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Köszöntő
Dr. Kovács Antal
kommunikációs igazgató
Fotó: Bodajki Ákos

Kedves Olvasók!
Fel tudják idézni magukban a Paksi Atomerőmű logóját, akár a régebbieket is? Biztos vagyok benne, hogy
többségében igen. Az ehhez hasonló jelek, jelzések
átfonják az életünk minden területét, és a túlélésünk
egyik záloga, hogy értelmezni tudjuk őket. Az erőmű
logója egyetlen pici kép révén összekapcsolja a fejünkben a vállalatot és azt a környezetet, amelyben
feltűnik – legyen az akár annyira távoli dolog, mint egy
sportesemény vagy egy nyári fesztivál. Nem csak ezzel küldünk azonban üzenetet a nagyvilágnak. A környékünkön élők ismerik például a hónap első hétfőin
felhangzó szirénapróba jeleit – a mostani lapszámban
kicsit bővítjük ennek a jelentését, elmondjuk, honnan
erednek és mit jelentenek.

A legcsodálatosabb jelrendszer, amelyet valaha az
emberi elme létrehozott, maga a nyelv: egyszerre
egyedi és univerzális, mindenki a saját szája íze szerint forgathatja, mégis képes elérni vele másokat,
megértetni magát, és megérteni, amit neki mondanak. Az áprilisi lapszámban foglalkozunk azzal, milyen
nyelven szólhatunk legjobban a legkisebbekhez, milyen szimbólumokkal, hogyan meséljünk a gyerekeknek, és megnézzük, van-e még értelme kézírást tanítani nekik, mit gondolnak a szakértők, hogyan változik
korunkban a nyelvhez kapcsolódó másik jelrendszer,
az írásbeliség. Foglalkozunk azzal is, hogyan kommunikál, „aki fegyvertelen” – ahogy az Illés együttes
énekelte –, Weisz Fanni jeltolmács mesél a jelnyelvről.
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Ha szól a sziréna

Lakossági tájékoztató- és riasztórendszer (LTRR)
Cserenyecz-Lehmann Katalin | Fotó: Juhász Luca
Aki Pakson vagy a város harminc kilométeres körzetében él, annak nem szokatlan, ha minden hónap első
hétfőjén 13 órakor csökkentett üzemű, 6 másodperces, felfutó hangjelzésű morgató szirénapróbát hall.
,,Figyelem, ez próba! Figyelem, ez próba! Most a csökkentett üzemű próba jelét hallják!” szöveges rész
után a hangjelzés, majd ,,A próbának vége! A próbának vége!” szöveges rész hallható. A Paksi Atomerőmű területén ezzel szemben minden hét hétfőjén 13 órakor hallható a hangos üzemű szirénapróba.

A szirénajelzések nem
erőmű-specifikusak
Mit jelentenek a szirénajelzések?
Máshol is ugyanezeket a szirénajelzéseket használják? Kérdéseimre Herman Attila, a Paksi
Atomerőmű szakterületi mérnöke
válaszolt. ,,A szirénajelzések nem
erőmű-specifikusak. A 20. században, a nagy háborúk idején születtek meg a légoltalmi jelzések.

Kezdetben kézi tekerős szirénákat
használtak, amelyekben hangkeltő generátorlapátok voltak, és
ahogy tekerték, úgy volt hallható
a hangjelzés. Napjainkban gyakorlatilag ugyanezeket a hangjelzéseket használják, csak már
digitálisan.” A II. világháborús budapesti eseményeknél ugyanúgy
a felfutó hangjelzés jelentette a
veszélyjelzést, aminek hallatára az
emberek a légópincékbe mene-

kültek, és egészen addig ott tartózkodtak, amíg meg nem hallották a veszély elmúlt hangjelzést,
ami egy állandó jel volt.

Ha a telephelyi sziréna
megszólal az atomerőműben
Ha az erőműben történik valamilyen esemény, amit veszélyhelyzetnek sorolnak be, és telephelyi
védőintézkedés kiadása, illetve
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Lakossági tájékoztató
naptár
Hosszú évek óta már, hogy minden év vége felé közeledve
az atomerőmű 30 kilométeres
körzetében (Sürgős Óvintézkedések Zónája) lévő települések
háztartásai lakossági tájékoztató naptárat kapnak, amelynek
idei évi képanyaga a töretlen
népszerűségnek örvendő ,,Ti
fotóitok” fotópályázat képeiből
lett válogatva. A kiadvány utolsó oldalai veszélyhelyzeti információkat tartalmaznak.

tájékoztatás szükséges, akkor
az erőmű a telephelyi szirénarendszeren tájékoztatja, illetve
riasztja a telephelyen tartózkodó személyeket. A szirénajelzés
elhangzása után a telephelyen
tartózkodóknak – akinek nincs a
Baleset-elhárítási Szervezet által meghatározott feladata vagy
nem a szervezet munkavállalója
– a kijelölt gyülekezési helyekre
kell menni, ahol aztán elmondják,
hogy mi a további teendő.
Ha a veszélyhelyzet érinti az erőmű környezetében lévő település(eke)t, az erőmű tájékoztatja a
települések(ek) polgármestereit
és lakossági óvóintézkedési javaslatot ad számukra. A lakossági védőintézkedések kiadása
az LTRR-rendszeren történik a
katasztrófavédelmi helyi szervezet jóváhagyásával. Kitelepítés
esetén már országos szervezetek
is bekapcsolódnak a kitelepítés
folyamatába. A pánik elkerülése érdekében fontos, hogy ilyen
esetben figyelemmel kísérjük a
közszolgálati televíziók és rádiók
folyamatos utasításait.

Harminc kilométeres sugarú
kör, de miért éppen harminc?
Az LTRR-szirénajelzések az atomerőmű 30 kilométeres körzetében hallhatóak, mert tapasztalatok szerint egy nukleáris baleset
esetén ezen a körzeten belül kell
azonnali óvintézkedéseket tenni.
Ezen a mintegy 2800 km²-es területen található települések mindegyikén legalább egy sziréna van,
ami számokban azt jelenti, hogy
összesen 227 szirénavégződés
van telepítve a környező településekre. Kisebb falvakban, ahol
egyetlen sziréna hangját is jól

lehet hallani, ott elegendő egy
sziréna jelenléte is, de nagyobb
településeken több szükséges;
Pakson 19, Szekszárdon 21 található.

A Sürgős Óvintézkedések
Zónája
A Lakossági Tájékoztató- és Riasztórendszer szirénáit az atomerő-
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mű 30 kilométeres körzetében,
az ún. sürgős óvintézkedések zónájában alakítottak ki, amely 16
szektorra van osztva, így veszélyhelyzetben, a veszély irányának
megfelelően akár szektoronként
is meghatározva lakossági óvintézkedéseket vezethetnek be (elzárkózás, kitelepítés, jódtabletta
bevétele). Az óvintézkedések elrendelése a helyi és a megyei
önkormányzatok és az országos
hatáskörű szervek hatásköre.
Szakmai segítséget az atomerőműben működő Baleset-elhárítási Szervezet és annak tájékoztató
szervezete nyújt. Üzemi baleset,

katasztrófa esetén is a tájékoztató
szervezet adja ki az első közleményeket, utasításokat, és tartják a
kapcsolatot a különféle televíziós
és más médiumokkal. A katasztrófát követő első időszakban önálló
joga van a szervezetnek a tájékoztatásra, de később, ahogy más
hazai szervezetek is értesülnek az
eseményről, már csak az ő jóváhagyásukkal lehetséges.

6

JEL ÉS JELENTÉS

Kékfény és sziréna
Gyöngyösi Petra | Fotó: internet
Számtalanszor találkozunk útközben kék fénnyel villogó, szirénázó mentővel, tűzoltó- vagy rendőrautóval. Ennek kapcsán azonnal felmerül bennünk a kérdés: vajon hová mennek, mi történhetett, ki került bajba? Általában nagy sebességgel haladnak, biztosan sietnek valahova! Összerezzenünk, majd gyorsan lehúzódunk az út
szélére, hogy továbbengedjük a segítségnyújtásra igyekvő járművet.
A tűzoltóság, a mentők és a rendőrség munkatársai meghatározott
protokoll szerint végzik munkájukat, amikor egy riasztás történik,
és egy helyszínre kivonulnak vagy
onnét távoznak, esetlegesen betegeket vagy sérülteket szállítanak a
kórházba. Mindhárom szerv tevékenységét és az ehhez kapcsolódó
jelzési rendszer működését – a saját
területükön belül – országos érvényességű szabályok (törvény és rendeletek) határozzák meg. Ennek oka
az egyértelműségre, egységességre
és a hibalehetőségek felmerülésének csökkentésére való törekvés.
Adott szerv készenléti állománya

a beérkező jelzések alapján vonul
a helyszínre, ahol segítségnyújtásban, életmentésben, életveszély
elhárításában, kárelhárításban, műszaki mentésben, tűzoltásban, tűz
továbbterjedésének megakadályozásában, tűzvizsgálatban vagy éppen forgalmi rend szabályozásában,
helyreállításában stb. vesz részt, hatásköre szerint.
Hogyan jut el a jelzés az adott szervhez? Egészen biztosan ezt is nagyon
sokan tudják, s talán kerültek is néhányan olyan szituációba, hogy jelzést
kellett adniuk a mentők, a tűzoltóság
vagy a rendőrség irányába. Korábban a 104-et, 105-öt vagy 107-et tár-

csáztuk, ma a 112-es számot kell hívni, és segítséget kérni. (Nem véletlen
egyébként, hogy a településeken a
mai napig üzemben tartják a nyilvános telefonokat, hiszen ezek bárki által, bármikor igénybe vehetők.)
A jelzés (például egy telefonhívás)
és annak tartalma szolgáltat információt a fogadó félnek. Ez alapján
tudja a riasztás elrendelésére jogosult személy a helyzet súlyosságát megbecsülni, és meghatározni
mind a riasztási fokozatot, mind a
felhasználandó erőforrások körét.
Miután a készenléti állomány riasztást kapott, a lehető legrövidebb
időn belül köteles a megadott
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„Aki tüzet vagy annak közvetlen
veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul jelezni a tűzoltóságnak,
vagy ha erre nincs lehetősége, a
rendőrségnek vagy a mentőszolgálatnak, illetőleg a települési önkormányzat polgármesteri hivatalának (körjegyzőségnek).” — 1996.
évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a
tűzoltóságról, 5.§ (1) —
Tűz jelzésekor közölni kell:
— a káreset pontos helyét, címét,
— mi ég,
— mi van veszélyben,
— van-e emberélet veszélyben,
— a jelzést adó neve, a jelzésre használt távbeszélő készülék száma.

helyszínre az előírt eszközökkel és
felszerelésekkel kivonulni. Az, hogy
hogyan vonulnak ki a helyszínre az
adott szervek, esetenként eltérő
lehet. A mentők, a rendőrség és a
tűzoltóság munkatársai a szolgálati gépjárművek megkülönböztető
jelzéseket adó berendezéseit nem
minden esetben használhatják.
Sürgős ellátás szükségessége vagy
személy-, élet- és vagyonbiztonság
érdekében viszont igen. A lényeg,
hogy szükséges és indokolt legyen,
ilyen az életveszély vagy a kárnövekedés esete is!

Ki

Mikor
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„A gépjármű megkülönböztető jelzéseket adó berendezéseit csak abban az
esetben szabad működtetni, ha a feladat sürgős ellátása, a személy-, életés vagyonbiztonság, továbbá a védett személyek és kíséretük biztonsága
érdekében az szükséges, és a forgalmi viszonyok azt indokolttá teszik.” –
KRESZ, 49. § (1) –
A megkülönböztető fényjelzést – ha a jármű olyan helyen állt meg, ahol a
megállás egyébként tilos – működtetni kell. Megkülönböztető hangjelzést
álló járművön használni nem szabad.” — KRESZ, 49. § (4) —
„A megkülönböztető jelzéseket (villogó kék fényjelzést és szirénát vagy
váltakozó hangmagasságú más hangjelzést) használó gépjármű, illetőleg
minden ilyen gépjárművekkel kísért (közrefogott) zárt csoportban haladó,
megkülönböztető fényjelzést használó gépjármű részére minden járművel,
minden helyzetben elsőbbséget kell adni, és akadálytalan továbbhaladását
— félrehúzódással és a szükséghez képest megállással — lehetővé kell tenni.
Megkülönböztető fényjelzést használó, álló járművet megközelíteni, illetőleg mellette elhaladni csak fokozott óvatossággal szabad.
Megkülönböztető jelzéseket használó gépjárművet előzni tilos.”
— KRESZ 42. § (1-3.) —

Nemcsak a segítségnyújtásra szorulók tekintetében érdekes a megkülönböztető jelzések használata,
a forgalmi viszonyokra is tekintettel kell lenni! A megkülönböztető
fény- és hangjelzést használó gépjármű vezetője a közúti jelzéseket
és a megengedett legnagyobb sebességre vonatkozó rendelkezéseket abban az esetben hagyhatja figyelmen kívül, ha sem a közlekedés
biztonságát, sem a közlekedésben
részt vevő többi személy élet- és
vagyonbiztonságát nem veszélyezteti.

Hol

Hogyan

Tehát sem a mentők, sem a rendőrség, sem a tűzoltóság munkatársai
nem mentesülnek a felelősség alól
– még ha megkülönböztető jelzésű
gépjárművet is vezetnek – abban az
esetben, ha balesetet okoznak, vagy
veszélyeztetik a forgalomban részt
vevőket a helyszínre vonulás, illetve a
beteg vagy sérült személy kórházba
szállítása során. „Esetszerűen” közlekedni – ahogy a mentősök fogalmaznak a fentiek kapcsán –, senki sem
szeret, nem jó az sem a szállított személynek, sem a forgalom többi résztvevőjének és a környezetnek sem.

Miért

Mit
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Atomtörténelmi évforduló
Hárfás Zsolt | Fotó: internet

Tíz évvel ezelőtt, 2009. március
30-án Magyarország ellátásbiztonságát, az olcsó villamosenergia-ár és a klímavédelmi célok
elérését alapvetően meghatározó döntés született hazánkban,
amikor az Országgyűlés a paksi
telephelyen létesítendő új blokk(ok) kapcsán elvi határozatot hozott. Nagyon sok szakmai és politikai lépcsőfok vezetett odáig,
hogy a kérdésben annak idején
teljes politikai konszenzus jöjjön
létre.
Magyarországon a Paksi Atomerőmű
kapacitásának fenntartása mindig is
kulcskérdés volt a felelősen gondolkozó és a nemzeti érdekeket szem
előtt tartó energetikai szakemberek
körében. Az elmúlt évtizedekben
a hazai villamosenergia-termelés
50%-át adó Paksi Atomerőmű üzem-

idejének végéhez közeledve egyre
gyakrabban merült fel a hazai szakemberek körében az a kérdés, hogy
miként lehetne fenntartani az atomenergia részesedését a hazai villamosenergia-ellátásban.
Az olcsó, biztonságos, éjjel-nappal,
télen-nyáron folyamatosan rendelkezésre álló s a klímavédelmi célok
miatt megkerülhetetlen atomerőmű
által termelt villamos energiára 4050 év múlva éppúgy szüksége lesz az
országnak, mint jelenleg. A magyarországi adottságok mellett és a technológia mai fejlettségi szintjén nincs
más megoldás, nincs reális, megvalósítható alternatívája az atomenergia
rendszerben tartásának. Mindezekre
tekintettel, korábban már többször
napirenden volt a Paksi Atomerőmű
telephelyén építendő új blokkok kérdése. E tervek alapvetően egy-két új
blokk építéséről szóltak, de az akkori

politikai vagy piaci viszonyok miatt
ezek nem valósultak meg.
Jelentős fordulat 2008 áprilisában következett be, amikor az MVM akkori
vezérigazgatója írásban tájékoztatta
az illetékes, energetikáért felelős minisztert, hogy az ÁPV Rt. vezérigazgatója a pénzügyminiszter kezdeményezésére 2007 elején felkérte a céget az
atomerőművi villamosenergia-termelés bővítésének a vizsgálatára. Ennek
érdekében az MVM Csoport 2007. július 31-én projektet alapított azzal a
céllal, hogy foglalja rendszerbe, indítsa meg és vigye végig azokat a teendőket, amelyek szükségesek ahhoz,
hogy az atomtörvény 7. § (2) szerint az
Országgyűlés új atomerőművi blokk(ok) létesítéséhez előzetes elvi hozzájárulást adjon.
A projektet Teller Edéről, a világhírű
atomfizikusról nevezték el, aki sokat
tett a reaktorok biztonságáért, és éle-
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te végéig nagy szimpátiával figyelte a
Paksi Atomerőmű működését, mindenkinek meggyőződéssel ajánlva a
nukleáris energetikát.
Ettől kezdődően láthatóan beindult a
kormányzati gépezet, és megkezdődött azon döntés-előkészítési folyamat, amelyre az országgyűlési határozat meghozatalához volt szükség.
Már akkor látható volt, hogy a kérdésben a szakmai konszenzus mellett
a politikai többség is megvan a döntéshez. Egyértelmű volt, hogy nincs
más alternatíva, új atomerőművet kell
építeni!
2009 első hónapjaiban még jobban
felgyorsultak az események, ugyanis
február 16-án az akkori miniszterelnök parlamenti beszédében kijelentette: a kormány arra akarja kérni az
Országgyűlést, hogy még az év első
félévében hozzon egy olyan döntést,
amellyel a Paksi Atomerőmű kapacitását egy átfogó fejlesztéssel megkétszerezné az ország.
A döntés előkészítése abszolút prioritást élvezett az illetékes minisztériumban. Ennek eredményeként a

kormány már március 13-án benyújtotta a parlamentnek a határozati
javaslatot, amelyet a gazdasági és
informatikai bizottság március 18-án,
a környezetvédelmi bizottság pedig
30-án tárgyalt meg, és támogatta annak általános vitára bocsátását.
Talán sokan nem is gondolták volna,
de a második bizottsági támogató
döntés után még aznap, azaz 2009.
március 30-án történelmi pillanatnak
lehettünk tanúi, hiszen az Országgyűlés 18 óra 46 perckor 330 igen (MSZP
180, Fidesz 109, KDNP 19, SZDSZ 15,
független 7), 6 nem, 10 tartózkodás
mellett elfogadta a Paksi Atomerőmű
telephelyén az új atomerőművi blokk(ok) létesítésének előkészítését szolgáló tevékenység megkezdéséhez
szükséges előzetes, elvi hozzájárulás
megadásáról szóló OGY-határozati
javaslatot. A parlament ezzel hos�szú távú jövőképet vázolt fel a hazai
nukleáris kapacitás fenntartása érdekében.
A paksi telephelyre elkészült megvalósíthatósági tanulmány, az elvégzett
különböző elemzések és vizsgálatok,
a hazai szakmai háttér és a paksi blokkokkal kapcsolatos sokéves üzemeltetési tapasztalat alapján már akkor
a 3. generációhoz tartozó nyomottvizes atomerőmű építését javasolta, kiemelve a létesítésre alapvetően ajánlott, perspektivikus orosz VVER-1000,
az amerikai AP1000 és a francia-német EPR 1600 típusokat.
A villamosenergia-rendszerbe illesztéssel kapcsolatos vizsgálatok azt
mutatták, hogy hálózati szempontból
a 2 × 1000 MW teljesítményű blokkok
megépítése jár a legkisebb kockázattal. Az 1600 MW teljesítményű EPR
típusú blokk műszaki szempontból
túl nagynak tűnt. Látható volt az is,
hogy a finnországi Olkiluoto-3, EPR
típusú blokkjának esetében a műszaki problémák és az egyes részegységek minőségi fogyatékosságai
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miatt az átadási határidő jelentősen
csúszni, a költségek pedig emelkedni
fognak. Jelenlegi információk alapján
ez a blokk az eredeti 2009-es határidő helyett várhatóan csak 2020 körül
kezdheti majd meg a működését. Érdemes megjegyezni, hogy referenciával az „amerikai” AP1000 típus
sem rendelkezett. Az első ilyen típusú
blokkok építése csak 2009-ben, Kínában indult el a szanmeni telephelyen.
A folyamatos műszaki, fejlesztési
problémák itt is fennálltak, amelyet
a Westinghouse csődje csak tovább
súlyosbított. Éppen ezért a világ első
AP1000 típusú blokkja, a kínai Szanmen-1 csak tavaly június végén tudott
először a hálózatra csatlakozni. A világ első EPR típusú blokkját, a kínai
Taishan-1-et szintén ennek a hónapnak az utolsó napjaiban kapcsolták a
hálózatra.
Az orosz, VVER-1000 típusú blokkok
már abban az időben is rendelkeztek
referenciával. A kínai Tianwan telephelyen 2007-ben két VVER-1000 típusú blokk állt kereskedelmi üzembe.
Emellett ezt a típust már ebben az
időszakban is a nemzetközileg általánosan elfogadott és alkalmazott biztonsági normák következetes alkalmazása jellemezte. A Kínában épült
orosz blokkok annak idején is kettősfalú konténmenttel és zónaolvadék-csapdával rendelkeztek. A VVER1000, majd utóbb a VVER-1200 típusú
blokkok már abban az időben is jelentős megrendelésállománnyal bírtak, hiszen számos ilyen típusú egységet építettek, illetve ilyen blokkokra
kötöttek szerződéseket Oroszországban és külföldön is.
Tíz évvel ezelőtt az új blokk(ok) építését mindenki a közös ügyének tekintette. Ez ma különösen időszerű
üzenet, hiszen az ország jövőbeli
ellátásbiztonsága pártállástól és saját érdekeinktől teljesen függetlenül
mindannyiunk közös, nemzeti érdeke.
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Logósztori
Orbán Ottilia | Fotó: internet

Vannak olyan logók, amiket a világ minden táján ismernek szegények és gazdagok, műveltek és iskolázatlanok, gyerekek és idősek egyaránt. Kétségtelen, hogy az Apple almája legalább olyan híressé vált,
mint a Coca-Cola vagy a Google.
A logók védjegyként történő használata a korai reneszánsz korig, a
13. századig nyúlik vissza. Ötvösök
jelei, a papírmerítők vízjelei az elsők az ilyen módon azonosításra
használt logók között. A védjegyek, a mai reklámvilágban egy
bizonyos termék egyszerű felismerésére szolgálnak.
Az ősi kultúrák is használtak már
piktogramokat szavak és gondolatok kommunikálására, szóval nyugodtan kijelenthetjük, hogy ezek
voltak a logók ősei. Néhány logó
olyan erővel bír, hogy egy szakma
általánosan ismert szimbólumává vált. Bárhová mész és bárhová lépsz, fel-felbukkan egy olyan
logó, amely ma már egy-egy termék vagy szolgáltatás kulcsfontosságú azonosítójává és reklámtevékenységének
meghatározójává
vált.

