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Dr. Kovács Antal
kommunikációs igazgató
Fotó: Bodajki Ákos

Kedves Olvasók!
Az Atomerőmű magazin e havi címlapjára a világ alighanem legjobb
csapatjátékosai kerültek. Nem, nem az erőműben dolgoznak, bár nálunk is vannak hatékonyságban verhetetlen „szupercsapatok”. A méhek munkamegosztása, önfeláldozása a csoport érdekében bámulatos – és attól, hogy ma már tudjuk, a Földön addig van élet, amíg ők
dolgoznak, csak még jobban csodálhatjuk a teljesítményüket.
Az emberi csapatmunka legalább ilyen figyelemre méltó, de fontos
különbség, hogy itt a különböző egyéniségek teljesítménye adódik
össze valami nagyobb cél érdekében, hogy az egész végül több legyen, mint a részek összessége. Hatalmas irodalma van annak, hogy
ennek hogyan is kell(ene) működnie, de a júniusi lapszámunkban
nem az elméletet, hanem a gyakorlatot vizsgáljuk: hatékony és ütőképes csapatokat, amelyek úgy teljesítik feladatukat, hogy közben a
résztvevők is a legjobbat hozzák ki magukból.
Megvizsgáljuk az atomerőmű „különleges ügyosztályait”, a kiemelt
projekteket, amelyek a normál vállalati struktúrán túl egy extra feladatra szerveződnek, körbejárjuk, miért és hogyan lesz egy feladatból kiemelt projekt, és hogyan valósít meg az erőmű újításokat ezeken belül. Írunk a Gastroblues Fesztiválról, amelyen egy nemzedék
nőtt már fel Pakson, és megnézzük, milyen csapatszervezést igényel
egy tévéműsor vagy egy koncert létrehozása.

4

AZ EGÉSZ TÖBB…

Csapatmunka felsőfokon

Kiemelt projektek

Cserenyecz-Lehmann Katalin | Fotó: Juhász Luca, internet
A Paksi Atomerőműben bizonyos extra feladatokra kiemelt projekteket hoznak létre – a különleges
ügyekhez pedig különleges jogosítványok járnak. Egy kiemelt projekt minden esetben a vállalat egy stratégiai céljának megvalósítására alakul, így technikailag önálló szervezeti egység, felhatalmazott vezetővel. Működése minden esetben határozott ideig, a cél eléréséig tart, ezt követően megszűnik. Cikkünkben most három kiemelt projektet mutatunk be; kettő már működőt és egy, a megszűnéshez közel állót.

Hierarchikus szervezet
vagyunk
,,A Paksi Atomerőmű hierarchikus felépítésű szervezet, amelynek élén a vezérigazgató áll, alatta
igazgatóságok, főosztályok, osztályok szerveződnek. Az osztály
az a szint, ahol a munka tényleges
végrehajtása szakmaspecifikusan
folyik. Ez a hierarchikus rendszer
az atomerőmű normál működését
tökéletesen kiszolgálja. Azonban a
Paksi Atomerőmű folyamatosan új
kihívások előtt áll, ezek a feladatok
pedig messze túlmutatnak a normál üzemmeneten. A versenyképesség megőrzéséhez, a nukleáris
biztonság szintjének növeléséhez
folyamatos innovációk szüksége-

sek. Ezek az egyedi és összetett
műszaki feladatok több erőművi szervezet, tudományos háttérintézmény, alvállalkozó együttes
munkájával valósulhatnak meg.
Ahhoz, hogy a feladat végrehajtása
hatékony legyen, túl kell lépni a hierarchián, a feladatra vonatkozóan
speciális struktúrát, felelősségeket
és jogosítványt kell meghatározni,
ami biztosítja, hogy a feladat megvalósításához szükséges erőforrásokhoz való hozzáférés közvetlenül
történhessen meg” – mutatta be
részletesen szervezetünk általános
struktúráját és mechanizmusát Czibula Mihály kiemeltprojekt-vezető,
aki aztán egy sokkal közvetlenebb
hivatali útvonal működésének ismertetésével folytatta.

A kiemelt projekt
működésének alapja
a mátrixrendszer
A megoldás a mátrixrendszerben
működő kiemeltprojekt-struktúra,
ami alkalmas arra, hogy közvetlen
útvonalon (nem a már említett hagyományos hivatali úton) delegáljon feladatot a megvalósítókhoz.
A kiemelt projektet a cégvezetés
hatalmazza fel arra, hogy a projektalapító okiratban meghatározott cél érdekében közvetlenül
adjon feladatot azoknak a szervezeteknek – osztályoknak, főosztályoknak vagy akár igazgatóságnak
is –, amelyek szakértelme a feladat
végrehajtásához szükséges. A feladatkiadás és számonkérés heti
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rendszerességű értekezletek keretében történik.
Egy kiemelt projekt minden esetben a vállalat egy stratégiai céljának megvalósítására alakul. Technikailag önálló szervezeti egység,
felhatalmazott vezetővel. Működése minden esetben határozott
ideig, a cél eléréséig tart, ezt követően megszűnik.
A működését egyedi dokumentumok írják le. Specifikus projektterve, minőségbiztosítása, kockázatkezelése, értekezleti rendje,
kommunikációs terve és változásmenedzsmentje van. Felügyeletét
a Projektirányító Bizottság (PIB)
látja el, ami jellemzően a cégvezetés tagjaiból áll. A PIB időszakosan áttekinti az előrehaladást,
a pénzügyi kiadások alakulását, a
minőségbiztosítási jelentést, kockázatértékeléseket, továbbá dön-

téseket hoz a stratégiai kérdésekben. A kiemelt projektek esetében
kulcsfontosságú a jó projektterv
és a határidőtartás, valamint az
elkötelezettség, mert a feladatok
végrehajtása akkor lehet csak sikeres, ha a végrehajtók támogatják
és elfogadják azt.
,,Megmagyarázni az embereknek,
hogy miért kellenek a változások,
az mindig nagyon nehéz, mert
alapvetően az emberek nem szeretik a változásokat. El kell magyarázni a szükségességet. Ez néhány
esetben egyszerű – az üzemidőhosszabbítás szükségességét mindenki azonnal értette –, azonban
néhány esetben nehéz a dolgunk”
– mondta el Czibula Mihály.
A kiemelt projekteknek lehetőségük van arra, hogy azokat a
problémákat, amelyeket a maguk
szintjén már nem tudnak megol-
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dani feljebb adják vezérigazgatói
vagy akár minisztériumi szintre is,
így érdekérvényesítve a feladat lehető legjobb végrehajtását. Ez a
feladatdelegálási felhatalmazás a
sikeresség szempontjából létfontosságú.

C15 – A 15 hónapos
üzemeltetési ciklus

A projekt vezetője: Czibula Mihály
,,A C15-projekt alapja egy, a Paksi Atomerőmű reaktorfizikusai által
tervezett üzemanyag, ami 3 hónappal hosszabb folyamatos üzemre
képes, mint a VVER-440 típusú reaktorokban ez idáig használt fűtőelemek. A hosszabb üzemanyagciklus a főjavítások ütemezésében
jelentős változásokat hozott. Az
1-4. blokkok üzemanyag-átrakásai
2016-tól kezdődően már 15 hóna-
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pos ritmusban követik egymást,
ez 25%-os főjavítás-csökkenést
jelent. Ezzel arányosan csökkent
a főjavítási munkamennyiség, ezáltal a kollektív dózis (az erőműben
munkát végzők sugárterhelésének
összessége) és a főjavítások költségei is. Csökkent a hulladékok és
a kiégett fűtőelemek mennyisége,
és nőtt a villamosenergia-termelés. Negatív hatást a C15 bevezetése nem okozott. Az innováció jelentőségét magyar és nemzetközi
díjak is elismerték” – emlékezett
vissza Czibula Mihály.
A C15 Kiemelt Projekt 2013-ban
alakult, mára a vége felé jár. Nyár
végére várható, hogy az Országos
Atomenergia Hivatal az átalakítás
értékelő jelentés feldolgozását követően kiadja a 15 hónapos ciklust
magában foglaló módosított üzemeltetési engedélyt. Ezzel a C15
Kiemelt Projekt eléri célját és lezárásra kerül.

