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Köszöntő
Dr. Kovács Antal
kommunikációs igazgató
Fotó: Bodajki Ákos

Kedves Olvasók!
A kettősség az univerzum építőeleme – filozófiai iskolák és világvallások foglalkoznak a természetével.
Mindennapi életünkben is rengeteg példát találunk
az egymást vonzó-taszító ellentétekre. Az egyik ilyen
a technikai fejlődés és a természet kettőse. Az iparosodás kezdetekor még nem látszott, ma azonban
tudjuk, hogy az emberi elme által kreált fejlődésnek
ára van, és amiről azt hittük, hogy az életünket feltétel nélkül jobbá, hosszabbá, boldogabbá teszi, az egy
bizonyos ponton túl pont ellentétesen hat, elpusztítja azt a környezetet, amelyben élnünk kell. Kemény
munka olyan megoldásokat keresnünk, amelyek a
középúton tartják az emberiség fejlődését, úgy biztosítanak gyermekeink számára kényelmesebb életet,
hogy az hosszú távon is fenntartható legyen. Az egyik

ilyen megoldás jelen tudásunk szerint az atomenergia, amely megbízhatóan, nagy mennyiségben képes
előállítani a modern élethez szükséges áramot – de
közben kíméletes a természettel.
Októberi lapszámunkban megnézzük, a közvetlen
környezetünkben milyen egymást vonzó – látszólagos
vagy valódi – ellentétpárokat találunk. Körbejárjuk,
vajon a belső ellenőr a szervezet páriája vagy elismert
kolléga, rákérdezünk, hogy Paks kis városa hol tart
a nagyvárossá válás útján, és igyekszünk mindenkit
érintő ellentéteket új szemmel nézni: például a család és karrier kérdését, azt, hogy a párválasztásban
vajon az ellentétek vagy a hasonlók vonzzák egymást,
és megnézzük, milyen aktív sportolóként élni bőven a
szépkorúság határán túl.
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Az asztal másik oldalán
Belső ellenőrzés az atomerőműben
Prancz Zoltán | Fotó: Juhász Luca, Bodajki Ákos, internet
Árt-e a baráti-kollegiális kapcsolatnak, ha a munkatársadat kell ellenőrizned? Egyáltalán, szükségszerűen érdekellentétet jelent-e az ellenőrzés? Az atomerőművekben, illetve a legtöbb ipari létesítményben
bevett gyakorlat, sőt törvényi előírás a működés adott elemeinek, részfolyamatainak a saját erőforrásokkal megvalósított ellenőrzése, azaz egyfajta önvizsgálat. Nincs ez másként a Paksi Atomerőműben
sem. A különböző külső hatóságok, felügyeleti szervek által végzett független ellenőrzések mellett
az atomerőmű számos saját szervezeti egysége is teljesít kontrollfunkciót, különféle szakmai irányultsággal. Az ellenőrzések irányulhatnak például a nukleáris biztonságra, a munkabiztonságra, a fizikai
biztonságra, az információbiztonságra, a pénzügyi folyamatokra, a környezetvédelemre, a minőségbiztosításra – és még lehetne folytatni a sort. Az ellenőrző szervezetek palettáján különleges színt képvisel
a belső ellenőrzés, teljes nevén: a Belső Ellenőrzési Osztály.
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A Belső Ellenőrzési Osztály a méretét tekintve nagynak semmiképpen sem nevezhető szervezet,
jelenleg négy fő alkotja. Különlegessége egyrészt az atomerőmű
szervezeti felépítésében elfoglalt
helyéből, másrészt a tevékenységének sajátosságaiból fakad.
Az előbbivel kezdve a bemutatását: az osztály közvetlenül a vezérigazgató, azaz az atomerőmű első
számú vezetőjének fennhatósága
alatt végzi a munkáját, mondhatni,
az ő ellenőrző szervezete. Ez azt
jelenti, hogy kizárólag a vezérigazgató utasíthatja, ő határozza meg,
illetve hagyja jóvá a vizsgálandó
témákat, vagyis azoknak a területeknek, folyamatoknak az ellenőrzését, amelyekről részletes helyzetképet szeretne kapni. A belső
ellenőrök az ő számára készítik el
a vizsgálati jelentést, és javasolnak intézkedéseket minden egyes
vizsgálat lezárásaként. Mindezek
fényében különösképpen is elmondható tehát: bizalmi feladatról
van szó.
Az előzőeken túlmenően a széleskörűsége teszi különlegessé
a belső ellenőrzést. Míg a többi
ellenőrző szervezetnek megvan a
pontosan körülhatárolt, viszonylag szűk szakterülete, addig a belső ellenőrzés bármilyen területre
irányulhat. Műszaki és nukleáris
biztonsági tárgyú vizsgálatok éppúgy vannak, mint gazdasági és
humánpolitikai vagy éppen jogi
irányultságúak. A vizsgálandó területek széles köréből fakad, hogy
az itt dolgozók jogosítványai is
széles körűek. Jogosultak betekinteni például szinte minden dokumentumba és nyilvántartásba.
Ugyanakkor elvárás feléjük, hogy
legalább két szakmai területen felsőfokú képzettséggel rendelkezzenek.

Azonban, amikor a belső ellenőrzés széles körű és stratégiai jelentőségű tevékenységét emlegetjük,
fontos szót ejtenünk arról, hogy ez
egyfajta szakmai, szemléletbeli fejlődés eredménye. A legtöbb vállalatnál a „belső ellenőrzés” kifejezés
hallatán sokak fejében a mai napig
is valamiféle vaskalapos revizorok
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jelennek meg, akik munkájának
netovábbja, hogy számon kérjék
az ügyrendi, pénzügyi és számviteli
szabályok betartását az ellenőrzésre kiszemelt balsorsúakon. Sőt,
némelyek elképzelésében egyfajta
rovancsolásban, a leltár- és pénztárhiányok felderítésében merül ki
a tevékenységük.
A korszerű belső ellenőrzésnek ezt
a nemkívánatos imázst is kezelnie
kellett, hogy valóban stratégiai jelentőségű szerepet tölthessen be
a vállalat működésében, azaz érdemi módon segítse a felső vezetést a vállalat sorsát meghatározó
döntések meghozásában. Természetesen nem arról van szó, hogy a
szabálykövetés ellenőrzésének ne
lenne helye vagy értelme egy gazdasági társaság, kiváltképp egy
atomerőmű életében, illetve hogy
ezek a korábban jellemző ellenőrzések kifejezetten hibás módszertant alkalmaztak volna. Annyiban
mindenképpen betöltötték az ellenőrzés alapvető funkcióját, hogy
összehasonlítottak egy tényállapotot a kapcsolódó követelménynyel, szükség szerint megállapí-
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tották az eltérést, és intézkedések
meghozásáról
gondoskodtak.
Azonban a módszertani megközelítésnek ez a szintje nem rendelkezett a rendszer- és folyamat-,
valamint a kockázatorientált szemlélettel. Nem volt alkalmas a vállalat komplex működésének megragadására és monitorozására,
ami pedig alapfeltétele a vizsgált
területekkel kapcsolatos problémák jobb megértésének, az okok
és összefüggések mélyrehatóbb
feltárásának és a javítóintézkedések árnyaltabb, így hatékonyabb
meghatározásának. A vállalati
működést rendszerként és összefüggő folyamatok halmazaként,
valamint a jellemző kockázatokat
feltárva és elemezve megközelítő
belső ellenőrzés magasabb szintű szakmaiságot képvisel, mint az
előírásoknak való megfelelésre,
illetve az azoktól való eltérésekre
koncentráló hagyományos szervezet, amely bármilyen precízen és
lelkiismeretesen végezte is a munkáját, a vállalat komplexitása és a
feltárandó problémák gyökérokai
tekintetében mégiscsak a felszínen mozgott.
Azok a hatások, amelyek a korszerű
belső ellenőrzés kialakítását inspirálták a Paksi Atomerőműben, két,
viszonylag jól körülhatárolható forrásra vezethetők vissza. Egyrészt a
belső ellenőrzés nemzetközi és hazai fejlődésének szakmai jó példái
különböző személyi és intézményi
csatornákon keresztül természetszerűleg elérték és ösztökélték az
ország emez, egyik legnagyobb
vállalatát is. Másrészt a Paksi
Atomerőműnek az atomerőművek
nukleáris biztonságával foglalkozó
nemzetközi szervezetek – lényegében kötelezőnek elfogadott
– ajánlásai nyomán mind profeszszionálisabbá váló vállalatirányítási

szemlélete és gyakorlata is a belső
ellenőrzés átalakulásának irányába
hatottak, vagy legalábbis kedvező
talajt készítettek elő annak megújítása számára.
Mindazonáltal a korszerű belső
ellenőrzés kialakítását nem csupán az eddigiekben taglalt vállalatirányítási tényezők motiválták.
Azok mellett, de velük szerves
összefüggésben emberközelibb
szempontok is nagy súllyal estek a
latba. A kiinduló kérdésünkre viszszautalva, a vizsgált felekkel való
baráti-kollegiális munkakapcsolat
fenntartásának igénye szintén elengedhetetlenné tette a revizorszerep meghaladását. Nem nehéz

belátni, hogy bár a vizsgált fél és a
belső ellenőr egymással szemben
foglal helyet az asztalnál, valójában közös az érdekük: feltárni a
mélyebben fekvő, lappangó hibákat, illetve mindazokat a tényezőket, amelyek a vállalat működését
jobbá, eredményesebbé és biztonságosabbá tehetik. Ez viszont
kizárólag bizalmi légkörben, kölcsönös megértésre törekvés és
együttműködés nyomán válhat
valóra. Rendkívül hangsúlyos többek között az a szempont, hogy a
hibák feltárásának célja elsősorban
nem a vizsgált fél szankcionálása.
Ha ilyen szándék árnyékolná be a
vizsgálatokat, akkor ez eleve elle-

Az atomerőművek nukleáris biztonságával foglalkozó, a Paksi Atomerőmű
sokrétű fejlesztését is elősegítő, támogató nemzetközi szervezetek többek
között a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ), az Atomerőműveket
Üzemeltetők Világszövetsége (WANO), az Európai Atomenergia-közösség (EURATOM), a Gazdasági Együttműködés és Fejlesztés Szervezetének
Nukleárisenergia-ügynöksége (OECD NEA), a Nyugat-európai Nukleáris
Hatóságok Szövetsége (WENRA) és az Európai Nukleáris Biztonsági Hatóságok Vezetőinek Csoportja (ENSREG).
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hetetlenítené a bizalmi légkört és
az együttműködést. A vizsgált fél
– mint mondani szokás – helyből
sündisznóállást venne fel. A belső ellenőrök tehát alapvetően jóhiszeműen közelednek a vizsgált
félhez, azzal együtt is, hogy nemcsak a hibák, de a szándékos viszszaélések felderítése is a feladataik
közé tartozik. Emellett általánosan
elmondható, hogy a belső ellenőrzés nem a vizsgált fél ellen, hanem
őérte (is) történik. Egyrészt mindenki számára előnyös, ha a hibákat vagy javítható területeket nem
valamely külső hatóság, hanem az
atomerőmű egy saját szervezete
fedezi fel. Így nemcsak hogy „belügy” marad az adott hiba kijavítása, de minden ilyen eset tovább
erősíti az erőmű jó hírét, az elfogulatlan önvizsgálatra és önkorrekcióra való képességét. Másrészt nem
titok, hogy ha valaki belemerül egy
munkafolyamat rutinszerű végzésébe, gyakran nehezebb számára
észrevenni egy hibát, mint annak,

aki kívülről, „friss szemmel” nézi
a tevékenységét. Harmadrészt az
sem ritka, hogy a vizsgált fél maga
közli a belső ellenőrökkel a javítható területeket, és kifejezetten örül
a belső ellenőrzésnek, mivel ilyen
módon, a vezérigazgatói intézkedés révén a legmagasabb helyről
kap támogatást azoknak a jobbításoknak végrehajtására, amelyeket
a saját erejéből esetleg nehezebben tudott volna keresztülvinni a
különböző adminisztratív vagy bürokratikus akadályok között.
Az egymással szemben ülő felek
tehát valójában nemhogy nem
ellenségei egymásnak, de kifejezetten közösek a céljaik és az érdekeik. A munkatársi légkörben
megvalósuló, konstruktív belső ellenőrzésnek pedig nemcsak a vállalat, hanem a lakosság is haszonélvezője, hiszen az atomerőmű
minden egyes javítóintézkedéssel
a hatékonyabb, olcsóbb és biztonságosabb villamosenergia-termelés irányába tesz lépést.
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A belső ellenőrzés sokrétűsége
tekintetében magáért beszél a tevékenységének „hivatalos” leírása
a Szervezeti és működési szabályzatban. Eszerint a Belső Ellenőrzési
Osztálynak az a feladata, hogy az
atomerőmű, illetve az azt üzemeltető gazdasági társaság stratégiai
céljainak elérése szempontjából
lényeges folyamatok módszeres
elemzésével, értékelésével, ellenőrzésével, elegendő bizonyítékkal
alátámasztva igazolja, hogy teljesülnek-e az alábbi követelmények:
¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

a társaság működése átlátható,
biztonságos, eredményes, hatékony, gazdaságos, valamint jogés szabályszerű;
a társasági szintű célkitűzések
elérését veszélyeztető kockázatokat a társaság kockázatkezelési rendszere képes felismerni és
megfelelően kezelni;
a működésre vonatkozó adatok,
információk és beszámolók pontosak, megbízhatóak és a megfelelő időben rendelkezésre állnak;
az eszközökkel és forrásokkal takarékosan és hatékonyan gazdálkodnak, valamint a társasági vagyon megóvásáról megfelelően
gondoskodnak;
érvényesül az egyértelmű felelősség és elszámoltathatóság elve;
az irányítási rendszer minősége
megfelelő, és folyamatos korszerűsítése biztosított;
a rendszerek és az eljárások – beleértve a fejlesztés alatt állókat
is – teljesek, és biztosítják, hogy a
rendszerekbe, folyamatokba épített kontrollok megfelelő védelmet nyújtsanak a hibák, szabálytalanságok és egyéb veszteségek
elkerülésére, valamint hogy az
eljárások összhangban vannak a
társaság céljaival.
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Forró napok hűvös fejjel
Hárfás Zsolt | Fotó: Hárfás Zsolt
Az elmúlt hónapokban a világ újra szembesülhetett a globális éghajlatváltozás súlyos következményeivel, hiszen a szélsőséges időjárási jelenségek az élet szinte minden területén előfordulnak, ezért kihatnak a mindennapi életünkre is. A hírek a hőség áldozatairól, aszályokról, erdőtüzekről, olvadó gleccserekről, apadó folyókról, mezőgazdasági károkról vagy pusztító áradásokról szóltak. Mindezek mellett
a klímaváltozás súlyos hatással van az emberek egészségére is, hiszen számos olyan egészségügyi kockázat is létezik, amely a globális felmelegedés erősödésével tovább súlyosbodik, különösen a fejlődő
országokban.
Az éghajlatváltozás a villamosenergia-termelésre és -szolgáltatásra is
hatással van. A szakemberek és a
meghatározó globális energetikai
szervezetek egyetértenek abban,

hogy a klímakatasztrófa elkerülése
érdekében alaperőművekként az
atomerőművek, illetve a megújuló energiaforrások részarányának
nagyarányú növelésére van szük-

ség. Úgy is fogalmazhatunk, hogy
az atomenergiának és a megújulóknak együtt kell a klímavédelmi célok teljesítését elősegíteni.
A másik lényeges követelmény,
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hogy radikálisan csökkenteni kell a
fosszilis energiahordozók felhasználását.
Nem kell messzire mennünk, ha
az idei szokatlanul forró nyár európai energiaszektorra gyakorolt
hatását kívánjuk elemezni. Európa nyáron ízelítőt kapott abból,
hogy mi vár rá, ha nem veszi komolyan a klímavédelmet. Norvégia szinte 100%-ban az egyébként
bőségesen rendelkezésre álló,
szén-dioxid-kibocsátástól mentes vízenergiára építette villamosenergia-rendszerét, de nyáron
kénytelen volt ennek megtapasztalni az árnyoldalát is. A szárazság
és az országban május óta tomboló forróság miatt lecsökkent a vízerőművek termelése, és jelentős
áramimportra szorult a skandináv
ország. Mondani sem kell, hogy
július végére a villamosenergiaárak rekordot döntöttek. Ennek
oka, hogy a környező országok-

ban is hasonló volt a helyzet, ami
miatt magasba szökött az import
villamos energia ára.
Franciaországban a hőség okozta
magasabb hűtővíz-hőmérséklet
miatt az 58 üzemelő atomerőművi blokkból 4 blokkot átmenetileg leállítottak. Ennek hatására
a francia áramtőzsdei árak a villamosenergia-igény növekedése, valamint a négy blokk leállítása következtében a július végi
42 euró/MWh értékről – augusztus 6-i adatok szerint – 67 euró/
MWh értékre növekedtek. Ez is az
mutatja, hogy néhány blokk kiesése elegendő arra, hogy az árak
közel másfélszeresére növekedjenek.
A nyári forróság az atomellenes és
a megújulópárti Németországban
szintén kihívásokat okozott, valamint egyértelműen rámutatott az
egyes villamosenergia-termelési
módok gyengéire és erősségeire

A németországi villamosenergia-termelés összetétele 2018. július 30-án
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is. A hőség növekvő keresletet és
villamosenergia-árakat okozott.
Számszerűsítve ez azt jelenti,
hogy a német villamosenergiatőzsdén a zsinóráram ára az idei
év hasonló időszakában mintegy
másfélszeresére növekedett tavaly augusztushoz képest.
A hőség miatti időszakos leállások
ellenére nyáron az Angela Merkel kancellár által bezárásra ítélt
atomerőművek jócskán kivették a
részüket a megnövekedett villamosenergia-igény kiszolgálásából,
hiszen a beépített 9500 MW atomerőművi kapacitásból július 30-án
egész nap 8000-8800 MW állt a
villamosenergia-termelés szolgálatában. A klímaváltozásért javarészt felelős német szénerőművek,
valamint a gázerőművek a ragyogó napsütéses órákban is gőzerővel termeltek, hogy a tömegesen
használt légkondicionálókat ellássák energiával.

10
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Az időjárás-függőség
számokban

Németország megújuló forradalma a szélenergetikát preferálta
eddig, ám a rekkenő hőségben
sok helyen alig rebbent a levegő, ezért a rendszerbe beépített
hatalmas, közel 59 000 MW szél-

vek. Ugyanis az atomerőművek 9500 MW beépített teljesítmény mellett nettó 6,5 TWh,
a naperőművek (44 500 MW)
5,63 TWh, a szélerőművek pedig a közel 59 000 MW beépített
teljesítmény ellenére mindössze
6,17 TWh villamos energiával já-
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A német erőművek nettő termelése, valamint a beépített kapacitásai
2018 augusztusában. Adatok forrása: energy-charts.de

erőművi kapacitásból 2018. július
30-án például a legjobb pillanatukban is csak 10 000 MW kapacitást tudtak biztosítani a szélkerekek. Egy újabb paradoxon: az
igazán verőfényes időszakban a
német naperőművek a beépített,
mintegy 44 500 MW teljesítményük közelébe se értek, hiszen a
déli órákban is csak 27 700 MW
teljesítményt adtak. A forróságban
ugyanis a naperőművek hatásfoka
csökken.
A nap- és szélerőművek időjárás-függőségének
alátámasztására érdemes megnézni további
összehasonlításokat is. 2018 augusztusában például a bezárásra
ítélt atomerőművek több villamos
energiát tudtak megtermelni,
mint a nap- vagy a szélerőmű-

rultak hozzá a német termeléshez.
Az adatok alapján mindezek azt
jelentik, hogy augusztusban a német atomerőműveknek mintegy
92, a naperőműveknek 17, a szélerőműveknek pedig csak 14,3%
volt az átlagos teljesítménykihasználási tényezője!
További tény, hogy az előző év
augusztusához képest mintegy
7%-kal, 7000 MW-tal növekedett a
német rendszerbe beépített napés szélerőművi kapacitás, de idén
nyáron az előző év hasonló időszakához (június-augusztus) képest a
termelt zöld-, időjárásfüggő villamos energia mennyisége mintegy
2%-kal csökkent.
Ezek a példák rávilágítanak arra,
hogy Németország hiába rendelkezik a rendszerbe épített irdat-

lan nagyságú nap- és szélerőművi
kapacitással, ha az időjárási viszonyok nem kedveznek az üzemeltetésüknek. Másképpen fogalmazva:
az időjárásfüggő nap és különösen
a szél megbízhatatlan, ezért kizárólag ezen áramtermelési módok
nem tudnak egy modern, magasan fejlett ipari társadalmat villamos energiával ellátni. Mi lenne,
ha nem lennének az időjárástól
függetlenül folyamatos villamosenergia-termelésre képes német
atom-, gáz- és szénerőművek?
A válasz prózai! A prognózisok
szerint húszéves távlatban Németország kénytelen lesz szembenézni akár hosszabb áramszünetekkel
is!