Védjegy

A logó védjegyoltalom alá helyezve védjegyként is szolgálhat, ami

alapján a védjegyjogosultnak kizárólagos joga van a védjegy használatára. A védjegyet csak a jogosult
használhatja, vagy használati engedélyt adhat másnak is. Ezáltal
a logó komoly értéket képviselhet. Jeleként Magyarországon a
® szimbólumot használjuk, vagy a
„Törv. védve” feliratot.

Egyediek

Hívhatjuk őket bárhogy – ikon,
védjegy vagy logó –, ezek az erős
szimbólumok forradalmasították a
reklám világát.
Nézzünk csak szét! Orvosi rendelőben a kaduceus körül összetekeredő kígyó, benzinkutakon,
bevásárlóközpontokon,
óvodákon, iskolákon, vagy ott van a híres
McDonald’s sárga boltíve vagy a
nagy autómárkák emblémái.

Az öt legrégebbi logó

A Time magazin összegyűjtötte
azokat a logókat, amelyek a legrégebb óta léteznek. Az élen a világ

legnépszerűbb belga sörmárkája,
a Stella Artois áll. Ugyan a sörfőzde 1366-os megalapítása óta több
A logó egy cég, szervezet, áru
vagy szolgáltatás azonosítására
szolgáló egyedi, jól felismerhető
jel. A logó elsődleges célja a megkülönböztetés, az egyértelmű jelölés megkönnyíti a tájékozódást
a piac szereplői között. Bár csupán
a márkaelemek egyike, a logót
gyakran — pontatlanul — a márka
szinonimájának tekinti.
(Wikipédia)

névváltoztatáson is keresztülment
a márka, azonban a piros háttér
és a vadászkürt állandó. Az Artois
név 1708-ban, a Stella 1926-ban
került a logóba. A második helyen
a Twinings áll, harmadik a Bass,
negyedik a Shell, míg ötödik a Levi
Strauss.
Több olyan márka is van napjainkban, amelynek a logója már
legalább egy évszázada a köztu-
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datban van, és csak kisebb módosításokat végeztek rajtuk. Ilyen
többek között a Twinings Tea, a
Levi Strauss (Levi’s) farmer, a Peugeot, a Johnson & Johnson, a Heinz, a Coca Cola vagy épp a Shell.
De nem kell külföldre menni, hogy
tradicionális logóval találkozzunk,
hiszen a magyarok többsége pillanatok alatt felismeri az Unicumot.
A gyomorkeserű hivatalos honlapja szerint az Unicum védjegyét
1883. május 22-én, 805-071 számmal lajstromozták „az Unicum név
alatt forgalomba hozott gyomorerősítő likőr megvédésére”.
Általában a logókat 10-20 év alatt
megszokják az emberek, és onnantól kezdve már ragaszkodni
fognak hozzájuk, kialakul egyfajta
szentimentális kötelék – írja a BBC.

lásakor – már kék színre változott a
logó. Elegánsabb, színesebb volt,
de még mindig a reaktort ábrázoló jelölés volt használatban.

Sárga napocska
1976 – 1986

1987 – 1994. 09.

R

Az atomerőmű logói

Egy modern, az innovációra törekvő vállalatnak nem állna jól egy hagyományos, régimódi logó, és ez
fordítva is igaz. Emellett fontos,
hogy a logó összhangban legyen
azzal, amit képvisel.

Egyedi logó: az
atomreaktor fűtőelemeivel

Az atomerőmű építését 1966-ban
határozták el, majd 1969 és 1987
között épült meg Pakson. Nem
volt kifejezett és rá jellemző logója a Paksi Atomerőmű Vállalatnak
(PAV) érthető módon. Aztán 1990ben már az Atomerőmű újság áprilisi számában a PAV egyetlen védjegyeként jelent meg egy fekete
logó, mely az atomreaktor fűtőelemeinek helyzetét stilizálta. Kiváló példa arra, hogy a cég egyedi
és rá jellemző módon jelöli meg,
utal a rá jellemző tevékenységére.
Egyedi, egyszerű, megjegyezhető
és mégis különleges volt. Később
– a cég részvénytársasággá alaku-
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1994. 10 – 2005. 01.

Aztán jöttek a szervezeti átalakulások, új célkitűzések, stratégiák,
cégcsoportok jöttek létre, és a
Paksi Atomerőmű Zrt. az MVM
Zrt. tagvállalatainak arculatváltásával összhangban új megjelenést kapott. Mindez az elhatározás az MVM Zrt. 2005. július 29-ei
közgyűlésén született meg, az új
középtávú stratégia intézkedési tervének feladataként. Ez volt
az úgynevezett sárga napocskás,
kék felületes logó, és a döntés értelmében tartalmaznia kellett az
anyavállalat nevét is. Dinamizmust,
erőt és határozottságot sugallt.
A tervezőcég a Café Design volt.
Bevezetése 2007. december 31-ig
megtörtént.

Innováció, versenyképes
pozíció

Paksi Atomerőmű Rt.
2005. 02. – 2007. 05.

2007. 06. – 2016. 04.

2016. 05. –

A közel tízéves logó lecserélésére
a legnagyobb nemzeti tulajdonban lévő társaság új középtávú,
csoportszintű stratégiájának elfogadásával egy időben került sor
2016 májusától.
Az indokok szerint az eddigi arculat nem fejezte ki sem a vállalatcsoport szerteágazó tevékenységét,
sem pedig a társaság nemzetgazdaságban betöltött szerepét.
Ezért olyan logóra volt szükség,
amely maximálisan illeszkedik az
innovációt szem előtt tartó stratégiához, versenyképes pozíciót
biztosít a nemzetközi piacokon,
megfelelően letisztult, ugyanakkor
könnyebben felismerhető formavilágot hordoz, eloszlatva az állami
tulajdonú cégcsoporthoz társított
elavult imázst.
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Az írás misztériuma
Cserenyecz-Lehmann Katalin | Fotó: internet
Titokzatos dolog. Hogy miért? Ha nem ismerjük a jelek készletét, annak rendszerét, nem érthetjük, fel
nem foghatjuk. Az írás a gondolataink rögzítésére szolgál, valamint kisebb-nagyobb közösségek által
elfogadott, egyezményes grafikai jelek rendszere. A teljesség igénye nélkül utazzunk most térben és
időben; vegyük szemügyre az indián csomóírást és a hazai kötődésű kuruc titkosírást, majd vegyük
górcső alá a máig megfejthetetlennek tűnő titokzatos Voynich-kéziratot és a Kryptos nevű különös
műalkotást, amely a CIA udvarán áll.

Írunk, hogy térben és
időben gondolatainkat
továbbítsuk
A nem olyan távoli iPhone előtti időkben vezetékes telefonon
érdeklődtünk egymás iránt, azt
megelőzően pedig levelet írtunk
szeretteinknek vagy éppen ellen-

feleinknek, amelyben a postagalamb, a futár és a postás járt
közben azért, hogy a lehető leghamarabb célt érjen az üzenet.
Persze ma is léteznek postagalambok, postások és kicsit másképp, de futárok is.
Azzal mindannyian tisztában vagyunk, hogy az írással gondo-

latainkat rögzítjük, és mindan�nyiunk számára ismeretes az a
megállapítás is; a szó elszáll, de az
írás megmarad. Hölgyek, asszonyok és kedves urak! Ki őrzi máig
is régmúlt szerelmek ékes tanúit,
az első és sokadik szerelmeslevelet? Egy-egy szó, mondat és írásjel, egy aprócska rajz, mind-mind
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jelentéssel bír, üzenetet hordoz.
Közvetíthet a szerelmesek, ismerősök és ismeretlenek közt, feltéve, ha az üzenetet megfejteni,
dekódolni is tudjuk, ha pedig erre
nem vagyunk képesek, akkor egy
ismeretlen, számunkra idegen jelrendszerrel van dolgunk – érdekesebb esetben titkosírással. Fontos
megjegyezni: nem minden számunkra ismeretlen írás titkosírás,
hiszen például a cirill betűk sem
ezzel a céllal születtek, de minden titkosírás lényege, hogy csak
kevesek, egy igen szűk közösség
értse csak meg. Ennek harcászati
és egyéb okai is lehettek a történelem során.

Csomóírás vagy kipu
Nézzük meg először a máig megfejthetetlennek bizonyuló inka
írást és számolást. A kipu a mai

tudományos vizsgálatok alapján
is különlegesnek mondható tízes
számrendszerbeli információtárolási rendszer, amely az írás és számolás megfelelője volt az egykori
Inka Birodalomban. A rögzítést
végző emberek a kipukamajokok,
a „csomózott zsinegek őrei” voltak, és ahogy más társadalmakban, az inkáknál is magas társadalmi helyet foglaltak el az írnokok.
A csomóírás megfejtésével az
elmúlt század elején kezdtek el
komolyabban foglalkozni (már a
spanyol hódítók is foglalkoztak a
megfejtésével), de csak fokozatosan jöttek rá arra a tudománytörténészek, hogy a kipu nem
csupán dekoratív textília, hanem
egy olyan alkotás, amelyen a csomóknak jelentésük van, és egyfajta abakuszként szolgálhatott.
Napjainkban kutatók egy csoportja azt állítja, hogy a csomók
a számítógépeknél alkalmazott
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kettes számrendszerhez hasonlóan rendezett számsorokat jelentenek, de azzal a különbséggel,
hogy az inkák nem 8 bites, hanem
7 bites egységeit alkalmazták a
0-nak és az 1-esnek. A szövésmód és a szín által létező lehetséges variációk meghaladhatták az
1500-at is. Érdekességképpen: az
egyiptomi hieroglifák száma 800
jelet tartalmaz.
Az inka csomóírás máig megfejtetlen maradt, mivel egyelőre
hiányzik a Rosetta-kő ,,perui megfelelője”.

Kuruc titkosírás
Kutatóink úgy tartják, hogy a kuruc titkosírás feltehetően akkor
teljesedett ki, amikor II. Rákóczi
Ferenc fejedelem főhadiszállására francia tisztek érkeztek, akik aztán megtanították a kurucokat a
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Hangulatjelek, emotikonok
Az első ikon (mosolyikon) már a digitális írásbeliség előtt megszületett.
A mosolygós arcot, a smiley-t a londoni Franklin Loufrani 1968-ban jegyeztette be. Scott E. Fahlman, az amerikai Carnegie Mellon Egyetem
professzora volt az első, aki a kettőspont, a kötőjel és a zárójel segítségével a világon először horizontális vigyorgó fejet írt egy levélben. Ennek
már több évtizede, 1982-ben. Először főként komolytalan dolgok jelölésére alkalmazta ezeket a jeleket, ami kezdetben csak a számítástechnikához értő személyek körében, majd az egész világon elterjedtté vált.
Napjaink közösségi oldalai és okostelefonjaink szinte elképzelhetetlenek
lennének a smiley-k különféle variációi nélkül.

titkos kulccsal történő levelezésre. A francia kormány és a kurucok közt történő levelezés speciális rejtjeltáblával történt, amelyet
a francia udvar adományozott a
felkelőknek. A clavis-nak vagyis
„kulcs”-nak nevezett rejtjelkulcsokat mindössze a levél írója és
a címzett ismerte.
A kuruc titkosírás egyebek mellett alkalmazta a zenei jeleket és
a székely–magyar rovásírás alapjait is. A clavis musicalis, vagyis a
zenei jegyeket tartalmazó titkosírás nem volt túlságosan kedvelt
rejtjelezés. A ritmus és hangzás
együttesen tartalmazta a kódolt
üzenetet.

A Kassát sújtó pestisjárványról Rákóczi fejedelem titkára titkosírásában a székely–magyar rovásírást
vette alapul. A fejedelem maga
is használt titkosírást, sőt ő maga
készítette el hozzá a táblázatot és
fejtette meg a számára fontosabb
küldeményeket. Ilyen például a
„Károlyi urammal való clavis”, az
„Esterházy urammal való clavis”,
a „dunántúliakkal való clavis” és a
„clavis pro domino Nemessányi”.

Voynich-kézirat
A Voynich-kéziratot joggal tartják
a történelem egyik legrejtélye-

sebb, ha nem a legrejtélyesebb
kéziratának, amely körülbelül száz
évvel ezelőtti megtalálása óta
jócskán megmozgatja a szakavatott kódfejtők, tudósok és kíváncsiskodók fantáziáját.
A jelenlegi ismereteink szerint az
1420 körül keletkezett könyv megfejtésének nehézségét leginkább
az adja, hogy ismeretlen nyelven
és írásjelekkel íródott, illetve furcsa illusztrációkkal van tele. A nevét Wilfrid Voynich lengyel könyvkereskedőről kapta, aki 1912-ben
szerezte meg és tette ismertté a
kéziratot. A számozása alapján
körülbelül 240 oldalas lehetett, de
ma már jó pár oldala hiányzik, ami
megmaradt, arról meg egyelőre
fogalmunk sincs, hogy mit jelent
és ábrázol. Vagyis talán ez idáig,
mivel az albertai egyetem két kutatója, Greg Kondrak és Bradley
Hauer előállt a maga megoldásával. A két szakértő megállapította,
hogy a kézirat alapja valószínűleg
a héber nyelv lehet, csak a szavakban egy fix mintázat szerint átrendezték a betűket, és az is kiderült,
hogy a szavak több mint 80%-a
benne van egy héber szótárban.
Vajon kinek íródott a titokzatos
kézirat?
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Kryptos – a titokzatos
szobor az amerikai
hírszerzés udvarán

Források: https://mult-kor.hu; Kardos Tímea: A Habsburg-ellenes mozgalmak
kuruc hadvezéreinek kódolási technikái, Valóság, 2014. március; LVII. évfolyam
3. szám, epa.oszk.hu; http://www.titoktan.hu; https://index.hu;
https://kripto.blog.hu; ¹ http://becskeha.blogspot.com

A CIA udvarán közel harminc éve
álló híres Kryptos-szobor egy
olyan kódolt szövegeket tartalmazó műalkotás, amelynek négy
darab rejtjelezett szövegrészéből
mostanáig csak hármat tudtak
megfejteni. Az eddigi eredmények felmutatói közt tudhatjuk
az NSA, a CIA kódfejtőit is, de az
utolsó szövegrészt még ők sem
tudták megfejteni. A különös szobor első két kódolt része Vigenère-kóddal, tehát behelyettesítéssel, a harmadik transzpozícióval,
tehát a betűk összekeverésével
jött létre. A negyedik szövegrészhez még keresik a megfelelő analógiákat, ám ez idáig senki és
semmilyen számítógépes program nem volt képes még megfejteni, feltéve, ha van értelme,
és miért ne indulnánk ki abból az
alapfelvetésből, hogy nem átverés, hanem egy értelmes szöveggel állunk szemben.
A különös műalkotást az amerikai
szobrász, James Sanborn készítette a CIA megrendelésére, amely a
hírszerző szolgálat központjában,
Langley-ben áll. A műalkotás 70
millió forintba került.
,,A szobor egy S alakban hajlított
nagy méretű, vörösréz fémlap,
amelybe betűk vannak lyukasztva.
A karaktereket mindannyian ismerjük, hiszen az általunk is használt abc 26 betűjéből és kérdőjelekből állnak össze. Az alkotást
borító négy kódolt szöveg azért
nem hagyja nyugodni az amatőr
és profi kódfejtőket, mert kizárólag történelmi, 1650 előtti módszerekkel lett kódolva. Magyarul: meg kellene tudni fejtenünk
őket.”¹
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Beszédes jelek
Váczi Gergő | Fotó: internet, saját archívum
A jelnyelv a vizuális kódrendszerek egyik legfejlettebb és legkifinomultabb formája. Értelemszerűen
többnyire siketek használják, de nem kizárólag. Az 1960-as évek óta a szakemberek már önálló nyelvként kezelik. Magyarországon egy 2009-ben alkotott törvény a magyar jelnyelvet a hivatalos nyelv szintjére emelte. Weisz Fanni modell és influenszer, azaz véleményformáló, aki siketként él teljes életet.
Feleségként építi karrierjét, és egyik legnagyobb élharcosa a jelnyelv terjesztésének. Sőt a közösségi
médiafelületeken tanítja követőit a jelbeszéd legfontosabb elemeire.

JELBESZÉD AZ ÉLETÜNK
–– Hogyan és miként jött az ötlet,
hogy halló követőidet tanítsd a jelbeszédre?
–– Mindig azon vagyok, hogy népszerűsítsem a jelnyelvet. Nagyon
boldog vagyok, mert sok visszajelzést kapok arra vonatkozóan, hogy
tetszik nekik! Minden szerdán az Instagramon úgynevezett JELSZERDÁT
tartok a követőimnek, amit tényleg
nagyon szeretnek. Minden alkalommal 10-15 szót tanítok a lelkes tanulni
vágyóknak.
–– Biztosan nagyon triviális a kérdés, de Te mikor és hogyan ismerkedtél meg a jelbeszéddel?
–– Mivel siketnek születtem, születésem óta ismerem a jelbeszédet.
Nekem ez tulajdonképpen az anyanyelvem! Kicsiként nem értettem,
mikor láttam a hallókat beszélni,
hogy ők miért nem használják a kezüket a beszélgetéshez. Akkor arra
gondoltam, hogy ha majd nagy leszek, akkor nekem sem kell. Ez olyan
2-3 éves koromban lehetett.
–– A hallókkal való kommunikációt
hogyan kell elképzelnünk?
–– Vannak hallók, akik tudnak jelelni, ott könnyű helyzetben vagyok.
De persze nagyon ritka ez a szituáció. De akik nem tudnak jelelni, ott
marad a szájról olvasás vagy bármi
más. A lényeg, hogy valahogy egyszer csak megértjük, mit szeretne a
másik.
–– A jelbeszéd elsajátítására, megtanulására hol van lehetőség?
–– Vannak iskolák, ahol fel lehet venni plusztantárgyként, illetve vannak
tanfolyamok is, ahol megtanítják az
embereket jelelni ugyanúgy, mintha
egy angoltanfolyamra iratkozna be.
–– Ha már az angolt említetted.
A jelbeszéd nemzetközi nyelv, vagy
minden ország kifejlesztette a saját
nyelvét?
–– Nem nemzetközi a jelbeszéd.
Ugyanúgy, mint a hallóknál, más or-
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Egy kis összefoglalás
Sokan hiszik azt, hogy a világon
élő összes siket egyformán jelel, azaz egyetlen jelnyelv létezik. Pedig ez koránt sincs így!
Nagyjából országonként eltérő
jelnyelvekkel
találkozhatunk,
de akadnak olyan átfedések
is, mint ahogy a hangzó angol
vagy hangzó német esetében:
némelyik jelnyelvet nagyobb területen is „beszélik”. Így például
az amerikai jelnyelv (American
Sign Language, rövidítve ASL)
használatos az Egyesült Államokon kívül Kanadában is. Másutt pedig bizonyos jelnyelvek
között kisebb eltérést találunk,
mint más jelnyelvek között. Így
például a magyar jelnyelv több
hasonlóságot mutat lexika (jelkészlet) szempontjából az osztrák jelnyelvvel, mint a francia
jelnyelvvel.
Az egyes jelnyelven belül pedig további változatok is élnek
egymás mellett párhuzamosan:
területi változatok („nyelvjárások”), életkori, műveltségi változatok, sőt bizonyos mértékig
felekezeti különbségeket is találunk, bár ez utóbbi értelemszerűen főként a szakrális kifejezések terén érhető tetten.
Az úgynevezett „nemzeti jelnyelv”-ek mellett pedig létezik
egy jelnyelvi eszperantó is, azaz
egyfajta nemzetközi jelelés is,
amelyet a különböző országokban élő, saját jelnyelvüket használó, de egymással szoros kapcsolatot tartó siketek alakítanak
és használnak találkozásaik,
konferenciáik alkalmával.
Forrás: nyest.hu

szágban máshogyan jelelnek. Tehát
a siketek nem ugyanazt a jelnyelvet
használják Németországban, mint
mondjuk Magyarországon. Igaz,
hogy vannak hasonló jelek egyes jelnyelvekben.
–– Igazi élharcosa vagy annak, hogy
elterjedtebb legyen a jelnyelv a hal-

lók körében is. Miért érzed ennek
fontosságát?
–– Fontosnak tartom, hogy a siketek és a hallók közeledjenek egymáshoz, és ne féljenek egymástól,
illetve tisztába legyenek a siketvilággal, mert akkor mindkét félnek
könnyebb lesz.

