészségesebb az irodai munka?
– Ha az irodai bútorok nem kényelmesek, kényszertartást veszünk fel.
Olyan pózban dolgozunk, ami nem kényelmes, ami megterhelő. Ezért
nagyon fontos, hogy a bútorok a megfelelő méretűek és formájúak legyenek.
– Akkor ülünk helyesen, ha a törzsünk és a combunk, valamint a combunk
és a lábszárunk 90 fokos szöget zár be egymással. Ha egy párnát helyezünk a derekunk, valamint a szék támlája közé, és az kiesik, akkor hibás a
tartásunk.
– A fitneszcentrumokból már ismert fitballok, azaz a nagy „ülőlabdák” is
bevonulhatnak az irodába. Ahhoz, hogy stabilan üljünk a labdán, szinte
észrevétlenül ugyan, de folyamatosan egyensúlyoznunk kell. Ezzel olyan
kicsi, gerinc közeli izmokat mozgatunk meg, amelyeket egyébként alig
használunk, vagy egyoldalúan terhelünk.
– A monitornak az ablakra merőlegesen kell állnia, hogy a beeső fény ne
világítson a szemünkbe, de ne is tegye tükröződővé a monitor felületét.
A képernyő akkor van jó helyen, ha 65-70 centire van a szemünktől, és
enyhén lefelé kell néznünk: a nyakunknak és a szemünknek így a legkényelmesebb.
– A monitor merev figyelése szemszárazságot okozhat, mivel ilyenkor ritkábban pislogunk. Ezen segíthet a megfelelő páratartalom és a bőséges
folyadékfogyasztás. A szemtorna, valamint a műkönny szintén jó szolgálatot tehet a tünetek kiküszöbölésében.
– A jogszabály egyébként is előírja, hogy a képernyős munkát végző dolgozók számára óránként tíz perc szünet jár. Használjuk ki ezt az időt, és
semmiképpen ne töltsük az asztalunknál ülve! A szellemi kikapcsolódás
is legalább annyira fontos, mint a fizikai pihenés.
Forrás: www.egeszsegtukor.hu
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dobogás, ájulás, azonosíthatatlan
eredetű fejfájás, hát- és gerincfájdalmak, emésztési zavarok, étkezési panaszok – hasmenés, székrekedés, hányás, testsúlyváltozás –,
szexuális zavarok, bőrtünetek, és
még hosszasan sorolhatnánk.
Hogy voltak-e ilyen és ehhez hasonló problémái felmenőinknek? Bizonyára igen, de az is biztos, hogy felgyorsult, önmegvalósító világunk
egyre csak növeli azok számát, akik
észrevétlenül élnek feszült, stres�szes életet, és még csak fel sem
ismerik azt. A kismértékű stressz
életünk természetes velejárója (sőt
bizonyos fokig teljesítménynövelő
hatása is van), ámde a túlzásba vitt
,,stresszelés” nem játék.

A munkatudomány és a
pszichotechnika fejlődése

,,A munka tudományos vizsgála
tának erőtlen kezdete még a 17.
századba nyúlik vissza. Vau-ban, a
Napkirály mérnöke (1680) utal az
emberi munkateljesítmény és az
érdeklődés között fennálló kap
csolatokra. Nem sokkal később
Bélidor (1729) erősíti meg ezt a té
telt. Coulomb már tanulmányokat
végez az emberi munkaerő minél
ésszerűbb kihasználása céljából
(1795).” Fekete Ferenc: Az ember
és a munka.
Érdekes és meglepő lehet számunkra, hogy már évszázadokkal
ezelőtt foglalkoztatta a gondolkodókat a munka azon problematikája, hogy a munkateljesítményre
hatással van az emberi érdeklődés.
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Mondhatnánk azt is, hogy nincs
új a nap alatt. Valószínűsíthető,
hogy ezek a gondolatok asztalfiókok mélyére kerülhettek, mivel évtizedekkel később, az ipari
forradalmat követően hatalmas
számban jelentek meg a munkaerő piacán a gyermekmunkások
és a végletekig sanyargatott gyári
munkások. Elképzelhetjük, hogy
a foglalkoztató részéről nem volt
szempont, hogy megtartsa vagy
felkeltse az érdeklődést az adott
munka iránt. A nem megfelelő
munkakörülmények, a munkaeszközök okozta balesetek életveszélyes helyzetekbe sodorták a gyári
dolgozókat. Szó sem esett még az
ember fiziológiai és pszichés funkcióit befolyásoló környezeti tényezők figyelembevételéről, mint
manapság.
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Szent Rókus-kápolna

Ne menj messzire!
10 úticél a környéken
Susán Janka | Fotó: Juhász Luca, internet
Pihenni, kirándulni, új dolgokat
felfedezni nem csak idegenben
lehet – néhány kilométeren belül is fedezhetünk fel csodákat.
A lista messze nem teljes, cserébe akár már ezen a nyáron
végigjárható, elő hát a nyári bakancslistával!

Pipo Várkastély Ozora –
Legyen egy éjszakára a vár
ura vagy úrnője!

Ha egy családi eseményt vagy
baráti összejövetelt a várban tar-

tanak, az biztosan maradandó,
különleges emlék marad. Tavaly
megleptünk egy barátunkat a
születésnapján, aki arra az estére a vár úrnője lehetett. Miután
a kiállítótér bezárt, megkaptuk a
vár kulcsát, és a vár ebédlőjében
vacsoráztunk – az igaz, hogy konyha nem üzemel a várban, így elő
kellett készülnünk a vacsorára.
Az éjszakát pedig a várkastély történelmi bútorokkal berendezett,
reneszánsz hangulatú vendégszobáiban töltöttük. Összesen nyolc

főt tudnak elszállásolni, három
kétágyas és két egyágyas szobában, amelyekhez külön fürdőszoba tartozik.

Egy délután Nagydorogon
és Kajdacson

Kalap- és sipkamúzeum
Stockinger Artúr plébános a hazai
és külföldi utazásain gyűjtötte a
fejfedőket. Az egyre bővülő gyűjteményt eleinte csak a plébános
látogatói ismerhették meg, de a
falu lakóinak sem volt ismeretlen,
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mert az atya rendszeresen hordta
a kalapokat: olykor egy mongol
kucsmában, lapp sapkában vagy
skót öltözetben ment sétálni vagy
ügyeit intézni.
A múzeum megtekintése előzetes
bejelentkezéssel lehetséges (állandó nyitvatartás nincs).
Sztankovánszky-mauzóleum
Egy kis ékszerdoboz a gyönyörűen
felújított mauzóleum. Szép lépcsősoron közelíthető meg a ligetes
dombon, szabadon álló épület. Kívülről téglafalazatú, négyzet alaprajzú, a család címere a kapu felett
lévő Krisztust ábrázoló dombormű
felett látható. Az építész Ybl Miklós és Ney Béla volt, az épület eklektikus stílusú. Nemrég az épület
körüli területet is szépen parkosították, a közelben kis játszótér is
található.
Menjünk tovább az iskola felé,
amely a család régi kastélyában
működik. A kastély belülről is gyönyörű, érdemes bemenni – ha nyit-

va találjuk –, és egy kicsit bent az
udvaron is körülnézni.
Sétáljunk egészen a Sarlós Boldogasszonyról elnevezett római
katolikus templomig. Az enyhe
dombon álló egyhajós templomot
1753-ban emelték barokk stílusban, az akkori birtokos Petrovszky család építtette. Néhány éve a
körülötte lévő templomkertet igényesen felújította az önkormányzat.

Szálka – túra a tó körül majd
megérdemelt lazító fürdés a
tóban

Szálka, egy mesés fekvésű kistelepülés Szekszárd és Bonyhád között félúton. A falu két völgyben
fekszik, hosszan elnyúló V alakot
formázva. Erdeiben sokféle vad
található, amelyek közül a szarvas
állomány a leghíresebb.
Kezdjük azzal, hogy körbesétáljuk
a tavat, amely nincsen egész hét
kilométer. A településről a tóhoz
érkezve balra induljunk el a kék jel-
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zésen. 2,5 km után a partot követve áttérünk a kék kereszt jelzésre,
majd 3,5 km után, a tó másik végén
jobbra fordulunk a piros jelzésre,
amely vissza vezet a kiinduló pontra. Kellemes sétában lesz részünk
hol a tó partján, hol az erdőben haladva. A kis túra után következhet
a megérdemelt strandolás, lazítás.

Kápolna-túra Pakson
biciklivel

A Paksi Városi múzeum folytatja a
népszerű Sétálj, fedezz fel! sorozatát. Újkortörténészi vezetéssel,
biciklinyeregből ismerhetjük meg
a Szent Rókus- és Szent Vendel-kápolnák, az újvárosi és az öreghegyi
temetőben lévő kápolnák történetét, valamint a Bum család sírboltját.
A túra 2,5 órás elfoglaltságot jelent, és saját kerékpárra szükség van, de ha a csoport szervez
egyéb járgányt, azzal is teljesíthető. A program kiemelt időszaka június 29-ig tart, de igény szerint az

Szálkai tó
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év többi részében is várják az érdeklődőket, a részvétel ingyenes.

Biciklivel a töltésen Paksról
egészen Bölcskéig

Néhány éve felújították a Paks után
kezdődő Duna menti töltést, kiváló burkolattal látták el, amit azóta
is rendszeresen karbantartanak.
Ez a rész sokak számára ismétlődő
sportolási, kirándulási lehetőséget
biztosít. Sétálhatunk, futhatunk,
biciklizhetünk, sőt akár görkorcsolyázhatunk is, mert a burkolat minősége ezt is lehetővé teszi. Pakson
élők a városból biciklivel is eljuthatnak ide, de más településről érkezőknek is van parkolóhely a töltés
előtt, ahol az autót hagyhatják.
Eleinte a töltés melletti fasávok
között haladunk, majd balról kitágul a tér, messzire láthatunk. Az út
mellett virágokkal gazdagon tarkított a töltés oldala, legutóbbi
ottjártamkor a margaréta nyílt intenzíven. A szél nehezítheti meg
a haladást, de más negatívumot
nem tudnék mondani. Jó 18 kilométer után érjük el a bicikliút végét
Bölcskénél. Visszafordulva Madocsánál javaslok egy kis betérőt a
Viza bisztróba, hogy felfrissüljünk a
visszalévő útra.

Kiskunsági Nemzeti Park –
homokbuckák nyomában

Garmada tanösvény
A Naprózsa Erdei Iskola parkolójából indul a kb. 8 km-es gyalogtúra,
melynek egyik ága a Somodi tanyáig a másik ága pedig Fülöpháza központjába vezet. A tanösvény
14 állomása nemcsak a nemzeti
parki területen ma még fellelhető
természeti értékeket, különleges
növényegyütteseket, a hozzájuk
kötődő állatvilágot mutatja be, hanem rávilágít az ember tájformáló
szerepére is.

Báránypirosító tanösvény és a
mozgó homokbuckák
Fülöpháza és Kerekegyháza térségének fő természeti értéke a
szél felhalmozó munkája nyomán
kialakult, részben kötött futóhomok felületek, illetve néhány szabadon mozgó futóhomokfelszín.
Az itteni növénytársulást száraz
homokpusztai gyepek uralják borókás-nyaras
erdőtársulásokkal.
A tanösvény névadója a báránypirosító, apró kékeslila virágokkal,
amit régen festőnövényként használtak. Meglepő módon a gyöke-

Pataji Múzeum
Az épület eredetileg gabonaraktár volt, amit az 1936-ban alakult
pataji unitárius gyülekezet megvásárolt és átalakíttatott. Ahogy
belépünk, a szemünket a kazettás
mennyezete ragadja magával, és
rácsodálkozunk az élénk színekre. A templomot erdélyi stílusban
építették, és ottani népi művészek készítették a berendezését,
a mennyezeti kazettákat torockói
bútormotívumokkal
díszítették
kettő kivételével. Az egykori karzat székely kaput stilizál. Olyan

Pipo Várkastély, Ozora

réből vonták ki az alkanna pirosítónak nevezett festékanyagot,
amit például az állatok jelölésére is
használtak.

Dunapataj, Szelidi-tó

Paksról érdemes egész napos túrát tervezni a Szelidi-tóhoz, megspékelve egy kis kulturális behatással is. Ha Paksról indulunk, a
kompozás is pluszélményt jelent,
legalábbis számomra mindig az átkelni a Dunán. Miután átértünk, 12
km kerekezés után érünk el a Pataji
Múzeumhoz.

szerencsésen teltek az évek, hogy
az eredeti berendezést sokszor
még az első festéssel csodálhatjuk
meg. A múzeum pataji vonatkozású könyvgyűjteménye egyedülálló
az országban. Miután kinézelődtük magunkat, folytassuk utunkat a
Szelidi-tó felé még 5 kilométeren.
Szelidi-tó
Majdnem 80 hektár vízfelülettel
rendelkező, kb. 5 km hosszúságban elnyúló tó, szélessége 150200 méter átlagosan, és 3-4 méter
mély. Már a törökök is felfedezték
a tó gyógyító erejét, annak jódtar-
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Szelidi-tó

talma miatt. Az utóbbi évtizedekben a tó vize jelentős változásokon
ment keresztül a dunai vizet szállító csatornával való vízpótlás miatt, így a jódtartalma is csökkent.
Kellemes, homokos strandja van,
kisgyermekes családoknak játszótérrel, büfékkel.

Császártöltés

„Mi már tudjuk, vidám lehetett a
teremtő, amikor erre járt, s a földet szórta szét Császártöltés határában. Ha a falu déli részére érsz
kedves látogató, mocsaras, tőzeges talajba süppedsz, ha az északi fertályon kíváncsiskodsz, zsíros,
barna, dúsan termő földek gyümölcsét találod, ha az öreghegyen
veszel fel egy marékkal, kifutnak a
pergő homokszemek az ujjaid közül” – olvasható a falu honlapján.
Ez a változatosság tényleg felkeltette az érdeklődésemet, nézzük
mit érdemes felkeresni.
Ősi ösvény
A sétaút 8,5 kilométer hosszú.
Végigvezet a falu határában, az
Öreghegyen, a Szamárvölgyben,
a Káposztáskerti pincesoron. A kirándulóút párosul egy igazi nyelvi

kirándulással is, hiszen az útjelző
táblákon a helyre jellemző szavak
három nyelven, magyarul, svábul,
németül is szerepelnek.
Vörös-mocsár
A Duna-Tisza közi Hátság löszös
nyugati peremvidéke, Császártöltés és Kecel között több mint 10
km hosszan meredek letöréssel 1020 m-re magasodik a Duna-völgy
fölé. Az ország egyik egykor állóvizekben leggazdagabb területe
volt ez a vidék, a Kalocsai Sárköz.
Ennek az egykor gazdag vízi világnak egyik utolsó hírmondója a ma
védett lápvonulat – az úgynevezett Őrjeg – középső része, a Vörös-mocsár.

Kiskunfélegyházi szélmalom

Úgy gondolom, a szélmalmok
Magyarországon
kuriózumnak
számítanak. Pakstól nem is olyan
messze, Kiskunfélegyházán található országunk egyetlen alul hajtós szélmalma.
1850-ben, az első hivatalos utcajegyzékben még 55 malomházat
írtak össze a városban, a 20. század elejére a szélmalmok száma
rohamosan csökkent. Eleinte la-

kóházakká alakították át, majd lebontották az épületet is. A század
elején Szalay Gyula még 19 szélmalmot vett számba, a két világháború között már csak 3 maradt.
1939-ben Pajkos Szabó István a
Magyar Történeti Múzeumnak
adta el a Mindszenti úton álló alul
hajtós szélmalmát, mint az utolsó
megőrzött félegyházi örökséget.
1962-ben telepítették át a mostani
helyére.

Soltvadkerti Vadkerti-tó

A Vadkerti-tó, régi nevén „Büdöstó”. A gyógyhatással is bíró vízről
1839-ben jelent meg először tudományos vizsgálati anyag. A hetvenhektárnyi, fürdésre kiválóan alkalmas tóhoz part menti sekély vize
miatt sokan járnak kisgyerekekkel,
de az úszók is kedvelik, hiszen
nem kell messzire begyalogolniuk,
amíg mély vizet találnak, aminek
kezdetét egyébként gondosan kihelyezett bóják jelzik. A part egyik
oldala nádas: ez a horgászok és a
nyugalmat kedvelők világa. Ha pedig kistrandoltuk magunkat, hazafelé betérhetünk a város páratlan
cukrászdájába.
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„A természetjárásban a tájékozódási
képesség az egyik specialitásom”
Susán Janka | Fotó: Juhász Luca, internet
Jakab Évát és férjét, Jakab Albertet sokan ismerik Pakson és az országban is a természetjárás különböző
területein. Éva a jövőre 15 éves születésnapját ünneplő Demeter Egyesület elnöke, Albert az ASE Természetjáró Szakosztályának vezetője. Viccesen azt szokták mondani, hogy a két szervezet között a kapcsolat vitathatatlanul jó, ismert, hogy az éves programterv közös. Az azonban komolyra fordítva a szót
is igaz, hogy a Demeter Egyesület hagyományosan erős az együttműködésekben, amit a beszélgetés is
bizonyított: a kérdéseimre többször többes szám első személyben érkezett válasz, hol a házaspárra, hol
az egyesület tagjaira, a túravezetőkre vagy más szervezetekre utalva. Éva nem tartja meghatározónak
magát a paksi természetjárásban, de a Demeter Egyesületről és a természetjárásról szívesen beszél, és
a címnek választott szerénytelen kijelentésre is fény derül a cikkben.
–– Hogyan kezdődött, mióta túrá
zol?
–– Már olyan, mintha mindig is túráztunk volna. Albi tájfutott már a
középiskolában is, aztán az egyetem alatt túrázni kezdtünk, azóta
pedig folyamatosan. Pakson hamar csatlakoztunk az ASE-természetjárókhoz, ezzel mindenki így
jár, aki belekezd. Aztán úgy alakult,
hogy a természetjárás különböző
ágaiban, ismereteiben fejlődtünk.
Ha elkezdesz foglalkozni valamivel,
akkor jó esetben egyre mélyebbre ásod magad benne, ezt történt
velünk is. Bronz és ezüst jelvényes
túravezető-minősítést szereztünk,
mint többen mások is az egyesületben. Elvégeztük a vizsgabírói és
vizsgabiztosi végzettséghez szükséges képzést. Ezek megszerzésével részben az volt a célunk, hogy
az egyesületünk is rendezhessen
versenyeket, és mi is indíthassunk
túravezetői vizsgára felkészítő
tanfolyamokat, de természetesen
nem a papír a lényeg, hanem a tudás. Többek között idén is volt megyei szervezésű túravezető-képző
tanfolyam.

