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Dr. Kovács Antal
kommunikációs igazgató

Kedves Olvasók!

Fotó: Juhász Luca

A játékot nem lehet elég komolyan venni, mondta Cousteau kapitány, és aki látott már kisgyereket elmélyülni a játékában, próbált
már az ő szemével nézni, amikor a szőnyeg lett a tenger és hatalmas
cirkálók a rajta úszó papírhajók, az érti, mire gondolhatott. A gyermekkorban hatalmas jelentősége van a játéknak, nemcsak az embernél, hanem az állatoknál is: így tanulja meg az új nemzedék a
világot, a saját helyét benne. Az ember esetében viszont jó esetben
felnőttkorra is megmarad a magunk örömére végzett tevékenység,
vagyis a játék szeretete.
Az atomerőmű, az itt végzett munka természetesen nem játék, de
valamilyen módon nálunk is teret kell adnunk a kollégáknak, hogy a
komoly és felelősségteljes munka mellett játékkal lazíthassanak. Ennek az egyik módja a sport, amit a Paksi Atomerőmű nagyon korán
felismert: idén 40 éves az Atomerőmű Sportegyesület. Talán nem
annyira közismert, de az ASE-ból egy másik különleges dolog is kinőtt, az idén 25 éves Atomix Kft. Júliusi lapszámunkban megnézzük,
hogy hogyan lett igazi csapatjátékossá a mára a Paksi Atomerőmű
tulajdonában lévő szolgáltató cég.
Bemutatunk emellett egy különleges paksi „játszóteret”, ahol nemcsak a régi idők mesterségeivel találkozhatnak felnőttek és gyerekek, de a fenntartható jövőről is képet kaphatnak. Olvashatnak arról, hogy mikor öröm és terápia a színjátszás a színésznek, mikor a
nézőnek – a fogyatékkal élőkkel fellépő Baltazár Színház előadásait
például mindenkinek ajánlom, aki különleges színészi játékra, megindító élményre vágyik. Azt pedig tudták, hogy a Négyszögletű Kerek Erdő Tolna megyében van? Olvassák el cikkünket Pálfáról, az itt
gyerekeskedő Lázár Ervinről, és egy kevésbé forró nyári napon kiránduljanak bátran arra!
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Csapatjáték 25 éve
Torma Dóra | Fotó: Babai István, Juhász Luca

Kalandosan indult negyedszázada, 1994-ben az erőmű mostanra 1100 fősre nőtt leányvállalata, az Atomix Kft. története. Az Atomerőmű Sportegyesület cégeként egykor arra jött létre, hogy a sportot segítse – mára az erőmű leányaként, az MVM Csoport tagjaként nélkülözhetetlen és igen szerteágazó
feladatokat lát el a Paksi Atomerőmű területén. Négy üzletága és 12 szakága foglalkozik azoknak a feladatoknak a nagy részével, amelyek nem tartoznak ugyan az erőmű alaptevékenységéhez, mégis meg
kell őket oldani, és amelyeket az erőmű nem tud vagy nem akar a piacról beszerezni.

„Egyetlen feladatunk van”
„1993-ban jött az ASE-közgyűlés,
és láttuk, hogy pénzügyi gondok
lesznek, ha nem teszünk valamit”
– meséli Juhász Sándor, az ASE
egykori ügyvezetője, az Atomix
első ügyvezetője. – „Petz Ernő
akkor vezérigazgató felvetette,
hogy hát miért nem vállalkozunk?
Az ASE elnöksége – Szabó József
vezérigazgató, dr. Bertha Kálmán,
a jogi osztály vezetője, Kováts Balázs, az ESZI igazgatója, Bernáth
Lajos, a DC Therm tulajdonosa,
Gallyas Vilmos, a munkaügyi osz-

tály vezetője és az erőmű pénzügyi
osztályvezetője, az Atomix első
könyvvizsgálója, Paczolay Sándorné – rábólintott.” Az Atomerőmű
Sportegyesület ekkoriban kezdett
megjelenni a nemzetközi porondon, de az erőmű aktuális szervezeti átalakítása és költségcsökkentése az egyesületet is elérte,
a rendszerváltás utáni változások
a sportfinanszírozás területén pedig szintén azt sürgették, hogy új
megoldást keressenek.
„Szabó József vezérigazgatótól
azt az ukázt kaptam, hogy a béreket és az adókat fizessem ki, ha

nem, kirúgnak. A többi az én dolgom, ha segítségre van szükségem, szóljak – és valóban mindig
mindenben támogattak” – idézi
fel Juhász Sándor a kezdeteket. –
„Óriási vitánk volt Bertha Kálmánnal, hogy egy vagy két m-mel írjuk
azt, hogy Atomix – végül rávettem,
hogy lássa, micsoda szép hasonulás van abban, ha csak egy m-et
írunk…” A vállalkozás nem nulláról indult: az ASE üzemeltette a
Sport éttermet, az autómosót, és
az egyesület búvár sportolói tisztították az erőmű csatornáit, így már
a bejegyzés napján, 1994. január
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4-én 37 munkavállalóval kezdett
az Atomix Kft. „A létszám gyorsan nőni kezdett” – teszi hozzá
Juhász Sándor. – „Nyárra csatlakozott a tűzoltóság, ekkor alakították át országosan a hivatásos
tűzoltóságot, és az erőmű korábbi
ilyen szervezeti egysége hozzánk
került. Egy évre rá jöttek a rendészek.” Ettől kezdve folyamatosan
nőtt a létszám különböző munkakörű kollégákkal – az atomerőmű
területén dolgozó anyagmozgatókkal, mérnökökkel, gépészekkel,
ügyintézőkkel stb. A szerteágazó
tevékenységek
egybentartására modulrendszert alakítottak ki
a cégnél. „Annyira sokfélék voltak a tevékenységek, hogy nem
lehetett őket összehasonlítani”
– mondja Juhász. – „Amerikában,
az NBA-nél láttam szervezeti modelleket ilyen esetekre is, és ezek
alapján hoztuk létre ezt a modulrendszert. Erre nagyon büszke vagyok. Bár a legbüszkébb egy mondatra vagyok, a minőségbiztosítási
kézikönyv fő mondatára: egyetlen
feladatunk van, az atomerőműnek
való megfelelés. Ez a mai napig érvényes.”
2001-re látszott, hogy a cég mérete mind létszámban (1380 fő
volt a maximum), mind szolgáltatási terjedelemben meghaladta a
sportegyesület lehetőségeit, így
– bár a kapcsolat továbbra is szoros maradt – az ASE átadta a cég
tulajdonát a Paksi Atomerőműnek, a cég vezetését Szinger Csaba vette át. A kétezres években új
üzletágakkal, új szolgáltatásokkal
bővült fokozatosan az Atomix Kft.:
ide került a sportlétesítmények
üzemeltetése, a takarítás, megalakult a vendéglátó és idegenforgalmi szakágazat, 2001 és 2006
között
munkaerő-kölcsönzéssel
is foglalkozott a vállalat – amikor

ezt a lehetőséget egy törvényi
változás megszüntette, jelentős
átszervezések következtek a cégnél. Megoldást az jelentett, hogy a
tevékenységeket szakágazatokba
integrálták. Megalakult a műszaki szolgáltatási, a termelésszolgáltatási, a szállítási, a raktározási
és a képzési központ szakágazat,
valamint a korábbi tűzoltási és
kárelhárítási, az atomerőmű biztonsági szolgálat és a vendéglátó
és idegenforgalmi egységeket is

5

az erőműhöz tartozik, addig nem
kell mondjuk munkavédelemmel
foglalkoznia, mert megteszi ezt az
atomerőmű munka- és tűzvédelmi
osztálya, vagy beszerzéssel, mert
azt megteszi a beszerzési osztály.
Az Atomixnél viszont ezek a feladatok is hozzájuk kerülnek. Azt
kell mondjam, hogy valamennyi
területen példamutató volt, ahogy
ez megvalósult, nagyon jól vették
az akadályokat. Minden átszervezésnél vannak persze súrlódások,
ezek általában az információhiányból adódnak, nem tudják az emberek sokáig, hogy milyen körülmények közé jönnek, és megijednek a
változástól. Ezen még dolgoznunk
kell, hogy ne alakuljon ki ez a hiány
az elején sem.”

Egy csapatban

egy-egy önálló szakágazatba szervezték.
2010-ben elkészült az Erzsébet
Nagy Szálloda felújítása, az Atomixnél pedig megalakult a szállodai szakágazat a működtetési feladatainak az ellátására. 2013-ban
átvette a cég a balatonfüredi Rekreációs Központ teljes üzemeltetését, valamivel később a nyomdát,
2016-ban pedig a technológiai takarítást. 2019-ben végül az erőmű
fegyveres biztonsági őrsége került át az Atomixhez. „Ezek teljes
átszervezéssel járnak, és hatalmas
feladatot jelentek a vezetőknek,
hiszen teljesen más típusú munkákkal is foglalkozniuk kell” – ezt
már Szücs Gábor meséli, aki 2012
és 2018 között vezette az Atomix
Kft.-t. – „Amíg egy adott szervezet

„Nagyon jó hangulat volt az én
időmben, jó személyes kapcsolat
volt a kollégák között. Alakítottuk
is ezt persze, minden hónapban
én adtam át a buszbérleteket mind
a néhányszáz embernek, mert ez
alkalmat teremtett arra, hogy beszélgessek velük” – idézi fel Juhász Sándor. Bő 20 év után Szücs
Gábor is ezt emeli ki: „Nekem a
kedvenc munkahelyem volt az Atomix, itt szerettem a legjobban dolgozni. Nagyon jó volt a vezetők, a
munkavállalók hozzáállása. Mindig
tudták, hogy ez egy szolgáltatócég, ahol mindenki tisztában van
azzal, hogy ezeknek a szolgáltatásoknak rendben kell lenniük, és
hogy ez rajtuk múlik. Egyben volt
a csapat, függetlenül attól, hogy
Füreden a Rekreációs Központban
dolgozott valaki vagy primer köri
takarítóként. Nem véletlen, hogy
nálunk nagyon ritka a vezetőcsere,
hosszú távon számíthattunk mindig is az emberekre.”
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Jelen és jövő
„A mostani szervezeti felépítésünk
nagyjából követi a hosszú évekkel
ezelőtt kialakult rendszert, bár kisebb változások vannak” – mondja Csanádi András, az Atomix Kft.
jelenlegi ügyvezetője. – „Van egy
biztonsági üzletágunk, itt van
ugye a tűzoltóság, az egyik „legősibb” olyan területünk, amelyik
az erőmű tevékenységéhez szorosan kapcsolódik, illetve különböző
műszaki szolgáltatások, mint a hulladékkezelés, a labormintavételi
tevékenység. A termelés-szolgáltatás üzletág alatt van a primer köri
beléptetés, a technológiai takarítás, a klímakarbantartás, illetve a

szállítási szakágazat. A vendéglátó
üzletág része a Rekreációs Központ
és az Erzsébet Nagy Szálloda, valamint az erőmű étterme. Legújabban felfutó üzletágunk a rendészeti, amelynek a biztonsági szolgálat
része már régebb óta az Atomix
kezelésében van, ehhez csatlakoztak most a fegyveres biztonsági
őrök. Emellett önálló szakágként
létezik a képzési központ, amely a
betanulók képzési feladatait látja
el a Paksi Atomerőmű részére.”
Összesen jelenleg 1100 ember
dolgozik az Atomix Kft.-nél, legtöbben – több mint 500-an – a
szolgáltatási üzletágnál. A cég tavalyi árbevétele 8,5 milliárd forint
volt, 35 millió forint adózott ered-

ménnyel. „A célkitűzés a nulla közeli vagy pozitív nullás eredmény,
ami az utóbbi években nagyrészt
teljesítettünk” – magyarázza Csanádi András. – „Nyilván nem a nyereség termelése a cél, hiszen ami
nálunk bevétel, az az anyavállalatnál, a Paksi Atomerőműnél költség. Egyensúlyra törekszünk ezért.
Idén várható bővülés az árbevételben, részben a fegyveres biztonsági őrség átvétele miatt, részben
pedig azért, mert növekedtek a
személyi jellegű ráfordítások az
Atomixnél, az MVM Csoportnál
meghatározott 8 %-os minimum
bérfejlesztés helyett mi átlagosan
9,2 %-osat hajtottunk végre. Azt
gondolom, hogy 2019-re 10 mil-
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liárd forint körüli, vagy valamivel a
fölötti árbevételre számíthatunk.”
Az Atomix Kft. feladata 25 év után
is ugyanaz, a Paksi Atomerőmű ellátása bizonyos szolgáltatásokkal.
A növekedési irányokkal kapcsolatban mind a volt, mind pedig a
jelenlegi ügyvezető óvatosan fogalmaz. „A külső-belső megrendelések aránya úgy alakul, hogy
93 % a cégcsoporton belülről érkezik, és 7 % kívülről” – mondja
Csanádi András. „Az Atomix eleve
alacsony rezsivel működik, ami ha
kifelé szolgáltatunk, lényegesen
nem csökkenthető” – teszi hozzá
Szücs Gábor. Az egyik stratégiai
irány az atomerőmű-bővítés kiszolgálása lehet, amivel kapcsolatban már vannak eredmények.
„Az a cél, hogy nyissunk a Paks II.,
illetve az ő alvállalkozói felé – ezt
a feladatot kaptam az atomerőmű
vezérigazgatójától, amikor az év
elején átadta a kinevezésemet”
– meséli Csanádi András. – „Logikus, hogy azokon a területeken,
amelyeken a Paksi Atomerőműnek

nyújtunk szolgáltatásokat, ráadásul itt helyben, azt Paks II.-nek is
megtehetjük. Vannak már szerződéseink ilyenekre, elsősorban a
vendéglátás területén, és zajlanak
az előkészítő munkák a biztonsági szolgálat, illetve a fegyveres
biztonsági őrség vonatkozásában – előbbi tevékenysége ugye
viszonylag rövid időn belül el kell
kezdődjön a Paks II.-nél is, utóbbi
majd csak akkor, ha már itt lesznek
a telephelyen az új létesítményhez
kapcsolódó nukleáris üzemanyagok.”
Az Atomix előtt álló kihívások
nagyjából ugyanazok, mint amelyekkel az anyavállalat szembesül. A humánerőforrás biztosítása az egyik ilyen, több területen
gyakori a szakemberhiány. „An�nyi könnyebbségünk van, hogy
a bérfejlesztés kapcsán az MVM
Zrt. és a tulajdonos MVM Paksi
Atomerőmű Zrt. jóváhagyásának
köszönhetően lehetőségünk adódott arra 2018-ban, illetve 2019ben is, hogy az alacsony bérezésű
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munkaköröket és azokat, ahol az
általános munkaerőpiaci elszívóhatás intenzívebben jelentkezik,
az átlagos 8 %-nál magasabb bérfejlesztésben részesítsük” – magyarázza Csanádi. – „Van egy Atomix minimálbér nevű kategóriánk,
amivel már 2018-ban is eltértünk a
jogszabályban meghatározott minimálbértől, és 2019-ben az ebbe
a kategóriába esők 16 %-os bérfejlesztést kaptak, ez 185 600 forintot jelent bruttó. A technológiai
takarítók kaptak még jelentősebb
emelést, őket amúgy sem minimálbéren foglalkoztattuk eddig,
ez egy nagyon nehéz, jelentős fizikai megterheléssel járó munka,
amit értékelni kell. A munkaerőpiaci hatások miatt pedig a szakácsok
és felszolgálók, illetve a szállítási,
valamint a termelés-szolgáltatási
szakágazatnál a karbantartók és a
tehergépkocsi-vezetők kaptak kiemelt figyelmet és magasabb bérfejlesztést.”
Forrás: Gyöngyösi Petra: A minőség szinonímája

8

ÉPÍTŐ / JÁTÉK

A klímavédelem nem játék
Hárfás Zsolt | Fotó: Roszatom
Az OECD égisze alatt működő Nemzetközi Energiaügynökég atomenergiával foglalkozó, májusban
publikált szakmai tanulmánya felhívta a figyelmet arra, hogy az atomerőművek üzemidő-hosszabbításának
elmaradása miatt világszerte meredeken csökkenhet a beépített nukleáris kapacitás, ez pedig veszélybe
sodorhatja a globális ellátásbiztonsági és klímavédelmi célok teljesülését.

A tanulmány rámutat arra, hogy
az atomerőművek nagyon fontos
szerepet játszanak az alacsony
szén-dioxid-kibocsátású villamosenergia-rendszerekben.
A vízenergia után ugyanis az atomenergia a második legnagyobb
alacsony szén-dioxid-kibocsátású
áramtermelési mód. Tavaly a világ atomerőműveiben megtermelt villamos energia mennyisége
2724 TWh volt, ami a globális termelés 10%-át tette ki. Az atom-

erőművekben termelt mennyiség
Magyarország éves áramfogyasztásának hatvanszorosa!
A globálisan üzemelő atomerőművek átlagos életkora ma 35
év. Az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok rendelkezik
a legnagyobb üzemelő atomerőmű-flottával, ezek átlagos életkora az unióban 34, az USA-ban 39
év. Ugyanakkor a következő években és évtizedekben a jelenleg
üzemelő 452 blokk közül nagyon

sok – különböző okokból kifolyólag: politikai döntések, szigorodó
biztonsági követelmények vagy
a kiöregedés miatt – ki fog esni
a termelésből. Megfelelő politikai és szakmai döntések nélkül a
fejlett gazdaságok 2025-ig elveszíthetik a nukleáris kapacitásaik
25%-át, 2040-re pedig akár a kétharmadát is!
Elgondolkoztató az is, hogy az elmúlt 20 évben ugyan nagyon látványos lendületet vettek a nap- és
szélerőművi fejlesztések, ám ennek ellenére tavaly a tiszta energia
részaránya a globális termelésből
csupán 36%-ot tett ki. Ugyanan�nyit, mint 1998-ban. Ennek oka a
nukleáris kapacitások csökkenése
volt, amelynek ellensúlyozásához
a megújulós beruházásoknak az
ötszörösére kellene növekednie,
ugyanakkor ez rendkívül drága
lenne, társadalmi ellenállásba ütközne, valamint további jelentős
költségnövekedést okoznának a
szükséges hálózatfejlesztések is.
Lényeges szempont az is, hogy az
atomerőművek üzemidő-hosszabbítása fajlagosan jóval olcsóbb,
mint egy-egy új nap- vagy szélerőművi beruházás. Ugyanakkor
elsőrendű, hogy ebben az esetben jelentős beruházásokra és az
egyes kulcskomponensek cseré-
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jére vagy felújítására van szükség
az erőművek biztonságos üzemeltetése érdekében. Éppen ezért az
üzemidő-hosszabbításoknak köszönhetően elkerülhetővé válik a
megújuló energiaforrások túlzott
és költséges fejlesztése. Ugyanakkor önmagában ez sem elegendő,
hiszen új atomerőművek építése
nélkül esélytelen növelni a tisztább áramtermelést, a globális klímavédelmi célok elérését.

Az atomerőműveknek
köszönhetően növekszik az
ellátásbiztonság
Az atomenergia nemcsak klímabarát, hanem megbízható, mert
segít megőrizni a villamosenergiahálózatok stabilitását. Az időjárásfüggő megújulók részaránya egyre
nő, ezért a rendszerben feltétlenül
szükség van olyan, folyamatos termelésre képes erőművekre, amelyek képesek kiküszöbölni a napés szélerőművek termelésének
napi, illetve szezonálisan is hektikus ingadozását.
A fejlett gazdaságokban 1971
és 2018 között az atomerőművek 76 000 TWh klímabarát villamos energiát termeltek, ami közel tízszer nagyobb érték, mint a
nap- és szélerőművek összes termelése. A globális nukleáris alapú villamosenergia-termelés révén ebben az időszakban 63 Gt
szén-dioxid-kibocsátás volt elkerülhető, e nélkül a világ villamosenergia-termeléséből
származó
szén-dioxid-kibocsátás majdnem
20%-kal lett volna magasabb.
Ez a tény is egyértelműen bizonyítja, hogy az atomenergia a klímavédelem egyik alapvető pillére.
Atomerőművek nélkül tovább növekedne a súlyos klímavédelmi

következményekkel járó szén-dioxid-kibocsátás. Példa erre Németország, ahol az atomerőművek
folyamatos leállítása és az időjárásfüggő nap- és szélerőművek
nagyarányú fejlesztése azt eredményezte, hogy a németek egyelőre nem tudják sem nélkülözni,
sem a megfelelő ütemben leállítani a szénerőműveiket, miközben
egyre nagyobb szerep hárul az ottani gázerőművekre. Már most látszik, hogy a még mindig rendkívül
magas fosszilis részarány miatt Németországban nem valósul meg a
2020-ra kitűzött 40%-os kibocsátáscsökkentési célkitűzés.
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globális villamosenergia-termelés
85%-át tiszta forrásból kívánjuk kielégíteni, akkor ahhoz a globális
atomerőművek termelését a jelenlegi szinthez képest 80%-kal kell
növelni.