TAMF – Termelési
Alrendszer
Működésfejlesztési
Kiemelt Projekt

A projekt vezetője: Czibula Mihály
,,A projekt célja egy olyan új termelési alrendszermodell bevezetése,
amely biztosítja a korábbi években
elért biztonsági és termelési eredményesség megtartását, illetve
megalapozza az atomerőmű előtt
álló – a következő években várható
nagy létszámú nyugdíjazásokból,
a Paks II. elszívó hatásából, illetve
az öregedéssel járó kihívásokból
együttesen eredő – feladatok sikeres megoldását. A megújuló termelési alrendszer észszerűsíteni
és korszerűsíteni fogja a mérnöki,
munkairányítási és ellátási folyamatokat, azok adminisztrációját,
néhány ponton változást eredmé-

nyez a szervezeti struktúrában is,
támogatja az értékalapú döntéshozatalt és élettartam-gazdálkodást.
A projekt előkészítése során létrehozott munkacsoportok eddigi
munkájának köszönhetően jelenleg a középszintű folyamatok és
eljárásrendek kialakítása zajlik. Ezt
követően veszi kezdetét a részletesebb végrehajtási dokumentumok kidolgozása és az IT-rendszerek tervezése. Ez a rendkívül nagy
körültekintést igénylő, ám óriási
lehetőségeket rejtő feladat egyaránt igényelni fogja az atomerőmű munkairányítási, karbantartási,
mérnöki és az ellátási lánc területén dolgozó kollégáinak és szállítóinak/partnereinek közreműködését. Az amerikai Nuclear Energy
Institute, Institute of Nuclear Power Operations és az Electric Utility Cost Group által kifejlesztett –
és a világ atomerőműveinek nagy
részében, így a szlovák és cseh,
VVER-440 típusú blokkal üzemelő
létesítmények által már adaptált
– „Standard Nuclear Performance
Modell” saját igényeinkre történő adaptálásával létrejövő folyamatirányítási rendszer bevezetése
szorosan összefügg az AS6 idei év
végén lejáró licence miatt szükségszerűen végrehajtandó informatikai fejlesztéssel.

IRKP – Irányítástechnikai
Rekonstrukció Kiemelt
Projekt

A projekt vezetője: Noszek József
,,A kiemelt projektet 2016-ban azzal a céllal hozta létre a cég vezetése, hogy az engedélyezett + 20
év üzemidő-hosszabbításhoz szükséges irányítástechnikai rekonstrukciókat megtervezze és kivitelezze” – mondta el Noszek József

kiemeltprojekt-vezető a projekt
megalakításának előzményeiről,
majd a célok megnevezésével
folytatta. ,,A nukleáris biztonság
szempontjából releváns rendszereket az erőmű már felújította, de a
termelésbiztonság szempontjából
fontos rendszerek nagy része még
eredeti állapotban volt. A projekt
célja az, hogy a megnövelt üzemidő alatt biztosítsa az irányítástechnikai rendszerek rendelkezésre állását, a kívánt szintre hozza a
műszaki állapotukat.”
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Fontos megjegyezni, hogy a kiemelt projektnek volt egy ún.
elődje, amelyet azzal a céllal hoztak létre, hogy idejében elkezdődhessék a szakmai munka. Három
mintaprojekt is elkészült ez idő
alatt, amelyek jelenleg is működnek a blokkokon.
A projektben jelenleg dolgozók
teljes állománya 11 fő, akik mindannyian irányítástechnikai osztályokról kerültek az IRKP-ba; vannak köztük fiatal, friss és korszerű
ismeretekkel rendelkező szakem-

berek és több évtizedes erőműves
tapasztalattal rendelkező kollégák
egyaránt.
A projekt elindulása óta eltelt
években az irányítástechnikai
rendszerek műszaki felmérése
megtörtént, amelybe a társosztályokat is bevonták. Ebből a közös munkából született meg egy
Irányítástechnikai Rekonstrukciós
Terv, ami lényegében azonosította
a felújítandó rendszereket (19 db),
és ütemezte is. ,,A módszer egy
kockázatalapú elemzés volt, amely
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egy kétdimenziós diagramban bemutatta, hogy milyen mélységben
avult az adott rendszer (milyen műszaki problémákkal terhelt), illetve
egy adott rendszernek mekkora
befolyása van a termelésbiztonságra. A terveink szerint a normál
főjavítások alatt végezzük majd el
a rekonstrukciók döntő többségét” – tájékoztatta lapunkat a projektvezető.
Forrás: www.atomeromu.hu,
intranet
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Az űrtechnológiák
energiaforrása
Hárfás Zsolt | Fotó: Sztrana Roszatom
Az atomenergia nélkül nemcsak a Földön, de a világűrben sem létezhetünk. Csaknem fél évszázaddal ezelőtt, 1967. január 27-én az Amerikai Egyesült Államok, Nagy-Britannia és a Szovjetunió aláírta azt a megállapodást, amely a világűr felfedezésével kapcsolatban – a Holdat és az egyéb égitesteket is beleértve –
rögzítette azokat az elveket, amelyek később a nemzetközi űrjog alapjává váltak. Az egyezményhez már
több mint száz ország csatlakozott. A világűr meghódítása a high-tech űrtechnológia és az atomenergia
alkalmazása nélkül lehetetlen lenne. Mindkét területen élen jár Oroszország, ám az űrkutatásban használt orosz atomtechnológia nélkül az alábbi három űrexpedíció meg sem valósulhatott volna.

Curiosity (Kíváncsiság)
A Curiosity Mars-járó, a NASA negyedik ilyen eszköze
2012. augusztus 6-án landolt a vörös bolygó felszínén.
Az űreszköz, amely egy önálló kémiai laboratórium, az
évek során számos felfedezést tett a Marson, többek
között rábukkant az édesvízi tavak és folyók létezésének nyomára, szerves anyagot talált, és rendkívül magas sugárzási szintet mért.
A Curiosityn a világon először alkalmazták a Dinamikus Albedo Neutron (DAN)-generátort, amely víz-, illetve hidrogéntartalmú vegyületek keresésére szolgál
a talaj felszínén. Az ING-10K generátort a VNNIA-ban,
az Oroszországi Automatikai Kutatóintézetben készítették el. A második DAN-egységet, a neutrongenerátort az Orosz Tudományos Akadémia Űrkutatási
Intézetében (IKI RAN) gyártották. A radioizotópos generátor valószínűleg plutónium-238-as izotóppal üzemel, bár ezek az adatok nem nyilvánosak. A szakértők

szerint a generátor még hét-nyolc évig fog működni,
ez lehetőséget teremt arra, hogy a Curiosity megvárhassa a következő expedíciót. A Mars-járó már így is
jóval tovább üzemel, mint ahogy számítottak rá, hiszen
annyira jól megy neki a Mars-járás, hogy a tervezett
686 nap helyett már 6,5 évet tudhat magáénak.
Ezzel szemben a NASA veterán Opportunity Marsjárója egy tavalyi porvihar miatt kénytelen volt leállni,
mert a napelemeivel nem tudott elegendő energiát
termelni. Ezt követően hónapokon át küldték a szerkezetnek a felébresztésre szánt parancsokat, de egyszer
sem reagált. Ezért a NASA idén januárban hivatalosan
is „halottnak” nyilvánította. Az utolsó tudósoknak szóló „üzenete” ez volt: „My battery is low and it’s getting
dark.” Magyarra fordítva: „Az akkumulátorom merülőben, és kezd sötétedni”. A szerkezetet 90 napos működésre tervezték, de végül 15 év lett belőle.