JELBESZÉD AZ ÉLETÜNK
A modell siketen született. 7 éves
volt, amikor egy úgynevezett
Cochleáris implantátumot (CI) ültettek be agyának hallóközpontjába, amelynek segítségével azóta hall. Televíziós műsorokban
ritkán vagy inkább nem szólal
meg, hiszen elmondása szerint
a magyar nyelvvel kapcsolatban
még mindig vannak gátlásai. Családja és barátai körében azonban
bátran beszél. Erről korábban a
Pécsi Újságnak így nyilatkozott:
„Még mindig nem vagyok teljesen a magyar nyelv birtokában.
Ennek az egyik oka, hogy 7 évesen műtöttek, ezért már a vizuális kommunikáció került nálam az
első helyre. Azt is tudni kell, hogy
hatéves korig olyan képlékeny az
agy, hogy minden új információt
képes befogadni. A másik oka pedig, hogy a siketiskolákban akkor
még nemcsak hogy nem jelnyelven tanítottak, de még tiltották
is. Úgynevezett orális módszerrel, azaz szájról olvasással tanítottak minket, ami azért elég gyenge tudást adott nekünk. Főleg a
beszédet akarták megtanítani,
ami többé-kevésbé sikerülhetett
csak, de a tudás nagyon csekélyke volt, amit kaptunk. Gondoljunk
csak bele. Mondjuk ki egymás
után mama, papa, baba, a hasonló szájképű szavakat. Ezeket
nagyon nehéz vagy sokszor egyáltalán nem lehet megkülönböztetni. Ezért lenne fontos a kicsiket
jelnyelven keresztül indítani és tudáshoz juttatni, hogy a számukra
idegen hallónyelvet is meg tudják
ezen keresztül tanulni. Emellett
van idő arra, hogy megkeressük
a gyermeknek azt a legmegfelelőbb eszközt, legyen az készülék
vagy CI, ami segíti a hallásfejlesztést, illetve hallani tanulást.”
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Halkan hallva…
Bizonyított, hogy a jelnyelvnek is van egy sajátos hangtana, alaktana és
mondattana. Általában az adott nyelv nyelvtani sajátosságai jellemzik a
jelnyelvet. Szókincse pontos nyelvtani szabályok szerint rendeződik, így
annak nyelvjárásai is lehetnek. Tanulásának nehézségei összemérhetők a
hangzó nyelvekével. A jelelés előnyös a perifériás látásra és a reakcióidőre.
Egy másik tévhit szerint a jelnyelv a gesztusok természeténél fogva lassabb, mint a beszéd. A kézmozgás ugyan valóban lassabb, mint az artikulációs mozgás, de a minden szinten jelen lévő egyidejűségnek köszönhetően
a jelelés és a beszéd tempója közel azonos, nem ritka eset az sem, hogy a
jelelés gyorsabb.
A jelelésnek természetesen vannak szabályai:
– törekedni kell a jel pontos kivitelezésére,
– fontos a gesztikuláció, mimika és testtartás.
Szokás, hogy a jelelők, hallók és siketek egyaránt, a jobb megértés érdekében néma artikulációval kísérik jelelésüket. Ennek szabályai:
– a megszokottnál lassabb beszédtempóra van szükség,
– vigyázni kell, nehogy a túlartikulálás hibájába essünk,
– mindig a jelelést kísérő beszédről lehet csak szó.
Erről a szokásról eltérőek a vélemények. Az ellenvélemények szerint mivel
a hangzó nyelv és a jelnyelv szórendje különböző, ezért a jeleléssel együtt
artikuláló egyén az egyik nyelvet törni fogja. A siketek nem mindig tátognak, amikor egymással beszélgetnek, és beszédzavarok esetén is értelmezhetetlenné válhat a szájkép, vagy a néma jelelő nem képes szavakat
formálni a szájával.
A jelnyelv éppen olyan verbális kommunikációs eszköz, mint a hangzó
nyelv. Ezért használata nem nevezhető mutogatásnak: egy önálló nyelvről
van szó. Nem „mutogatunk”, hanem jelelünk!
Egyes elméletek szerint a jelnyelveknek az emberi nyelv kialakulásában is
szerepük volt. Ezek szerint az első nyelvek jelnyelvek voltak. Az elmélet felveti azt a kérdést, miképp tért át az ember a beszédre.
Forrás: Wikipedia
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Mesélj még!
Cserenyecz-Lehmann Katalin | Fotó: Vincze Bálint, internet
,,Csak kétféleképpen élheted az
életed. Vagy abban hiszel, hogy
semmi sem varázslat, vagy pedig abban, hogy a világon minden varázslat.” (Albert Einstein)

Lóci óriás lesz
Szabó Lőrinc Lóci óriás lesz című
versében a következőképpen ír:
,,…Leguggoltam s az óriásból /
negyedórára törpe lett / (Mi lenne,
gondoltam, ha mindig / lent volnál,
ahol a gyerek?)…” A gyermek nem
kicsinyített felnőtt, hanem életkorának megfelelő teljes, egész lény.

Világlátásuk, a világhoz való viszonyuk sajátos, tele kérdésekkel, ismeretlennel. A gyermekek vágyait,
problémáit pedig csakis úgy érthetjük meg, ha leszállunk a magas
lóról, és időnként törpék leszünk,
mint ahogy azt a mellékelt vers is
mutatja.

Találjuk ki a meséket!
Emlékszem, a legkedvesebb meséim közé tartoztak a Törpe-turpisságok
történetei,
amelyet
szinte minden alkalommal anyu
olvasott fel, olykor bele-belebó-

lintva egy-egy vicces kalandba, de
nálunk menetrendszerűen minden
este mese volt. Ha ő épp valamiért
nem, akkor apu mesélt, aki sokszor
nem is olvasott, hanem maga találta ki a meséket, szőtte tovább
kedvére például Frakk történeteit.
Mikor már nagyobbacskák voltunk, vicces kalandokat is mesélt a
katonaéveiről. Szinte ittuk szüleink
szavait, meséit.
A Waldorf-iskola alapítója, Rudolf
Steiner egyszer azt mondta a tanároknak: ,,Találjatok ki ti meséket!
Nem baj, ha rosszabbak, gyengébbek, ha kisebb a szókincsük.

JELBESZÉD AZ ÉLETÜNK
A gyerekek veletek együtt csinálják a belső munkát, a ti kreativitásotokat is élvezik, nekik ez rendkívül vonzó, és leköti őket.”

A mese a gyökérvesztett
tudatot visszakapcsolja a
gyökereihez
A mese ajtót nyit legbelső világunk
felé, ahol mesebeli alakok formájában testet ölthetnek vágyaink,
indulataink, fantázia- és ösztönvilágunk. A mese szereplőinek tulajdonságaiban felismerhetjük saját cselekvéseink indítékát, mert a
mese egyik legfontosabb célja és
funkciója, hogy a gyökérvesztett
tudatot visszakapcsolja a gyökereihez, a kollektív tudattalanhoz.
„Az asszony, amikor úgy érzi, hogy
elérkezett életében a gyermekvállalás ideje, elvonul egy erdőbe,
és addig ül egy fa tövében, amíg
meg nem találja gyermeke énekét. Majd visszatér a faluba, és a
leendő apának is megtanítja ezt
az éneket, amivel együtt hívogatják, várják a gyermeket. Az anya
rendszeresen énekel a méhében
levő magzatnak, majd a dalt megtanítja a bábaasszonyoknak is, akik
születésekor ezzel köszöntik őt.
Ez a dal elkíséri a gyermeket élete legfontosabb pillanataiban, a
különböző beavatási rítusokon keresztül egészen a haláláig. A dal
a kötődési folyamat gyökereire
mutat rá – a biztonságos érzelmi
kötődés ugyanúgy kísér minket
végig életutunkon, mint a kelet-afrikai gyermeket születésének dala.
A biztonságosan kötődő személyek felnőttként értékesnek és szerethetőnek érzik magukat. A párjukat megbízhatónak és őszintének
tartják, magas az elégedettségük
a párkapcsolatukban, érzékenyebbek a partnerük szükségleteire, és

hosszabb a kapcsolatuk időtartama, mint a bizonytalan kötődésű
személyeké.”¹

Ott van a zsebemben a
hamuban sült pogácsa
Mit is tanulhattunk meg tanulságképpen kora gyermekkorunktól
fogva? Melyek a ,,valóság hamuban sült kis pogácsái”?
Egész kicsi korban találkozunk tündérmesékkel, amelyek láttatják velünk, amit sok felnőtt sajnos az idő
előrehaladtával már elfelejt látni,
hogy fogadjuk el, tanuljuk meg
(újra és újra) észrevenni a világban
fellelhető csodákat, varázslatokat,
mert ha sokszor nehezen is észrevehető a felnőtt szemnek, de csodák igenis vannak és léteznek.
Sokszor vissza-visszatérő elem a
mesékben, legyen épp népmeséről vagy műmeséről szó, hogy
a legkisebb legény vagy leány elmegy szerencsét próbálni. Keresi
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az útját, ahogy mindannyian keressük, és ha sokszor el is botlunk, lassan megtanulunk segítséget kérni,
képesek vagyunk elfogadni a segítséget és megkülönböztetni a
segítő kezet a hátráltatótól. Megtanít veszíteni, hiszen senki sem
legyőzhetetlen. Tisztelni kell az
ellenfeleinket, akik nem is biztos,
hogy minden esetben az ellenségeink. Tartsunk ki az mellett, ami
fontos számunkra. Megtanuljuk,
hogy nem gyengeség kimutatni
érzéseinket, örömünket, bánatunkat. Azt mondják, lehet, hogy
sebezhetők vagyunk ilyenkor,
ugyanakkor már sebezhetetlenek.
A mesék arra is rávilágítanak és
tudatalattinkba bevésődnek, hogy
ne ítélkezzünk felszínesen, mert a
gebéből is lehet táltos paripa.
A sok-sok tanács és útravaló mellett pedig az egyik legfontosabb,
hogy ne féljünk a veszteségeinktől, hiszen azok az önmagunk megismeréséhez vezető utazás részei.
A fejlődés fájdalommal, a komfortzóna elhagyásával jár. Ne nézzük le
a meséket!

Meseterápia
Magyarországon
Magyarországon is foglalkoznak
a meseterápia oktatásával. A Metamorphoses Meseterápiás Módszert Boldizsár Ildikó mesekutató
fejlesztette ki, ami Magyarországon az egyik legelterjedtebb meseterápiává vált. A mesekutató
nézetében – amely empirikus bizonyítékokon alapul – a népmesék
és tündérmesék fő vezérfonala
és cselekménye a való életben is
meglevő dilemmákat jeleníti meg.
Segít a mindennapokban előforduló küzdelmek lecsillapításában,
rendezi az egyensúlyt, megadva a lehetséges megoldásokat.
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Bálint – ,,Bebújtam a takaró
alá, egy kicsit a fejemre húzva.
Anyu fellapozta a kedvenc mesekönyvünket, és elkezdett mesélni. Nagyon jól emlékszem,
megszűnt minden. Csak én voltam, a mese és anyu. Nagyon
szerettem anyu hangját, ahogy
mesélt. Megnyugtatott.
Zsófi – ,,Sok mesét olvastam a
testvéremnek, pedig csak két
év van közöttünk. Előfordult
olyan is, hogy villanyoltás után
a paplan alól, zseblámpával
mondtam a mesét.”

Módszere kombinálja a néphagyományt, a filozófiát, a pszichológiát, a történelmet, esztétikát,
az irodalomelméletet és vallási tanulmányokat. Ami a legkülönlegesebb, hogy alkalmazható minden
korcsoportban, tehát felnőtteknél
is. Mi is a mese? A mese egyfajta
utazás a tudatalattiba, így minden
szereplő a tudatunk része. A mesélés, a meseterápia és a biblioterápia elsősorban prevenció, a betegségek és a különféle mentális
zavarok kialakulásának megelőzésére szolgál, valamint útmutatóként működik, és még szórakoztat
is. A megfelelő mese kiválasztásánál figyelembe kell venni a gyermek érdeklődését, fejlődési és
érési sajátosságait.
Forrás: ¹ Kádár Annamária Mesepszichológia – Az érzelmi intelligencia fejlesztése gyermekkorban
(Kulcslyuk Kiadó, 2012); Szakmai
segítséget nyújtott: Leitner Raffai
Éva, az Aranyhal Waldorf Óvoda,
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusa

Műmese: a műmese eredete az ókorba nyúlik vissza, és az írásbeliség
megjelenése lehetővé tette, hogy szerzőik nevei is fennmaradjanak. Az
első feljegyzett művek Homérosztól a Kirké története, illetve Hésziodosztól a Sólyom és a csalogány meséje. A műmese a francia rokokó (18.
század) idején fejlődött külön műfajjá. Sokat tettek a műmesék elterjedéséért: E. T. A. Hoffmann, Oscar Wilde, H. C. Andersen, Rudyard Kipling
és Vitkovics Mihály.
Népmese: szájhagyomány útján maradtak ránk és ismerünk több ezer
évre visszatekintő meséket is. Az összegyűjtött népmeséket gyakran átírták a különböző szerzők (pl. Grimm fivérek), hogy aktualizálják vagy több
verzióban fennmaradt meséket egységesítsék: Grimm fivérek, Arany
László, Benedek Elek, Illyés Gyula stb. Minden nemzetnek megvannak
a maga hiedelemvilágára épülő népmeséi, így vannak például tipikusan
magyar szimbólumokat tartalmazó mesék, amelyek tanulságaiban más
nemzetekkel ugyan mutathatnak hasonlóságokat, hiszen üzenetük egyetemes, de felépítésükben mégis eltérőek.
A mese típusai műfajai szerint: varázs- vagy tündérmese, tanmese vagy
fabula, állatmesék, tréfás mesék, novellamesék.
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Jel(lem)
Czibuláné Mayer Szilvia | Fotó: Czibuláné Mayer Szilvia, internet
A halak kiugrálnak a vízből egy
földrengés előtt, a termeszek pedig a fejükkel dobolnak veszély
esetén, de még a növények is bizonyítottan kommunikálnak. Levéltetvek esetén kémiai anyagok
kibocsátásával hívják a darazsakat, tudatos üzenetükkel, jelekkel
és kódokkal egyértelműen kommunikálva.
Egy nap talán feltérképezzük és
megértjük ezt a „virágnyelvet” is.
A delfin máshogy kommunikál, ha
egy nő várandós állapotban van,
tehát képes annak megállapítására. Az állatok is jelzik érzéseiket,

fájdalmaikat vagy örömüket, mert
van egy tőlünk különböző, de valódi nyelvhasználatuk. De akkor
mégis miért beszélünk hozzájuk,
ha úgysem értenek bennünket?
Vajon a gyermekeink majd a házi
robotokhoz fognak beszélni? Nem
kizárt. Nem szeretném a gépeket
megbántani, de ha társas kommunikációs lényekről beszélünk,
előnyben részesítem az emlősökkel való társalgást, információ
cserét.
Az állataink nemcsak megértik,
amit mondunk – mert azt az intelligens okosotthon-eszközeink

is értik, ha a kávéfőzőt vagy a villanyt szeretnénk felkapcsoltatni –,
de őket kétségkívül mi magunk is
érdekeljük. Ez jó esetben kölcsönös. A háziállatok igénylik a verbális kommunikációt, megpróbálják értelmezni azokat, leginkább
hangsúlyból, de egymás között
hang- és szagjelzésekkel is adnak
át információkat. Az erdőben egy
hangos felkiáltás az elejtett vad
után vagy a mátyásmadár vijjogása idegent látva, komoly kommunikációs célokat hordoz. Az emlősök átlagos jelkészlete 25 jelzést
tartalmaz, a halaké 17-et, míg egy

JELBESZÉD AZ ÉLETÜNK
gerincesé 30-40 jel is lehet. Ha a
kutya száját széthúzva fogait mutatja, az az agresszió jele, ami egy
jó családban csupán a fajtársak
felé irányulhat. Az a pillantás is
dekódolt jel, ha látszódik szemükben a „beszélj csak nyugodtan,
amíg én megmelegszem idebent”, mert mi emberek pontosan
tudjuk, hogy az elégedettség jele
ez, még ha az emberi összetett
kódrendszernél szerényebb, korlátozott állati kommunikációról is
van szó.
A méhek táncnyelven beszélnek,
aminek neve rezgőtánc. Ez a társas
viselkedésük egyik fontos formája,
igen kifinomult és a tudósok számára is csak nemrég megfejtett
kommunikációs jelekre utalnak,
aminek felfedezéséért 1973-ban
orvosi és fiziológiai Nobel-díjban
ketten is részesültek. E tánc időtartama a virágnektár lelőhelyének távolságát jelzi, míg a függőlegestől számítva, a Naphoz
viszonyítottan zárt szög aránya
az irányát mutatja. Angliában egy
mézes sörfajta neve lett a Méhek
tánca. Mire is ihletnek bennünket
ezek a kedves kis rovarok! Egyébként azok az emberek, akik állatok
között vannak, velük élnek, sokkal
jobban megértik azok kommunikációját. Nemcsak a látás, hallás
vagy szaglás, hanem az érintkezés,
tapintás, ölelés is nagy szerepet
játszik a viszonyu(n)kban, hatással
van ránk. Pszichoterápiás alkalmazás része lehet, ha megöleljük házi
kedvenceinket vagy lovagolunk
egyet délután a szabadban, de
akár az is, ha csak szemünket „legeltetjük” a kedvencünkön. Tudták, hogy az infarktuson átesett
emberek, ha kutyát vagy macskát
tartanak, tovább élnek az infarktus után? Csökkenti a vérnyomást,
szorongást, de az égbe tornázza a

boldogsághormonokat. És igaz a
sztereotípia: egy állat nem kérdez,
nem parancsolgat, bármilyenek
is vagyunk, feltétel nélkül tud ragaszkodni hozzánk, és valljuk be,
ez igen megnyugtató, ennek köszönhető ez a hatás is.
Charles Darwin mellett sokan foglalkoztak az „állatok beszédének”
megértésével. Magam is megfigyeltem – mindenféle tudományos alátámasztás nélkül –, hogy
vannak például okos és bátor
egerek, amelyek igenis kikerülik,
és a falon átugorják a kirakott ragacsot, vagy amelyek szemernyit sem félnek az embertől. Sőt,
akadnak érdektelen tyúkok, és
eszesek is, akik a léptemet hallva
rohannak a kerítéshez, hiszen tudják, hogy a konyhai maradék a legfinomabb, de azt is tudják, az mindig délután jön. Hangosan jelzik,
ha épp tojtak, mintegy „elkommunikálva” azt, hogy jöhetsz érte,
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friss, meleg, amúgy meg „szabad
a hely a következőnek”. Érdekes
az is, hogy a kutya jele a siketek
nyelvjelrendszerében a két mancs
finom futásának utánzása kezünkkel. Kevésbé agresszív mutatvány,
mint a majmok siketnyelvi jele,
ahol a mellkast vakarászva, a hímneműséget kiemelve mutogatunk.
Így hát – ahogy a tudósokat is régóta foglalkoztatja – maradok magam is az állatok kommunikációjának zárt rendszerű fejtegetésénél,
hiszen többet ér a kint eltöltött
idő velük még akkor is, ha néha
csak érzelmeiket képesek kifejezni, ami csupán a fajfenntartásra
vagy alapvető igények kihegyezésére korlátozódik. És bár nem
tudnak visszaidézni velünk töltött
közös emlékeket, mondhatni még
jövőbeni elképzelésük sincs, mégis higgyük, hogy ez is létezik, ne
legyünk dallamszegények, és éljünk a pillanatnak – együtt, velük.
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kiÍRthatatlan
Váczi Gergő | Fotó: Magellán
A kézírás, a kézzel írás egyértelműen kihalóban van. Na, azért talán ennyire mégsem drámai a helyzet,
de az bizonyos, hogy a digitális eszközök megjelenése erősen háttérbe szorította a kommunikáció ezen
formáját. Baj ez? Gondot jelenthet a felnövő generációnak? IGEN. És nemcsak nyelvünk szépségének
visszaszorulása okán, hanem – kutatások bizonyítják –, hogy bizony agyműködésünk is hátrányát látja
annak, ha a kézírást elfelejtjük vagy hanyagoljuk. Utánajártunk annak, hogy mit veszíthetünk és nyerhetünk a digitális eszközök térnyerésével, és egy olyan iskolába is ellátogattunk, ahol a kézírás mellett
a technikai fejlődés kínálta eszközök is fontos szerepet játszanak az oktatásban.
Számítógép, iPad, mobiltelefon
és digitális tábla. Rengeteg olyan
modern eszköz, ami régen elképzelhetetlen lett volna az oktatásban, ma viszont már szinte mindennapos. Sipos Zsuzsa az Eszterházy
Károly Egyetem Gyakorlóiskola
magyar szakos pedagógusa. Éppen az egyik órájába csöppentünk
bele, ahol már a feladatok előtti
instrukciók is 21. századiak. „Önálló vagy páros munkában zajlik,
attól függ, hogy mennyi mobil van

nálatok, jó?” Tehát a mobilok száma már a feladat megoldásában is
szerepet játszik. Fontos szerepet.
A statisztikák egyébként azt mutatják, hogy egy átlagos felnőttnél
41 nap telik el, mire kézzel leír valamit. De vajon mi a helyzet a gyerekekkel? Zsuzsának sokkoló, bár
gyakorló szülőként tudom, hogy
sajnos nagyon is reális válasszal
állt elő. „Mobiltelefonnal a kezükben ülnek az órán.”