Atomerőművek nélkül
növekszenek a költségek
A szakmai szervezet tanulmánya arra is rámutat, hogy
a széles körben már elterjedt
üzemidő-hosszabbítások és/vagy
új atomerőművi beruházások nélkül a fejlett gazdaságokban a vilÁtlagos életkor
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A globális atomerőmű-flotta átlagos életkora Forrás: IEA

Rekordmagas kibocsátás
Az IEA tanulmánya rámutat arra
a sajnálatos tényre is, hogy az új
atomerőművek üzembe lépésének és a megújuló energiaforrások
gyors növekedésének ellenére a
tavalyi évben az energetikához
köthető
szén-dioxid-kibocsátás
rekordmagasra emelkedett, miután a globális villamosenergia-igények növekedése meghaladta az
alacsony szén-dioxid-kibocsátású
áramtermelés növekedését.
Mindezekre tekintettel a szervezet
arra is rámutat, hogy ha 2040-ig a

lamosenergia-ellátás
költségei
évente átlagosan közel 80 milliárd
dollárral (23 200 milliárd forint) lennének magasabbak. Ezeket a költségeket pedig szintén a fogyasztóknak kellene kifizetnie.
A Nemzetközi Energiaügynökség
tanulmányának legfontosabb üzenete: az atomenergiát valós, szakmai alapon kell értékelni a globális
ellátásbiztonsági, versenyképességi és különösen a klímavédelmi célok elérésének érdekében.
Ugyanis az atomerőművek nélkül a
célok teljesítése egyszerűen nem
lehetséges.
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Jössz a játszótérre?
Keresztes Julianna | Fotó: Juhász Luca
Érdekes, hogy már az őskorból is maradtak fenn olyan eszközök, amelyeket a kutatók vizsgálatai szerint
egyértelműen játékra használtak, de az első játszóterek csak nagyon későn, a XX. század elején épültek.
Melyikünk nem emlékszik vissza a sok fémből készült rakétára, libikókára, mókuskerékre, mászókára
vagy a homokozóra? A rendszerváltás után indult meg a szocreál játszóterek felújítása, modernizálása.
A fémből készült játékokat felváltották a fajátékok, akadálypályák. Hazánkban elsőként svéd támogatással 2011-ben a Margit-szigeten készült el az első ökojátszótér, majd ezt a példát az országban több
környezettudatos kezdeményezés követte.

JÁTÉK AZ EGÉSZ VILÁG

Településünkön, Pakson is sok játszótér van, de akad egy, mely nem
fogható egyikhez sem. Az Ökocsiga Játszóházat 2006-ban családi
vállalkozásként hozták létre. Klas�szikus értelemben tehát nem játszótérről van szó, mert nincs önálló
telephely, ahol az ember bármikor
kipróbálhatja a szereket, hanem
különféle helyi, sőt országos rendezvényeken állítják fel a jórészt
természetes anyagokból, kézműves technikával előállított játékaikat – új játékaik neve gasztroudvar

vagy kemencés parasztudvar. Vannak ügyességi játékok, logikai játékok, csapatépítő játékok, szerepjátékok, a paraszti hagyományokra
épülő játékok, babáknak alkalmas
játékok, tehát a lehetőségek száma szinte végtelen.
Az országosan is egyedi, új gasztrojátékokról kérdeztem Sáfrány
Szilviát, az Ökocsiga Játszóház vezetőjét.
–– Honnan jött az ötlet a gasztrojátszótérre?
–– A Dél-dunántúli Ökoturisztikai
Klaszter tagja vagyunk, amely Somogy-Tolna-Baranya megyékben
a környezeti nevelés megújítása
érdekében erdei iskolákat, különféle táborozási lehetőségeket kínál gyerekeknek. Kiemelt céljuk a
hagyományőrzés, innen jött az ötlet, hogy a régi, főzés során használt tárgyakat, eszközöket felhasználjuk. Ezek segítségével pedig
elmeséljük például, hogy hogyan
is őröltek a malomban, miként zajlott a lekvárfőzés.
–– Milyen elemekből áll a játszótér?
–– Megtalálható itt nagyanyáink
sparheltje, mely kezdetekben csak
a bolhapiacon vásárolt 4 lábból
állt. Majd szép lassan felépült a teljes sütő. Ehhez van tepsi, zománcos edény, valamint megtalálható
lekvárfőző textil gyümölcsökkel,
füstölő kolbászokkal és sonkával,
malom, kemence köténnyel, asztal, székek, méhészet. Van malom
is, amelynek forgatásánál számítunk a gyerekek közreműködésére,
ezért lett ilyen nagy a felújításkor
a fogantyú. Ennek a műveletnek a
során megtapasztalhatják a gyerekek, hogy az őrlés milyen fáradságos munka volt.
–– Mi a különlegessége?
–– Az, hogy van 10 fenyőládikánk.
Ezekbe kell hogy a játékok szét-
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szerelt állapotukban beleférjenek.
Ebből adódik, hogy ezek a játékok
nem nagyok, óvodásokra méretezettek. Ezenfelül pedig mi találjuk
ki, hogy mit szeretnénk megvalósítani. Így az összes játékunk teljesen egyedi darab, amelyet a szállítás után a helyszínen szerelünk
össze. Ezeket a játékegységeket
láncra lehet fűzni, az őrléstől a dagasztáson át a sütésig végig tudják játszani a teljes folyamatot.
A főzéshez az alapanyagot a termelői piacon megvásárolhatja a
kisgyerek, kiveheti a tojást a tyúk
alól.
A játék alapját egy 19. századi kalocsai kézi malom adja, ami még
ennyi idősen is tökéletesen ellátja
a feladatát. Nem sok helyen lehet
ilyet kipróbálni, igazi kuriózum,
hogy újra őröl a paksi malom.

Miért érdemes
játszótérre,
játszóházba menni?
1.	Az ottani játékok fejlesztik
a gyermek mozgáskoordinációját, egyensúlyérzékét,
idegrendszerét.
2.	
A kortársközösségben fejlődnek a szociális készségek, kommunikáció, önbizalom.
3.	Javul a szem-kéz koordináció, a szem-láb koordináció
és a testképtudat.
4.	A mászókázás, fára mászás
hasznos a finommozgások,
grafomotoros képességek
és a rövid távú memória fejlődésében.
5.	
A játék során javul a két
agyfélteke közti kapcsolat,
erősödik a tanulási-megismerési mechanizmus.
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–– Milyen anyagokból készülnek a
játékok, és van, aki segít az elkészítésükben?
–– Jellemzően fából és textilből
készülnek a játékaink, de akadnak fémből készültek is. Általában
ez úgy szokott működni, hogy én
megálmodom, mit is szeretnék,
azt elmesélem a férjemnek, és ő
megpróbálja megvalósítani. A fából készült játékszerek az ő keze
munkáját és kreativitását dicsérik.
Míg én a varrógépemmel bármit
megvarrok és megfestek. Igaz a
párom már említette, hogy felfújható játékokra kellene átállnunk,
mert azok kevesebb helyet foglalnak.
–– Mennyire tartósak?
–– Még újak a játékok, hisz idén
tavasszal debütáltak. De az eddigi
tapasztalatok alapján eléggé strapabíróak.

–– Mennyi ideig tart az össze- és
szétszerelése?
–– Mindent egybevetve körülbelül
egy óráig tart a kipakolással, elpakolással együtt.
–– Milyen visszajelzések érkeztek a
játékokról?
–– A gyerekeknek tetszik, a szülőknek, nagyszülőknek pedig még
jobban, mivel megidézi a régi
emlékeket, a gyerekkorukat. Elmesélik, hogy az ő nagymamájuk
hogyan gyúrta a tésztát, milyen
sparheltjük volt, hogyan kellett
benne tüzet rakni. Ezeken az emlékeken keresztül bemutatják a
régi szokásokat, hogy mennyire
kemény munka árán tudták a búzát megőrölni, mire liszt lett belőle, és azt a főzéshez, sütéshez fel
tudták használni. Majd elmondják
azt, hogy ezt az őrlési folyamatot
miként tették könnyebbé. Azt tapasztaltam, hogy összehozza a
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Játék – csak
természetesen

A természetes alapanyagból készült játékok első és szembeötlő
előnye, hogy óvják a bolygót:
nem termelnek műanyag szemetet, szépek és tartósak, ha
pedig nincs már rájuk szükség,
lebomlanak. A másik előnyük talán kevésbé ismert, és akkor válik
egyértelművé, ha a gyermekek
szempontjából vizsgáljuk a játékot. A szakemberek szerint a játék a gyereknek nem játék: nem
puszta időtöltés, hanem nagyon
is komoly tevékenység. A játék
során ismerik a meg a gyerekek a
világot és annak mélyebb összefüggéseit, alakul ki a kreativitásuk, fejlődnek motorikus, lelki és
szellemi képességeik. Leginkább
azzal segíthetjük őket ebben, ha
a valóságot adjuk a kezükbe: valódi anyagokat és minél egyszerűbb, szabálytalanabb formákat,
minél kevésbé kidolgozott részleteket, amelyeket azután a gyermeki fantázia bármivé alakíthat,
és amivel a gyermek feldolgozhatja a körülötte lévő világot.
A természetes anyagokból készült játékok talán drágábbnak
tűnnek, mint az olcsó műanyagok, de valójában nem feltétlenül azok. A gyerekjátékokra különösen igaz, hogy a kevesebb
több – óriási halom kínai kütyü
helyett egy-egy minőségi darab sokkal gazdaságosabb lehet, ráadásul a gyerekeknek is
jobb, ha játékhegyek helyett csupán néhány olyan darabjuk van,
amelyhez tényleg kötődni tudnak. Másrészt nem muszáj a játékokat boltban venni: natúr alapanyagokból, fából, szövetből,
gyapjúból akár otthon, a gyerekek bevonásával is elkészíthető
sok minden – és egészen biztos,
hogy ezeket a darabokat szeretni
is jobban fogják.

generációkat ez a játszótér, amit
roppant jó dolognak tartok.
–– Hol találkozhatunk ezekkel a
fantasztikus játékokkal?
–– Óvodák, iskolák, múzeumok,
vadasparkok hívnak főként bennünket. De ha van egy elképzelés,
egy téma, akkor mi ahhoz kompletten össze tudjuk rakni, hogy milyen
játékok passzolnak, és a helyszínre
el is szállítjuk, összeszereljük.
–– Esetleg tervezitek, hogy nagyobb méretben is készítetek játékot, hogy a felnőttek is használhassák?
–– A ládák mérete miatt nem növeljük meg a nagyságukat. Azt
vettük észre, hogy a felnőttek leguggolnak, és úgy mesélnek a
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gyerekeknek. Nem okoz nekik
problémát, hogy kis méretűek a játékaink. Sok olyan játékunk is van,
amit a felnőttek is szívesen használnak, ilyenek a pedálos gokartok, távirányítós autópálya, logikai
játékok. Ezeket együtt is játszhatják a szülők és a gyerekek.
–– Milyen jövőbeni tervek, fejlesztések várhatóak a játszótérrel kapcsolatban?
–– Rengeteg ötlet, elképzelés van,
amelynek csak a tárolási hely szűke
szab határt.
Forrás:
www.wikipedia.hu
www.papasmamasmagazin.hu
www.okocsiga.hu
www.gyeregyalog.hu
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Játék a jövőért
Bolyongó tábor
Susán Janka | Fotó: Susán Janka, internet
Időnként érdemes kilépni a komfortzónánkból. Nekem sikerült, amikor részt vettem a Bolyongó táborban. Manók, tündérek és varázslók birodalmában jártam Balatonszárszón, és amikor hazaértem, éreztem magamon is a varázslatot. Már régen láttam ilyen intenzíven az otthonunk szép színeit. Ezt az érzést
a táborozó gyerekeknek és a fejlesztésükre igazi csapattá kovácsolódott felnőtteknek köszönhettem.
Hogy miért éppen Bolyongó a tábor neve? Mert segítséget próbál
adni olyan felső tagozatos általános iskolás gyerekeknek, akik egy
kicsit eltévedtek a felcseperedés
útvesztőiben. Nem egyszerű felnőni. Sok minden bonyolíthatja az
ideális folyamatot. Kezdve attól,
hogy egy kisgyerek új településre
költözik, így új közösségbe kerül.
Esetleg nem találja a hangot a kortársaival, vagy a mai iskolarendszer

nem tud kellő figyelmet fordítani
rá. De az is lehet, hogy valóban
van szellemi lemaradása, amivel
meg kell tanulnia együtt élni, így
kell tudnia beilleszkedni felnőttkorára a társadalomba. Az ilyen
esetekben a szociális képességei
fejlesztésével nagy előrelépést
tud tenni, amihez az őt körülvevők
elfogadása, bíztatása, szeretete lehet az a pluszhozzávaló, ami a siker
garanciája.

Hogyan indult a tábor?
– Szénégetőné Kovács
Katalin hittanoktató
A Paksi Református Gyülekezet
vezetőiben fogalmazódott meg
a gondolat, hogy pályázni szeretnének, egy szociális kompetenciákat fejlesztő programmal,
amely hároméves időtartamot
ölel át. A pályázat a Kalandok és
Álmok Szakmai Műhely bevoná-
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hogy nem versenyközpontú. Mivel
a szociális képességek fejlesztése
a fő cél, a gyerekek csoportmunkát végeznek, többször kell egy
közös cél érdekében együttműködniük, ezáltal a másikra is figyelniük. Sokszor kihívás elé állítják a
gyerekeket, egy olyan helyzetbe
vagy feladat elé, amelynek a megoldása nem egyértelmű, az eddigi
ismereteikből nem tudják rögtön
megoldani a problémát, elérni a
célt, és főleg egyedül nem. Olyan
helyzetbe kerülnek, hogy muszáj
a többi gyerekkel kooperálni, és
egy picit saját magukat is legyőzni, a komfortzónájukból kilépni.
Példa egy ilyenre, amikor távolabbi tárgyakat kell elérniük egy képzeletbeli szigetről. Az igazán távoli
tárgyakat, csak akkor tudják elérni,

sával készült el, és a sikeres bírálat után elindulhatott. A program
nyitásaként tavaly tartották meg
az első Bolyongó tábort Balatonszárszón. A gyülekezet hitoktatói
és önkéntesei – akik főleg pedagógusok – minden paksi és Paks
környéki iskolában jelen vannak,
meghirdették az ingyenes tábort,
és közvetlenül is meg tudták szólítani azokat a gyerekeket, akiknek
hasznára válhat a fejlesztés, majd
az azt követő, szeptembertől induló heti foglalkozássorozat. Elsősorban a heti foglalkozásokon részt
vevő gyerekek jelentkezését várták, majd feltöltötték olyanokkal
is, akik csak most kapcsolódtak be
a programba.
A gyerekek fejlesztése élménypedagógiai eszközökkel történik, játékos feladatokat végeztek a rendszeres heti foglalkozásokon és a
táborban is. Az élménypedagógia
alapja a pozitív megerősítés, és talán a leglényegesebb jellemzője,
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ha egy vagy két gyerek megtartja
őket, segítik a kihajolás mértékét.
A kihajoló kisgyerek azt érzi, hogy
bízhat a többiekben, nem engedik, hogy beleessen a „vízbe”, és
így olyan problémát tud megoldani a társaival, amire egyedül nem
lenne képes. Persze van olyan is,
hogy nem sikerül megoldani a
feladatot. De mivel minden feladat elvégzése után megbeszélik,
hogy mi történt, mi miatt nem sikerült (vagy ha éppen sikerült, ez
minek köszönhető), min kellene
változtatni, azt látják, hogy van lehetőség javítani. Ez pedig nagyon
fontos tapasztalat, hogy egy hiba
vagy sikertelenség után nem kell
feladni, van lehetőségük újratervezni, és ismét megpróbálkozni
vele.
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Kik azok a manók,
tündérek és varázslók?
Ők a felnőttek, akik a gyerekek táborozását szervezik és felügyelik.
A manók reggel ébresztik a gyerekeket, segítenek a reggeli teendőkben, majd elviszik reggelizni
őket. Utána következnek a tündérek, akik az élménypedagógiai
foglalkozásokat tartják a gyerekeknek. Aztán ismét a manók jönnek
az ebédeltetéssel, majd a csendes
pihenővel. Ezt követően a varázslók kalauzolják a gyerekeket a délutáni és esti játékos programokban, közben jut idő a vacsorára
is. Azért a szerepek időnként egy
kicsit egymásba is folynak. Én varázsló voltam a táborban, de többször ültem a gyerekek között ebéd
vagy vacsora közben, és olvastam
esti mesét is nekik, mert elhívtak.
A programok között szerepelt portyázás a városban, aminek célja a
Balaton jellemzőinek és Balatonszárszó nevezetességeinek megismerése volt. Tartottunk 14 állomásos zsetongyűjtést, de belefértek
séták és játékok a Balaton-parton,
fagyizás és vásárlás is, mert a gyerekek is szerettek volna egy kis emléket hozni. Az utolsó estét „Ki mit
tud?” zárta, amire már szinte a tábor elejétől készültek a gyerekek.

Bauer Flóra – a varázslók
vezetője, a Kalandok és
Álmok Szakmai Társulat
munkatársa
Flóra már tizenhat éves kora óta
táboroztat gyerekeket. Kicsit más
jellegűek voltak, mint a Bolyongó
tábor, de ezekben végzett hasonló
munkákat, mint itt a manók, olyat
is, mint itt a tündérek vagy a varázslók, jó alapozás volt. Közben
megismerkedett a Kalandok és Ál-

lítható hangulata a vonzó, és az,
hogy olyan emberekkel dolgozhat
együtt, akiknek hasonló értékek a
fontosak. Azt reméli, a gyerekek
visznek haza olyan tapasztalatokat, amiket a következő táborig is
tudnak hasznosítani.

Bányai Sándor –
táborvezető, Kalandok és
Álmok

mok gyerektáboraival, és ezekben
legtöbbször varázsló szerepkörben találta magát. Amikor a tavalyi
Bolyongó táborra készültek, akkor
Bányai Sándor, a tábor vezetője őt
kérte fel a varázslók koordinálására. A varázslók azok a szervezők,
akik a gyerekek számára a játékos
programokat kitalálják és lebonyolítják. Ez kezdődik egy délelőtti
megbeszéléssel, ahol a napi délutáni és esti programokat átbeszélik, felosztják egymás között,
előkészítik a kellékeket, a helyszíneket. Itt a táborban 6 varázsló
dolgozott az öt gyerekcsapattal.
Volt, amikor a programok során kísérték a csapatokat, és az állomásokon ismertették a feladatokat,
majd irányították a beszélgetést
vagy a játékot. Volt olyan, hogy
állomásokon várták a gyerekeket,
de belefért a délutáni focizás vagy
játék a Balaton-parton. A gyerekekkel Flóra csak itt a táborban
találkozik, az év közbeni fejlesztőfoglalkozásokban nem vesz részt,
de azt a folyamatot nagyon szereti
látni, ahogy a táborozó gyerekek
kinyílnak, egyre közreműködőbbek lesznek. Számára a gyerektáborok máshoz nem igen hason-

A szakmai műhely közel húsz éve
tevékenykedik, egy olyan alkotó
közösség, amely magába gyűjt és
maga köré csoportosít olyan gyerekekkel foglalkozó pedagógusokat, szakembereket és önkénteseket, akik elsősorban a gyerekek
jövőjét a szociális kompetenciák
fejlesztésében látják. Tehát abban,
hogy a gyerekeket megtanítsák

önbizalommal közelíteni egy szituációhoz, megtanítsák felelősséget
vállalni a tetteikért, kommunikálni a
másikkal, elfogadható és hatékony
módon együttműködni a másikkal. Ez az a központi gondolat, ami
összefogja a szakmai műhelyt. Ezt
a célt elsősorban pedagógusok
képzésével szeretnék elérni, több
akkreditált pedagógusképzésük is
van a kötelező pedagógusképzésen belül. Ezeken a saját bőrükön
tapasztalhatnak meg pedagógiai
módszereket, elsősorban élmény-
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pedagógiát. Az a céljuk, hogy
ezeket utána a gyerekeken is alkalmazzák. Nem felváltani akarják ezzel a klasszikus oktatást, hanem kiegészíteni azt. Nem vitatják, hogy
van helye a frontális osztálymunkának, és kell számon kérni, dolgozatot írni. Emellett nagyon fontos,
hogy szociális kompetenciákkal
felvértezve lépjenek ki a gyerekek,
mert ez segít nekik a mindennapok átélésében. Nem azon verekszenek össze, hogy milyen a János
vitéz verselése, hanem azon, hogy
nem tudják kezelni a saját belső
feszültségeiket. Nem tudnak megfelelően kommunikálni, nem tudják anélkül megszólítani a társukat,
hogy ne beszólás legyen belőle,
pedig sok esetben nem akarják
„Már tiszta az ég és nevetek rég
Minden szép lett
Nézd, ennyi elég
Hát majd integess, ha jössz felém
Ragyog a szívem, mint a nap
Sohase voltam boldogabb
Lehet az élet gyorsvonat
Siess hát, hogy le ne maradj.”
(Részlet a tábortánc dalából:
Ragyog a szívem –
Mohamed Fatima)

bántani a másikat. Öt évvel ezelőtt
kaptak egy megkeresést a Napernyő projekt keretében határon túli
gyerekek táboroztatására. Akkor
kezdték el fejleszteni azt a táborozási módszert, amit itt a Bolyongó
táborban is alkalmaztak és fejlesztettek a paksi pedagógusok és
önkéntesek segítségével is. Ez az
a modell, hogy vannak a manók,
akik a gyerekek felügyeletét látják el, a varázslók, akik a gyerekek
szórakoztatásáért felelősek, és a
tündérek, akik az élménypedagó-

giai fejlesztéseket végzik. Ezeken
a fejlesztéseken nem tiltással, büntetéssel, hanem végtelen türelemmel, szeretettel tanítanak. A táborban a gyerekek helyén kezelik
az internet- és mobiltelefon-használatot, mert helyette olyan programokat, élményeket kapnak, amik
számukra is fontosak.
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csoportba kerülni. Az év végére
teljesen összesimultak, főleg most
itt a táborban egyszer sem hallott
tőlük ilyen észrevételt. A feladatokban közösen gondolkodtak,
együtt voltak jelen. Azok a gye-