A szénerőművek mentették
meg a németek nyarát

A német villamosenergia-igények
kielégítése céljából, az emelkedő
árak mellett tartalék szénerőműveket kellett üzembe állítani. Idén
nyáron a német szénerőművek
csaknem 11%-kal több villamos
energiát termeltek, mint az előző
év azonos időszakában. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a szénerőművek mentették meg a németek
nyarát, hiszen az atomerőművek
leállítása és a megújulók óráról
órára, évről évre változó szeszélyes termelése miatt csak a szénerőművekkel lehetett fenntartani
a német rendszer stabilitását a
még üzemelő atom-, valamint gázerőművek mellett.
Sajnos a németországi energiaforradalom a klímavédelem szempontjából is egyértelmű kudarc.
Az atomerőművek leállítása és a
megújuló energiaforrások erőltetett fejlesztésése mellett a német
szén- és gázerőművi részarány miatt nem csökken a tervezett mértékben a szén-dioxid-kibocsátás,
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ezért Németország nem tudja teljesíteni a 2020-ra a klímavédelmi
célkitűzéseit. Mi több, a kiszámíthatatlanul termelő megújulók miatt a rendszerbe állított szenes kapacitások kiszolgálása érdekében
a felszíni szénfejtések terjeszkedése miatt egymás után rombolnak
le falvakat, templomokat és pusztítják a természetet is.

A pusztítás folytatódik

Az elmúlt hónapokban a környezetvédők szénerőművek általi
villamosenergia-termelés
elleni
küzdelmének szimbólumává vált
az Észak-Rajna-Vesztfáliában lévő
12 ezer éves Hambach-erdő utolsó 200 hektáros területe, hiszen az
RWE német energetikai óriáscég
ki akarja vágatni annak érdekében,
hogy tovább növelje a már most is
átlagosan évi 40-50 millió tonna

lignit kitermelésre képes, Európa
legnagyobb nyílt színi bányájának
számító külszíni fejtés területét.
Az RWE és a helyszínen 2014 óta
táborozó zöld környezetvédők
közötti harc újabb szintre lépett.
Szeptember elejétől kezdődően a
német rendőrök több alkalommal,
fizikai erővel léptek fel az erdőt
védeni kívánó és a szénbánya terjeszkedésének ellenzőivel szemben. Szeptember 16-án pedig
már több ezer aktivista tüntetett
az erdő megmentése érdekében,
miközben a rendőrök elkezdték
az erdőbe beköltözött környezetvédők fára épített kalyibáit lerombolni és az ellenzőket a területről
eltávolítani. A konfliktusnak halálos áldozata is van már, egy újságíró lezuhant egy 15 méter magas
állványról, miközben tudósított az
erdőirtásról.
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Jelen állás szerint a németországi energiaforradalom zsákutca.
Ugyanis minden országban a stabil
villamosenergia-szolgáltatás
érdekében szükség van egy olyan
egészséges és fenntartható energiamixre, ami rendszerszinten képes az időjárástól függetlenül az
egyes áramtermelési módok sajátosságait összehangolni a klímavédelmi és gazdaságossági céloknak
is megfelelve. Németország esetében ez nem teljesül.
Ezzel szemben Magyarország a
nemzetközi trendbe illeszkedve az
atomenergia mellett a megújuló
energiaforrások, a naperőművek
fejlesztését választotta. A klímaváltozás negatív hatásainak mérséklése és a karbonsemleges
energiatermelés, beleértve az
atomenergia alkalmazását is, alapvető nemzeti érdek.

12

VONZÁSOK ÉS TASZÍTÁSOK

Kisváros nagy tervekkel
Susán Janka | Fotó: Juhász Luca
Nagyon ritka az olyan húszezres kisváros, ahol ennyi tervpályázatot bonyolítottak le, ahol ilyen sok komoly respekttel, díjjal rendelkező építész tervezett volna. Az előttünk álló városfejlesztéshez ezek igen
jó muníciót, hivatkozási pontokat jelentenek. A tervek megvalósulása után javulni fog a város közlekedése, kapcsolata a Dunával, és a szabadidő eltöltésére is több lehetőségünk lesz. Horváth Andrással,
Paks főépítészével beszélgettem.

– Mióta főépítésze városunknak?
Mi a főépítész legfontosabb feladata? Milyen pontokon támogatja
a város fejlődését?
– 1999 óta, lassan húsz éve lesz
már. A főépítész, egyszerűen megfogalmazva, építészeti szempontból gazdája a városnak. Ez jelent
egyfajta hivatali megközelítést, elsősorban a helyi építési szabályzat
és a szabályozási terv kialakításán,
karbantartásán keresztül, amely
megszabja a helyi fejlesztések irányát, keretét. Van egy konzultációs
szerepe, amely elsősorban arra
szolgál, hogy a helyes iránynak feleljenek meg az építkezések. Van
egy tanácsadó szerepe, amit építési beruházások, a témához kapcsolódó fejlesztések során vesz
igénybe a város vezetése. Időnként sor kerül direkt tervezői beavatkozásokra is, amikor gyorsan
kell dönteni egy témában.
– Építészeti szempontból mi az,
amit szeret Paksban?
– Dicsérhetném is, de mondhatnék kevésbé dicsérő szavakat is.
A város léptéke mindenképpen
szeretni való. Még jól átlátható
méretű a területét és irányítását
is tekintve. Pécsen élek, ott van az
építészeti irodám is. A Pécs-léptékű városokban főépítésznek

lenni egészen más hozzáállást igényel. A léptékkel arányosan nőnek
az érdekek, ezeknek a száma és
csomósodási pontjai határozzák
meg a mozgásteret. Pakson ezek
az érdekek mindig kitapinthatóak,
érzékelhetőek voltak, és az érdek
nem ördögtől való dolog, az mozgatja a fejlődést. Még ideérkezésem előtt Klenk Csaba és Kern
Andrea indítottak el egy olyan
folyamatot, amelynek eredményeként a Pakshoz hasonló méretű
városokra nem jellemző építészeti
minőség jelent meg a városban,
és ez azóta is jelen van. Nagyon
ritka az olyan húszezres kisváros,
ahol ennyi tervpályázatot bonyolítottak le, ahol ilyen sok komoly
respekttel, díjjal rendelkező építész tervezett volna. Az előttünk
álló városfejlesztéshez ezek igen
jó muníciót, hivatkozási pontokat
jelentenek. Talán legszebb példája az Erzsébet Szálló megújítása és
a Paksi Városi Múzeum együttese.
De említhetem a régi konzervgyár
területén kialakított Paksi Képtár
épületét, amely olyan minőséget
jelent a terület további fejlesztéséhez, amelyhez lehet kapcsolódni.
Az átlagos magánház-építkezések
is olyan színvonalban készülnek,
akár neves építészek keze alatt,
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ami szintén értékként említhető.
A tervezések során fontos szempont a városkép megtartása és az
arányos fejlődés kialakítása.
– Van egy hiányérzetem paksiként. Itt folyik a Duna a város mellett, de a mindennapokhoz nem
tud igazán kapcsolódni. Ellenpéldaként említhetném Vácot, ahol a
város fontos szabadidőközpontja a
Duna-part, az ott kialakított sétány,
az oda települt éttermek. Most készül a város jövőjét meghatározó
települési tanulmány, ebben van-

nak olyan elképzelések, amivel a
város részévé válhat a Duna?
– Objektíven rögzíteni kell, hogy
Pakson a Dunához való viszonyunkat nem a vágyaink határozzák meg, hanem az, hogy a város
és a Duna között ott a 6-os út, a
vasúti pálya és az árvízvédelmi
töltés. Ezeket a vonalas elemeket
nem tudjuk eltüntetni. Mondhatjuk, hogy a vasútvonalat vigyük le
a föld alá, de ezek olyan mondatok, amik mögött nincsen komoly
megfontolás. Ha csak az árvízvé-
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delmi töltés lenne, akkor erre lehetne megoldást találni. Mondhatom példának Szentendrét, ahol
egy szakaszon ezt az árvízvédelmi
töltést elbontották, és helyette
mobil árvízvédelmet valósítottak
meg. Ezt a kerítést akkor állítják
fel, amikor a vízállás azt indokolja.
Pakson nem választhatunk ilyen
megoldást, mert a vasútvonal még
mindig ott van. Azt tehetjük, hogy
azokat a Dunához való csatlakozási
pontokat javítjuk és a jelentőségüket növeljük, amelyek már meg-
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vannak. Gondolok itt a már meglévő Gesztenyesorra, amit a város
szeretne még vonzóbbá tenni,
ehhez már készült tanulmánytervi
elképzelés. Az ott lévő halászati
szövetkezeti és állomásépület lebontásával egy olyan komplexum
épülhet, amely méltó rendezvénytere lehet városunknak, kiszolgálással, vendéglátással, megfelelő
mellékhelyiségekkel és csónakházzal. A másik a volt konzervgyári terület, amelyhez kapcsolódva
szeretnénk a Táncsics utcai dunai
lejárótól a Molnár-árokig elterülő
árvízvédelmi töltés mögött lévő
területet is rendbe tenni. A 6-os

úti átjárás megkönnyítéséhez szeretnénk a Táncsics utcánál lévő
gyalogos átkelést egyszerűsíteni,
és van egy olyan elképzelés, hogy
a volt konzervgyári területről egy
vadátjárószerű átkelést alakítsunk ki. Ez egy hosszú felvezető
rámpával, növényzettel telepített, gyalogos, biciklis megközelítésre alkalmas átjáró, egyben
kilátási pont is lehetne. Ennek a
töltés mögötti résznek a megemeléséhez felhasználható lenne
az új atomerőművi blokkok építésénél kitermelt földmennyiség.
Itt elég mélyen lévő területek és
ártéri erdők is találhatók. Ezen a

megújított területen a szabadidő
eltöltéséhez kapcsolódó létesítmények, például erdei futópálya,
sportpálya stb. létesülhetnének.
Erre a térségre lehetne esetleg kihozni az atomerőmű látogatóközpontját, kiegészítve egy kishajókikötővel, ami a zöld környezetben
méltó helyre kerülhetne, a város
idegenforgalmát is növelve az idelátogató vendégekkel.
– Dunai strandot ezen a részen ki
lehetne alakítani?
– Az az igazság, hogy a Duna
külső oldalán a strand nem igazán működik. Minden folyónál a
belső oldal a lassabb folyású, a
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EuroVelo, teljes nevén az Európai Kerékpárút-hálózat az Európai Kerékpáros-szövetség terve
15 hosszú távú, az egész Európát átszelő kerékpárút kialakítására. Ezen utak teljes hossza
több mint 70 000 km, melyből
több mint 45 000 km már elkészült. Magyarország a nyugat–
keleti útvonalak közül az EV-6
jelzésűhez tud kapcsolódni,
amely az Atlanti-óceántól (Nantes városától) indulva egészen
a Fekete-tengerig (Konstanca
városáig) tart, 3653 km hosszon.
(Forrás: Wikipedia)

külső a gyorsabb. A szemetet és a
hordalékot is a külső oldalán viszi
ki. Ami kivitelezhető lehetne, az
egy úszómű, olyasmi, amiket régebben építettek, amivel védett
helyzetet teremtenénk a fürdőzők
számára. Nem nagyon hiszem,
hogy a strandéletet ezen az oldalon fel lehetne lendíteni. Az legyen az Ürge-mező kérdése, ahol
nagyszabású fejlesztéseket tervez
a város a strand fejlesztésével és
új uszoda és élményfürdő építésével. Ezek a beruházások akkor
kezdődhetnek meg, ha az erőmű
bővítéséhez kapcsolódóan a fejlesztési források rendelkezésre
állnak majd.
– Amikor megkezdődik az új
blokkok építése, a legintenzívebb
szakaszban mennyivel emelkedhet meg a város lakosságának létszáma?
– Igen különböző becslések léteznek erre, hivatalos számot nem
ismerek. Rendelkezünk egy tanulmánnyal, amelyben megpróbáltuk
modellezni különböző idősíkokban, hogy mi várható e tekintetben. E szerint a csúcsidőszakban

10-11 ezer lehet az építkezésen
dolgozók létszáma. Ekkora létszám elhelyezésére Paks környékének is be kell segítenie, emiatt
fontos a kalocsai Duna-híd megépítése. Mi úgy számolunk, hogy
a város létszáma 3500-4000 fővel
emelkedhet meg ideiglenesen,
amelyből már hosszú távon is fognak letelepülni a majdan üzemeltetésben dolgozók.
– A város közlekedése csúcsidőszakokban már ma is erősen túlterhelt. Gondolkodnak-e azon,
hogy a város közlekedését megreformálják, figyelembe véve a
lakosság számának várható növekedését?
– Paks régi adottsága az egy
főutcás közlekedés, a környező
völgyekből, utcákból minden forgalom a főutcára jut ki. Ezen a
helyzeten változtatni kell, és erre
készültek is már tanulmányok,
tervek. A Pakson áthaladó forgalmat csökkenteni kell, amin az
autópálya északi és déli lehajtója
közötti tehermentesítő-elkerülő
út megépítése jelentősen segíthet. Miután ez az út megépül, a

Malom-hegyről nemcsak a Szentháromság tér és a főutca érintésével lehet majd a város déli részeit
elérni, hanem annak kikerülésével
is. Készült egy olyan tanulmány is,
amely azt vizsgálta, hogy a régi
6-os út, hogyan vonható be jobban a város közlekedésébe. A mai
gyakorlat szerint kevés lakosnak
jut eszébe, hogy a Deák Ferenc
utcáról a Táncsics utcáig a 6-os
úton menjen el a főutca helyett.
Ha a főutca egy szakasza egyirányúsítva lenne, ez az intézkedés
azt eredményezné, hogy többen
mennének ki a főútra. A harmadik
szegmens pedig az, hogy újabb
elemek fognak beépülni a közlekedésbe, gondolok itt arra, hogy
újabb lámpás kereszteződések,
újabb körforgalmak létesülhetnek.
A város növekedésével együtt jár,
hogy a forgalom esetleg lassul,
vagy nem lehet a kedvenc boltunk mellett megállni közvetlenül
autóval. Parkolóban kell hagyni az
autónkat, ahol lehet, hogy még fizetni is kell a parkolásért. Fontos
szempont, hogy ahol lehetséges,
a parkoló autók menjenek le föld
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alatti parkolókba, ezek építése is
tervben van.
– Turisztikai szempontból milyen
fejlesztések várhatók?
– Az EuroVelo európai kerékpárosúthoz kapcsolódva sikerült azt
elérni, hogy a Dunaföldvár–Géderlak-szakaszon a Duna ezen oldalán is fusson a nyomvonal. Ez a
szakasz így a Duna mindkét oldalán megtehető, az eredetileg csak
a túlpartra tervezettel szemben.
Ez azért lényeges, mert az ehhez
kapcsolódó szakaszt nem a város
költségvetéséből kell majd megépíteni. Sőt, az EuroVelo útvonalához köthetőek leágazások is, ahol
jelentősebb látványosságok is találhatóak. Dunakömlődöt így sikerült bevonnunk az útvonalba.
– A tervezett elkerülő út és a déli
iparterületek közötti részeken milyen elképzelések vannak?
– A lakóterület-fejlesztés keretében a Pollack Mihály utcától északra fekvő területeken 400-700 db
közötti nagyságrendű lakásépítés
várható. A területen pillanatnyilag nincsen infrastruktúra, emiatt
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azt szeretnénk, hogy szervezett
ingatlanfejlesztés valósuljon meg.
A fejlesztés elindításáig a teljes
ingatlan- és telekhatár-struktúrát
meg kell változtatni, mert jelenleg
apró telkekből áll ez a terület, soksok tulajdonossal. Az Ürge-mezőhöz kapcsolódva a szabadidő
eltöltéséhez jelentős fejlesztéseket tervez a város, uszodával,
élményfürdővel, egy új, többcélú
sportcsarnokkal, a zöldterületek
jelentős kibővítésével. Nem szabad megfeledkezni arról, hogy
a tervezett fejlesztések az atomerőmű-beruházásból
indulnak.
A várostól délre fekvő részeknek
az újraszabályozása is megtörtént,
beleértve az atomerőmű területét
is. Hatalmas, új gazdasági célú területek állnak rendelkezésre. Célunk az ipari parkban lévő beruházások számának jelentős emelése,
beleértve az úgynevezett barnamezős területeket is. Fontos, hogy
ezek a korábbi használatokból kikopott térségek is képesek legyenek megújulni a beruházásoknak
köszönhetően.
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Munka és/vagy gyerek?
Lehmann Katalin | Fotó: internet
Mikor szóba kerül a két fogalom, karrier és család, sokak talán feloldhatatlan ellentmondást vélnek felfedezni a kettő között, pedig
nem kellene így lennie. A mai kor egyik hozadéka, hogy a párok
viszonylag későn, harmincéves kor felett vállalnak gyermeket, hivatkozva tanulásra, karrierépítésre és egyéb dolgokra, nem számolva
azzal, hogy egészségügyi szempontból is a húszas éveink a legoptimálisabb időszak arra, hogy családot alapítsunk. Vannak, akik azt az
utat választják, hogy a gyermeknevelés mellett tanulnak, de akadnak olyanok is, akik a gyermek születése után mennek továbbtanulni, diplomát szerezni, tehát nem magától értetődő, hogy mindent
bezsúfoljunk a húszas éveink elejére, kitolva így a gyermekvállalást,
családalapítást. Mivel semmi sem csak fekete és fehér, ezért a karrier és a család kettőse is örök vitatéma. A gyermekvállalás minden
kétséget kizárólag felelősséggel és áldozattal jár, de az idő előrehaladtával talán már olyan járulékos dolgoknak láthatjuk ezeket,
amelyek az egyik legszebb hivatás, a szülői gondviselés hivatásának
természetes velejárói voltak. A családok támogatására pedig számtalan ellátási forma létezik, érdemes a témában védőnőknél tájékozódni, ha pedig a karriert kell vagy akarjuk választani, arra is van
lehetőség, hiszen ott vannak a bölcsődék és más intézmények.

Családtámogatási
ellátási formák 2018-ban
Családtámogatási ellátási formák igénybe vehetők nem
biztosított és biztosított szülők
számára egyaránt. Nem biztosított szülők lehetőségei: anyasági támogatás, gyermekgondozási segély, családi pótlék és
gyermeknevelési támogatás.
Igénylés helye: kormányablakok.
Biztosított szülők ellátásai: adóalap-kedvezmény, első házasok
kedvezménye, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási
díj, gyed extra, táppénz.
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Zsanett, műszaki ügyintéző:
,,Két és fél évesen vittem a kisfiamat bölcsődébe. Ennek az volt az
oka, hogy egyrészt már a munkahelyemről is volt megkeresés, de
kisfiam is igényelte a vele egykorú
gyermekek társaságát. Kezdetben
babaklubba is jártunk, de védőnőhiány miatt sajnos ez nem tarthatott sokáig. Nem volt egyszerű
megfelelő intézményt találni a számára, főleg, hogy a településünkön nincs állami bölcsőde, és csak
magánintézmények között válogathattunk. Kisfiamnak nagyon jót

Kettesben gyermekünkkel:
mennyit és meddig?
Egy nemzetközileg is elismert pszichológus, prof. dr. Bagdy Emőke
egy interjújában azt nyilatkozta,
hogy a család egy központi fogalom, amelyhez automatikusan kapcsolódnak olyan más fogalmak,
mint a biztonság és a boldogság.
Ahogy ő fogalmazott, ez a mikroközösség egy ,,szeretetkapcsolatokon alapuló szövetség”, természetesen optimális esetben.
Az ember veleszületetten társas
lény, mi több, már születése előtt is
kommunikál édesanyjával az anyaméhben, így a kötődés képességét születésünk után is magunkkal
hordozzuk. Az ,,odatartozás” szükségessége pedig családon belül
tud igazán kielégülni, a gyermekkel kapcsolatos élmények pedig
újra és újra örömforrások a család számára. Éppen ezért fontos,
hogy az anya, ameddig csak lehetőségei adottak, minél több időt
töltsön gyermekével, amely nem
pusztán az egy térben való tartózkodást jelenti, hanem a minőségi
együttléteket.
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tett a közösség, a bölcsőde jó hatással volt a fejlődésére.”
Regina, gazdasági munkatárs:
,,Kétévesen kezdett bölcsődébe
járni a kislányom. Azért döntöttünk a bölcsi mellett, mert úgy
éreztem, hogy a fejlettsége alapján már szüksége van a kortársaira. Nagyon meg voltam elégedve
a bölcsődénk nevelőivel, mintha a
nagymamákhoz vittük volna a kislányomat. Az első pillanattól kezdve jól érezte magát a többiekkel és
a nevelőkkel.”