–– Miből áll egy túravezetői tanfo
lyam?
–– A tanfolyamon a tereptanon,
térképismereten,
tájékozódási
ismereteken túl megismerkednek a természeti tájegységekkel,
nemzeti parkokkal, a növényekkel,
állatokkal, gombákkal, a turistajelzésekkel, látnivalókkal. Általában
háromévente szervez a megyei
természetbarát-szövetség megfelelő érdeklődés esetén bronz
és ezüst jelvényes tanfolyamot is,
és a megye több egyesületének

túravezetői az „oktatók”. Idén is
nagyon jó kis csapat jött össze,
mi is nagyon élveztük a felkészülést, két paksi túratársunk is részt
vett rajta. A Tolna megyei képzés
erőssége a tájékozódási képesség
fejlesztése, ez miatt országosan
is elismert. Az írásbeli vizsgának
a negyven százalékát teszi ki ez a
rész. A képzésen ez a mi feladatunk Albival.
–– Merrefelé jártatok már? Vagy
egyszerűbb lenne azt kérdeznem,
merre nem jártatok még?

MEGÁLL AZ IDŐ
–– Képzeld el, most májusban a
túrázás és munkavégzés kapcsán
31 településen jártam. Szeretnék
egy olyan nagy térképet, amelyen
nyilvántartom, melyik városban,
faluban voltam már. Végül is 2200
település, az nem olyan sok! Már
minden tájegységben, kistájegységben jártam Magyarországon,
de mindig kiderül, vannak még
ismeretlen területek. A hétvégén
voltunk teljesítménytúrázni Baranyában egy olyan útvonalon, ahol
eddig még nem jártunk.
–– Mi az a teljesítménytúrázás?
–– Ez egy előre meghirdetett nyílt
túra, különböző távokkal, amelyen meghatározott időkorláton
belül kell önállóan végigmenni.
Az út során állomások vannak, ahol
a megkapott túrafüzetet le kell
pecsételtetni, ezzel igazolva a táv
megtételét. A Demeter Egyesület
is szervez évente két teljesítménytúrát. Idén április 28-án tartottuk
bicikliseknek és május 12-én a gyalogosoknak, utóbbit 30, 15 és 10
km-es távokon. Aki minősített természetjáró szeretne lenni, az ahhoz
szükséges pontokat, többek között
ilyen túrákon is megszerezheti.
–– Mekkora az eddigi leghos�
szabb táv, amit megtettél?
–– Ezt mindenki tudja, hogy 53
km, de tervezek egy 77 km-eset
menni, a Vérkört, mert unalmas,
hogy még mindig csak 53. Választékbővítésként időnként szeretjük
a természetjárásnak ezt az ágát,
a teljesítménytúrákat is, de ilyenkor mindenképpen gyorsabban
megy az ember, lassan is olyan
4,5‑5 km/h-s sebességgel, kevesebb a nézelődés, üldögélés. Fejben dől el, hogy mennyit képes valaki megtenni. Ha én mondjuk, 50
km-es túrára megyek, akkor 40-nél
kezdek elfáradni, de ha negyvenre, akkor harmincnál.

–– Mit kaptál a túrázástól?
–– A munkám kapcsán mindig ülőmunkát végeztem, így azt rendkívül
jól ellensúlyozza a túrázás, „kiszellőzik” az ember feje. Sokszor rácsodálkozom az olyan emberekre, akik
már jártak Tunéziában, de az Őrségről vagy a Beregről még nem hallottak semmit. Mi elég jól ismerjük
az országot. A túrázóknak van egy
szűk része, kb. 200 fő országosan,
akiket a tájékozódási túraversenyzés érdekel. Innen is vannak haverok, egyéb túrázásokról is rengeteg
az ismerősünk. De az is felemelő érzés, hogy a Dél-Mezőföldet bevonzottuk a természetjárásba: jelzett
turista-úthálózatot alakítottunk ki,
jelzéseket festettünk, térképet adtunk ki (tavaly az új változatot).
–– A Demeter Egyesület túrater
veiben, a túrák koncepciójában
terveztek változást?
–– A tegnapi taggyűlésen beszélgettünk erről. Vannak évek, amikor
nem kell beavatkozni, mehet a szokások alapján: jól kialakult az éves
programunk, bő 20 egynapos túrával, néhány hosszú hétvégéssel,
és vannak a visszatérő nagy ren-
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dezvényeink, amiket a www.dmtr.
hu honlapon és most már a www.
termeszetjaro.ase.hu oldalon is
mindenki követhet. Minden évben
van valami különleges esemény.
Jövőre viszont gondolkodunk egy
változtatáson, amivel a rövidebb,
könnyebb szakaszokat favorizáló
idősebb korosztálynak akarunk
kedvezni úgy, hogy a másik igényt
is figyelembe vegyük. Ez még csak
körvonalazódik, hogy ugyanazon a
napon két túravezetővel egy valóban könnyű és egy tényleg sportértékű túra is teljesíthető legyen.
–– Melyek a kedvenc helyszíneid?
–– Rengeteg kedvencem van, már
több tucat helyen választottam
képzeletben házat. Nyilván nehéz
dönteni, de két völgyet kiemelek.
Az egyik az Óbánya-Kisújbánya
szakasz, ami egyébként klasszikus,
de nagyon szeretem a Mecseket.
Albinak a Zemplén a kedvence,
és igaza van, lehet, hogy valóban
nekem is, oda kevesebben járnak,
mert messze van Budapesttől, és
gyönyörű, dimbes-dombos, erdős, sok várral. A másik kedvenc a
Gyűrűsi-völgy, a tátorjános résznél.
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Tóth Béla:
„Ne mi, szülők döntsük el,
hogy mi a jó a gyereknek.
Közösen válasszunk tábort.”

TáborBUMM
Váczi Gergő | Fotó: saját archívum, internet, Juhász Luca
Táborozási élményeink meghatározók. Legalábbis én személy
szerint a mai napig fel tudom
idézni a hangulatát, a programokat, az ott töltött napokat.
Bár az igaz, hogy én általában
edzőtáborban „múlattam” az
időt, ahol ismerősökkel, barátokkal tettük azt, amit igazán
szerettünk. Sportoltunk. És itt
jön a kulcsa annak, amiről a táborozásnak szólnia kell. Szeresse a gyerek azt a típusú tábort,
ahová küldjük. Ne kényszerből,

mások hatására döntsünk. Sőt.
Ne is mi vagy ne csak mi döntsünk. Tóth Béla nem egyszerűen
szülőként nyilatkozott az Atomerőmű magazinnak. A taborfigyelo.hu vezetőjeként túlzás nélkül állíthatom, hogy mindent tud
a táborokról. És azonkívül, hogy
a Harry Potter vagy rúdtánctáborok a népszerűbbek, azokra
az egyszerűbb, de talán sokkal
fontosabb kérdésekre is választ
kapunk tőle, hogy milyet, miért
és hogyan válasszunk.

–– Talán egyszerűnek tűnik a kér
dés, de azt gondolom, komplex
ebb választ igényel. Milyen a jó
tábor?
–– Felgyorsult a világ, úgyhogy
a gyerekek is felgyorsultak. Amíg
mi három órán keresztül elvoltunk egy labdával, addig ez már a
mai gyerekeknek nem megfelelő
program. Húsz perc után elkezdenek nézelődni, és keresik az újabb
ingereket. Attól jó egy tábor, ha
minél több programja van. Minél
élménygazdagabb, minél impulzí-
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vabb, annál jobb. Akinek van gyermeke, az pontosan tudja, hogy ma
már sokkal nehezebb lekötni őket,
ha nem adunk a kezükbe valamilyen okoseszközt. Tehát nagyon
sűrű programú táborra van szükség. A lényeg, hogy fáradtabban
érjen haza a gyermek, mint ahogy
elment.
–– Több korábbi írásban olvastam,
hogy idén táborbumm várható.
Ez mit jelent pontosan? Valamint
ezek mind olyanok, amelyek az
előbb említett „sűrű programok”
elvárásnak megfelelnek?
–– A Táborfigyelőn mi egy előszűrést végzünk a táborok között.
Ez azt jelenti, hogy azon táborokat jelenítjük csak meg, amelyek
jogi személyiséggel rendelkeznek.
Tisztán működnek és felelősséget
vállalnak a szolgáltatásért, illetve a
gyermekekért. Ezenkívül átnézzük
a programokat, és szükség esetén tanácsot is adunk, hogy hol
érdemes ezeket a programokat
még színesebbé tenni. A Táborfigyelőn közel 1200 táborturnus van
fent. Ezek megfelelnek az előbb
elmondott kritériumoknak, illetve
készítettünk egy táboros szakmai
minimumprogramot
táborszervezőkkel közösen, ami nemcsak
a programra, hanem a táborfelügyelők tapasztalatára, végzettségére, a szállás, étkezés minőségére vagy éppen az okoseszközök
használatára is kitér. Ahhoz, hogy
igazán biztonságos és élménydús
tábort tudjanak a szülők választani
a csemetéjüknek, ahhoz ezt a minimumprogramot mindenképpen
célszerű elolvasni.
–– Ez alapján mire figyeljen a szü
lő, hogyha tábort keres a gyerek
nek?
–– Az első és legfontosabb, hogy a
táborszervező jogi személyiséggel
rendelkezzen. Valamilyen kft., bt.,

alapítvány, szövetkezet, egyesület vagy éppen egyéni vállalkozás
legyen a tábor mögött. Ez azért
fontos, hogyha esetleg nem azt a
szolgáltatást kapjuk, amit ígértek,
csak akkor tudjuk érvényesíteni az
igényünket, ha jogi személyiséggel szerződtünk. Nézzünk utána,
hogy a táborfelügyelőknek van-e
tapasztalata, végzettsége. Ami
fontos még, hogy a gyermekek
mellett mindig legyen felnőtt felügyelő, valamint a korcsoportok
bontása. Sok tábor hirdeti úgy magát, hogy 6-tól 18 éves korig várják oda a gyerekeket. Ettől nem
kell megijedni. Ez nem azt jelenti,
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legalábbis nem szabad, hogy azt
jelentse, hogy a programok döntő
többségében a 6 éves együtt van
a 18 évessel, de mindenképpen
utána kell nézni ennek a szempontnak is. Figyeljünk oda, hogy
az étel minősített konyháról érkezzen, valamint bármilyen „mentes”
étkezést is meg tudjanak oldani.
A szállásnál pedig egyöntetű az a
vélekedés, hogy a legfontosabb a
higiénia és a tisztaság.
–– Említette a korosztályi bontást.
Mi a tapasztalatuk? Általában hány
éves gyerekeket küldenek táborba
a szülők?
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–– A korcsoportnál a felső korhatár a 18 éves kor. Ez nem is változik.
Egy átlag táborozónak a kora az
nagyjából 11-11 és ½ év. A tendencia azt mutatja, hogy a legfiatalabb
táborozók kora évről évre csökken.
Az idei esztendőben már 2-3 éves
gyerekeket is adnak táborba. Természetesen ezek nagyon hasonlítanak a bölcsődei vagy óvodai
felügyelethez. Emiatt egyébként
az átlagtáborozóknak a kora is folyamatosan csökkenőben van.
–– Említette korábban, hogy nem
lehet az egy tábor célja, hogy kü
lönböző „kütyükkel” kössék le a
gyerekek figyelmét. Mégis a prog
ramozótábor az egyik, ha nem a
legnépszerűbb tematika ebben
az évben. Nincs ebben ellentmon
dás?
–– Érezhető is az ellentmondás,
meg nem is. Ahogy mondta, a
legnépszerűbb tábortípus ebben
az évben az informatikai és programozótáborok. Ennek nyilván
az oka, hogy nagyon szeretnek
a mai gyerekek okoseszközökkel
játszani. A szülők pedig úgy vélik,
hogy ha már ez annyira népszerű,
akkor miért ne lehetne ezzel, ezek
segítségével tanulni, nemcsak játszani. De ez nem azt jelenti, hogy
napi 8-10 órát ülnek a gyerekek
a tablet vagy laptop előtt. Egész
napra lebontva, körülbelül 3-4
órás oktatási periódus van, majd
ugyanúgy szabadidős tevékenységek. A táborok népszerűségének
versenyében egyébként a második helyen holtverseny alakult ki
az idegen nyelvi, illetve a tavaly
még extrémnek számító katonai
táborok között. A military táborokban a katonai élet rendjével,
fegyelmével ismerkedhetnek meg
a gyerekek. Térképészeti, harcászati ismereteket is tanulnak, sőt
extrém katonai táborban erdei

vagy dzsungelkörülmények között
hajtanak végre egy-egy missziót a
csemeték.
–– De gondolom ez inkább a fiúk
körében népszerű?
–– Nem feltétlenül. A katonai táborokban a gyerekek „mindössze”
mintegy 60%-a fiú és értelemszerűen 40%-a lány. Tehát tulajdonképpen unisex ez a tábortípus.
–– És hogyan válasszuk ki a megfe
lelőt? Ha azt látjuk, hogy gyerme
künk sokat játszik a telefonokkal,
akkor automatikusan ilyen tema
tikájú foglalkozásra írassuk? Vagy
pont ellenkezőleg? Teljesen más
irányt ismertessünk meg velük?
–– Az első és legfontosabb, hogy
szülőként ne mi döntsünk. Azt
szoktam kérni a szülőktől, hogy
szűrjék le a táborokat. Először ár
szerint, majd szűkítsük le a táborokat városra, és persze azt is tudni
kell, hogy napközis vagy ottalvós
típust keresek-e. A fennmaradó
lehetőségek közül viszont közösen
válasszunk a gyermekkel. A közös
döntés azért fontos, mert ha bevonjuk, akkor nyitott lesz a táborra,
és várni fogja azt.
–– A trendek milyen gyakran vál
toznak? Most a programozótábor,
a military és az idegen nyelvű tá
bor a legnépszerűbbek. De az el
múlt évek tendenciája is ezek nép
szerűségét mutatta?
–– Vannak állandó népszerűségnek örvendő táborok, amelyek
nem is fognak eltűnni. Ilyenek a
kézműves-, a lovastáborok, de a
sporttáborok is ide sorolhatók
függetlenül a sportágtól. Ezekre
mindig lesz érdeklődés és nyitottság. Az első három mindig
az adott évi sláger okán alakul ki.
Az, hogy éppen mikor és melyik
tábortípus lesz a legkedveltebb,
csak a jelentkezésekből tudjuk
prognosztizálni.