Székely Brigitta –
hitoktató, a táborban
tündér
Pedagógusként a játékot mindig
is előtérbe helyezte, mert ezáltal
a gyerekek hangulata és figyelme fokozható. Az élménypedagógia másabb módszer a játéknál,
amellyel olyan hatást lehet elérni,
amit sokkal szélesebb körben lehetne alkalmazni, akár felnőtteknél, csapatépítésnél, az elfogadás
elősegítésénél, de még lehetne
sorolni. A csoportjában tavaly ősz
óta alkalmazza. Egy év alatt a gyerekekben olyan folyamatokat indított el, hogy képesek tiszteletben
tartani a másik véleményét. Meg
tudja fogalmazni azt, hogy ő mit
érez, mert sokszor ez sem kön�nyű. Voltak olyan gyerekek, akik
most a táborba nem jöttek el, de
a heti foglalkozásokon nagy kedvvel vettek részt, amit nagyon nagy
eredménynek tart. Vannak olyan
gyerekek, akik az iskolában nem
tudják azt megélni, hogy ők men�nyire jók, pedig ott van bennük
az érték, de a nagy létszámú tanórákon nincsen idő ennek felszínre
hozására. Az élménypedagógiai
foglalkozásokon gondolkodásra
hívják őket, hogy megtalálják önmagukban is az értékeset. A foglalkozások kezdetén a gyerekek
az addigi tapasztalataik alapján
alkottak csoportokat, voltak olyanok, akikkel nem is akartak egy

rekek, akik korábban nem tudtak
csoportmunkában gondolkodni,
azok visszább léptek, és hagyták
a másikat is dolgozni, nem vették
ki pl. a kockát a másik kezéből, hanem el tudták mondani a másiknak az ötletüket. Ezekben már a
tisztelet jelét érezte. Egy év után
eljutottak oda, hogy meg tudták
osztani a mélyebb érzelmeiket,
problémáikat. Ha nevettek egy szituáción, akkor nem kinevettek valakit, hanem együtt nevettek vele,
ami óriási különbség.
A hároméves Bolyongó program
jövőre a táborral fog befejeződni. Ősztől folytatódnak a heti foglalkozások, amelyhez az eddigi
résztvevőkön kívül néhányan még
csatlakozhatnak. A szervezőkben
megfogalmazódott a gondolat,
hogy már most el kell kezdeni egy
következő projektet, amelyben
folytatni lehet az eddig megkezdett utat, mert bebizonyosodott,
hogy érdemes.
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Közösségben lenni jó
Cserenyecz-Lehmann Katalin | Fotó: Juhász Luca
Születésünktől fogva egy, majd életünk során – részben a társadalmi normákat követve kötelezően,
majd további életünk során önállóan, ki-ki a maga igénye szerint – több közösség tagjaivá is válhatunk.
A család, ezt követően a közeli barátok közössége a legalapvetőbb közösségi lét, és mivel az ember
társas lény, szinte elképzelhetetlennek tartjuk, hogy a család és a barátok ne legyenek jelen életünk
egészében, még ha annak bizonyos szakaszaiban nem is mindig egyformán van szükségünk jelenlétükre
és támogatásukra. A bölcsődei, majd óvodai és iskolai közösségekben még nem szabad akaratunkból
veszünk részt, de ezt követően a baráti, munkahelyi és lakóközösségekben már jobbára igen. A különféle kulturális, sport-, illetve szociális intézmények is alkothatnak közösségeket. Sokan úgy tartják, hogy
a közösség az emberi együttműködés legmagasabb rendű formája. A közösségek közös célok vagy
feladatok érdekében jönnek létre, a közös célok eléréséért a közösség tagjai pedig közösen hozzák a
döntéseket, minden esetben közös lépéseket tesznek, így formálódik az egyénekben a közösségi érzés
és tudat. A különféle fogyatékossággal élő emberek számára a közösséghez tartozás különösen fontos.

JÁTÉK AZ EGÉSZ VILÁG
Közösségi élet

a Paks Kistérségi Szociális Központ idősek és fogyatékosok nappali ellátását biztosító intézményében
Bizonyos élethelyzetekben különösen fontos, hogy idős vagy fogyatékkal élő családtagunk egy
biztonságot adó, összetartó és
jól működő közösséghez tartozhasson, amely befogadja, majd
a csoport teljes értékű tagjává
emeli. A paksi fogyatékossággal
élő fiatalok (+16 év) és felnőttek
számára a Kereszt utcai szociális intézményben már ötödik éve
működik nappali ellátás, emellett
korlátozott számban, a magukról
nehezen gondoskodó, nappali ellátást igénylő idősek számára is
felügyeletet biztosít az intézmény,
amely jelentős segítséget nyújt a
családoknak. Az idősellátás 20, a
fogyatékosellátás 24 főnek biztosít
ellátást, és bár egy épületben van
a két intézmény, és sokszor közös
programokat is szerveznek, mégis
két külön szakmai egységről beszélünk.
A fogyatékossággal élők nappali
ellátásáról az intézmény szakmai
vezetőjével, Pekárikné Bíró Mártával beszélgettem, aki elmondta, hogy intézményük elsődleges
célja, hogy a fogyatékkal élő, magányosan maradt felnőttek kapcsolatépítésre és fejlesztésre lehetőséget kapjanak, amire ezeknek a
sok esetben magányosan maradt,
elszigetelten élő embereknek nem
lenne lehetőségük. ,,A hasznos
szabadidő-eltöltés mellett törekszünk arra, hogy gondozottjaink
megszerzett ismereteit megtartsuk, képességeiket és önállóságukat fejlesszük. Ehhez nyújtanak segítséget az intézmény szakképzett
munkatársai, a külső terapeuták és
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önkéntesek is a mozgásos, játékos, kézműves-tevékenységeken
keresztül.”
A fogyatékossággal élő gondozottak rendszeresen járnak uszodába,
idén először a városi strandra is
ellátogattak, amely hatalmas közösségi élmény volt számukra, de
táncterápia és zenei tevékenységek is vannak az intézmény falai
között. Rendszeresen becsatlakoznak a városi rendezvényekbe
is, amelyre a közösség maga is
szívesen készül. Civil szervezetek,
például a Veled is törődünk Egyesület, illetve a Paksi Iparos Kör, de
magánszemélyek és munkahelyi
közösségek adományaiból és felajánlásaiból folyamatosan bővíteni
tudják fejlesztőeszközeiket.
,,Paks Város Önkormányzata – mint
intézményünk fenntartója – lehetővé teszi a szolgáltatások térítésmentes igénybevételét, jelentős segítséget nyújtva az érintett
családoknak. A nyári szünet ideje
alatt, az iskoláskorú fogyatékkal
élő gyermekek ellátását is biztosítjuk” – hangsúlyozta az intézmény
szakmai vezetője.

Van segítség
Veled is törődünk
Egyesület Paks

,,A civil szervezet tagjai alapvetően az egészségügyben, a szociális
szférában vagy az oktatásban dolgoznak főállásban, viszont civil életükben is tevékenykednek azért,
hogy a fogyatékossággal élő (legyen az veleszületett vagy szerzett) vagy más, betegséggel élő
személyeket érjenek el, akiknek a
mindennapi életük vagy épp egy
átmeneti válsághelyzetük segítést
vagy támogatást igényel. Sokszor
olyan eseményeknél nyújtanak kezet, ahol sem a szociális, sem az
egészségügyi ellátórendszer nem

,,Az antropológiai kutatások szerint is az ember fogalmához tartozik, hogy
nevelésre szoruló és nevelhető lényről van szó. Születésünkkor valóban
olyan kevés ösztönnel és képességgel rendelkezünk, hogy gondoskodás,
illetve nevelés nélkül életképtelenek lennénk. A nevelők (mindenekelőtt
szüleink) segítenek abban, hogy személyiségünk kibontakozhasson és elképzeléseiknek, akaratuknak megfelelően fejlődjön, változzon. A nevelés
tehát valamilyen előrehaladást jelent, mivel közvetlenül hat a személyiség
kifejlődésére, és közvetve az emberi közösségek, csoportok haladására.
A nevelés és a személyiségformálódás szükségszerűen szorosan összefügg egymással. A személyiségformálódás alapvető folyamatai a szocializáció és a perszonalizáció, melyek sokszor összekapcsolódnak a neveléssel, de el is válnak tőle. A nevelés – szűkebb értelemben – nevelő és nevelt,
azaz egyén és egyén viszonyára szorítkozik, a szocializáció és a perszonalizáció azonban nemcsak ebben a keretben valósul meg. Leegyszerűsítve
a perszonalizáció folyamán az ember önálló személyiséggé válik, megéli
önmagát, míg a szocializáció során beilleszkedik a közvetlen közösségi és
társadalmi környezetébe. Ezenkívül ez a két folyamat sem egymástól függetlenül megy végbe.”
Forrás: www.osztalyfonok.hu

tud gyorsan és a lehető leghatékonyabban reagálni” – ismertette
az egyesület céljait Kávási Brigitta,
az egyesület elnöke. Mint mondta, törvények határozzák meg a
különböző súlyosságú betegséggel/fogyatékossággal élő emberek számára azokat a juttatásokat,
intézményi ellátásokat (legyen
szó alapellátásról vagy szakellátásról), amit a fogyatékossággal
élők és családjaik igényelhetnek.
Sok esetben a civilszervezet az,
aki a pályázati lehetőségek vagy
önkéntes munka felhasználásával
az egyéni igényekre megfelelően
tud reagálni. A Veled is törődünk
Egyesület Paks működésének 11
éve alatt szerzett már be gyógyászati vagy fejlesztő segédeszközöket a rászoruló betegeknek és a
helyi intézményeknek.

Érzékenyítés minden
életkorban

Az egyesület egy másik kiemelt
célja, hogy támogatásain és ren-

dezvényein keresztül kapcsolatot
teremthessen, kommunikációs és
társas kapcsolati lehetőségeket
biztosítson a helyi közösségeknek, az érintett fiatal vagy idős,
ép, betegséggel vagy fogyatékkal élőknek egyaránt. Ne legyen
szokatlan élmény, természetesnek fogadjuk el, hogy élnek a környezetünkben betegséggel vagy
fogyatékossággal élők. Fő céljuk,
hogy már egészen kis korban lehetőséget teremtsenek a „találkozásra”, hiszen nem mindenki
családi környezetében van erre lehetőség, ezért is próbálnak az intézmények felé nyitni, már akár az
óvodáskortól. Jól működő példa
egy EFOP pályázat keretén belül
megvalósuló program a napjainkban. Minden paksi általános iskola alsó tagozatának szerveznek
közös játékos alkalmat a Gazdag
Erzsi Általános Iskola tanulóival.
Az élmény pozitívan hat, egybeköti, befogadóvá teszi a gyermekeket.
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Programok és fórumok az
elfogadás jegyében

Az egyesület igyekszik a lehető
leghasznosabb és legszínvonalasabb programokat és fórumokat
kínálni, amelyek nemcsak élvezetesek, de hasznosak is az igénybevevők és családjaik számára.
Jellemző, hogy az egyesület rendezvényeit és fórumait sokan látogatják, a legfiatalabb fórum az
Alzheimer Café, itt a demenciával
élő betegek hozzátartozói kap-

hatnak segítséget. A szervezők
nagy reményekkel várják az augusztus első hetében zajló napközis tábort, amelyet a Paksi Életfa Idősek Otthonában tartanak.
A gyermekeknek és az otthonban
élő idős/demens vagy fogyatékos
személyeknek többek között lehetőségük lesz közös városnéző
kisvonatozásra,
múzeumlátogatásra, lovaskocsizásra és különféle
élménypedagógiával átszőtt játékokra is.

A Baltazár Színház már
nem először járt Pakson
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A Veled is törődünk Egyesület májusban harmadik alkalommal szervezte meg a Városi Esélyegyenlőségi Napot a Csengey Dénes
Kulturális Központban, amelynek
egyik meghívott vendége és előadója a Baltazár Színház volt.
A Baltazár Színház, akik már nem először jártak Pakson, egy olyan egyedüli hivatásos színtársulat, amely értelmi sérült színészekből áll.
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Baltazár
Váczi Gergő | Fotó: saját archívum, Molnár Gyula, internet
A színészet egy komplex, nagy tudást, kitartást, szorgalmat és persze tehetséget igénylő hivatás. Ha a
színházra gondolunk, akkor a klasszikusok jutnak először eszünkbe. A kosztümös darabokban pompázó
sztárok, akik játékukkal két órára feledtetik velünk a sokszor problémáktól hemzsegő hétköznapokat.
Színházak és színészek között persze lehetnek különbségek, de a cél általában ugyanaz. Szórakoztatni.
Ebben természetesen a Baltazár Színház sem különbözik a többitől. Magas színvonalon ad, de ezért cserébe a társulat is kap valamit. A megérdemelt tapson kívül az elfogadás magasztos érzését. A csodálatot,
amit az vált ki a nézőkből, ahogy értelmi sérült színészek tökéletes játékkal varázsolják el a nagyérdeműt.
A Baltazár Színház alapítójával és művészeti vezetőjével, Elek Dórával beszélgettem.
–– Egy színésznek, speciálisan a
Baltazár Színházban fellépő művészeknek mikortól jelent művészetet
a színjáték, és meddig játék?
–– Semmit nem lehet különválasztani. Számukra minden együtt van,
ez egy olyan játék, amelynek tétje
van. Mondhatnám, hogy élet-halál-

ra megy. Ezek az emberek 21 éve
színházat csinálnak, és igazából a
színházba én avattam be őket. Azt
a fajta szemléletet ismerik, amelyet én hoztam be, de persze aztán együtt formálódtunk. Az, hogy
adjanak a közönségnek, rendkívül
fontos számukra. A színvonal ezért

nagyon magas. Első pillanattól
kezdve színtiszta művészetről beszélhetünk. Amit nagyon fontos
hozzátennem, hogy ez egy pillanatig sem terápia vagy valami hasonló. Azt el lehet felejteni.
–– Úgy fogalmazott, hogy „élethalálra megy”. Ez kifejezetten az
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Önök színházára jellemző, vagy
általában valamennyi színészre elmondható?
–– Az utóbbi időkben már nagyon
keveset járok színházba pont azért,
mert az a színház, aminek nincsen
tétje, már nem érdekel. Fontos,
hogy érezzem, hogy annak tétje
van, és persze ezenfelül kell hogy
szórakoztasson. Úgy kell az embernek végigülnie és onnan távoznia, hogy azt érezze, a batyujába
egy olyan élménnyel hagyja el a
színházat, ami egy kicsit előremozdítja az életben. Nagyon jó volna,
hogyha minden színháznak tétje
volna, és ezzel a mentalitással dolgozna mindenki. Én sose tudtam,
de most már egyáltalán nem tudok olyan színházat nézni, amely
nem szolgálja egy kicsit sem azt,
hogy javítson, jobbá tegyen, fényt
adjon az alagút végén, ezek nélkül
nincs értelme.
–– A Baltazár Színház színészeit,
ahogyan említette, Ön ismertette
meg ezzel a világgal. Ez azt jelenti, hogy ugyanazon a szemüvegen

keresztül látják a színészetet, mint
ahogyan Ön?
–– Általam kezdték el ismerni a
színházat, de utána mindenkinek
kialakult a saját egyéni látásmódja. A színészeim jó helyen vannak.
Ez abból is látszik, hogy van, aki
már 21 éve társulati tag. Egy ember akkor van jó helyen, hogyha
szereti, amit csinál, mert így jól
csinálja a dolgát, és hogyha kibontakozhat. Ugyanúgy, mint egy
szülő, aki a gyerekét útnak engedi felnőttkorban, itt sem az a lényeg, hogy pontosan ugyanúgy
gondolkodjon mindenről, mint
ő, de fontos, hogy megkapja azt
az értékrendet, amit követni kell.
A színészeknek megvan a saját
véleménye a világról meg a színházról, de az a fajta minőség, amit
képviselek, az mindenkiben mérce.
–– Egy kicsit hadd evezzek gyakorlatiasabb vizekre. Mennyire „izgulós” a társulat? Minden egyes
fellépés előtt hatalmas feszültséggel telve várják az előadást, vagy a
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rutinnal, a gyakorlattal ez a feszültség, izgalom eltűnik?
–– Egy előadásnál persze van feszültség, de ez egy pozitív izgalmi
állapot. Ez egy öröm, öröm adni,
és ez az érzés valahogy felülírja az
izgatottságot. Persze el kell mondani, hogy sajnos a mi színészeink
is rendelkeznek azzal a rutinnal,
amivel általában a színészek. Ez azt
jelenti, hogy sokadik előadásnál
már a zsebből veszik ki a dolgokat,
és erre bizony nagyon oda kell figyelnem. Mindig emlékeztetem
őket arra a próbafolyamatra, amin
végigmentünk, hogy mit miért is
csinálunk. Tehát mindig lépj ugyanabba a folyóba, de mindig úgy,
mintha először lépnél bele. Ez nagyon fontos. A rutin megöli a dolgokat, mindig azt az érzést kell előbányászni, amit az elején, az első
előadásoknál éreztünk.
–– És ha már a próbafolyamatot
említette. Van különbség a Baltazár Színház és más színházak próbafolyamatában? Vagy az, hogy
fogyatékkal élő színészek játszanak
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a Baltazárban, nem tesz különbséget?
–– Három évvel ezelőttig én rendeztem az előadások majdnem
mindegyikét. Három éve Kováts
Kriszta is rendez nálunk, illetve
Farkas Dorka – Harmath Olívia koreográfus-rendező páros, ők főleg
táncszínházat csinálnak. Ha őket
kérdeznénk, például Kováts Krisztát, aki ugye abszolút a professzionális Madách Színház felől jön, azt
mondaná, hogy igenis más, mert
lassabban tanulnak szöveget stb.
Én meg azt mondom, hogy azért
más, mert a mi színházunkban nem
kell hat hét alatt egy darabot előrittyenteni, mert abból semmi jó
nem lesz. A mai színházi gépezetben ez a hat-nyolc heti próbafolya-

mat, ami zajlik, nagyon kevés. Abból nem lesz minőségi produktum
a végén. Egyébként biztos valamiben más is. Sok előadásunk van,
amiben nem csak a Baltazár sérült
színészei játszanak. Például Pakson
is Müller Péter Sziámival léptek fel,
és ő is megerősítette, hogy a próbafolyamat ugyanaz. Ugyanaz a kemény koncentráció, kemény munka. Nekem szükségem van arra,
hogy megérjen az előadás. Nekem
a színészeim a múzsáim.
–– A darabok kiválasztásában, milyen szempontokat vesz figyelembe?
–– Darabválasztásnál
minden
szempontot figyelembe veszek.
A világ jelenlegi állását, a színészeimet, magamat és azt, hogy miről

kell szólnia az előadásnak ahhoz,
hogy a nézőknek adni tudjunk.
–– A színészeknek ebbe van beleszólása, vagy ez egy hierarchikus
rendszer?
–– Ez egy diktatórikus rendszer,
mint ahogy az összes színháznál.
De persze merítek a színészekből.
Van olyan előadás, amibe abszolút bele is vonom őket. Gyakran
az előkészítő fázisban az írásaikat,
gondolataikat használom, de utána a próbafolyamatnál már nem
szoktam. A két koreográfus viszont
sokat improvizáltat velük, és abból
építkezik az előadás.
–– A színészválogatásnál milyen
szempontokat vesz figyelembe?
–– Van egy kurzusrendszerünk,
ami azt jelenti, hogy a Baltazár
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Az 1998. januárban alakult Baltazár Színház Magyarországon
az egyedüli hivatásos színtársulat, amely értelmi sérült színészekből áll. A társulatot működtető Baltazár Színház Alapítvány
úttörő feladatot lát el azzal, hogy a fogyatékosságot háttérbe
szorító és a művészi sorsot előtérbe helyező látásmóddal rendelkezik. Megteremti, hogy sérült emberek a tehetségükből éljenek meg. Működésének alapja, hogy előadásai társadalmilag
ne kirekesztve készüljenek és kerüljenek bemutatásra. Az előadásokat ne „ahhoz képest” ítéljék meg, hanem önmagukért.
A társulat működésével olyan kultúrát kíván megteremteni
Magyarországon, amely a társadalmi integráció lehetőségét
nyújtja sérült embereknek. Célja, hogy tevékenysége nyomán
a sérült emberek társadalmi megítélése megváltozzon. Minél
szélesebb nézőréteget kíván megszólítani. A rendszeresen
színházba járókon kívül olyan embereket is szeretne a publikum
soraiba bevonni, akik eddig nem látogattak más színházakat,
de akiknek szociális érzékenységét a Baltazár Színház darabjai
felébresztik.
A színház óriási szerepet játszik a fogyatékosok „másságának” elfogadtatásában, út az értelmi sérült emberek számára
az össztársadalomba való integrálódáshoz. Az emberekre az
érzelmeken – a művészeten – keresztül lehet leginkább hatni.
A hatás eléréséhez az előadásaik magas színvonala a biztosíték.
Forrás: www.baltazarszinhaz.hu