Papp Katalin paksi védőnő elmondta, hogy az első három évben jelennek meg és alakulnak ki
azok a képességek, amelyek aztán
a gyermek további fejlődésének
alapjait adják. Ezeknek a képességeknek a megjelenését a biológiai érés határozza meg, így ezt
semmilyen esetben sem célszerű
siettetni. Az együttes élmények,
mint az anyával való játék a gyermek biztonságérzetét, alapvető
szükségletének egyikét növeli. Pótolni, helyettesíteni ezt nem lehet
és nem is célszerű. Nagyon sok
édesanya esik abba a tévedésbe,
majd kétségbeesésbe, hogy azt
érzi, nincs ideje a gyermek mellett.
Az újszülöttnek nincs pontos napirendje, és a szoptatások is mindig változtatnak a napok mene-

tén. Ehhez a csecsemőkor elején
sok türelem és logisztika kell egy
családban. Eleinte nem tud főzni.
Nem tud takarítani. Nem tud semmit sem csinálni, mert a gyermek
a teljes figyelmét igényli. Később,
ahogy a védőnő is elmondta, ez
nem így van, nem kell így lennie.
A gyermek játszadozását sem kell
folyamatosan irányítani, takarítani,
főzni, pedig akár a nagyobbacska gyermek segítségével is lehet.
Ha a kisgyermek intézménybe kerül, úgy kell kialakítani a napirendet, hogy a testkontaktus, a minőségi együttlét és – ha még van – az
anyatejes táplálás is beleférjen.
A szülők alapvető dilemmája, hogy
nem adnak meg, nem tesznek
meg mindent gyermekükért. Kétségbeesnek, ha nem a legújabb

Az elmúlt három év statisztikája szerint az atomerőműben 34 fő állt munkába gyermekgondozását követően. Ebből 20 fő a gyermek első, illetve
második életéve között, azaz a gyed alatt, 14 fő pedig gyes alatt, azaz a
gyermek második és harmadik életéve között. A gyes összege jelenleg
az öregségi nyugdíj legkisebb összege, azaz 28 500 forint.
Forrás: VIG HUIG HUFO MSZO Munkaerő- és Jövedelemgazdálkodási
Csoport
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babakocsival viszik őket sétálni,
nem a legújabb ruhákat adják
gyermekükre, pedig a kicsiknek
olyan alapvető, mondhatni márkafüggetlen dolgokra van szüksége,
mint a biztonság és a szükségletek
kielégítése, na és persze figyelem.
Milyen kiábrándító és elgondolkodtató látvány, amikor a gyermek
a legalapvetőbb figyelmet sem
kapja meg, és egy ,,közös séta”
közben a szülő a telefonját nyomkodja, mert halaszthatatlannak vélt
megbeszélnivalója akadt a közösségi térben. Nagy jelentősége, a
későbbi évekre is meghatározó jelentősége van annak, hogy milyen
légkör van a családi fészekben.

Nem kell tökéletes anyának lenni
Papp Katalin védőnővel folytatott
beszélgetésem arra terelődött,
hogy a mai nők mennyire ,,karrieristák”, hogy minden területen
(iskola, anyaság, háztartás, feleségnek lenni stb.) a sikereket keresik úgy, hogy talán tisztában

sincsenek azzal, hogy mennyire
szerencsések, főleg, ha nagyanyáik helyzetéhez hasonlítjuk a sajátjukat. Hol volt nekik, mosó-, mosogató- és szárítógépük, amivel
megkönnyíthették volna életüket?
És ott vannak nekünk az örömmel
babázó apukák is! Róluk sem szabad megfeledkezni. Ma már az
sem szokatlan – és micsoda szívmelengető – látvány, hogy sétálni,
játszani viszik gyermekeiket, addig
is teret adva az édesanyák esetleg
szabadidős tevékenységének, de
akár azért is, hogy ,,utolérjék magukat” az otthoni teendőkben.
Régebbi időkben ez egyáltalán
nem volt jellemző, de ahogy a nők,
úgy a férfiak is változtak. A gyermekvállalás áldozattal jár, és sok
lemondással. Mindkét fél részéről.
Gyermeket vállalni csakis ezek tudatában érdemes.

…és ott vannak a bölcsődék
Az élet tele van kiszámíthatatlan
eseményekkel, olyanokkal, amelyekre nem mindig tudunk időben

,,A közösségbe szoktatás kulcsa, hogy biztonságban érzi-e
magát a gyermek, talál-e olyan
felnőttet, akihez szívesen fordul, akibe kapaszkodni tud.
A gyerekek óvodáskorban még
nem a kortársaikra támaszkodnak, akkor érzik magukat
biztonságban, ha egy felnőttel
alakíthatnak ki kötődést, 3 éves
kor előtt pedig kifejezetten félhetnek a náluk kisebb vagy a
hasonló korú gyerekektől (joggal, hiszen egy dackorszakban
levő kisgyerek viselkedése elég
kiszámíthatatlan).
A kulcs tehát az, hogy tud-e kötődni az óvónénihez, kialakul-e
vele a kötődés. Ha az óvónéni
nem nyitott erre, ha túl sok a
gyerek a csoportban, ha váltakoznak az óvónénik, ezért az
első napokban mindig más van
a csoporttal, akkor ez nem sikerül, és a gyermek lassabban,
nehezebben, több sírás árán fogadja el, hogy ott kell maradnia
a bölcsiben/oviban.”
https://www.kismamablog.hu

felkészülni. Sokszor az édesanyák
helyzete sem egyszerű; valakit viszszavárnak szülés után, valakit már
nem, és sajnos akadnak olyanok is,
akiket már jó időben kész tények
elé állít a munkaadója. Ezeket a
helyzeteket nem egyszerű megoldani, hiszen az anyákban sokszor
fellép ilyenkor a bűntudat érzete,
hogy kisgyermekét bölcsődébe
kell adnia, segítséget kell kérnie
gyermeke nevelgetésében, ellátásában.
Lukácsi-Magyar Melinda, a Paksi
Bóbita Bölcsőde és Konyha vezetője elmondta, hogy az általában
két hétig tartó beszoktatás a szülőknek sem könnyű feladat. Mivel

VONZÁSOK ÉS TASZÍTÁSOK
az érzelmi kötődés nagyon szoros
mind a gyermek, mind pedig a
szülő, az édesanya részéről, sokszor nagyon nehezen történik meg
a beszoktatás, de vannak nagyon
könnyedén beszoktatható gyerekek is, akik gyakorlatilag az első
percektől fogva jól érzik magukat
kortársaik társaságában.

Akkor most karrier vagy
család?
Tudjuk, látjuk; a mai nőknek,
ahogy a férfiaknak is, a húszas éveik az útkeresésről szólnak, és talán
legkevésbé a családalapításról.
Nem lehet ezt egyik fél szemére
sem felróni, mert évtizedekkel,
évszázadokkal ezelőtt a társada-
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lom másképp volt berendezkedve,
és a társadalom szereplőitől más
volt a kor elvárása. Manapság a
nők is tanulhatnak, olyan lehetőségeik vannak, amelyek azelőtt
nem, és természetesen ők is ki
szeretnék használni lehetőségeiket. Ha összegezni szeretnénk,
talán azt mondhatnánk, hogy a
nők, ahogy a férfiak is, a húszas
éveikben keresik és találják meg
a helyüket a világban; olyat és azt
tanulnak, amivel aztán az életük
további részében foglalkozni szeretnének. Általában ezután alapítanak családot, de ami a legfontosabb, hogy gyermekeiket ők is
ugyanolyan féltő gondoskodással
szeretik, mint azok, akik korábban
vállaltak gyermeket.
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Zsák a foltját
Váczi Gergő | Fotó: internet, saját archívum
Ma Magyarországon évente mintegy huszonötezer házasságot bontanak fel. Hogy ez menynyire számít kiugróan magasnak vagy éppen
alacsonynak, az persze megítélés és más országokkal való összehasonlítás kérdése. Ezzel az
aránnyal egyébként az Európai Unió középmezőnyébe tartozunk. Sok mindent hallani, olvasni
manapság arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet
megmenteni egy rossz kapcsolatot, hogy mi-

lyen technikák, eszközök, terápiák léteznek erre
vonatkozóan. Skultéti-Szabó Katalin klinikai és
szexuálpszichológus az Atomerőmű magazinnak
most nem a „gyógyításról”, hanem a prevencióról beszélt. Egészen pontosan azt próbáltam
megtudni, hogy a párválasztásunk milyen szempontok alapján történik, és vajon mi a legjobb
lépés és döntés, hogy tényleg megtaláljuk a
nagy Ő-t.
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– Az ellentétek vonzzák egymást.
Gyakran halljuk a sztereotípiát, de
valóban igaz ez a párkapcsolatok
vonatkozásában?
– Személyes és pszichológusi
véleményem alapján azt gondolom, igaz, hogy az ellentétek
vonzzák egymást, de hosszú távon akkor működik a kapcsolat,
hogyha minél inkább hasonlítunk
egymáshoz. Ahhoz, hogy boldogok legyünk a jövőben, hogy az
elköteleződésünk egyre erősebb
legyen, szükséges, hogy hasonlóak legyünk. Romantikus érzelmet érezhetünk az iránt, aki egy
kicsit izgalmasabbnak tűnik, mint
mi, aki egy kicsit más. Azoknak a
tulajdonságoknak ő az ellenpólusa, amelyek belőlünk hiányoznak.
Azt érezzük, hogy kiegészít bennünket.
– Akkor ezt a különbözőséget
érezzük izgalmasnak egy kapcsolat elején?
– Így van. Egy kapcsolat elején
ez mindenképpen nagyon inspiráló. Romantikus, szenvedélyes,
kockázatos, vagány, hogy tűz és
víz vagyunk egymásnak. De hoszszú távon nem működik. Vegyünk
egy egyszerű hétvégi programot,
hogyha például az egyik fél állandóan a könyvtárba szeret ülni, és
könyveket olvasni, a másik pedig
folyamatosan kirándulna, akkor
ez rövid időn belül probléma lesz.
Egyébként az állatvilágban sem
vonzzák egymást az ellentétek.
A majom meg a tyúk soha nem
fog frigyre lépni.
– Vannak olyan hasonlóságok,
amelyek mindenképpen fontosak
egy párkapcsolatban? És melyek
azok a különbségek, amelyeket a
kapcsolat még tolerálni tud?
– Ha ketten nagyon különböznek egymástól, az legfeljebb ideig-óráig lehet izgalmas. A külön-

bözőség hosszú távon kudarcra
ítéli a kapcsolatot. Ez borítékolható. De az működőképes lehet,
hogyha például az egyik nagyon
jó gazdasági szakember, aki kézben tartja a családi kasszát, míg a
másik nem hajlandó foglalkozni a
pénzügyekkel, de például szeret
utazásokat szervezni. Az ilyen különbségeket elbírja, sőt igényli is
a kapcsolat.
– És mit okozhat egy kapcsolatban, ha erős személyiségjegyekben van hasonlóság?
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– Ez is okozhat feszültséget, ami
a későbbiekben akár szakításhoz
is vezethet. Ha mindketten impulzív személyiségek vagyunk,
robbanékonyak. Ha két impulzív
személyiség találkozik, akkor a ház
fel fog robbanni. Egy ilyen alkatú
emberhez egy jóval kiegyensúlyozottabb, nyugodtabb személyiség
illik. Az ellentétek tehát kellenek
egy párkapcsolatba, de nem lehetnek dominánsok. A „finom” ellentétek megfűszerezik a párkapcsolatot, mint egy jó ételt.
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– Tisztában vagyunk azzal, hogy
a kapcsolatunk esetleges romlásának az oka, hogy különbözőek
vagyunk? Vagy erre legtöbbször
szakembernek kell felnyitnia a páciens, páciensek szemét?
– Szerintem nagyon sokszor az
emberek tudják ezt tudatosítani.
De sokszor ehhez többévnyi házasság vagy szenvedés kell. Az évek
alatt annyi konfliktuson és ütközési
ponton megyünk keresztül, hogy
a párokban előbb-utóbb tudatosul, hogy a sok problémának a
forrása a köztük lévő különbözőség. Ez egy állandó, hömpölygő
feszültségforrást eredményez, ami
mind a kettőnek rombolhatja az
önértékelését.
– Ha eljut egy kapcsolat erre a
pontra, akkor általában mi a végkifejlet? Erre való hivatkozással véget vetnek az együttélésnek, vagy
benne maradnak, mondván, hogy
idővel úgy is ellaposodik minden
kapcsolat?
– Fontos tudni, hogy minden
párkapcsolatnak megvan a maga
dinamikus íve. Ugyanazzal a hőfokkal nem élhetünk, mint az elején. Idővel egyre intimebb, kiszámíthatóbb és biztonságosabb

lesz. Ez minden kapcsolatra igaz.
Ha már az elején olyan társat választunk, akivel hasonlóak a preferenciáink, az értékrendszerünk, a
tulajdonságaink, akkor azok a párkapcsolatok tartósabbak lesznek,
és kevésbé valószínű, hogy válásba fognak torkollni.
– Ha felismertük a különbözőségeinket, akkor szakember segítségével, odafigyeléssel lehet javítani, segíteni egy ilyen kapcsolaton?
Vagy „halálra” van ítélve?
– Nem. Egyáltalán nincs arra
ítélve. Az első legnagyobb feladat, hogy felismerjük, hogy ez egy
koprodukció, és hogy nem lehet
kiemelni az egyiket bűnbakként,
és a másikat pellengérre állítani. Ebben ketten vagyunk benne.
Ha kérünk külső segítséget, egy
terapeutát, akkor minden megváltoztatható. Persze nem szeretnék
illúziókat kelteni. Az a szenvedély
nem fog visszajönni, mint a legelején, de lehet egy kiegyensúlyozott
boldog életük. Arra van esély.
– Egy terápia során mi a legfontosabb?
– A preferenciákat egyeztetni
kell és közelíteni. Ennek megvan
a maga technikája és eszközrend-

szere. Mindkét félnek dolgozni kell
a kapcsolaton, és engedni, amikor
kell. Máshogy nem megy. Ha nincs
kooperáció, akkor nagyon elcsúszhatnak a dolgok. Lehet, hogy az
egyik dominánsabb lesz, például a szerepek felcserélődhetnek.
A férfi egyre inkább érzi azt, hogy
elsorvad egy párkapcsolatban, a
nő meg átveszi a férfi szerepeit,
és ez rányomja a bélyegét a szexualitásra is. A nő nem kezdi el
kívánni a férfit, a férfi viszont egyre inkább kompenzál, egyre nagyobb a kisebbrendűségi érzése,
egyre inkább felvesz új viselkedési
mintákat. Ebbe nagyon bele tudnak menni a párok. Idővel pedig
azt sem látják, honnan indult el a
konfliktus. Tudatosítani kell magunkban, hogy szövetségesek vagyunk. A párterápiának célja, hogy
egy kiegyensúlyozott, harmonikus
kapcsolatot tudjunk teremteni.
– A párválasztásban milyen szempontok játszanak szerepet? Vagy
mi lehet a legmeghatározóbb?
– Nyilván a szüleinkkel való tartós
együttélés ad nekünk egy olyan
mintát, egy tudattalan késztetést,
hogy mi majd milyen párt fogunk
választani. Járhat olyan példával is,
hogy olyat választok, mint az apám
vagy anyám, de persze fordítva is
történhet, hogy olyat nem. A családi mintánk nagyban befolyásolja,
hogy milyen felelősséget, milyen
félelmet vagy milyen preferenciát
viszünk a kapcsolatba.
– Ez akkor azt jelenti, hogy ha
nem is tudatosan, de viselkedésünkkel mi alakítjuk a gyermekeink
párkapcsolatát, ízlésüket?
– Hatást gyakorlunk rá. Hogy milyen mintát adunk a gyereknek,
hogyan élt anyám és apám, ez a
gyerekben tudatosan is lecsapódik. Lux Elvira szexuálpszichológus
mondta, hogy „olyat választunk,

VONZÁSOK ÉS TASZÍTÁSOK
mint az apám, vagy azt mondjuk,
hogy pont ilyet nem.” Tehát ez
egy minta, egy modell a gyerek
számára is, de ezek soha nem tudatos folyamatok. Hogy az apám
végig csalta az anyámat, akkor
lehet, hogy én is egy olyan férfit
fogok váltasztani, aki nem tud úgy
igazán kötődni, és mindig lesz
szeretője. Úgy gondolom, hogy
nem közvetetten, de mégis hatást
gyakorol a szülői minta arra, hogy
milyen személyiségű partnert választunk.
– Mi szülők lehetünk ebben tudatosak? Tudjuk a gyermekünket
a jó választás felé terelni, vagy
egyszerűen nekünk is a természetünkből, személyiségünkből fakadóan meg kell próbálni a lehető
legnormálisabban élni, megélni a
konfliktusokat, és akkor a gyerek is
ezt a mintát fogja felvenni?
– Így van. Egyrészt nem is lehet
és nem is kell tökéletesen élni.
Mindenhol lesz tányércsörgés,
mindenhol lehet, és lát is a gyerek
veszekedést. Ezzel nincs is probléma. Nem kell tökéletes családnak
lennünk, hiszen az élet sem erről
szól, a fontos, hogy a szélsőségekbe ne ragadjunk bele. A lényeg,
hogy törekedjünk arra, hogy elég
jó anyák és apák legyünk, elég
jó párkapcsolatunk legyen. Ha a
gyerek időnként látja a konfliktust,
hát Istenem, nem lesz tőle baja.
Az alaptézis az legyen, hogy hasonló a hasonlót vonzza. Ahogy
Füst Milán is mondta, egy házasság egy négy lábon álló asztal, és
hogy annak a négy lábnak stabilan
kell állni, mert három lábbal már
felborul. Rettenetesen fontos,
hogy hasonló legyen az értékrendszerünk, az érdeklődésünk,
szeressük egymást, szexuálisan
kompatibilisek legyünk, és hogy
gazdaságilag is kijöjjünk. Bizonyá-

ra fogunk az anyagiakon civakodni, de ne az legyen, hogy az egyik
a világ pénzét elköti, a másik meg
pont erre agyvérzést kap. Tehát
hasonló a hasonlót vonzza. Ennek ellenére, hogyha a személyiség aspektusában a másik fel tud
olyat csillantani, amiben különböző, az csak egy csipet fűszert ad
a kapcsolatnak, egy pici szenve-
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délyt. Ha összegeznem kell, akkor
jó dolognak tartom, hogyha nem
vagyunk teljesen egyformák, de
alapjaiban meg kell, hogy egyezzünk. Ha mégis nagyon különbözőek vagyunk, akkor az óriási
szenvedély csillapultával ezek a
különbözőségek még jobban előjönnek, és a kapcsolatunk abszolút kudarcra van ítélve.
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SportOLD
Váczi Gergő | Fotó: Magellán

Sport 90 év felett. Talán ellentmondásos lehet, pedig nem az.
Mindjárt példát is mutatunk,
egészen pontosan megismerhetnek egy magyar élsportolót,
aki élete legnagyobb sportsikerét kilencvenéves kora felett
érte el. Az idős kori aktív élet
nem ördögtől való, sőt egyenesen kötelezővé kellene tenni,
persze akkor, ha erre az egészségi állapot is „engedélyt” ad,
lehetőséget biztosít.