–– Ha már a jelentkezéseket emlí
tette. Körülbelül hány gyerek tábo
rozik egy évben?
–– Ahogyan korábban is szó volt
róla, a 2018-as év a rekordok éve
a táborpiacon, és ez mind a keresletre és a kínálatra is igaz. Ilyen
sok gyermek még nem táborozott
soha, mint amennyien idén fognak. Ez kettőszázezer fölötti táborozó gyermeket jelent. Közülük
legalább egy hetet fog mindenki
táborban tölteni. De nemcsak a
táborozók, hanem a táborok száma is rekordnagyságú. Ilyen sok
táborból még nem lehetett választani, mint most. Ez egyrész nagyon
jó, mert van miből választani, de
nehézséget és fejtörést is okoz a
szülőknek.
–– Az átlagtáborozó mennyi időt
tölt táborba, vagy hány táborba
megy a szünet alatt?
–– Körülbelül másfél táborral lehet
számolni fejenként. Van, aki egy
táborba megy, de vannak olyanok
is, akik 5-6 táborba is elmennek
nyáron. Sokan ismerték fel a táborozás pozitív oldalát. Azt szoktam
mondani, hogy a táborozás olyan,
mint egy háromlábú szék. Az első
lába az, hogy biztonságba tudom
a gyermeket, míg én dolgozom.
A második lába, hogy a gyermek
szocializálódásában rengeteget
segít. A harmadik láb pedig az,
hogy élménydús, vidám hetet, heteket tudunk a gyermeknek adni,
ahol nagyon jól érzi magát, és
közben fejlődik is. Az én általános
tanácsom, hogy ha megteheti, akkor mindenképpen táboroztassa a
gyermekét.
–– Igen, ha megteheti. Az ár min
denképpen egy fontos szempont.
Mennyibe kerülnek a táborok?
Gondolom, nagyon nagy a szórás.
–– Szét kell választani a két tábortípust. Van az ottalvós tábor, amikor
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öt vagy éppen tíz napon keresztül
a gyermek a táborban van. Ennek
az átlagára 46 000 Ft. A napközis
táboroknál, ahol reggel viszem a
gyermeket, és délután hozom is,
jellemzően hétfőtől péntekig, ott
pedig 30 000 Ft az átlagár. Azt
viszont látni kell, hogy hatalmas
a szórás a táborok között. A legolcsóbb ottalvós tábor nálunk a
Táborfigyelőn 8200 Ft-ba kerül, a
legdrágább pedig több mint negyedmillió forintba. Ami nagyon

fontos, hogy próbáljunk ne csak
az ár alapján választani, hanem
az ár-érték alapján. Attól lesz értékes egy tábor, hogy minél több
aktív programja van, minél több
élményt és impulzust ad a csemeténknek.
–– Mely típusok a népszerűbbek?
Az ottalvós vagy a napközis tábo
rok?
–– Az idei év trendforduló. Eddig
minden évben egy picivel többen
voltak ottalvós táborban. Idén
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ez úgy tűnik, megfordul. Most a
gyerekek körülbelül 45% a megy
majd ottalvós táborba, 55% pedig a napközis tábort választotta.
Ez valószínűleg azzal magyarázható, hogy a legfiatalabb táborozó
gyermekek életkora is folyamatosan csökken.
–– Mindez akkor azt jelenti, hogy
a táborszervezőknek nagyon kell
figyelniük az adott trendeket. Hi
szen ezek alapján kell megszervez
niük a tábort. Így van ez?
–– Egyértelműen. Abszolút szenzitív a táborpiac arra, hogy a gyerekeknek mire van szükségük. Ami
egyértelműnek látszik, hogy egyre
specializáltabbak a táborok. Nem
filmes tábor van, hanem külön
Gyűrűk Ura tábor, Harry Potter
tábor vagy éppen Csillagok Háborúja tábor. És ez igaz az idei
favoritra is. Nem kizárólag informatikai vagy programozótábor
van, hanem van külön Youtube tábor, webalkalmazást vagy éppen
mobilalkalmazást fejlesztő tábor.
Ahogy nem főzőtábor van, hanem
külön van cukrásztábor, külön van
levesestábor, és így tovább. Szóval
egyre specializáltabbak.
–– Ön, gondolom, szinte minden
típusú tematikával találkozott már.
Mi a legextrémebb, ami várja a
gyerekeket?
–– Az elmúlt években találkoztunk már rúdtánctáborral vagy
kamionostáborral, ahol a kamionosok életébe kóstolhattak bele a
csemeték. De a paletta rendkívül
széles és színes. Mindig azt szoktam mondani, hogy az, ami nekünk
extrém, az közel sem biztos, hogy
a gyermekeknek is az. Úgyhogy,
ameddig a gyermekek jól érzik
magukat, és biztonságban vannak,
addig igazából nem is ezzel kell
foglalkozni.

DIÁKSZEM

28

Ó, IÓ, CIÓ…VAKÁCIÓ
Dicsérdi Liza
Amikor már a tankönyvben lévő
képek sem kötnek le, a tananyag
a homlokunkon legördülő izzadságcseppekkel együtt eltűnik, és
a gondolat, hogy mennyivel jobb
lenne a strandon napozni, azt jelzik, hogy közeleg a vakáció. Munka,
fesztivál, táborozás és még ezernyi lehetőség, amire pusztán csak
két hónap áll rendelkezésünkre.
És hogy mit csinál a diák ennyi szabadidővel?
Elég unalmas lenne, ha csak a saját
programjaimat ismertetném, ezért
egy kérdőívvel, közel 200 diákot
kérdeztem meg az ország minden
tájáról szünidei terveikről. Válaszolóim a 13–22 éves korosztályba
sorolhatóak. Első kérdéseim a nyaralás részleteire irányultak. Külföld
vagy belföld? Kétszer annyi szavazat érkezett a határon túli, mint a
hazai üdülőhelyekre. (Persze a horvát és olasz tengerpartok mellett
a Balaton is minden évben úti cél,
mind a barátokkal, mind a családdal). A külföldi célpontok Európán
belüli helyszínek, de meglepően
nagy számban akadnak olyanok,
akik Amerikába, illetve Távol-Keletre tervezik utazásukat.

A felnőttek mindig azt hiszik, hogy
folyton csak a telefonunkon lógunk
ahelyett, hogy értékes időt töltenénk el társainkkal. Bármennyire is
hihetetlen, de napjainkban is rengeteget találkoznak a baráti körök.
Válaszolóim a szabadidejük nagy
részét az ismerőseikre fordítják.
És mi az, ami a legmeghatározóbb
egy nyaralásban, mi az első szempont az utazás tervezésénél? Hát
nem a wifi. És mennyire fontos a
jó társaság, nyugodt környezet és
a buli? 85% tartotta a jó társaságot a legfontosabbnak, majd ezután következett a net, a nyugalom
és a hangos zene pedig átlagban
a tízből 5-5 pontot kapott, ami az
„igaziból mindegy” kategóriának
mondható.
Most jönnek a számomra legmeglepőbb adatok. A diákok 61%-a semennyi időt sem fordít tanulásra a
szünidő alatt, 55% pedig napi szinten néz sorozatot… Csak vicceltem,
ezek egyáltalán nem okoztak meglepetést. Az viszont annál inkább,
hogy 65%-uk kettő vagy annál több
könyvet, 17% egy könyvet, illetve
7% körülbelül fél könyvet olvas el
a szünet alatt, ami azt jelenti, hogy

a válaszoló fiatalok 89%-a tölti szabadidejét olvasással, mindezt úgy,
hogy nem tartanak fegyvert a fejükhöz. Tudom, a külvilág azt látja,
hogy a mai fiatalok nem érdeklődnek semmi iránt. Vagy csak nem
szeretik, ha megmondják nekik,
mikor, mit csináljanak. 58% válaszolta azt, hogy nem jár táborozni.
Egy részük azért, mert nem talál az
érdeklődésének megfelelő helyet,
másik részük pedig azért, mert nem
szeretné, ha az a kevés szabadideje
is be lenne osztva.
Végezetül feltettem azt a kérdést is,
mi az, ami a nyári bakancslistájukon
az első helyen szerepel. A válaszok
túlnyomó többsége a pihenés, koncertek és a fesztiválok voltak, de
akadt néhány elég extrém ötlet is,
például „Herkentyűburgert kérni a
Mekiben”. Emellett többen ezt az
időt tanulásra és munkára szeretnék
fordítani.
Tudom, fiatalok vagyunk, és sok
dolgot nem a felnőttek elvárásai
szerint csinálunk. De az igazság az,
hogy szeretnénk élvezni életünk
minden egyes percét, és kihasználni azt az időt, amikor a legemlékezetesebb pillanatokat élhetjük meg.

11+7+1765B 14+31+55B 12+60+28B
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64,9%

208
válasz

16,8%
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11,5%

208
válasz

60,6%

Hány könyvet olvasol el a szünidő alatt?
Nem szoktam olvasni
Általában elkezdek egy könyvet, de nem
szoktam befejezni a szünet végéig
Egyet
Kettőt vagy annál többet

Mennyi időt töltesz sorozatnézéssel?
Nem nézek sorozatot
Heti egy-két részt nézek meg
Napi egy-két részt nézek meg

Mennyi időt fordítasz a szünidőben tanulásra/önképzésre?
Át szoktam ismételni az előző évi anyagot
Semennyit, a szünet azért van, hogy pihenjek
Megpróbálom kihasználni az alkalmat, és behozni
a lemaradásaimat, esetleg olyan dolgokkal foglalkozni,
amire iskola mellett nincs időm
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FesztiválszezON
Kocsis Márk | Fotó: internet
Valljuk be, a nyári szünet a legcsodálatosabb dolog a diákévek
során. Mindenki ezt várja, szervez, tervez, vannak, akik családdal,
vannak, akik haverokkal, és vannak, akik a kettőt összekötve érzik
teljesnek a kikapcsolódást. De én
most azokról akarok beszélni, akik
fesztiválokra járnak. Hűha, na, ez
aztán a nehéz kérdés, gondolhatnánk, és ezért segítségül is kértem
néhány embert, hogy segítsenek
rávilágítani a dolgok sötét és kevésbé sötét oldalára. Szerencsére
közösen ez sikerült is. Ezt osztom
most meg – átlagéletkor: 17.
A legmegnyugtatóbbal kezdem:
válaszadóim 0%-a akar drogozni
egy fesztiválon, ennek örültem a
legjobban őszintén megmondva, hiszen ennél rosszabbra számítottam, és fogadni mertem
volna, hogy lesznek, akik azt választják, hogy szívesen drogoznának. A következőre is ráfogható,
hogy megnyugtató, hiszen azt
választották, hogy alkoholt fo-

gyasztanának, de csak mértékkel.
Megtudtam azt is, hogy fiataljaink
jelentős része azért jár fesztiválra, hogy élményt szerezzen, és jól
érezze magát a haverjaival – ezt
sejtettem is. De egyből kontraszt
volt a társaikról való vélemény,
ugyanis azt is megkérdeztem,
hogy egy 1-től 10-ig terjedő skálán
mennyire értékeli a fesztiválozó
magyar fiatalokat? A szám a 6-os
lett. Ami jellemez valamit, hiszen
sokunknak az a véleménye, hogy
kontrollálatlan kortársak rohangálnak ezeken a fesztiválokon, és ez
nem is alaptalan, mert a média azt
nem hangsúlyozza ki, ha normális
emberek járnak, és nem történik
velük probléma… nem drogoznak
be, nem esnek teherbe, nem hagyják el a fél holmijukat, nem lopják
meg őket, vagy éppen nem akarnak piát becsempészni. Nos, ezek
a rémhírek álltalában valósak, de
ez a fesztiválozók kisebb részére
igaz, és reméljük, nem a tizenévesekre…
Megkérdeztem azt is, hogy men�nyire elégedettek a mai, Magyarországon rendezendő fesztiválokkal, és azt kaptam válaszul, hogy
meg vannak elégedve. Nekik a hazai fesztiválok tetszenek, hisz ez ol-
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csóbb is, és a kínálat is elég széles.
A teljesség igénye nélkül egy-két,
a fiatalok körében nagyon népszerű fesztivált megemlítenék, és
egyben a fesztiválozni vágyóknak
ez egy kis ajánló is: Rockmaraton,
Sziget Fesztivál, EFOTT, Balaton
Sound, Volt Fesztivál, B.my.lake,
Strand Fesztivál vagy akár a paksi
Pool Festival, de azt is megtudtam, hogy a legnagyobb népszerűségnek örvendő külföldi fesztivál a Tomorrowland.
Miután láttam mi a véleményük a
fiatalokról, akik fesztiválokon vannak, de ők nem nyúlnának drogokhoz, és alkoholt is csak mértékkel
fogyasztanának, kíváncsi voltam,
hogy szerintük a szüleik, akik már
voltak tizenévesek, valószínűleg
hallják a tévéből vagy olvassák az
újságokban a híreket a fesztiválokról, nyugodtan engednék-e el
őket egy fesztiválra. És a válasz,
hogy 60%-uk szerint nem, nem
engednék el nyugodtan a szüleik,
ami nem meglepő a fentiek tudatában… A nagy kérdés, hogy
a gyerekükben nem bíznak meg
elég jól, vagy azokban, akik körülvehetik egy ilyen fesztiválon, de
ezt a kérdést most inkább még
nem feszegettem…
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BEERlak
Váczi Gergő | Fotó: Magellán
Sörözni jó. Ezzel természetesen saját szubjektív véleményemnek adok hangot. De őszintén gondolom
és hiszem, hogy sokan vagyunk nemtől és kortól függetlenül, akik örömmel ülnek le egy hideg, habos,
keserédes nedűvel a kezükben barátokkal, kollégákkal lazítani, szórakozni. Arról nem is beszélve, hogy
a szabadság alatt egy vízparton pihenve szinte kötelező, hogy mellettünk, szorosan mellettünk mindig
legyen a folyékony kenyérből. A sör egyébként, ha hiszik, ha nem, egészséges. Egészen pontosan az
lehet, ha mértékkel fogyasztjuk. De bizony nyelvi „finomságokat” is köszönhetünk neki. Mindjárt megtudhatják, hogy mely, gyakran használt kifejezéseket köszönhetjük a sörfőzés tudományának.

Sör kontra bor
Hogy Magyarország boros vagy
sörös nemzet-e, nem posztom
eldönteni, és nem is akarom.
Az tény, hogy a borfogyasztásnak
óriási hagyománya volt és van hazánkban. De az is tény, hogy ránk
magyarokra azt is nyugodt szívvel
mondhatjuk, hogy sörös nemzet

vagyunk, hiszen a sörfogyasztásnak és ebből következően a
sörkészítésnek mintegy ezeréves
múltja van. „Ha ezt a néhány szem
komlót bekapjuk, az bizony kicsit
kellemetlen. Inkább csak szagolni
érdemes. Lehet érezni a vad aromákat.” Ha valaki, akkor Rizmájer
József tudja, miről beszél. Csepeli kézműves sörfőzdében járunk.

Tisztasággal vegyített komlóillat
tölti be a teret. Az ember akarva-akaratlanul jól érzi itt magát.
A tulajdonos az alapanyagok fontosságáról beszél, hiszen mint oly
sok mindennél, ezek minősége a
legfontosabb, ha jó és ízletes nedűt szeretnénk kapni. „Meg lehet
kóstolni a komlót, de utána általában köpködni kezdenek az em-
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Egy kis történelem…

származik. De már az ókor kezdete
előtt, a Kék-Nílus völgyében is készíthették a habos nedűt, valamint
Észak-Kínában is találtak mintegy
9000 éves sörmaradványokat. Továbbá az is bizonyított, hogy az
ókori egyiptomiak is készítették
a Kr. e. 5. évezredben. És hogy
őseink mennyire vették komolyan
a folyékony kenyér készítését és
annak milyenségét, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a sörök
minőségét biztosító szabályokat
Hammurápi törvényoszlopán szabályozták.
Az európai sörtörténet folyamatosan fejlődött át az ókorból
a középkorba. Germán katonai
csapatok sörfőző alkalmatossága
került felszínre egy ásatás során
Nagy Konstantin császár idejéből,
a negyedik századból. A korai középkorban Északnyugat-Európa,
Flandria – a mai Belgiumban – nevezetes a sörfőzésről. Britanniában pedig a 5. században olyan
mértékű volt ezen ital fogyasztása,

A „sör” szó a honfoglalás előtti
időkig nyúlik vissza. A török eredetű „ser” jelentése „sárga”, amely
szakértők szerint egyértelműen bizonyítja a sör szerepét Magyarország kultúrtörténetében. A legősibb magyar sörök egyes források
szerint a kunok bozájához hasonló
ital lehetett, amely egyébként malátázás és komló nélkül készült.
A sörfőzés során árpalepényt erjesztettek vízben. Ugyancsak komoly hagyományokkal rendelkezik
Magyarországon a méhser, amely
a 18. századig nagy népszerűségnek örvendett az országban.
Egyébként pontosan nem lehet
meghatározni, hogy mikor főztek
először sört. A sörkészítés legrégibb írásos bizonyítéka Mezopotámiából, az i. e. 3. évezredből

hogy a katolikus egyház elítélte a
mértéktelen sörfogyasztást.
A sörfőzés hagyománya nagyban kapcsolódik a kolostorokhoz.
A parasztok az egyházi adót gyak-

berek, mert annyira keserű. Ebből
dekák kellenek, mert a komló a sör
fűszere. 600-700 literbe körülbelül
fél kilót teszünk.”
A sörfőző mester gyermekei
egészségét és boldogságát sem
bízta a véletlenre. Egyik lánya esküvőjére is egy különleges sörrel
készült. „Hogy legyen személyes
kötödés, ezért leültettem a fiatalokat, és eléjük tettem egy marék malátát és komlót. Ők pedig
ezekből összeállították a saját keveréküket, amiből elkészítettem
az esküvői sörüket. Egyébként
komlóban gazdag amerikai vörös
született belőle.” A fiataloknak valószínűleg nyugodt és egészséges
házassága lesz, hiszen a komlót a
népi gyógyászatban nyugtatónak
alkalmazták, a szoptató anyák is
használták az anyatej mennyiségének növelésére, és az érzékeny
csecsemők megnyugtatására is jó
volt.
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ran sörben fizették meg, illetve a
szerzetesek saját maguk is főzték a sört, hogy megkönnyítsék a
böjtölést, mivel az ivás nem tilos
a böjt alatt sem. A középkorban a
sörfőzés terén a kolostorok álltak
az élen. A szerzetesek sokat javítottak a sörfőzés technikáján, úgy
tartják, hogy ők terjesztették el
Nyugat-Európában a komlót a sör
ízesítéséhez. Angliában a tömeges
sörfőzés VIII. Henrik uralkodásától
virágzott fel. Bajorországban már
1516-ban sörtisztasági törvényt
hoztak, ami szabályozta, hogy sör
kizárólag maláta, komló és víz hozzáadásával készülhet, adalékanyagok nélkül. Később a hozzávalók
közé felvették az élesztőt is.