Színház színészein kívül fogadunk
sérült embereket, akik szabadidős
elfoglaltságként jönnek hozzánk,
és tanulhatnak művészetet, ez a
Művészeti Központ. Ha azt látom,
hogy valaki nagyon szeretne színész lenni, jó is benne, akkor sikerülhet. Az elmúlt 2-3 évben három
ilyen eset is volt, hogy bekerültek
innen a társulatba. Színészválogatás akkor sem volt, amikor 21 évvel ezelőtt megalapítottam a színházat. Rájuk bíztam a döntést, és
ezt tartom az egyik legnagyobb
erénynek. Gondoljunk bele: egy
sérült ember, aki ebbe az állapotba beleszületik, egy élete végéig
tartó stigmát kap. A széltől is óvják a szülei, helyette döntenek. Én
21 évvel ezelőtt feltettem nekik a
döntő kérdést: ki akar színész lenni,
ki akarja a színészetet választani hi-
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Megalakulása óta a társulat
18 előadást hozott létre:
1998

Ébredések

2000

Tollasbál

2001

Gondolj rám szívesen

2002

Beckett Szimfónia

2003

Repülési engedély – angyaloknak

2004

Múló Rúzs

2005

Aki nevetve született

2007 „Picasso: A világ teremtése”
2008

Kőválasz

2009

Fiúk, lányok

2010

Arany lépés

2011

Baltazár-éji álom

2012

Baltazaricum

2013

Graffaló

2014

Boldog Óra

2016

Nézzünk bizakodva a jövőbe

2017

Pitypang

2018

Az üstökös

vatásként? Életükben először döntéshelyzetbe kerültek. És lám, milyen jó önismerettel rendelkeztek
azok, akik igent mondtak, hiszen
nagy részük ma is színész nálunk.
–– Melyek a legfontosabb tulajdonságok, amelyekkel rendelkeznie kell egy színésznek a Baltazár
Színházban?
–– Ez egy társulat, nagyon fontos, hogy ez egy olyan közösség
legyen, ami a szereteten alapszik.
A nyílt, őszinte szereteten. Ez a közösség alapja. Utána jön az, hogy
mit kell tudnia egy színésznek.
Az persze már bonyolultabb folyamat, hogy ki a jó színész. Aki egy
üres színpadon megáll, és egyszer
csak sugárzik az egyénisége? Fontos látni, hogy a színpadon ki az, aki
feltalálja magát. Ezek már szakmai
kérdések. De ezek megtanulhatók,

és akikben benne van ez a csíra,
az kibontakoztatható. És persze az
alázat is rendkívül fontos.
–– A színjáték tudja szolgálni a Baltazár Színházában dolgozó színészek integrációját?
–– Ez az alapja az egésznek. Ha az
utca embere a HÉV-en látja a mi
színészeinket, nem tudja, hogy színészek. Csak azt látja, hogy nagyon furcsák. De amikor megnézi
őket az előadásokban, akkor ég és
föld. Ez a bizonyos gondolatváltás
okozhat paradigmaváltást is. Gyakran elképednek a nézők azon, hogy
egy sérült ember adhat nekik ilyen
csodát. És ha egy emberre ilyen
hatással van, tehát úgymond megvilágosodik, akkor higgyünk abban, hogy többekre is hatással van.
És így egy egész sérült társadalom
előítélete felülírható.
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Hisztéri(kus)
Váczi Gergő | Fotó: internet
A hiszti nem válogat. Korra és persze nemre való tekintet nélkül mindenkire lecsap. Persze vannak olyan
életciklusok, periódusok, amikor többet, csak egy kicsivel többet hisztizünk vagy éppen hisztiztünk.
A kisgyerekek fejlődésének nagyon fontos állomásai ezek, amelyeket mi szülők kénytelenek vagyunk
kezelni. Az azonban, hogy hogyan tesszük mindezt, nem mindegy. Ha rosszul nyúlunk a „dologhoz”, azzal bizony életre szóló károkat okozhatunk. A későbbiekben komoly személyiségzavar léphet fel. De ha
okosan, megértően és empatikusan kezeljük a sokszor kezelhetetlennek tűnő helyzetet, azzal erősíteni
tudjuk gyermekünk lelkét, ami személyiségének erősödéséhez is hozzájárul.

MAGELLÁN
A Magellán kisgyerekeket kérdezett arról, hogy ők hogyan élik
meg a hisztit. Nagyon sok választ
kaptunk, de a lényeg zanzásítva
szinte minden esetben az volt,
hogy „Amikor anyukám nem engedi, hogy játsszak.” Persze a játékok és az édesség utáni vágy
és azok nem megkapása is gyakran okozott dührohamot a gyerekeknél. Az óvodás korosztály
bizony semmire sincs tekintettel.
Érzelmeik megnyilvánulására bármely helyszín tökéletes. Legyen
az otthon vagy nyilvános helyen,
plázában vagy éppen játszótéren.
Sokan csak bámulnak az ilyen szituációkon. A szülők pedig gyakran
szégyenkeznek a toporzékoló gyerekek miatt. Tóth-Bognár Boglárka
pszichológus szerint pedig a hiszti
nagyon fontos része a gyerekek
fejlődésének. „Ez az időszak, amikor rájön arra, hogy a világ nem
feltétlenül akarja, amit ő szeretne.
Éppen ezért akadályokba ütközik.
Ő nagyon szereti az anyukáját, nagyon szereti az apukáját, akkor is,
ha éppen egy hiszti közben megpüföli. Viszont tudja azt is, hogy ők
azok, akik a korlátot állítják, ezért
éppen akkor nagyon tudja utálni
is őket. Tehát egy nagyon nehéz,
ambivalens viszony alakul ki, és
ez ebben a dackorszakban nyilvánul meg, ilyenkor szilárdul meg az
akarata.”
Sok szülő nem tudja, mit csináljon
a gyerekével, amikor a legapróbb
vagy legtermészetesebb dologért
kezd hisztizni, például azért, mert
haza kell indulni. Ress-Szabó Brigitta ötéves kisfiával is ezeket a
momentumokat éli meg a legnehezebben. „A játszótérről nehéz
a hazamenetel. Mindig ez a legnagyobb konfliktus nálunk, a kisfiamnál, hogy soha nem elég a játszótér. Még öt perc, még tíz perc, és a
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végén mindig sírva megyünk haza,
mert hiszti van.”
És hogy mik a legdurvább tünetek
hisztiben? Meddig tud ilyenkor elmenni a gyerek?
A fiatal anyuka szerint a gyerek
ezeket a csatákat a végtelenségig
tudja folytatni. „Talán mondhatom,
hogy önkívületig, nagyon-nagyon
sír. Vigasztalhatatlan, az igazát
szeretné mindenáron véghezvinni,
de hát ez nem sikerül, mert hazamegyünk.” A szakemberek szerint

Ha a szülők helyesen kezelik a
hisztiző csemetét, az később nagyon sokat segíthet a gyereknek
abban, hogy helyesen kezelje
a haragját vagy a mérgét, már
egészen kicsi korban is meg lehet tanítani neki, hogy egy másik
személy ne legyen a céltáblája.
Tóth-Bognár Boglárka pszichológus is élt már át komoly vitákat
gyerekekkel, de szerencsére a
szakembernek van ötlete a megfelelő kezelésre. „Bizony volt,

a hiszti, ha nehezen is viselhető,
de fontos a gyerekek életében.
Ők még így vezetik le a bennük felgyülemlett feszültséget. „Pszichológiai szempontból a hiszti célja
az, hogy a feszültséget kivezesse,
és megtanulja azt, hogy őt szeretik. Ha viszont a gyerek eléri a saját
célját vele, a tudatos célját, mondjuk, hogy ő megkapja a csokit, akkor a hisztit továbbra is használni
fogja eszközként. Ezért fontos,
hogy ne adjuk meg neki, amiért
hisztizik, azt adjuk meg, amiért a
hiszti van. Tehát a szeretetet, türelmet, elfogadást.”

hogy megütött, akkor rájöttünk,
hogy egy funkciót kell adni ennek,
hogy kicsim, senkit nem ütünk,
nem bántunk senkit, de itt van
ez a párna, ebbe tedd bele most
minden dühödet, jól püföld meg,
és látszott, hogy megkönnyebbült, és meg is kérdeztem, hogy
jól vagy most már? Igen. Tehát a
dühét ki kell tennie, és ezt nagyon
fontos neki ilyen picin megtanítani, mert különben később is le
fogja nyelni.”
Egy budapesti óvodában vagyunk.
Itt is előfordul, hogy a gyerekek
hisztiznek, de az óvodavezető
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szerint közösségben sokkal kevesebb az ilyen probléma. Timmermann-Varga Edina szerint pont
azért, mert a gyerekek egymásra
figyelnek, és keretek között van a
napjuk. Pontosan tudják, hogy mikor mit csinálnak majd. „Ha az udvarról behozzuk őket, természetes,
hogy nem fognak hisztizni, hiszen
mindenki bejön az udvarról. Vagy
amikor édesség van ebéd után,
akkor nem hisztizik több darabért,
mert pont annyi darabot rakunk ki,
ahányan vannak. Nyilván ezekben
az esetekben a gyerekeknek eszükbe sem jut, hogy többet szeretnének, vagy egyedül kint szeretnének
maradni az udvaron.”
Az is kiderült, hogy akadnak olyan
napok, amikor nemcsak a gyere-

kek, de a felnőttek is hisztisebbek
az átlagosnál. A pszichológus elmondta, hogy bizony vannak hisztit befolyásoló tényezők, amelyek
mindenkire hatást gyakorolnak.
„Ezek az időjárási viszonyok. Sokszor van, hogy a szeles vagy esős
időben, amikor be vagyunk szorulva, vagy amikor nekünk sincs
olyan jó kedvünk, vagy a szülők is
úgy jönnek, hogy olyan komótos az
idő, rosszul ébredtek, akkor az egy
rizikófaktor az óvodában is, ilyenkor
jobban összezördülnek, többször
szeretnének mást, mint amit mi
szeretnénk tőlük.”
Tóth-Bognár Boglárka azt mondja,
hogy a hiszti gyakran megelőzhető, csak máshogy kell beszélgetni
a gyerekekkel. „Az egyik legprak-

tikusabb az az, hogy a gyereknek
megpróbálunk szabályokat tanítani, de nem tiltások által, hanem kikerüljük. Például nem azt mondjuk,
hogy „Ne szaladj!”, hanem hogy
„Menj lassan!”, tehát pozitív üzenetekkel.”
Sok szülő tapasztalata az, hogy
hiszti közben segít, ha cserét ajánlanak a gyereknek, hogy megnyugodjon. Például jó megoldás az,
hogy leülünk, és megbeszéljük
vele, hogy a hisztinek nincsen helye, és hiszti helyett inkább felajánlunk neki valami mást, amit együtt
csinálhatunk.
A hiszti gyakran tud kellemetlen
pillanatokat okozni, de gyakran
megelőzhető egy kis figyelemmel
és okosan megválasztott szavakkal.

MAGELLÁN

29

MIT NE TEGYÜNK
Ne ilyenkor neveljük!
Ha kitör a hiszti, legjobb, ha elfogadjuk a helyzetet. Ne ilyenkor
próbáljuk nevelni, hiszen a hisztizés alatt úgysincs semmi értelme megmagyarázni a hisztitől
magánkívül levő gyereknek, hogy
most éppen téved, és hogy mi
lenne ilyenkor a helyes cselekedet. Ilyen esetben minél kevesebb szóval, de határozottan próbáljuk a gyermeket kivonni abból
a közegből, ahol a hiszti kitört.
Ne kiabáljunk!
Akaratlanul tovább gerjeszthetjük
a hisztit, ha ingerülten rákiabálunk
a gyerekre, hogy ne hisztizzen,
vagy hagyja már abba a hisztit.
Ha megcímkézzük a viselkedését,
azzal csak felerősítjük a reakcióit.
Fontos megemlíteni, hogy bár nehéz ilyenkor higgadtnak maradni,
sokkal könnyebben bánhatunk a
hisztiző gyerekkel, ha tudjuk, mi
rejlik a hátterében, miért csinálja
a gyerek, illetve ha elfogadjuk,
hogy ez egy életkori sajátosság.
Ne büntessük!
Ne büntessük a gyereket, csak
azért, mert hisztizik. Sokan hagyják egyedül a szobában a hisztiző
csemetét, vagy tiltják el a kedvenc meséjétől egy időre. Nem
szabad, hogy a büntetés legyen
az egyetlen eszköz a tarsolyunkban hiszti esetére. Ha büntetjük,
vagy esetleg a fenekére csapunk,
egyrészt a szülői tekintélyünket
tesszük kockára, másrészt pedig
biztosak lehetünk abban, hogy a
kapcsolatunk elveszti stabil alapjait.

Ne hagyjuk magunkat zsarolni!
Sokszor előfordul, hogy a gyerek
hisztizni kezd, ha nem kanyarodunk a kedvenc fagyizója felé, ha
nem vesszük meg neki a boltban
a hetvennegyedik kisautót, vagy
nem engedjük megnézni a nagyobb gyerekek számára készült
mesefilmet. Ilyenkor beindulhat a
hiszti, és ha nem vagyunk résen,
a gyerekünk könnyen átveheti az
irányítást felettünk. Ha a kere-

teket rendszeresen az ő reakcióihoz igazítjuk, úgy igen hamar
egy utasítgató kisgyerekkel találjuk magunkat szemben, aki egy
személyben uralja a háztartást,
és zsarolja a család többi tagját.
Tehát felejtsük el azt is, hogy a
hisztiző gyereket tárgyi ajándékkal, édességgel vagy kiváltsággal
vigasztaljuk!
Forrás: www.babaszoba.hu
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Csernobil
Dicsérdi Liza, Kocsis Márk | Fotó: internet

„Tudósnak lenni annyi, mint naivnak lenni. Annyira lefoglal minket
az igazság keresése, hogy nem
számolunk azzal, mennyire kevesen akarják, hogy megtaláljuk.
De az igazság mindig ott van,
akár látjuk, akár nem, akár választjuk, akár nem. Nem érdekli,
hogy mit akarunk. Nem érdekli, hogy milyen a kormányunk, az
ideológiánk, a vallásunk. Mindig
lesben vár az igazság. És végtére is, ez Csernobil ajándéka. Míg
korábban attól féltem, mi lehet
az igazság ára, ma már csak azt
kérdezem, mi a hazugság ára.”
(Csernobil című sorozat, 5. rész)
1987 maga volt a pokol. Senki
sem gondolta volna, hogy a tapasztalatlanság, az önzőség, a
tudatlanság és a titkolózás ekkora katasztrófához vezethet. Megpróbálták lepel alá rejteni azt, ami
az emberekben pánikot kelthet,
és legfőképpen azt, ami nem felel meg a politikai elvárásoknak.
Az HBO legújabb sikersorozata
elkalauzol minket az 1987-es csernobili katasztrófa helyszínére,
és sokkolóan nyomasztó módon
tárja fel a választ arra a rengeteg
miértre, mely 33 év alatt fogalmazódott meg az emberekben.
Öt lélegzetelállító rész, amely
nem egy álmatlan éjszakát okozott a nézőknek. Ennek oka egyszerű. Kísértetiesen élethű, emberi, és minden túlzások nélkül
ragadja meg a figyelmet. Egy
olyan történet, amin nem tudja

magát egyik napról a másikra túltenni az ember.
„Az érzelmek kavarogtak bennem, voltam szomorú, zavarodott, dühös és megkönnyebbült
is” – válaszolta egy barátom, miu-

tán megkérdeztem, milyen hatást
ért el nála az alkotás.
Bűnösök és áldozatok. Pár aprónak tűnő hiba és veszélytelennek
látszó helyzet. „Több jelenetnél
nagyon izgultam, hogy helyesen
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döntsenek, de igazából tudtam,
hogy nem fognak” – fogalmazta
meg egy osztálytársam. Akkor a
vezénylőben mindenki reménykedett. Féltek, mert tudták, veszélyes végrehajtani a parancsot.
Kérdezhetjük azt is, mi ösztönözte őket? Tisztelet és némi bizalom irányítójuk felé, vagy a félelem, hogy elveszítik az állásukat?
Két dolog biztosan hiányzott.
A tapasztalat és a határozottság.
De úgy gondolom, már nem éri
meg azon gondolkozni, mi lett
volna ha... Már megtörtént, bárkit
is okolunk ezért.
Áldozatok azok, akik minderről
nem tehettek. Áldozatok azok,
akiket otthonukból átmenetileg
kitelepítettek, és azóta sem térhettek vissza. Áldozatok azok,
akik a hídon állva belehaltak a kíváncsiságukba. Áldozatok a hősök, akik életüket veszélyeztették,
és a biztos halálba rohantak, hogy
százezreket mentsenek meg.
A tűzoltók, a búvárok, a bányászok, a tudósok és minden dolgozó. Hős az a nő, aki állapotosan a
sugárfertőzést megkockáztatva
férje után ment a kórházba, és az
a gyermek, aki édesanyja életét
mentette meg azzal, hogy ő kapott a méregből.
A mindennapokban nem gondoljuk át, mit is jelent egy perc. Csernobilban megtapasztalták, hiszen
minden perccel egy lépéssel közelebb kerültek a saját sírjukhoz.
Tekinthetünk erre a történetre horrorként és tanulságként
is. Félhetünk attól, hogy ez a katasztrófa megismétlődik, de felesleges erre akár egy percet is
elpazarolni. Hiszen a technika és
a tudomány nem a semmiért fejlődik, és nem azért halt meg emberek tömege, hogy ne tanuljunk
ezekből a hibákból.
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Paks Csernobil tükrében
A Pripjaty folyó mellett fekvő kis békés településen mindenki éli
a dolgos hétköznapokat, gyermeket nevel, munkába jár, vagy éppen még tanul az iskolában. De mennyire lehet átlagos az élet egy
atomerőmű mellett?
Pripjatyban semennyire nem lett átlagos az élet.
Sokak közös munkahelye és egyben a város legnagyobb cége a
csernobili Vlagyimir Iljics Lenin Atomerőmű. Ez az erőmű az életük
talán legmeghatározóbb építménye, sőt annál sokkal több, hiszen
az itt élők java ebben az épületben dolgozik, vagy a családtagjaik
közül valaki biztosan. Így mondhatjuk, hogy kardinális létesítményről van szó, hiszen az áramellátás mellett sok ,,éhes szájat etet”.
Nos? Ismerős ugye?
Nekem kísértetiesen, bár mi, akik Pakson vagy környékén lakunk, éljük mindennapjainkat, dolgozunk, tanulunk, mi, akik közvetlen kapcsolatban vagyunk az erőművel, nekünk a mi erőművünkben nincs
semmi ijesztő. Legalábbis bízom benne, hogy itt azért pont a szoros
kapcsolat miatt mindenki tisztában van vele (hiszem, hogy tisztában kell lennie), hogy teljesen más típusú erőművünk van, mivel a
moderátoranyag nálunk nem grafit, hanem víz, a reaktorban nincs
éghető anyag, rendelkezünk mélységi védelemmel, és még egy sor
különbözőség van, ami okán nyugalomban élhetünk. De nem tenném félre az emberi tényezőt sem. Mi, akik itt élünk, ismerjük az
itt dolgozókat, és tudjuk, milyen komoly szakemberek dolgoznak
azon, hogy az áramellátás működjön, és senki se legyen veszélyben.
Ugyanakkor valami mégis hajtott sokunkat afelé, hogy nézzük a sorozatot, és vártuk a következő részt, és én is sokakkal együtt, még a
szinkron előtt látni akartuk.
Miközben néztem, rengeteg minden keringett bennem, de ezt Liza
nagyon jól körüljárja a cikkében. Egy gondolat erejéig azonban én
is kitérnék rá: a minisorozat megnézése után sokakkal beszéltem arról, nekik hogy tetszett, mik voltak azok a momentumai, amik miatt
nagyon emlékezetes marad a film. Egy-két kivétel nélkül mindenki
azt mondta, a film lélektana, ami megrázta. Az a hatalmas katasztrófa, ami az emberekkel történt, teljesen felborult a világuk. Mennyien
elvesztették az egzisztenciájukat, a lakhelyüket, a kollégáikat, a családtagjaikat, hovatovább az életüket. Jóformán az egész addigi világuk összeomlott. Bár ezt nem emelte ki más, de – *spoiler* – amikor
az ifjú katonának le kellet lőni a kutyákat, vagy amikor a tehenét fejő
néni jelenetét néztem és hallgattam végig a parasztasszony monológját, akkor döbbentem rá talán legjobban, mekkora is volt ez a katasztrófa az ő életükben. De nem csak az ő életükben... Katasztrófa
volt ez a tudósvilág életében is, lásd: utolsó rész.
Hatalmas szerencsék van, hogy nem akkor, nem ott éltünk, hanem
egy biztonságos erőmű mellett tehetjük a hétköznapi dolgainkat.
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Tiszta forrás település
Susán Janka | Fotó: Juhász Luca
Jártak már a Négyszögletű Kerek Erdő vidékén, ahol Lázár Ervin és Illyés Gyula is gyerekeskedett? Ha még
nem, tervezzenek Pálfára egy napot, amikor bejárhatják a Tolnai-hegyhát szelíd dombjainak elsimulásaként folytatódó Mezőföld találkozását. Megnézhetik a múlt század első feléből itt maradt tanyasi iskolát,
ahol a korábban említett irodalmárok is gyerekeskedtek. Majd túrázzanak egyet a Nagyerdőben egészen
Kisszékelyig. Horváth Imre polgármesterrel és Patkós Attila kulturális szervezővel beszélgettem.
–– Milyen Pálfán élni?
Horváth Imre: – Nekem ez az otthonom, a családom, a munkám,
az elképzeléseim, a terveim helyszíne. Próbálja az ember egy ilyen
kistelepülés lehetőségeiből kihozni a maximumot, ami nem mindig
egyszerű, de azért vagyok ebben
a pozícióban, hogy próbálkozzak.
Egyedül ez nem megy, emberek és
közösségek közreműködése szükséges. Nálunk a mindennapokban
az egyik leghangsúlyosabb, hogy
hogyan lehet az embereket elérni, ezért támogatjuk a közösségi
szervezetek létrehozását, működését. Nélkülük nem igazán tudnánk
eredményt elérni, csak így, a segítségükkel, aktivitásukkal. A több-