Forever young

500 évig is élhetünk. Elméletileg.
Kutatók azt állítják, hogy a fonálférgek élettartamát ötszörösére
tudták növelni. De egerek és majmok életkorát is sikerült már meghosszabbítani. Ha pedig minden

jól megy, hamarosan az emberi
életnek sem lesz határa. A NASA
például már dolgozik egy viszszafiatalító tablettán, hogy az űrhajósok minél tovább lehessenek
az űrben. De nem kell feltétlenül
a jövőbe tekinteni, ha az hosszú
élet titkát keressük. Mi magyarok
is büszkék lehetünk az előbb még
név nélkül említett Béla bácsira,
aki 96 éves korában, nem olyan régen világcsúcsot úszott.
Azt gondolom, mindannyiunk vágya lehet egy világcsúcs, a sportsikerek. Sőt, legyünk őszinték.
Legtöbben ezt a szép kort – 96
év – is szeretnénk megélni. Nos,
Bánki Horváth Béla mindkettővel büszkélkedhet. „Kazanyban
értem el relatíve a legjobb eredményemet, mert Kazanyban 200

méteres hátúszásban világcsúcsot
úsztam.”

„Addig úszom, ameddig
élek”

Ki ne szeretne úgy megöregedni,
hogy egyáltalán nem fog rajta az
idő nyoma. Ez a testi-lelki fittség
azonban egyelőre még csak keveseknek adatik meg. Körülbelül
egymillió, 100 év feletti ember él
ma a világon. De vajon mi lehet
a titkuk? Másképp táplálkoznak?
Nem stresszelnek? Vagy egyszerűen csak jó génekkel rendelkeznek?
És egyáltalán, meddig élhetünk,
vagyis mi az emberi élet határa?
Vellai Tibor, az ELTE Genetikai Tanszékének vezetője a „meddigre”,
tehát, hogy milyen hosszan élhetnénk, elég meglepő választ adott.
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„A mai ismereteink alapján akár
több száz éves életkort is megvalósíthatnánk.” Tényleg élhet több
100 évig is ez ember? Léteznek
visszafiatalító elixírek? Elképzelhető, hogy egyszer majd meg lehet
állítani az öregedést? A 98 éves
Bánki Horváth Béla, akiről néhány
sorral feljebb már tettem említést,
a tökéletes példája annak, hogy
igen. Mindez nem csupán fikció.
„Itt látható a világbajnoksági érmeim közül egynéhány, az első,
mindjárt a legutóbbi, a vizes világbajnokságon, ott 4 aranyérmet
nyertem.” A 98 éves férfi 22-szeres
világbajnok, és a mai napig aktív
úszó. Rengeteg érme és kitüntetése van. Mondhatni, az egész életét
végigúszta. 14 évesen kezdett el
versenyezni, ami az egész fiatalkorát végigkísérte. „4 évre hadifogságba kerültem, de ez sem tört
meg. Amikor visszajöttem, elkezdetem vízilabdázni, és hamar NB
I.-es játékos lettem. De sosem maradtam hűtlen az úszáshoz.” Béla
bácsi később gyerekeket kezdett
oktatni, aztán 65 évesen újra belevágott a versenyzésbe, akkor már
seniorként. Egyébként a beszélgetésünk után is éppen edzésre
megy, amire épp összepakol. „Egy
úszónak mindig vinni kell köpenyt,
úszónadrágot, úszószemüveget.”
Az uszodában egyébként mindenki ismeri és szereti Béla bácsit, sok
gyereknek a példaképe is. A szépkorú úszót korábban vesedaganattal is műtötték, de ő még akkor
sem akart kiszállni a medencéből.
Azt mondja, őt az úszás fiatalítja
meg. „Ha az ember beleugrik a
vízbe, a ráncot kisimítja a víz!” Azt
mondja, a 91 éves felesége már
sokszor mondta neki, hogy hagyja
abba az úszást, de ő sosem hallgatott rá. „Van nekem egy régi
mondásom, amikor megkérdezik

tőlem, hogy mondd Béla, meddig akarsz Te még úszni? Én addig
úszom, ameddig élek! Mert amíg
élek, úszom. Ez alatt nemcsak a
lubickolást értem, hanem a versenyeken részt veszek.”

Félezer éves ember

„Az öregedési folyamatot molekuláris károsodások hozzák létre.
És az öregedési folyamatokkal
kapcsolt betegségek, degeneratív
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elváltozások, a rák, a neorodegeneratív betegségek sok típusa, cukorbetegség, szöveti fibrózis, ezek
is ilyen molekuláris károsodások
következtében alakulnak ki.” Vellai
Tibor genetikussal az ELTE egyik
laboratóriumában
találkoztunk.
A Genetikai Tanszéken folyamatos
kutatásokat végeznek, hogy még
jobban megértsék a DNS működését és magát az öregedés folyamatát. Az már biztosnak tűnik,
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Az időskori testedzés alapszabályai

Sosem késő elkezdeni vagy akár újra hozzáfogni a testedzéshez.
Az időskori sportoláshoz adunk néhány tanácsot, például, hogy
milyen alapszabályokat érdemes betartani, mely sportágak javasoltak, és milyen keretek között.
• Kezdés csak egészségesen, rajt csak a háziorvos „látogatása”
után!
• Se sokat, se keveset!
• Fokozatosan növeljük a mennyiséget és még lassabban az
erőkifejtést!
• Ha gyalogolunk, legyen sportöltözetünk, a jó cipő fontos.
• Betegen nincs testedzés.
• Főétkezés után gyalogolni lehet, de aktívabb testedzést érdemesebb 60-90 perccel az étkezést követően kezdeni.
• Fontos a bemelegítés!
Ajánlott sportágak
• A természetjárás, a kirándulás nemcsak társas gyalogló testedzés, hanem csodálatos élmény.
• Az úszás, a vízi torna is ajánlott és igen hasznos mozgásforma.
• A gimnasztika, a gerinctorna szakember vezetésével akár
szórakozás is lehet a testedzés mellett.
• A gyaloglás, a futás az akaraterős idősek versenysportja is
lehet.
• A kerékpározás minden korban a „függetlenség” érzését adja
a biciklistának.
• A tánc, legyen bármelyik válfaja, kiváló testedzés, szórakozás,
kulturális és társasági tevékenység is egyben.
• A sítúrázás – fiatalkori virtusok nélkül – jó mozgásforma az
unokákkal is.
• Az asztalitenisz, a tenisz, a tollaslabda vagy a kispályás labdarúgás kellő óvatossággal akár az unokákkal együtt is űzhetők.
• A lovaglás, a tájfutás, az evezés, a korcsolyázás.
• A jóga és a keleti mozgássorok is hasznosak, csak tudni kell,
hogy időskorban nehezebben és lassabban sajátíthatók el az
új sportmozgások.
• A sportmozgást segítők közösségek, személyiségek, események.
Az időskori testmozgást segítheti például:
• sportegyesület, nyugdíjasklub, családi vagy baráti társaság,
más civil szervezet, lakóközösség, egyes sportünnepek gyalogló- vagy gimnasztikaszámai
• korosztályos versenyek és ezekre való folyamatos felkészülés
• sportolási lehetőségek biztosítása, példamutató kortársak,
helyi közéleti személyiségek
• akár a „szupernagyi” szerep, mint a családi egészséges életmód karmestere
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hogy amikor megöregszünk, akkor
az öregkori betegségek széles palettájából egyet véletlenszerűen
beszerzünk, és aztán ebben betegszünk meg, és ebben fogunk
meghalni. A szakember szerint
azonban le lehet lassítani ezt az
öregedési folyamatot, és így az
öregkori betegségeket is lehet
késleltetni. 20 napig élő fonálférgeken már sikerült is. „A legszélsőségesebb élettartam-növelés az
körülbelül egy 5-6-szor hosszabb
ideig élő fonálféregtörzsnek a létrehozása volt, ezt egy Science-cikkben közölték néhány évvel ezelőtt.
Ennek a humán aspektusa egy
durván 500-600 évig élő ember

Vellai Tibor szerint a rák ellenszere
is meglehet néhány éven belül, ha
sikerül rájönni, hogyan lehet megöregíteni a rákos sejteket, hogy
azok aztán végül elpusztuljanak.
És hogy mi lehet a jövő? A modern
orvostudományban már robotok
műtenek, számítógép ajánl kezelést az embernek, és mikrochipek
ellenőrzik folyamatosan a testünk
állapotát, és jeleznek, ha valami
nem a megszokott módon működik. A genetikusok szerint nem véletlen, hogy míg az őskorban csak
20 évig, a középkorban pedig 35
évig éltek az emberek, ma már 67
év az átlagéletkor. A világ legidősebb férfije az a 146 éves indonéz

az, hogy valaki, aki aktív sportoló
és egészségesen táplálkozik, fiatalkorában mégis meghal. A kutatók szerint erre is van magyarázat, a mértékletesség ugyanis itt
is, mint az élet összes területén,
nagyon fontos. „Heti hét napban
8 órát edzeni naponta. Ez nem
feltétlen annyira természetes és
egészséges. Ez nagyon megviseli
a szervezetet. És ha van egy olyan
genetikai mutációja, ami elősegíti
a szívprobléma kialakulását, akkor
az ilyen nagy fizikai megterhelés
előhozhatja. És ekkor történhet
meg az, hogy valaki meghal 30
évesen.” A 98 éves Bánki Horváth
Béla szerint is a hosszú élet titka

lenne.” Kutatások igazolják azt is,
hogy több halhatatlan rendszer is
létezik. Az egyik ilyen a csíravonal,
ami petesejtet és hímivarsejtet hoz
létre, de ilyen halhatatlan rendszer
a rákos sejt is, ami végtelen ideig
képes osztódni. Pár alacsonyabb
rendű állatfaj, a hidrák és a planáriák is halhatatlanok. Ha egy ilyen
állatot például kettévágnak, kinő a
hiányzó része, és egyáltalán nem
mutatja az öregedés jeleit. A kutatók azt szeretnék megismerni,
hogy mi a közös ezekben a rendszerekben, ha pedig ezt sikerül
megfejteni, a határ a csillagos ég.

férfi, aki 1870-ben született, és tavaly halt meg. Négyszer nősült, de
minden felesége és 3 gyereke is
korábban meghalt, mint ő.

az egészséges életmód. De emellett még más is fontos. „A jó család és az, hogy az ember találjon
magának valamit, amiben örömét
leli. „Ami örömet szerez az embernek, abban tud minél hosszabb
ideig gyakorlatra szert tenni, és
azt megcsinálva az élete folyamán
az örömszerzéssel hosszabbítja az
életét”.
Akármennyi ideig is éljünk, a lényeg talán az, hogy az életünket
tartalmasan éljük, minél több élménnyel gazdagodjunk, hogyha
később visszatekintünk, úgy érezzük, volt értelme az életünknek.

Genetika vs. öröm

„A jelenleg elérhető hosszú élet
titka igazából az egészséges életmód”. Ezt Stum Ádám, az ELTE
Genetikai Tanszékének PhD-várományosa mondta. A fiatal tudós
elmondta, hogy jelenlegi ismereteink szerint mindössze ebben az
egyszerű dologban rejlik a hosszú
élet titka. Sokan felteszik a kérdést, hogy vajon miért fordul elő
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Te kit választanál?
Kocsis Márk | Fotó: Juhász Luca
Választás, no nem a politikai választás, hanem iskolaválasztás… Óh,
egy óriási kérdés, mindössze 14 évesen. Bevallom, nekem is nehéz
volt, de megvan rá a válasz: ESZI. Idén szeptemberben kezdtem
meg a 4. évemet az ESZI-ben – végzős lettem! Úgy érzem, el kell
meséljem az itt eltöltött évek után, milyen is az ESZI.
Vegyük elsőnek a nevet: – valljuk be,
az ESZI-t mindenki ismeri Pakson és
környékén, mindenkinek van egy
rokona, ismerőse, aki ebbe a nagy
családba tartozik, vagy már örökös
tag. Kicsit olyan, mint az erőmű,
ugye? Ott is van mindenkinek rokona, barátja, ismerőse. De hát ez
nem meglepő, hiszen mi vagyunk
a bázisiskolája, ennek minden előnyét kiélvezve. Tudniillik az összes
berendezés nagyon korszerű, és
idén még korszerűbbek lettek, lett
új számítógéppark, új esztergagépek, emellett korszerű laborok,
műhelyek vannak, az új erősáramú
laborról nem is beszélve.
Aki a sportot kedvelné, annak 800
férőhelyes sportcsarnokunk remek mozgási lehetőséget biztosít, de van kültéri edzőparkunk is,
és usziba, illetve kondiba is járhat,
aki ESZI-s. Apropó a sportról jut
eszembe, ki ne ismerné Kozmann
György, Braun Ákos vagy (hogy egy
jelenlegi tanulónkat említsem) Hodován Dávid nevét, nos ők sokakkal
együtt mind ESZI-sek (voltak) és élsportolók. Aki az olvasást, írást kedveli annak rendelkezésére áll egy
50 000 könyvet tartalmazó könyvtár,
és publikálhat az ESZIRATba, amely
online elérhető bárki számára a
honlapon. De nemcsak írni lehet,
hanem van médiaszakkör is, aminek
a tagjai a tévézés csínját-bínját sajátítják el az ESZI MAGAZIN gyártása-

kor, amit a helyi tévé helyez képernyőre, de YouTube-on is elérhető.
Aki szereti képviselni osztálytársait,
beléphet a diákönkormányzatba,
ami az én szívem csücske, hiszen
most egy évig elnökölhettem, ami
idő alatt annyi pluszt kaptam az iskolatársaimtól, hogy az leírni nem
lehet, és a szervezőkészségem is
fejlődött, ami szintén megfizethetetlen. Mindemellett sok sport- és
tanulmányi versenyre járnak diákjaink, melyeken rendre kiváló helyezéseket érnek el.
Csak egy gondolat erejéig a szakjainkról is írok: következő, 2019/20as tanévben társul egy ÚJ (!) mechatronikai szak a többi eddigi
szak mellé (gépészet, villamosipar
és elektronika, környezetvédelem, informatika, közgazdaság és
ügyvitel), amely szakokból vizsgát
is tesznek diákjaink az érettségi
mellé. A szakmai és közismereti
tárgyak mellet kiemelkedő a nyelvek oktatása (orosz, angol, német),
olyannyira, hogy nyelvvizsgaközpontként is funkcionál iskolánk. A
tanulmányi rész mellett a diákéletében szintén kiemelkedik az ESZI.
Igazság szerint már az első ESZI-s
lélegzetvétel is örökre maradandó
élmény, és ez pedig nem más, mint
a gólyatábor. Azok a szép gólyatábori emlékek, tökéletesen emlékszem a saját gólyatáboromra is, de
utána még volt szerencsém három

szervezésében is aktív szerepet vállalni. Azok is óriási energiával zajlottak le, és örök emlékeket adtak,
nem beszélve arról, hogy ez alatt a
két nap alatt mennyi barátság kötődik, vagy akár nagy szerelem előfutára is lehet. ;)
A közösségi lét egyik legfontosabb
eleme az osztályközösség, amit hol
is lehetne jobban összekovácsolni,
mint egy osztálykiránduláson. Nos,
nálunk ezekből sincs hiány: a 9. évfolyamon szabadon szoktak menni
az osztályok Balatonra, Velencei-tóra, van paintballmérkőzés stb. A 10.
évfolyamon már hagyománnyá vált
Erdély bebarangolása egy rendkívül hangulatos szálláshelyen, illetve
a 11. évfolyam olasz barátainkat látogatja meg Bibiónéban, ekkor már
az egész évfolyam együtt tölti el
ezt a pár kellemes napot. De csak
hogy ne egyedül az én véleményem álljon itt, vannak tanárok, akik
az ESZI-ben sok mindent megtesznek diákjaikért, szárnyakat adnak
nekik, persze ha ők is engedik… A
diákok pedig az általam mesélteken túl a büfét szeretik nagyon, de
az új csocsószobát is sokan mondták kedvencüknek. Ki merem jelenteni, ESZI-snek lenni egy életérzés. De ezt nem sejtettem, amikor
a nehéz döntés előtt álltam 8.-ban,
óh, pedig mennyivel könnyebb dolgom lett volna, mai szemmel és a
megtapasztalásokkal könnyebben
döntenék, abban biztos vagyok.
Nos, ezzel próbáltam egy apró segítséget nyújtani a döntés előtt álló
8. osztályosoknak és szüleiknek.
Remélem, sikerült kicsit megmutatnom az ESZI-t belülről.
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Színes, mint a tengelice
Susán Janka | Fotó: Juhász Luca
Az 1990-es évek környékén sokat
jártunk Tengelicre, a Benyovszky-tó környékére kirándulni. Többször sétáltunk a Csapó-kastély
udvarán is, mindig lenyűgözött az
előtte található puszpángból telepített kis labirintusra emlékeztető
parkrészlet. Aztán bizonyos részek
magántulajdonba kerültek, egyes
helyeken korlátokba, helyesebben
kerítésekbe ütköztünk, így kiesett
a kedvenc kirándulóhelyeink listájából. Ahogy készültem a riportra,
eszembe jutottak az emlékek, ismét kíváncsi lettem, és elmentünk
egy kis bejárásra. A célunk az volt,
hogy a Tengelic környéki kúriá-

kat megkeressük. Nem volt időnk
arra, hogy biciklivel menjünk, de
mindenkit bátorítok erre. Annál is
inkább, mert az autópályán átkelve már a forgalom is alábbhagy, az
út pedig kiváló minőségű. A táj izgalmas, dimbes-dombos, lankákkal, időnként emberpróbáló emelkedőkkel tarkított. Akár egész
napos túrát is tervezhetünk erre,
mert látnivalókban gazdag. Úgy is
hallottam már említeni, mint a magyar Loire-völgy.
Tengelic izgalmas színfoltja a Paks
környéki településeknek. Hatalmas területen, több mint hatezer
hektáron terül el, tizenegy kisebb

település tartozik hozzá (Alsóhídvég, Alsótengelic, Felsőtengelic,
Jánosmajor, Júliamajor, Katalinpuszta, Kishídja, Középhídvég,
Középtengelic, Szőlőhegy, Vadászmajor). Ezt a felépítését, a
szétszórtságát a régi uradalmi viszonyokból örökölte. Az 1700-as
évek környékén a Gindly család
I. Lipóttól kapott mintegy 15 000
hold földterületet. A legenda
úgy tartja, annyi föld lett az övé,
amennyit napkeltétől napnyugtáig lovon körbe tudott járni.
Ez az óriási uradalom házasságok
és öröklődések révén több kisebb
birtokra esett szét.
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Pete Jánosné – csuhéfonó
Júliamajorba érkezünk, ahol Pete
Jánosné Ildikó él családjával. Ebben a környezetben több kutya is
van a házak körül. Érkezésünket
a nagyobbak hangos csaholással
jelzik. Bemegyünk a kis „galériába”, ahol az eddig zsűriztetett
tárgyak szépen berendeznek egy
szobát. Egy kicsit később elmesélem, milyen szépségek sorakoznak
ott.
15 éve a faluban kézművesszakkört
indítottak, és ő a csuhéfonást választotta, pedig nagy volt a választék. Miért éppen a csuhé? Tömör
a válasz: mert természetes anyag,
ez tetszett benne. Elmondja, az
eredeti természetes állapotában
használja csak, semmilyen festést
nem alkalmaz. Korábban óvodában is dolgozott, ahol csuhébabával is játszottak a kislányok, ilyet
mindenképpen szeretett volna
készíteni, talán ez volt az első kis
alkotása. Szétszedett egyet, és a
tapasztalatok alapján meg is csinálta.
Hogyan választja ki a következő
tárgyat, amit el szeretne készíteni? A megfigyelés a legfontosabb
számára. Férjével az egyik kedvenc hobbijuk a tájházak, múzeumok látogatása, ahol kitartóan
keresi, vizsgálja a csuhéból készült
tárgyakat. Megvizsgálja a csuhé
fonási módszerét, mert abból is
van több fajta, valamint a rögzítési
technikáját.
Ha megvan a következő cél, van
hozzá elég csuhé, még szükséges
lehet egy fa- vagy fémváz is. No,
ebben tud sokat segíteni a férje vagy egy asztalos, aki elkészíti
azt. Rendszeresen viszi zsűriztetni
az elkészült tárgyakat, ami miatt
azoknak a népművészeti elvárásoknak is meg kell felelni, hiteles-