Egészség(edre)
A sörfogyasztásnak rengeteg pozitív oldala van. Hiszen gondoljunk
csak arra, hogy mennyire kellemes
egy jól behűtött habzó pohárral
leülni egy asztalhoz. Ez egyér-

telműen simogatja a lelkünket.
De kutatások kimutatták, hogy
a szervezetünkre is jótékony hatást gyakorol a mértékletes sörfogyasztás. A férfiaknál napi ket-
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tő, nőknél napi egy pohár sör jót
tesz az egészségnek. Kifejezetten
akkor, ha valamilyen, az életkorral
járó betegségben szenved az illető. Mindezt Abonyi Orsolya dietetikus is megerősítette, akivel
stílusosan egy pohár sör mellett
beszélgettem. „A sör mértékletes
fogyasztása tényleg egészséges is
lehet. A főzőtartályokban végbemenő kémiai folyamtok miatt több
vitamin képződik, például B1, B2,
B3, B6 és H. Jelentős az ösztrogén- és antibiotikumaktivitása, valamint tartalmaz egy sor olyan ös�szetevőt, amelyek antioxidánsként
hatnak.” A magas antioxidánstartalom nagyon fontos a szív- és
érrendszerünk szempontjából, valamint daganatmegelőző hatása
van. Úgyhogy mértékkel, hangsúlyozom mértékkel fogyasztva ezzel tehetünk az egészségünkért.
„Fontos elmondani, hogy a koleszterinszintünkre jó hatással van. A jó
koleszterinszintet tudjuk növelni,
cserébe a rossz koleszterin szintjét lehet csökkenteni az átgondolt
alkoholfogyasztással. Értágító hatású, és a vese egészségre is jótékonyan hat. De hangsúlyozom
akkor, ha nem visszük túlzásba a
fogyasztást.”

Azok a léhűtő részeg disznók
De a sör nemcsak egészségünkre
van hatással, néhány nyelvészeti érdekességet is köszönhetünk
neki. Erről már a kőbányai sörgyárban meséltek. Az épület egy
részét egyébként Eiffel tervezte,
pont azt, ahol a léhűtők dolgoztak. „Léhűtők a sörgyárakban dolgoztak, akik hosszú nyelű szerszámaikkal kavargatták a sörlét, hogy
gyorsabban hűljön. Iszonyatos
melegben és párában dolgoztak,
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és huzatot csináltak az ablakok
palettáival, majd inkább lepihentek. A lusta jelentés pedig erre
vezethető vissza. Igazán méltánytalan dolog, hogy ez a szép hivatás a mai nyelvünkben pejoratív
értelmű szó lett.” Fodor Dánieltől,
a Dreher sörgyár túravezetőjétől
azt is megtudtam, hogy a részeg
disznó kifejezés sem alaptalan.
„Az elfáradt sörélesztőt is hasznosítjuk, mégpedig úgy, hogy disznótakarmány lesz belőle. Ennek
ugyanúgy van alkoholtartalma, tehát a részeg disznó kifejezés erre
vezethető vissza.”

Vizelési inger
A kőbányai sörgyár egyébként
már az 1800-as évek közepén
működött. A kőbányák tárnáit használták fel, hogy hűvösen
tartsák a sört, ez az erjedéshez
fontos. Manapság is jó néhány
fesztiválra elegendő sör készül itt
minden évben. „A sörgyárnak az
egyetlen főzőházában vagyunk,
ahol most éppen a cefrét főzzük.
Évente mintegy két és fél millió
hektoliternyi sört készítünk itt.
Ez 480 millió korsót jelent.” Ennyi
sörtől már nagyon sok embernek
lenne igazán jó kedve, és a legvidámabb buliban is mindenkivel
előfordul, hogy gyakrabban kell a
mosdóba járni, ennek is van tudományos magyarázata. „Fél literről, literről, akár több korsóról is
lehet szó. Tehát egyrészt a folyadéknak a mennyisége, ami távozik. Másrészt az alkoholnak is van
egy olyan hatása, hogy a vesében
a víznek a visszaszívását gátolja,
hiszen meg akarunk szabadulni
tőle. Ez pedig gyakorlatilag a vizelet mennyiségének növelésével
érhető el. Ez egy kettős hatás, ami
mindenkinél előfordul.” De min-
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Főzd meg otthon…
Létezik egy magyar innováció egy hazai startup, ami nagyon szorosan
kapcsolódik a témához. Sőt. A magyar fejlesztésű, otthoni sörfőzőgép
hamarosan világsiker lehet. Sinka Gabriella, a cég kommunikációs munkatársa elmondta, hogy ez az első teljesen automata sörfőzőgép, amely
a működése közben egyetlen lépést sem hagy ki a tradicionális sörfőzés
mozzanatai közül. Sőt a főzés csupán egy gomb megnyomásával elindítható. A működés bárhonnan nyomon követhető, egy alkalmazáson
keresztül okostelefonon, tableten vagy számítógépen lehet csekkolni a
folyamatot. A gép két nagy – egy forraló és egy cefréző –, illetve négy
kisebb komlóforraló üstből áll. Vízbetöltését manuálisan és automatikusan is meg lehet oldani. Az alapanyagok elhelyezését és a recept kiválasztását követően a gép automatikusan végrehajtja a lépéseket. Tehát a
cefrézést, máslást, komlózást, hűtést. Így nem igényli a személyes jelenlétet a főzési folyamat során. És ami még figyelemreméltó, hogy a masina
rendelkezik saját tisztítóprogrammal is.

den más amolyan mellékhatásra
van bizony tudományos magyarázat. Biztosan mindannyian tapasztaltuk már, hogy bulik, partik,
rendezvények után másnaposan,
fejfájással, émelygő gyomorral
ébredtünk. „Mindenkire hat, illetve mindenkire máshogy hat a sörfogyasztás. Valamint létezik egy
olyan fogalom, ami a patológiás
részegség. Ezt használják azokra az emberekre, akinek nincsen
meg az az enzimjük, ami lebontja az alkoholt. Ők azok, akinek
bizony kerülni kell a fogyasztást,

mert sokkal súlyosabbak a hatások.”
A sör, ahogyan már korábban leírtam az ókori Mezopotámiában
is ismert volt, az egyiptomiak pedig a napisten italának tartották.
Ma pedig számtalan formában és
ízben fogyasztható. De, és tisztelettel kérem Önöket, hogy ezt
ne hagyják figyelmen kívül, túlzásokba nem szabad esni ennek fogyasztásával kapcsolatban, mert
komoly fejfájást és másnaposságot okoz, ha felelőtlenül és korlátlan mennyiségben élünk vele.
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Múltból a jövő: Kalocsa
Susán Janka | Fotó: Juhász Luca, saját archívum
Kalocsa fejlődésben lévő város, jövőjének alakítására a több mint
ezeréves múltja is hatással van. A Duna–Tisza köze legrégibb városa, már az i. sz. 300-as években is éltek itt kelták, és a honfoglalás
idején is lakott hely volt. A város két hungarikummal is büszkélkedhet: a kalocsai fűszerpaprika-őrlemény és a kalocsai népművészet:
írás, hímzés, pingálás. A riportban ellátogatunk a világ 12 legszebb
régi könyvtára közé 2004-ben beválogatott Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtárba, megmutatjuk a város idei nyári kulturális programjait, ellátogatunk a fűszerpaprika-nemesítést végző intézetbe,
és megismerkedhetnek Szarka Vera nénivel, aki a népművészet
mestereként saját kezűleg tervezi, írja, készíti a hímzéseket és pingálja a mintákat.

A Kalocsai
Főszékesegyházi Könyvtár
– a világ 12 legszebb
könyvtárának egyike
Kalocsa jelentős történelmi egyházi központ, érseki székhely. Magyarországon négy érseki székhely
van, a kalocsain kívül az esztergomi, a veszprémi és az egri.
A mai érseki olasz barokk stílusú,
ugyanúgy, mint a székesegyház
épülete. A könyvtár csak bejelentkezés után látogatható, és mindig
vezetéssel egybekötve. A látogatás során bemutatják a könyvtár
történetét, amihez a bevezetőfo-
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lyosón kis kiállítás kapcsolódik,
majd eljutunk az 1780-ban megnyitott könyvtárba, ahol minden évben más időszaki kiállítás is megtekinthető. Idén a gasztronómia,
az étkezés kultúrtörténete a téma,
amelyben nemcsak vallási, hanem
világi témájú könyvek is szerepelnek. A kiemelt téma már előkészítése a 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus Világkongresszusnak.
Grócz Zita könyvtárvezető kísért
minket körbe a könyvtárban. Átmentünk az udvaron, amelynek
végében van egy kis zárt kert is.
Belépünk az épületbe, a lépcsőházban érseki portrék mellett
elhaladva jutunk fel a bevezető
kiállításra. Jelenleg 160 000 kötetet gondoznak, az állomány az
érsekek
magángyűjteményéből
gyarapodott az elmúlt évszázadok
során. 64 kódexet őriznek, a legrégibb 1040-ből való. Az állomány
fele valláshoz kapcsolódó mű, míg
a többi világi témájú. Néhány éve
megkezdték a könyvek, kódexek
teljes digitalizálását, jelenleg már

hető könyvek száma folyamatosan
növekszik. A kutatók számára is
leegyszerűsíti a munkát, mert nem
kell mindenért a helyszínre utazniuk. Igyekeznek olyan könyveket digitalizálni – emeli ki Zita, amelyek
egyediek, és így tulajdonképpen
közzé- és mindenkinek elérhetővé
teszik a tartalmát, egyúttal védik a
könyv állapotát is, hiszen csökken
a használata. E-könyvként nemcsak kódexek, hanem ősnyomtatványok és modern könyvek is elérhetőek.
Belépünk a könyvtárba, és az elénk
táruló gyönyörű termet ugyanúgy
láthatjuk, mint a megépítésekor,
mert megőrizték az eredeti állapotot. Az épületnek olyan szerencsés a természetes klímája, hogy a
könyvek állapotának megőrzéséhez nem szükséges gépi klimatizálás. A polcok tölgyfából készültek,
a tervező a mai kor elvárásainak is
megfelelő bútort alkotott, az oldalsó falakba vésett rovátkákkal
a polcok magassága a könyvek
méretéhez állítható. Az ablakok

kétezer kötetet lapozhatunk végig
egy egyszerű regisztráció után az
interneten keresztül. Az így elér-

előtt praktikus kis olvasóhelyek
sorakoznak. A terem összképe
teljesen egységes, amely annak
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is köszönhető, hogy a polcokon
található könyvek borítása egyforma. A könyvtárat alapító Patachich
Ádám felkért egy bécsi könyvkötőt, aki több mint tíz évig dolgozott a 16 000 kötet átkötésén. Minden könyv bőrborítású és szépen
aranyozott, a kiszáradás és ezáltal
az eltöredezés ellen rendszeresen
kezelni kell a kötésüket, amit a dolgozók és szakrestaurátorok most
is végeznek speciális bőrpaszták
használatával. A 2002-es felújítás
során elmozdították a polcokat
is, és mögöttük jó néhány vastag
bőrdarabot találtak, amelyeket a
könyvek átkötését végző mester
felejthetett ott.

Kalocsai nyár
Kalocsa kulturális programjainak
jelentős részét a Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár szervezi –
kezdi a beszélgetést dr. Magóné
Tóth Gyöngyi a központ igazgatója. Ez egy összetett intézmény,
a kulturális központon és könyvtáron kívül a színház, a Kalocsa TV
és az ÖKO pont is hozzátartozik,
illetve a kisebb programokon kívül
a fesztiválok szervezése is.
A város legnagyobb rendezvénye
az évenként megrendezésre kerülő Kalocsai Paprikafesztivál szeptember harmadik hétvégéjén, amit
a paprikás ételek főzőversenyével
együtt tartanak, idén szeptember
14-15-én.
1968 óta háromévente rendezik a
Dunamenti Folklórfesztivált, legutóbb 2017-ben. Az országos és
nemzetközi hírű rendezvény célját
így fogalmazták meg még 1973ban: „A szélesen értelmezett Duna-vidék népei között kölcsönös
megértés és barátság erősítése, a
népművészet, zene, tánc kifejezés
eszközeivel.” Ennek szervezésé-
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ben volt már arra példa, hogy Paks
is részt vett – meséli Gyöngyi.
A város kulturális programjait a
három éve felújított Érsekkertben
rendezik, amely most már korszerű közösségi térként funkcionál. A
864 fős ülőhellyel körbevett szabadtéri színpad és Platán rendezvényközpont kialakítása lehetővé
teszi a nagyobb fesztiválok színvonalas megrendezését is. A szabadtéri színpad elkészülte új lehetőségeket nyitott meg a város előtt,
és a rendezvények szempontjából
próbálják megkeresni azokat a
műfajokat, amelyek a legnagyobb
érdeklődésre tarthatnak számot.
Azt tapasztalják, hogy a rock
zenének van egy olyan tábora, ami
elérhető és mobilizálható. Idén a
Pokolgép zenekar fog koncertet
adni június 16-án. Másik nagy területként a musical rajongóit célozták meg, akik számára július 13-án
a Pannon Várszínház Egy darabot a
szívemből című előadását ajánlják
– a darab Máté Péter műveit dolgozza fel.
Tavaly tartottak először lovasszínházi előadást, túlszárnyalva az
elképzeléseiket 1200-an nézték
meg, így idén is folytatják augusztus 17-én a Trója című előadással.
A színpad mellé és elé rámpát építettek, kitűnően megoldva ezzel
a lovasok közlekedését, és ezáltal
különleges látványban lehetett részük a nézőknek.
A kulturális programokat próbálják
úgy összeállítani, hogy a város kapcsolata a turizmussal erősödjön.
A vízi élet fejlesztését egy dunai
kajak-kenu kikötő építésével tervezik Meszesnél, amelyhez a pályázatot már megnyerték. A Vajas
városi részénél egy másik kikötőt
és csónakházat létesítenek, amel�lyel a két kikötő közötti rész összekapcsolható. Céljuk a kajak-kenu

sport meghonosítása a Magyar
Kajak-kenu Szövetséggel és a Kalocsai Gerilla Kertészekkel együttműködve, valamint a Vajas melletti
csodálatos természeti környezet a
turisták számára is vonzó lehet.

A fűszerpaprika
kutatásának jelene
A csípős paprikát Kolumbusz Kristóf hajóorvosa hozta be Európába, és eleinte gyógyításra is használták, azt tartották róla, hogy a
maláriát is lehet vele gyógyítani.
Eleinte az alsó-szegedi ferences
rendi szerzetesek termelték, majd
lassan, a török hódoltság idejében,
fokozatosan átkerült a paraszti gazdálkodásba. A kalocsai körzetben
több mint 200 évre tekint vissza a
paprikatermesztés – mondja Pék
Miklós, a NAIK Zöldségtermesztési Önálló Kutatási Osztály Kalocsai
Kutatóállomásának kutatója.
Mitől különleges a kalocsai paprika, milyen körülmény adja hozzá
azt a kis pluszt? – kérdeztem a kutatót. A körzetünkben alapvetően
egy dunai öntéstalaj határozza
meg a termelési viszonyainkat –
mondja, ami egy kicsit kötöttebb,
egy kicsit agyagosabb és egy kicsit nehezebben melegszik, mint
mondjuk a szegedi körzetben lévő.
A klimatikus viszonyoknak köszön-

hetően – a Duna közelsége miatt –
kevésbé vannak markánsan hideg
telek, a napsütéses órák száma
viszont elég magas. Az a kis plusz
a talajban, az itteni mikroklímában
és a nemesített fajtákban keresendő, ennek köszönhető a magas
értékű festékanyag mellett az utánozhatatlan íz és aroma.
Annak ellenére, hogy a kalocsai
fűszerpaprika hungarikum, a termelésében visszaesés következett be. A 90-es évekig öt-hatezer
hektáron termesztették Magyarországon, ma ez már csak kb. 2000
hektár, amelyről kb. 20 ezer tonna
nyersanyag takarítható be. Jelenleg 2000-2500 tonna paprikaőrleményt állítanak elő, de az ország
felhasználási igénye 4-5000 tonna
lenne. Emiatt vált gyakorlattá az,
hogy a nagy paprikafeldolgozók
importból származó paprikával
keverik az itthoni őrleményt. A termelők és forgalmazók egy része
nyugat-európai országokban értékesíti a jó minőségű fűszerpaprikát. A biotermelők a lényegesen
magasabb árú termékeikkel a hazai piacokon évtizedek óta nem
tudnak számottevő növekedést
elérni.
A klímaváltozás hatását a paprikatermesztők egyértelműen érzik, jelenleg ez jelenti számukra
a kihívást. Szárazabbak a nyarak,
és a paprika szárazságtűrését nagyon nehéz a nemesítés jelenlegi
eszközeivel megoldani. A problémát más oldalról, a rövidebb tenyészidejű fajták termesztésével,
az öntözéstechnológia fejlesztésével – intenzív cseppszalagos,
bakhátas termesztéssel – lehet
rövid távon megoldani. A csapadékmennyiségen kívül az átlaghőmérséklet is változott, aminek
hatása van a kártevők gyors felszaporodására és rajzására. A megol-
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dás rezisztens (ellenálló) vagy nagyon toleráns (jó tűrőképességű)
növények nemesítése. Az ilyen
növények termesztésekor minimalizálható a növényvédő szerek
alkalmazása, ezáltal jobban biztosított a fogyasztók védelme és az
uniós környezetvédelmi előírások
teljesítése.