Tesztüzem
Finnország volt az első, ahol kísérleti jelleggel kipróbálták, hogy
nem tanítják meg a gyerekeket a
folyóírásra. De van olyan ország,
ahol már túlléptek a kísérletezési fázison. Az Egyesült Államok 42
államában már nem kötelező megtanulni kézzel írni, a számítógépeken a tízujjas gépelés megtanulása
azonban igen. De vajon hova vezet
ez a digitalizáció? Meddig lesz
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szükség a kézírásra? Eltűnhet-e
valaha? Milyen előnyökkel és hátrányokkal járna, ha csak digitális
eszközökkel írnánk?

Digitális tábla krétával
„Horogvonal és egy pont vagy
egy álló egyenes. Így van, szuper,
Rebinek kész az i betűje.” Tordai
Vince szintén az Eszterházy Károly
Gyakorlóiskolában dolgozik. Tanító. Az első osztályos gyerekek írni
tanulnak. Még csak 6-7 évesek, de
a legtöbbjük már önállóan is tudja
kezelni a digitális eszközöket. Ráadásul az órán is használják ezeket.
De belestünk egy harmadik osztály informatikaórájára is. Logikai
és képességfejlesztő játékokat játszanak a gyerekek számítógépen,
ahol szintén Vince adja az instrukciókat. „Piros báró, kék professzor,
sárga doktor, zöld gróf.” Az iskolában egy európai uniós pályázat keretében a gyerekek első osztályos
koruktól kezdve ismerkednek meg
az órákon ezekkel a digitális eszközökkel, amik a tanítók szerint kön�nyebbé és élvezetesebbé teszik az
óráikat. Ráadásul szerintük ezektől
az eszközöktől a gyerekek motiváltabbak is, és jobb eredményeket
érnek el. „Én úgy gondolom, hogy
ez mindenképpen nagy motivációt
eredményez a diákoknál, sokkal élvezetesebben, nagyobb kedvvel
vágnak bele egy adott feladatba,
hogyha, ne adj Isten, interaktív
táblán vagy iPaden dolgozunk.
A munkájuk is sokkal pontosabb,
élvezetesebb, rögtön látják az
eredményt.”
Csombor 3. osztályos tanuló, aki
lelkesen magyarázza nekünk, hogy
éppen milyen kihívások elé állították egy feladatban. „Ennél a feladatnál össze kell húzni a párokat.
A piros az egy százas, a kék az egy
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tízes és ez itt meg az egyes. És vannak számok, és azokkal össze kell
húzni.” Csombor édesanyja Bozsik
Eszter azt mondja, azért íratta kisfiát ebbe az iskolába, mert fontosnak tartja, hogy gyereke tudjon tájékozódni a mai digitális világban.
„Én azt gondolom, hogy ez egy
nagyon jó dolog. Az én gyerekeim
is már egészen kis kortól kapcsolatba kerültek az informatikával,
laptopokkal, úgyhogy így csak tovább fejlesztik azt a tudást, amit
otthon kaptak.”
Az iskolában természetesen arra
is figyelnek, hogy ne essenek túlzásba, és megtalálják az arany középutat. Vagyis a gyerekeknek a
hagyományos kézírást is meg kell
tanulniuk, a füzetükbe pedig sokszor írnak kézzel. A digitális eszközöket kiegészítésként használják az
órákon. Ahogy azon a szakkörön is
teszik, amelyet Ládiné Szabó Tünde – szintén az Eszterházy Károly
Gyakorlóiskola tanítója, gyógypedagógusa – tart. „Teret kap a
képességfejlesztés, teret kap a
tehetséggondozás. Teret kap a
felzárkóztatás, a játék, és itt nincs,
nincsenek jegyek, itt nincs értékelés, itt csak bátorítás, dicséret van.
Hiszen a programnak is az a neve,
hogy élményiskola, élménysuli, tehát tulajdonképpen a szakkör erről
szól, hogy különböző tevékenységet élményszerűen végezzünk.
Ezeknek a digitális eszközöknek
azonban árnyoldalai is lehetnek.
Mint például a nem kívánt tartalmak letöltése, internetes zaklatás,
internetfüggőség és az emberi
kapcsolatok háttérbe helyezése.”
Légrádiné Kőházi Tímea igazgatónő azt mondja, igyekeznek elkerülni ezeket. „Arra is nagyon figyelünk, hogy az internetes zaklatást
és minden ilyen negatívumát el
tudjuk kerülni. Nagy segítségünk-
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re van ebben mind az egyetem oktatói gárdája, mind pedig maga a
rendőrség is, akik kijönnek, és különböző foglalkozásokat tartanak
a gyerekeknek ebben a témában.”

Az írás, bizony fáj…
De vajon mit gondolnak minderről maguk a gyerekek? Ők,
akik már ebben nőnek fel, vajon
mennyire tartják fontosnak a kézírást a mai világban? Saufer Sára
kamaszként egyértelmű választ
ad a kérdésre. „Mi már csak iskolában írunk kézzel. Géppel sok-

kal könnyebb írni, mert mi már
hozzászoktunk. Ebben nőttünk
fel, és ha kézzel írok, akkor hamarabb elfárad a kezem. Meg sokkal
könnyebb géppel.” Annak ellenére azonban, hogy a legtöbben
könnyebbnek tartják a gépekkel
való írást, szinte mindannyian azt
mondták, hogy szerintük is hasznos, hogy kézzel is tudnak írni, és
ha választhatnának, akkor is megtanulnák a folyóírást is. Így van ezzel Forgács Bálint Gábor, aki Sára
osztálytársa. „Azért is fontos,
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„Lehet, hogy én elfogult vagyok,
de én úgy gondolom, hogy nem

fogadnak el sok szerződést.” Ráadásul, mint mondja, ha megtanulunk kézzel írni, az pont olyan, mint
a biciklizés. Hiába használjuk nagyon ritkán, elfelejteni nem fogjuk.
Ráadásul a szakértő szerint jobban
is emlékezünk azokra a dolgokra,
amiket kézzel írtunk le. Kutatások
is kimutatták, hogy jobb eredményt érnek el azok a diákok, akik
az órán kézzel, nem pedig géppel
jegyzetelnek. „A kezünkkel írunk,
de az csak a végrehajtó. Igazából
az agyunk irányítja az egészet, a
szemünk pedig ellenőrzi, koordinálja ezt a folyamatot. És ezért is

fog eltűnni.” Soóky Andrea grafológus, írásszakértő szerint, ha
eltűnne a kézírás, azzal a hivatalos dokumentumok hitelessége is
elveszne. Szerinte ezért is lesz rá
szükség mindig. „Hiába most már
tele vagyunk digitális aláírásokkal,
akkor is egy szerződést még mindig az hitelesít igazán, hogyha a
saját kézírásunkkal írjuk. Ott pedig
akkor össze kell hasonlítani, hogy
hamis-e, vagy eredeti. Rengeteg
végrendelet készül, amit saját kezűleg írnak, és jogilag is csak akkor

nevezzük szakmailag agyírásnak
ezt a tevékenységet, ilyenkor az
agyunk nagyon aktív.”
Neurológusok,
grafológusok,
írásszakértők és orvosok is mind
egyetértenek abban, hogyha eltűnne a kézírás, akkor vele együtt
a memóriánk egy része is kihasználatlan lenne. De bármennyire is
behálóznak bennünket a digitális
eszközök, a szakértők szerint a kézírásra még mindig nagy szükség
van. És szükség is lesz rá a jövőben.

hogy a kultúránk fennmaradjon,
meg például a nagymamák még
nem annyira tudnak e-mailt olvasni vagy e-mailt írni, és nekik lehet
küldeni levelet, azt kézzel írjuk.
Meg a képeslap is úgy szép, hogy
nem e-mailben leírjuk, hanem
mondjuk, mi készítünk egy képet,
vagy veszünk, és annak a hátuljára
tudunk írni.”

De vajon eltűnhet-e valaha
a kézírás?
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Kódolva
Dicsérdi Liza | Fotó: internet
11 számjegy, ha telefonálni akarsz, 4, ha be akarod kapcsolni a telefonodat, szintén legalább 4, ha
használni is akarod. 3 számjegy, ha bajban vagy, és
ki tudja hány, ha adataidat szeretnéd megvédeni.
De tényleg meg tudod védeni?
Ki vagyok én a XXI. században? Egy személyi szám,
esetleg a Facebook 1 534 645 999. felhasználója? Egy
szám, amit majd egyszer szólítanak a bankban, az üzletben, az orvosnál? Egy szám, ami helyettesíti a nevemet, valahogy úgy, mint Madách Imre „Az ember
tragédiája” című művének Falanszter színjében? Ki vagyok én? Egy Neptun-kód, esetleg egy oktatási azonosító? Mit mondanak el rólam ezek a számok?
Igencsak sokat kéne gondolkoznom azon, melyek azok
a közösségi oldalak, ahova még nem regisztráltam. Bár
aktív felhasználója mindössze néhánynak vagyok, nevemet, születési évemet, már valószínűleg több ezer
helyre rögzítettem. Havonta változtatok jelszót, amit
kéthavonta el is felejtek, és természetesen odafigye-

lek arra, hogy mit osztok meg a külvilággal. Legalábbis
eddig azt hittem.
A valóság az, hogy ezek az oldalak mindent megjegyeznek rólunk, beleértve az adatainkat, elérhetőségeinket, esetleg ismerőseink elérhetőségét, bejelentkezéseink időpontját és helyszínét, sőt üzenetváltásainkat
is. Mindez rengeteg veszéllyel jár, ha illetéktelen személy keze ügyébe kerül. Ha jól belegondolunk, nincs
nehéz dolga, csupán egy jelszót kell kitalálnia.
Egy aktív technikai felhasználó esetében körülbelül
húsz olyan felület van, amelynek hozzáféréséhez kódra
van szükség. Egy kérdőív segítségével felmértem, kortárs csoportom mit gondol erről. Legtöbbjük kettőnél
több jelszót használ, és csupán a válaszadók fele gondolja úgy, hogy tökéletesen megfelel a biztonsággal
kapcsolatos elvárásoknak. Pedig van értelme hosszasan törni fejünket a tökéletes kombináció megalkotásán. Különböző hírportálok minden évben egy toplistát állítanak össze a legrosszabb esetekről, amelyekkel
nem csak hogy könnyítjük adatrablóink helyzetét, de
egyenesen tálcán kínáljuk számukra a bűnözés lehetőségét. 2018-ban az Origo szerint a következők kerültek
a dobogós első három helyre:
123456
password
123456789
Mint tudjuk, az emberi kreativitás határtalan. A válaszolók 14%-ával megesett már, hogy oldalaikra illetéktelen személy keveredett. Ezt a veszélyt könnyen megfékezhetjük, ha megfelelő figyelmet fordítunk erre a
néhány karakterre, és odafigyelünk arra, hogy a védelem minden formáját kihasználjuk. Kíváncsi voltam, hányan használnak kétlépcsős azonosítást. Legnagyobb
meglepetésemre, a válaszolók 37%-a él ezzel a lehetőséggel, de a többség, sajnos még nem hallott az
alkalmazásáról. Ez egy olyan eljárás, amely során két
kóddal kell azonosítanod magad, amelyet rendszerint
egy megadott telefonszámra küld el a rendszer.
Ezekről az óvintézkedésekről talán úgy gondoljuk, feleslegesek, hiszen miért pont mi lennénk azok, akiket
megfigyelnek. Csak egy-egy személy vagyunk a több
milliárd felhasználó között, de talán pont az az egy
személy, aki a következő lesz az áldozatok sorában.
Krekó Péter egy igazán jó gondolatot fogalmazott
meg erről: „Az emberi felületesség és hiszékenység
mindig is jövedelmező üzletek alapja volt, de talán sosem volt olyan egyszerű kiaknázni, mint a közösségi
média korában.”
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Jelek, jelrendszerek egy mai diák számára
Kocsis Márk | Fotó: internet
Nos, a mai világban szerintem mindannyian fent
vagyunk valamelyik közösségi oldalon, legyen az
a Facebook, Messenger, Instragram vagy akár a
Snapchat, de nem rossz példa az sms sem. Tehát
kb. mindenki használ modern kommunikációs eszközt/eszközöket.
Sokak félelme viszont a valós érzelmek, látható jelek
– amelyeket az élőbeszéd során megtapasztalunk –,
na pont azon impulzusok elveszítése. Sajnos jogos
a félelem, látom magamon is, hogy csodálatos fal
a ,,kettőspontD”, mert nézzék, :D – máris mosolygok, pedig egy komoly és valós kérdésről beszélünk,
amely közel sem veszélytelen.

Ellenben most mégis az újfajta online kommunikáció
pozitív oldalát, azon belül is az általam használt emojik, bitmojik és smiley-k világáról szeretnék írni.
Nem kicsi ez a világ, és folyton tágul a sok alkalmazásfejlesztő és új élményt nyújtani kívánó termékgyártónak köszönhetően, és vélhetően megvan rá a
kereslet is.
Végignéztem egy átlagos napomat, mik is azok a
kódok, amiket használok, és mennyire valósak azok.
Számtalan példát találtam, elsőnek kiemelném a
Snapchat nevű alkalmazást, bizonyára sokuknak is-

mert már, hiszen le merném fogadni, gyermekük,
unokájuk vagy éppen Önök is használják. Annak, aki
nem ismerné, rövid leírás: selfie-ket vagy képeket,
videókat lehet egymásnak küldeni rajta mindenféle
filterek segítségével... Ennek az alkalmazásnak egy kiegészítő alkalmazása a Bitmoji, ahol megteremthetjük virtuális másunkat. Ez egy online másunk, amely
valójában nagyon sok élethelyzetet tud imitálni, így
például, ha beírom, hogy „Happy”, ki fog adni egy
csomó boldog kicsi ént, de alkalmas bármilyen hangulat kifejezésére.
Egy másik, hatalmas tömegeket megmozgató alkalmazás a Messenger, hiszen szinte mindenkit elérhetünk rajta pillanatok alatt viszonylag díjmentesen. Ez
az alkalmazás sem marad ki a mai modern őrültködés
sorából, hiszen chatelés közben millió kutyás-cicáspandamacis ,,matricát” küldhetünk, vagy akár vicces
rövid videókkal reagálhatunk. Kedvencem: ha meglepődünk, csak annyira keressünk rá, hogy „WOW”,
meglátjuk, milyen reakciókat kapunk vissza az alkalmazástól.
Végére hagytam az ,,egyszerű” smiley-kat, amelyek
közül kedvencem a nagyon röhögős fejek, hiába, sokat nevetek, ezt használom a leggyakrabban. De ennek is szinte kimeríthetetlen a tárháza.
Nemrégiben jelentették be, hogy az Unicode Consortium által elfogadott emojik közt szerepelnek a
már előzetesen beharangozott jelöltek, mint például
a flamingó, a vidra vagy épp a vakvezető és hasonló,
a fogyatékkal élőket célzó emojik. Szerintem ez hasznos, bár azért hallottam egy ironikus megjegyzést,
hogy majd a vakok küldözgetik egymásnak a vakos
emojit – nyilván nem, de hiszem, javító szándék volt a
fejlesztők célja.
Végeredményben azt mondom, én nem tartok attól,
hogy az érzelmek emiatt vesznének ki a beszélgetésekből. Hiszem, hogy ezelőtt is volt, akiből kivesztek
már, és volt, aki ezekkel a jelekkel együtt is telítve van
érzelemmel. Azt javaslom, hogy amikor nem érezzük
szükségesnek, ne használjuk őket, bár ha megkérdeznek a barátaim 😂, én folyton emojikat használok,
de a való életben is rendkívül impulzívnak tartom a
beszélgetéseim javát. Szóval, ha másnak nem is hisznek, itt vagyok én élő példának. 😍
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Uszód – kicsi, de egyedi
Susán Janka | Fotó: Juhász Luca
Igen, viszonylag kistelepülés,
alig ezren élnek itt, de törekednek az egyedire, és nemcsak
mostanában, hanem már régóta.
Milyen területeken találtam ennek megnyilvánulásait? Kalocsa
itt van a település közelében,
de ennek ellenére mégis egyedi hímzésük van, így népviseletük is. Ha pedig a népviseletük
egyedi, miért ne lehetne egy
jellemező táncuk is? Az uszódi gubbantós szinte a település
védjegye lett.
Ottjártunkkor Bedi Gyula polgármester büszkén mutatta a virágosítás előkészítését, a kizárólag
piros muskátlikat. Nyáron is érdemes lesz ellátogatni, a megújított
hársfasoron lesétálni a gyönyörű
Duna-partra, és szóba elegyedni az idősekkel, ízlelgetve az „őzős” beszédjüket. Még ma is van

olyan itt élő, aki népviseletben jár,
később a cikkben meg is ismerkedünk vele. A településsel szemközti kis sziget fövenye állítólag
mesés homokkal borított, és számos védett állat, pl. a vörös kánya
élettere. Az uszódiak vendégszeretete is határtalan, amit meg is
tapasztaltunk.
A községházán találkoztunk, a
polgármester megmutatta a kis
udvarban a teleltetésből már előhozott muskátlikat. Az éjjel még
hideg volt, de bíztak abban, hogy
nem fagytak meg. A háromezer tő
szaporításában és kiültetésében a
falu közmunkásai is segítenek. Benézünk a díszterembe, ahol a korszerű technikai eszközök mellett a
falu jellegzetességei is megtalálhatók. A felújításkor a lambériák
alól szépen festett motívumok
kerültek elő, ezek és Benedek Péter felnagyított festményei díszítik

a falakat. A gubbantós tánc pedig egy szép szoborban köszön
vissza.