Csang’o-4
Tavaly december 8-án indította útra Kína az automata
leszállóegységből és egy Hold-járóból álló Csang’o-4
űrszondát, hogy a Hold Földről nem látható, sötét oldalát tanulmányozza.
A küldetéshez szükséges 120 W és 4 W kapacitású
radionuklid termikus blokkot a Kísérleti Fizika Orosz
Tudományos Kutatóintézet fejlesztette és telepítette. A blokkok kompozit anyagából készült hőszigetelő
testeket a NIIgrafit, a radionuklid üzemanyag-pasztillákat pedig a Majak gyártotta.
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A Csang’o-4 négy héttel az indulás után, január 3-án
landolt a Hold déli sarkán. Január közepén pedig az
emberiség történetében először sor került az első
biológiai kísérletre, a gyapottermesztésre a Holdon.
Az űrszonda az ehhez szükséges összes feltételt – a

talajt, a levegőt és a vizet – a Holdon szerezte be. A kínai Csengdu Repüléstudomány és Mikroelektronikai
Kutatóintézet (CASC) szakemberei felvételeket készítettek a hajtásokról. A küldetés a továbbiakban talajminták gyűjtésével és tanulmányozásával folytatódik.
Kína Hold-programja 2007-ben vette kezdetét, hiszen
ekkor indították el a Csang’-o-1-et, amely majdnem
másfél évig keringett a Hold körüli pályán, és átfogó információkat gyűjtött ahhoz, hogy létre lehessen
hozni a Hold nagy felbontású, háromdimenziós térképét. A kínai Hold-programhoz 2009-ben csatlakozott
a Kísérleti Fizika Orosz Tudományos Kutatóintézet.
2012-ben hat 120 W, 8 W, illetve 4 W kapacitású termikus egységet, valamint egy radionuklid termoelektromos generátor mérnöki modelljét szállította Kínának.
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Az ExoMars második szakaszát 2020-ra tervezik, amikor az ESA-vezetéssel készülő Mars-járó és az orosz
irányítással épülő tudományos állomás a 2020. július
25. és augusztus 13. közötti indítási ablakban Bajkonurból (Kazahsztán) Proton-M hordozórakétával startol, és 2021. március 21-én érkezik a Marsra. A leszállóegység két nagy ejtőernyővel ereszkedik le, érkezését
fékezőrakéták és lengéscsillapító rendszer teszi kíméletesebbé.
A Mars-járó fő feladata a felszíni és a felszín alatti anyag
vizsgálata, míg a fix helyzetű állomás hosszú távú időjárási, környezeti, mágneses téri és légköri vizsgálatokat végez. A platform közel 828 kg tömegéből 45
kg-ot tesz ki a 13 tudományos eszköz, amelyek közül
11 orosz, 2 pedig európai gyártmányú. A Mars-járó
szerkezeti és termikus tesztjei már sikeresen befejeződtek, és a végéhez közeledik a talajmintákat elemző
egység tesztelése. Eközben megérkezett a gyártóktól a fedélzeti számítógép, az akkumulátoregység és a
tudományos műszerek többsége. Miután az ExoMars
2021-ben érkezik meg, a Mars-járó a TGO-t használja
majd reléállomásként.
Idén márciusban az orosz Roszkoszmosz bejelentette,
hogy a 2020-ban induló, a Marsra 2021-ben leszálló
űrszonda orosz gyártású egységének neve Kazacsok.
(A szó a jól ismert kozák táncot, szó szerint pedig „kis
kozákot” jelent.) Nemrég pedig az Európai Űrügynökség az ExoMars 2010 Mars-járóját a brit kémikusról,
Rosalind Franklinről nevezte el. Úgy is mondhatjuk,

Exomars
Az Európai Űrügynökség (ESA) és az orosz Roszkoszmosz közös Mars-kutató projektje két szakaszban valósul meg.
Az „ExoMars 2016”-projekt keretében 2016. március
14-én a Bajkonur űrállomásról startolt a Proton-M rakéta, a bolygó körüli pályára állítani kívánt Trace Gas
Orbiter (TGO)-szonda és a leszállás tesztelésére szolgáló kísérleti modul, a Schiaparelli.
A Schiaparelli sajnos szomorú sorsra jutott, szoftverhiba miatt 540 km/h sebességgel a Mars felszínére
zuhant, és összetört. A TGO pályán van, küldetése
2018-ban kezdődött és várhatóan 2022-ben ér véget.

hogy néhány év múlva, amikor a szonda leszáll a Marson, a Rosalind Franklin a Kazacsokról fog legurulni a
bolygó felszínére.
Láthatóan az űr felfedezése igazi csapatmunka, hiszen
ebbe a munkába a világ vezető technológiai és gazdasági nagyhatalmai is bekapcsolódnak.
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Fess’n velem Angyalai
A közösség erejével
Susán Janka | Fotó: Susán Janka

Megérkeztem Tiszafüredre, kerestem a festés helyszínét, akiket megszólítottam, már másokat is útba
igazítottak, gyakorlottan mondták el az irányt, és ez jó érzés volt. Könnyen célba értem, ahol egy felbolydult katlant találtam. Egy teljes lakásfelújítás tevékenységeit képzeljék el a nagy méretű családi
házban. A szekrények – ha éppen szükséges – szétszerelve, a polcok lefektetve, az asztalok, székek
megcsiszolva vagy éppen festés alatt. Már mindenki tudta, melyik helyiségben mi a feladata, és voltak,
akik kiszorultak az udvarra. A bútorok ránézésre is régiek, olyan harminc-negyvenévesre saccoltam a
legtöbbet, de még használhatóak. A tenni akarás és a jókedv keveredett a festékszaggal.

Iványi Krisztina

MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
Alkotó Energia pályázat:

– Az Alkotó Energia pályázatot három éve indítottuk el, és ez alatt az
idő alatt létrehoztuk az országos
festőpályázatunkat, egyre emelkedő részvétellel. Azért álltunk a
Fess’n velem Angyalai jótékonysági kezdeményezés mellé, mert
szeretnénk az egyéni képzést és
tudásátadást elmozdítani a közösségekkel való együttműködés irányába. Tágítani szeretnénk azt a
perspektívát, amit eddig az Alkotó
Energiával követtünk. A pályázaton kívül arra fordítottunk nagy figyelmet, hogy a rászorulók számára a felújításhoz, bútorfestéshez
szükséges ismereteket ingyenesen tudjuk átadni. Ezek az alkalmak
voltak a festőtáboraink, amelyen
egyének vettek részt, egyénenként sajátították el ezeket az ismereteket. Úgy gondoljuk, hogy eljött az ideje, hogy picikét nyissunk,
még nagyobb közösségek felé
tudjunk eljutni. Ezért a képzéssel is

olyanokat szeretnénk majd elérni,
akik a megszerzett tudást tágabb
körben képesek átadni. Gondolok itt a pedagógusokra, olyan
csoportokra, akik tudásátadással
foglalkoznak szociális közösségi
emberekként, szociálisszervezők,
művelődésszervezők stb. Szeretnénk, hogy a képzésen részt vevők
a megszerzett tudásukból a közösség javára próbáljanak visszajuttatni. Ezek a jótékonysági festések
pontosan ilyenek, ahol egyének
segítenek nagyobb közösségeknek. Ráadásul lehetőséget ad egy
ilyen esemény arra is, hogy aki
nem tudott eljutni, mondjuk egy
fizetős tanfolyamra, de az alapdolgokkal szeretne megismerkedni,
ha eljön egy ilyen jótékonysági festésre, az ott lévő gyakorlott és már
profi résztvevőktől a legalapvetőbb technikát, anyaghasználatot,
ecsetkezelést és díszítőtechnikákat megismerheti. Egyrészt segít
is, másrészt tanul is, plusz kap egy
olyan közösségi élményt, ami fel
fogja őt tölteni. Főleg, ha az érin-

tettek visszajelzéseit is meglátja
majd. Arra szeretnénk mindenkit
bíztatni, hogy minél többet segítsenek, és mi majd megpróbálunk
hozzájárulni, hogy az emberek közül minél többen segíthessenek.