Kalocsai minták tervezője,
rajzolója, hímzője és
pingálója
Romsics Lászlóné Szarka Vera néni
Kalocsától néhány kilométerre,
Homokmégyen él egy pici faluban. Nagymamája, édesanyja is
hímzőasszony volt, így megvannak
a gyökerei az indíttatásának. Kisgyerekként az édesapja gyakran
mérgelődött amiatt, hogy kedvenc újságjának, a Szabad Földnek
a szélét gyakran kalocsai mintákkal
szépen körberajzolta. Látva a kis
Vera tehetségét, édesanyja már
hamar be is fogta segítségnek a
rajzolásba. Amikor ki kellett mennie dolgozni a földekre, meghagyta neki az elvégzendő feladatokat.
Ilyen volt például egy pruszlik másik elejére átmásolni a mintát. Vera
néni huncut mosollyal emlékszik
vissza erre: Fifikás voltam, rátettem az ablakra az anyagot, és úgy
rajzoltam át – mondja szép, ízes
beszéddel, hogy élvezet hallgatni.
Ezek a korai tapasztalatok mind
benne vannak az ujjaiban.
A kalocsai minták jellemzője, hogy
mindig „futamatjának” kell lennie, a virágoknak végig kell futnia.
A színeknek megvannak a szigorú
szabályai. A kalocsai színes hímzésben a következő hat főszínt
használják két árnyalatban, amelyeket így célszerű párosítani: a
bordót a pirossal, a rózsaszínt saját
sötétebb árnyalatával, a narancs-
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sárgát citromsárgával, a kéket saját
sötétebb árnyalatával, a lilát saját
sötétebb árnyalatával és a zöldet
saját sötétebb árnyalatával. A hímzésben csak a piros virágnak van
citromsárga közepe, de a festésben a rózsaszínnek, mert a pirosba
befolyik a sárga. Hímzésnél a leveleknek mindig a háta a sötétzöld,
a hasa pedig a világos. A virágok
szárai mindig sötétzölddel készülnek.
A kalocsai mintáknak van három
fajtája. A korai vagy ókalocsai, amit
főleg fehérrel vagy bordó-kék-feketével varrtak, ezenkívül van a
szomorú és a cifra. A szomorúból
hiányzik a rózsaszín, a piros és a
citromsárga, az így hímzett ruhák az idősebb hölgyek viselete.
A cifrában minden szín előfordul,
ez a legvidámabb, a fiatalok viselete.
Kiknek készít mintákat Vera néni?
Sok tánccsoport keresi meg, ren-

alatt kicsivel futott körbe a helyiségekben. A sokszínű festés csak
az 1930-as évektől terjedt el, a telipingálás pedig még később.
A falakon kívül a bútorokat is festették, általában az asztalos felesége pingálta ki az elkészült darabokat.
Vera néni tagja a Duna–Tisza Közi
Népművészeti Egyesületnek, ennek kapcsán kezdte el zsűriztetni a hímzéseit, főleg terítőket, de
néhány ruhadarab is volt benne.
Egy idő után elérte a népi iparművész címet, amihez 54 terítőt
vitt el megmérettetni, és köztük
három darab „A” minősítésűnek is
kellett lennie, amelyet nem ítélnek
meg könnyen. Munkáiban ezután
is tartotta magát a régi hagyományokhoz, folytatta a zsűriztetést,
és amikor már sok A-s terítője volt,
valamint rendelkezett az előírt
számú önálló és társas kiállítással
is, akkor előterjesztették a Nép-

geteg oltárterítőt és lobogót ír
meg, sok ruhát. Dolgozik egy szakkörnek, akik mindig vele rajzoltatják elő a következő munkáikat.
A parasztházak falainak pingálása az 1880-as években kezdődött
– meséli. Akkoriban legtöbbször
koszorúkat rajzoltak színes alapra,
de csak egy színnel, ami a plafon

művészet Mestere címre. Előtte
megkapta a Magyar Köztársaság
Ezüst Érdemkeresztjét, ami nélkül
az előterjesztés sem lett volna valószínűleg sikeres. A kitartása és a
kalocsai minták szeretete miatt sikerült elnyernie ezt a címet, és ez
a szenvedély a mai napig megmaradt számára.
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Szüntelen élmények
Újra itt a szünidő, amely felhőtlen
öröm a lurkóknak, a szülőknek viszont sokszor már nem annyira…
Nagy kihívást jelent tartalmas, élménydús programot biztosítani a
gyerekeknek a nyári szünet idejére. Az Atomenergetikai Múzeum
a tanév végét követő héten tartja
az Ifjú fizikusok táborát, amely egy
bentlakásos tábor 7-8. osztályos
diákok számára. A tábor tematikája a természettudományokra,
azon belül is kifejezetten a fizika
tantárgyra épül, a heti program
is e köré szerveződik. A gyerekek
amellett, hogy szakmai kirándulá-

programpontja lett a múzeum
meglátogatása, a tábor szervezői
élnek azzal a lehetőséggel, hogy a
múzeumban a csoporthoz és akár
a tábor tematikájához illeszkedő
egyedi programmal fogadják a
gyerekeket a múzeum munkatársai. Az Ecoforumkids2018 pedig
szakmai tábort szervez orosz gyermekek részére Magyarországon,
amelynek egyik helyszíne az Atomenergetikai Múzeum lesz.
Újdonság lesz az idén nyáron
A fizikaszertár kincsei című időszaki kiállítás, amelynek kapcsán
az 1800-as évek végéről szárma-

Brewster-féle sztereoszkóp (amely
különböző perspektívából készített fotókkal kelt 3D-hatást) és a
VR-szemüveg (virtuális valóság –
360 fokban forgatott videoanyagot mutat meg szinte valóságos
élményt nyújtva) kapcsolata: a
technika fejlődése megállíthatatlan, a fizika törvényszerűségei
azonban állandóak.
Új látványosság még az Ural tehergépkocsi, amelynek rakodóterében a vezetőfülkéből készített
videofelvételek láthatóak, a szerencsés látogatók pedig szakavatott vezetővel akár egy próbakört
is tehetnek a járművel.
Emellett fizikashow-k és látványos bemutatók, de akár kézműves-foglalkozás is várja a szünidőt
töltő gyerekeket.

sokon vesznek részt, a múzeumban és az atomerőmű területén is
játékos, de egyben tudományos
foglalkozások részesei lehetnek.
A helyben és a környékben szervezett táboroknak mára állandó

zó eszközöket használat közben
is meg lehet figyelni. Ami még
ennél is érdekesebb, hogy a korabeli tárgyak mellett a mai, modern megfelelőit is megtekinthetik az érdeklődők. Erre jó példa a

A nyári szünet alatt a múzeum normál nyitvatartási időben fogadja
az előre bejelentkezett csoportokat és az egyénileg (akár Paks irányából kerékpárral) érkező fiatalokat, gyerekeket.

Enyedi Bernadett | Fotó: Babai István
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Szünetmentes tudomány
Bencze Eszter | Fotó: Juhász Luca
Az Atomenergetikai Múzeum munkatársaiként valamennyien fontos feladatunknak tartjuk a szórakoztató,
tudományos programlehetőségek népszerűsítését is.
A nyári szünet alatt az ország minden szegletében
találhatunk érdekesnél érdekesebb ismeretterjesztő
programokat, tudományos játszóházakat, kiállításokat, amelyek megtekintését és kipróbálását bátran
ajánljuk.
Következzenek a „Varázslatos bakancslista” állomásai:

természettudományokkal a látogatók. Az égbolt titkait pedig a háromszintes épület tornyában található
a csillagvizsgálóból fedezhetik fel.
A földszinten található a játszótér, ahol érdekes interaktív játékokat lehet kipróbálni. Feltárul a Föld forgását szemléltető Foucault-inga titka, tesztelhetjük
a tájékozódó képességünket a tükrök útvesztőjében.
Valamennyi érzékszervünket próbára tehetjük ezen a
kalandos helyen.

Pécs, Zsolnay Kulturális Negyed
LABOR – INTERAKTÍV VARÁZSTÉR

Változatos a Zsolnay-negyedben az ismeretterjesztő,
természettudományos programok kínálata. A Labor –
Interaktív Varázstér és a planetáriumi programok mellett heti rendszerességgel játékos formában bővíthetik az érdeklődők fizikai ismereteiket a Varázsórán.
LABOR – INTERAKTÍV VARÁZSTÉR, ahol minden gyerek és felnőtt szórakozva, játszva ismerheti és értheti
meg a természettudományi jelenségeket.
Figyelem! A kiállított eszközökhöz nyúlni kötelező!

Eger, Egri líceum
VARÁZSTORONY

Az impozáns barokk épület az attrakciók széles tárházát kínálja, itt található a Csillagászati Múzeum, a
Planetárium, a Varázsterem és a Camera Obscura
(periszkóp).
A Varázsteremben a látogatók egy informatív fizikaórát követően, amelyen a készülékek használatáról és
működésük fizikai alapjairól kapnak tájékoztatást, maguk kísérletezhetnek, és így érdekesebben ismerhetik meg az alapvető fizikai jelenségeket.

Debrecen, Agóra
A TUDOMÁNYOK VARÁZSA

Minden korosztály számára rejteget izgalmas felfedeznivalót a majdnem 3000 négyzetméternyi területen elhelyezkedő komplex természettudományi
élményközpont. Az Agórában hat, legmodernebb
eszközökkel felszerelt laborban ismerkedhetnek a

Új attrakció a VR-bázis, ahol a tudomány megismerésére új lehetőségek nyílnak. Vasárnaponként ismeretterjesztő programsorozat keretében lenyűgöző kalandok várják a gyerekeket, ahol mindennapi hasznos
tudást szerezhetnek a kíváncsi érdeklődők.

Győr, Mobilis
VARÁZSLATOS VILÁGUNK felfedezése

Látványos kísérletek, bemutatók, kipróbálható eszközök, ideiglenes kiállítások, 74 interaktív játék várja a
kikapcsolódni vágyó családokat. A tematikus játszóház által kínált attrakciók garantálják, hogy a központban eltöltött 2-3 órás program során kicsik és nagyok
egyaránt közelebb kerülhessenek a természettudományokhoz. Az itt található Tudományos Játékbolt
kísérletező, konstrukciós és logikai játékok széles választékát nyújtja. Ezeket helyben ki is lehet próbálni, a
munkatársak ötleteket és tanácsokat adnak.
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Az interaktív kamion a 2017-es nyári fesztiválszezonban

Újabb fesztiválszezon a Paks II.
tájékoztató kamionnal
Paks II. Zrt. | Fotó: Paks II. Zrt.
Egy napra „hazalátogatott”
Paks II. tájékoztató járműve,
amely a nagyszabású Város Napja rendezvényre érkezett Paksra.
Néhány óra leforgása alatt több
mint ezren voltak kíváncsiak a
Paks II. Atomerőmű Zrt. mozgó
kiállítására. Az interaktív tárlat
nemcsak „otthonában” népszerű, indulása óta több mint 300
ezer látogatót fogadott, nemrég pedig a Szocsiban rendezett
Atomexpo konferencián és kiállításon oklevéllel ismerték el a
guruló kiállítást üzemeltető társaságot.

Nemcsak a paksi Város Napján
adták egymásnak a kilincset a látogatók a tájékoztató járművön, a
tanév során országszerte folyamatosan, szervezetten, iskolai keretek
között látogatják középiskolás osztályok, a nyári szünetben pedig a
zenei fesztiválokat járja a kamion.
2009-es indulása óta immár több
mint 300 ezer látogatót köszöntöttek a guruló kiállításon. A tájékoztató jármű 2015-ig hazánk minden
ötezer főnél nagyobb lélekszámú
településére eljutott, 2017-ben pedig újrakezdte országjáró körútját.
A május 19-i paksi kitérőre Buda-

pestről érkezett az interaktív kiállítás, június 26-án pedig a soproni
VOLT-on kezdi nyolc állomásból
álló fesztiválkörútját. A kamion ott
lesz a zamárdi Balaton Soundon, a
velencei EFOTT-on és a mezőtúri
East Festen. Ezután begördül a
debreceni Campus Fesztiválra, a
budapesti Szigetre és a Debreceni Virágkarneválra, majd a Szegedi
Ifjúsági Napokon zárja a nyarat.
A guruló kiállítás modern, interaktív megjelenéssel és tartalommal viszi házhoz az ismereteket,
és közérthetően tájékoztat az
atomenergiáról, biztonságos és

ATOMERŐMŰVET ÉPÍTÜNK
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A kiállítás minden
generáció számára közérthető,
könnyed formában ad tájékoztatást

környezetkímélő felhasználásáról,
a hazai energiatermelésben betöltött kiemelt szerepéről, illetve
a Paks II.-beruházásról. Ezt díjazta
nemrégiben Szocsiban a nemzetközi Atomexpo Awards 2018 szakmai zsűrije is, amely a társadalmi
kommunikáció kategória döntőjében oklevéllel ismerte el a projekttársaságot. A tekintélyes látogatószám és a szakmai zsűri elismerése

Az interaktív kamion
a Város Napján Pakson

mellett fontos visszajelzés az a kérdőív, amelyen a kiállítás vendégei
összegezhették véleményüket. A
2017-ben adott válaszok alapján a
látogatók új információhoz jutottak, hasznosnak ítélték az interaktív kiállítást, és ajánlanák a megtekintését. A válaszadók több mint
háromnegyede úgy összegezte
tapasztalatait, hogy az atomenergia olcsó és klímabarát.

Folyamatosan fejlődő
kiállítás

Az interaktív jármű 2009 őszén,
a Baranya megyei Bodáról indult
országjáró körútjára. Az első látogatóknak a projekt ötletgazdái, a
Paksi Atomerőmű akkori vezetői
– Süli János vezérigazgató, Lenkei
István kapacitásbővítési igazgató
és Mittler István kommunikációs
igazgató – mutatták be a kiállítást.
Süli János ma az új blokkok létesítéséért felelős miniszter, Lenkei
István a Paks II. Zrt. vezérigazgatója, Mittler István pedig a társaság kommunikációs igazgatója.
2009-ben roll up paneleken olvashatták az információkat a látogatók, ezeket később interaktív
projektoros táblákra cserélték.
A kiállítás nemcsak formájában,
hanem tartalmában is folyamatosan fejlődött. 2017-ben teljesen átalakított külsővel és belső
tartalommal indult útnak. A látogatókat többek között érintőképernyős
interaktív
táblák,
háromdimenziós szimulátor és
tesztgépek várják.
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Ahol a szünet sem szünet

A KKÁT működésének mozzanatai
RHK Kft. | Fotó: RHK Kft.
Mindannyian ismerjük az érzést, ami akkor fogott el bennünket, amikor az iskolában eljött a várva várt nyári szünet, és néhány hétre
elfelejthettük a tanulás-felelés sokszor nyomasztó napi rutinját. Egy
nukleáris létesítmény életében persze egészen mást jelent a szünet,
hiszen például az atomerőmű nagy leállása mindig csak egy blokkot
érint, és ez is csupán másfajta rutint hoz működésbe, miközben a
többi termelőegység folytatja munkáját. Hogy miként érinti mindez a paksi Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolóját (KKÁT), és mi történik az elhasznált fűtőelemekkel? Cikkünkben ezt kíséreljük meg
bemutatni.