Duna-part
A polgármester gyerekkorában
még megálltak személyhajók is, és
a helyiek közül sokan szívesebben
jártak át Paksra, Budapestre piacra, mint Kalocsára. Mára ebből az
aktív vízi élet maradt, Kalocsáról
is sokan itt teszik vízre a hajójukat,
de túrázók is szeretnek megállni
itt. Az önkormányzat gondozza a
területet, és ehhez egy kilométer
hosszan bérli a vízügytől. A töltésen fog elhaladni az EuroVelo
kerékpárút, ezért erre készülve az
önkormányzat megvásárolt a falu
határában egy területet. Kempinget fognak kialakítani, ahol a víziés kerékpáros turisták is tudnak
majd pihenni.
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Közintézmények
Szépen felújítottak és korszerűen
felszereltek, a községháza és az
orvosi rendelő épülete napelemekkel is ellátott. A rendelők és a
védőnői helyiségek tágasak, magas színvonalúak, aminek a véradásokat szervezők mindig örülni
szoktak, mesélik.
A születések parkja egy szépen gondozott kis pihenőhely az
egészségház udvarán. Minden
itt született gyermeknek van egy
fája, amit az augusztusi Gubbantós Népművészeti Fesztivál keretében avatnak fel. Lassan el kell
gondolkozzanak, hol folytatják a
szép hagyományt, mert elfogynak
a fák. Ebben megerősít bennünket a védőnő is, hiszen már évek
óta nem született ennyi gyermek,
vagy nem volt várandós ennyi
anyuka, mint idén. Sőt a statisztikák alapján tizenöt éve nem volt
ilyen. Emiatt titkon abban reménykednek, kicsit később talán
újraindulhat majd az iskola felső
tagozata. A gyerekeknek mindenképpen törést jelent, hogy máshol
kell folytatniuk a tanulást. Az alsó
tagozatukra büszkék, azt mond-

Uszód neve
Az 1763-87-es katonai térképen Uszottként szerepel,
utalva a Mátyás király korából
származó gát sokszori átszakadására, a falura törő árvizekre. Nem véletlenül született
a gyermekmondóka: Uszód
úszik, Benedök bukik, Gédőrnek még a pipöllője se látszik.
Forrás: Uszódi krónika
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ják, magas színvonalú a képzés, a
tanítók munkája.
Megállunk a játszótéren, ahol
az „uszódi vár” is megtalálható.
Még a régi tanácsi rendszerben
építették az akkori kavicsbánya
alapanyagaival, és azóta is sok kisgyerek kedvenc játszóhelye. Mára
a körülötte lévő játékok szépen
megújultak. Egyszer a műemlékvédelem is kijött egy falfirkálás
kapcsán az „uszódi várat” megtekinteni, nem áll-e műemlékvédelem alatt – emlékszik nevetve a
polgármester.
Az óvodába olyan harminc kisgyerek jár, Dunaszentbenedekkel
együtt üzemeltetik. Az udvaron
ott áll az a kis régi babaház is, ami
még a polgármester gyerekkorából való. Az épület felújítása nem
ment gyorsan, de bátran belevágtak, és négy év alatt sikerült is befejezniük.
A településen Roma Nemzetiségi
Önkormányzat működik, akik példaértékűen vesznek részt a település mindennapjaiban. Kiveszik a
részüket a rendezvények szervezésében is.
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utcai nagy népművészeti boltba
eladni a tojásaikat. Akkoriban a tehenészetben dolgozott, a reggelei
és az estéi voltak foglaltak, de napközben ezzel is tudott foglalkozni.

Szabó Mátyásné Marika –
tojásdíszítő és babakészítő

Boldizsár-emlékház
Boldizsár Gáborné Julis néni nívódíjas népművész a világot bejárva
hirdette az uszódi hagyományokat. Házukban a paraszti életmód
emlékeiből és saját munkáiból
(tojásfestés, tojáskarcolás, babakészítés) kiállítást készített. Halála
óta a hagyatékot az önkormányzat
kezeli.

Borsos Jánosné Juliska –
tojásdíszítő
Juliska néni gyönyörű uszódi népviseletben és igazi ízes beszéddel
fogadott minket. Tojásfestéssel
és díszítéssel 1978 óta foglalkozik. A pingáláson kívül a karcolásos technikát is alkalmazza, amiben eleinte kísérleteznie is kellett,
hogy elsajátítsa a szükséges fogásokat. Manapság már csak a család számára készít, de régebben
Budapestre jártak például a Váci

Marika néni egy friss tapasztalatát osztja meg velem először. Járt
nála egy hölgy, a babakészítés fortélyait szerette volna elsajátítani.
Elmagyarázta neki, és amikor látta,
hogy mivel jár mindez, azt mondta,
ez neki túl sok, inkább akkor bele
sem kezd. Azt mondja, nem érti a
mai embereket, ő akkor is foglalkozott ezzel, amikor beteget ápolt,
kisgyereke volt, mellette kertjük és
jószáguk.
Már fiatalkorában volt erre hajlama, mert mindenre rajzolta a pingálós motívumokat, kapott is sokszor miatta. Amikor nagyobb lány
lett, akkor meg a legények miatt.
A téeszesítés időszakában a közösbe került be az addigi kis földjük,
és úgy döntött, elkezd bedolgozni a „kalocsai népművészetibe”.
Eleinte csak pingálta a tojásokat,
külön kaland volt a karcolás elsajátítása. 1965-ben találkozott Krencsey Józsefné Anna textilszobrás�szal (férje a híres Krencsey Mariann
színésznő testvére), és ő tanította
meg babafejet készíteni. 14 lépésből áll, mire elkészül egy babafej.
A sablonra teszik rá az anyagot,
amit kikeményítenek, majd miután megszárad, leveszik róla, de
ezek csak a kezdeti lépések. Később megtanulta a baba testének
az elkészítését is. Egy ilyen babán
minden kézzel készül. El lehet képzelni, micsoda aprólékos, de időnként erős kezet is kívánó munka.
Már nem is bírja a keze, így marad
a tojásdíszítés.

Kun Gáborné Julis néni
babakészítő – népi
iparművész
Julis néni mindennapjainak nagy
részét a népviseleti babák készítése teszi ki. Az idő és a sok munka
nyomait látni is a kezén, de hihetetlen gyönyörűségeket készít. Azt
mondja, ő így született, a virágrajzolással és a babákkal. Most már
kéthetes leszek lassan – mondja
nevetve, vagyis 77 éves lesz hamarosan. A kiskonyhában a hatalmas
asztal a babák születésének helye.
Itt sorakoznak az „alkatrészek”, a
test minden elemét ő készíti. A ruhák hímzésmintáit ő rajzolja ki, de
mások varrják. Ott sorakoznak a
kis kötények, alsószoknyák kivarrott mintái. Julis néni az, aki ugyanezt a viseletet is hordja a mindennapokban, nincsen egyéb ruhája.
Meg is csodálom a keményített
szélű „caknis” alsószoknyáit, alatta
a csipkés szélű bugyogó. Táncolni
megy majd, ezért most csak két alsószoknya van rajta, de egyébként
mindig négyet hord. A szekrényeiben pedig igazi különlegességek
sorakoznak, akár még az 1800-as
évek végéről valók is.
A babának először a törzse készül,
aztán megvarrja a lábakat, ráhúzza a zoknikat, utána csavarozza.
A kézhez drótra csavarja a krepppapírt, majd bevonja és varrja a
karokat. A legkisebbektől eltekintve mind az öt ujja ki van varrva. A karok is a helyükre kerülnek,
majd a fej is, és jöhetnek a ruhák, a
bájos arc kivarrása vagy rajzolása.
Azt mondja, mindig az volt a terve,
hogy az életet a születéstől halálig
a babákkal meg tudja valósítani, és
a terve valóra vált.
Legközelebbi kiállítása Dunaföldváron lesz májusban. Erre négy új
babát is készít, két kalocsait és két
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uszódit. Az uszódi minták visszafogottabb színvilágúak, de a masniminta mindig benne van, az egyik
különleges viseletük az aranycsipkés. Rendszeresen viszi zsűriztetni
a babákat, tavaly kapta az eddigi legmagasabb, a hagyományos
mesteri remekmű minősítését.
A beszélgetés után együtt indultunk el a néptáncegyüttes próbájára.

Uszódi Hagyományőrző
Néptáncegyüttes
2014 óta Kővágó Zsolt és felesége,
Kővágóné Csánki Mónika vezeti
az együttest, amelynek gyökerei
a harmincas években a Gyöngyösbokréta mozgalomban erednek.
A próba vidám hangzavarában elmeséli, ennek a területnek (Foktőtől Dunapatajig) más tánckultúrája
van, mint a kalocsai szál, ami talán
annak is köszönhető, hogy ezek a
települések reformátusok, míg Kalocsa inkább katolikus. Az itteni
táncok a Duna mentéhez és a Sárközhöz kapcsolódnak, a kalocsaitól teljesen eltérő táncdialektus.
Motívumaiban is teljesen más, főként a friss csárdás. A gubbantós
már szinte a település védjegye

lett, máshol nem táncolják így.
A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy
az ültetős motívumot – amikor a
férfi megemeli a nőt –, sehol nem
viszik ilyen magasra, mint itt.
Jelenleg
minősítésre
készülnek, a Muharai Hagyományőrző
Néptáncszövetség értékelésére,
amelyre háromévente kerül sor.
Erre egy teljesen új koreográfiát
készítettek, a csörögőt mutatják
be – így hívták régebben az első
gyerek keresztelőjét és az azt követő ünnepséget. Ezt vitték szín-
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padra mintegy fél órában. Ilyen
hosszú programjuk még nem volt,
igazi kihívás a részükre. A műsorban nagy örömükre részt vesz a
református tiszteletes úr, aki saját
magát alakítja.
A gubbantós fesztivál szervezésében, lebonyolításában is segítik
az önkormányzat munkáját, főleg a szakmai kérdésekben. Ezen
kétévente szóló táncversenyt hirdetnek, a köztes években pedig
együttesek mutatkozhatnak be
zsűri előtt. Most lesz a második
ilyen alkalom augusztusban. Egy
ilyen minősítőnek nem a versenyzés a lényege, hanem az, hogy a
kisebb amatőr együttesek is kaphassanak visszajelzést a munkájuk szakmai színvonaláról. Főleg a
környékről érkeznek együttesek,
néhányan a közeli Dunántúlról
is. Hosszú távban gondolkodnak
ezek tekintetében, és szeretettel
várják a csoportba a táncolni vágyókat, mondja, és megy is vissza
folytatni a próbát.
Julis néni kikísér minket, elköszönünk, remélem, még találkozunk.
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Élménnyé kódolt jelek a múzeumokban
Enyedi Bernadett | Fotó: Juhász Luca
A rendszeresen múzeumba járó látogatók az utóbbi
néhány évben tapasztalhatták, hogy az állandó és időszaki kiállítások tematikái, anyagai mellett új módszerek és megoldások segítenek a múzeumi élmény befogadásában. Elsőként a QR-kódok jelentek meg egyes
műtárgyak mellett vagy többletinformációt igénylő
helyszín közelében. A QR (quick response) gyors választ
jelent, ami utal a kód visszafejtésének és a befogadásnak a gyorsaságára. A kódok beolvasására valamilyen
okoskészülék szükséges, amelynek segítségével megjelenik a kapcsolódó képi, szöveges vagy videoanyag.
Ennél újabb technológia a kiterjesztett valóság (AR –
augmented reality), amely lehetőséget ad a valóság

elemeinek virtuális részletekkel való kiegészítésére. Így
akár a dinoszauruszok is megelevenedhetnek (erre a
washingtoni Natural History Museum mutatott példát),
vagy ami még érdekesebb, akár Teller Ede is zongorázhat az Atomenergetikai Múzeumban…
Az elrejtett kódokat az okoskészülék észleli, és állítja
össze azt a háromdimenziós látványt, amelyet a részletes adatok (műszaki rajzok, makettek, korabeli videofelvételek) alapján modelleztek a készítők. A látvány
egészen realisztikus, új múzeumi élményt eredményez.
Az Atomenergetikai Múzeum a legérdekesebb műtárgyak kiterjesztettvalóság-modelljeivel vár minden látogatót.
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Minden egyértelmű, de…
Krizsán Árpád
Mindent átszőnek a jelek, és ezek között teljes
biztonsággal tájékozódunk. A közlekedést is jelek
szabályozzák, amelyek egy igen jól meghatározott
rendszert mutatnak a formák és színek tekintetében is. A háziasszonyok a ruhák kezeléséről és a
konyhai eszközök tisztításáról szintén jelek segítségével tájékozódnak.
A tudományos életben szintén rengeteg helyen használunk jeleket, amik már az iskolában is előkerülnek.
Általában a jelölések és a hozzájuk tartozó mértékegységek is egyértelműek. Van néhány olyan men�nyiség, amit ugyanúgy jelölünk, de az fontos, hogy
az adott környezetben már egyértelmű legyen a jelentésük. A jelölések során gyakran a latin vagy angol
nyelvű elnevezés kezdőbetűjét használjuk, de vannak
görög elnevezésekből származó jelölések is.
A mértékegységek esetében már a XIX. század óta
törekedtek arra, hogy egységes rendszer jöjjön létre.
Ez nemcsak a mértékegységek definíciójában, hanem
a jelölések szintjén is egyre egységesebb. A használatos egységekben az elnevezés és jelölés a latinból
ered, és az átváltásokban vehető észre. A mértékegységek előtagjai gyakorlatilag minden területen hasonlóak, még akkor is, ha vannak praktikus okokból
eltérések. Erre a legjobb példa lehet az informatika,
ahol a kettes számrendszerre épülően mások a váltószámok, mint a matematikában. Ez a fajta közeledés
az 1 kilobájt = 1024 bájt esetén vehető észre igazán.
Az 1024 a 2 tizedik hatványa, és azon kívül, hogy közel 1000, nem igazán hasonlít a szokásos átváltások
módszerére. A hétköznapi életre és a szlengre is átterjed – ugyan néha hibásan és nem is következesen
– az elnevezés. (Ha valaki 5 kilóért tankol, akkor 5000
forintot fizet, ezzel szemben a megyek „kilóhússzal”
csak 120 km/h-s sebességet jelent.)
A matematikai jelekben is van logika. Sokszor felismerhetők az idegen nyelvből átvett jelölések, de itt
sokszor szerepelnek a bevezetett és szokásos jelölések. Az egyik ilyen, amit mindenki használ, a szögek
görög nagybetűs, illetve a pontok nagybetűs jelölése. Néhány tétel is szinte mindenki számára jelöléssel

A fenti ábra csak érdekesség, nincs igazából köze a számok alakjának kialakulásához, mindenesetre érdekes
kapcsolatot lehet találni a számok alakja és a szögek között. A valóság egy igen hosszú folyamat eredménye, és
a régi arab jelölésből indulva alakult a mostanira.

ismerős, és ha megadnánk, hogy a betűkkel visszamondott képletben, melyik betű mit jelöl, már egy
jól meghatározott tételt kapnánk. Ilyen a Pitagorasztétel, amiről az a²+b²=c² forma mindenkinek eszébe
jut, és mondhatjuk, hogy csak a kötözködő matematikusoknak nem elegendő ennyi, de éppen azért kevés csak a képlet, mert a matematikai jelölések, így
a sokszög oldalainak a jelölése is csak a megszokás
miatt az, ami. Ahhoz, hogy egyértelmű legyen egy tétel, mindig meg kell adni, hogy mit hogyan jelöltünk.
Kicsit elszakadva a természettudományoktól, az írás
is jelek sokaságával történik. Sokszor gondolhatjuk
azt, hogy a titkosírás valamilyen más jelekkel történik, de az ilyen, viszonylag egyszerű lehetőség helyett
gyakran használtak nagy prímszámokon alapuló jelrendszert.
Alapvetően a jelek ismerete leegyszerűsítheti a kommunikációs lehetőségeket, de nyilván fontos, hogy az
érintettek ismerjék a jeleket, és azok egyértelműek legyenek az alkalmazáskor is.
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ATOMERŐMŰVET ÉPÍTÜNK

A gazdasági fejlődés
az energiaigény növekedésével jár
Paks II. Zrt. | Fotó: Paks II. Zrt.
Bár az utóbbi hónapokban
többször dőlt meg a magyarországi áramfogyasztási rekord,
hazánk áramellátása garantált.
Az energiahatékonyságra való
törekvés és az energiatakarékos
megoldások ellenére a fogyasztás a prognózisoknak megfelelően emelkedni fog a következő
években.

2018-ban Magyarország villamosenergia-felhasználása
tovább
emelkedett. Sorra dőltek meg a
rendszerterhelési rekordok, miközben a hazai erőműpark által
megtermelt áram mennyisége
csökkent, az importhányad pedig az elmúlt évek legmagasabb
szintjét érte el. A múlt év áramtermelési és -fogyasztási adatai jelzik

az új erőművi kapacitások kiépítésének szükségességét.
A magyar gazdaság erősödésének egyik jele az emelkedő áramfogyasztás. A villamosenergia-felhasználás nő, hiába terjednek az
energiatakarékos eszközök. Magyarországon tavaly olyan sok áramot fogyasztottunk, amennyit korábban még soha. A jelek szerint
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nem egyszeri kiugró értékről van
szó, a villamosenergia-fogyasztási
rekord már idén is több alkalommal megdőlt. A Paksi Atomerőmű
kapacitásának fenntartásért felelős államtitkár, Kovács Pál szerint a
jövőben olyan mértékű gazdasági
fejlődés várható térségünkben,
ami Európa nyugati felére nem
lesz jellemző. Míg nálunk 4-5%-os
a gazdasági fejlődési ütem, a nyugati országokban 1-1,5%-ra tehető ez az arány. A villamosenergia-fogyasztást a digitalizáció, az
elektromos autók terjedése, az
„okosvárosok” előretörése egyaránt tovább növeli.
A MAVIR közelmúltban megjelent
kapacitáselemzésében két fontos
tényre hívta fel a figyelmet Kovács
Pál államtitkár. Az egyik az, hogy
az előrejelzések szerint 2033-ra
a hazai energiakapacitás megfeleződik. Tehát nem az a kérdés,
hogy szükség van-e Paks II.-re, hanem az, hogy még milyen további
erőművek épülnek. A másik, hogy
a hazai erőműpark legjobban
teljesítő egysége, a Paksi Atomerőmű „kihasználtsága” évek óta
90% körül vagy afelett van.
Komoly gazdaságstratégiai és
energiapolitikai kérdés, hogy

Az új blokkok építésének felvonulási területén megépült egy
22/11 kV-os transzformátorállomás. A Paks II. Atomerőmű Zrt.
egyik feladata a villamos energia biztosítása az orosz fővállalkozó részére bizonyos építési-szerelési munkák végzéséhez.
A feladat teljesítése érdekében
az MVM OVIT Zrt. kivitelezésében készült el az építkezést kiszolgáló transzformátorállomás
2019 februárjára.

egy adott ország hogyan állítja elő vagy szerzi be az áramot.
Olyan energiakosarat kell összeállítani, amely mindenkor lefedi a
fogyasztási igényeket. Az ellátásbiztonság érdekében olyan hazai
forrásokra kell támaszkodni, amelyek az időjárástól függetlenül,
éjjel-nappal képesek nagy men�nyiségben villamos energiát előállítani.
Jelenleg a paksi blokkok szolgálják ki hazánk áramigényének kb.
egyharmadát, de a 2030-as években üzemidejük lejár. A két új
blokk hosszú távon a kieső paksi
kapacitást hivatott pótolni. Tavaly
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az áramfogyasztás egyharmadát
külföldi erőművekben termelték
meg, ez az érték Luxemburg és
Litvánia után a harmadik legmagasabb az Európai Unióban. 2018
júniusában az átlagos villamosenergia-import közel 43% volt,
2017-ben pedig volt olyan időszak, amikor a behozatal mértéke
az 54%-ot is elérte. Ez komoly kockázatokat hordoz már önmagában. Magyarország biztonságos
áramellátása érdekében szükség
van hazai erőművekre, szükség
van Paks II.-re, hiszen így az áram
forrása az országhatáron belülről
lesz biztosítható.
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RADIOAKTÍV HULLADÉKOKAT KEZELŐ KFT.

Tervek és feladatok
a radioaktívhulladék-kezelésben
RHK Kft. | Fotó: RHK Kft.
Vannak igen szembetűnő jelei
annak, hogy a természet ébresztőt fújt – és nemcsak az, hogy
egyre hosszabb ideig örülhetünk a világosságnak, vagy hogy
melegszik az idő, hanem például
az is, hogy az újságokban szaporodnak a kertészeti tanácsok.
Egyenként is sokat tehetünk természetünk védelmében, de szerencsére ma már cégek, vállalatok is beállnak a sorba, és példát
mutatnak a környezettudatos
élet fortélyaira.