nek kell lennie. Öt éve kapta meg
a népi iparművész címet.
Honnan szerzi be a csuhét? Nem
is akármilyet, hanem a megfelelő
minőségben. A major körül szerencsére nagy kukoricaföldek is
vannak, a család is gazdálkodik,

azonban az sem mindegy, mikor
szedik le a csuhét. Van két-három
nap, esetleg egy hét, amíg olyan
állapotúak a csövek, hogy nem
vizesek, penészesek és már nem
zöldek. Zsűriztetni csak szép fehér
csuhéból készült tárgyakat lehet.
A gyűjtésben a család is szokott
neki segíteni. Ildikó szépen leszedegeti a csövekről a leveleket,
és elrakja száradni. Látogatásomkor is már a szárítóhelyen pihent az
idei télre való adag.
Megkértem, mutassa meg, hogyan is történik a fonás. Térül-fordul, máris ott van egy tálban a víz,
pontos mozdulatokkal tépi a leveleket, vágja le a végét. Pár perc
áztatás, és kezdődhet a fonás.
Közben nézem a kezét, azt látom
rajta, igen sokat dolgozott már,
az ízületei, az ujjpercei megvastagodtak. Nem szokott fájni? – kér-
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dezem. Dehogynem – mondja, de
a reumatológus is azt tanácsolta,
mozgatni kell. Hát Ildikó ennek bőven eleget tesz. Órákon keresztül
tud kitartóan fonni, amiből csak
férje hívó szava tudja kimozdítani a
hosszú téli estéken.
Kapóra jön a félig kész szék, amit
most a kedvünkért egy kicsit tovább folytat. Megfogja az abbahagyott szálat, ügyesen hozzá fogja a
frissen készített csíkokat, és tekeri
is hozzá. Szépen sorban, egyiket a
másik után.
A szoba legmeghatározóbb tárgya
a dikó, amihez hasonlót eddig még
sehol nem láttam. Csuhéfonással
ágyat készíteni? Egy ráülés pillanatára ki is próbálom. Legszívesebben hazavinném, de nem eladó,
bárkinek is megtetszene. Elmeséli, miközben fonja a szék ülőkéjét,
ezen a dikón egy este alatt két
hosszú sort tudott elkészíteni. Belegondolok, mekkora kitartás kell
ehhez a tevékenységhez. A teteje és az alja ugyanolyan fonással
készül, közte szintén csuhéval van
kitömve. A székeket is ugyanígy
készíti, ami mesés kényelmet ad
az ülőkéjének. Mutat egy másikat,
aminek a fonása egy kicsit másik
technikával készül, egyszerre két
szálat vezet és ezeket is összefonja. Így vastagabb szálat kap, de
fele olyan lassan halad vele. Ezt a
fajta fonást múltkor látta egy tájházban. A készítés menetét látva
megértem, hogy nem eladásra készíti ezeket a szépségeket.
Ígértem, hogy elmondom miket is
láttam a dikón és a székeken kívül.
A lámpaburák hihetetlen hangulatot adnak a helyiségeknek, hiszen
a vetett árnyékuk is meghatározó. Kis kosarak kenyérnek vagy
gyümölcsnek jó pár változatban.
Csuhéangyalkák, kis gömbök díszeknek és nyuszik az ünnepekre.
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Zöld út a kúriák mentén
Csapó-kúria – Középtengelic
Az 1819-20-ban épült kúriát a reformkori klasszicista építészet kiválósága, Pollack Mihály tervezte.
1895-ben Fellner Sándor tervei
szerint némileg átalakították. Ma
is sokat őriz eredeti formájából.
A kastély értékes képtárának egy
része a szekszárdi Wosinsky Mór
Megyei Múzeumban található.
Parkja védett.
Gindly–Benyovszky-kúria –
Felsőtengelic
A kúria mostani formáját 1840
körül kapta. A kastély nem a madagaszkári királyként elesett gróf
Benyovszky Móric, hanem egy
másik Benyovszky-ág tulajdona
volt.
Jeszenszky-kúria – Alsóhídvég
A klasszicista eredetű kúria a XIX.
században épült, azóta átalakították. Ez a környék legnagyobb
kastélya, alapterülete csaknem
7000 négyzetméter.
Bernreider-kúria – Középhídvég
A ma irodának használt kúria
a XIX. század második felében
épült, eklektikus stílusban.
Schell-kúria – Katalinpuszta
Katalinpuszta nevét az építtető
Jeszenszky Kálmán lányáról kapta. A közel 4600 négyzetméteres
kastély a XIX. században klasszicista stílusban épült, de később
átalakították. Utolsó tulajdonosa
a Schell család volt.
Gindly–Bárány-kúria –
Alsótengelic

A XIX. sz. első felében épült
klasszicista stílusban.
http://tengelic.hu/zoldut-a-kuriak-menten/

Betlehem áll az egyik polcon, a
másikon a húsvéthoz kapcsolódó
keresztút. A táskák, szatyrok sem
maradhatnak ki, némelyiket inkább retikülnek mondanám.
Gyerekeknek is tart foglalkozásokat az ünnepi készülődésekkor.
Kiállításokra is szokták hívni, már
Pakson is járt a művelődési központban. Legutóbb a tengelici civilnapokon állított ki a nyáron, és
a környező falvakat is bejárta már.
Sőt, a húga patchworköt készít,
közös kiállításuk is volt már. Mindketten édesanyjuktól és nagymamájuktól örökölték a kézimunkázás
szeretetét.

A Gindly–Benyovszky-kúria
mai élete – Kiss Tamás
restaurátor
Kiss Tamással akkor találkoztam
először, amikor előzetesen körbejártuk a kúriákat. Le szerettem
volna fényképezni az épületet,
és ehhez kértem tőle engedélyt.
Nem tudtam, ki a kúria mostani
lakója, de amikor kiderült, hogy
szobrászattal foglalkozik, és felfedeztem a kapu mögött álló, a négy
atomerőművi reaktort szimbolizáló szobor kis tanulmányát, amely-

nek végső változata előtt minden
az atomerőműbe érkező elhalad,
úgy éreztem, meg kell szólalnia a
riportban.
– Milyen egy kúriatulajdonos élete manapság?
– Nehéz – mondja nevetve. –
A nyolcvanas évek eleje óta tartjuk
fenn a házat, iszonyatos mennyiségű pénzt meg energiát emészt
fel. Még a rendszerváltás előtt a
nagyobb vállalatok is nyújtottak
ehhez támogatást, de utána ez
teljesen megszűnt. Kormányoktól
teljesen függetlenül mondható ez
el, valamint az is köztudott, hogy a
műemlékvédelem igen rossz helyzetben van.
– Mikor épült ez a kúria?
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– A legrégibb adat, ami számomra előkerült, az a Szekszárdi Törvényszéki Levéltárban egy perirat,
amelyből az derül ki, hogy az 1690es években kapta meg ezt Gindly,
mert már akkor pereskedett valamilyen dűlő ügyében. Többen kutatták már a kastélyok történetét,
de mivel az elmúlt száz évben a
szekszárdi levéltár kétszer is leégett, így gyakorlatilag semmilyen
adat sincs. Az épületre rá van írva,
hogy 1840-ben épült, de ez csak
annyit jelent, hogy ebbe a formájába akkor építették át. Az eredeti ház valamikor a 17. században
épülhetett, de lehet még annál is
régebben.
– Mióta élsz itt folyamatosan?

– A 90-es évek közepe óta, előtte Budapesten, a Százados úti művésztelepen éltem.
– Mivel foglalkozol?
– Restaurálással, rekonstruálással és valamilyen szinten szobrászattal is. Főleg köztéri emlékműveket restaurálok. Két évvel ezelőtt
a Nemzeti áldozatkészség szobrát
– ami az Anker-ház előtt állt Budapesten az I. világháború alatt –
csináltuk meg újra rekonstrukcióval. A Kiscelli Múzeumnak készült,
amelynek van egy hatalmas templomtere, és a rekonstruált szobor
ott állt bent. Elképesztően látványos volt, mert az öt méter magas
szobor négy méter magas talapzaton állt. El lehet képzelni, hogy
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az összesen kilenc méter magas
szobor egy belső térben milyen
élményt adott. Érdemes megnézni a Kiscelli Múzeum oldalán. A húgomnak, Kiss Juditnak Pakson is
van köztéri szobra, a tűzoltóság
előtt álló szobrot ő készítette.
– A családban mindenki művész?
– Édesapám volt Kiss István
(Kossuth-díjas kiváló és érdemes
művész) szobrászművész, akinek elég sok köztéri szobra van.
Ő készítette például a Tabán előtti Dózsa-szobrot, a Vérmezőn lévő
szitakötő szobrát, hogy említsek
közülük néhányat. Magyarországon összesen 97 köztéri emlékműve van, külföldön még vagy
húsz. Mi a húgommal ebben nőttünk fel. Próbálkoztunk sok egyéb
iránnyal, de mindig ide jutottunk
vissza. 13 éves koromtól segédkeztem édesapámnak a műteremben. Vagy harminc szobor elkészítésében végig részt vettem
a húgommal együtt. Olyan gyakorlati tapasztalatra tettem szert,
amit érdemes kamatoztatni.
– Miket készítetek?
– Csinálunk mindenfélét, az
egészen apró tárgyaktól kezdve
a képzőművészeti alkotásokig, a
festmények restaurálásán kívül.
Elég tág területen dolgozunk.
Három évvel ezelőtt például egy
kétezer éves római faládának a rekonstrukcióját csináltuk meg. Nekem van egy keramikus szakmám
is, ebből kifolyólag a Deák Mauzóleum teljes kerámiarekonstrukcióját mi végeztük el. A fő irány
a szobor lenne, de nem egyszerű
a mai világban. Tavaly a Kossuth
térről lekerült Kisfaludy Stróbl
Zsigmond nevéhez fűződő Kossuth-szobrot állítottuk helyre, ami
a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre kerül, az avatója most október
19-én lesz.
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Atomnyi harcok
Krizsán Árpád | Fotó: internet
A természet mindig úgy alakul,
hogy ellentétes jelenségek egymás mellett jelennek meg. Általában a természetet megfigyelve
azt tapasztaljuk, hogy a mennyiségek kiegyenlítődnek, ellentétes
folyamatok egyszerre jelennek
meg. A magasabb helyek pusztulnak, míg a völgyek feltöltődnek.
A folyók a kanyarulatuk külső felét
rombolják, míg a belsőt építik.
Ha csak a fizikai jelenségeket vizsgáljuk, nem minden esetben láthatók ennyire a különbségek, de
mindenképpen megfigyelhető az

ellentétek kapcsolata. A fizika témakörében az energia fogalmát is
érdemes megnézni. A természetben minden, még az atomok is a
kisebb energiájú állapot felé tartanak. Minden változás kölcsönhatások sorozatának eredménye.
Az ellentétek minden kölcsönhatásban jelen vannak, sőt éppen
az ellentétek miatt jöhetnek létre
kölcsönhatások.
Ha a mechanikával kezdjük, akkor
eszünkbe jut a hatás-ellenhatás
törvénye. Talán az egyik legegyszerűbben érzékelhető jelenség;

egyrészt az erők irányában, másrészt a testek egymásra hatásában figyelhető meg az ellentét.
Amitől igazán fontos ez a törvény,
hogy az ellentétek egyszerre való
megjelenése érezhető.
A termikus kölcsönhatás szintén a különbözőség miatt jöhet
létre. Amennyiben különböző
hőmérsékletű anyagok, testek
érintkeznek, a közös hőmérséklet
beálltáig a melegebb hűl, míg az
alacsonyabb hőmérsékletű melegedni fog. Érdekes, hogy itt a
hőmérsékletek kiegyenlítődése
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figyelhető meg, illetve természetesen hőleadással és hőfelvétellel jár a folyamat. A hőmérséklet
kiegyenlítődik, de csak speciális
esetekben fordul elő az, hogy
amennyit az egyik test hűl, ugyanannyit melegszik a másik. Ezzel
szemben viszont a felvett és a leadott hő mennyisége mindig azonos.
Az ellentétek vonzása az elektromos és mágneses testek esetén
figyelhető meg igazán jól. Az ellentétes előjelű töltések vonzzák,
az azonosak taszítják egymást.
Az ellentétes előjelű töltések ellentétes erőteret hoznak létre. Hasonlóan működnek a mágnesek
is, az ellentétes pólusok vonzzák,
az azonosak taszítják egymást.
Az említett néhány példától elszakadva igazán jól követhető, hogy
az ellentétek működtetik a világot. Egyrészt a fejlett élőlényeknél a nemi különbözőség nagyon
fontos, és a különböző nemek

kapcsolata a fajfenntartás alapja. De ha nemcsak az embereket
figyeljük, hanem az állatvilágot
vizsgáljuk, akkor nagyon sok olyan
jegyet figyelhetünk meg, amelyet
az állatok is éppen azért használnak, hogy az ellentétes nemű párjukat magukhoz vonzzák.
Ha földrajzi példákat tekintünk,
akkor is az ellentétek mozgatóerőként jelennek meg. A magas
hegyeket a szelek és a vizek pusztítják, míg a völgyek feltöltődnek.
A föld forgása miatt eltérülnek a
légáramlatok és a tengeráramlatok. Az áramlatok létrejötte is
rögtön a különbségen alapul.
Az ellentétes irányú mozgások
eredményezhetnek örvényeket,
azok pedig a hőmérséklet-különbség és a nyomáskülönbség
miatt ciklonokat, anticiklonokat
eredményeznek.
Az emberek közötti ellentét a
társadalom mozgatóereje, és az
ellentétek észszerű összekapcso-
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lása adhat lehetőséget az igazán
látványos fejlődésre. Egy problémára nemcsak akkor lehet igazán
jó megoldást találni, ha sokan figyeljük, és a sok ember ötleteit
összevetve dolgozunk, hanem az
is sokat jelenthet, hogy ellentétes
ötleteket összevetve az egyes jó
elemeket összehangolva kezeljük
a helyzeteket. Igazából sok vitás
esetben is – akár külső segítséggel – el lehet jutni mindenki által
elfogadható helyzetekig, és az
egymás iránti ellentétes gondolatokat, érzelmeket kicsit lehet
tompítani.
Szerintem éppen az említett példák alapján a tudomány is mindig
ellentétes mennyiségek vizsgálatán keresztül tud fejlődni, vagy az
ellentétek vizsgálatával, ellentétes folyamatok létrehozásával tud
felfedezéseket tenni. De a társadalom minden területén lehetne
az ellentéteket ügyesen kezelve
fejlődni.
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Tiszta energia éjjel-nappal, télen-nyáron
Paks II. Zrt. | Fotó: Paks II. Zrt.
A sci-fik világa észrevétlenül beköltözik mindennapjainkba. Robot
porszívóz helyettünk, okosóránk
lépéseinket is számolja az idő
múlása mellett. Ismerőseinkkel,
barátainkkal már videocsevegőn
tartjuk a kapcsolatot, a szakácskönyv fellapozása helyett pedig
receptappot indítunk. Mobilunkon már nemcsak telefonálunk,
hanem megosztjuk rajta az élményeinket vagy épp kikerüljük vele
a dugókat az utakon, ahol egyre
több elektromos autó közlekedik.
Mindehhez energia, áram szükséges, méghozzá, ha csak lehet,

környezetbarát módon előállított,
tiszta energia. Ilyen a megújuló
és az atomenergia is, amelynek
termelése során nem kerül a légkörbe egészségünket fenyegető
pernye vagy klímaváltozást okozó
gáz.
Ha legközelebb elsuhan mellettünk egy elektromos autó, gondoljunk bele, hogy az éppen anynyira környezetbarát, amennyire
a beletöltött üzemanyag. Hiába
járnánk elektromos autóval, ha az
áramot szén-dioxidot kibocsátó
szénerőművekben
termelnénk
meg. Fontos tudni: Európában a

légszennyezés által okozott megbetegedések évente több tízezer
korai halálozásért felelősek.
Az energiapolitika sarokköveit az
Európai Unió tagországai maguk
választhatják meg, minden ország
a rendelkezésére álló természeti
adottságok alapján hozhatja meg
erre vonatkozó döntését. Hazánk
is így tesz. A szén-dioxid-mentes
villamosenergia-termelésre Magyarországon részei a megoldásnak az éjjel-nappal, télen-nyáron
megbízhatóan termelő atomerőművi blokkok, valamint az időjárástól és napszaktól függően el-
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Az Európai Unió tagországai közül Magyarország az
áramimportnak leginkább kitett országok egyike. A MAVIR
kimutatása szerint 2018 júniusában 42,93% volt az import
részaránya a hazai bruttó villamosenergia-felhasználásban.
Ez ebben az évben az eddigi
legmagasabb havi érték, illetve
jelentősen meghaladja a 2017es átlagot. Minél magasabb az
ország áramimportra való utaltsága, annál nagyobb a veszélye
annak, hogy ellátási válsághelyzet alakulhat ki, és az ellátásbiztonsági követelményeket
nem lehet teljesíteni. Ezért
fontos, hogy Magyarország a
villamosenergia-igény lehető
legnagyobb hányadát hazai
erőművekből fedezze. Paks II.
megépítésével és üzemeltetésével 60 évre garantálható,
hogy olcsó, hazai, klímabarát
forrásból nagy mennyiségű
alaperőművi villamos energia
álljon rendelkezésre.

térő mértékben rendelkezésre álló
naperőművek is. Ezek egymást
kiegészítő felhasználása teheti
olcsóvá és környezetkímélővé az
áramtermelést: míg az atomerőmű
a folyamatosan rendelkezésre
álló, ún. zsinóráramot biztosítja,
a megújulók a további igények
kielégítésében működhetnek közre. Ennek az együttműködésnek
kiváló példája Paks, amelynek határában egyrészt jelenleg is négy
atomerőművi blokk üzemel, illetve
a Paks II. atomerőmű építési munkálatai is megkezdődtek, másrészt az ország egyik legnagyobb
naperőművét is itt építik.
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RADIOAKTÍV HULLADÉKOKAT KEZELŐ KFT.