Gőz Andrea

A Református EGYMI Tiszafüredi
Telephelyén működő Fejlesztő
Nevelés-oktatást Végző Általános
Iskola koordinátora

Az iskola bútorainak felújítására
szerveződött az esemény. Andrea tavaly részt vett a Fess’n velem
Angyalai pilisi festésén. Gyönyörűek lettek a bútorok, és próbálta meggyőzni a szervezőket, hogy
jöjjenek el hozzájuk is, ami most
végre sikerült! A fogyatékos gyerekek közül is a súlyos halmozottan
sérültek, hattól huszonhárom éves
korukig tanulhatnak náluk. Az iskolában hetente huszonhárom órájuk
van a tanulóknak, az órák között
szünetekkel, mint más normál iskolákban. Az intézmény indulásakor a Szivárványház Fogyatékosok
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Református Otthonának tanköteles korú gondozottjai tanultak náluk, magának az iskolának is az intézmény adott helyet, ám később,
ahogy híre ment az intézménynek,
a környékbeli településekről is je-

képesek segíteni társaiknak öltözködésben, önkiszolgálásban.
Hogyan telik egy napjuk? A bejárósokat a szülők vagy egy testvér
hozza. A Szivárványház Fogyatékosok Református Otthonából a
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lalkozik velük. A délelőtt gyorsan
eltelik, utána következik az ebéd.
A „bejárósok” az iskolában ebédelnek, a többiek visszamennek
a Szivárványházba, ott a pedagógusok, asszisztensek segítségével
ebédelnek, délutánra ők már nem
maradnak. Mi az, amire szükségük
van folyamatosan? A játékok mennek gyorsan tönkre, mert az idejárók nem tudnak finoman bánni
velük, így nagyon hamar eltörnek,
tönkre mennek.

Miklovicz Szilvia

Fess’n velem Angyalai alapító tagja

lentkeztek tanulók. A cél az volt,
hogy a Szivárványház lakói is járjanak iskolába, lépjenek ki a megszokott környezetükből. Ezért is
költözött ki az iskola a város központjában lévő bérelt családi házba. A céljuk az, hogy enyhe és
középsúlyos értelmi fogyatékossággal élő tanulók is jöhessenek
hozzájuk. Jelenleg tizennyolcan
tanulnak náluk három csoportban,
közülük öt a bejáró, akiket délután
hazavisznek a családjukhoz. Mit is
jelent az, hogy súlyosan, halmozottan sérült egy kisgyerek? Előfordul,
hogy nem tud beszélni, nem képes
önmagát ellátni, lehet, hogy járni
sem tud, vagy mozgásában erősen
korlátozott, egy vagy több érzékszerve sérült, és értelmi képességei jelentősen elmaradnak. A fejlesztés legfőbb iránya az önellátási
képességük fokozása, hogy megtanuljanak egyedül enni, elmenni
a mosdóba, szűkebb-tágabb környezetüket megismerjék. Vannak
jobb képességű gyerekeik is, akik
a gesztusnyelvet használják, akik

kerekes székeseket átkísérik, de
vannak, akiket autóval kell átszállítani. Az első feladatuk a levetkőzés, elhelyezkedés, utána van egy
reggeli kör, amikor megbeszélik,
ki van ma itt, kiválasztják a fényképüket. A csoportokban mindenkinek van egy jele vagy egy színe,
azt kirakják a táblára. Próbálják
azonosítani a helyszínt, a társakat,
megbeszélik, milyen nap van ma,
éppen milyen az időjárás, aktuális
események kerülnek szóba. A heti
foglalkozásokat tematizálják, mindig egy téma köré építik. Amikor
például tavaszi virágok hete van,
megismertetik velük az ehhez kapcsolódó színeket, illatokat, amit
lehet, megtapinthatnak, megfoghatnak ezek során. Minél több érzékszervüket próbálják bevonni a
megismerés folyamatába. A mozgásfejlesztés is lényeges része a
napoknak, a kreatív, művészeti feladatokat nagyon-nagyon szeretik,
és a zenehallgatást, éneklést is.
Minden csoportban egy gyógypedagógus és egy asszisztens fog-

Szilvi már jó pár éve foglalkozik
bútorfestéssel, a Fess’n velem Angyalai Facebook-csoport alapító
tagja. Dabason élnek, az ottani
önkormányzat kereste meg őket
először, hogy tudnának-e segíteni a Reménysugár Fogyatékosok
Napközi Otthona bútorainak felújításában. Az eseményre segítséget kért a csoportban, hogy
akinek van maradék festéke, fel
tudná-e ajánlani erre a célra. Azt
mondja, huszonnégy órán belül elindult egy lavina, nemcsak festék-
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a támogatók köre is bővült, már a
Pentart és az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Alkotó Energia pályázata is
támogatja a jótékonysági festéseket, felújításokat.

Kmetyó Lászlóné Krisztina

Fess’n velem! (Bútorfestés-Lignocolor) Facebook-csoport alapítója, a
Fess’n velem Angyalai alapító tagja

kel, hanem mindenféle adomán�nyal támogatták őket. Irodaszéktől
a vécécsészéig, a heverőtől a laptopig rengeteg hasznos dologgal;
volt, aki fuvarral segített, és végül
ötvennégyen mentek el a festésre. A csoport egyre bővül, mostanra kialakult egy kis rendszer az
ehhez hasonló programok megszervezésére. Szilvi mindig elmegy
a festés helyszínére, felméri, miről
is van szó, megbeszélik, milyen
színekre gondolnak. Létrehoz egy
eseményt a csoporton belül, ahol
megosztja az információkat, hogy
mindenki lássa, mire is vállalkozik.
Kmetyó Lászlóné Krisztinával (aki
a Lignocolor Hungary tulajdonosa,
és az első támogatójuk egyben)
kiszámolják, mennyi festékre lesz
szükség. Feltölt egy táblázatot a
résztvevőkkel, így ők össze tudnak beszélni az utazásban. Vannak
olyan „résztvevők”, akik valamilyen adománnyal támogatják az
eseményt. Példaként mutatja azt
a „matatófalat”, amit az itteni látássérült kislánynak készített egy
önkéntes, aki a rendezvényre nem
tudott eljönni. A mostani festésre

harmincöten jöttek el, és egy kicsit
többet is sikerült elvégezniük, mint
amit elterveztek. Az idei tervek
megvalósítását megkönnyíti, hogy

Krisztina is Dabason él, Szilvivel már régóta ismerik egymást.
A jótékonysági együttműködésük
a tavalyi Reménysugár Fogyatékosok Napközi Otthona bútorainak felújításával kezdődött. Azóta
együtt kezelik a Fess’n velem Angyalai csoportot, és minden rendezvényükön részt vesz. Főleg a
festés szakmai részét próbálja segíteni. A csoportból már tudják,
kik azok a gyakorlottabb festők,
akikre egy-egy helyiség bútorainak felújítását rá lehet bízni, akik
tudnak segíteni a többieknek is.
Próbálnak észszerűen koordinálni, mert nem kis értékű festékekről van szó, amit kapnak, és amik
megmaradnak, azokat viszik a következő projektekre. Az eseményekre szinte már összeszokott,
baráti társaságok szoktak érkezni,
sokan ismerik egymást, de mindig
vannak újoncok is. A következő
festés Pilisen lesz, ami az eddigi
legnagyobb szervezést és a legtöbb önkéntest fogja igényelni.
Tavaly, amikor ott jártak, csak egy
csoport kis „lakását” tudták felújítani, és amikor átjöttek a többi csoportból a gyerekek, bizony
irigykedve nézték, milyen szép
lett. Akkor eldöntötték, ide vissza
kell menniük, mert nem igazság,
hogy a többiek kimaradtak. Erre
a festésre, felújításra legalább
kétszáz önkéntesre lesz szükség,
várják a jelentkezőket augusztus
24-re.
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Önkéntes csapat
János – Ő már nyugdíjas, de heti tíz órában karbantartóként dolgozik itt az iskolában. Azt mondja, mindig minden rendezvényen részt vesz, fontosnak érzi,
hogy segítsen az itt tanulóknak.
Előd – Nyolcadik osztályos, egy szomszédos faluban
élnek, és a kistestvére, aki hétéves, itt tanul az iskolában, ebben a tanévben kezdett idejárni. Azt mondja, ez egy különleges alkalom, hogy ő most itt van,
de úgy érezte, el kell jönnie segíteni, hogy ennyivel
is hozzájáruljon a testvére és többi kisgyerek mindennapjainak szebbé tételéhez.
Adri – Most vesz részt ilyen festésen először, minden
előzetes festési tapasztalat nélkül érkezett. A Facebookon látta a meghirdetett eseményt, úgy gondolta, ez egy jó ügy, és eljött. Korábban dolgozott bölcsődében, és szerinte fontos, hogy az egészséges
és a sérült gyerekek is hasonló körülmények között
lehessenek, valamint a színek meghatározóak számukra, ezért nem mindegy, hogy mi veszi őket körül. Szép, színes környezetbe biztosan szívesebben
fognak jönni.
Miklovicz szülők – Szilvi a főszervező, édesapja és
édesanyja mindig elkísérik őt a jótékonysági festésekre. Jó háttértámogatást tudnak adni, ha valamilyen technikai segítségre van szükség, de a festésből is kiveszik a részüket, és minden másból, ami
éppen adódik.
Zsuzsa – Amikor elolvasta az első felhívást, számára
nem volt kérdés, hogy jelentkezik kétkezi munkásnak, szinte ösztönös volt. Azóta pedig nincs megállás, a dabasit követte a pilisi, a karácsonyi ajándékozást pedig már szinte kötelességének érezte, miután
gyerekeket is megismert. Belekerült egy spirálba, és
most ennek a kellős közepén van. Hirdeti az eseményeket az ismerősei között is, el szokta mondani, milyen iszonyatosan felemelő érzés itt lenni, mennyire
felszabadultnak érzi magát közben, és milyen felöltődve megy haza innen.
Adri – A kezdetek óta itt van, ő olyan „lelkis” fajta, aki
szeret segíteni másokon, ezért kapva kapott az alkalmon. Annyira jó érzés adni, ráadásul ilyen gyerekeknek, akik legfontosabb jellemzője: „csupaszív”. Ők
anyagilag nem tudnának segíteni, de így bármikor
szívesen jönnek, és reméli, a következőkön is rész
tud venni.
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Woodstock és Gastroblues
Nemes Nagy Péter | Fotó: Molnár Gyula
A 2019-es év zenei rendezvényei várhatóan világszerte – Alaszkától Új-Zélandig – a Woodstock fesztivál
50. évfordulója előtt tisztelegnek. Az akkori fesztivál mottója – 3 days of peace and music, azaz három
nap béke és zene –, voltaképpen illik a paksi Gastroblues Fesztiválra is, amelyet már több mint negyedévszázada a baráti és családias jelzővel emlegetnek.
Ami a Gastroblues Fesztivál Wood
stock 50-ének különlegességét,
egyedi vonását adja, hogy két eredeti fellépő is színpadra lép. A Ten
Years After (TYA) együttes ott vált
igazán világhírűvé és Miller Anderson, aki a Keef Hartley Band énekes-gitárosaként szerepelt az egykori háromnapos rendezvényen.
Miller Anderson régi ismerősként