ség jövőjét kell szem előtt tartani,
szolgálni a település érdekeit, ami
időnként azt jelenti, hogy nem lehet minden egyedi igénynek megfelelni.
–– Ez miben mutatkozik meg?
Patkós Attila: – A közösségi rendezvényeknek nem csak az a célja, hogy a közízlést kiszolgáljuk.
A helyi civilekkel is együttműködve
szeretnénk egy kicsit magasabb
szintre emelni az itt élők elvárásait,
mert ha nem találkoznak nívósabb
programokkal, nem is alakul ki az
igény ezek iránt.
–– Mekkora a település?

Horváth Imre: – Olyan ezerötszáz
körüli az itt élők száma, és sajnos
eléggé elöregedő. Az elvándorlás
is jelentős, a külföldi munkavállalás
is jelen van. Ez egy olyan probléma, amit itt a településen nem tudunk megoldani. Lehetőségeket
próbálunk keresni arra, hogy élhetőbbé tegyük a települést. Ennek
az egyik alapja, hogy a meglévő
közösségeket próbáljuk egymáshoz közelíteni.
–– Milyen meghatározó közösségek alakultak?
Patkós Attila: – A táncos hagyományok ápolása a célja a Pálfai
Hagyományőrző Néptáncegyesületnek, és mellette egy népdalkör
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is alakult. Jól működő szervezet a
Pálfai Öreghegyi Borkedvelők Baráti Köre, amely idén már hetedik
alkalommal rendezte meg a Pálfai Pinceszer rendezvényt. A híre
már jóval túllépett a falu határain,
az ország több pontjáról érkeznek,
jó lehetőség a máshová költözők
hazalátogatására. A sportolási lehetőség is adott a Pálfai Sportegyesület által. A Szülőföldünk
Nagyjai Emlékbizottság elsősorban
Illyés Gyula és Lázár Ervin emlékét
és munkásságát gondozza. Minden
évben megrendezik a Lázár Ervinnapot, ahol a környező települések
diákjai is fellépnek. Nem versengenek egymással, az értékelőbizottság célja, hogy pozitív megerősítést
adjon a fellépők részére. Ősszel Il�lyés Gyula szavalóversenyt tartanak
a rácegresi emlékháznál, ahol Illyés
Gyula és Lázár Ervin is az első elemi
osztályait végezte.

–– Egy ilyen kis település, és két
ekkora irodalmárral büszkélkedhet!
Horváth Imre: – Igen, az itt élők
ebbe születnek bele, de egy kisiskolás ennek a jelentőségét még
nem biztos, hogy felfogja. Egy hétnyolcéves gyereknek Illyés Gyula művei még nem valók, de ott
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van Lázár Ervin, akiből pedig igazándiból nem lehet kinőni. Ezért
is támogatjuk az emléküket őrző
szervezeteket, hogy segítsenek
tudatosítani az itt élőkben a település múltjának ezen meghatározó emlékeit. Hiszen vannak most
is olyan kisiskolásaink, akiknek a
nagyszülei, szülei még személye-
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sen ismerték Illyés Gyulát és Lázár
Ervint, egyedi emlékeket, történeteket őriznek róluk.
–– Érdemes ellátogatni Felsőrácegrespusztára az iskolamúzeumba.
Horváth Imre: – A kiállítás anyaga
1987-ben készült, szeretnénk majd
a mai kornak megfelelő színvonalúra alakítani. Aki kíváncsi egy, az
1900-as évek első feléből eredeti
állapotban megmaradt tanteremre,
szeretne Illyés Gyula életéről többet megtudni, és az iskolához tartozó kis kápolnát megnézni, azt szeretettel várjuk. Az országban nem sok
helyen találkozhat ilyen iskola- és
kápolnaegyüttessel. A látogatást
össze lehet kapcsolni a környező települések látnivalóinak megismerésével, egy túrázással, gasztronómiai
élményekkel. Terveink között szerepel ezeket a látnivalókat egyszer
rendszerbe foglalni, programajánlót készíteni hozzá.

–– Gondolkodtak már ezen?
Horváth Imre: – Igen, csak nem
egyszerű, mert szerintem a településvezetők részéről volt eleinte
egy alapvetően hibás elgondolás.
Amikor elkezdődtek az uniós pályázatok, akkor mindenki mindent

akart. Pedig minek ugyanazokat a
látványosságokat létrehozni közeli
településeken? Ennek eredményeként kihasználatlanok lesznek ezek
a helyek, nem fognak látogatókat
vonzani a környékről. Jó példaként
említhetem a Sióhoz kapcsolódó

Pálfa történelme
Az emberi élet nyomai a kőkorszaktól kezdve kimutathatók a környéken.
A honfoglalás idején a fejedelmi családhoz tartozott, a kora Árpád-korban
valószínűleg besenyő népesség lakta. 1543-ban került török uralom alá.
A hódoltság idején a vidékre érkező szerb, azaz rác népesség miatt jelent
meg a környékbeli falvak nevében a rác előtag. A XVIII. században vásárlás
útján került az Apponyi család birtokába, az uradalmi cselédek éltek Felsőrácegresen. A gyermekeik részére építtette a most múzeumként üzemelő
tanyasi iskolát Gróf Apponyi Sándor. A rendszerváltás óta sajnos folyamatosan csökken az itt élők száma. Három templom is található itt: evangélikus,
református és katolikus. A településnév eredetének van egy legendája is,
miszerint egy Pál nevű pap élt a településen, és portáján egy hatalmas fa
állt. Az akkori természeti környezetet mocsaras vidéknek képzeljük el, amikor főleg csónakkal közlekedtek, és ehhez jó tájékozódási pont volt Pál fája.
Történetileg első írásos említése a 13. századból származik. A falu elődtelepülése, nevét feltehetőleg az Apor nemzetség egyik tagja után kapta.
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tervezett megyei fejlesztéseket.
Kerékpárút és megállóhely fog a
közeljövőben épülni, mert már elnyert pályázatokról beszélünk.
A fejlesztéshez kapcsolódva össze
lehetne fűzni az érintett települések látnivalóit, akár többnapos
programot kínálva az ideérkezőknek. Ehhez a környék nyolc-tíz településének össze kellene fogni, jól
megtervezni. Még az itt élők foglalkoztatásán is segíthetne. Alapvetően mezőgazdasági település
vagyunk, viszont a mezőgazdaság átalakult a rendszerváltás óta.
A korábban több száz főt is foglalkoztató termelőszövetkezeti rendszer helyett komoly gépesítéssel
dolgozó gazdaságok működnek,
ahol nagyon alacsony létszámmal
dolgoznak.
–– Melyek a természeti értékei a
településnek?
Patkós Attila: – A Tolnai-hegyhát
utolsó vonulatai itt találkoznak a
Mezőfölddel. A Sió-csatorna és a
Sárvíz változatos életteret biztosít a
vizes élőhelyeket kedvelő őshonos
állatoknak. Ezzel szemben a hegyháti erdők kiváló életteret biztosítanak olyan nagyvadaknak, mint a
gím- és dámszarvas, a kirándulók
számára pedig csalogató túrahelyszín lehet. Régebben a településen
jellemző volt a halászati kultúra, a
régi öregek merítőhálóval fogták
a halat, mára ezt a módszert már
csak néhány, ezt a hagyományt követő halász alkalmazza. Az Öreghegy a szőlőtermesztők, pincék,
présházak és borászok birodalma,
a falutól néhány kilométerre található már a dombvidéken. Szép panoráma tárul onnan a településre
és a Mezőföld távolabbi részeire.
Az itt rendezett Pinceszerre idén
már Hollandiából és Namíbiából is
érkeztek érdeklődők.
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Lázár Ervin: A Hétfejű Tündér – Rácegresi és Pácegresi (részlet)
„– Így igaz – bólintott Ajahtan Kutarbani –, tudom, az alattvalóm nem nagyon
szeretett korán kelni, de azért mire én fölkeltem, addigra ő is mindig felkászálódott. Jól megvoltunk. Jó füle volt az alattvalómnak. Azért is hallotta meg azt
a furulyás legényt.
– Aki a Négyszögletű Kerek Erdő közepén lakott egy faluban.
– Úgy bizony. A falut, ha jól emlékszem, úgy hívták: Rácpácegres. Onnan jött
ez a legény. Rácegresi volt a neve. No, hát megállt ez a Rácegresi az ablakom
alatt, és elkezdett furulyázni. Hát olyat még nem hallottunk, se én, se az alattvalóm! Csak tátottuk a szánkat az ámulattól.
– A szakállad nyúlt egy araszt.
– Kettőt. Mert mit művelt Rácegresi azzal a furulyával! Ha azt én el tudnám
mondani!
– Trillázott, sírt és nevetett a furulyája – mondta Babó Titti –, kesergett, röpdösött, vidított, szálldosott. Ringatott.
– Ahogy mondod – helyeselt Ajahtan Kutarbani király –, a végén le is dobattam
neki az alattvalómmal egy aranyat.
– Alighogy elment Rácegresi – folytatta Babó Titti –, jött ám egy másik furulyás.
– Jött – vette át a szót a király. – Ez is Rácpácegresen lakott. Úgy hívták, hogy
Pácegresi. Ez is nekikezdett furulyázni. Na de még olyat! Olyan szörnyűségeset! Én is meg az alattvalóm is befogtuk a fülünket.
– Mert recsegett, nyitt és nyekegett a furulyája – mondta Babó Titti –, csúszott-mászott, kornyikázott. Zötyögtetett.
– Ahogy mondod – helyeselt a király. – Rögtön le is dobattam egy aranyat az
alattvalómmal ennek a Pácegresinek, csak hagyja abba a vernyákolást.
– S aztán ez így volt mindennap?
– Így – bólintott a király. – Előbb jött Rácegresi, és kapott egy aranyat a játékáért, aztán jött Pácegresi, és ő is kapott egy aranyat, csak ne játsszon egy
hangot se.
– Mind a kettő ebből az egy aranyból tartotta el a családját Rácpácegresen.”
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Játékos múzeum
Bencze Eszter | Fotó: Juhász Luca
Az Atomenergetikai Múzeum (AEM) tevékenységében, a múzeumpedagógiai foglalkozásokon és a családi rendezvényeken is egyaránt fontos szerepet kap az élmény, az aktív részvétel. A játszva tanulás a
leghatékonyabb ismeretszerzés, hiszen ezáltal a befogadás és megismerés is sokkal könnyebb. A hagyományos eszközök és technikák mellett az aktivitásra ösztönzés egyik legjobb eszköze is a játék, a
modern virtuális eszközök különösen hatékonynak bizonyulnak.
Néhány bevált gyakorlat a múzeum hétköznapjaiból:
Az ifjú fizikusok egyhetes tábora
(2019. június 17–21.) mindennap
kínált valami izgalmas játékot a

résztvevőknek. A szabadulószobából űrbéli rejtvények megoldása
után juthattak ki; a pécsi Zsolnay
negyedben játékos kísérleteket
láthattak a villamosság témakö-

réből, ugyanitt a JátechTérben
szabadon játszhattak ügyességi,
logikai, sport-, akció-, és stratégia játékokkal; a Mecsextrém Park
változatos szabadidős programot
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is várták a látogatókat, mint például a Kalandtér. A bátor fiatal jelentkezők az Atomerőmű Tűzoltóság
segítségével ügyességi feladatok
kipróbálásával – via ferrata pálya,
vizes célba lövés stb. – szerezhettek tűzoltói tapasztalatot, ezáltal
játszva kerülhettek közelebb a tűzoltók fontos munkájához. A Múzeumok Éjszakájának programjai
az 50 évvel ezelőtti jeles eseményekhez kötődtek, a holdra szállás
évfordulója alkalmából űrhajós legómozaikfalat építhettek közösen
a látogatók. A fizikakísérletekkel is

kínált. Kedvelt programelem volt
a csillagászati szavakkal játszott
stratégiai játék, a számháború is.
Az AEM rendszeresen csatlakozik
olyan országos múzeumi rendezvényekhez, mint például a Múzeumok Éjszakája, melyet minden
évben a városi múzeummal közösen szervezünk. Játékos és kísérletező szemléletünk már ebben is
megmutatkozik, de abban is, hogy
idén, június 22-én már másodszor
szerepelt programelemként egy
közös játék. A Múzeum körút c.
pecsétgyűjtős feladattal értékes
nyereményekért tehették próbára
magukat a látogatók. A rendezvényen olyan további érdekességek
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a gravitáció témakörét mutattuk
be. Az érdeklődők kipróbálhatták
a legújabb virtuális eszközt, a kiterjesztett valóság (AR) technikát,
mely fejlesztés segítségével 3Dben jelennek meg a múzeum tárgyai, és animációkon keresztül ismerhetőek meg többek között az
erőmű építésének szakaszai.
A tanév során rendszeresen zajló
múzeumpedagógiai foglalkozásokon is játékos formában, a gyerekek bevonásával, aktivitásra ösztönözve visszük közelebb hozzájuk a
természettudományi ismereteket.

38

ATOMERŐMŰVET ÉPÍTÜNK

Megkezdődött a Paks II. Atomerőmű első
felvonulási épületeinek kivitelezése
Paks II. Zrt. | Fotó: Paks II. Zrt.
Kezdetét vette a Paks II. Atomerőmű területén az első felvonulási épületek kivitelezése 2019. június
20-án – tájékoztatott Mittler István, a Paks II. Zrt. kommunikációs igazgatója. Ez alkalomból Süli János,
a projektért felelős tárca nélküli miniszter Alekszandr Hazin, az orosz fővállalkozó, az ASZE Mérnöki
Vállalat Rt. Paks II. projektigazgatója, Lenkei István, a Paks II. Atomerőmű Zrt. vezérigazgatója és Sáray
Zoltán, a kivitelezést végző KÉSZ Építő és Szerelő Zrt. vezérigazgatója társaságában tekintette meg az
építkezést.
A Paks II. Atomerőmű felvonulási
területén megkezdődött az első
épületek kivitelezése. A munkálatok indítása kapcsán tartott bejáráson Süli János, a Paks II.-projektért felelős tárca nélküli miniszter
hangsúlyozta: atomenergia nélkül
nincs olcsó áram, nincs rezsicsökkentés, nincs klímavédelem.
A projekt ezen szakaszában a felvonulási területen összesen több
mint 80 kiszolgálóépület létesül,
irodaházak, szerelőcsarnokok, raktárak épülnek. Ezek a létesítmények a két új atomerőművi blokk
kivitelezéséhez szükségesek.

A magyar gazdaság hosszú távú
versenyképessége szempontjából
kulcsfontosságú, hogy a magyar
emberek és a hazai vállalkozások
olcsó villamos energiához jussanak kiszámítható, hazai forrásból
– hangsúlyozta Süli János.
A Paksi Atomerőmű két új blokkjának tervezéséért, megépítéséért
és üzembe helyezéséért felelős
tárca nélküli miniszter kifejtette: a
Paksi Atomerőmű nélkül nincs olcsó energia, és nem tartható fent
a rezsicsökkentés sem, mert a Paksi Atomerőmű nélkül minimum
40%-kal drágábban tudnánk csak

áramot előállítani, megújulóalapú energiát pedig csak a paksi ár
háromszorosáért. Ez azt jelentené,
hogy egy magyar családnak havi
szinten is sok ezer forinttal lenne
drágább az áram ára.
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH)
legfrissebb nemzetközi ár-összehasonlító vizsgálata alapján az
EU-országok közül csupán Bulgáriában volt olcsóbb a villamos
energia a lakossági fogyasztók
számára, mint Magyarországon.
Ennek az előkelő helynek a megtartásához elengedhetetlen az
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atomenergia hosszú távú alkalmazása. Ezért is kiemelten fontos,
hogy megépüljenek az új blokkok
– fejtette ki a miniszter.
Az atomerőműre a klímapolitikai
célok eléréséhez is szükség van,
ott, ahol bezárták az atomerőműveket, ugrásszerűen megnőtt a
környezetszennyezés. Például Németországban, ahol az atomerőművek kivezetése mellett döntöttek, egyrészt nem tudják teljesíteni
a 2020-ra tervezett kibocsátáscsökkentési célokat – tekintettel
arra, hogy az időjárásfüggő megújulók miatt fosszilis erőművekre
kénytelen támaszkodni –, másrészt
a németek háromszor annyit fizetnek 1 kWh áramért, mint a magyarok – tette hozzá.
Az atomerőművek szén-dioxid kibocsátása nélkül termelnek ipari
mennyiségben villamos energiát.
Ezért is fontos alappillére Magyarország klímapolitikájának – a napenergia részesedésének növelése
mellett – a nukleáriserőmű-kapacitás hosszú távú fenntartása –
mondta.
Emlékeztetett arra is, hogy jelenleg az áramigény harmadát importból – jellemzően a környező
országok fosszilis erőműveiből
származó villamos energia vásárlásával – fedezi Magyarország. A klímavédelmi célok elérése mellett
tehát az importfüggőség mérséklése szempontjából is kulcsfontosságú a Paks II.-beruházás, külföldi
erőművekre nem lehet alapozni
hazánk ellátásbiztonságát.
Alekszandr Hazin, aki a Roszatom
mérnöki divíziójához tartozó ASZE
Mérnöki Vállalat Rt. alelnöke,
hangsúlyozta, hogy a felvonulási
épületek létesítésével fontos mérföldkövéhez érkezett az orosz–magyar kormányközi megállapodás
alapján megvalósuló Paks II.-pro-
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jekt. Ezekkel a munkálatokkal
megkezdődnek az előkészületek a
Pakson megépülő két új blokk létesítéséhez, a telephelyen innentől folyamatos lesz a munkavégzés. Hozzátette: a tender nyomán
megbízható magyar partnerre tettek szert a KÉSZ Csoport által.
Ezek a blokkok a világ egyik legkorszerűbb és legbiztonságosabb
technológiáját képviselik, a 3+ generációs erőművek közé tartoznak.
Az új egységek biztonságosan
működnek majd, ellátva Magyarországot szén-dioxid kibocsátásától mentes, tiszta és olcsó villamos
energiával a legalább 60 éves garantált üzemidő, illetve a lehetséges üzemidő-hosszabbítás során
– hangsúlyozta Alekszandr Hazin.
Lenkei István elmondta: a társaság
megrendelőként abban érdekelt,
hogy kiváló minőségben valósulja-

felelnek a legszigorúbb nemzetközi, magyar, illetve európai biztonsági előírásoknak – fűzte hozzá a
vezérigazgató.
Sáray Zoltán, a KÉSZ Zrt. vezérigazgatója elmondta: az orosz fővállalkozó által a Paks II. Atomerőmű felvonulási létesítményeire a
legjobb ajánlatot adta a társaság,
így fontos megbízást kapott. A sikerhez hozzájárult a vállalat eddigi számos nemzetközi referenciája
mellett az, hogy saját erőforrásaira
tud támaszkodni.
Mindezek garantálják, hogy Magyarország egyik legnagyobb építőipari cégcsoportjaként a KÉSZ
Csoport az eddigiekhez hasonlóan, határidőre és a legmagasabb szakmai színvonalon adja át
a felvonulási épületeket. A vállalat,
amely hirdeti, hogy a tudásra épít,
érdekelt a Paks II. Atomerőmű épí-

nak meg a Paks II.-projekt kivitelezési munkálatai. Ennek érdekében
a Paks II. Zrt. szorosan együttműködik a fővállalkozó ASZE Mérnöki
Vállalat Rt.-vel.
A felvonulási terület létesítményeinek kivitelezésével párhuzamosan
zajlik a két új paksi blokk létesítési
engedélyéhez szükséges, mintegy
300 ezer oldalas műszaki tervdokumentáció összeállítása, amely
azt hivatott igazolni, hogy az új
blokkok tervei maximálisan meg-

tési-szerelési munkálataiban való
részvételben is – jelentette ki a vezérigazgató.
Mittler István, a Paks II. Zrt. kommunikációs igazgatója elmondta,
hogy a bejárás résztvevői megtekintették az építési területet és a
már korábban elkészült 22/11 kVos transzformátorállomást, amel�lyel a megrendelő Paks II. Zrt.
biztosítja az orosz fővállalkozó
számára az építési munkálatokhoz
szükséges villamos energiát.
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REND A LELKE

Játékszabályok a
kibertérben

Susán Janka | Fotó: internet

Belegondolt már abba a kedves Olvasó, hogy mekkora infrastruktúra, hány ember munkája szükséges ahhoz, hogy egy ingyenes levelezőrendszert vagy közösségi alkalmazást használni tudjon? Hol
vannak ezek az informatikai eszközök? Kik üzemeltetik, és vajon miért éri meg nekik? De vajon mit
is adunk ezért az ingyenes szolgáltatásért cserébe? Mert azt mindenkinek tudnia kell, hogy ingyen
ebéd nincsen.
Akkor mit is adunk cserébe? Információt magunkról.
Ennek hallatán legtöbben mindjárt azt kérdezik, de hát ki kíváncsi rám? Kit érdekel az, hogy mit
mondok, mit választok én?