Nagyközönségnek
a radioaktív hulladékokról
RHK Kft. | Fotó: RHK Kft.
A nagy aktivitású hulladékoknak és a kiégett fűtőelemek számára a
nemzetközi közmegegyezés szerint a megfelelő kőzetben, mélyen
a föld alá épített, többszörös mérnöki gátrendszerrel fölszerelt létesítmények jelentik majd a hosszú távú biztonságot. És a nemzetközi közmegegyezés arra is kiterjed, hogy a nukleáris témákkal, így
a radioaktív hulladékokkal kapcsolatosan a közvéleményt – és különösen az érintett lakosságot – rendszeresen tájékoztatni kell. Ezt a
feladatát a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. (RHK Kft.) folyamatosan szem előtt tartja, hiszen a felelősségteljes szakmai munkáját
csak nyugodt, elfogadó közegben tudja végezni.
Hogy hol tart ma Magyarország a
nagy aktivitású tároló létesítésére
alkalmas helyszín keresésében, mi
a helyzet a többi, hazánkban keletkezett radioaktív anyaggal és
a kiégett fűtőelemekkel, arról az
RHK Kft. legutoljára a Nyugat-Mecsekben adott átfogó képet, szép
számú laikus közönség előtt.
A Tájoló Nap a nyugat-mecseki
település, Boda és a térség legnagyobb rendezvénye, amelynek

házigazdája a Nyugat-mecseki
Társadalmi, Információs, Ellenőrzési és Településfejlesztési Önkormányzati Társulás (NYMTIT) a
Társadalmi Ellenőrző, Információs
és Településfejlesztési Társuláshoz (TEIT) hasonló önkormányzati szervezet. Az ismeretterjesztő
program közérthető előadásai
mindig az évtizedek óta itt folyó
munkák, a nagy aktivitású radioaktív hulladékok biztonságos el-

helyezése érdekében végzett kutatások aktualitásairól szólnak az
ott élőknek.
Az idei esemény egy kicsit más
volt, hiszen ez a sorban a tizenötödik, így a jubileum miatt először
az ünneplés kapott teret. Az elmúlt időszakot az NYMTIT elnöke, Kovács Győző, majd dr. Kereki Ferenc, az RHK Kft. ügyvezető
igazgatója értékelte. Kiemelték:
a radioaktív hulladékok kezelése
össznemzeti érdek, és az ezzel
kapcsolatos kommunikáció, a lakosság tájékoztatása különösen
fontos, hiszen a generációkon átívelő programok megvalósításához nyugodt társadalmi környezet
szükséges. Az információk átadását az RHK Kft. az NYMTIT-tel szoros együttműködésben folytatja,
és a közös munkának kiemelkedő
eleme a Tájoló Nap.
A bodai rendezvényen elsőként
dr. Kereki Ferenc, az RHK Kft.
ügyvezető igazgatója tartott előadást. Röviden bemutatta a cég
tevékenységét, emlékeztetve arra,
hogy feladatuk nem csupán az
atomerőművi radioaktív hulladé-
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kok kezelése, elhelyezése, hanem
az összes intézményi eredetű hulladékkal is nekik kell foglalkozni.
Ez utóbbiak a püspökszilágyi Radioaktívhulladék-feldolgozó
és
-tárolóba kerülnek, ahol jelenleg
egy üzemcsarnok épül, amelyben
a több évtizede odaszállított hulladékok biztonságos újrafeldolgozása, átcsomagolása zajlik majd.
Az atomerőművi eredetű kis és
közepes aktivitású hulladékok tárolójával, az Nemzeti Radioaktívhulladék-tárolóval kapcsolatosan
egy komoly fejlesztés lezárultáról
számolt be az igazgató. Ennek
köszönhetően a föld alatti kamrákban sokszorosára növekszik a
tárolótér kihasználtsága.
A paksi Kiégett Kazetták Átmeneti
Tárolójáról az ügyvezető elmondta: az 1997 óta működő telephelyen jelenleg több mint kilencezer
elhasznált fűtőelemet tárolnak.
A modulárisan bővíthető létesítmény legutóbbi négy kamrájának
építését tavaly fejezték be, így
több mint kétezer újabb kiégett
kazetta elhelyezése vált lehetővé,
ami elegendő lesz az atomerőmű

számára a következő modul üzembe helyezéséig. A kiégett fűtőelemek ötven évet töltenek biztonságos ideiglenes helyükön, ez alatt
kell felépülnie a nagy aktivitású
végleges tárolónak. Az erre alkalmas terület meghatározása érdekében már régóta folynak a kutatások a baranyai térségben.
A nyugat-mecseki vizsgálatok
legutóbbi eredményeiről és a tervekről dr. Kereki Ferenc részletesebben szólt a hallgatóságnak.
Kiemelte: nem a műszaki létesítmények, hanem a stabil földtani
környezet garantálja a hosszú távú
biztonságot. Emiatt esett a választás annak idején a Bodai Agyagkő
Formációra.
– Az eddigi vizsgálatok alapján az
agyagkő igen jó vízzáró képességű és kellően stabil – mindkettő
igen fontos, hogy a sugárzóanyagot biztonságosan el lehessen
szigetelni a környezetétől. Persze,
hogy minden kétséget kizáróan
bizonyíthassuk az alkalmasságát,
és kijelölhessük a majdani mélységi geológiai tároló pontos helyét,
a földtani kutatást még jó pár évig
folytatni kell.
Mint elmondta, újabb kutatófúrás indul jövőre Bükkösd mellett.
A munkálatokhoz szükséges út
kész, és ez nem csak a további feladatok elvégzését könnyíti meg,
ugyanis egy nagyjából 500 méteres szakaszon közvetlenül feltárta
az agyagkövet is, ami többfajta
vizsgálat és mérés elvégzését teszi lehetővé.
Közben a legutóbbi négy év vizsgálatait is összegzik a szakemberek, összehasonlítva a régebbi
kutatások eredményeivel. A kőzettest 87 négyzetkilométernyi területén további fúrások lesznek
még, és az adatok értékelése után
először tíz, majd egy négyzetkilo-
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méterre szűkül a vizsgálandó terület, ahol megépülhet a föld alatti
kutatóbázis, a felszín alatti vizsgálatokhoz. A föld alatti kutatólabor
a tervek szerint 2038 körül kezdi
meg a munkáját, és ha minden jól
alakul, megfelelőek az eredmények, 2068-tól már működhet a
kiégett fűtőelemek végleges tárolója, mélyen a föld alatt.
Az ügyvezető kitért a lakossági
kapcsolatok, a tájékoztatás fontosságára is. Ez utóbbi hatékonyságának mérésére az RHK Kft.
két évente közvélemény-kutatást
végeztet telephelyei környezetében. Az idei a Nyugat-Mecsekben
augusztusban zajlott, ennek eredményeit Honti Gabriella, a társaság kommunikációs vezetője mutatta be. – Mindig hangsúlyozzuk,
hogy kutatási fázisban van a nagy
aktivitású radioaktív hulladékok
végleges elhelyezésének feladata.
Ez azt jelenti, hogy csak megfelelő eredmények esetén lehetséges
egy ilyen tároló létesítése. Nagy
örömömre szolgál, hogy a megkérdezett lakosok is osztják ezt az
álláspontot, hiszen ők is az eredményektől teszik függővé, hogy
elfogadnák-e egy ilyen típusú tároló működését. Ha pozitív visszacsatolással szolgál a kutatás, akkor
a lakosság kétharmada mondana
igent a programra.
– Számunkra fontos, hogy az
NYMTIT településein élők körében továbbra is megvan a bizalom az RHK Kft. kutatásokat végző
szakemberei iránt – húzta alá Honti Gabriella. – Az is örvendetes,
hogy az itt élők felelősen gondolkodnak a radioaktív hulladékokról,
legtöbbjük osztja azt a meggyőződésünket, hogy ezek, valamint
a kiégett fűtőelemek biztonságos
elhelyezése nem hagyható a jövő
nemzedékekre.
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REND A LELKE

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. Rovatunkban a rend mélyére tekintünk: azt vizsgáljuk, hogyan szolgálta, szolgálja a rend a közjót, a fejlődést. Hiszen rend a lelke… alapvetően mindennek.

Szabadon, de biztonságosan
Susán Janka | Fotó: internet

Melyik a fontosabb, a szabadság
vagy a biztonság? Lehetünk úgy
biztonságban a neten, hogy közben nem érezzük korlátozva magunkat? Az első kérdésre az a válaszom, hogy mindkettő fontos,
a szabadság is és a biztonság is.
A második kérdésre már egy kicsit hosszabb a válasz, de elolvasva a cikket, szerintem erre is azt
mondhatjuk, hogy igen. Nézzük,
hogyan!
Beszéljünk még egy kicsit arról, miért is olyan veszélyes az internet.
Egyrészt azért, mert nem csak becsületes emberek találhatóak rajta,
másrészt pedig nem felejt. Az internetes bűnözők, szakszerűbben fogalmazva a kiberbűnözők számára
az internet jelenti a megélhetést,
számukra ez az üzlet, a bevételi
forrás. A kiberbűnözés is már szinte olyan fajsúlyú probléma, mint a

drogkereskedelem. Az itteni bűnözők is kialakították a hatóságok
elől elbújtatott üzleti területüket, a
darkwebet, ahol le tudják bonyolítani az ügyleteiket. A másik veszélyforrásnak azt írtam, hogy az internet
nem felejt. Miért veszélyes ez? Mert
ha valaki meggondolatlanul posztol
magáról valamit, aztán rájön egy
hét múlva, hogy ezt még sem kellett volna, és letörli, akkor megoldotta a problémát? Ha szerencséje
van, akkor igen, ha nem, akkor egy
rosszakarója már elmentette ezt a
szerencsétlen dolgot, és elrakja, talán jó lesz még valamikor címszóval.
Mentéseket az internetszolgáltatók
is készítenek, nem hiába szokták azt
írni: az internet nem felejt.
Nézzük milyen biztonsági szempontok a fontosak.
1. Jogtiszta szoftvert használjunk, a
vírusvédelemre is figyeljünk.

Ez mindennek az alapja. Ha nem
jogtiszta a szoftverünk, nagy az
esélye, hogy az ingyen letölthető
változat már valamilyen káros tartalommal töltődött a gépünkre.
Ami újabb probléma, hogy nem
tudjuk frissíteni a szoftvert, így az
egyre inkább ki lesz téve a fenyegetéseknek, a biztonsági réseit
egyre több új fenyegetés tudja
majd kihasználni.
2. Változtassuk meg a gyári jelszavakat, biztonsági beállításokat.
Ha veszünk például egy újabb
routert, és azt a gyári beállított
jelszavával használjuk, akkor ezt
a jelszót egy hozzáértő könnyedén meg tudja keresni a neten, és
már bent is van a hálózatunkban.
Hasznos az eszköz gyári elnevezését is megváltoztatni olyanra,
amelyből nem derül ki, milyen típusú is.
3. Frissítsük rendszeresen szoftvereinket, hálózati eszközeinket, és
ügyeljünk eszközeink biztonságára.
Azt olvastam, az androidos telefonoknak csak a 20%-án fut az aktuális fő verzió, és csak 2,3%-on az
aktuális alverzió. Ez óriási kitettséget jelent a fenyegetéseknek.
4. Használjunk erős jelszavakat, mindenhová más-más jelszót.
Nem olyan régen cikkeztek arról, hogy a jelszavak ideje lejárt.
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Az amerikai szabványügyi testület úgy vélte, hogy a jelszavak
használata nem elég biztonságos, ezért mást kell kitalálni, mert
a gyakorlatban szinte lehetetlen
megfelelő szinten kezelni a jelszavakat. Sajnos a nagy váltás
ideje még nincs itt, bár már én is
nagyon várom, így addig is használnunk kell a jelszavakat. Az biztos, hogy minél hosszabb egy jelszó, annál biztonságosabb, és ne
használjuk mindenhova ugyanazt
a jelszót.
5. Ellenőrizzük az adatvédelmi beállításainkat.
Közösségi felületeken ez alapvető. Válogassuk meg az ismerőseinket, akár még az ismerősök közül is válogassunk, akik láthatják a
posztjainkat.
6. Gondoljuk át alaposan, mit is
posztolunk.
Mielőtt valakit alkalmaz egy cég,
biztosan meg fogja nézni, miket
talál róla a közösségi felületeken.
7. Legyünk kétkedőek.
Csodaszerek általában nem léteznek. Ha valakinek bütykös a
lába, az orvosok a mai protokoll
szerint megműtik. Persze elkölthetünk szép kis összegeket csodakrémekre, amik két nap alatt
„megszüntetik” a problémát, de
leginkább a pénztárcánkat gyengítik.
8. Kerüljük az idegeneket.
A neten sokszor nem az áll valaki
mögött, mint akinek kiadja magát. Az ellenkezőjét rendkívül nehéz bebizonyítani, így valaki egy
álprofil mögé sokáig el tud bújni.
9. Készítsünk adatmentést: felhőben is, de offline is.
Ha fontosak a fájljaink, azokról
készítsünk mentést valahol a felhőben is, de legyen egy kézzelfogható másolatunk mondjuk
egy mobil winchesteren is, amit
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Biztonsági Üzenetek Rendszere
Termelés és biztonság – az atomerőműben ezek nem ellentétek,
hanem két nagyon is egymástól
függő tényező. Egy-egy szakterület biztonsági előírásait az ott
dolgozóknak álmukból keltve is
tudni kell, vannak azonban olyan
alapvető szabályok, amelyeket
mindenkinek ismernie kell, és be
kell tartania. Ezeket foglalja öszsze – összesen hét területen – a
Biztonsági Üzenetek Rendszere.
Az általános üzenetek pedig tulajdonképpen bármilyen munkahelyen megállják a helyüket:
• Ismerd meg és tartsd be a
szabályokat!
• Dolgozz szakszerűen, felelősen!
• Törekedj a hibamentességre!
• Kétely esetén válaszd az óvatosabb megoldást!

leválasztva, tehát offline tárolunk.
Ha csatlakoztatva van a gépünkhöz, egy zsarolóvírus azt is titkosítani fogja, de ha leválasztva tároljuk, nem tudja elérni.
10. Vigyázzunk az e-mailben kapott
linkekkel, ellenőrizzük hová mutatnak.
Az adathalász levelek valamilyen információt akarnak tőlünk
megtudni, ezért bújnak, mondjuk a bankunk személyiségébe.
Ha nem tudjuk, hogy a bankok
soha nem kérnek jelszót e-mailben, és megadjuk az álbejelentkezési felületen, a bűnözők máris
be tudnak jelentkezni a fiókunkba. Zsarolóvírus is települhet egy
linkre történő kattintás után. Figyeljük, kitől kapjuk az e-mailt,
a linket is, hogy hová mutat, mielőtt rákattintunk.
11. Keressük a lakat ikont online vásárláskor, bankoláskor.

Az egér mutatóját a böngésző
címsora előtt lévő oldalinformációkra mozgatva megismerhetjük
az éppen meglátott oldal biztonsági információit. Ha lakat ikont
lát, biztonságos oldalon jár. Ez azt
jelenti, hogy titkosított csatornát
használva történik az adatforgalom, a kapcsolat biztonságos.
12. Ne küldjünk bankkártyaadatokat, jelszavakat.
A levelezésünkben, chatprogramokban soha ne küldjünk igazán
bizalmas információkat pl. bankkártyaadatokat és jelszavakat se.
A cikk elején feltett második kérdésemre annyiban árnyalnám a fentiek tükrében a választ, hogy vannak
korlátok, amiket nem szabad átlépni vagy áttörni. De ha ezeket betartjuk, biztonságosan használhatjuk a
netet, ahol rengeteg érdekes információ található, így kár lenne lemaradni róla.
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TÚL A SZAKMÁN

A spontaneitás mint életszemlélet
Susán Janka | Fotó: Juhász Luca
Juhász Luca az Atomerőmű magazin fotósa. Jól sikerült címlap- és
riportokhoz készült fotóival már sokszor találkozhattak, megismerhették látásmódját a fényképein keresztül. Luca olyan kis emberpalánta, aki mindig kitalál valamit, és jól érzi magát a bőrében.

Maradjunk még egy kicsit a fotózásnál. Olyan 13-14 évesen kezdett
érdeklődni a fényképezés iránt,
felkeltették a figyelmét a magazinok szép természetfotói. Ő is
szeretett volna ilyeneket készíteni,
megkapta élete első kis kompakt
fényképezőgépét. A család ekkor
még nem igazán vette komolyan,
amikor kijelentette, ő ezzel szeretne majd felnőttként is foglalkozni.
A kitartása eredményeként most
tulajdonképpen a hobbija lett
a munkája. Az Atomenergetikai
Múzeumban a kollégáival szinte
családias hangulatban dolgoznak
együtt, számíthatnak egymásra.
Azt kiemelten említi, hogy a fotózáshoz a legkiválóbb eszközök
állnak a rendelkezésére, és ezt ő

nagyon értékeli. A munkája kapcsán olyan alkalmakra, helyszínekre, eseményekre jut el, amelyek
kihívást is jelentenek, de a fejlődését is elősegítik. Amikor például
egy címlapfotó készítésével bízzák
meg, akkor elmondja a kollégáknak az ötletét, akik ehhez mindig
hozzátesznek valamit, van egy
további ötletük, tanácsuk, a végeredmény tehát mindig csapatmunkával készül, annak ellenére,
hogy a fotót ő fogja elkészíteni.
Azt vallja, nem érdemes előre
mindent pontosan megtervezni,
a spontaneitásnak fontos szerepe
van. Régebben, amikor görcsösen
akart valamit, sokszor nem sikerült
megvalósítania, ezért változtatott
a szemléletén.

Luca imád utazni belföldön és külföldön is. A nyáron eldöntötték, elmennek négy napra sátorozni valamerre. Igen valamerre, mert a cél
kiválasztását a sorsra bízták. Amikor nagyobb kereszteződéshez értek, pörgettek egyet a négy égtáj
közül, és arra indultak tovább, aminél megállt a pörgettyű. Az útvonalon az első megálló Csongrád
volt, az utolsó Nagyrév. A négy
nap alatt nyolcszáz kilométert tettek meg, és eljutottak a Tiszántúlra. Ez már színtiszta kaland.
Utazott már ettől sokkal meszszebbre is, Izlandra. Szeretett
volna ott viszonylag hosszú időt
eltölteni, több mint egy hónapot,
három hét munka közbeiktatásával. Ez nemcsak azért volt fontos,
mert pénzt keresett, hanem azért
is, mert közvetlen közelről ismerte
meg az izlandiakat. Miután leszállt
a repülője, egyenesen ahhoz a
családhoz ment, akik munkát kínáltak neki. Ötgyermekes családot
képzeljenek, ahol külön háztartásban, de a nagyszülők is ott élnek,
és van egy tehenészetük. A legkisebb gyerekek még egészen aprócskák voltak, egyéves ikerpár.
Nem akartam elhinni, amikor Luca
azt mesélte, hogy először ő kelt fel
a családban fél nyolckor, megfőzte
a kávét, megreggeliztek, és utána
elment, beindította a fejőgépek
mosását, majd utána megfejték a
teheneket. Az izlandiak nem ideges típusok, teszi még hozzá. Ezek
után az ebéd elkészítésében kellett segítenie, a gyerekek gondozásában, este pedig volt még egy
fejés. Azt mondja, nagyon fárasz-
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tó volt ez a három hét. Hogy mért
pont három? Ezt sem döntötte el
előre, de akkor érezte, el kell indulnia. Autót nem tudott bérelni, Izlandon a tömegközlekedés
szeszélyes, így stoppal járta be a
szigetet. A szállásait igyekezett
kanapészörföléssel megszervezni,
de ez nem mindig sikerült. Márciusban és áprilisban járt ott, és egyszer egy hóvihar miatt több napra
bent ragadt egy városkában. Akkora vihar volt, hogy a legkomolyabb
dzsipekkel sem indultak neki. No,
ekkor a szállásra igen sokat kellett
költenie, így sajnos rövidebbre kellett vennie az utat. Induláskor csak
az odafelé szóló repülőjegyet vette meg, mert nem tudta pontosan,
mikor ér véget a túra. Öt és fél hetet töltött ezen a különleges vidéken. Elképzelhetetlen számunkra
egy, a gejzírek vizével működtetett
nyitott uszoda vagy az azokkal melegített fűtési rendszer. Az út során
sok külföldivel is megismerkedett,
az angolja is fejlődött. A következő
nagy terve a világ legszebb túraútjai közé tartozó svéd (Kungsleden)
vándorút száz kilométeres részének a megtétele, amely az északi
sarkkörön is áthalad.
Van egy új kihívás, amibe már elég
sok energiát fektetett, és lassan
halad is vele. Ez a siklóernyőzés
(régebbi nevén paplanernyőzés),
amivel nem lehet nagy léptekben
haladni. Ez már korábban felkeltette az érdeklődését, de egyszer
szembe jött vele egy hirdetés:
Pogányban indul egy tanfolyam.
Nem várt tovább, jelentkezett
rá. Igaz, a szüleivel ezt nem beszélte meg. Amikor indulófélben
volt az első alkalomra, kérdezték
tőle, hova megy. Hát, ekkor már
be kellett vallania, merre tart, de
látták rajta, nem lehet lebeszélni
róla. Másfél éve foglalkozik ezzel.