az eredeti Woodstock-programmal
érkezik. Korábban már három formációval is fellépett az ESZI Sportcsarnokban. A TYA villámkezű gitárosa, Alvin Lee már nincs az élők
sorában, de a zenekar megemlékezik róla utódjával, Marcus Bonfantival. Jelenlegi basszusgitárosuk, a
balkezes Colin Hodgkinson pedig
ugyancsak többször megfordult

fesztiválunkon Miller Andersonnal
együtt. A két formáció a szombati
napon lép a közönség elé, amikor
előttük az idén tízéves fennállását
ünneplő Éles Gábor Trió fúvósokkal kibővítve érkezik, valamint Little G. Weevil együttese a Cardiffban élő jamaicai Dionne Bennett
dalszerző, énekesnővel kiegészülve ad koncertet.
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A pénteki nap sztárvendége a balkezes blues rock gitárvirtuóz Eric
Gales és együttese lesz. Gales 4
éves korában kezdett gitározni
idősebb testvérei felügyelete alatt.
Játékában igen kemény riffekkel
és hangzásokkal operál, effektjei
még a hard rock kedvelőinél is bejönnek. A 40. Blues Music Awards
blues rock előadó kategória idei
nyertese lett május 9-én. A fiatalok
és idősebb zenerajongók körében
egyaránt kedvelt Ivan & The Parazol, erre az alkalomra összeállított
különleges programmal érkeznek.
Az együttes sztárvendége Tátrai
Tibor lesz. A közönségkedvenc Bill
kapitány Eric Gales koncertje előtt
várja a Deák Bill Blues Band és az
FTC rajongóit.
Az evangélikus templom szombat
délelőtti koncertjén Dionne Bennett, Little G. Weevil, Miller Anderson, Pál Balázs Jenő és Amadé,
Éles Gábor és Anna, valamint The
Subrune szerepelnek.
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„A Paksi Atomerőmű a kezdetek kezdetétől főtámogatója volt a rendezvénynek, amely az utóbbi 26 évben helyi eseményből országos színvonalú
rendezvénnyé nőtte ki magát, és ikonikus szereplője lett a paksi életnek.
Ez a fesztivál néhány napig az érzékszervek kényeztetéséről szól, és nagyon nagy érték a mai kulturális sokszínűségben. Ez az évi néhány nap feltöltődést biztosít mindannyiunknak, segít abban, hogy utána meg tudjunk
birkózni az évben azokkal a feladatokkal, amelyek még előttünk állnak.”
(Pekárik Géza, a Paksi Atomerőmű vezérigazgatója)

A vasárnapi Woodstock-piknik keretében hazai és felvidéki zenekarok uralják a színpadot. Fellép a 25
éve Magyar Atom néven működő
Tátrai Tibor vezette csapat Jimi
Hendrix-műsorral, a Soulbreakers
Janis Joplin- és The Who-dalokkal,
a felvidéki Joint Venture a Canned
Heat műsorát idézi fel, Pál Balázs
Jenő barátaival Woodstock Emlékzenekar néven lép színpadra.
Az esztergomi Tűzkerék xT sem
hiányzik majd. Varga János és barátai Santana woodstocki programját, a Big Mouflon Joe Cocker
dalait játssza.

Az elmaradhatatlan vasárnapi főzőverseny és a párhuzamos Wood
stock-piknik koncertjei csakúgy,
mint a korábbi években, idén is
ingyenesen látogathatók az ESZI
Sportcsarnok melletti szabadtéren. A jelentkező lelkes „ételművészek” között több fellépő a
színpadon és a bogrács mellett is
bemutatkozik (Magyar Atom, Little
G. Weevil, Soulbreakers, Tűzkerék
xT, BeatBack). Az ételek mellé ital
is dukál: a borbarát-találkozón bemutatják a boraikat a Légli, Eszterbauer, Takler, Tiffán és a paksi pincészetek.
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25 év Magyar Atom
Gyöngyösi Petra, Nemes Nagy Péter | Fotó: Molnár Gyula
Az idén 25 éves Magyar Atom zenekar jubileumi koncertet ad az ingyenes vasárnapi Gastroblues –
Woodstock 50 Pikniken. Az ország első „szabadidős” zenészválogatottja negyed évszázada, 1994.
május 20-án adott először bemutatkozó koncertet Pakson, a Gastroblues Klubban (akkori nevén Új
Hullám kultúrkocsma).

A Magyar Atom zenekar klubkoncertjéről készült felvételből a Paksi Atomerőmű támogatásával, a
fesztiválszervező gondozásában
jelent meg a zenekar első CD-lemeze.
Ezen a kompaktlemezen hallható
zene nem Jimi Hendrix stúdiófelvételeit másolja, utánozza. Az előadók szándéka az volt, hogy koncertjeinek eredeti hangulatát
idézzék meg. Épp ezért semmiféle utómunka, hozzákeverés nincs
rajta. Az alapzaj a közönségtől, a
gitárerősítők gerjedéséből adódik. Benne van az emelkedett
hangulat, amit Hendrix a koncertjein teremtett.
A Magyar Atom zenekar megalakulásának történetéről Kováts Balázs, a Paksi Atomerőmű korábbi
kommunikációs vezetője így mesélt…