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. tevékenységéből fakadóan
elkötelezett a környezetvédelem
mellett, hiszen a radioaktív hulladékok és kiégett fűtőelemek kezelését, tárolását úgy kell megoldania, hogy az se a környezetre, se az
emberi életre ne jelentsen kockázatot. Nem csak most a jelenben,
de az elkövetkező generációk életében sem.
Az erre kialakított létesítmények
üzemelését és a munkát végző
RHK Kft. sokrétű, összetett mű-

ködését a szigorú hazai és nemzetközi szabályok szerint végzett
tervszerű tevékenység határozza
meg, amelyet gondos előkészítés
és szakszerű végrehajtás jellemez.
A jelenleg huszonnégy kamrás kiépítésű Kiégett Kazetták Átmeneti
Tárolójában – amelyre tavaly kapta meg az üzemeltetési engedélyt
a létesítmény –, az atomerőmű
szomszédságában ez idő tájt 9307
kiégett fűtőelem átmeneti tárolását végzik. Az elhasznált üzemanyagkötegek hermetikusan zárt
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acélcsövekben helyezkednek el,
amelyeket vastag falú vasbeton
kamrák ölelnek körül. Egy-egy új
egység építésének előkészítése
már az előző befejezésekor megkezdődik, ugyanis egy ilyen tárolómodul elkészítése hosszú évekig
tart. Jelenleg a 25-28-as számú
kamrákra a kiviteli tervezés megtörtént, fedezetigazolás alatt van
a beszerzés indítása a minisztériumban. Ez egy több évig tartó
folyamat lesz, de az üzemeltetés
eközben folyamatos. Az idei évben három részletben 90-90, tehát összesen 270 darab kiégett
kazettát terveznek betárolni április, szeptember és november hónapokban. Mindemellett a szokásos évi karbantartások is folynak.
Ráadásul gazdasági megfontolásokból az egységenként tárolható
kiégett kazetták számát az újabb
modulokban emelték a szakemberek, persze a szigorú biztonsági
követelmények megtartásával, így
ugyanis kevesebb modul építésére van szükség, és az üzemeltetés
is gazdaságosabb lesz. Ez a kazetták áttárolásával oldható csak
meg, ami azt jelenti, hogy a régi
kazetták az első kamrákból átkerülnek a 21-24-es, illetve később
a 25-28-as kamrákba. Ehhez külön
kell kérni üzemeltetési engedélyt,
ennek az előkészítése zajlik.
Jóllehet az RHK Kft. tevékenységében a biztonság elsődleges szempont, a tudományos és műszaki
fejlődés eredményeit a gazdaságosabb működés érdekében is figyelemmel kísérik a szakemberek,
miközben saját fejlesztésen is dolgoznak. Így jött létre az atomerőművi kis és közepes aktivitású hulladékok végleges elhelyezésére
készült bátaapáti létesítményben,
a Nemzeti Radioaktívhulladéktárolóban (NRHT) egy új tárolási

koncepció a föld alatti tárolóterek hatékonyabb kihasználására.
Ez már a második, immár elkészült
kamrában is működni fog. Mindeközben készítik elő az I-K3 jelű
kamra vasbeton medencéjének
kialakítását is. Jelenleg a munkák
elvégzésére kiírt pályázat elbírálása folyik. Közben a szokásos üzemelési feladatok mellett egyéb
előirányzott tevékenységeiket is
végzik a létesítmény szakemberei.
Az NRHT-ba egyébként 2008-as
megnyitása óta több mint 6500
hulladékos hordó került, ebből
4833 darab vasbeton konténerekben végleges helyén, a felszín alatti egyes kamrában van.
Az RHK Kft. Püspökszilágy és Kisnémedi határában elterülő telephelye, a Radioaktívhulladék-feldolgozó és -tároló az intézményi
eredetű kis és közepes aktivitású
hulladékoknak épült, több mint
negyven éve. Az utóbbi húsz évben, a társaság megalakulása óta
folyamatosan fejlesztette a létesítményt. Az összes hulladékkezelő
berendezést korszerűsítette, az
épületeket felújíttatta, a mérőeszközöket újakra cserélte. Egy
körülbelül 15 évvel ezelőtti nemzetközi felmérésből derült ki, hogy
a 76-tól kezdődően használt csomagolás nem megfelelő a hos�szú távú tárolásra, így cégünk feladata, hogy átcsomagolja ezeket
a hulladékcsomagokat a mai kor
színvonalának megfelelően. Ennek a biztonságnövelő programnak az előkészítése évek óta zajlik. 2018 augusztusában elkészült
egy könnyű szerkezetes csarnok,
amely a munkához szükséges belső biztonsági épületet, a készülő,
úgynevezett konténmentet fedi, illetve a használandó gépek, berendezések időjárástól való védelmét
is szolgálja majd. E kettős bizton-
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sági rendszer üzembe helyezése,
vagyis a beruházási munkák befejezése, a szükséges hatósági engedélyek megszerzése várhatóan
2019 közepén történhet meg. Jelenleg a konténment villamos és
gépészeti szerelése, a még hiányzó eszközök, illetve a speciális
hulladékszállító jármű beszerzése
zajlik, miközben az idei évre előirányzott aktuális feladatokat is folyamatosan végzik a szakemberek.
Az RHK Kft. 2019-es évéről szólva
beszélni kell a Nyugat-Mecsekben
folyó földtani kutatásokról is, amelyek célja, hogy egy, a nagy aktivitású és hosszú élettartamú, illetve a kiégett fűtőelemeknek szánt
végleges tárolónak biztonságos
helyet találjanak. A szakemberek
világszerte megegyeznek abban,
hogy ezeket a létesítményeket
mélyen a föld alatt, arra alkalmas
kőzetben kell megépíteni. A Nyugat-Mecsekben található, kiváló
vízzáró tulajdonságú és eddig kellően stabilnak mutatkozó bodai
agyagkő-formáció megfelelőségének végleges bizonyításához
idén újabb kutatófúrásokat végeznek majd az RHK Kft. szakemberei.
A kutatás folytatásához szükséges
az úgynevezett keretprogramengedély, amely a felszín alatti
kutatólaboratórium indításáig tervezett kutatási és fejlesztési tevékenységek összességét tartalmazza. Még február elején nyújtotta
be az RHK Kft. az Országos Atomenergia Hivatalhoz engedélyezésre a keretprogramot, amelyben a
jogszabály által meghatározott 8
kutatási témakör szerepel. A földtani, vízföldtani és geomorfológiai
megfigyelés (például vízmintavételek, laboratóriumi vízvizsgálatok
végzése), valamint a megfigyelőrendszer üzemeltetése folyamatosan zajlik a térségben.
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Egy nemzetközi fejlesztés
sikertörténete
Cserenyecz-Lehmann Katalin | Fotó: EPRI
A Paksi Atomerőmű szakemberei is tagjai voltak annak a nemzetközi projektnek, amelynek célja egy moduláris balesetelemzési program VVER típusra vonatkozó modell fejlesztése volt, és amiért az EPRI Nuclear
2018 Technology Transfer Awards elismerését Tóth Pál műszaki igazgató vehette át Floridában. A fejlesztés
előzményeiről, a munka folyamatáról és a jelenlegi feladatokról Tóthné Laki Évával, a Fejlesztési és Elemzési
Osztály (FEO) csoportvezetőjével beszélgettem.
–– Minek a hatására indult meg a
fejlesztés? Melyek voltak az előzmények, amelyek aztán életre hívták a
szoftvert?
–– Az MVM PA Zrt. eddig a Modular
Accident Analysis Program (MAAP)kód korábbi, 4-es verzióját használta a súlyos balesetek elemzésére.
Az EPRI-tagság megszerzésével vált
elérhetővé az új MAAP5 verzióhoz
a VVER-modell fejlesztése. Ennek
lehetőségéről korábban is érdeklődtünk, azonban a fejlesztés jelentős költségeit teljes mértékben
nekünk kellett volna finanszírozni.
Így a fejlesztés kezdeményezésére
az EPRI-taggá válás után, 2015. október 26–27-én egyeztető fórumot
szerveztünk Budapesten, ahová a
témában érdekelt magyar, cseh és
szlovák kutatóintézetek és erőművek képviselőit – Nukleáris Biztonsági Kutatóintézet (NUBIKI), ÚJV
Řež, VUJE, Dukovany, Bochunice,
Mochovce – is meghívtuk. Itt bemutattuk a MAAP4-kóddal végzett
több évtizedes munka eredményét,
és egyeztettünk a fejlesztés terjedelméről, ütemezéséről.
A kiindulási adatokat és a korábbi
MAAP4-számítások inputjait 2016ban adtuk át az EPRI-nek, majd
megkezdődött a fejlesztés. A tesztelések után a modell b verziójának

véglegesítését 2017-re tervezték, de
ez végül 2018 végére csúszott.
A ČEZ-zel közösen vettünk részt a
MAAP 5.03 kódverzió – amellyel
eddig alapvetően nyugati típusú
atomerőművi blokkokat modelleztek – VVER típusra vonatkozó modelljének fejlesztésben. A ČEZ a
VVER-1000-es, mi a VVER-440-es
blokk modelljét teszteltük (a ČEZ is
kapott díjat az EPRI-től).
–– Kik és milyen minőségben, illetve mértékben vettek részt a fejlesztésben?
–– Elsősorban a modell validálásában és tesztelésében vettünk részt,
a munkát a FEO-n én irányítottam,
Tarczal Lajos és Hanol Ferenc kollégám vett részt benne, a NUBIKI
pedig alvállalkozóként dolgozott
be (Lajtha Gábor volt a teamvezető). A NUBIKI által végzett tesztszámításokat elküldtük az EPRI-nek,
amelyekben javaslatokat is tettünk
az eltérések megoldására. Erre
azért is volt lehetőségünk, mert a
MAAP4-forráskódhoz korábban volt
hozzáférésünk, amiben a NUBIKI az
eredeti modellhez képest is végzett
pontosításokat. A MAAP5-forráskódot azonban nem kaptuk meg,
mivel az USA exportjogszabályai a
nukleáris technológia vonatkozásában szigorodtak.

–– Hogyan kapcsolódott a munkába a NUBIKI?
–– A MAAP4-kóddal főleg a NUBIKI
dolgozott eddig is, 2000-től ezzel
a kóddal végezték a 2. szintű valószínűségi biztonsági elemzések
(2. szintű PSA) megalapozásához
szükséges súlyos baleseti elemzéseket (ld. VBJ 15.4. fejezet). Ezek a
számítások szolgáltatták a tervezési alapot az Országos Atomenergia
Hivatal (OAH) által az üzemidőhosszabbítás feltételeként előírt súlyosbaleset-kezelési (SBK)-stratégia
kidolgozásához és a 2011–14-ben
a blokkokon elvégzett SBK-átalakításokhoz, az útmutatók (SBKU)
bevezetéséhez. Ezzel a kóddal végezte a NUBIKI a Baleset-elhárítási
Szervezet által 2011 óta szervezett
súlyosbaleset-elhárítási gyakorlatok
számítását, amelyek a személyzet
oktatásához és a gyakorlatok végrehajtásához használt súlyos baleseti
szimulátor (SBSZ) alapját is képezik.
–– Mire alkalmas a szoftver?
–– A MAAP egy moduláris súlyosbaleset-elemző program, ami lehetővé teszi a felhasználók számára,
hogy elemezzék a tervezésen túli,
zónasérüléssel járó üzemzavarok
lefutását és azok következményeit.
A szoftver alkalmas a zónaolvadással járó esetek elemzésére, a zóna,
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a reaktortartály és a hermetikus tér
állapotának értékelésére: modellezi az energia- és tömegáram-változásokat, a víz, vízgőz, hidrogén/
oxigén, aeroszolok és a zónaleltár
radioaktív anyagainak koncentrációváltozását. A MAAP képes megbecsülni a reaktortartály sérülésének idejét, a következményeket és
azok csökkentésére rendelkezésre
álló időt. A MAAP-kóddal számítható a hermetikus tér nyomása és
hőmérséklete, a nemesgázok és

–– Mikor tudtátok meg, hogy elismerésben részesültök? Milyen érzés
volt részt venni a díjátadón?
–– 2018. július elején keresett meg
az EPRI MAAP5-fejlesztésért felelős
vezetője, hogy szeretne tőlünk jelölni valakit a díjra. Mivel ez igazi csoportmunka volt, amiben a NUBIKI
is oroszlánrészt vállalt, nehéz volt
egy embert kiemelni, de végül a fejlesztési munkában közülünk a legtöbbet dolgozó kollégámat, Tarczal
Lajost ajánlottam. A MAAP5-fejlesz-

–– Az EPRI számára ez a fejlesztés
egy jó példa az orosz típusú atomerőművi blokkokat üzemeltető közép-európai országokkal való sikeres együttműködésre. Ezzel a díjjal
az EPRI elismerte, hogy a közreműködésünk nélkül nem sikerült volna
megvalósítani a fejlesztést. A díjazott Tarczal Lajost például így méltatták az EPRI-ajánlásban: „A Paksi
Atomerőmű vezető szerepe és
innovációja létfontosságú volt a
MAAP5–VVER-kód validációs és ve-

az illékony radioaktív izotópok (pl.
a cézium) kibocsátása a környezetbe.
A MAAP hasznos eszköz az erőműspecifikus 2. szintű PSA-elemzések
elvégzéséhez. Támogatja az események lefutása során szükséges
beavatkozások, illetve az operatív
döntések meghozatalát, a vészhelyzeti tervezéssel és a balesetkezelési stratégiákkal kapcsolatban.
Az EPRI-tagság eredményeként lehetőség nyílt továbbá arra is, hogy
a MAAP5-kódot – a közeljövőben
tervezett szimulátorrekonstrukció
keretében – a teljes léptékű szimulátorba integráljuk.

tést az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.,
a NUBIKI Kft., a ČEZ cseh energetikai vállalat és az ÚJV Řež kutatóintézet együttműködésben támogatta.
Az EPRI díjazta az ÚJV Řež cseh kutatóintézet kollégáit is, Jiri Duspivát
és Petr Vokačot, valamint Czibula
Mihályt mint az MVM Csoport EPRI
nukleáris technológiatranszferért
felelős menedzserét (EPRI NMETT).
A paksi díjazottak sajnos nem tudtak részt venni a floridai Amelia Islanden megrendezett díjátadó ünnepségen, ezért a díjakat Tóth Pál
műszaki igazgató vette át.
–– Tudjátok, hogy mi alapján értékelték a fejlesztést?

rifikációs tesztjeinek elvégzéséhez.”
–– Jelenleg mivel foglalkoztok, milyen munkáitok vannak folyamatban?
–– Folyamatban van a MAAP5–
VVER-kód végleges változatának
tesztelése, jelenleg is szoros kapcsolatban állunk a NUBIKI-s kollégákkal. Emellett foglalkozunk a
blokkokon fellépő meghibásodások
elemzésével, a hatóság (OAH) által
előírt feladatokkal, az Időszakos és
a Végleges biztonsági jelentés minket érintő fejezeteivel, valamint az
ún. célzott biztonsági felülvizsgálat
(stresszteszt) által meghatározott
feladatokkal.
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A tánc is jelrendszer
Susán Janka | Fotó: internet, saját archívum

A táncosokat messziről fel lehet ismerni a tartásukról, és erről meg is szoktam győződni, amikor biciklizni látom Krausz Ádámot az erőműben. Senki más nem ül olyan egyenes háttal biciklin, mint ő. A tánc
által kapott tartás, a megismert kommunikációs formák és tapasztalatok az egész életünk során segítségünkre lehetnek. Manapság egyre kevesebb fiatal fektet energiát a tánctanulásba, pedig a tánc
öröme így kimarad az életükből. Nézzük, mit veszítenek így!
–– Mióta szenvedélyed a tánc?
Hogyan kerültél hozzá közel?
–– A nagy videodiszkós időszakban jártam Budapesten főiskolára. Az egyetemi, főiskolai klubok
versengtek egymással, hogy ki
tud jobb programot, bulit szervezni. A kertészeti egyetem rock-

színpadával nem igazán lehetett
versenyezni sem, de a Schönherzkollégium táncestjei jó mintául
szolgáltak. Kitaláltuk a Rudas utcai fiúkollégiumban, hogy szervezzünk egy rock ’n’ roll klubot.
Járt oda egy zenekar, aki a bulikat
tartotta, és a közöttük lévő időket

kitöltöttük táncoktatással. Ekkor
még én is csak tanultam az alapokat, de annyira megtetszett, hogy
csatlakoztam az oktató táncklubjához. Tulajdonképpen ekkor kerültem célirányosan kapcsolatba a
társastánccal.

TÚL A SZAKMÁN
–– Ez akkor annyira megtetszett,
hogy folytattad Pakson is?
–– Közben befejeztem a főiskolát,
lejöttem Paksra dolgozni. A kilencvenes évek elején nagyon sok
fiatal mérnök került ide, és akkor
találtuk ki a Teddy bárt a Hungária együttes slágerét névadóként
használva. Bennem megvolt erre
az igény, és a művelődési ház partner volt. Az Erzsébet Szállodában
kaptunk hozzá helyet, volt benne
büfé, kaszinó és tánc. Az én reszortom volt a zene és a tánc biztosítása, hatalmas bulikat tartottunk. Nemcsak zenéltünk, hanem
rock ’n’ rollt is oktattam.
–– Manapság sem lenne rossz egy
ilyen!
–– Nem tudom. Most már nehezebb kimozdítani a fiatalokat. Mindenki „böködi” a telefonját, és
azzal azt hiszik, hogy együtt vannak. A virtuális világ eszméletlen
módon be tudja őket szippantani,
és nem tudják, hogy miről maradnak le. Ha tudnák, akkor biztosan
elgondolkodnának azon, hogy mit
miért. Tánc közben a fiú a karjában
tartja a lányt. A telefonon keresztül mi marad ebből? A telefonnal
csak a feszültség marad, hogy
tetszik neki, de nincsen közvetlen tapasztalata róla. Hogyan tud
közeledni? Van olyan lehetősége, hogy mondjuk a Facebookon
„megbökje”, de akkor mi történik?
Akkor sem kap személyes reakciót, csak egy emoji ikont. A tánc
közben ettől sokkal közvetlenebb
élményei vannak, amelyekből rögtön kiderül, hogy tetszenek-e egymásnak. Egy tánc még nem jelent
semmit, de tapasztalat szempontjából óriási.
–– A tánc is tekinthető egy jelrendszernek. Hiszen tánccal minden érzést ki lehet fejezni, gondoljunk, mondjuk a balettre. De olyan

oldalról is, hogy két ember között
is rengeteg információ cserélődik
egy tánc során.
–– Igen, gondoljunk a klasszikus
társastáncra. Az egész nem jöhet addig létre, nem kezdődhet
el addig, amíg a párok nem adnak
jeleket egymásnak. Van, aki egyenesen odamegy a kiválasztott
hölgyhöz, megkérdezi, szabad-e
egy táncra. De lehet egy kicsit rejtettebb módon kezdeményezni
szemkontaktussal. Léteznek olyan
kultúrák, ahol ennek még na-
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gyobb jelentősége van. Argentínában például a férfiak nem ülnek
le a nők mellé, hanem a terem két
külön részében vannak. No, ott nagyon fontos a szemkontaktus, mert
csak utána tudnak elindulni a táncparkett közepéig, ahol találkoznak,
és elkezdhetnek táncolni. A zenekar úgynevezett tandákat játszik,
ami háromszámos blokkot jelent.
Az elsőben ismerkednek, felmérik
egymás tánctudását. A másodikban jöhetnek a figurák, majd a harmadikban a kiteljesedés.
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–– De a tánc végig arról szól, hogy
jelet adok és jelet fogadok.
–– A táncban is kell valakinek vezetni, de nem olyan egyszerű,
mint az autóban, ahol csak egy
kormány van. A klasszikus táncban
a férfi vezet, ő adja a jeleket, hogy
most fordulni fogunk, most előre
megyünk. Itt is beszélhetünk a jelek minőségéről. Ha valakivel kön�nyű táncolni, akkor ő olyan jeleket
ad, amiket könnyű feldolgozni, de
ez oda-vissza működik. Hiába van
neked egy kifinomult adód, ha a
vevő nem elég érzékeny. Ha körülbelül azonos minőségűek, akkor a
tánc hatalmas élmény lehet, amire
az emberek vágynak, és szeretnék
újból és újból megélni. De nem
lesz mindig egyforma, mert függ
a hangulattól, a környezettől és
még számtalan apróságtól. Olyan,
mint a színét változtató rúzs, ami
hangulattól, testhőmérséklettől
függően más színű. Más a színe,
de mindig jó lesz.
–– Manapság a nők könnyen elfogadják, hogy a férfi vezet? Változott-e ez az utóbbi időben?
–– Vannak olyan párok, ahol a férfi bátortalanabb, vagy nem táncol olyan ügyesen. Ha a hölgy jó
táncos, akkor érezheti úgy, hogy
az élvezetes tánc érdekében egy
kicsit rá kell segítenie, és a férfi a
korlátai miatt átengedi neki a vezetést. Egy másik oldala ennek,
hogy vannak olyan klubok, ahol
a táncot párterápiára is alkalmazzák. Ez olyan esetekben működhet jól, ahol felborult az egyensúly
a partnerek között. Manapság már
sok hölgy is kerülhet vezető pozícióba, amiből nem biztos, hogy
otthon könnyen ki tud lépni.
–– A tánc közben mindig egyensúlynak kell kialakulnia?
–– Hiszek abban, hogy energiák
mozognak. Ha jövök, és belépek

„A tangóban igazából négy fontos lépés van… a tisztelet… a bizalom… a
felelősség… az odaadás…“
„Az első lépés a férfié: a tisztelet. Sosem lehet valakit e nélkül átölelni és
táncolni vele. A nő részéről a válasz a bizalom, ami nélkül a nő nem tudja
követni a férfit. Bízni valakiben nem könnyű feladat, de egy nőnek mindig
így kell döntenie.
A férfi második lépése a felelősség. Minden pillanat a férfi felelőssége,
mindenről ő dönt, így hibát is csak ő követhet el. Az a szerepe, hogy a partnere gondtalan és boldog legyen. A nő válasza erre az odaadás. Hagyja,
hogy a partnere vigyázzon rá.
Ha mindkét táncos megteszi a saját lépéseit, hálát fognak érezni egymás
iránt, és megszületik a tánc.” (Kiss Judit Ágnes)
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a párom körébe, akkor meddig jöhetek. Ha a táncban a férfi hátralép, akkor a nőt tudja hátrahúzni
vagy beengedni. Attól függ, hogy
mennyire hangolódik rá a partner.
Ha nem hangolódik rá, akkor húzni kell. Ha érzi minden mozdulatát, akkor elég, ha elengedi, és a
nő megy utána. A hatás-ellenhatás mechanikai axióma működik.
Ha te ebből kiveszel energiát, akkor ő ezt megérzi, és akkor ő beleteszi. Az egyik átengedi a vezetést
a másiknak. Mindig 100 a rendszer,
de nem mindig ötven-ötven. Ha a
férfi előre szeretne menni, akkor ő
55-60 lesz, a másik lemegy 40-re.
Amikor 50-50, akkor áll a rendszer.
Ha a férfi kivesz a rendszerből, azt
a másik megérzi, ráerősít, és újra
100 lesz.
–– Manapság tapasztaltam olyat
lányoknál, hogy nem szeretik, ha a
fiúk előzékenyek velük, ha a klas�szikus értelemben nőként kezelik
őket.
–– Van tapasztalatom, és van,
amit hallok. Abban a környezetben, amiben mozgok, ez nincsen
így, mert nem ezt ültettük el bennük, és szerencsére úgy néz ki, ez
a mag meg is eredt. Amit hallok,
hogy például mi van ma a diszkókban, azzal nem tudok egyetérteni.
–– A táncoktatást hogyan sajátítottad el?
–– Végzettségem nincsen, de sok
képzésre jártam, és versenytáncoltam is. Versenyezni csak latin
táncokból, de az is hamar véget
ért, mert költséges és körülményes volt. Legutóbbi hosszabb
távú képzésemen argentin tangót
tanultam Budai Lászlótól két éven
keresztül péntek esténként. Most
is tervben van, hogy májusban
megyünk tangótáborba.
–– A tangó miért a kedvenced?
Mi a különleges benne?