Azt kell hogy mondjam, rettentően sok embert, köztük olyanokat,
akik legális eszközökkel szerzik
meg ezeket az információkat, de
olyanokat is, akik kiberbűnözői körökből jönnek.

Mi most maradjunk a legális környezetben.
A mai világban hatalmas gazdasági, pénzügyi tömörülések alakultak ki, vállalatok, amelyek gyakorlatilag egy kézben vannak.

REND A LELKE
Ez elősegíti az együttműködésüket az üzemelésük során megszerzett információk felhasználásában
is, hiszen egy érdekkörbe tartoznak.
Az egyik ilyen óriáscég a Google,
amelynek alkalmazásait nap mint
nap használjuk, magunk után
hagyva rengeteg nyomot a kibertérben. Nézzük át, mit is tudnak
meg rólunk ezeket használva.
Az egyik legelterjedtebb böngésző a Google Chrome, sokan
használjuk ezt, hiszen az egyik legbiztonságosabb, amelyben automatikusan aktualizálódnak a frissítések, így kezelve a felfedezett
biztonsági réseket. A szörfözésünk során eltárolódnak a böngészési előzményeink, teljes képet
mutatva az érdeklődési körünkről,
a vásárlási szokásainkról, az utazási terveinkről, és még sorolhatnám. Egy-egy oldalt meglátogatva rögtön kapjuk a tájékoztatást
és adjuk a beleegyezésünket a cookie-k használatához. Ezek is persze a mi „érdekünket” szolgálják,
hiszen megjegyzik milyen termékeket néztünk meg egy shopban,
és utána reklámokban biztosan
vissza fognak köszönni ránk, megfelelve a vásárlói társadalom elvárásainak.
Utazás tervezésekor rögtön a
Google Mapshez nyúlunk, amelyben virtuálisan szinte bárhová ellátogathatunk, végigsétálhatunk
akár Párizs utcáin is. Ezekből a kis
kutakodásainkból látszik, hogy
mely kultúrákhoz vonzódunk, hol
töltjük szívesen az időnket. Amikor pedig a konkrétan utazunk, az
alkalmazás rögzíti a megtett útvonalakat. Tulajdonképpen egy privát térképet tárol rólunk – ahogy
ez a tájékoztatójukban is olvasható –, ahol a bejelentkezett eszközeinkkel járunk.

Amikor valamit tudni szeretnénk,
mivel keresünk rá? Nagy valószínséggel a Google-keresővel. Ezt
használjuk, ha kíváncsiak vagyunk
egy betegség pontos tüneteire, annak lehetséges kezelésére.
Ha éppen valamilyen képzésre járunk, és egy házi dolgozatot kell
készítenünk, akkor ezzel keressük
meg a kapcsolódó információkat.
A Google személyre szabhatja hirdetéseinket a Google-szolgáltatásokban (például Keresés, YouTube), illetve az olyan webhelyeken
és alkalmazásokban végzett tevékenységeink alapján, amelyek
partneri kapcsolatban állnak a
Google-lal.
YouTube-videó megtekintésekor
elmentik a fiókunkba a videók címét, az eszközazonosítóinkat, az
IP-címeket, a cookie-k adatait és a
földrajzi helyet.
Az egyik legismertebb levelező a
Gmail, amelyre ha regisztrálunk,
megadjuk a nevünket, születési dátumunkat, biztonsági okokból még a telefonszámunkat is, és
ezek után itt tároljuk a levelezésünket. Ebben lehetnek igazán érzékeny információk is, gondoljunk
mondjuk orvosi vizsgálatok eredményeire. Az új EU-s adatvédelmi
rendelet életbe lépése óta, sokat
változott a személyes adataink kezelése a Google által. Amikor létrehozunk egy fiókot, el kell fogadnunk az adatkezelési irányelveket.
Érdemes nem rögtön kipipálni és
továbblépni, mert az alapvető beállításokban hozzájárulunk minden
adatunk Google általi felhasználásához. Ha viszont belemegyünk
a részletekbe szűkíthetünk ezen.
Az irányítás a mi kezünkben van,
ahogy a Google is írja.
Hogyan hagyhatunk rendet magunk után a neten? Nézzük végig,
milyen lehetőségeink vannak a
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rögzített tartalmak csökkentésére
(a beállítási lehetőségeket a Gmail-
fiókunk jobb széléről, a keresztnevünk kezdőbetűjére kattintva –
mintha a kijelentkezni szeretnénk
– az „adatvédelemre” kattintva,
majd ott az Adatvédelmi beállításokon belül az Adatvédelmi áttekintő megnyitásával tudjuk elérni):
• Az internetes és alkalmazástevékenységek – ezekbe tartoznak a böngészőelőzmények, a
kereséseink, az ahhoz kapcsolódó adataink: beállíthatjuk,
hogy ne mentse a saját internetes és alkalmazástevékenységeinket a fiókunkba.
• Hirdetések személyre szabása: beállíthatjuk, hogy csak
olyan hirdetéseket lássunk,
amelyek nincsenek személyre
szabva.
• A YouTube keresési és megtekintési előzményei: ha meg
tudunk lenni anélkül, hogy ne
a keresési előzményeink alapján kapjunk ajánlásokat, akkor
beállíthatjuk, nem mentjük a
keresési előzményeket.
• Helyelőzmények: beállíthatjuk
ezek mentésének tiltását.
• Hangtevékenységek: hang- és
hangbeviteli felvételeket is tárolhatnak rólunk, hogy segítsünk a Google-nak a hangunk
felismerésében és a beszédfelismerés
fejlesztésében.
Ha ezt nem szeretnénk, ezt is
letilthatjuk.
Az internetezés játéknak tűnhet
sokak számára, emiatt érezhetik
úgy, hogy kitárulkozóbbak a netes
avatárjukban, mint a valós hétköznapiban. Az internet azonban nem
felejt, már sok neves személyiség
mondott le korábbi felelőtlen
posztjai miatt. Érdemes a netet is
a való élettel hasonlóan kezelni,
mert nem játék a kibertér.
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Több mint játék
Susán Janka | Fotó: saját archívum
Körmöczi Zoltán rollerrel érkezett az interjúra. Felnőttként talán azok rollereznek – mert valljuk be nincsenek
sokan –, akik szeretik, ha újból kicsit gyerekek lehetnek, átélhetik ismét gyermekkoruk ezen kedves élményét,
vagy egyszerűen praktikus emberek. Nála inkább arra gondolok, hogy tényleg játékos alkat. A beszélgetés
alatt kiderült, a játékpaletta számára elég széles, most elsősorban a legóépítésről faggattam. Pakson a művelődési házban volt már kiállítása is, de olvashatják majd, hogy nemcsak itt, hanem az ország számos pontján.
Azt gondoltam, gyerekkora óta profi legós, ám kiderült, hogy ez csak néhány éves, már felnőttként kialakult
szenvedély. Gondolták volna, hogy rajta kívül elég sokan vannak ezzel így, nemcsak itthon, hanem világszerte?
–– A játék a mindennapjaid része?
–– Abszolút. Igazándiból mindig
játszottam valamit. Számítógépes
stratégiai játékokat, társasjátékokat. Manapság a társasjátékok is
reneszánszukat élik, próbálok mi-

nél többet kipróbálni, csak hát nagyon időigényes.

Engem soha nem zavart, hogy mit
szólnak hozzá mások.

–– De most már van rá indokod is,
hiszen kicsi gyerekeitek vannak.
–– Nekem nem kellett különöseb
ben indok.

–– Viszont nálad a legózás profi szintre emelkedett már, gondolom, gyerekkorod óta az egyik
kedvenced.

TÚL A SZAKMÁN
milyen nagy öröm volt számomra,
és igazából ő lepett meg néhány
kisebb készlettel. Ezek csak olyan
jelzés értékűek voltak, de elegendőnek bizonyultak ahhoz, hogy a
neten utánanézzek néhány dolognak.

–– Nem. Akkoriban csak néhány
kisebb készletem volt. Különleges
ünnepnapnak számított, ha kaptam egy újabbat. Hat évvel ezelőtt
kezdtem el komolyabban legóépítéssel foglalkozni, és ezekben az
időkben megnéztem a régi készleteimet is. Ezek legnagyobbika egy
kilencvenhét darabos, ami nem
mondható nagynak, sőt, inkább kifejezetten kicsinek.
–– Hogyan került előtérbe ismét?
–– Teljesen véletlenül. Egy hétvégi
ebédnél a szüleimnél megtaláltam
a régi kalózos „gyűjteményemet”,
ami olyan hét-nyolc kisebb és közepes készletből állt. Már vagy húsz
éve nem nyúlt hozzá senki, így tökéletes állapotban voltak. Szépen
összeraktam, és otthon két szabad
vitrinpolcra „kiállítottam” őket.
A feleségem látta, hogy az építés

–– Mit találtál?
–– Vannak, akik nagyon komolyan
foglalkoznak ezzel, akár óriási terepasztalokat építenek. Elkezdtem
nézegetni, hogy ezek milyen jópofák, tetszett, amiket kreáltak. Volt
egy legós blog, aminek az volt a
szlogenje, hogy „a felnőttek az interneten legóznak”. Kiderült, hogy
itthon is több fórumot hoztak létre
e téma köré. Ahogy olvasgattam
a tapasztalatokat, beszélgettem,
óhatatlanul is bővítettem a készleteimet. Nem kell nagy tételekre
gondolni, teljesen vállalható volt a
dolog. Egy év is eltelt, amíg addig
eljutottam, hogy építsek valami
sajátot. Addig csak a megvásárolt
készleteket raktam össze, nézegettem mások munkáit. Ezek az első
sajátok egészen kicsikék voltak,
konkrétan 16 × 16 kocka méretűre
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kell gondolni, ami centiben 12 × 12.
Ekkor még csak ehhez tudtam az
alapanyagot egy témában összeszedni. Lassan persze bővültek
a készleteim, egyre méretesebb
dolgok épültek, és eljutottam az
első terepasztalig. Csatlakoztam
egy klubhoz is, először csak virtuális tagként. Budapesten hirdettek
egy vendégkiállítói versenyt, ahol
sikerült megcsípnem a második
helyet. Egyszer elmentünk családilag Debrecenbe egy hosszú hétvégére, ahol a két négyzetméteres
terepasztalommal közönségdíjat
nyertem. A szervezők meghívtak
a klubba, és utána elég gyakran
jártam velük kiállítani, rendezvényekre.
–– Milyen témákat építettél? Honnan jönnek az ötletek?
–– Igazából azokban a témákban
építek, amiket egyébként is nagyon szívesen olvastam. A gyerekkori fantasytörténetek, regények,
sorozatok, de számítógépes élmények alapján is. A fantasyvonulatot
erősítette, hogy egy időszakban
sokat játszottam a World of War
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crafttal. A Gyűrűk urát akkor olvastam, amikor még nem volt ilyen
trendi, de amikor megjelentek az
ilyen témájú készletek, azokat nyilván beszereztem. Részt vettem jó
pár tematikus netes nemzetközi
építőversenyen is ehhez kapcsolódva. Némelyiken akár 270-280
versenyző is elindult, abból 128 ke-

–– Miért szerettél kiállításokra járni?
–– Amikor elkezdtem, akkor kíváncsi voltam arra, hogy mit szeretnének a gyerekek meg a látogatók
látni. Általában a gyerekprogramokért voltam felelős, ahol igyekeztem minél többet beszélgetni.
Játszóházban foglalkoztam velük,
építőversenyeket vezettem, ahol
csak mondták-mondták-mondták
a vágyaikat, kívánságaikat. Egy
ilyen hétvége mentálisan és fizikálisan eléggé leterhelte az embert,
de hatalmas élmény volt. A beszélgetések alatt pedig kijött, hogy
mire kíváncsiak a gyerekek. Mert
a felnőttek építményei általában
nem a gyerekek vágyairól szólnak.
–– Mire kíváncsiak a gyerekek?
–– Volt például a Legónak egy
meglepően nagy sikert aratott sorozata, a Ninjago. Építettem ahhoz, amit imádtak. Most van egy
északi sarkos, télapós terepasztalom, ami nagyon népszerű szokott
lenni. A „komoly” témák – mint a
városok, vonatok – engem teljesen
hidegen hagynak. Nincsenek harminc négyzetméteres óriási terepasztalaim sem.

rült a következő körbe, majd minden feladat után feleződött a továbbjutók száma, és volt párszor,
hogy bekerültem a legjobb nyolc
közé.
–– Mennyi időt adott a zsűri az építésre?
–– Elég feszített volt a tempó,
mert olyan egy-másfél hét volt a
következő téma megvalósítására.
Volt például olyan feladat, amikor
a Gyűrűk ura filmzenéi alapján kellett egy pályaművet megtervezni.
Jó móka volt, sokszor egészen elvont, elgondolkodtató.

–– Ekkora méretű építményeket
eltárolni egyáltalán hogyan lehet?
–– Nem is lehet, a két-három
négyzetméteres terepasztalaim is
szét vannak szedve, és be vannak
dobozolva. Tulajdonképpen csak
rendezvényeken kerültek elő.
–– Egy ilyen kiállítást úgy képzeljünk el, hogy újra fel kell építened
a kompozíciókat?
–– Hogyne! Minden egyes kiállításra újra kell építeni.
–– Hogy képzeljük el a legókész
leteidet? Mennyi legód van?

–– Nem tudom.
–– Hogyan érdemes tárolni a legókat?
–– Nekem a többsége csavarszor
timentekben van. Egyenként 32
fiókosak, és ezekből van, hogy is?
– számol fejben –, olyan 30 darab.
Az egyik szobánk egy lekerített sarkában tárolom az elemeket, ahol a
falra felfúrva sorakoznak a dobozok az általam kialakított logika
szerint, színenként és típusonként
csoportosítva. Ebben a rendszerben bármit pillanatok alatt megtalálok. Az U alakú sarokban van egy
szép nagy asztalom is. Korábban,
amikor építettem, az egész nappalit beterítettem, és az hosszú távon
nem volt vállalható. Főleg, amikor
még kiállításokra jártam. Éjjel sokáig építettem, de a kislányom
ekkor még otthon volt, így amikor
hazaértem, mindig azzal kezdtem,
hogy megnéztem, mit szedett le
napközben. Kőmíves Kelemen
módjára ment a dolog.
–– Amiket eddig megépítettél,
azokról van leírásod is?
–– Igen, ezek alapvetően modu
lárisan vannak összerakva, és fotózással dokumentálok. Van egy
fotó, hogy milyen az alaplapok elhelyezése, hogyan épülnek rá a
szintek. Ezek alapján viszonylag rugalmasan lehet telepíteni.
–– Könnyen megy az építmények
kitalálása?
–– Intuitív módon építek, tehát
előre nem tervezem meg, nem
használok digitális tervezőprog
ramot. Emiatt rendkívül lassan
haladok. Ha egy kockának az elhelyezkedése nem tetszik, simán
visszabontom, akár többször is.
De nagyon régen láttam a saját terepasztalaimat, mert mostanában
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nincsenek kiállítások, és ilyenkor
dobozban pihennek.

latilag ő rendezte be, véglegesítette esztétikai szempontból.

–– Egy kicsit alábbhagyott a szenvedélyed?
–– Igen, sok minden mással foglalkoztam, másfelől nem vagyok
már tagja annak a csapatnak, ahol
ezt az egészet kezdtem, és az új
csapattal idén kicsit kevesebbet dolgoztunk. Meg az a helyzet, hogy telítődött az ország,
sok klubból üzleti vállalkozás lett.
Mindegyiknek megvan a régiója, ahol szervezik a programokat,
de vannak, akik szinte az egész
országot bejárják. Sok embernél a hobbiból munka lett. Már
én is eljutottam olyan szintre,
hogy kényszerhelyzetbe kerültem a sok kiállítás és a határidők
miatt. A rendezvényeken általában én voltam a „tűzoltó” ember, akinek a problémákat kellett
megoldania. Amikor eljutottam
odáig, hogy egymást követő négy
rendezvényen a terepasztalaimat
nézegetőkkel nem tudtam beszélgetni, akkor rájöttem, hogy ez
már annyira nem buli.

–– Mire vagy a legbüszkébb azok
közül, amiket eddig építettél?
–– Amikor belefogtam ebbe, még
személyesen nem ismertem senkit
a klubokból. Megtaláltam a legnagyobb és leghíresebb blogot:

–– A gyerekeid mennyire legósok?
–– A nagyfiam nagyon sokat segített, szeretett építeni, de most
annyi minden elfoglaltsága van,
hogy inkább azok kötik le.
–– Nem szokott belógni az építősarokba?
–– Megesik, de egyre ritkábban.
A picike, a kislányom, aki most inkább szeret, de őt is sok minden
más is érdekli.
–– A család is támogat?
–– Abszolút. Amikor a Csengeyben volt a kiállításom, a feleségem
az elejétől a végéig segített. Telepített, pakolt, a vitrineket gyakor-

The Brick Brothers. Két amerikai
srác viszi, de már jó pár fős stáb is
dolgozik mögöttük. Igazából ők az
abszolút mérvadók világszinten.
Akiknek a munkáját ők kiteszik,
az már mindenképpen minőséget
produkál. Eldöntöttem, ha törik,
ha szakad, én mindenképpen szeretnék itt kikerülni. A megfogalmazott célomat extrém gyorsan
elértem. Nagyjából egy év alatt
eljutottam oda. Amivel ezt sikerült
elérnem, azt tudatosan odaszántam, egy óriási ostromgép, amit
két triceratops húzott. Konkrétan
nem volt annyi kockám, hogy meg
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tudjam építeni. A bal oldala készen
volt, a jobb oldalán csak annyi kocka volt, amivel megállt. Fotózni így
csak abból az egy pozícióból tudtam, ahonnan készen volt. Rengeteget küzdöttem emiatt, mert egy
építmény önmagában kevés, arról
jó fotót is tudni kell készíteni, csak
akkor lehet sikeres.