„Tátrai Tibor (szólógitár), Tóth János Rudolf (ének, gitár) és Solti
János (dobok) meghatározó zenészei voltak a Hobo Blues Bandnek (HBB). 1994-ben Póka Egon,
a HBB basszusgitárosa más úton
indult el, kilépett a zenekarból,
ez válsághelyzetet okozott. Tátrai
Tibornak támadt az ötlete, hogy
kerekítsenek egy Jimi Hendrixműsort, amelynek alapjai már
megvoltak. Megkeresték a kiváló
basszusost, Zsoldos Tamást, aki
beállt a bandába. Poénból először
a Hungarian Blues Brothers (HBB)
nevet adták maguknak, ami nyilván a rövidítésazonosság miatt
nem volt tartható.
Némi gyakorlás után látogattak
el Paksra, Gárdai Gyuri meghívására. 1994. május 20-án, pénteken
adták első koncertjüket az Új Hullám söröző miniszínpadán, néhány

tucat lelkes rhythm and blues rajongó társaságában, amelyről élő
lemezfelvétel készült.
Kaktusz, akinek próbáltam már
az első bluesfesztiválok létrehozásában segítségére lenni, ös�szeismertetett Tátrai Tibusszal.
Néhány pohár kiváló bor mellett formálódtak az elképzelések.
Némi reklámért cserébe felajánlottam, hogy az erőmű fedezni fogja a CD-lemez kiadásának
költségeit. A kapcsolatfelvétel
olyan gyorsan alakult, hogy másnap délelőtt – kissé gyűrötten –
már erőmű-látogatást tartottunk
a zenekar tagjaival.
Délután folytatódott a laza
fröccstraccsparti Kaktusznál a
blueskocsmában, amikor szóba
került, hogy kellene egy jól hangzó név a 90-es évek hazai szupergruppjának. (Ezt a titulust nem ők
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akasztották magukra, hanem mi,
a zeneszerető rajongók.) Egyszer
csak Tibusz a homlokára csapott:
Atom! Magyar Atom! Legyen a
nevünk Magyar Atom Blues Brothers! A csapat közfelkiáltással tartotta meg a keresztelőt. Később
a név lerövidült, már csak a Magyar Atom futott tovább. A szombati nap újabb koncerttel folyta-

tódott, amit szintén rögzítettek.
Úgy tervezték, hogy a két koncert
műsorából válogatják majd össze
a CD anyagát. Az utóbbi viszont
annyira jól sikerült, hogy végül ez
került a lemezre. Sikerült teljesen
összehangolódniuk a helyi közeggel és a lelkes közönséggel.
Az atomerőműves kapcsolat
később indirekt módon foly-

„Paks fontos szerepet játszik az életemben”

Mauri Varis

– Mit tudtál Magyarországról, mielőtt első ízben hazánkban jártál?
– Nos, ez nagyon régen volt, valamikor a '80-as évek
elején. Be kell vallanom, hogy bizony nem valami sokat
tudtam azon kívül, hogy ismertem néhány embert. Valami rémlett a történelemről, hogy „rokonok” vagyunk,
de ez volt minden.
– Mi volt az eredeti foglalkozásod?
– Gépészmérnök vagyok, és világéletemben erőművekben dolgoztam, pontosabban atomerőművekben. Így
kerültem kapcsolatba Finnországban paksi szakemberekkel, mivel a mi Loviisában működő telepünk és
a paksi igen hasonlít egymáshoz. A két város és a két
erőmű kapcsolata azóta is nagyon jó.
– Voltál más országok erőműveiben is?
– Az Egyesült Államokban, Spanyolországban, Angliában, Franciaországban és Japánban is, szóval sok erőművet megismertem, persze nem olyan mértékben,
mint a paksit. Ha átnézem ezen nukleáris erőművek
listáját, akkor Paksét a legjobbak között találom. Csak
gratulálni tudok a magyaroknak, kiváló munkát végeztek.
– A hivatásod mellett hogy jut időd a különféle, elsősorban blueszenékre? Hogyan kezdődött? Nem akartál
magad is zenész lenni?
– Nem, nem. Tisztában vagyok a képességeimmel, és
noha örömmel lettem volna zenész, tudom, hogy nem
lennék jó muzsikus. Fiatal srácként az iskolai nyári szünetben dolgoztam, majd megvettem az első sztereó
berendezésemet, igaz, csak egy 2×2 wattos Philips
erősítő volt, valamint egy lemezjátszó. Akkoriban Miles
Davist és hasonló zenéket hallgattam.
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tatódott Mauri Varis révén, aki
cégével évekig dolgozott az erőműnél. A finn szakember egyébiránt nagy bluesrajongó, s miután
kapcsolatba került Pakson a Magyar Atom zenekarral, többször
közreműködött abban, hogy egy
híres finnországi fesztiválon felléphessenek.”

– A bluesról beszélünk, noha dzsesszel kezdted. Hallgattál-e rockzenét, Deep Purple-t, Led Zeppelint, Ten
Years Aftert, Animalst?
– Persze hogy hallgattam, előtte meg Beatlest a '60as években. Soha semmiféle korlátot nem állítottam
fel, mert mindenféle jó zenét szeretek. Aztán valamikor 1987-ben találkoztam Gárdai Gyurival, elmentem a
kis kocsmájába, és megláttam a zenei gyűjteményét a
falon. Meg is jegyeztem: Ezt nevezem! Egyre jobban
megismertem őt, majd az Új Hullám sörözőben játszó,
kiváló zenészeket, és ezt követően javasoltam finn barátaimnak, hogy hívjanak meg magyar muzsikusokat is
a PuistoBlues Fesztiválra. Első alkalommal Török Ádám
jött el, kölcsönösségi alapon viszont Kaktusz hívott
meg finneket. Azóta folyamatos a zenészcsere. A Magyar Atom zenekar kétszer is fellépett a PuistoBlues
Fesztiválon.
Szakács Gábor
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„Magyar Atom”-energia
Naszály György | Fotó: Molnár Gyula
Amikor jó másfél évtizede interjút készítettem Tátrai Tiborral, felmentem a lakására, s a beszélgetésünk
alatt végig pengette, pengetgette a húrokat. Még akkor is gyakorolt. Írtam is, hogy olyan, mintha a
gitárja a testének szerves részévé vált volna – talán tényleg hozzánőtt. Ezért is juthatott el ilyen magasságokba. Virtuozitása, összetéveszthetetlen soundja miatt valósággal istenítik a rajongók, játékából
minden egyes fellépésén elképesztő energia árad. Mondhatni: atomenergia.
1994. május 20-án mutatkozott
be a Magyar Atom Blues Brothers
Pakson, az Új Hullám kultúrkocsmában. Ahhoz képest, hogy azon
a napon csupán egy „szabadidős”
zenészválogatott lépett fel első
alkalommal, a bluestestvérek már
Magyar Atom néven 25. évforduló-

jukat ünneplik az idei Gastroblues
Fesztivál vasárnapi napján, a Woodtsock 50 Piknik keretében.
–– Erős paksi kötődéseket mi sem
jelzi jobban, mint az együttes neve.
Tényleg te voltál a névadó?
–– Igen, én! Radics Béla halála
után Tóth Janóval, Solti Jancsival

és Zsoldos Tomival összeálltunk
csak úgy, név nélkül muzsikáltunk
a király emléke előtt tisztelegve.
Egyszer Gárdai Kaktusz barátunk
bemutatott Kováts Balázsnak, az
erőmű akkori főmérnökének, aki
azt mondta, tetszik neki, amit csinálunk, szívesen támogatná a ze-
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nekart. Aztán Kaktusz kocsmájában hirtelen két korty között kijött
belőlem, hogy a nevünk legyen
Atom! Sőt, Magyar Atom! Mindenkinek csillogott a szeme, mert
egyből jónak tűnt az ötlet. Az is
volt.
–– Az ígért támogatás létrejött,
megjelenhetett az első lemezetek.
A felvételek ugyanabban a kocsmában, az Új Hullámban készültek.
–– Két napig játszottuk fel a nótákat, mindent élőben, abból válogattuk össze a teljes anyagot. Utómunkálatokra nem is volt szükség.
–– Hírlik, hogy a szponzor egy
üzemlátogatásra is meghívta a tagokat…
–– Örömmel mentünk, bár Janót
nem érdekelte túlzottan a tudomány. Korábban a Bergendyvel a
nagy Szovjetunióban húsznál több
erőműben jártak már, víz-, hő- és
atomerőmű is volt közte, tulajdonképpen egy erőműturnét szerveztek nekik. Engem viszont lenyűgözött, amikor beléptem abba a
hatalmas csarnokba, aminek nem
láttam a végét. Tudni kell, hogy
édesapám tízezermester volt, úgy
nőttem fel, hogy a műszaki érdeklődésem soha nem apadhatott
el. De ott, Pakson csak álltam tátott szájjal, teljesen leblokkoltam a
blokkok láttán.
–– Koncertjeiteken csak a korszak
legendáit idézitek meg, persze a
lehető leghitelesebben. De megannyi erős egyéniség alkotja a
zenekart, soha nem fordult meg
a fejetekben, hogy saját dalokkal
próbálkozzatok?
–– Zsoldos Tomi fogalmazta meg
lényegretörően: ez egy szabadidő-zenekar. Később Jamie Winchester is beszállt, csak csemegéztünk a személyes kedvenceink
közül, a Hendrixek, a Creamek
mellett többek között még Steely
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Dant is nyomtunk. Emellett meg
mindenkinek megvolt a saját fő
produkciója. Mi akkor álltunk így
együtt a színpadra, amikor mindannyian ráértünk. Nem akartunk
ezzel a formációval befutni, mondjuk úgy, hobbinak tekintettük ezt a
formációt.