Az oktatópilóta tartja a foglalkozásokat, és addig nem enged újabb
nehézségű feladatot végrehajtani,
amíg az előzőeket nem sajátította
el. Az ún. kupolázással kezd mindenki, amikor felhúzzák maguk
fölé az ernyőt, és megvizsgálják,
hogyan viselkedik. Amikor már valaki szabadon repülhet, két lehetősége van az elindulásra, valamilyen magaslatról vagy sík terepről
csörlőzéssel emelik fel a magasba.
Természetesen először egészen
kis dombokról próbálgatják az indulást. A következő szint a magas
start, amit még nem próbált, de
nagyon várja. Ennek például Szársomlyó lehet a helyszíne, reméli,
ezen az őszön ez megvalósulhat.
Luca azt mondja, sokszor veszélyesebbnek érzi az autózást, amíg
odaér az ernyőzés helyszínére,
mint magát a repülést.
Van azért egyszerűbb hobbija is,
a biciklizés. Édesapjával együtt
szereltek össze nemrég egy versenykerékpárt, mostanában azzal
szokott tekerni. Van, amikor csak
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felkerekedik, és leteker ötven kilométert.
Januárban tanult meg síelni, ami
annyira megtetszett neki, hogy
márciusig még négyszer elmentek
a barátaival. Amikor csak lehetőség adódott, kihasználták. Ezt a
mostani télen is szeretné folytatni.
A legújabb pedig a motorozás,
nemrég vett egy 250 köbcentis
járgányt. A KRESZ-vizsgát teljesítette, a gyakorlati vizsga még viszszavan. Tisztában van a motorozás
veszélyeivel, ezért legelőször a jó
minőségű védőfelszerelést vásárolta meg.
Nehéz előre tervezni, mondja
Luca. Hát ennyi minden közül nem
könnyű választani sem. Ő nem az a
fajta, aki virtuálisan tartja a barátaival a kapcsolatot, szereti megélni
a pillanatot. Igen, a spontaneitást
megélni nagyszerű dolog, amikor
valakinek van lehetősége választani. Ehhez viszont az kell, hogy merjen elindulni egy úton, aztán egy
másikon. Időnként egyedül vagy
társakkal.

46

NYUGDÍJASAINK

A láncos vas titka
Vadai Zsuzsa | Fotó: Juhász Luca

Bach Ferenc
Pakson az „alvégen” születtem, ez
a mostani Síksor, akkor ez volt a város vége. Iskoláimat Pakson és Budapesten végeztem. Az alapszakmám építőipari gépszerelő, ami
magába foglalja daruk, toronydaruk, az építőiparban használatos
szállítószalagok, gépek szerelését,

javítását. A GYGV-nél helyezkedtem el, majd az NDK-ba kaptunk
munkát, ahol közel 900-an dolgoztunk. Fél év letelte után hazajöttem, majd ismét Greifswaldba
küldtek, ahol először kondenzátorokat fűztünk, majd felkerültem a
turbinásokhoz, ami megalapozta a
későbbi pályafutásomat. Az atomerőmű építkezésénél 1979 tavaszán kezdtünk el turbinát szerelni,

az alapgerendákat autódaruval
mozgattuk, először a kondenzátort raktuk be a turbinaasztal alá,
behúztuk egy sínpályán, és utána
építettük rá a gépet. Akkor még
nem volt lépcső sem a turbinagépházban a turbinaasztalhoz, utána
építettek egy külön állványsort nekünk, amikor kezdtük a szerkezeti
munkákat.
– Mikor kerültél a PAV-hoz?
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– 1983-ban vettek fel, először
a szekunder körbe üzemlakatosnak, majd turbinagépész-vizsgát
tettem, és utána gépészként dolgoztam. A műszakos kollégákkal, a
főnökömmel a mai napig tartjuk a
kapcsolatot, ha segíteni kell valakinek, elég egy szó, és máris együtt
a csapat, és megoldjuk. Mi voltunk az 1. blokki Futrinka csapat,
„a nyugalom tárháza”, de amikor
kellett, elsőként tettük a dolgunkat. A nyugdíjas éveimet 2011-ben
kezdtem meg.
Sajnos azt látom, hogy a mai fiatalok nem foghatók hadba, nincs
az az összefogás, mint a mi időnkben volt. Az újakat segítettük a
betanulásban, tudásunkat átadtuk egymásnak. Ma már odaültetik a számítógéphez, okostelefont
nyomnak a kezébe, és olvassa el a
műszaki leírást. Nem kommunikálnak egymással, ami nem a fiatalok
hibája, hanem a műszaki kütyük, az
okosgépek fantasztikus fejlődésének tudható be.
– Bemutatnád a családod?
– Feleségemmel, Annával 1980ban házasodtunk össze, akkor töltöttem a katonaidőmet. A következő évben már a pici lányommal
a karján jöttek hozzám látogatóba.
Lányaim már felnőttek, és önálló
életet élnek. Mindketten Ausztriában dolgoznak, Orsolya (37)
német nemzetiségi óvodapedagógus, németül diplomázott, és
gyerekekkel foglalkozik, imádja a
munkáját, ami egyben a hobbija
is. Anikó (34) bölcsészként német–
angol szakon diplomázott, most
csinálja a doktoriját. A SONY-nál
dolgozik, és utazik a világban.
– Mivel töltöd a napjaidat?
– Rézműveskedem és borászkodom. A rézművességet az apósomtól tanultam, akinek az eredeti
szakmája rézműves volt. Nagyon
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tetszett, ahogyan kalapálta, formálta a vörösréz lemezt és alakította a bográcsokat.
Mikor felépítettem a családi házunkat a melléképülettel, akkor
megadatott a lehetőség egy műhely kialakítására. Sajnos az apósomat korán elveszítettük, és a
féltve őrzött régi szerszámait és a
félbehagyott munkáit elővettem,
és elkezdtem a rézművességet.
Természetesen több helyre is elmentem tanulni a szakma fortélyait, de ezek csak finomítások voltak,

zés során az oldalára kicsapódott
paprikát érintetlenül kell hagyni,
hiszen az rásült a bogrács oldalára
és az keseríti meg a halászlevet, ha
belekaparjuk. A maradékot pedig
ki kell szedni egy másik edénybe,
mert egy bizonyos idő eltelte után
megindul az oxidációs folyamat.
– Kalapálással formálod a lemezt?
– Hegesztés után lágyítom a
bogrács anyagát, és a varratot
addig ütöm, amíg kisimítom az
anyagot, és nem lehet meglátni a

hiszen az alapokat már megtanultam.
Bográcsok készítése volt a fő tevékenységem, melyek különböző
formájúak. A bajai kúpos, az alföldi húzott a slambucos kifelé hajló peremmel és a paksi bogrács,
aminek a formáját az apósom fejlesztette ki, ez a behúzott oldalú.
Ennek az a lényege, hogy a párhuzamos hengert behúzom a közepénél, aminek az eredményeként
a hő terjedése által kialakul a lé
forgó mozgása, és a réz alapanyag
hővezető képességének köszönhetően kiváló halászlevet lehet
benne készíteni. Az tévhit, hogy
keserű lesz benne a halászlé. A fő-

hegesztést. Következik a lágyítás,
majd kalapáccsal pikkelyezem,
ami megadja a bogrács patináját.
Minden egyes húzás után lágyítani
kell az anyagot, nyújtás, behúzás,
lágyítás, kalapálás teszi ki a munkafolyamatokat. Ez mind csak kézi
munkával készül.
Nagyon szeretem hajlítani a lemezt,
ívesre, gömbölyűre. A katolikus
templom keresztje alatt van egy 45
cm átmérőjű gömböm, aminek az
egyik fele 52 cm átmérőjű lemezből
lett összetömörítve. A dunakömlődi templomot egy 32 cm-es gömböm díszíti. Vannak, akik a házukat
rézgömbökkel, csúcsdíszekkel ékesítik, szeretem az ilyen felkéréseket.
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Készítettem Gödöllőn, a Grassalkovich-kastély tetejére középponti
domború óradíszt, Nyíregyházán a
virágóra virágtartóit borítottam be
rézzel. A bográcsokból a legkisebb
űrmértéke 3 cl volt, a legnagyobb
50 l-es.
– Kézműves-bemutatókon részt
vettél?
– Az AlternArt Művészeti Egyesület tagjaként több kiállításon
vettem részt, és tartottam gyerekfoglalkozásokat, amelyekhez külön szerszámkészletet készítettem.
Főleg a lányok szerettek kalapálni,
vékony lemezeket, drótokat, apró
fogókat vittem, és boldogan készítették a gyűrűket, szívecskéket,
a lemezekbe a monogramjukat is
beütötték.
– Volt már rézművestanulód?
– Szakmai bemutatót már tartottam, de nem igazán fogták meg a
gyerekeket a kalapálással formált
alkotások. Tulajdonképpen hosszú
órákon át kell kalapálni ugyanazzal
az ütőerősséggel, és egy ponton,
csak az anyagot mozgatom sorról
sorra. Ehhez a munkához elhivatottság és kitartás kell, mert a monotonitás jellemzi a munkafolyamat nagy részét.
Másik kedvenc elfoglaltságom
a borászkodás. A testvéremmel
közösen művelünk egy szőlőt, és
készítünk fehér-, rozé és vörösborokat. A házamnál kettő pince van
összekötve, ahol kiváló hőmérsékleten tudjuk érlelni és tárolni
a borokat. A mustgázra nagyon
odafigyelek, a pincékbe szellőzőrendszert építettem ki, és amikor
forrnak a borok, akkor állandóan
működésben vannak. Először a fehérbor forr meg, utána a rozé, a vörösbor a présházban a kádban forr,
2-3 hetes pezsgése van, és utána
jön a gyógyulás, hogy kiépítse saját magának a testességét. A rozét
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folyamatosan kell kezelni, nagy
odafigyelést igényel.
Gyerekkoromban a nagyapámnál
sokat játszottam egy vassal, aminek a végén lánc volt. Több évtized elteltével rájöttem, hogy mire
használták. Elvittem Szekszárdra
bevizsgáltatni a rozé boromat,
mert éreztem, hogy maradt egy
kis édessége. Igen – mondja a laboráns hölgy. – Mit csináljak vele?
– Hát láncolja föl! Akkor esett le
a tantusz, hogy mire használták a
vasat a lánccal! A hordóba be kell
lógatni, amivel a söprőt meg tudom mozgatni, így életben vannak
tartva az élesztőgombák, és teljesen el tud forrni a bor. Nem gondoltam, hogy nyugdíjas koromra
tudom meg a nagyapám láncos
vasának a titkát.
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Nyugdíjba vonult kollégáink
2018. szeptember
Hamvas István László
vezérigazgatói tanácsadó
VIG
Tóth János
nukleáris biztonsági
főszakértő
VIG
Horváth László
primer köri szolgálatvezető
MVIGH ÜVIG ÜVFO RO
Czókoly Pál
területfelelős
MVIGH ÜVIG ÜVFO VÜO

Balázs István Pál
dekontamináló
műszakvezető
MVIGH ÜVIG VEFO VTO
Gyöngyösi János Sándor
szilárd radioaktívhulladékkezelő
MVIGH ÜVIG VEFO RHKO
Sipos István
rendszertechnológus
MVIGH MIG RTFO RTO
Illés Gyula
berendezéstechnikus
MVIGH MIG MFO VIMO

Lengyel József
vezető elektrikus
MVIGH ÜVIG ÜVFO VÜO

Papp Károly
karbantartási műszaki
ellenőr
MVIGH KAIG KAFO RKO

Lippai Zoltán
főtechnológus
MVIGH ÜVIG ÜIFO

Kutasi György
vezető szerelő
MVIGH KAIG KAFO FKO

Miholics János
osztályvezető
MVIGH KAIG KAFO VKO
Molnár Mihály
tömörtelenségelhárító
MVIGH KAIG SZFO GSZO
Styaszny László
csoportvezető
MVIGH KAIG ÜFFO BRO
Bacs Sándor
fegyveres biztonsági őr
BIG VFO RENDO
Kaluzsnyiné Galajda
Györgyi
oktatásszervező
HUIG OKFO TEOO
Bajor László
szakterületi instruktor
HUIG OKFO SZIMO
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„Nem bántam meg semmit”
Orbán Ottilia | Fotó: saját archívum

Egy finom kávé, egy kellemes csevegő partner. Nem is kell más, hogy jól induljon a nap. Erikát régóta
ismerem, de igazi csajos dumcsira soha nem volt lehetőségünk. Fiatalos, csinos, örökké izgő-mozgó.
Első ránézésre senki sem mondaná meg, hogy már ő is a régi motorosok csapatát erősíti. Titkokat talán
nem, de emlékeket megosztunk olvasóinkkal. Beszélgetőtársam Magyar Erika, a Rendészeti Osztály
titokvédelmi előadója, akivel visszaemlékezünk az erőmű hőskorára – amit már nagyon kevesen ismernek –, ezzel is örökséget hagyva a következő generációnak.
– Mielőtt titkokat osztanál meg
velem, meséld el, hogy „mi szél
hozott” Paksra, mi az, ami motivált
abban, hogy Paksra gyere?
– Egészségügyi iskolát végeztem, Debrecenben dolgoztam az
idegklinikán fél évet. Majd férjhez
mentem, és eljöttem Paksra 1982ben. Nem volt munkahelyem, és
mindenképpen itt szerettem volna
dolgozni az erőműben. Átmenetileg a régi paksi szülőotthon helyén működő Kossuth Lajos utcai
idősek otthonában dolgoztam fél
évig. Mára az idősek otthona is elköltözött onnan. Aztán 1983. március 28-án – erre nagyon emlékszem – jöhettem ide az erőműbe
dolgozni. Mindez 35 éve volt.
– Hova kerültél, melyik területre?
– Akkor még ERBE-s voltam, az 2.
üzemorvosi rendelőbe kerültem.
Még nem volt szakápolói végzettségem, sima általános ápolói képesítésem. Nagyon érdekes volt, sok
ember megfordult nálunk. Néha
még ma is beugranak dolgok,
mint például a dekádozás. Akkor
úgy dolgoztunk, hogy egy hetet
nappal: reggel 6-tól este 6-ig, egy
hét szabad és egy hét este 6-tól,
reggel 6-ig. Közben pedig megszereztem a szakápolói képesítést
is. Aztán eszembe jutnak azok a

fantasztikus pecsenyék, sült kolbászok és lángosok, amikért sorban
álltunk reggelenként a sütödénél,
az étterem ütött-kopott fémtálcái
és a friss terményekkel álldogáló zöldségárus és az újságárus is.
A friss pecsenye illatára még most
is emlékszem.
– Hozzá lehetett szokni fiatalon a
dekádozáshoz?
– Tulajdonképpen egy hónapban
egy hét volt, amit dolgoztam, és
három hét szabad. Az éjszakás műszak könnyebb volt. Érdekes volt,
és szép emlékeim vannak arról az
időszakról. Később, 1985 környékén átkerültem az 1-es orvosi rendelőbe, ahol még ügyeletet is kellett adnunk. Itt már nem dekádban
dolgoztunk, hanem délelőtt 8 órában, és akár egy teljes hétvégét is
végigügyeltünk. 1986-ban viszont
már PAV-os állományba kerültünk.
Azután jött egy nagyon fontos
esemény az életemben, 1989-ben
elmentem szülni, és világra jött Gábor fiam. Vele otthon voltam két és
fél évig. Amikor visszajöttem dolgozni, az ESZI orvosi rendelőjébe
kerültem, ahol a diákok részére tartottunk alkalmassági vizsgálatokat,
illetve sürgősségi és ügyeleti ellátást biztosítottunk. Nagyon szerettem ott dolgozni, nagyon jó volt a

csapat. Ezt követően pedig bekövetkezett a kiszervezés az erőmű állományából. Nagyon nem örültünk
neki, és én sem szerettem volna
kikerülni. Akkor adódott a lehetőség, hogy átkerüljek a rendészetre,
elkerülve a kiszervezést. Inkább az
általam biztosnak vélt munkahelyet
választottam. Nem szeretem a bizonytalanságot. A mai napig is itt
dolgozom, tulajdonképpen 1995
óta. Egy-két évet dolgoztam a beléptetési ügyintézőknél. Mondták
mindig nekem, hogy ez nem egy
durva visszalépés az orvosi rendelőhöz képest, és nem is éreztem
annak. Néhány év után felkerültem
az irodaépületbe, akkor lettem titokvédelmi előadó. Nagyon szerettem a rendelőben dolgozni, és
a mai napig is hiányzik. Tulajdonképpen az volt a hivatásom, ez pedig most a munkám, ami igazából
egy kényszerpálya volt, de végül is
megkedveltem. Itt is megszereztem a felsőfokú biztonságszervezői
szakképesítést, és 1998 óta vagyok
titokvédelmi előadó. Remélem,
amíg nyugdíjba megyek, az is maradok.
– Nem lepődnek meg, amikor
megkérdezik, hogy mit dolgozol?
– De nagyon, mert kicsit misztikusnak tartják. Érdeklődnek, hogy

RÉGI MOTOROSOK
vajon mit is csinálok. Néha egészen
abszurd dolgokat feltételeznek.
Természetesen egészen egyedülinek számítok. Hozzám tartozik az
üzleti titok és a nemzeti minősített
adatok kezelése. Egyedüli, önálló
feladatot végzek, amit hagynak is,
és emellett örülök, hogy élvezem a
főnököm teljes bizalmát, támogatását. Nagyon jól érzem itt magam,
és szeretem a munkámat.
– Tehát úgy gondolom, hogy
megtaláltad a számításod ezen a
munkahelyen. A magánéletben
hogyan alakultak a dolgaid?
– Tulajdonképpen volt egy nehéz
másfél-két évünk, amit sikeresen
átvészeltünk a fiammal. Végül is
minden a lehető legjobban alakult.
Két éve volt az eljegyzése, idén
tavasszal volt a lakodalom, Gábor
és Emese esküvője. Az eseményre való készülődés és az ezzel járó
dolgok szinte teljesen lekötötték
minden időmet. Most úgy érzem,
hogy megtaláltam a helyem, úgymond „helyen” vagyok. Minden kisimult és jó lett. Most pedig várom,
hogy a „nők 40 éves munkaviszony
utáni” korkedvezménnyel nyugdíjba mehessek, ez az időpont pedig
2021-ben lesz esedékes.
– Ha már itt tartunk, mit tervezel a
jövőre nézve? Persze, ha nem titok.
– Tele vagyok tervekkel. Most
egy egész kicsi lakásban lakom, és
az első a lakásprojekt lesz. Ahová
majd jöhetnek a gyerekek, ideértve a leendő unokáimat is. Mivel
van pedikűr és manikűr, műkörömépítő végzettségem, a következő
projekt az a műkörmözés lesz. Szeretnék egy szalont létrehozni majd,
nem szeretnék otthon ücsörögni.
Ez az egyik variáció, a másik pedig,
hogy valamilyen karitatív tevékenységbe szeretnék kezdeni. A fiam is
egy fiatalokat támogató misszióban vesz rész, a felesége pedig re-
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formátus lelkésznek készül. Épp az
ő hatásukra és a környezetük miatt
ez a közösség magával ragadott.
A programok, fesztiválok, amiket rendeznek, és a segítő tevékenységek, amiken részt vesznek,
ezeket nagyon szimpatikusnak
találom és érdekelnek. A nyugdíjas éveimre gondolva, jó elfoglaltságnak tartom majd a magam
számára.
– Ezek nagyon szép tervek.
A hobbidról esetleg mondanál valamit? Marad időd erre is?
– A kettő nem zárja ki egymást.
Az én hobbim a scrapbook készítés, amit csak most kezdtem
el. Ezek kézi készítésű albumok,

apránként beszerzem, mert drága
hozzá minden. Nem annyira olcsó,
de ha boltban venném meg készen, sokkal drágább lenne. A fiam
esküvőjére is rengeteg mindent
én készítettem el. Díszítőelemként
rózsagömböt, asztali díszt, szalvétagyűrűt, gyertyákat. Ezekre nagyon büszke vagyok. A gyerekek
nagy örömére készítettem. Szóval,
azt gondoltam, hogy ezzel is foglalkozhatnék majd.
– Ha most visszagondolsz arra az
útra, amit megtettél az életed során, ugyanezt az utad választanád,
vagy valamit másképp csinálnál?
Paksra vezetne az utad ismét?
– Visszagondolva, nem bántam

naptárak, könyvek. A kismenyem
családjába érkezett egy baba, és
az első albumom, amit készítettem, az övé lett. Nagyon szeretem
készíteni, mert saját kezűleg készített, és tetszik a sok színes papír
is, amibe belevihetem a saját ötleteimet és fantáziámat. Fantasztikus sikerélményt nyújt. Még nincs
meg hozzá minden eszközöm, de

meg semmit. Lehet, hogy sok
mindent már másképp csinálnék,
de igazán mindig azt tettem, amit
a szívem diktált. Valahogy így is
teljes az életem.
– Ha egy mondatban kellene
meghatároznod, hogy mi a legfontosabb dolog az életedben, mi
lenne az?
– Hinni, bízni, szeretni.
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Megtört iram
Tóth Márton | Fotó: internet

Szűk két év van hátra a következő ötkarikás játékokig, amelynek
Tokió lesz a házigazdája. A japán
főváros legutóbb 1964-ben volt
rendezője az olimpiának, ahonnan Magyarország 10 aranyéremmel tért haza. A magyar
sportolók – a paksiakat is beleértve – gőzerővel készülnek rá.
Sorozatunkban mi – akárcsak
négy éve – a felkészülés különleges módját választjuk: egy-egy
múltbeli vagy kortárs olimpikon,
olimpiai ikon bemutatásával
próbáljuk megfejteni a titkot,
amelynek révén ők a csúcsra
törtek. Első alkalommal Iharos
Sándor vágtázó pályafutásába
pillantunk bele.