–– Igazából a kedvenceim a rock
’n’ roll és a tangó. Két nagyon ellenkező, tűz és víz. A rock ’n’ rollt
nem tudom megmagyarázni, miért szeretem, az szerelem volt első
látásra. Az argentin tangó által
nagyon sokat tanultam didaktikai
szempontból is, ezáltal tisztult le
bennem rengeteg minden. Ez egy
nagyon egyszerű és nagyon nehéz dolog, mert hatalmas benne a
szabadság. Mindenkinek van egy
saját tangója, mert a zenére lehet
melankolikusan és kirobbanóan
is táncolni, a pillanatnyi érzéstől
függően. A kezdők éppen amiatt
nem szeretik igazán, mert túl nagy
benne a szabadság. Olyan lehet
nekik, mint elengedett kézzel biciklizni, nem merik elengedni magukat, hanem keresik a kormányt,
a biztonságot.
–– A mai középiskolások járnak
még tánciskolába?
–– Nem. De inkább azt mondom, hogy általános iskola és
akkor tánciskola. Volt egy időszak, amikor éveken keresztül jártam Bölcskére hetedik-nyolcadik
osztályosoknak táncot tanítani.
Az ott tanulók kilencven százaléka járt is.
–– Miért nincs ma rá igényük?
–– Régebben az ismerkedésben
nagy szerepet játszott a tánc. Az a
fiatal, aki jól táncolt, könnyebben
talált párt magának. Amikor Pakson kezdtem gyerekeknek a táncoktatást, annyi jelentkező volt,
hogy két csoportot kellett indítani. Pedig akkor az Erzsébet Szálloda bálterme nagyobb volt, mint a
mostani. A fiatalok nem járnak bálba, átvette a szerepét a virtuális
világ, nincs az a közeg számukra,
ahol hiányozna nekik.
–– Pedig a tánc örömforrás is.
Az öröm pedig nagyon fontos a
mai embernek.
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–– De honnan tudják azok az emberek, akik nem járnak táncolni, hogy ez egy öröm? Megnézik
a neten, hogy valaki milyen jól
tud táncolni. Esetleg eljut addig,
hogy beiratkozik egy tanfolyamra.
Azt veszi észre, nem elég, hogy
kifizetem, itt melózni kell. Milyen
könnyen van ez a tanár, csak tapsol, és azt mondja gyorsabbangyorsabban. Aztán legtöbbször
eljut oda, hogy feladja, mert mikor fog ő úgy táncolni, mint a tanár. Pedig én ingyen odaadnám
neki a tudást, ha lehetne, de nem
lehet. Ezért neki kell megdolgoznia, hogy a gyümölcsét később le
tudja szedni.
–– Pedig mennyi mindent veszít
azzal, ha feladja.
–– Amikor eljut oda, hogy feladja, akkor megideologizálja magának, hogy ez neki nem is kell.
Képletesen felírja az egyik oldalra
a táncot, a másikra pedig felír egy
csomó mást, és elbillen a mérleg
serpenyője arra az oldalra. Holott a tánc alá még több indokot
fel kellene írnia: közös öröm, testmozgás, közösségi élet, kommunikáció, önbizalom, kimozdulok otthonról, barátokat szerzek.
–– Milyen formában oktatsz most?
–– Nem tanítok versenytáncot,
igazából nem is vagyok olyan
ügyes, mint egy tapasztalt versenytáncos. De sok minden van,
amit én tudok, és egy versenytáncos nem. A két dolog teljesen
más, és ezt én vállalom. Van egy
felnőtt- és egy gyerekcsoportom,
hetente egyszer oktatom őket.
Időnként táncesteket is szervezünk, hogy gyakorolni és „használni” tudjuk az elsajátítottakat.
Mindenkit szeretettel várunk, aki
hasonló értékeket keres (kortól
függetlenül), tánciskolás múlt nem
feltétel.
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Gyalogolj, kerékpározz, evezz!
Vadai Zsuzsa | Fotó: saját archívum

Ha nyugdíjasok leszünk, veszünk
egy házat az erdő közepén, és
ott fogunk élni. Péter Imre álma
az erdei házról nem valósult
meg, de az életét az álmai szerint éli: „Ha a hegy nem megy
Mohamedhez, Mohamed megy
a hegyhez.”
–– Hogyan kerültél Paksra?
–– Az iskoláim befejezése után a
VERTESZ-nél
irányítástechnikai
műszerészként helyezkedtem el.
A munkáinkat az országon belül
és külföldön egyaránt végeztük.
Az orenburgi gázvezeték építésén dolgoztam, amikor a feleségem félidős terhes volt a kislányunkkal, és kilenc hónapos volt
Szilvike, amikor először láttam.

Mezőkövesden laktunk, 1980-ban
jöttem Paksra, a VERTESZ erőműépítési projektéhez. Tulajdonképpen mind a négy blokk szerelését végigdolgoztam, és utána
kerültem át az atomerőműhöz,
az Irányítástechnikai Osztályra,
ahol műszakos beosztásban dolgoztam 2006-ig, a nyugdíjba vonulásomig. A munka kihívás volt
számomra, nagyon szerettem a
szakmámat.
–– Bemutatnád a családod?
–– A családdal 1982-ben költöztem Paksra, ahol az első pillanattól kezdve imádunk élni. A gyerekek itt jártak iskolába, és nagyon
megszerették a várost. 1988-ban
családi házat építettünk, és azóta
is itt lakunk. A gyerekek felnőttek,

kirepültek a családi fészekből, és
a feleségem édesanyjával hárman
maradtunk.
A feleségem mezőkeresztesi születésű, és 42 éves házasok vagyunk.
A banki szférában dolgozott, de
már 6 éve ő is a nyugdíjasok tárborához tartozik.
Két gyermekünk van, Szilvia és
Krisztián. Lányunk Maglódon családi házban él a családjával. Közgazdászként szerzett diplomát, és
a helyi iskolában gazdasági vezetőként dolgozik. Három fiuk van,
Csongor (8), Gergő (6) és Ádi (3),
fantasztikus egyéniségek, ahány
fiú, annyi érdeklődési kör.
Fiunk, Krisztián Pakson él a családjával, informatikus mérnökként
dolgozik az erőműben, kislányuk,
Zsófi 7 hónapos, és rendkívül érdeklődő, eleven kislány.
A családi ünnepek megszervezése úgy kezdődik, hogy felhív a lányom vagy a fiam, hogy Apa, légy
szíves, nézd meg a naptárban,
hogy neked mikor jó az időpont
az aktuális születés- vagy névnap
megünneplésére, mivel én vagyok a legelfoglaltabb a családban. Egyedüli nagypapaként az
unokáimat imádom, és ez vissza
is igaz. Amikor itt van a három fiú,
természetesen focizunk, akkor rekord-futásteljesítményt hozok ki
magamból.
–– Mivel töltöd a napjaidat?
–– Elég aktív vagyok, az egyik
legkedvesebb elfoglaltságom a
természetjárás. Szinte heti rendszerességgel úton vagyok, teljesítménytúrákon, versenyeken ve-
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szek részt. Az ASE és a Demeter
egyesület tagjaként letettem két
túravezetői szakvizsgát, így már
én is szervezhetek túrákat, nemcsak gyalogost, hanem kerékpárost is. Az ország összes nagy
tavát már körbekerékpároztuk, az
idénre Passautól akarunk hazajönni. Fő szempont egy ilyen kirándulás megszervezésénél, hogy
kalandos is legyen, és kellemes
tempóban haladjunk. Előre megtervezzük, hogy az utunk során
mely városokat, nevezetességeket nézzük meg.
Sok feladatot ad a túraútvonalak
kijelölése, festése, amit fűrésszel,
bozótvágó késsel és festékekkel
„felfegyverkezve” végzünk. Az új
utakat a Magyar Természetjáró
Szövetség iránymutatása alapján
jelöljük ki. Nagy megtiszteltetés
volt számomra, amikor a szakosztályban végzett munkám elismeréséért 2016-ban a természetjáró
szövetség Czárán Gyula-emlékérem kitüntetésben részesített.

Szerencsémre nem egyedül barangolok hegyen, völgyön, erdőn,
mezőn, hiszen „sofőrként” a feleségem is jön velem, és elkísér az
útjaimon. Természetvédelmi őr
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vizsgával rendelkezem, és ha az
erdőben észreveszünk olyat, hogy
valaki védett növényt akar bántani, akkor figyelmeztetésben kell
részesíteni.
–– Mi alapján döntitek el, hogy
merre túrázzatok?
–– A vezetőséggel évente egyszer megtervezzük az egész éves
programot, amelyet nyomtatott
formában kiadunk, és feltes�szük a honlapunkra is, így előre
lehet a túrákat tervezni. Egy évben körülbelül 8-10 csapatversenyünk van az ország különböző
helyein. Szerveztünk már Pakson,
Bátaapátiban, Váralján, Bonyhád
környékén, a szekszárdi Sötétvölgyben országos versenyt, a következő helyszínünk a Mecsekben
lesz. A gyalogos és a kerékpáros
túrák mellett vízitúrákat is teljesítettünk, kajakkal bejártuk a Tiszát,
Drávát, Dunát, Hernádot, Sió-csatornát. Évente egy külföldi utunk
is van, ahol a nagy hegyeket támadjuk meg. A térképen Magyar-

50

NYUGDÍJASAINK

országnak nincs olyan tájegysége, ahol ne jártunk volna.
Barátságok alakultak ki a túrázásaink során szinte az ország minden
részén. A Villamosenergia-ipari
Országos Természetbarát-találkozót (VOTT) minden évben megrendezik, ahol négy csapattal,
4 × 6 fővel képviseljük az atomerőművet és Paksot. Olyan fődíjakat
hoztunk el, amit egymás után ötször kell megnyerni ahhoz, hogy
véglegesen nálunk maradjon.
Az Atomenergetikai Múzeumban
vannak kiállítva ezek a trófeák.
Kicsit szomorú vagyok, hogy a
fiatalok kevesen jönnek közénk,
nincs
megfelelő
utánpótlás.
A szakosztályba bárki jöhet, a
részvételnek nem feltétele, hogy
erőműves dolgozó legyen. A Facebookon rendszeresen meghirdetjük a kirándulásokat, ahová
bárki jelentkezhet.

–– A batyuban mit tanácsos vinni?
–– Egyénenként változó, mindenképpen víz, kicsi élelem, esőkabát, melegebb pulóver, váltócipő,
a vezetőnknél egészségügyi csomag van az esetleges sérülések
ellátásához. Az időjárás nem befolyásol semmit, ha esik, ha fúj,
akkor is megyünk!
–– Ha nem túrázol, mivel foglalkozol?
–– A barkácsolás a másik hobbim, az órajavítástól a festésen
át, a burkolástól a könyvespolcig,
mindent megcsinálok. Nálunk a
jelszó: semmit nem dobunk ki!
Örökmozgóként állandóan jár az
agyam, hogy mit kéne megcsinálni. Ebben van egy jó segítségem
– a feleségem –, aki rendszeresen
ellát ötletekkel, még az egyiket
be sem fejezem, már a következőt
mondja, tehát mindig biztosított
a folyamatos üzem a számomra.
A gyerekeimnél az építkezéseken,
a házakban nagyon sokat segítettem, kapom a méreteket, és már
gyártom a kívánt dolgot. Szenvedélyem a rejtvényfejtés, naponta
8-10-et megfejtek.
Az akváriumozást gyerekkorom
óta művelem, általában 3-4 akváriumot gondozok. Folyamatosan
kapcsolatban vagyok a halasbolttal, és ha sok a növényem, akkor
kiritkítom, és odaadom nekik. Társas halaim vannak, akik nem bántják egymást, nyugtató a látványuk
és színesítik a mindennapjainkat.
A feleségemet is megfertőztem a
túrázással, így kéthetente együtt
megyünk, de magánúton is sokat kirándulunk. Felejthetetlen
élményben volt részünk Tatán, a
vadlibák vonulásakor. Szent Ivánéj környékén elmentünk az Alcsúti
Arborétumba, ahol este az erdőben a szentjánosbogarak rajzását

néztük meg, mint millió kicsi gyertyafény, úgy világítottak.
A természetjárás az életem egyik
legfontosabb része. Mindig azt
szoktam mondani, hogy ha nyugdíjba megyünk, akkor veszünk egy
házat az erdőben, és ott fogunk
élni. Maradtunk a legkedvesebb
városunkban, de az erdei miliőt,
amikor csak tudjuk, belevarázsoljuk az életünkbe.

Nyugdíjba vonult
kollégáink
2019. március
Szeri Ferenc tájékoztató technikus TLK
Weisz Mátyás műszerész
MVIGH KAIG ÜFFO BRO

RÉGI MOTOROSOK
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„Jó érzés volt az erőmű közösségéhez tartozni”
Orbán Ottilia | Fotó: Bodajki Ákos
Úgy gondolom, hogy megváltozott a nők szerepe a nagyvilágban. Egy nő mindig többet bír,
mint egy férfi, a nő egyszerre
több dolgot csinál, mindemellett harmóniát, nyugalmat áraszt
otthon és a munkahelyen is. Nőként, társként, anyaként is megállják, megállták helyüket. Nincs
ez másképp szűkebb környezetünkben, itt az erőműben sem.
Régi motorosom Pelcz Istvánné
Gizi humánpolitikai előadó, aki
a szakmájában tapasztalt, profi és nagyon megbízható, aki az
egyensúlyra törekszik otthon és
a munkahelyén is.
–– Úgy tudom, hogy nem az erőmű volt az első munkahelyed, végül
mégis e mellett döntöttél hosszú
távra. Mióta dolgozol az erőműben?
–– Az erőműben 1985. december
18-tól dolgozom. Előtte pedagógus szerettem volna lenni, ebben
is dolgoztam képesítés nélküli pedagógusként. Szakályban napközis
tanító néniként, Gyönkön szintén és
Hőgyészen, a nevelőotthonban nevelőként.
–– Hatalmas változás ez a pályafutásodban, nem lehetett könnyű, de
bizonyítottál. Hogyan jellemeznéd
a kezdeti időszakot? Mit jelentett
számodra itt dolgozni ebben az
időben?
–– A kezdeti időszakot egy jó emberi kapcsolatokkal teli időszaknak
nevezném. Volt rangja a munkánknak, tiszteltek bennünket, és hallgattak ránk a munkavállalók, mert
mi tudtuk megmondani az elszá-

molással kapcsolatos tudnivalókat,
szabályokat. Jó érzés volt az erőmű
közösségéhez tartozni, egymást segítve végezni a munkánkat. Én az
adminisztrációs csoportban kezdtem, és itt is fejezem be az itteni
pályafutásomat. Az ember mindig
oda tanul, ahol dolgozik. Így szereztem először humánpolitikai ügyintéző középfokú végzettséget,
majd később személyügyi gazdálkodó emelt szintűt. Jól érzem magam ebben a munkakörben, nem
áll messze a pedagógusságtól, csak
itt nem gyerekek az alanyok. Most
a nyugdíj előtt nem sokkal nem változtatnék semmin.
–– Voltak-e valamilyen – akár pozitív, akár negatív – szempontból különösen emlékezetes események,
történetek a kezdetekből?
–– Jó sok pozitív élményem, emlékem van a kollégákhoz kapcsolódóan, a kellemetleneket pedig el kell

felejteni, csak a jókat kell megtartani, mert az élteti az embert.
–– Részesültél-e valami elismerésben, díjazásban az évek során?
–– Díjakat nem kaptam, az elismeréseket pedig megkaptam és megkapom a kollégáktól folyamatosan,
mindig, amikor érdemesnek tartanak rá. Ez nekem elég.
–– Mik a terveid? Mi a legfontosabb dolog az életedben?
–– Azt szeretném, hogy minél többet tudjak segíteni a gyerekeimnek
és a családjuknak még sokáig. Szerető családban élek, és az unokáim
megszületésénél (Dávid 2 éves,
Benjamin 8 hónapos) nem lehet
nagyobb örömöm, feltöltenek, és
minél többet szeretnék együtt lenni velük. Most ők a legfontosabbak
az életemben és az, hogy legyen
hozzá egészségünk a férjemmel
együtt, hogy lássuk, hogyan növekszenek testileg és szellemileg.
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Demizsontól az olimpiáig
Tóth Márton | Fotó: Juhász Luca
Az Atomerőmű Sportegyesület négy iksze kapcsán Pónya József, a
Paksi Atomerőmű 87 esztendős, legendás vezérigazgatója mesélt
az ASE és a paksi sportélet kialakulásáról, a vállalat sporthoz való
hozzáállásáról, egyéni és csapatsportokról, fociról, bokszról, akkori és jelenlegi viszonyokról.

Paks

„Az első években teljesen kihalt
volt hétvégén ez a lakótelep. Mindenki ment vissza oda, ahonnan
jött. És akkor mondtam az igazgatóknak, hogy csináljanak már
valami bukfencversenyt a gyerekeknek az iskolákban szombaton

vagy vasárnap, versenyeztessék
őket. Mert akkor a szülők itt fognak maradni, mert bukfencel a
gyerek. Végül azzal, hogy a gyerek versenyzik vagy táncol vagy
bármit csinál, ide lehetett kötni
mindenkit. Mára kinőttek a sportágak.”

A minőségi sport
kialakulása

„Az egész országból jöttek ide
dolgozni, és mindenki hozott magával valamilyen sportszeretetet,
voltak vívók, de a labdát mindenki szívesen rúgta, ugyanígy volt
a kosárlabdával is. A lelkesedés
nagy volt, mindig voltak megszállottak. De igazán az volt a lényeg, hogy szabadjára engedtük
ezeket a lelkes gyerekeket, és ők
összehozták. Amikor kialakultak
a sportágak, utána látom, hogy

SPORT
szaladgálnak egy demizsonnal,
kérdezem, hova viszitek, mire azt
mondják, hogy a bíró Ladájába
teszünk egy demizson vörösbort.
Én azt láttam Tatabányán, hogy ez
nem fog menni vörösborral meg
demizsonnal. Tatabányán első
osztályú focicsapat volt Grosicsékkal, ahol a játékosok papíron
vájárok voltak. Ekkor kiadtam az
összes igazgatónak, hogy karolják
fel valamelyik sportot, ki is jelöltem, hogy kié legyen a kajak-kenu, kié a judó, kosárlabda. Ha én
éppen olyan vagyok, akkor lehet,
hogy egy szimfonikus zenekar lett
volna finanszírozva. Ennek az volt
a logikája, hogy nekünk voltak
eszközeink, minden igazgatónak
volt autója, teherautója, pénze,
amik hétvégén nem dolgoztak,
így ezeket kellett beforgatni a
sport irányába. Volt, ami elhalt,
és úgy látom, hogy azok maradtak meg, ahol sikerült olyan edzőt
szerezni, aki a minőséget képviselte. Ők nyüzsögtek, sokba kerültek, de én nem akartam tudni,
hogy mibe. A minőségi emberek
itt is olyanok voltak, mint a bányában, hogy idejöttek, megegyeztek, hogy kapnak lakást, és valahova beírták őket művezetőnek.
Ez egy hamis, amatőr világ volt.”