zsikálunk évente négyszer, örülünk, hogy a műfajnak ismét született egy igazi szentélye Pesten.
S közben olyan fiatalokat ismertem meg, akik tartják bennem a
hitet. Nekem az volt a vágyam,
hogy a Hendrix-életművet az új
generációk is magukénak érezhes-

–– Nem léptek fel túl sűrűn, de
„szülővárosotokba”, azaz Paksra
rendszeresen ellátogattok.
–– Ez csak természetes. Sokat köszönhetünk a városnak, az erőműnek. A Gastroblues Fesztiválon
szinte állandó vendégnek számítunk, ha nem is minden évben jutunk el ide. Gárdai Kaktusz barátunkhoz mindig szívesen jövünk.
Egyébként neki és Varis Maurinak
köszönhetjük azt is, hogy kétszer
játszhattunk a rangos finnországi
Puistoblues Fesztiválon, Järvenpää városában. Csodás emlékek.
–– Nem keresitek a lehetőségét,
hogy a mostaninál több koncertetek legyen?
–– Nem erőltetjük. Paks mellett
egyébként öt éve a Muzikumban
leltünk igazi otthonra. Ott mu-

sék, ezért terjesztettük mi is a magunk eszközeivel ezt a fajta kultúrát. A Póka-iskolásokat, az Ivan és
a Parazolt, Écskát és Hubát, Bűdi
Szilárdékat vagy Petendi Tomiékat
látva és hallva megnyugodtam.
Nem volt hiábavaló a befektetett
energia. És ha hívnak, örömmel
játszom velük is.
–– Készültök valami extrával a jubileumi koncertre?
–– Attól lesz különleges, hogy
egyáltalán nem lesz különleges
ez a buli. Olyan koncertet adunk,
mint máskor, mi visszük a zászlót,
de lobog az magától… Na jó, lehet, hogy az ünnepre való tekintettel valamivel átszellemültebben
állunk majd a színpadon. Elvégre
nem sok negyedszázadot megélt
zenekart ismerünk.
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Nem bántja a szemét?
Keresztes Julianna | Fotó: Sáfrány Szilvia, Keresztes Julianna
Akármerre járok az országban, rendszeresen látom, hogy az út szélén szeméthegyek állnak. Ilyenkor belegondolni sem merek, hogy kevésbé látható helyeken, árkokban, szántóföldön milyen látvány
fogadna. Vajon miért fektetnek egyesek ekkora energiát abba, hogy a háztartásukból akár több tíz
kilométerre elhordják a szemetüket, mikor a mai világban már mindent elszállítanak? Csak annyi lenne
a dolguk, hogy a szállítás napján kihelyezzék portájuk elé a szemetet. Még a hulladékkezelő munkatársait sem kell megvárni, hisz ők tudják és teszik a dolgukat.

Így is lehet
Svédország elsőként kötelezte el
magát a teljes hulladékmentesség
mellett. Náluk elterjedt életforma
a szelektív hulladékgyűjtés. Manapság a keletkezett hulladéknak

99%-át újrahasznosítják az úgynevezett WTE- (Waste to Energy)
erőművekben. Terveik szerint
2020-ra 100%-os lesz ez az érték.
Ehhez a kimagasló eredményhez
az egész ország összefogása kellett. A statisztikák mellett azon-

ban saját tapasztalattal is rendelkezem, hogy lehet másképp is
viszonyulni a szeméthelyzethez.
Tavaly tavasszal Japánban jártam.
Mikor megérkeztünk Oszakába,
a japánok segítőkészsége után
az tűnt fel, hogy ez a metropolisz
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milyen tiszta. Pedig kukát csak az
italautomaták mellett találtunk.
A lakosok a keletkezett szemetet
eltették a táskájukba, és otthon
dobták ki. Dohányozni a „Smoking area” elnevezésű fedett,
szagelszívóval ellátott és kukával
felszerelt helyeken lehet. Még
egy kóbor csikket sem lehet látni az utakon. Az összes városban,
ahol jártunk, mindenhol ezt figyeltük meg. Kamikatsu településen
34-féle kategória szerint gyűjtik
szelektíven a szemetet. Több dokumentumfilmet is készítettek erről. A 100%-os újrahasznosítás elérése itt is 2020-ra tehető.
Hazánkban a környező vízgyűjtő
területekről érkező vízmennyiség
áradásokhoz vezet. Az áradással érkezik a hordalék is, amelynek összetétele az utóbbi időben
megváltozott. Igazából minden
megtalálható benne, amit az üzletek polcain látunk, és a szemmel
nem látható vegyi anyagok sora is
elég hosszú. A szemét nagy része
a szomszédos országokból kerül
a folyóba. Sok civil szervezet és
önkéntes tisztítja a Tiszát és környékét. Az itt gyűjtött hulladék
50%-a a szétválogatást követően
újrahasznosításra kerül, amelyet
magyar cégek végeznek el.
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léjük csatlakozott még Paks Város
Önkormányzata, az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt., a Piactéri Ruhaszerviz Paks, valamint több más
szervezet is.
Az eseményen körülbelül 300 fő
vett részt, és az elmúlt időszakhoz képest rekordmennyiségű,
tíz tonna szemetet gyűjtöttek ös�sze. Többek között találtak sírkövet, műlábat cipővel, babakocsit,
több méter hosszú drótkerítést,
fehérneműt, gumit, és még hos�szan lehetne folytatni a sort, hogy
mi mindenre bukkantak a szemétszedők. A hulladékot bezsákolva
az út szélére helyezték, amit a mezőőrök néhány napon belül elszál-

hordanak ki az emberek, hanem
zöldhulladékot is. Gyakran lehet
tájidegen növényekkel is találkozni, mint például a bambusz, ami
gyorsan teret hódít magának, kiszorítva az őshonos növényeket
környezetéből. Ezzel hatalmas
károkat fog okozni az élővilágban.” A környezetkárosítás megelőzéséért a következő kéréssel
fordul a természetszerető lakossághoz: „Ha esti séta, vagy futás
közben illegális szemétlerakattal
találkozunk, gyűjtsük a szemetet
zsákokba, és kössük be azokat.
Az ily módon felszámolt lerakatot
vigyük az út széléhez, vagy egy jól
behatárolható területre. A pontos

lítottak. Az illegális hulladéklerakó
káros a környezetre, mivel földterületet foglal, emellett levegő-,
víz- és talajszennyezést okozhat,
míg a hulladékégetés légszennyező anyagok kibocsátásával járhat,
ha nem a hulladéklerakóba kerül.
Többéves tapasztalat alapján
az Ökocsiga Közhasznú Egyesület vezetője, Sáfrány Szilvia elmondta: „Nemcsak szemetet

helyet jelentsük a mezőőröknek,
akik napokon belül elviszik a zsákokat. Így a megtalálóknak nem
kell önköltségen más szemetét
elszállítaniuk a legális hulladéklerakóba.” Végezetül azt is hozzátette: „Nagyon fontos dolog,
hogy már egészen kicsi korban –
óvoda középső csoporttól – úgy
neveljük a gyermekeinket, hogy
a környezetükre vigyázzanak, ne

Tavaszi Nagytakarítás
Szerencsére az utóbbi időben
egyre több az olyan kezdeményezés, csoport, szervezet, amelyek
a hasonló illegális szemétlerakó
helyeket felszámolják. Ilyen nagyszabású és sikeres megmozdulás
volt a nemrégiben megrendezett
Tavaszi Nagytakarítás városunkban, Pakson.
A programot a Paks FM, az Ökocsiga Közhasznú Egyesület és a
Mezőőri Szolgálat szervezte. Mel-
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szemeteljenek. Mesélte egy szülő,
azért gyűjtenek szelektíven, mert
a lánya kérte. Ezek után hiszem
azt, hogy a szülők a gyerekeiken
keresztül nevelhetőek. Érzelmileg
minél jobban kötődünk a környezetünkhöz, annál jobban védjük
és óvjuk azt”.