A második világháború után, az
50-es években (és persze utána is
még pár évtizedig) nagyon sokan
a sportban látták a kitörési lehetőséget, amit remekül bizonyít az
1952-ben, Helsinkiben rendezett
olimpián elért, azóta meg nem
döntött arany- (16) és éremszám
(42). Focistáink ekkor élték aranykorukat, és az Iharos Sándor fémjelezte futóatlétáink is túlnőttek a
világon.
Iharos Izrael Sándor néven 1930ban, Pestszentimrén látta meg
a napvilágot, a világégés után a
Gamma Műveknél szerzett műszerészvizsgát, itt is kezdett el atletizálni. 1950-ben a legendás tréner,
Iglói Mihály kezei alá került, ami

mindkettejük életét meghatározta.
Rendkívüli szorgalmának köszönhetően ő is ott lehetett Helsinkiben, ahol ugyan helyezést nem ért
el, ám ebben az évben, 1952-ben
megfutotta első országos csúcsát
2000 méteren.
1955 volt a csúcséve, ekkor világrekordok sokaságával írta be magát
a sporttörténelembe, 1500 métertől 3 mérföldig valamennyi távon a
világ addigi leggyorsabb idejével
szakította át a célszalagot. Ebben
az esztendőben megválasztották
eddigi egyetlen magyarként a világ legjobb sportolójának, a korszak emblematikus figurája volt,
a melbourne-i olimpia aranyvárományosa.

SPORT
1956. július 15-én a Népstadionban, egy 4 : 1-re megnyert magyar–lengyel focimeccs után a
közel ötvenezer néző a helyén maradt, ugyanis a meccs után rendezett futók országos bajnokságának
10 000 métere is hasonlóan nagy

durranásnak számított, mint az
aranycsapat játéka. Iharosnak ez
volt élete második 10 kilométere,
de a cseh gőzmozdony, Emil Zátopek világcsúcsánál is jobb idővel (28:42,8 perc) ért célba, ráadásul menet közben új hatmérföldes

53

világcsúcsnak is örvendhetett a
glóbusz.
Az olimpia november 22-én kezdődött, Iharos egészen az október 23-i eseményekig az 5000 és
a 10 000 méter fő esélyesének
számított, azonban a forradalom

A Mester
Iharos Sándor és a korszak többi futósztárja sikereinek
kovácsa egy megszállott és újító szellemiséget képviselő edző, Iglói (Ignácz) Mihály volt. Az atléták között csak
Náci bácsiként emlegetett tréner tanítványai összesen
49-szer javították meg a világ addigi legjobb idejét.
Az 1908-ban született Iglói nem volt egy kiemelkedő
futó, de ment a saját feje után, és a 20-as, 30-as években jellemző itthoni módszereket meghaladva, a korszak
szakirodalmát, Paavo Nurmi és a finnek edzésmódszereit
ismerve az élmezőnybe verekedte magát. Mai szemmel
nem tűnik furfangosnak a dolog, ám akkoriban a lapok
is beszámoltak arról, hogy napi két edzést csinál Iglói.
A hazai trend ekkor maximum napi 5-6 kilométer volt,
az Árpád Gimnázium (amelynek a szerző is 4 évig diákja volt) tanára pedig elkezdett tervszerűen, keményen
edzeni.
Finnországi látogatása után is finomította (keményítette)
edzésmódszereit, bevezette az iramjátékos (fartlek) tréningeket, és nem volt rest napi háromszor edzést tartani.
A magyar szakemberek azzal fogadták, hogy ennyi futást
egy magyar atléta nem bírhat, egyszerűen nem alkalmas
rá. Csaplár András 20 kilométeren futott világrekordja
adta meg a csattanós választ a fanyalgóknak.
Náci bácsi saját példájával járt elöl, a II. világháború után,
négyévnyi kihagyással és orosz hadifogsággal – ahol
megszervezte a foglyok sportolását, versenyeztette őket
– a háta mögött, negyvenévesen is magán tesztelte az
edzésmódszereket, ekkor 5000 méteren 15 perc 8 mp-et
futott. 1952-ig versenyzett, ám ekkor már látszott kibontakozni egy olyan futógeneráció Iharos Sándorral, Tábori
Lászlóval, Rózsavölgyi Istvánnal, akik meghatározták a
következő évek világversenyeit. Iglói feltétele az volt a
tanítványai felé, hogy se kevesebbet, de többet se dolgozzanak az előírtnál. Résztávokkal, sprintekkel, iramjátékokkal telt a napi 28–44 kilométer: „Sokszor hagytuk
abba este úgy a tréninget, hogy vége, örökre befejeztük.
Másnap mégis ott voltunk az edzésen.”

A futók nagyon sokat edzettek, az állandó csúcsforma
volt Iglói meggyőződése, ami mára ugyan elavultnak hat,
de az eredmények őt igazolták: 1955-ben, legsikeresebb
évükben a triumvirátus bármely tagjáról tudta, hogy képes a világcsúcsra (amit mindhárman bizonyítottak is). A
4*1500-as világrekordot az akkori honvédelmi miniszter
kérte, s ők már előre elkészítették a serleget, annyira biztosak voltak a dolgukban.
Az olimpián Tábori 4. és 6. helye azonban nem igazolta
be az előzetes várakozásokat, ami az 1956-os események
tükrében nem is meglepő. Iglói Mihály sem tért haza
Ausztráliából (a rendszerváltásig), az Amerikai Egyesült

Államokban és Görögországban edzősködött, Tokióban, 1964-ben pedig az 5000 méter bajnokának ő volt az
edzője. És az amerikai himnusz szólt…
Forrás: www.index.hu

54

SPORT

kitörése előtt egy nappal kezdődő tatai edzőtáborba nem vonult
be, és a hónap utolsó napján bejelentette, hogy nem utazik ki
Ausztráliába, majd hónapokra eltűnt. Formahanyatlással indokolta
távolmaradását, ám később többször nyilatkozta, hogy valamennyi
világcsúcsát odaadná egy olimpiai
éremért.
Mai fejjel el sem lehet képzelni,
hogy mit érezhettek a sportolók,
amikor úgy kellett repülőre szállniuk, hogy az egész ország fegyverben állt, majd a többnapos út
után a helyi magyarok gyászszalaggal fogadták őket. Ekkor tudták
meg, hogy a forradalmat leverték,
Hollandia, Svájc és Spanyolország

a magyar szabadságharc iránt érzett szolidaritásból el sem utazott
Melbourne-be. Kész csoda, hogy
ilyen körülmények között a magyar csapat 9 arannyal a rangsor
negyedik helyén zárta az 1956-os
játékot, amelynek az első négy
napját ugyan közvetítette Szepesi
György, de a Magyar Rádió hallgatóihoz egy hang sem jutott el ebből. Más szólt belőle… Ausztráliából 48-an nem tértek haza, köztük
Iglói Mihály sem.
Iharos Sándor 1957-ben tért vissza,
korábbi csapattársával, Rózsavölgyi Istvánnal kezdett el újból tréningezni, de korábbi formáját nem
nyerte vissza, az 1956-os kudarc
derékba törte a világ legjobbjá-

nak választott sportoló karrierjét.
1960-ban ugyan olimpiai indulást
szerzett, de az 5000 méteren tizedik, 10 000 méteren tizenegyedik
hely nem az az eredmény, amely a
tizenkétszeres világcsúcstartó pályájában benne volt.
Egy korszak példaképe volt, ezreknek reményt adott, új fejezetet
nyitott a sport történetében, ám
a tétversenyeken elkerülte a szerencse. Iharos Sándor 1962-es viszszavonulása után 1970-ig edzősködött, majd eltávolodott az atlétika
világától, és a civil életben állta
meg a helyét. Világikon volt, akit
az 1956-os forradalom választott
el az olimpiai ikonná válástól.
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Futófészek
Egy bizonyos kenyai futó, Eliud Kipchoge szeptember
elején, a Berlin Marathonon megfutotta a világ legjobb
idejét, közelebb került a 2 órás álomhatárhoz, mint eddig bárki: 2:01:39-es idő alatt futotta le a 42 195 métert,
a második kilométere volt a leglassabb, azt 2 perc és 58
másodperc alatt tette meg…
Berlin a leggyorsabb maratonok pályája, az elmúlt 10
évben elért öt világrekord a német fővárosban született,
és az elmúlt négy csúcsot kenyai sportoló érte el, Kipchoge előtt 2014-ben Dennis Kipruto Kimetto (2:02:57),
2013-ban Wilson Kipsang Kiprotich (2:03:23), Patrick
Makau (2:03:38) pedig 2011-ben győzött világrekorddal.
A kenyai futók híresen gyorsak és kitartóak, de még így
is feltűnően sok közöttük a Kip-pel kezdődő vezetéknevű. Mi lehet ennek az oka?
Kenyában közel 50 millióan élnek, és nagyon sok népcsoportra tagozódnak. A kalendzsinek, akik közül a
legnagyobb arányban kerülnek ki a jó futók, mintegy
10%-át fedik le az ország lakosságának, és szintén több
kisebb népcsoportot lefednek. Testfelépítésük ideális
a hosszútávfutáshoz, soványak, és a törzsükhöz képest

hosszú lábakon állnak, amely lábnak a csontjai vékonyak és könnyűek, ami kifejezett előnyt jelent lendítésnél. A kalendzsinek a Rif-völgynél élnek, így völggyel és
fennsíkkal is gazdagon el vannak látva, ami az edzéshez
és a regenerálódáshoz, a hipoxiás tréningekhez kiváló
környezetet biztosít. És nem utolsósorban a kiemelkedés legjobb módja a futás, a sport, mint volt ez Iharosék
idejében Magyarországon. Van egy négyezer fős település Kenyában, a 2400 méteren fekvő Iten, amelynek
minden negyedik lakója profi futó, ebben a városban áll
a Szent Patrik Középiskola (alapítói, az ír misszionáriusok terjesztették el a versenyszerű távfutást), amelynek
múltja tele van olimpiai bajnokkal.
A kip előtag a legtöbb kalendzsin nyelvjárásban arra
utal, hogy valakinek a valakije, általában fia az illető. A kip
a születés körülményeire utal, például Kiprotich délután
3-5 óra között született, Moses Kiptanui neve arról árulkodik,hogy az anya szülés közben elájult, Kipruto édesanyja pedig a fiát az otthonától távol hozta a világra.
Szóval ez a magyarázat a kenyai kipes futók földöntúli
teljesítményére. Forrás: www.valasz.hu
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Ellentétek vonzák egymást
Orbán Ottilia | Fotó: Archívum

Olvastam valahol egy tanácsadó szakpszichológus írásában, hogy az „ellentétek
vonzzák egymást” kifejezés arra utal, hogy
a párkapcsolati felek ellentétes fizikai tulajdonságokkal és személyiségjegyekkel rendelkeznek. A mágnesesség elméletében
az ellentétek valóban vonzzák egymást,
ám a párválasztás során úgy tűnik, inkább
a „hasonló a hasonlónak örül” mondás érvényesül.
Igaz vagy nem igaz, döntse el mindenki
maga, hogy egy hozzá hasonló vagy éppen egy hozzá képest teljesen ellentétes
személy rabolja el a szívét. Ahogy ezt munkatársunk is hűen szemlélteti egy régi újságcikkben.

Lorena Ipsa | Fotó: Juhász Luca
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Nevem: Tóth Enikő
Születésem helye, ideje: Szekszárd, 2018. június 29.
Születéskori súlyom: 3610 g, hosszúságom: 55 cm
Anya: Kovács Vivien, pékségben eladó
Apa: Tóth Zoltán, a Rendészeti Osztályon fegyveres biztonsági őr

Nevem: Horváth Dániel
Születésem helye, ideje: Pécs, 2018. július 10.
Születéskori súlyom: 2960 g, hosszúságom: 49 cm
Első gyermek vagyok a családban.
Anya: Horváthné Bozsányi Kitti, Paks II. Zrt.
Apa: Horváth Árpád, a Reaktorosztályon primer köri főgépész

Nevem: Schmidt Ádám
Születésem helye, ideje: Mohács, 2018. július 30.
Születéskori súlyom: 3500 g, hosszúságom: 55 cm
Testvérem: Dániel, 3 éves
Anya: Wolf Ágnes az ATOMIX Kft.-nél pénzügyi munkatárs (szakértő)
Apa: Schmidt András, az MVM Ovit Zrt.-nél diagnosztikai technikus

Nevem: Manhalt Máté
Születésem helye, ideje: Szekszárd, 2018. augusztus 12.
Születéskori súlyom: 3790 g, hosszúságom: 56 cm
Testvérem: Márton, 6 éves
Anya: Manhalt-Kásler Eszter, Tolna Megyei Kormányhivatal
Foglalkoztatási Osztály
Apa: Manhalt Tamás, a Villamos Üzemviteli Osztályon vezető
elektrikus

Nevem: Vajda Emma
Születésem helye, ideje: Szekszárd, 2018. augusztus 21.
Születéskori súlyom: 3070 g, hosszúságom: 52 cm
Első gyermek vagyok a családban.
Anya: Vajda-Szabadi Rita, Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zrt.
Apa: Vajda András, a Gépész Műszaki Osztályon berendezésmérnök

58

MUNKATÁRSAINK

Gyászközlemények

Kemény László Csaba

Az atomerőmű dolgozói megőrzik elhunyt munkatársaik emlékét.

Kovács Lajos Józsefné

(1957–2018)

(1951–2018)

2018. július 31-én, 61 éves korában elhunyt Kemény László Csaba. 1957. április
13-án született Decsen. 1981. augusztus 27-én vették fel a Paksi Atomerőmű
Vállalathoz. 2008. június 1-jéig a Gépész
Szerviz Osztályon dolgozott művezető
munkakörben.
Temetése 2018. augusztus 10-én, a paksi
evangélikus temetőben volt, ahol családja, barátok, ismerősök, volt munkatársak
vettek tőle végső búcsút.

2018. augusztus 24-én, 67 éves korában
elhunyt Kovács Lajos Józsefné, Klári, az
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa.
1951. június 30-án született Pakson. 1978.
augusztus 15-én vették fel a Paksi Atomerőmű Vállalathoz. 2006. december 31én történő nyugdíjazásáig a Vegyészeti
Ellenőrzési Osztályon dolgozott laborvezető munkakörben.
Búcsúztatója 2018. szeptember 3-án
Szekszárdon, szűk családi körben volt.

Hanol József (1951–2018)

2018. szeptember 2-án, életének 67.
évében elhunyt Hanol József, az MVM
Paksi Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa. 1951.
július 13-án született Pakson. 1984. január 3-án vették fel a Paksi Atomerőmű
Vállalathoz. 2004. december 31-én történő korengedményes nyugdíjazásáig
a Turbinaosztályon dolgozott turbinafőgépészként.
Temetése 2018. szeptember 7-én, a
paksi református temetőben volt, ahol
családja, barátok, ismerősök, volt munkatársak vettek tőle végső búcsút.

Halász János
(1961–2018)

2018. szeptember 12-én, életének 57.
évében elhunyt Halász János, az MVM
Paksi Atomerőmű Zrt. munkavállalója.
1961. november 3-án született Pincehelyen. 1986. április 14-én vették fel
a Paksi Atomerőmű Vállalathoz. 2018.
szeptember 12-én történő haláláig
a Logisztikai Főosztályon dolgozott
főosztályvezető munkakörben.
Temetése 2018. szeptember 22-én, a
szekszárdi újvárosi temetőben volt,
ahol családja, barátok, ismerősök,
munkatársak vettek tőle végső búcsút.
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Kell-e a rossz, hogy becsüljük a jót?
Prancz Zoltán | Fotó: internet

Érdekes, hogy a keleti és a nyugati gondolkodásban egyaránt
masszívan jelen van az ellentétek
jelentőségének, világformáló szerepének felismerése.
A nyugati filozófiában elsősorban a Hérakleitosz–Hegel–Marx
alkotta gondolkodói vonal képviseli ezt a kérdéskört. Az érettebb
korúaknak bizonyára ismerős még
a „dialektikus materializmus”
kifejezés, de hivatkozhatunk a
„tézis-antitézis-szintézis” hegeli
alaptételre is, vagy a gyökerekhez visszanyúlva, a görög bölcs
közérthető mondását idézhetjük:
„A háború mindennek atyja és
mindennek királya…” Ez utóbbi
fejezi ki talán a legegyszerűbben
azt a központi gondolatot, hogy
az ellentétekből fakad a szüntelen
változás, ezek tartják mozgásban
a világot és határozzák meg az aktuális állapotát.
A keleti gondolkodást illetően,
ahol elsősorban a vallások a bölcselet hordozói, elég csupán a kínai vallás közismert jin-jang szimbólumára gondolnunk. Ez szavak
nélkül hirdeti az egyébként valamennyi keleti vallásban alapvető
nézetet, miszerint a világon minden ellentétekből áll, ellentétek
harmóniáján épül fel. A fény és az
árnyék, a hideg és a meleg vagy
akár a férfi és a nő olyan szemben
álló pólusok – vélik –, amelyek
kölcsönösen kiegészítik egymást,

együtt képesek létezni, együtt
adják a teljességet.
Az ellentétek rendkívül mély és
szerteágazó kérdésköre filozófusnemzedékeknek adott és ad kifogyhatatlan témát. Ám talán nincs
ember, aki így vagy úgy ne ütközött volna már bele mindennek a
leghúsbavágóbb kicsúcsosodásába, a jó és a rossz problémájába.
Kell-e a rossz ahhoz, hogy tudjuk,
mi a jó? Kell-e például éheznünk

ahhoz, hogy értékeljük a jóllakottságot, fagyoskodnunk, hogy örülni
tudjunk a meleg szobának, vagy
magányossá válnunk, hogy megbecsüljük a társunkat?
Tagadhatatlan, hogy könnyebben
megtanulja értékelni a jóllakottságot az, aki éhezett már. Ám éhezés és éhezés között különbség
van. Nem ugyanaz kellemesen
megéhezni egy erdei séta után,
mint éhínséget átélni, mondjuk
egy háború alatt. Az ember gondolkodásra képes lény: az erdei

sétát kísérő kellemes megéhezés
tapasztalatából kiindulva, intuíciója segítségével fogalmat tud
alkotni a háborús éhínségről anélkül, hogy konkrétan átélné azt.
Ellentétekre tehát szükség van,
s nemigen lehet megspórolni az
okulási célú megtapasztalásukat sem, azonban nem feltétlenül
szükséges az ellentéteket végletesen kiélezni, hogy feltáruljon a
mögöttes igazságuk. Más szóval,
nem muszáj a szélső pontig hatolni a rosszban, hogy igazi mivoltában ragyogjon fel a jó.
Mindezeket egy lépéssel továbbgondolva különös kérdéshez juthatunk. Elképzelhető-e egy olyan
világ, egy olyan társadalom, ahol
a polgárok intelligenciája és megélt tapasztalatai révén a rossz intuitív viszonyítási ponttá szűkül,
mintegy veszélyre figyelmeztető
jelzőtáblává válik, de ténylegesen
nem létezik, s ténylegesen csak a
jó létezik? A kérdés kissé utópisztikus, ám annál érdekfeszítőbb, hiszen feltehetőleg mindenki vágyik
egy ilyen világ után. S ha vágyik rá,
akkor el is tudja képzelni azt, így
belső logikai ellentmondás legalábbis nem áll fenn vele kapcsolatban. Ami viszont a megvalósulását illeti, annak sarkalatos pontja
minden bizonnyal „az ember mint
gondolkodásra képes lény” hangzatú premissza igazságtartalma
táján keresendő.