–– Jártál már Legolandben?
–– Nem jártam, és nem is igazán
vonz. Ugyanúgy a legó köré épített felhajtás, rajongás sem. Építeni szeretek, de nem szövi át az
életemet.
–– A mai gyerekek hány éves korukig legóznak?
–– Amennyire én látom, tízévesen
már nem, mert akkor már átveszi
a szerepét a telefon és a számítógép. Öttől nyolcéves korig rengeteget, de utána már egyre kevesebbet. Szívesebben kockáznak
digitálisan.
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Jószívű energia a zsákokban
Molnárné Ancika
Vadai Zsuzsa | Fotó: Juhász Luca
–– Nagyon sok szál Pakshoz köt,
ehhez az élhető, kedves városhoz.
Fiatalként Tolnáról költöztünk ide,
mivel a munkahelyem az atomerőmű építési területén, az ERBE-nél
volt.
–– Mi volt a munkád?
–– A hatvanas évek végén sok
nagyberuházás volt az országban,
és az építőiparban gépkezelőre
volt szükség. Mindig is vonzódtam a gépekhez, érdekelt, és tetszett, hogy én irányítom őket, és
elhatároztam, hogy megtanulom a
kezelésüket. 1968-ban elvégeztem
a darusiskolát, majd ehhez kapcsolódóan a felvonókezelő tanfolyamot is, utána kitanultam a markológépes szakmát, és építőipari
szakmunkás lettem. Az ERBE-hez
1979-ben vettek fel, és 1980-tól
már darusként tevékenykedtem.
Nagyon szerettem a munkám,
amely komoly odafigyelést, precizitást igényelt. Amikor átkerültünk
a Paksi Atomerőmű Vállalathoz,
a Beruházási Igazgatóság után a
Szolgáltatási Osztályon dolgoztam mint öltözőügyeletes. 1996
decemberében vonultam nyugdíjba, de másnap ismét visszaültettek darusnak, amit évekig nagy
odaadással végeztem.
–– Bemutatnád a gyerekeidet?
–– Fiam Kelemen Levente (46), lányom Kelemen Annamária (43),

mindketten kétdiplomásak. Örömömre megtalálták a helyüket az
életben, nem kell támogatnom
őket, inkább ők segítenek nekem.
Fiam Gödöllő mellett lakik egy
parkfaluban a családjával, és egy
számítógépes vállalkozása van.
Három fiuk van, András (16), Botond (13) és Csaba (10), mindhárman versenyszerűen karatéznak,
kiváló eredményeket érnek el.
Büszkeséggel tölt el, hogy a gyerekek is a református egyház szolgálatában állnak, rendszeresen
járnak templomba. Az ünnepeket
együtt tartjuk, de a közös együttléteket kissé nehéz megszervezni,
mivel a fiúknak szinte minden hétvégén van versenyük az ország különböző pontjain, de ha akad egy
szabad szombat, akkor szólnak,
hogy paksi Mami gyere, és akkor
a balatoni nyaralójukban találkozunk.
Lányomék Prága mellett vettek
egy házat, Annamária a Lego cég
logisztikusa, állandóan utazik a világban.
–– Hogyan jött az „Önzetlen segítség” küldetésed?
–– Az emberek segítése, felkarolása már fiatalkoromban foglalkoztatott. Amikor Paksra jöttünk, több
szabadidőm lett, és felfigyeltem,
hogy a városban milyen sok hajléktalan ember van, diplomások,
mérnökök, technikusok és szakképzetlenek. Kérdezgettem őket,

hogyan kerültek az utcára, házasságuk tönkrement, munkahelyüket
elvesztették, vagy az alkohol győzedelmeskedett felettük. Sokan
bezárták magukba a fájdalmas
múltat, a valóságot, sosem nyíltak
meg, de láttam a szemükben azt a
mérhetetlen fájdalmat, amikor beszéltek róla, de sosem mondták el
a történetüket, csak egy-egy kicsi
foszlányt az életükből. Elkezdtem
olvasni, gyógyírt keresni a fájdalmuk enyhítésére. Rájöttem, hogy
nem szabad őket lenézni, megvetni. Elhatároztam, hogy segítek
a nehéz élethelyzetbe került embereken.
Kivittem az ennivalót az utcára, és
évente háromszor – karácsonykor,
húsvétkor és augusztusban – főztem ételt a legjobb alapanyagból,
amit a legfinomabbra igyekeztem
elkészíteni, és elkezdték értékelni,
hogy törődöm velük.
Volt időszak, amikor masszőrként
dolgoztam, látták az emberek,
hogy bejárnak oda a hajléktalanok, és csomagokkal mennek el.
Ruhákkal segítettem őket, amiket
az emberek elkezdtek behozni
hozzám. Sokszor a biciklimen toltam haza a ruhákat, ahol tele lett
a szuterén. Ekkor döntöttem el,
hogy a főzés mellett a ruhákat is
kiosztom az utcán. Mindig engedélyt kértem az önkormányzattól,
a közterületesektől, hogy 1-1 napra kipakolhassunk. Hívás nélkül,
önzetlenül jöttek, akik segíteni
akartak.
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A legnagyobb probléma az adományok elhelyezése volt, hiszen a
paksi emberek közül egyre többen
támogattak bennünket. Nagy szerencsénk volt, hogy egy jótékony
adakozótól megkaptuk a régi konzervgyári bölcsőde, óvoda épületét, és el tudtuk indítani a szervezett működésünket Önzetlenül
Segítő nonprofit alapítványként.

ni télire, a kevéske pénzből men�nyi jut egy napra. Lássák, hogy
egy asszony is érték, kössön kötényt, amikor főz, és érezze, hogy
ő a királynője a konyhának, és a
család tisztelje őt. Így kezdtük el
a segítő verejtékes munkánkat.
Szövőszéket vettem, megtanítottuk őket szőni, szőnyegeket és
lábtörlőket készítettek. Havonta

kevés hajléktalan van a városban,
akik lecsúsztak, de sajnos nincs
olyan céljuk, ami a kilábaláshoz
vezetné őket.
Sok a nyugdíjas, akik havi 5060 ezer forint nyugdíjból élnek,
nincs kiegészítő jövedelmük, és
a családjuk sem tudja támogatni
őket. Lehetetlen ennyi pénzből
megélni, tüzelőt venni. Ha csak

Segítő tevékenységünket 18 éve
kezdtük meg, de 13 éve működünk nonprofit alapítványként.
Tanfolyamokat tartottunk azoknak, akik nem tanulták meg, hogyan áll föl egy család, mi az anya
szerepe, hogyan kell beosztani a
fizetést, hogyan kell összeállítani
az étrendet, a maradékot hogyan
használom fel, hogyan kell befőz-

több mint kétszáz embernek segítünk, és van öt nagycsaládos
4-5 gyerekkel, akiket rendszeresen támogatunk. Sokan jönnek
a Paks környéki településekről,
szoros kapcsolatban vagyunk
„túlsóféliekkel”, vagy éppen az
országból megkeresnek levélben vagy telefonon, akkor nekik
is adunk, ha vállalják a fuvart. Már

hetente egyszer hozzájutnak egy
kis főznivalóhoz – ne gondoljunk
nagy dolgokra, étolaj, rizs, liszt –,
azt már nem kell megvenni. Tavaly a Segítők házában nem tudtunk befőzni, mert nagyon drága
volt a gyümölcs, de előtte való
évben 460 üveg lekvárt főztünk,
amit télen kiosztottunk a rászorulóknak.
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Nagyon hálás vagyok a paksi embereknek, hogy a használható
ruhákat tisztán, összehajtogatva
hozzák a zsákokban. Nem szedjük szét a zsákokat, mert hisszük,
hogy a jószívű energiájukat beletették a ruhákkal együtt a zsákba,
és aki kinyitja a zsákot, az érezze,
hogy szeretettel adták, és legyen
öröme azokat viselni. Örömünkre tavaly karácsonyra kaptunk az
önkormányzattól és az erőműtől
támogatást, reméljük, az idén is
megteszik.
–– Mire van szükségetek a további fennmaradásotokhoz?
–– Sajnos mára már kinőttük az
épületet, az állaga is megrom-

lott. Eddig nem jártunk sikerrel,
hogy nagyobb épületünk legyen.
Keressük a lehetőséget, ahová
az adományozott ruhákat, bútorokat, konyhai eszközöket, tartós élelmiszereket rendszerezve,
kezelhető, áttekinthető módon
tudjuk tárolni, és továbbadni a rászorulóknak. Évek óta kilincselek,
hogy a problémánk megoldódjon, de az ígéreten kívül semmit
nem kaptunk. Mi már nem tudunk
agilisak lenni, már elszállt felettünk az idő, hogy mindenhová
odaálljunk és kérjünk. Sok ember nem találja értéknek, amit mi
adunk, mert levetett dolgok, de
még használható holmik, és vannak, akik örömmel fogadják az
adományokat.

–– Aki adományozni szeretne, hogyan talál meg benneteket?
–– Közzétesszük a számlánkat,
hogy aki támogatni kíván, megtaláljon bennünket, de a telefonszámom is elérhető az adakozók
és a segítségre szorulók számára.
A címünk Paks, Tolnai út 17., de a
bejáratunk a Domb utca felőli részen van, és a kapura ki van írva
Önzetlenül Segítő Alapítvány,
nyitvatartási idő kedd, csütörtök
7 órától 12 óráig.
–– Hogyan lettél masszőr?
–– Akik körülöttem betegek voltak, midig húzódtak hozzám, és
kérték, hogy nyomd meg a vál-
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lam, „jaj de jól csinálod, már nem
is fáj, ha ráteszed a kezed, már
meggyógyult”. Elvégeztem a
masszőr- és természetgyógyásztanfolyamokat, majd béreltem
egy helyiséget, és masszíroztam
az embereket. Igyekeztem, hogy
ne csak a lelkük legyen rendben,
hanem a testük is.
–– Ha akad szabadidőd, mivel töltöd?
–– A nyugdíjasklubban a társaimmal szívesen beszélgetek, az ízlelgetőn, névnapi összejöveteleken,
a színházi előadásokon jól érzem
magam. Kertes házban lakom,
ahol mindig van tennivalóm, nagyon szeretek befőzni. A régi

munkahelyemmel a mai napig
tartjuk a kapcsolatot, minden évben egyszer összejövünk egy vacsorára, ami fantasztikus dolog,
és nagyon szeretem.
Szeretek kijönni az utcára, és köszönni egymásnak, pár kedves
szó megszépíti a napomat, és
amíg egymásra tudunk mosolyogni, és örülni, ha újabb napra
ébredtünk, addig nagyon jó.
Hálás vagyok a sorsnak, hogy a
segítőim – Éva, Ilonka, Zsóka,
Brigi – kitartanak mellettem. Kemény fizikai munka az adományok pakolása, rendszerezése,
nincs mit adni ezért a munkáért,
de együtt vagyunk, és tesszük a
dolgunkat, hogy adhassunk, vállalják önként ezt a nagyon nehéz,
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fárasztó munkát. Élünk, és ami
feladatokat elénk tesz a jó Isten,
úgy végezzük el, hogy megfelelően tudjunk továbbra is működni. Szeretem a jó embereket!

Nyugdíjba vonult
kollégáink
2019. június
Varga József
reaktoroperátor
MVIGH ÜVIG ÜVFO RO
Wolf Ferenc
vezető szerelő
MVIGH KAIG KAFO VKO
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„Az ember nem vállal be
szélsőségeket”
Orbán Ottilia | Fotó: Bodajki Ákos
Rovatunkban az atomerőmű kezdeti időszakától fogva itt dolgozó
munkatársainkat mutatjuk be. Beszélgetőpartnerem Lacza Zoltán, a
műszaki vezérigazgató-helyettes főtechnológusa.
–– Akárkivel beszélgettem arról,
hogy hogyan került ide Paksra,
az atomerőműbe, jellemzően azt
a választ kaptam, hogy többnyire nem önszántukból érkeztek a
városba. Valamelyik családtag révén, jó fizetési és szociális ellátás
miatt, szóval elég vegyes a kép.
Sokkal ritkább az az eset, amikor
valaki már a tanulmányai során
elhatározta azt, hogy ő az ország
egyetlen atomerőművénél szeretne dolgozni. Megbánásról egyetlenegy alkalommal sem hallottam.
Mi erről a véleményed, te hogyan
kerültél az erőműbe?
–– Én ezt teljesen tudatosan csináltam. Régi, tősgyökeres paksi
vagyok, viszont olyan családi háttérrel, akinek nem volt erőműves
kapcsolata. Én abból a közegből
egy kicsit olyan csodálkozva és
áhítattal figyeltem ezt a helyet,
ezeket az embereket, akik itt dolgoztak. Gyermekkoromban még
nem is gondoltam, hogy itt fogok dolgozni. Az általános iskola
után Pécsre kerültem a nehézipari gépészeti szakközépbe, ahol az
erőműnek volt erőművi képző intézménye, ott tanultam. Ott mint
képesített atomerőművi gépész
végeztem. Ez már egyenes utat jelentett ide. Tanulmányi szerződésem is volt a céggel, és én akkor

vállaltam, hogy itt fogok dolgozni.
Annyi csavar volt a történetben,
hogy a középiskola után lehetőségem lett volna továbbtanulni felsőfokú intézményben. Abban az
évben indult Pakson a Műegyetem
kihelyezett karán az oktatás, tehát
az első évfolyamba bekerülhettem
volna, de akkor én úgy gondoltam, hogy mégiscsak dolgoznék,
és elkezdeném a munkát. Tehát
én még nem voltam 18 éves, amikor bekerültem az erőműbe 1987
augusztusában. Hivatalosan még
nem is végezhettem sugárveszélyes munkát. Nem is dolgozhattam
olyan munkakörben, hanem csak
akkor, amikor betöltöttem a 18-at.
Úgy kezdtem itt, hogy a technológiát és a hierarchia lépcsőfokát
elkezdtem alulról járni. Szekunder
köri
segédrendszergépészként
vettek fel engem ide, itt tanultam
meg a gyakorlatot, majd turbinagépész, később turbinaoperátor
lettem, és emellett levelező tagozaton elkezdetem azt a főiskolát,
amit a szakközépiskola után nem
akartam. Végül elvégeztem a képzést, de már levelezőn 2004-ben.
Ez lehetőséget adott arra, hogy
elhagyjam a műszakozást, és a
Rendszertechnológiai Osztályon
kezdetem műszaki háttérmunkát
végezni.

–– Milyen volt fiatalként bekerülni
ebbe a közegbe? Különlegesebbnek érezted magad attól, hogy itt
dolgozhatsz?
–– Nem éreztem egyáltalán különlegesebbnek magam. Azt gondoltam, hogy teszem a dolgomat, ez
a következő lépcső, amit csinálnom kell. Az volt különleges, hogy
ebbe a közegbe kerülhettem, és
ezt a munkát végezhettem, meg
azt a munkabért kaptam, ami ezért
járt. Jóval idősebb kollégáim voltak, kioktatást vagy különösebben
kiemelt figyelmet sem kaptam, támogatóak voltak. Segítettek, de
közben mindenki csinálta a saját
dolgát. Volt egy idősebb kolléga,
aki nem sokkal korábban került be
ebbe a munkakörbe, mint én, friss
betanulóként, és az ő szárnyai alá
kerültem. Terelgetett engem gépészként, és én nagyon szívesen
csináltam. A műszakozás furcsa
volt, de mint fiatal szervezet, kellő rugalmassággal fogadtam azt,
hogy az éjszakát is bent kell tölteni. Sőt utána még a katonaságot is
Pakson tölthettem, de gyakorlatilag a kiképzés után visszakerültem
mint az építő zászlóalj katonája, és
a régi munkámat végeztem a katonaság alatt is. Gépészkedtem,
csak katonaruhában.
–– Végigjártad az ún. lépcsőfokokat, és azt mondod, hogy a
Rendszertechnológiai Osztályon
folytattad a munkát. Utána hogyan
alakult a pályafutásod?

RÉGI MOTOROSOK
–– Ott volt még egy szervezeti
változás, Gépésztechnológiaiból
Rendszertechnikai Osztállyá vált a
szervezeti egység, de ez a munkát
nagyban nem befolyásolta. Aztán
később, amikor még struktúraváltás történt, vezető mérnöki kinevezést kaptam a szekunder köri szakterületen. Nagyon szerettem azt a
munkát csinálni, a feladatok pedig
nagyon érdekesek voltak. Például,
a nagynyomású előmelegítő sorok
cseréjét a kezdetektől a végéig
koordinálhattam
rendszertechnikai oldalról. Úgy érzem, hogy a
habitusomhoz, tapasztalatomhoz
és a képzettségemhez illett az a
mérnöki munka, amit ott kellett
végezni.
Rám igazából mindig igaz volt,
hogy általános iskolás korom óta
a számítógépek körül mozogtam,
mindig érdekelt a számítástechnika. Bármelyik területen, ahol
dolgoztam, ha volt valamilyen
ilyen jellegű igény, akkor azt önként és proaktívan végeztem el.
Akár még vezénylős koromban,
illetve az Rendszertechnikai Osztályon is. Már a középiskolában a
matektanárommal együtt tanultam a BASIC programozást. Így
2010-ben lehetőségem adódott
az informatikai csoportvezetői pozícióra, ekkor másfél évig voltam
ott szolgáltatásvezető. A következő szervezeti változás alkalmával
pedig visszakerültem a műszaki
területre, a Műszaki Igazgatóságra főtechnológusnak, ahol újra a
korábbi műszaki ismereteimre volt
szükség. Gyakorlatilag 2012 tavasza óta a műszaki igazgató, majd
a műszaki vezérigazgató-helyettes
mellett a mai napig én látom el ezt
a munkakört. Érdekes és színes
munkakör ez, mind a tevékenységek, mind a kapcsolatok szempontjából. Szeretem ezt a munkát
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végezni. 2017-ben Igazgatósági
Nívódíjat kaptam munkám elismeréseként, amit nagy megtiszteltetésnek éreztem.
–– A munkádról már beszéltél,
most szeretném, ha a családról is
mesélnél.
–– Feleségemmel és gyermekeimmel Pakson, családi házban élünk.
Lányom most végzett két karon is

–– A családi ház sok elfoglaltságot
ad, Édesanyám is ott él, így közös
életterünk van többé-kevésbé.
Van két telkünk, ott teszünk-veszünk, és az egyiken szőlő is van.
Utazni nagyon szeretünk. Télen síelünk, nyáron pedig motorozunk.
Régi motorosok vagyunk. Körülbelül 10 éve van nagy motorom,
és az utóbbi években kisebb-na-

a Corvinus Egyetemen. Matematikai elemzést tanult gazdaság és
pénzügy szakon, és ez mellett alkalmazott közgazdaságtanból is
magénak tudhat egy diplomát.
A fiam most érettségizett, ő is ezt
a vonalat nézte ki magának, ő pedig gazdaságinformatikus szeretne lenni, a Corvinus Egyetemre
adta be a jelentkezését.
Feleségem tanít, gyakorlatilag az
iskolaalapítók közé tartozik a paksi katolikus iskolában. Tavaly volt
25 éves az iskola, a kezdetek óta
ott dolgozik. Ő is képzi magát folyamatosan. Tavaly elvégzett egy
alapozó terápia nevezetű képzést,
ami a gyerekek mozgáskoordinációjának a javítását szolgálja.
–– Szabadidővel hogy álltok?

gyobb társaságokkal túrázunk. Járunk Ausztriába, Olaszországba,
illetve Horvátországba, egészen
le Montenegróig. Ezek általában
többnapos túrák. A tengerparti
túrákat nagyon szeretjük, évente
egy-két ilyen túra összejön.
Nagyon fontos számomra a család. A család működésének a kiszolgálása. Nekem legalább is ez
az első. Beleértve mindent, tehát
feleség, gyerekek, Mama, kutya, minden. A munkával, a hobbival együtt a család működjön.
A motorozásban is fontos, hogy
jól érzem magam, de haza kell
érni épen, egészségesen, ezért az
ember nem vállal be szélsőségeket. Minden a családról szól, az ő
érdeküket szolgálom.
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40 év harmónia
Tóth Márton | Fotó: Juhász Luca, AEM archívum

Négy vezető, három kérdés, négy vélemény – ASE 40
Az Atomerőmű Sportegyesület negyven éve alatt a hetedik elnöknél tart, de az állandóság, a kiszámíthatóság 1979 óta jellemzi a klubot. Szabó Józsefnek, Tóth Györgynek, Hetzmann Albertnek és Kovács
Antalnak tettem fel ugyanazt a három kérdést.

Szabó József

–– Mi az első gondolata, ami az Atomerőmű Sportegyesületről az
eszébe jut?
–– Egy olyan sportegyesület, amely a sportágak egy nagyon széles
körét kínálja az atomerőműben dolgozóknak, hiszen az olyan népszerű mozgásformák, mint a kosárlabda, foci mellett természetjárástól
kezdve sokféle szabadidős tevékenység közül válogathattak. Ezt a
lehetőséget a dolgozók maximálisan igénybe is vették, főleg a gyerekeiken keresztül.
–– Mi volt az elsődleges célja vezetőként?
–– Pár sportágban, mint a kosárlabda, a kajak-kenu vagy a cselgáncs,
az élsport felé való elmozdulás, míg a többi szakosztályban a tömegsport erősítése, amelyben százával vettek részt az atomerőműben
dolgozók és családtagjaik.
–– Mire a legbüszkébb az elnöksége alatt végzett munkából?
–– A kosárlabdacsapat fejlődésére és sikereire.