Az erőmű szomszédságában lévő
KKÁT-t megalakulását követő évtől, 1998 óta a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. felügyeli. A társaság az operatív üzemeltetés és
a technológiai rendszerek karbantartási feladataira 2002-ben az
atomerőművel kötött szerződést,
amely mindezt főként saját szakembereivel végzi. Mivel ugyancsak
ezek a szakemberek látják el az
erőművi blokkok üzemeltetését,
illetve üzemfenntartási feladatait
is, a kiégett üzemanyag átszállításával összefüggő munkálatokat az
egyeztetések során úgy ütemezik,
hogy elkerüljék a blokkok nagy
leállását, vagyis a főjavítási időszakokat. A szakemberek ugyanis
olyankor a leginkább elfoglaltak.
Mivel a reaktorok áramtermelése során elhasznált fűtőelemek
aktivitása és hőleadása még éveken keresztül igen magas, ezért
a blokkokból kiemelve az erőmű
bórvizes
pihentetőmedencéibe
teszik azokat, jellemzően 3-5 évre.
A kiégett üzemanyagkötegeket a
pihentetés után viszik át a „szomszédba”, az RHK Kft. telephelyére,
a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójába. Az ott biztonságban töltött
további ötven év alatt aztán olyan
szintre csökken a kazetták aktivitása, hogy lehetővé válik további
kezelésük, illetve majdan a leendő
végleges tárolóba szállításuk.
A kiégett fűtőelemek útja a KKÁTba úgy kezdődik, hogy az erőműben a pihentetőmedencéből vízzel
töltött speciális szállítókonténerekbe helyezik azokat. Miután a
konténerek külső felületét dekontaminálják (vagyis megtisztítják az
esetleges sugárszennyeződéstől),
külön erre a célra készült vasúti
kocsin szállítják át őket a tárolóba. Egy konténerben maximum
harminc darab kazetta fér el,

RADIOAKTÍV HULLADÉKOKAT KEZELŐ KFT.
vagyis egyszerre ennyi elhasznált
üzemanyagköteg kerül új helyére.
A kiégett fűtőelemeket egyenként
emelik ki, majd szárítás után a tárolócsőbe helyezik. A teljes műveletsorhoz, azaz a harminc kazetta
átrakásához jellemzően egy hét
szükséges.
A KKÁT jelenleg érvényes üzemeltetési engedélye legfeljebb évi 500
kazetta beszállítását teszi lehetővé.
Ezt a lehetőséget eddig nem használták ki teljesen, hiszen évente
átlagosan 270-360 kazetta, vagyis
9-12 konténer kerül át a KKÁT-ba.
A munkálatok ütemezése, a Paksi Atomerőműben engedélyezett
kazettatípusokat figyelembe véve,
a blokkok teljes üzemidejére meghatározott felhasználást veszi alapul. Vagyis a reaktorokban kiégett
és a vizesmedencékben kellő ideig
pihentetett fűtőelemek betárolásához éves bontásban rendelkezésre áll az ütemterv a KKÁT-ban,
az erőmű teljes üzemidejére. Hogy
az adott évben mikor és milyen
mennyiségű beszállítás történik,
az mindig a megelőző év novemberében véglegesül az RHK Kft.
és az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
közötti egyeztetések során. A betárolási ütemeket tervezetten úgy
határozzák meg, hogy egy blokk
elhasznált üzemanyagát folyamatosan szállítják át, de ez nem feltétlenül ér össze időben a többi
blokk kazettáinak a kiszállításával.
Persze volt már rá példa, hogy az
az évi mennyiséget folyamatosan,
egy „turnusban” tudták elhelyezni
– ez lenne a KKÁT szempontjából
az optimális, de nem minden évben illeszthető az atomerőműben
tervezett végrehajtandó tevékenységekhez.
Ami a legutóbbi időszakot illeti, a
2017-es év második felében, illetve
az idei első negyedévben szünet
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volt a beszállításokban. Vagyis a
KKÁT az úgynevezett passzív tárolási időszaknak megfelelően üzemelt, ugyanis a tavaly befejezett
új kamramodul engedélyeztetési
eljárása ekkor még nem zajlott le.
Ezt a passzív időszakot kihasználva végezték el a szakemberek a
szükséges karbantartási munká-

tárolásra. Ennek az aktív üzembe
helyezésnek az adatai, értékelése
nyomán májusban nyújtották be
az üzemeltetési engedély iránti kérelmet, amelyre a hatóság válasza
novemberben várható.
Közben, a KKÁT jelenleg érvényes üzemeltetési engedélyének
megfelelően az év második fe-

latokat a létesítmény technológiai
rendszerein. Az új, 21-24. kamrát
magába foglaló modul decemberben kapta meg az üzembehelyezési engedélyt, ennek birtokában
most március 21-én, a hatóság
jelenlétében, került ide az első
harminc kiégett üzemanyagköteg további ötvenéves átmeneti

lében lesznek még beszállítások
a 20. kamrába. Az egyeztetett
ütemterv szerint az első ütemben
négykonténernyi, azaz 120 darab
kiégett üzemanyagköteg érkezett
az atomerőműből, és a második
félévben újabb 150 fűtőelem kerül
majd át a KKÁT-ba, hogy teljesüljön az idei 300 kazettányi terv.
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Minden rendben? – a mindennapos, ártatlan kérdést gyakran feltesszük, újabban akár köszönés helyett is. Mikor van valaki, valami rendben? A gyors kérdésre adott válasz persze általában ugyanilyen felületes. A rend, a
rendezettség személyes életünknek pontosan olyan lényeges része, mint egy vállalat életének – az atomerőmű
működésében létfontosságú, hogy gépben-testben-fejben rend legyen, hogy tökéletesen működjön a világ egyik
legnagyobb műszaki teljesítménye. Új rovatunkban a rend mélyére tekintünk: azt vizsgáljuk, hogyan szolgálta,
szolgálja a rend a közjót, az fejlődést. Hiszen rend a lelke… alapvetően mindennek.

Idő/rend
Lehmann Katalin | Fotó: internet
Érzékszervekkel nem érzékelhető, fogantatásunk pillanatától
kezdve mégis együtt élünk vele
nap mint nap, de tőlünk függetlenül is jelen van, és nélküle
talán nem is lenne élet az élet.
A jelenlegi tudományok szerint
mérésével elsőként az ókori
sumér civilizáció foglalkozott,
bár a mérésére szolgáló eszközök azóta rengeteget fejlődtek.
Sok-sok idő telt el a napóráktól
a modern atomórákig. De mi is
az idő? Milyen hatással van mindennapjainkra? Mi az érzékelt
idő, és hogyan vélekedik minderről a vallás, a filozófia, a pszichológia és a fizika? Cikkünkben górcső (nem idejétmúlt
szóval mikroszkóp) alá vesszük
az említett tudományterületek
vélekedését az időről, feltéve,
ha van egy kis idejük. Nem lesz
hosszú – vagy ez csak nézőpont
kérdése?

Mi az idő?

Az emberiség története során sokszor és sokan próbálták már meghatározni az idő fogalmát, mibenlétét, de mivel az idő nem látható,
érzékszervekkel nem tapintható,
így szinte megfoghatatlan, meghatározhatatlan. Évszázadok óta
foglalkoznak vele különféle vallá-

sok, a filozófia, de a pszichológia
és a fizika is. A világmindenség
alapvető tulajdonsága? Érzékelésünk, szellemi megfigyelésünk terméke?

A vallásokban három elterjedt fogalom alakult ki az időre; a körkörös, az egyenes és az elrendelt.
Az inka, a maja és az ógörög kultúrák a körkörös, a világmindenségben élő lények a születésből,
majd a halálból álló folyamatot
egyfajta időkerék működésében
látták. Mindez ma is élő gondolat,
amely jelen van például a hindu és
a buddhista felfogásokban is.
A zsidó vallás félegyenesben (isteni teremtéstől a világmindenségig), a keresztény vallás szakaszban (Krisztus eljövetele utáni
ítélettel, majd világvégével végződik) gondolkodik. Az említett vallások és az iszlám Istent örökkévalónak tartják, aki az időn kívül, az
időtlenségben létezik.

A filozófia is szép számmal bővelkedik neves gondolkodókban, akik
megpróbálták megmagyarázni a
megmagyarázhatatlannak tűnőt.
Hadd osszam meg az egyik legérdekesebbet, amely a 19-20. századi brit filozófustól (de nem csak és
kizárólag tőle), J. M. E. McTaggarttól származó felvetés:
,,… McTaggart az úgynevezett brit
idealista, vagy brit hegeliánus is
kolához tartozott, akiknek az volt
a meggyőződésük, hogy a körü
löttünk látható, változásokkal teli
fizikai valóság illúzió. Az egyetlen
valóságos létező az örökkévaló,
egy és oszthatatlan abszolútum,
amelyhez valamifajta misztikus ta
pasztalat segítségével juthatunk
el. Bár ennek alapján úgy tűnik, a
brit idealisták kábé a New Age-s
spirituális vezetők szintjén állnak,
valójában elég komoly filozófusok
voltak. Több olyan nagyon fontos
filozófiai érvet is ők vetettek fel
először, amelyek máig nagy fejtö
rést okoznak a számunkra…”1

A filozófia szemszögéből

Ahogy a fizika látja

Ahogy a vallás vélekedik

Lehet, hogy az idő csak illúzió?
De ha az idő illúzió, hogyan beszélhetünk olyanról, hogy elkéstem a
munkahelyemről, nincs időm ablakot mosni, és van időm fagyizni
menni?

A fizika tudománya foglalkozik a
newtoni időn át Einstein speciális
relativitáselméletével, a téridő matematikai modelljével, az időtágulással, az időutazással, de az idő
irányával is. Aztán pedig logika,
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logika, logika. Woody Allen szerint
pedig az idő lényegében nem más,
mint amit az óra figyel... Mi ennél
azért gyanakvóbbak vagyunk.
Stephen Hawking elméleti fizikus
is ennél jóval árnyaltabban látta az
idő nagy kérdéskörét. Egyik könyvében, Az idő rövid történetében
(1988) Hawking főleg saját nézetei és kutatásainak szemszögéből
vizsgálja a téridő modern fizikai

szaladna. Beszélgetés közben felvetjük, hogy nicsak, nemrégiben
volt szilveszter, most pedig lassan
már a nyárba érünk. De mindig
milyen átkozottul hosszú a reggeli gyűlés és eligazítás! A példák
pedig ezrével sorakoznak, mégis,
mindennek az oka hol keresendő?
,,…A pszichológia születésekor, a
19. század végén két gyökeresen
eltérő magyarázat született arra,

felfogását. Relativitáselmélet, ősrobbanás, feketelyukak. A könyv
hatalmas siker lett, 53 héten át
szerepelt a The New York Times és
205 héten át pedig a londoni The
Sunday Times eladási toplistáján,
de bekerült a Guinness-rekordok
könyvébe is mint a sikerlistán leghosszabb ideig szereplő mű.

miért érezzük abszurdnak, hogy
életünk utolsó 5 éve ugyanan�
nyi ideig tartott, mint a 10 és 15
éves korunk közti idő. Az egyik
magyarázat az amerikai William
Jamesé. Szerinte az évek látszó
lagos rövidülését az okozza, hogy
mindinkább egyneművé válik az
emlékezet tartalma, ami miatt a
visszatekintés is leegyszerűsödik.
Fiatal éveinkben, írja James, szinte
minden órában új élménnyel gaz
dagodunk, felfogóképességünk
élénk, így az ebből a korszakból
való emlékeink, akár egy fárasz

A pszichológia vizsgálatában

Bizonyára mindannyian éreztük
már, hogy bizonyos esetekben
mintha megállt volna az idő, más
esetekben pedig mintha csak úgy
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tó utazásról szólók, változatosak
és részletesek. Ám ebből az él
ményből minden évben a szürke
megszokás részévé lesz valami
anélkül, hogy tudatában lennénk.
Emlékezetünkben napok és hetek
mosódnak össze tartalom nélküli
egységgé; évek öblösödnek ki és
roskadnak össze.
Igen ám, de nem világos, miért
e megszokás? Kézenfekvő ma
gyarázatnak tűnik, hogy bizonyos
életkor után ritkulnak az újszerű
események, egyre több az ismét
lődés. […]
Egyszóval kevesebb újdonság =
gyorsuló évek? Lassítsunk, mert
ez még nem a végső magyarázat.
Egyesek leírják, hogy gyerekkoruk
ban a nyarak, sajnálatos módon,
nem teltek túl érdekesen. Szinte
semmi nem történt, mégis úgy
tűnt, hogy a nyár a végtelenségig
tart. Majd középkorú éveikbe érve,
lehetőségük nyílt változatos prog
ramokra – nyaraik mégis mintha
fénysebességgel repülnének el.
Akkor tehát nem igaz, hogy egy
változatos időszakot hosszabb
nak érzünk, mint egy olyat, amely
maga az állandóság? De igaz: ha
egyazon életkorban hasonlítunk
össze egy vadvízi evezéssel töltött
hetet egy szokásos munkahéttel,
akkor biztosan. Az újdonsági ha
tás tényleg erős. De van még egy
nála is erősebb: az életkori hatás.
A gyermekkori heteket az unalom
sem gyorsítja fel, az öregkori éve
ket pedig a szórakozás sem lassítja
le igazán. Időészlelésünkben, úgy
tűnik, életidőnk mondja ki az utol
só szót…”2
Forrás:
1 http://filofaktor.blog.hu/2014/
06/27/az_ido_csak_illuzio
2 http://tudomany.blog.hu/2014/
08/26/mitol_gyorsul_az_ido
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Üzemirányítási Osztály
Orbán Ottilia | Fotó: Bodajki Ákos

Kabai Péter
osztályvezető

Kiskunhalason született 1975ben, középiskolai tanulmányait is
ott végezte, ott érettségizett. Ezt
követően felvették a Budapesti
Műszaki Egyetem (BME) kihelyezett energetikai szakára Paksra.
Az atomerőműben primer köri gépészként kezdte a „szamárlétrát”
1996-ban, majd főgépész, reaktoroperátor lett. Munka mellett a
BME-n reaktortechnikai szakmérnöki diplomát szerzett. Öt évig
blokkügyeletesként dolgozott a 2.
blokkon az E műszakban, majd főtechnológus beosztásban három
évig tevékenykedett az Üzemviteli
Főosztály kötelékében.

A főtechnológusi kitérő után vis�szatért a 3. blokki E műszakba, és
felkészült az ügyeletes mérnöki
vizsgára. 2016 júliusában sikeres
hatósági vizsgát tett, majd az E
műszakban töltötte be az ügyeletes mérnöki pozíciót az Üzemirányítási Osztály osztályvezetői kinevezése idejéig. Most a műszakozás
véget ért, de szerencsére továbbra is az üzemviteli területen fog tevékenykedni.
Péter Pakson él családjával. Két
gyermekük van, Ákos (14) és Réka
(9). Szabadidejében szeret kerékpározni, horgászni, motorozni.
Nagy szerelmese a pálinkakészí-

tésnek és a vízi sportoknak. Soron következő nagy célja, hogy
fiával, Ákossal együtt evezzenek
a Dunán. Persze ehhez még meg
kell tanulnia megülni egy kajakot,
de számíthat Ákos segítségére,
hiszen ő már – legnagyobb büszkeségére – 7 éve űzi ezt a sportot.
Közelebbi közös tevékenységük,
amiben egyelőre ő segíthet a fiának, az a pünkösdi Moped Rallyn
való részvétel. Ez egy enduroverseny Budapest és Szeged között
segédmotor-kerékpárosoknak.
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Mittler László
üzemeltetésvezető

Pályakezdőként 1990. augusztus 16-án kezdett az atomerőmű
Reaktorosztályán mint primer köri
gépész.
Tíz évig volt primer köri gépész az
I. kiépítés A műszakjában. A főgépészi kijelölését és vizsgáját követően három évig volt főgépész,
szintén az A műszakban.
Reaktoroperátor 2004-ben lett,
majd 2009-ben turbinaoperátori és blokkügyeletesi vizsgát tett.
Az üzemviteli ranglétrát szinte
teljesen megjárta. A jelenlegi
üzemirányítás üzemeltetésvezetői

munkakörét 2013 óta látja el. Munkáját változatosnak és kihívásokkal telinek érzi, szereti csinálni, és
büszkeséggel tölti el, hogy itt dolgozhat. Feladata az üzemirányítással kapcsolatos értekezleteken,
egyeztetéseken való részvétel, a
szervezetet érintő feladatok kezelése. Fontosak számára a jó munkatársi kapcsolatok és a jó hangulatú munkahelyi légkör kialakítása.
Munkája elismeréseként az Atomerőmű Kiváló Üzemeltetője díjban
és Igazgatósági Nívódíj elismerésben is részesült.

László Pakson lakik családjával az
Öreghegyen. Feleségével, Judittal, aki fodrász, 14 éve házasok.
Két fiúgyermekük Milán és Ármin,
nyolc és tizenhárom évesek. A szabadidejét családjának, barátainak
és a sportnak szenteli. Biciklizik,
fut, kosarazik és edzőterembe,
néha evezni is jár.
A legfontosabb számára természetesen a családja. Szerencsére a
sport szeretete őket is megfertőzte, így sok közös programot tudnak szervezni.
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Adorján János
blokkügyeletes

Győrben végezett 2002-ben autógépész mérnökként, majd úgy
hozta a sors, hogy felvételre jelentkezett az erőműbe. A sikeres
felvételt követően tulajdonképpen
meg is kezdődött az erőműves pályafutása.
Természetesen, mint mindenki
más a kollégái közül, ő is végigjárta
az erőműben a ranglétrát. Turbinagépészként kezdett, majd turbinaoperátor és később turbinafőgépészként dolgozott a blokkokon,
műszakos beosztásban. Később
egy komoly lehetőséget kapott,
és öt éve jelölték betanuló blokkügyeletesnek, amihez primer köri
gépész-, primer köri főgépész- és
reaktoroperátori vizsgát kellett
tennie, és a legvégén pedig a
blokkügyeletesi vizsgát. Nehéz és
hosszú időszakon van túl, de már

nagyon büszke arra, hogy ilyen kitartó volt, és most már élesben is
blokkügyeletesként dolgozhat.
János élettársával él együtt Pakson. Mostanában leginkább a tanulás jutott számára, most pedig
újra élhet a hobbijának. Legkedvesebb szabadidős elfoglaltsága
a kirándulás, motorozás, kertészkedés.
A jövőt tekintve János szeretne minél több időt tölteni a családdal,
barátokkal, a munkahelyen tapasztalatokat szerezni az új munkakörében, hogy a lehető legjobban el
tudja látni feladatait, azaz továbbra is tanulni, tanulni, tanulni!
Arra a kérdésre, hogy mi a legfontosabb dolog az életében, egy válasz van: a család, amire az elmúlt
években kevesebb idő jutott, mint
szerette volna.
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Kenessey Zoltán
blokkügyeletes

Tanulmányait Pakson végezte, az
általános iskolát, a szakközépiskolát (Energetikai Szakgimnázium
és Kollégiumban) és a főiskolát
is. 2004-ben végzett a Budapesti
Műszaki Egyetem Gépészmérnöki
Karának energetikai mérnöki szakán. A főiskola befejezése után
még ebben az évben felvették az
Atomix Kft.-hez betanuló turbinagépészként. 2005-ben vizsgázott
le turbinagépésznek, és ekkor
vették át a Paksi Atomerőműhöz.
A szekunder körben a későbbiekben dolgozott turbinaoperátorként, majd turbinafőgépészként.
2013-ban jött a lehetőség hogy
betanulhat
blokkügyeletesnek.
Komoly kihívásnak tekintette és
örömmel kezdte meg a betanulást. A primer köri ranglistát is végig kellett járnia, ahol primer köri

gépészi, főgépészi, majd reaktoroperátori, majd 2018. április 24én sikeres blokkügyeletesi vizsgát
tett.
Nagy büszkeséggel tölti el, hogy
az atomerőműben dolgozhat, kevés embernek adatik meg, hogy
ilyen fontos berendezéseket üzemeltethet.
Céljai között szerepel a folyamatos
szakmai fejlődés, és a munkájával
szeretne hozzájárulni az erőmű
biztonságos üzemeltetéséhez.
Zoltán Pakson él a feleségével és
két gyönyörű kislányával. Emili
négyéves, Szofi pedig négy hónapos. Szeret focimeccsekre járni, de
jelenleg igyekszik minden szabadidejét a családjával tölteni.
A legfontosabb dolog az életében
az, hogy a családjában mindig boldogság és egészség legyen.
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Ne a toronyórát láncostul!
Vadai Zsuzsa | Fotó: Juhász Luca

Majoros János
–– Mikor és honnan érkeztél Paks
ra?
–– Székesfehérvári vagyok, és
1981-ben jöttem a Paksi Atomerőmű Vállalat Rendészeti Osztályára. Az iskoláimat Veszprémben
végeztem, fémipari, illetve vegyipari technikusi oklevéllel rendelkezem. Az élet úgy hozta, hogy
1970-től rendészeti vonalon dolgoztam, ezért örömmel fogadtam
el az erőműben a rendészeti és vagyonvédelmi előadói munkakört.
Közel 24 évig egy munkahelyen és
egy íróasztalnál dolgoztam. Szerettem a munkámat, igaz nem egy
hálás feladat a rend és a vagyon
védelme, de akikkel összehozott a
sors bizonyos esetekben, elmondhatják, hogy a „kapitányi” külső
mögött egy engedékeny szív lakozik. Nagy elismerés volt a számomra, amikor 2002-ben megkaptam
a Céggyűrű kitüntetést, hiszen a
kollégák és a dolgozók szavazatai
alapján adják a munkáját jól végző
dolgozóknak. Mindig megmaradtam embernek, és büszke vagyok
arra, hogy itt dolgozhattam, és
2003-ban 45 éves munkaviszony
után vonultam nyugdíjba.
–– Az erőműben aktív részese
voltál a szakszervezeti munkának,
mint nyugdíjas is maradtál ezen a
területen?
–– A szakszervezetben régóta tevékenykedem, már megkaptam az
50 éves szolgálatért járó plakettet.