Rendszerváltás,
sportfinanszírozás

„Valamikor mindenhol a nagy cégek voltak a mecénások, például
a vasút Debrecenben, Szolnokon,
Szombathelyen. Aztán jöttek a
bányászok, mint Borsodban, Dorogon, Pécsen, Tatabányán, ezek
fizették a sportot. Utána a szocializmusban szakszervezeti csapatok lettek, mint a Vasas. A nagy
cégekhez tartozott a Csepel, a
Ganz. Ezzel azt akarom mondani, hogy a Paksi Atomerőmű, mint
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tőkeerős cég alapot jelentett a
sportfinanszírozáshoz. Aztán jött
a rendszerváltás, ami új helyzetet teremtett a sportfinanszírozásban, megnehezült a korábbi
modell. Akkor zavarba jöttünk.
Egyedül az Elektromos Műveknek volt egy jó kézilabdacsapata.
A Tromosnak volt egy telepe, ahol
fürdő is volt, oda járt az egész
vezérkar, a kormány is. Az ő példájukon keresztül alakult meg az
Atomix, amely kezdetben az ASE
tulajdona volt, és a sport anyagi
feltételeinek megteremtése volt
az elsődleges feladata, a sport
miatt született.”

könnyen előremenni. 12 súlycsoport van, itt hétből volt válogatott
sportolónk. Fölrobbant a pálya,
amikor a paksi válogatottak fölsorakoztak a csapatbajnokságon, az
ellenfél már a törülközővel ment
be. Mert bedobták. Mert tudták, hogy semmi esélyük. És ezt
nem szabad csinálni, én az amerikai kosárlabdát figyelem, ahol az
egyensúlyt megtartják. Onnantól
ült le a magyar boksz, amikor a
csapatbajnokság megszűnt. Pakson megtelt a csarnok, habár azt
sem tudták szerintem, hogy mi a
boksz, de összehozta az embereket, a siker vonzotta őket.”

Egy kis foci

Sportállás

„A foci összeállt magától, mert
mindenki szívesen rúgta a labdát,
de én ellene voltam, hogy legyen
focicsapat, mert Pakson volt egy
valamirevaló együttes, NB III.-asok.
Úgy voltam vele, hogy hagyjunk
Paksnak is valamit. Ez a helység
nem elég nagy ahhoz, hogy teremjen ennyi csapatnyi ember.”

Egyéni sportágak

„Tudtam, hogy a sport pénzbe
kerül, Tatabányán láttam, és a célunk igazán az volt, hogy sikereket
érjünk el. Az egyéni sportoknál lehetett elérni a kijutást az Európabajnokságra vagy magyar bajnoki
címeket, és akkor ez nagyon nagy
szó volt. Ezek Paksnak viszik a hírét. Kinőtte magát a kajak-kenu is,
a judo is. És a célunk az volt, hogy
Paks kapcsán ne csak egy atomerőművet emlegessenek.”

Ilyen a boksz

„Szerettem a bokszot, jó csapat
alakult ki Pakson is, Balzsay Karcsit megszereztük, és onnantól
kezdve ő kiválogatta a belevaló
gyerekeket. Láttuk, hogyan lehet

„Az volt a szemléletem, hogy a
sportolók menjenek be dolgozni.
Akik dolgozni jöttek, és mellette
sportoltak, azokkal semmi gond
nem volt. De elkezdtek jönni a
félprofik, akik csak sportolók voltak. Akkor erőlködtem, dolgozzanak is. Két logika volt, egyrészt a
gyerek a sportban bármikor megsérülhet, vagy nem sikerül neki,
akkor mégis marad egy szakmája. Másrészt, ha közösségben van,
akkor az a közösség előbb-utóbb
kimegy neki drukkolni. A közösségnek is tetszik, hogy van egy
közülük való. Az én vejem is így
került ide Pestről. Úgy működött,
hogy: hol a Laci? Hát alszik… 10
óra, és még mindig alszik. Ez egy
rendetlen világ az én szememben.
Hát akkor menjetek be dolgozni!
Az egyik művezető morgott, mert
az volt a rend, hogy 10 órakor eljöhetnek, szerinte ez így lógós.
Mondtam neki, hogy menjen ki,
és csinálja ugyanazt, amit ezek a
sportolók. Álljon ki a ringbe vagy
kosarazzon. Ha nem, akkor csak
nézze. Na, utána már nem mondta, hogy lógnak.”
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Magasan a léc
Tóth Márton | Fotó: internet

Szűk másfél év van hátra a következő
ötkarikás
játékig,
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 – 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.
Harmadik alkalommal a rúdugró Szergej Bubka szárnyalásába
tekintünk bele.

Nekifutás

1963 telén az akkori Szovjetunió
területén (amely színeket egészen
1991-ig, a keleti tömb átrendeződéséig képviselte), az ukrajnai
Luhanszkban született Szergej
Nazarovics Bubka. 11 esztendős
korában ismerkedett meg a rúdugrással, ahogy az lenni szokott,
a társaság vitte le a sporttelepre.
1975-ben a 270 centiméteren lévő
lécet is sikerült átugrania, 5 évvel
később pedig az 510 centit is felülről nézte.

Nemzetközi
beköszönés

19 éves volt, amikor harmadik ugróként bekerült a bivalyerős szovjet világbajnoki csapatba, akik
Helsinkiben versengtek a címért.
A rúdugrás selejtezőjének idején
szakadt az eső, így ezt el is törölték, csak döntőt rendeztek.
27 férfi versengett hét órán keresztül, aminek végén az 570 centit ugró nyakába került az arany.
Akit Szergej Bubkának hívtak.

Felhők felett

Hogy milyen szép is tud lenni a
politika, azt az 1984-es Los Angeles-i olimpia bojkottja gyönyörűen bemutatta. Bubka májusban
585 centivel felállította első világcsúcsát, amelyet abban az évben
még háromszor túlszárnyalt (594
cm), ám az olimpiai bajnok más
lett, ugyanis a szocialista blokk
nem indult a csúnya Nyugat rendezte ötkarikás játékokon.
1991 előtt négyévente rendeztek
világbajnokságot, és 1983 után
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1987-ben Rómában és 1991-ben
Tokióban (Bagyula István előtt)
is győzni tudott. Közben a szöuli olimpiát is megnyerte, 590-nel
lett ötkarikás bajnok (ekkor már
603 cm volt az ő és a világ legjobbja).

versenyen a szervezőkkel nem sikerült megállapodnia a díjazásról,
ezért a rekordmagasságon lévő
léc átugrása után visszanyúlt, és
engedte a gravitációnak tenni a
dolgát.

Csúcsok

Az 1986-os Európa-bajnokság
előtt fürdőzött a népszerűségben, de a kezdőmagasságát csak
harmadikra hozta, végül nehezen,
de 585-tel nyerni tudott. Ezután –
pszichológusa tanácsára – kerülte
a nagy nyilvánosságot a világversenyek előtt.
Az első vereségét 1990-ben, az
Európa-bajnokságon szenvedte
el, nem is második, hanem hatodik lett, igaz, az év elején sérülés
hátráltatta, az Achilles-ina kezdett
el gyengélkedni, ami továbbkísérte pályafutását. Splitben egyébként az a Rogyion Gataullin lett
Európa legjobbja, aki a világ második hatméteres rúdugrója cím
büszke birtokosa.
1992-ben Barcelonába olimpiai és
világbajnoki címvédőként, egészségesen utazott, ám a hat évvel
ezelőtti, 570-es kezdőmagasságán elbukott.

35 világrekord fűződik a nevéhez
(fedett pályán 18, 17 pedig szabadban), hat métert vagy annál
nagyobbat
negyvenháromszor
ugrott. A világcsúcsért a legtöbb
helyen pénzjutalom is jár, ezért
nem meglepő, hogy 1-1 centit tolva a magasságon újabb és újabb
rekordoknak örülhet a nagyérdemű és persze a sportoló is. Bub-

21 év

Szergej Bubka 1993-ban felállított fedett pályás (és abszolút)
világrekordját csak 2014-ben
tudták túlszárnyalni, az olimpiai
bajnok francia fiatalember, Renaud Lavillenie ugrott 616 centiméterre a talajtól, eggyel magasabbra, mint az addigi csúcs.
Doneckben első kísérletre átvitte London olimpiai bajnoka a
lécet, amit a túlszárnyalt legenda
is lelkesen megtapsolt a helyszínen. Lavienne-nek 2014-ben a
harmadik versenyére jött össze
a csúcsdöntés, korábban Rouenban és Bydgoszcz-ban is háromszor leverte a lécet. Egyébként
a lengyel városban ugrott 608
centivel Bubka mögé került második helyre az örökranglistán.

ka sem volt a saját pénztárcája
ellensége, nem egyből a 615
centimétert ugrotta meg, hanem
szép fokozatosan jutott el eddig
a magasságig. Egy svédországi

Volt, hogy lent…

…de inkább fent – újra és
újra

1991 után minden második évben
harcba lehetett szállni a világbajnoki címért, és a következő három
alkalom az akkor már ukrán színekben versenyző Bubka győzelmét hozta. 1993 elején ugrotta azt
a 615 centis magasságot, amelyet
csak 21 évvel később sikerült túlszárnyalni.
A világbajnokságon is ostromolta
a csúcsot, ám a szabályokat ros�szul ismerő bírók miatt a 614-es
magasság előtt otthagyta a pályát – ám így is bajnok lett.

55

A magyar szál

1991-ben az akkor 28 éves, olimpiai címvédő Szergej Bubka a tokiói világbajnokságon kemény
kihívóra akadt Bagyula István
személyében. A 22 esztendős
magyar versenyző elsőre átvitte
az 590 centit, míg az Achilles-ínát
fájlaló Bubka leverte, és a maradék két kísérletét áttette 595-re.
Bagyula hibázott ezen a magasságon, az első ugrására az ukrán
rúdugró is, majd fájdalomcsillapító injekció után a második kísérletre átvitte a magasságot, és
világbajnok lett, Bagyula István
pedig egy szépen csillogó ezüstéremmel térhetett haza.

Göteborgban, 1995-ben két ugrásból nyert (570 kezdőmagasság
után 592), azonban az atlantai
olimpián sérülése miatt visszalépett. Végül kés alá feküdt, és
megoperálták az Achilles-inát,
ami után kőkemény visszatérést
mutatott be: az athéni világbajnokság előtt csak két versenyen
indult, ott rövid nekifutás után
560, illetve 561 centire emelkedett el a talajtól. A görög fővárosban a kezdőmagasságát (570)
és az azt követőt (592) is csak másodszorra ugrotta át, a 601 centin
a léc viszont elsőre sem esett le,
amivel begyűjtötte utolsó világbajnoki címét is.
Az athéni győzelem volt az utolsó
nagy diadala, 2001-ben, 37 évesen visszavonult, de a helyi és a
globális sportéletben azóta is jelentős szerepet vállal: a Nemzetközi Olimpiai Bizottságban és a
Nemzetközi Atlétikai Szövetségben is komoly tisztségeket töltött/tölt be, ám hazájában, Ukrajnában is népszerűsíti a rúdugrást.
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BABAHÍREK
Nevem: Lacza Zoé
Születésem helye, ideje: Pécs, 2019. január 14.
Születéskori súlyom: 3420 g
Hosszúságom: 51 cm
Első gyermek vagyok a családban.
Anya: Szepesi Nikolett, a Tájékoztató és Látogatóközpontban
tájékoztatási munkatárs
Apa: Lacza Gábor, a Külső Technológiai Osztályon gépész

Nevem: Schubert Viktória
Születésem helye, ideje: Szekszárd, 2019. január 15.
Születéskori súlyom: 3130 g
Hosszúságom: 52 cm
Négy bátyám vár otthon.
Anya: Schubert Pálinkás Zsuzsanna, logopédia szakos tanár terapeuta a Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálatnál
Apa: Schubert Miklós, az Atomix Kft. Nyomdaüzemében előkészítő

Nevem: Mesterházy Tamás
Születésem helye, ideje: Szekszárd, 2019. január 21.
Születéskori súlyom: 3750
Hosszúságom: 58 cm
Testvéreim: Anna 4 éves, Sára 2 éves
Anya: Mesterházyné Bertalan Zsanett, a KLM könyvelési asszisztense
Apa: Mesterházy Dávid, az NFCS biztosítéki felügyelője

Nevem: Nagy Bálint
Születésem helye, ideje: Nyíregyháza, 2019. január 23.
Első gyermek vagyok a családban.
Anya: Kovács Ildikó
Apa: Nagy Péter, a Technológiai Oktatási Osztályon
műszaki szakértő

BABAHÍREK
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Nevem: Putnoki Balázs
Születésem helye, ideje: Pécs, 2019. február 3.
Születéskori súlyom: 4300 g
Hosszúságom: 49 cm
Testvéreim: Levente és Anna
Anya: Weisz Éva, a Tolna megyei közigazgatásban dolgozott
születésem előtt
Apa: Putnoki Gergely, a Vegyészeti Főosztályon szolgálatvezető

Nevem: Meszlényi Gréta
Születésem helye, ideje: Szekszárd, 2019. február 5.
Születéskori súlyom: 3640 g
Hosszúságom: 54 cm
Testvéreim: Attila 6 éves, Dominik 19 hónapos
Anya: Meszlényiné Taricskó Anita, az Atomix Kft.-nél adminisztrátor
Apa: Meszlényi Attila vállalkozó

Nevem: Paróczi Izabella
Születésem helye, ideje: Pécs, 2019.
február 6.
Születéskori súlyom: 2700 g
Hosszúságom: 46 cm
Testvérem: Hanna
Anya: Paróczi-Györki Nóra, az Atomix
Kft.-nél műszaki előkészítő mérnök
Apa: Paróczi Gábor, a Közgazdasági
Osztályon gazdasági elemző

Nevem: Lencsés Vencel
Születésem helye, ideje: Mohács, 2019. február 9.
Születéskori súlyom: 3020 g
Hosszúságom: 54 cm
Testvérem: Lilla, 7 éves
Anya: Turák Eliza, az RHK Kft.-nél beruházási munkatárs
Apa: Lencsés András, a Környezetvédelmi Osztályon
laboratóriumvezető

Nevem: Paróczi Hanna
Születésem helye, ideje: Pécs, 2019.
február 6.
Születéskori súlyom: 2680 g
Hosszúságom: 47 cm
Testvérem: Izabella
Anya: Paróczi-Györki Nóra, az Atomix
Kft.-nél műszaki előkészítő mérnök
Apa: Paróczi Gábor, a Közgazdasági
Osztályon gazdasági elemző
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RETRÓ

Jelek és a valóság
Orbán Ottilia | Fotó: archívum

Okos és tanult emberek meghatározása szerint a jel a valóság egy olyan érzékszerveinkkel felfogható jelensége, amely az elme vagy értelem számára egy másik valóságdarabra, jelenségre utal. Akkor zavarodnak össze
a dolgok, amikor az összhang hiányzik és az információk összekuszálódnak.
Munkatársunk így látta ezt anno.
(Illusztráció: Atomerőmű építői, 1981 augusztusi szám)

GONDOLATOK
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„Nyelvem határai világom határait jelentik”
Prancz Zoltán | Fotó: internet

A nyelvre – mint a talán legtermészetesebb jelrendszerünkre – hajlamosak vagyunk úgy gondolni,
hogy az csupán a beszéd, a kommunikáció eszköze.
Arra szolgál – vélik sokan –, hogy a mondanivalónkat, amit előzetesen összeraktunk a fejünkben, meg
tudjuk osztani másokkal. Ám valójában a nyelv már
a mondandónk fejünkben történő összerakásánál
is nélkülözhetetlen szerepet játszik. Magyarán a
nyelvvel gondolkodunk: elménkben ugyanazokkal
a fogalmakkal kombinálunk, mint amikkel azután
esetleg hangot is adunk gondolatainknak. Mindez
pedig akkor is felbecsülhetetlen jelentőséget kölcsönöz a nyelvnek, ha egyetlen szót sem szólunk.
Csattanósan világított rá erre Ludwig Wittgenstein,
a múlt század nagyhatású filozófusa: „Nyelvem határai világom határait jelentik.” Nem kevesebbet állított ezzel, mint hogy szemléletünk, tudásunk, sőt
egész lényünk gazdagságát meghatározza, hogy
mit tudunk nyelvileg megragadni, fogalmilag le-

képezni a létünket kísérő jelenségekből. Érzékletes
példát kínál erre az eszkimók nyelve. Az eszkimóknak állítólag az összes fafajta jelölésére csupán egy
szavuk van (érthető, hiszen arrafelé kevés fa nő). Ellenben a hó színárnyalatait több mint harminc szóval meg tudják különböztetni. A fákról tehát sokkal
elnagyoltabban, a hóról viszont sokkal kifinomultabban képesek gondolkodni, mint a tőlük délebbre élők.
Egy másik izgalmas kérdés idekapcsolódóan, hogy
honnét vannak a fogalmaink, milyen módon teszünk szert azokra. Nem túlzás azt mondani, hogy
a gondolkodástörténet legalapvetőbb, máig sem
teljesen megválaszolt kérdése ez. Az évezredek során, egészen napjainkig különböző tálalásban került
felszínre. Eredeti formájában Platón vetette fel, úgy
vélve, hogy a fogalmaink azok ideáiból, egyfajta
ősképeikből fakadnak, amelyeket magunkkal hozunk születésünkkor, illetve visszaemlékezünk rájuk
életünk során. Az ezzel szemben álló iskola megteremtője Platón tanítványa, Arisztotelész volt, akinek
nyomán a tapasztalást teszik a fogalmak forrásává.
A két elképzelés közti vita a középkori realistákon és
nominalistákon, az újkori racionalistákon és empiristákon át egészen napjainkig ível, természetesen
egyre elmélyültebb szinteken és mind meglepőbb,
az emberi megismerés alapjait érintő problémafelvetésekkel.
Mindez azonban csak aláhúzza a nyelv jelenségének
lélegzetelállítóan érdekes voltát, mit sem változtatva azon, hogy fogalmaink, nyelvi kategóriáink és
struktúráink minősége – árnyaltsága vagy sekélyessége – tehát jószerével kijelöli a gondolkodásunk
– ha úgy tetszik: világunk – határait. Ilyen módon
döntéseink – köztük a legsúlyosabb kérdésekben
hozott döntéseink is – hatalmas mértékben függnek a személyes nyelvi készségeinktől. Nem lehet
tehát túlbecsülni a mindannyiunk által mégoly természetszerűleg használt nyelv jelentőségét. Végső
soron nem túlzás a Példabeszédek könyve tömör kijelentésével összegezni: „Mind a halál, mind az élet
a nyelv hatalmában van.”
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GYERMEK- ÉS
KÉZMŰVES-PROGRAMOK

10:00−18:00

ASE-sporttelep - Május 1.
PROGRAMOK
6:00 Kapunyitás

Kérjük, hogy a járművekkel 7:00 óráig
szíveskedjenek elhagyni a sporttelepet!

7:00
9:00
9:00
10:00

Főzőverseny alapanyagainak átadása
Majális focikupa szervezetek közötti mérkőzések
Tizenegyesrúgó verseny
Roger Schilling fúvószenekar műsora

11:00 Destiny's Dancers Táncegyesület
fellépése
11:40 Twirling-botforgató Egyesület fellépése
12:20
13:00
13:15
14:00

Kvint Studio fellépése
Főnix Táncegyesület fellépése
Az elkészült ételek zsűrizése
Igazgatósági Nívódíjak

25

és ATOMIX díjak átadása
15:00 Tűzvirág Táncegyüttes fellépése
16:00 Főzőverseny eredményhirdetése
16:30 The Bits együttes fellépése
17:15 Paksi Amatőr Színjátszók kabaréjelenetei
18:00 Honeybeast zenekar koncertje
atomix

4 állomásos mobil kalandpark, légvárak kicsiknek és nagyoknak, bababirodalom,
eurobungee, trambulin, felfújható játékaréna, csillámtetoválás, hennafestés, elektromos
járművek, gokart, ninjaversenypálya, villámjátékok,nyaklánc-, fajáték- és kitűzőkészítés,
gasztroprogramok