Tóth György

–– Mi az első gondolata, ami az
Atomerőmű Sportegyesületről az
eszébe jut?
–– Az ASE megalapítására az
atomerőműben dolgozók és
gyerekeik érdekében nagy szükség volt, hiszen a szülőknek kellett egy hely, ahol a gyerekeiket
jó kezekben tudhatták, amíg ők
dolgoztak. Szülői részről a nyomonkövethetőség az, amit az ASE
szakosztályai nyújtani tudtak és
tudnak. És persze a szülők kikapcsolódásához is nagyban hozzájárul a klub.
–– Mi volt az elsődleges célja vezetőként?

–– A legfontosabb feladatnak azt
tekintettem, hogy a futballsportban lévő lehetetlen állapot megszűnjön. Eljutottunk odáig, hogy
Pakson az ASE és a PSE szurkolói
egymás ellen drukkoltak. Sikerült
tető alá hozni azt a megállapodást,
hogy egy felnőttcsapata legyen a
városnak, az ASE a továbbiakban
az utánpótlásra, az ifi- és a gyermeksportra helyezte a hangsúlyt.
–– Mire a legbüszkébb az elnöksége alatt végzett munkából?
–– Paks az elnökségem idején
kapta meg a Sport Városa kitüntetést, amihez az ASE utánpótlás-nevelése, kosárlabdasikerei, illetve a
kajak-kenuban és a cselgáncsban

elért kiemelkedő eredményei is
hozzájárultak. Ezekre a sikerekre,
különösen az első kosárlabdabajnoki címre nagyon szívesen emlékszem.
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Hetzmann Albert

–– Mi az első gondolata, ami az
ASE-ról az eszébe jut?
–– Paksra költözésemkor a munka
és szabadidősport volt a két sarokpont az életemben. Egy héttel a belépésem után, 1979 októberében az egyesület tagjává
váltam. A család nélkül érkeztem
Tatabányáról Paksra, és a munka
után kerestem a sportlehetőségeket, akárcsak a többi ideérkező. Fél évvel később, amikor az
ASE-pálya elkészült, már a családom is ideköltözött. A Kurcsatov utcában laktunk, ahol voltak
sportpályák, „a ketrec”, ahol minden hétvégén rendeztek valamilyen sportversenyt.
–– Mi volt az elsődleges célja vezetőként?
–– Amikor felkértek az Atomerőmű Sportegyesület elnökének,
akkor a PSE-ben voltam elnökségi
tag, de a kettő összeférhetetlensége miatt lemondtam, és Süli Jánost javasoltam magam helyett,

aki élt is a lehetőséggel. Elnökként az üzemi sport fenntartását
és ösztönzését tartottam fontosnak, illetve az élsport támogatását. A cselgáncsosok Braun Ákossal, a kajak-kenusok Kozmann
Györggyel vagy a kosárlabdások
az ebben az időszakban elért kétkét bajnoki címükkel és Magyar
Kupa-elsőségükkel rászolgáltak
erre a bizalomra. Amikor tehettem, minden kosárlabdameccsen
kint voltam, sokszor még idegenbe is mentem a csapattal.
–– Mire a legbüszkébb az elnöksége alatt végzett munkából?
–– Az élsportban elért sikerekre, a kosárlabdacsapatnak ekkor
volt a csúcsperiódusa, az összes
meccsen megteltek a lelátók.
Ekkor annak a gondolata is felvetődött, hogy bővíteni kellene
a csarnokot. Egy pluszlelátó elkészült, illetve a pálya szélére ekkor
kerültek fel a pódiumok, de nagy
átalakítást végül nem végeztünk,
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a sikerek ellenére feszültségekkel
terhes periódus volt az elnökségem három éve. Nem sikerült
végigvinnem, hogy az ASE és a
PSE egy platformra kerüljön, pedig meggyőződésem, hogy ezt
előbb-utóbb meg kell tenni.

Dr. Kovács Antal

–– Mi az első gondolatod, ami az Atomerőmű Sportegyesületről az eszedbe jut?
–– Piros-kék. Az, hogy mennyire be akartam oda kerülni, és amikor 10 évesen odakerültem, és kaptam
egy szép piros-kék ASE-melegítőt, az hihetetlen volt.
–– Mi az elsődleges célod vezetőként?
–– A szabadidősport és az élsport harmóniájának
megteremtése, tehát úgy tudjunk bármelyik sportágban világszintű eredményeket elérni, hogy közben
ne felejtsük el az utánpótlást és a szabadidősportolókat, a kettő egymást támogatja. Az ASE-nak mindig
az volt a filozófiája, hogy nem vesz nagy sportolókat,
hanem nevel.
–– Mire vagy a legbüszkébb az elnökséged alatt végzett munkából?
–– A sportágválasztót nagyon jó kezdeményezésnek
tartom, ezt még ügyvezetőként kezdtem el Pakson,
de azóta is minden évben nagyon népszerű. Illetve
fontosnak tartom az élsport, tömegsport és tanulás

közötti harmónia megteremtését is. Örülök annak is,
hogy ezt a financiálisan igen nehéz időszakot sikerült
átvészelni úgy, hogy nem dőlt be az ASE, és a sportolók, edzők nem éreztek ebből semmit.

54

SPORT

Dolfinok a Balatonon
Mészáros Miklós | Fotó: ASE VSC
Az idei esztendőben rendhagyó módon június 13–16. között rendezték meg a Koloska Regatta Dolfin
Országos Bajnokság Balatonfüreden, a Koloska kikötőben, amelyet az ASE VSC és a VISE karöltve rendezett a Magyar Vitorlásszövetség (MVSZ) égisze alatt.
A bajnokság korábban jól megszokott szeptember eleji időpontja a
balatoni versenydömping áldozata
lett, és került ide június közepére.
Sajnos ez az időpontváltás finoman
szólva sem lett szerencsés, hiszen
ezen a héten volt az iskolákban az
utolsó tanítási hét, évzárókkal, ballagásokkal megtűzdelve, ami a nevezett csapatok létszámán is tetten
érhető volt. Szerencsére azért 8
osztálybeli hajó nevezése befutott,
ami elengedhetetlen feltétele annak, hogy a hajóosztály az MVSZ

versenyrendelkezéseiben foglaltaknak megfeleljen és kedvező időjárási feltételek – és ezáltal a minimálisan előírt futamszám (4) megléte
– esetén, az utolsó napon magyar
bajnokot lehessen hirdetni. A bajnokság 9 futamra volt kiírva, ún. up
and down pályán, amire 4 versenynap állt rendelkezésre.
A szerdai napon nevezéssel és a
hajók felkészítésével kezdődött
az esemény. Előzetesen a képlet
egyszerűnek tűnt, a hét darab D28
hajót technikailag és az őket megvi-

torlázó kormányosok és legénységek
egységét taktikailag úgy csatasorba
állítani, hogy a regnáló bajnokot és
nem mellesleg a mezőny egyetlen
D26-os hajóját, a Seres Péter kormányozta Supppyt legyőzni.
Néhány olvasóban talán felmerül a
kérdés, hogy mit is kell egy hajón
ilyenkor felkészíteni? Történetesen
az ASE VSC hajóflottája és benne a
bajnoki címvédő hajó is az év nagy
részében a túravitorlázók igényei
szerint van felszerelve és beállítva.
Persze versenyezni így is lehetne
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velük, de nem árt egy kis tuningolás a verseny előtt. Mi lecseréltük a
túravitorlákat a versenygarnitúrára,
bekötöttük a hátszélvitorla köteleit,
átnéztük az álló és mozgó kötélzetet, csavarokat, stifteket, rögzítőgyűrűket, kicseréltük a nagyvitorla
behúzókötelét és a nap fénypontjaként a legénység egyik tagját felhúztuk a 10,7 m magas árbóc csúcsára, hogy az ott lévő széljelzőt
kiszabadítsa egy remekbe szabott
pókháló ölelő szálaiból.
A csütörtök reggel a verseny megnyitójával indult, de közben aggódva tekintettünk a víz felé, mert a
gyengén fújó keleti szél a sokéves
tapasztalat alapján nem sok jóval
kecsegtetett a 11 órára kiírt első
futam rajtját illetően. Klímaváltozás
ide vagy oda, a balatoni szél ezúttal sem hazudtolta meg önmagát,
az előzetes várakozásoknak megfelelően leállt, így nem volt értelme
vízre szállni. A rendezők és a versenyzők is az árnyékba húzódva várták az időjárás szélre vonatkozó körülményeinek a javulását. Délután
négy órakor a versenyvezető úgy
döntött, hogy nincs értelme tovább
várni, és úgy döntött, hogy ezen a
napon már nem lesz futam, és a versenyzőkkel egyetértésben a másnapi rajtot előrehozta 9 órára.
Pénteken végre gyenge, de azért
kellő erősségű szél fogadta a mezőnyt, így nem volt akadálya annak,
hogy végre megkezdődhessen a
küzdelem a végső győzelemért.
Az első futamban a címvédő Supppy rajt-cél győzelmet aratott, az
előzetesen két potenciálisan legerősebb kihívónak vélt Natita és
bySoul előtt. A második futamban
a kreuzbójához a Gyöngyszem ért
fel elsőnek, de aztán a hátszeles
szakaszban a Supppy ellenmondást nem tűrően átvette a vezetést,
amelyet a célig meg is tartott. Má-

sodiknak a Rozália, harmadiknak a
Gyöngyszem futott be. A versenyvezető egy harmadik futamot is útjára indított, de az első szakasz után a
szél annyira elfordult és legyengült,
hogy nem lehetett más döntés,
mint a futam érvénytelenítése.
Szombaton ismét 9 órai rajtot vezényelt a versenyvezető. A nap folyamán 3 érvényes futamot sikerült a
mezőnynek abszolválnia, ami egyúttal azt is jelentette, hogy az utolsó
naptól függetlenül, már érvényes a
bajnokság, és lehet bajnokot avatni.
Az aznapi első – összességében a
harmadik – futamban a Natita végig
vezetve behúzta a futamgyőzelmet.
Mi mindent megtettünk, hogy
utolérjük őket, de reális esélyünk
nem volt az előzésre, a harmadik
helyre az Accenture futott be. A negyedik futamban aztán viszonylag
simán nyertünk, a második bySoul
és a harmadik Natita előtt. Egy kicsit talán túlságosan is megnyugodtunk az eddigi eredmények alapján,
és talán ennek is betudható, hogy
az ötödik futamban minden eddiginél nehezebb szituációba kerültünk. Csak az ötödik helyen vettük
a kreuzbóját. A hátszeles szakaszra fordulva aztán kihasználtuk a
mezőny többi tagjához viszonyítva gyorsabb vitorlakezelésünket,
és villámgyorsan kilobbantottuk
a piros-fehér-zöld színben pompázó hátszélvitorlát, majd gyors
helyzetértékelés után a többiektől
eltérően a víz felé nyitottunk, amivel aztán sikerült is az élre vitorlázni.
Ez a célig már nem is változott, és az
első három hajó befutási sorrendje
megegyezett az előző futaméval.
Vasárnap 10 órakor indult a verseny. Úgy álltunk fel a rajthoz, hogy
amennyiben sikerül ezt a futamot
is győzelemmel befejezni, akkor a
végelszámolásban már biztosan az
élen végzünk. Ennek szellemében
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koncentráltan és az eddigi futamok
alapján kellő magabiztossággal haladtunk át a rajtvonalon. A kreuzbójához közelítve a gyenge szél
beerősödött, és nekünk kedvező
irányba egy kicsit el is fordult, ami
azt eredményezte, hogy tisztán elsőnek vettük a bóját, és a hátszeles
szakaszban elértük a verseny alatti csúcssebességünket, a műszer
időnként 7 csomó feletti sebességet is mutatott, az addigi 2-4 csomóhoz képest. A viszonylag erős
szél a hátszeles befutóban a mezőny nagy részének gondot is oko-

6 futam alapján, sorozatban
harmadszor a Seres Péter által kormányzott Supppy lett
a bajnok, a legénység tagjai:
Nagy Róbert, Cser Donát,
Mészáros Miklós (tartalék:
Lengyel Zsófi).
Második lett a Natita nevű
hajó TVSK-csapata: Nagy Tibor, Ecsedy Gábor, Csányi
Gábor, Antal Péter, Pintér
Nándor Ferdinánd. A dobogó harmadik fokára Elekes
Béla kormányozta bySoul
került, a TVSK-csapat tagjai:
Vastagh György, Simon István, Szikra Péter.

zott. Végül komolyabb havaria nélkül mindenki célba ért, másodiknak
a bySoul, harmadiknak a Gyöngyszem. Az utolsó futam előtt a második helyért komoly csata alakult ki, a
Natita csak egy ponttal állt a bySoul
előtt. Az utolsó elindított futamban
aztán, ahogy az előzőben szinte a
semmiből jött a szélerősödés, úgy
itt a semmibe veszett, és a futamot
a teljesen leálló szélben érvényteleníteni kellett. Ezzel be is fejeződött
a bajnokság.
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„Végre itt a nyár,
és meleg az idő…”
Orbán Ottilia

Végre itt van! Eljött újra a nyári szabadság ideje, nincs suli,
nincs tanulás, nem kell korán kelni. A nyár kezd egyre elviselhetetlenebbé válni itt a városban, és
valószínű ez csak rosszabb lesz,
szóval a legjobb meglépni innen,
és elmenni valahová vidékre, valahová tó- vagy folyópartra. Esetleg
irány a Balaton! Nem csak testi-lelki feltöltődés vár a parton. Jó látni, hogy igenis kreatívak vagyunk,
voltunk leszünk, ha a kulturált szórakozásról van szó!
(Atomerőmű, 1992. júliusi száma)

Anyagi okok miatt szünetel a vihar-előrejelzés, így a
Balatonon a „magad uram” megoldás van érvényben

BABAHÍREK
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Nevem: Etessy Csongor
Születésem helye, ideje: Szekszárd, 2019. május 9.
Születéskori súlyom: 3850 g
Hosszúságom: 58 cm
Testvéreim: Soma és Balázs
Anya: Papp Emese, Szekszárdi Tankerületi Központ
Apa: Etessy János, az Armatúra- és Csővezeték-karbantartó
Osztályon karbantartási műszaki ellenőr

Nevem: Somodi Máté  
Születésem helye, ideje:
Szekszárd, 2019. május 13.
Születéskori súlyom: 3220 g
Hosszúságom: 56 cm  
Testvérem: Liza, 23 hónapos
Anya: Somodi-Gyuricza Réka, itthon van velünk
gyesen
Apa: Somodi Béla, az Építészeti és Szakipari
Szerviz Osztályon karbantartási műszaki ellenőr

Nevem: Török Zsombor
Születésem helye, ideje:
Budapest, 2019. május 17.
Születéskori súlyom: 3610 g
Hosszúságom: 57 cm
Első gyermek vagyok a családban.
Anya: Török-Horváth Renáta, a
NÜSZ Zrt.-nél pénzügyi munkatárs
Apa: Török Péter, a Reaktor- és
Készülék-karbantartó Osztályon
vizuális vizsgáló
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MUNKATÁRSAINK

Gyászközlemény

Az atomerőmű dolgozói megőrzik elhunyt munkatársaik emlékét.

Kuglics János (1945–2019)

2019. május 10-én, életének 74. évében elhunyt Kuglics János, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa. 1945. május 18-án született Bánhidán. 1978. november 1-jén
vették fel a Paksi Atomerőmű Vállalathoz. 2005. december 31-én történő öregségi
nyugdíjazásáig a Gépész Karbantartás-technológiai Osztályon berendezésmérnök
munkakörben dolgozott.
Temetése 2019. május 31-én Tatán, az Almási úti temetőben volt, ahol családja, barátok, ismerősök, volt munkatársak vettek tőle végső búcsút.

Schmidt Józsefné (1937–2019)

2019. május 21-én, életének 82. évében elhunyt Schmidt Józsefné, az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa. 1937. május 26-án született Pakson. 1986. január 1-jén
vették fel a Paksi Atomerőmű Vállalathoz. 1991. november 8-án történő nyugdíjazásáig a Szolgáltatási Osztályon dolgozott.
Temetése 2019. május 28-án a paksi evangélikus temetőben volt, ahol családja, barátok, ismerősök, volt munkatársak vettek tőle végső búcsút.

Korpás Károly (1950–2019)
2019. június 2-án, 68 éves korában elhunyt Korpás Károly, az MVM Paksi Atomerőmű
Zrt. nyugdíjasa. 1950. október 15-én született Fegyverneken. 1979. október 1-jén vették fel a Paksi Atomerőmű Vállalathoz. 1999. szeptember 3-án történő rokkantnyugdíjazásáig a Gépész Munkatervezési Osztályon dolgozott munka-előkészítő munkakörben.
Temetése 2019. június 21-én a dunaszentgyörgyi temetőben volt, ahol családja, barátok, ismerősök, volt munkatársak vettek tőle végső búcsút.
Bitter János (1956–2019)

2019. június 4-én, életének 63. évében elhunyt Bitter János, az Atomix Kft. munkavállalója. 1956. január 29-én született Faddon. 1996. szeptember 1-jén vették fel az
Atomix Kft.-hez. 2019. június 4-én történő elhunytáig a Műszaki Szolgáltatási Szakágazatnál operátorként dolgozott.
Temetése 2019. június 29-én a faddi temetőben volt, ahol családja, barátok, ismerősök, volt munkatársak vettek tőle végső búcsút.

Varga Istvánné (1941–2019)

2019. június 5-én, 78 éves korában elhunyt Varga Istvánné, az MVM Paksi Atomerőmű
Zrt. nyugdíjasa. 1941. április 23-án született Orsován. 1986. január 1-jén vették fel a
Paksi Atomerőmű Vállalathoz. 1991. november 24-én történő korengedményes nyugdíjazásáig a Beszerzési Osztályon raktári csoportvezető munkakörben dolgozott.
Temetése 2019. június 19-én Pakson, a Fehérvári úti temetőben volt, ahol családja,
barátok, ismerősök, volt munkatársak vettek tőle végső búcsút.

GONDOLATOK
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Játék és matek
Prancz Zoltán | Fotó: internet

A matematikaórák és dolgozatok sokak számára a legkellemetlenebb iskolai élmények közé tartoznak: azt kívánnák, hogy álmukban se jöjjenek elő többet. Annál érdekesebb, hogy számos matematikai felfedezés egyáltalán
nem valamiféle rigorózus, „kockafejű” tudományosság
terméke, hanem éppen ellenkezőleg: játékból, szórakozásból született.
Példaként álljon itt két alapvető matematikai diszciplína, a
differenciál- és integrálszámítás, valamint a valószínűségszámítás. Mindkét terület kibontakozása egy-egy olyan
találós kérdés megfejtésével indult, amivel a 17. század
műkedvelő matematikusai szórakoztatták egymást.
A differenciál- és integrálszámításhoz vezető találós
kérdés így hangzott: Egy szekér kerekének külső ívébe
vasszöget vernek. A kerék egyszer teljesen körbefordul.
Mekkora a szög által leírt ív alatti terület? A megfejtő
Blaise Pascal volt, a dicsőséget végül mégis Newton és
Leibniz aratta le, akik közül az utóbbit Pascal későbbiekben elveszett, de általa még olvasott megfejtése vezette
nyomra.
A valószínűségszámítás alapjainak lefektetése közvetlenül is a játékhoz, pontosabban a szerenc sejátékhoz kötődik. A vonatkozó találós kérdés szerint ketten fej vagy
írást játszanak. A feltett pénzt az nyeri, aki előbb dob három fejet, illetve írást. A játékot azonban félbe kell szakí-

taniuk. Hogyan osztozzanak a téten? A megfejtés ugyancsak Pascal, valamint Pierre Fermat nevéhez fűződik e
témában folytatott levelezésük tanúsága szerint. Két
különböző, de egyaránt helyes megoldással álltak elő,
amelyeknek az volt az alapja, hogy nem a már megtörtént dobások, azaz a fejek és írások arányában kell osztozkodni, hanem a hátralevő dobások valószínűségét kell
figyelembe venni. „Úgy látom, az igazság ugyanaz Toulouse-ban, mint Párizsban” – olvashatjuk az egész tudományszemlélet szempontjából emblematikus összegzést
Pascal tollából.
És ha már szerencsejáték: aligha találni olyan diákot,
akit ne villanyozna fel az, hogy léteznek olyan matematikailag levezetett játékmódszerek, amelyekkel – ha valaki
kellően tőkeerős – biztos a nyeremény a rulettasztalnál.
Lehetséges, hogy valahol itt lappang a sikeres – vagy fogalmazzunk inkább így: a tanulók számára is érdekessé
és vonzóvá tehető – matematikaoktatás titka? És e titok
nem lenne más, mint hogy a matematikában nem száraz
tudományt, hanem játékot kell látni, illetve megláttatni
– miként tették ezt a 17. század lángelméi? Talán érdemes lenne megpróbálni, hátha kevesebbeknek sejlenének fel rémálomként az általános és középiskolai tanórák,
mi több, megnyílna előttük a matek valójában lenyűgöző
világa.