Aktív koromban toborozni kellett
a munkavállalókat, de a nyugdíjba
vonulás után is szakszervezeti tag
maradhat az illető. Iparágon belül is példaértékű és kiemelkedő,

plakettet. A legrégebbi kiváló aktivistánk 1948 óta szakszervezeti
tag, és a 90 éves születésnapján
megköszöntöttük. A PADOSZ segélyezési bizottságának vagyok az

hogy sikerült egy olyan csapatot
összeverbuválni a nyugdíjba vonult aktivistákból, akik továbbra
is végzik a feladataikat, segítik a
munkát. 2006-ban alakítottuk meg
a nyugdíjastagozatot 111 fővel,
mára 352-en vagyunk. Hely szerinti
csoportok vannak, Pakson 15, vidéken 13, szinte az ország minden
részén vannak tagjaink. Legutóbb
Vácdukára mentünk egy kedves
nyugdíjasunkhoz, hogy személyesen adjuk át az 50 éves jubileumi

elnöke, az információs bizottság
munkacsoportban a PADOSZ újság társszerkesztője.
–– Nyugdíjasokkal
beszélgetve
többen említették a neved, hogy
segítettél nekik. Mikor van mind
erre időd?
–– Tulajdonképpen én a bajba jutott embereken mindig szerettem
segíteni, legfontosabb dolognak
tartom a kölcsönös tiszteletet, az
összetartást és a szeretetet. Nekem nagyon nagy örömöt jelent,

NYUGDÍJASAINK
ha valaki bizalommal fordul hozzám, és megosztja velem a gondját, és már akkor látom a megoldás
kulcsát. Nyitva állnak előttem azok
az ajtók, ahol a szükséges kéréseket, problémákat el tudom mondani. Mindig azt szoktam mondani, hogy kérni tudni kell, soha sem
toronyórát láncostul, de szeretem
a harangok játékát.
A Humán Alapítvánnyal nagyon
korrekt kapcsolatom van, és ha a
bajban segíteni kell, akkor összefogva az ő segítségükkel támogatjuk a nehéz élethelyzetbe került
aktív és nyugdíjas dolgozóinkat.
Érzem, hogy tisztelnek, becsülnek, és talán szeretnek is, de nem
a szép szememért és a hulló hajamért, hanem mindig látják bennem az embert.
–– A segítségben mi a legnehe
zebb feladat?
–– A legeslegnehezebb dolog az,
amikor valaki a halálos ágyán azt
kéri, hogy én búcsúztassam el, ez
nagyon nehéz. Sajnos ebben van
gyakorlatom. Egyházi temetésen
a pap nem járul hozzá a polgári
temetéshez, de ha mint kollégát
elbúcsúztathatom, annak semmi
akadálya sincs.
A rengeteg szomorú eset között
azért sikerélményeim is vannak, és
ez ad nekem erőt, hogy csináljam,
vagyis csináljuk, mert egyes szám
első személyben sosem nyilatkozhat egy tisztségviselő. Az Atomerőmű újságnál 1982-től 2007-ig
voltam a szerkesztőbizottság tagja, és az én javaslatomra lett bevezetve a gyászjelentés az újságban.
–– Aktív nyugdíjasként időbeosz
tást és logisztikát kell végezned a
feladataid ellátásához?
–– Igen, előre kell terveznem az
előttem álló feladatokat. Hetente
kétszer, kedden és pénteken az
erőműben vagyok, negyedévente

járunk az egyesült villamos ipari trösztbe, de van, amikor egész
héten intézem a nyugdíjasok
ügyeit. Az idén 75 éves leszek,
és a harmadik ciklusomat töltöm
a PADOSZ-nál, 12 éve vagyok a
nyugdíjasok képviselője. Szeptemberben lesz a rendkívüli közgyűlés,
és nagyon remélem, hogy megbízható embernek fogjuk átadni
a stafétabotot. Nekem az életem
a munkám, és örömmel csinálom,
sokszor egy köszönőszó nagyon
sokat jelent a számomra.
–– Kérlek, mutasd be a családodat!
–– Feleségem egészségügyi vonalon dolgozott, az idén ünnepeltük a 38. házassági évfordulónkat.
Lányunk, Annamária dísznövénykertész végzettségű, Budapesten
él a családjával, gyermekeik Konrád (11) és Milán (6) a szemünk fénye. Konrád eminens diák, kitűnő
tanuló, szaval, színházban főszerepeket játszik, énekel, táncol, rajzol,
hokizik az Újpesti Sportklubban,
és amihez hozzányúl, az arannyá
válik a kezében.
Az első házasságomból két fiam
született, János 54 éves extáncművész, Budapest táncbajnoka volt
1986-ban, a Maximban táncolt.
Ausztriában dolgozik már 28 éve,
komoly tánciskolát vezet. Csepregen egy csodálatos házat épített,
és ott él a családjával. Két lányunoka van: Bianka (22) és Mirella (10).
Családunk hatalmas tragédiája,
hogy István fiamat 41 éves korában
elvesztettük, aki mentős tisztként
dolgozott. Nagyobb tragédia nem
kell a szülőnek, mint amikor a fiát
eltemeti. Az elvesztését nem lehet
feldolgozni, de az aktív munkába való részvétel kicsit feledtetni
tudja ezt a tragédiát. A régi sebek
mindig felszakadnak, amikor szirénázó mentőt hallok, de Székesfehérváron a mentőállomás felé nem
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tudok menni, mert tudom, hol
parkolt a fiam, és még a mai napig is hihetetlen, hogy itt hagyott
bennünket. Andrea lánya (20)
rendszeresen jön hozzánk a többi
unokánkkal együtt, imádnak a nyaralónkban együtt lenni velünk.
–– Hol van a nyaralótok?
–– Tudatosan készültünk a nyugdíjra, és megteremtettük magunknak és a családunknak a legideálisabb pihenést.
Egy félkész nyaralót vettünk a
gerjeni Kovács-majorban, és minden igényt kielégítőnek megcsináltunk, komplett berendezéssel,
klímával felszerelt a ház, úszómedencével, rózsákkal virágzó bokrokkal, füvesített területtel. Nyaralónkat Rózsa Laknak neveztük el,
ahol áprilistól októberig a madárcsicsergésre ébredünk, a csend
és a nyugalom szigete, igazi pihenést biztosít a családunk számára.
Édesanyám faddi születésű, ott
nyugszik a temetőben, és amikor
a saját virágainkkal emlékezünk rá,
az nagyon jó érzés. Fiatalkorunkban sokat utaztunk, évtizedeken
keresztül kempingeztünk, bejártuk
az országot, elmentünk a bolgár, a
román tengerpartra, Szlovákiába,
Lengyelországba, Görögországba
és még sok országba, de mára a
kényeztetést választjuk a kedves
nyaralónkban.
–– Milyen terveid vannak a tarso
lyodban?
–– Mostanában azon dolgozom,
hogy az építkezésen elhunyt dolgozók emlékére egy márványtáblát helyezzünk el, hiszen ők is
hozzájárultak a munkájukkal, hogy
Magyarország első atomerőműve
felépült. Szeretnék részese lenni,
a több mint 1800 erőműves nyugdíjassal együtt a vállalat szervezésében megrendezett negyedik,
2020. évi nyugdíjas-találkozónak.
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„A »koronát« a blokk elindulása tette föl”
Orbán Ottilia | Fotó: Bodajki Ákos

Fenyvesi Gábor
–– Mi volt az oka annak, hogy a
Paksi Atomerőműbe jelentkeztél
dolgozni?
–– Az erőmű előtt a Borsodi Hőerőmű Vállalatnál dolgoztam mint
elektrikus, és onnan vonultam be
sorkatonai szolgálatra. A katonaság ideje alatt mezőgazdasági
munkán voltunk a Dunaújváros
melletti Kisapostagon. Abban az
időben nagy volt itt a forgalom a
már épülő erőmű területén. Felvetődött bennem, hogy ha visszamegyek a borsodi erőműbe dolgozni,
akkor megnézem, hogy el lehet-e
ide jönni munkát vállalni. A borsodi
erőműben nagy volt az ellenállás,
hogy a PAV-hoz szakembereket engedjenek el (mivel többen is eljöttünk volna), és ez elég hosszú huzavonát eredményezett, illetve utána
még a család idejövetele is további
nehézségekkel járt.
–– Hogyan kezdődött a pályafutá
sod?
–– A 10. számú szakmunkásképző
intézetbe villanyszerelőnek tanultam. A gyakorlati képzési időmet a
borsodi erőműben töltöttem. A kiváló eredménnyel elvégzett iskola
után a villamos laborba kerültem.
Az ott eltöltött idő alatt leérettségiztem, majd 1979-ben elektrikusi
képesítést szereztem, és a kisipari
mestervizsgát is letettem. Mivel
az akkori munkakörömnek köszönhetően jó kapcsolatokat ápoltam
a villamos üzemvitellel, az ottani
kollégák „átcsábítottak” az üzemvitelre. Persze a váltóműszakból

származó magasabb jövedelem se
volt elhanyagolható. Innen vittek el
sorkatonai szolgálatra.
Mire engedélyezték az áthelyezésemet, akkor már üzemelt az 1.
blokk. Ez 1983. június 1-jén volt. Az
1. blokk D műszakában kezdtem
mint elektrikus. Elvégeztem a belépés utáni kötelező tanfolyamokat. A sikeres vizsgák után, már a 2.
blokk üzembe helyezése folyt. Mire
3. blokk indítása volt folyamatban,
már szakmailag is a megfelelő
szintre jutottam. A hatósági vizsga
letétele után vezető elektrikusként
folytattam a munkámat. Időközben
megszereztem az erőművön kívül
villamosenergia-ipari
technikusi
végzettséget. Sokat köszönhetek
Süli Jánosnak, aki akkor a Villamos
Üzemviteli Osztály osztályvezetőjeként dolgozott. Az ő biztatására
jelentkeztem az Óbudai Egyetem
Kandó Kálmán Műszaki Főiskolára,
és 1995-ben villamos energetika
szakán jó eredménnyel diplomát
szereztem. Az iskola elvégzését
követően az I-es kiépítésen villamos művezetőként dolgoztam pár
évet, majd több mint tíz évig villamos szolgálatvezető voltam több
műszakban. Az Üzemviteli Biztonságfelügyeleti Osztályra kerültem,
és mát több mint tíz éve vagyok a
Biztonsági Igazgatóságon. Először
mint biztonsági mérnök, majd főtechnológus munkakörben. Feladataim közé tartozik a villamos
rendszerek biztonsági felügyelete,
valamint a rendszerek OAH-jelentésekkel kapcsolatos feladatainak
ellátása. Emellett aktívan segédkezem a társosztállyal együttműköd-

ve a villamos üzemzavarok kivizsgálásában is.
–– Nagyon jól működő mentori,
beilleszkedési program működik
az atomerőműben. Annak idején
hogyan működött ez? Volt valami
hasonló program? Az „ifjú titáno
kat” segítette valami vagy valaki?
–– Sajnos nem igazán. Abban az
időben, mindenkiben nagy lelkesedés volt az iránt, hogy az atomerőművet együtt építjük. A tudás
megszerzésén versenyeztünk, azt
tekintettük példaképnek, aki többet tudott nálunk. Mi is szerettük
volna ezt a tudást megszerezni, és
bújtuk a könyveket, jegyzeteket
és a rajzokat, kerestük azokat a lehetőségeket, hogy minél jobban
megismerjük a szakmát, sőt rátekintésünk, rálátásunk legyen más
szakterületekre is. Akkor ez igazi
csapatmunka volt. Mindenki fiatal
volt, és lelkes.
Néha eszembe jutnak a régi idők,
és sokszor szívesen emlékszem
vissza az akkor történtekre, melyeket olykor anekdotákként mesélek
el a kollégáimnak. Ott lehettem a
2-3-4. blokki indításokon. De mégis az előkészületi (indítás előtti)
időszak volt mindig a legizgalmasabb, legérdekesebb. Komoly
ellenőrzési munkák folytak, szigorúan mindent többször átnéztünk,
hogy biztos minden jó legyen, jól
működjenek a rendszerek. Amikor
a rendszerek próbáit sikeresen elvégeztük, a „koronát” a blokk elindulása tette föl.
Sajnos az erőmű üzemeltetésében a létszámstop miatt kimaradt
egy korosztály. Így sokáig nem
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volt szükség a tudás átadására.
Ezt az erőmű pár éve felismerte,
és mentori programot indított.
Az üzemviteli tapasztalataimat
több munkaköri jegyzet formájában igyekeztem átadni. A fiatal kollégák oktatásában is aktívan részt
veszek mint oktató az erőmű által
szervezett elektrikusi tanfolyamokon. Aki hozzám fordul, annak
most is szívesen segítek.
–– A magánéletedről mesélnél egy
kicsit? Család, hobbi, szabadidő?
–– Amikor ideköltöztünk már megszületett a kislányunk, Helga. Gá-

gozik, és elégedett. Feleségem,
Anna a dunaújvárosi kórházban
dolgozik mint laborasszisztens.
Gyermekeim „sajnos” Budapesten élnek, de gyakran találkozunk.
Helga férjhez ment, és három gyönyörű unokával ajándékozott meg
minket. Nemcsak nagyszerű anya,
de sikeres vállalkozó mint business
coach és belsőépítész. A legtöbb
szabadidőnket természetesen az
ikrekkel Zentével, Zéténnyel és hároméves húgukkal, Alinával töltjük.
Az unokák megszületése előtt sokat jártam horgászni és vitorlázni.

múltam arra kötelez, hogy ha az
unokáim nagyobbak lesznek,
megtanítsam őket a víz szeretetére. Pakson családi házban lakunk,
és a ház körüli teendőkből elég
sok jut még. Viszont, ha időm engedi, szívesen lejárok a tavakhoz
horgászni, és szívesen „főzőcskézek” a barátok és családom részére. Napi elfoglaltságot jelent
a család kedvence, a fiam Panka
nevű hétéves magyar vizslája, aki
igényli a napi mozgást, ezzel ösztönözve minket a sétákra.
A családot fontosnak tartom. Egy

bor fiam már itt született Pakson.
Természetesen mindketten itt
jártak iskolákban. Érettségi után
a kislányom elment a Veszprémi
Egyetemre, ahol gazdálkodási szakon szerzett közgazdászoklevelet.
Gábor fiam a középiskola után a
Budapesti Műszaki Egyetemen
okleveles villamos mérnökként
végzett. Követte az apai pályát.
A sors fintora, hogy nem sikerült
ide az erőműbe bekerülnie, holott atomerőmű-ösztöndíjas volt.
Jelenleg egy nyugati cégnél dol-

Részt vettem a Paksi Atomerőmű
Horgászegyesület és az ASE VSC
munkájában is. A dolfin hajóosztály megalakításánál is „bábáskodtam”. A Balatonon rendezett
vitorlásversenyekről csapatunk sok
aranyérmet és kupát hozott el. Barátaimmal és fiammal többszörös
országos bajnokok vagyunk.
–– Mit tervezel a jövőre nézve?
Vannak-e különleges terveid?
–– Míg az unokák nem lesznek
kicsit nagyobbak, addig különösebb tervek nincsenek. A vitorlás

kicsit az erőműves műszakozás
háttérbe szorította őket, most úgy
érzem, hogy van mit pótolnom.
Eddig ők alkalmazkodtak hozzám.
Emlékszem, hogy a hétvégéket
szinte soha nem tudtuk együtt
tölteni a műszakozás miatt. Sokat
köszönhetek feleségemnek, hisz
több mint harminc évet műszakoztam. Ebből látszik, hogy úgy nőttek fel a gyermekeim, hogy sokat
volt távol az édesapjuk. Így talán
most vissza tudok adni nekik egypár évet.
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SPORT

Kell egy kis áramszünet…
Tóth Márton | Fotó: internet
…időnként mindenkinek. Az élsportolók életében, akiknek hétről hétre, versenyről versenyre csúcsformát kell hozniuk, nagyon nagy hangsúlyt kap a regeneráció, az edzések, szezonok közti pihenés. Aki
nem tud ellazulni, az nem fog tudni megfeszülni – lehet sokszor hallani sportolói berkekben.
Sportágfüggő, hogy kinek hogy
alakul egy idény, mikor vannak a
versenyek, meccsek, mikor ér véget a szezon, mikor kezdődik az
alapozás. Azokat a sportágakat,
amelyek az időjárás miatt csak bizonyos időszakokban űzhetőek –
ilyen az evezés és a kajak-kenu is –,
idénysportágnak nevezik. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy
amint beborul az ég és lecsökken
a hőmérséklet 10 Celsius-fok alá,
akkor ezek a sportolók abbahagyják az edzéseket, és a medvékhez
hasonlóan téli álmot alszanak.

A nagyjából novembertől márciusig tartó időben kőkemény alapozás folyik erőt és állóképességet
fejlesztő edzésekkel. Általában futás, úszás, erősítés triumvirátusban
mozog ez a pár hónap, de gyakran
a monotonitást megtörni hivatott
biciklizés, sífutás is színesíti a programot. A vízi sportágakban – mint
az evezés és a kajak-kenu – a nyári
hónapokban zajlanak a versenyek,
ekkor van a csúcsrajáratás, és ős�szel van az a pár hét, amikor valami
teljesen más elfoglaltságot űzve
tud feltöltődni a versenyző.

A csapatsportágakban hetente
kell hozni a formát, más a terhelés,
itt is kiemelt szerepe van az alapozásnak, ugyanis nem mindegy,
hogy a szezon végére tudja-e hozni az együttes a jó teljesítményt.
A továbbjutásos rendszerű sportágakban, mint a kosárlabda is, ennek külön pikantériája van, ugyanis
az alapszakaszban is kell hozni a
formát a továbbjutáshoz, utána
pedig minden tartalékot mozgósítva kell kifutni a pályára, hiszen
ekkor a felsőházi meccseken már a
bajnoki helyezések múlnak. A baj-
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noki pontvadászat után következik
a pihenő, ami alatt a játékosoknak
fel kell töltődni annyira, hogy bírják
a következő szezont.
Vannak olyan sportolók, akiknek
a szünet nemcsak pár hónapig
tart, hanem akár több év kihagyás
után térnek vissza a versenypályá-

Michael Jordan

A levegő ura 1993 októberében
jelentette be először visszavonulását: „Elértem a karrierem csú-

ra. Ezt főleg azok tudják megtenni, akiknek olyan anyagi hátterük
van, hogy ezt a pár év kihagyást
ne érezzék meg. Persze sokszor
az ilyen szünetek nem tervezettek,
hiszen nehéz kilépni a sportolókat körülölelő burokból: az addig
sztárként kezelt versenyző a karrier

befejezése után egy addig számára ismeretlen világba kerül, a civil
világba. Sokan nem feltétlenül találják itt a helyüket, ezért térnek
vissza a sportágukhoz, de persze
sokan tudatosan hagynak maguknak időt az újratöltődésre.

pontot, 6,1 lepattanót, 3,8 gólpasszt és 1,5 labdaszerzést jegyzett. 2003-ban, 40 évesen vonult
vissza, ekkor érte el a 30 000 pontos álomhatárt is.

beállítani (2003–2007). Ő volt az
első igazi teniszsztár, egy év alatt
egymillió dollárt ütött össze,
majd 1983-ban bejelentette vis�szavonulását.
Az időközben a faütőket grafitra
cserélő teniszvilágot meglepte a
svéd legenda visszatérése a 90es évek elején, aki két év és 12
egymás után elvesztett mérkőzés
után végleg szögre akasztotta az
ütőjét.

Björn Borg

A svéd teniszező, aki a mérkőzéseken mutatott érzelemnyilvánítások hiánya miatt a Jégember
becenevet kapta, 1981-re, 25 éves
korára világelsőségével felért a
csúcsra, hatszor nyerte meg a
Roland Garrost (1974, 1975, 1978,
1979, 1980, 1981), és sorozatban
ötször győzött Wimbledonban
(1976, 1977, 1978, 1979, 1980), amit
2007-ben Roger Federer tudott

csát. Úgy érzem, már semmi mást
nem tudok bizonyítani”. Az ekkor
30 éves Jordan egy rövid baseballos kiruccanás után egy igen
frappáns sajtóközleménnyel tudatta, hogy folytatja kosaraskarrierjét: „I’m back.” Ezt követően
a Chicago Bulls vezéreként zsinórban három bajnoki gyűrűt
szerzett, és mindhárom idényben
ő lett a liga legértékesebb játékosa, MVP-je. A következő vis�szavonulás utáni visszatérése (a
Washington Wizards) már nem
volt ilyen fényes, sok sérülést szedett össze, de utolsó szezonjának
átlagai nem mutatnak rosszul: 20
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George Foreman

Az ökölvívóknál nem ritka az idősebb boxolók tündöklése, de
George Foreman 10 kihagyott év
után ért újra a csúcsra. 1972 és
1974 között uralta a nehézsúlyt,
38 ellenfele közül 35-öt padlóra küldött, ám kikapott az ereje
teljében lévő Muhammad Alitól,
ami el is indította a lejtőn, és
1977-ben letette a kesztyűt. 1987ben kijelentette, hogy pénzt,
Mike Tyson fejét és a világbajnoki
címet akarja.
45 évesen, 1994-ben, huszonegy
sikeres ütközet után ismét világbajnoki címért öklözhetett. A Las
Vegas-i mérkőzésen a nála csaknem 20 évvel fiatalabb Michael
Moore volt az ellenfele, akit a tízedik menetben padlóra küldött,
így a legidősebb nehézsúlyú világbajnokká vált a boksztörténelemben.
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RETRÓ

Kényszerszünet
Orbán Ottilia | Fotó: Archívum

Az osztályra bekerülve az új kolléga kényszert érzett arra, hogy
elfojtsa saját szorgalmát, mert a
többiek strébernek tartanák.
Kényszert érzett arra, hogy mégis
valami újat és maradandót alkosson.
Sikerült. Kényszerszünetet.
Atomerőmű újság, 1983. május

BABAHÍREK
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Nevem: Bedécs Bella
Születésem helye, ideje: Kecskemét, 2018. február 20.
Születéskori súlyom: 4300 g, hosszúságom: 55 cm
Testvérem: Levente. Anya: Bedécs Andrea
Apa: Bedécs Mihály, a Külső Technológiai Osztályon gépész
Nevem: Kiss Hanna
Születésem helye, ideje: Szekszárd, 2018. február 24.
Születéskori súlyom: 2820 g, hosszúságom: 53 cm
Első gyermek vagyok a családban.
Anya: Kissné Barna Edina, az Atomix Kft.-nél szekunder köri takarítónő,
Apa: Kiss Ferenc, a Reaktor- és Készülék-karbantartó Osztályon nukleáris karbantartó lakatos
Nevem: Németh Dominik
Születésem helye, ideje: Mohács, 2018. április 3.
Születéskori súlyom: 3060 g, hosszúságom: 52 cm
Testvéreim: Liza és Emma
Anya: Németh-Etessy Zsanett, jelenleg itthon van velünk.
Apa: Németh Zsolt, a Turbina Osztályon betanuló blokkügyeletes
Nevem: Lisztmajer Vencel
Születésem helye, ideje: Pécs, 2018. április 5.
Születéskori súlyom: 3680 g, hosszúságom: 51 cm
Testvérem: Botond. Anya: Pólya Zsófia. Apa: Lisztmajer Balázs, az Építészeti és Szakipari Szerviz Osztályon karbantartási műszaki ellenőr

Nevem: Dávid Milán
Születésem helye, ideje: Kecskemét, 2018. április 10.
Születéskori súlyom: 2600 g, hosszúságom: 50 cm
Testvérem: Benedek. Anya: Véner Melinda, az Atomix Kft.-nél
pénzügyi előadó. Apa: Dávid László, vállalkozó-asztalos
Nevem: Mátrai Mira
Születésem helye, ideje: Szekszárd, 2018. április 17.
Születéskori súlyom: 3120 g, hosszúságom: 54 cm
Testvérem: Szófia
Anya: Mátrai-Füzi Adrienn, a PANNON Halláscentrumban audiológus
Apa: Mátrai Zsolt, Technológiai Oktatási Osztályon osztályvezető
Nevem: Bérces Bence Máté
Születésem helye, ideje: Szekszárd, 2018. április 25.
Születéskori súlyom: 4550 g, hosszúságom: 59 cm
Testvéreim: Balázs és Barbara. Anya: Bércesné Vörös Viktória,
Atomix Kft. Apa: Bérces Attila, Atomix Kft.
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Gyászközlemények

Az atomerőmű dolgozói megőrzik elhunyt munkatársaik emlékét.

Mácsai Zoltán (1959–2018)

2018. április 20-án, életének 59. évében elhunyt Mácsai Zoltán,
az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. munkavállalója. 1959. július 24-én
született Bonyhádon. 1984. március 7-én vették fel a Paksi Atomerőmű Vállalathoz. 2018. április 14-től kezdődő felmentési idejéig
a Dozimetriai Osztályon dolgozott dozimetriai szolgálatvezető
munkakörben. Temetése 2018. május 4-én, Pakson, a Fehérvári
úti temetőben volt, ahol családja, barátok, ismerősök, volt munkatársak vettek tőle végső búcsút.

Kovács-Ferencz László

(1943–2018)

2018. április 21-én, életének 75. évében elhunyt Kovács-Ferencz
László, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa. 1943. február
20-án született Sáta községben. 1979. október 30-án vették fel
a Paksi Atomerőmű Vállalathoz. 2010. augusztus 1-jén történő
nyugdíjazásáig az Üzemviteli Igazgatóságon ügyeletes mérnök
munkakörben dolgozott. Temetése 2018. május 3-án, a dunaújvárosi temetőben volt, ahol családja, barátok, ismerősök, volt munkatársak vettek tőle végső búcsút.

Bárdosi János (1947–2018)

2018. április 26-án, 71 éves korában elhunyt Bárdosi János, az
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa. 1947. március 13-án született Pestszenterzsébeten. 1983. február 15-én vették fel a Paksi
Atomerőmű Vállalathoz. 2004. december 31-én történő nyugdíjazásáig a Rendészeti Osztályon dolgozott FBŐ-parancsnok munkakörben. Búcsúztatása 2018. május 12-én, Pakson, a Fehérvári úti
temetőben volt, ahol családja, barátok, ismerősök, volt munkatársak vettek tőle végső búcsút.

Szauer Zoltán
(1948–2018)

2018. április 25-én, életének 69.
évében elhunyt Szauer Zoltán, az
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa. 1948. augusztus 8-án született Siklóson. 1978. január 2-án
vették fel a Paksi Atomerőmű Vállalathoz. 2007. január 1-jén történő
nyugdíjazásáig a Gépész Műszaki
Osztályon dolgozott technológus
munkakörben.
Temetése 2018. május 17-én, a pécsi köztemetőben volt, ahol családja, barátok, ismerősök, volt munkatársak vettek tőle végső búcsút.

Hajnal Géza (1954–2018)

2018. május 2-án, 63 éves korában elhunyt Hajnal Géza, az MVM
Paksi Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa. 1954. május 7-én született Ercsiben. 1980. augusztus 1-jén vették fel a Paksi Atomerőmű Vállalathoz. 2007. december 31-én történő nyugdíjazásáig az Armatúra- és Csővezeték-karbantartási Osztályon vezető szerelőként
dolgozott. Búcsúztatója 2018. május 11-én volt, ahol családja,
barátok, ismerősök, volt munkatársak vettek tőle végső búcsút.

Keresztes János (1946–2018)

2018. május 8-án, életének 72. évében elhunyt Keresztes János,
az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa. 1946. március 28-án
született Szekszárdon. 1988. június 15-én vették fel a Paksi Atomerőmű Vállalathoz. 2001. június 26-án történő nyugdíjazásáig a
Gépész Szerviz Osztályon dolgozott esztergályos munkakörben.
Temetése 2018. május 22-én, a szekszárdi alsóvárosi temetőben
volt, ahol családja, barátok, ismerősök, volt munkatársak vettek
tőle végső búcsút.

Sipos József
(1946–2018)

2018. április 26-án, 71 éves korában
elhunyt Sipos József, az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt. volt munkavállalója. 1946. szeptember 18-án született Pakson. 1979. február 5-én
vették fel a Paksi Atomerőmű Vállalathoz. 1989. március 1-ig a Beruházási Osztályon dolgozott osztályvezető munkakörben.
Temetése 2018. május 5-én, Pakson, a Kálvárián volt, ahol családja,
barátok, ismerősök, volt munkatársak vettek tőle végső búcsút.

GONDOLATOK
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Kikapcsolódás vagy bekapcsolódás?
Prancz Zoltán | Fotó: Juhász Luca

A szünettel, a vakációval, a hétvégével, a szabad- vagy
ünnepnapokkal jószerével elválaszthatatlanul ös�szeforrt a gondolkodásunkban és az életvitelünkben
a kikapcsolódás fogalma. Ám ezekben a különleges
időszakokban – Pilinszky János szójátékával élve – a
kikapcsolódás mellett legalább annyira bekapcsolódásra lenne szükségünk.
A szünetek közül is kiemelkedik a heti munkaszünet.
Nemcsak azért, mert ez a leggyakoribb a jobbára
évenként ismétlődő ünnepnapok vagy vakációk sorában, hanem azért is, mert maga a hét különleges
időperiódus. Míg életünk egyéb időperiódusait csillagászati ciklusok határozzák meg – így a napot a Föld
saját tengelye körüli forgása, a hónapot a holdciklus,
az évet pedig a Föld Nap körüli keringése –, addig a
hét nem vezethető vissza kozmikus mozgásra. A heti
hatnapi munkából és egynapi munkaszünetből álló
időbeosztás az emberiség egyik legrégebbi öröksége. Ősiségéről nem kisebb súlyú forrás tanúskodik,
mint a Tízparancsolat. A negyedik parancsolat a teremtés isteni példaadásából eredezteti a hat plusz
egy napos tagolást: „Megemlékezzél a szombatnap
ról, hogy megszenteld azt (értsd: válaszd el a többi
naptól – P. Z.). Hat napon át munkálkodj, és végezd
minden dolgodat, de a hetedik nap az Úrnak, a te Is
tenednek szombatja. Semmi dolgot se tégy azon se
magad, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgálóle
ányod, se barmod, se jövevényed, aki a te kapuidon
belül van. Mert hat napon teremtette az Úr az eget és
a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a he
tedik napon pedig megnyugodott. Azért megáldotta
az Úr a szombat napját, és megszentelte azt.”
Visszatérve a kikapcsolódás kontra bekapcsolódás
kérdéséhez, a szünet, avagy az ünnep azáltal lesz
tehát lényegileg más, emelkedettebb a hétköznapoknál, hogy kontúrosan elválik azoktól. Ez egyrészt
valóban kikapcsolódást takar, abban az értelemben,
hogy szüneteltetjük és kipihenjük a köznapok fáradalmait, legyenek azok bár fizikai vagy szellemi jellegűek. Másrészt azonban bekapcsolódásra is szükségünk
van, mégpedig azért, hogy ne tartalmatlanul, hanem
különleges tartalommal megtöltve teljenek ezek az
értékes órák, napok. Egy, a fentebb idézett parancso-

lathoz fűzött bibliai kép szerint, a nyugalomnap helyes
megélése esetén a föld magas helyein hordoztatunk,
azaz kiléphetünk a létfenntartás gyakorta megterhelő folyamataiból, fölébe emelkedhetünk az életidőnk
nagy részét kitöltő technikai jellegű problémamegoldásoknak, így testileg-lelkileg felüdülhetünk, és
életünk olyan lényegi dolgainál időzhetünk, amelyek
révén ember voltunk nyilatkozik meg, mondhatnánk:
amiktől emberek vagyunk, s nem csupán élőlények.
Címadó szójátékunkra visszautalva, kikapcsolódásról és bekapcsolódásról kell tehát beszélnünk, még
inkább megélnünk ezeket. Így valósulhat meg, hogy
– Pilinszky kapcsolódó gondolataival összegezve – a
napi felelősségből nem szimplán ünnepi felelőtlenségbe menekülünk, hanem az ünnep, avagy a helyesen felfogott szünet az élet egészébe való visszatalálás lehetőségét kínálja számunkra.