A közösség ereje
A környezettudatos közösségek
sikere több dologból áll össze.
Egyrészt, hogy ezek a társaságok

azonos célkitűzéssel rendelkeznek: városuk környékét újra tisztán
szeretnék látni, hogy egy kellemes délutáni séta ne abból álljon,
amint szemétkupacokat kerülgetnek, hanem az élővilág megannyi
apró csodáját figyelhessék meg,
fedezhessék fel.
Másrészt emellett a konkrét elhatározás mellett elkötelezetten
kiállnak. Amint láttuk, a paksi fiatalok a szemétszedés napján lelkiismeretesen és alaposan
végezték a „piszkos munkát”.

A résztvevők észrevétlenül több
olyan képesség birtokába kerültek, amelyekre az akció után is
égető szükségük lehet. Például
fejlődött a kommunikációs képességük, új embereket ismerhettek meg, akikkel együtt kellett
működniük a cél megvalósítása
érdekében. Megvalósult a segítségadás, a kitartó munka, motiváció. Működött a kreatív problémamegoldás,
példamutatás,
példaadás felnőttek és gyermekek közt egyaránt.

…MINT A RÉSZEK ÖSSZESSÉGE

23

Következmények

Legnagyobb nyertese azonban
ezeknek a programoknak hos�szú távon bolygónk, maga a Föld.
Hisz azok a gyerekek, fiatalok,
akik ilyen természetvédelmi programokban aktívan részt vállalnak,
felnőttkorukban egészen biztosan
nem fogják az illegális szeméttelepeket saját hulladékukkal gyarapítani. Helyette a szelektív hulladékgyűjtést, az újrafelhasználást
fogják előtérbe helyezni. Figyelemmel kísérik, mikor van zöldhulladék-szállítás,
lomtalanítás.
Új elektromos készülék vásárlása
esetén a régit leadják hulladékgyűjtő udvarokban, elektronikai
készülékeket forgalmazó kereskedőknél vagy üzlethálózatoknál.
És honnan tudom, hogy így fognak
tenni? Mert mi most jó példával járunk előttük. Hiszem, hogy a jelenben következetességgel, példamutatással megelőzhetjük a jövő
ökológiai katasztrófáit. Még nincs
késő, bízom a most végzett munka
sikerében, a jövő generációiban.
Forrás: www.impressmagazin.hu
https://petkupa.hu

Szemétnek azokat a tárgyakat nevezzük, amelyek az ember mindennapi élete során
keletkeznek, és a keletkezésük helyén (gyárak, üzemek,
háztartás stb.) feleslegessé
váltak, tőlük tulajdonosuk
megválik vagy megválni köteles. Hulladéknak nevezzük
azon anyagokat, amelyek keletkezésük helyén (háztartás,
ipari terület, mezőgazdaság
stb.) haszontalanná váltak, de
anyagfajtánként külön kezelve, szelektíven gyűjtve még
másodlagos nyersanyagként
hasznosíthatók.
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Csapatrendező
Váczi Gergő | Fotó: saját archívum
Igazán nagy dolgokat csak csapatban lehet véghez vinni. Persze ezt rögtön lehetne cáfolni is, hiszen az
egyéni sportoló, egy tudós ember a felfedezésével, vagy éppen egy író az alkotásával, egyedül kreálja
a csodálatos eredményeket. De azért ne felejtsük el, hogy náluk is ott a hátország. Azok a láthatatlan
emberek, akik a „zseniket” támogatják a háttérből. De a televíziózás nem ez a műfaj. Ott mindenkinek
a saját területén, az első vonalban kell dolgozni azért, hogy a végeredmény tökéletes legyen. Beszélhetünk gigashow-ról, zenei produkciókról vagy más jellegű szórakoztató műsorról. Gyöngyösi Szabolcs
televíziós rendező szakmai kvalitásait nemcsak a nagy dobozban látható műsorokban, hanem szinte
minden területen kamatoztatja.
–– Melyek azok a produkciók –
persze a teljesség igénye nélkül –,
amelyekre büszke vagy mind televíziós, mind koncertfilm tekintetében?

–– Az első az egy ausztráliai útifilm, ami Tasmániában forgott 1996
márciusában. Ez volt az első, ami
életem talán legnagyobb élménye is volt. 170 kilométert eveztünk

egy hét alatt, egy durva vadvízi
folyón a Franklin Riveren, Tasmániában. Ott operatőr voltam, forgatókönyvet, szöveget írtunk, és
a vágást is mi csináltuk két bará-
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tommal. Ha a koncerteket nézem,
akkor nagyobb dolog volt a Noxkoncert 2006-ban, 2005-2006-ban
Zséda koncertje, az 56 Csepp vér
musicalfelvétele. Ez az első olyan
HD-felvétel volt Magyarországon,
ahol 16 HD-kamera rögzítette az
előadást. Mondhatom, hogy brutál dolog volt akkor. És persze ki
kell emelnem Zoránt, akivel 2003
óta dolgozunk együtt. 2016-ban
és 2018-ban Rúzsa Magdi dupla koncertjét rendeztem a Papp
László Sportarénában, ami szintén
hatalmas büszkeség számomra.
De persze a riói olimpia közvetítése is elég nagy kihívást jelentett.
1996 óta mi magyarok közvetítjük
a vívást, és ezen Rióban tudtam
közreműködni.
–– Ott rendezőként dolgoztál?
–– Igen, rendezőként és lassító
rendezőként voltam ott. 46 tagú
stáb utazott ki Rióba. Hatalmas feladat ennyi embert koordinálni és
összefogni, főleg abban a tudatban, hogy a munkánkat egy egész
világ látja.
–– Egy útifilmet és koncerteket
emeltél ki, de tudom, hogy nagyon
sok televíziós produkcióban is közreműködtél.
–– Sokféle televíziós műsorban
dolgoztam és dolgozom jelenleg is, de ami talán eddigi életem fő műve, az a Virtuózoknak a
két évada, a 2017-es és 2018-as.
Elképesztő volt ilyen kicsi gyerekekkel imázsfilmeket forgatni, ami
a kis bemutatkozó filmjük volt a
zsűritagokkal, akár Balázs János
zongoraművésszel vagy Miklósa
Erikával. Nyilván egy élő adás a
legnagyobb kihívás. Egész napos
próbák, ráadásul nagy zenekarral,
szimfonikus zenekarral és egy szuper kis szólistával. Úgyhogy a Virtuózok volt mindennek a csúcsa.
Élő adás és vetélkedő is, zene is,

talán az egyik legbonyolultabb televíziós műfaj, azt kell hogy mondjam.
–– Mi a jó csapat titka?
–– Mindig a legjobb embereket
kell összehozni. Abban hiszek, ha
válogatott a stáb. Nem hiszek abban, hogy mindenkit fel kell venni mindenféle pozícióba, és aztán
abból majd valamit csinálunk. Azt
gondolom, hogy már irányítottan kell válogatni az embereket,
akik elsősorban szakmailag nagyon jók, vagy pedig látod bennük
a szikrát, hogy majd egyszer jók
lesznek. Én azt hiszem ebben elég
jó vagyok, mármint a válogatás
folyamatában. Volt már olyan korábban, hogy egy koncertre összeraktam egy stábot, és aztán furcsa
módon más valaki a nagy részét
elvitte. Később az én egykori csapatomat láttam viszont több nagy
televíziós produkcióban. Ez egyben persze büszkeség, de azért kis
csalódás is.
–– Hogyan néz ki a válogatási folyamat? Mi a legfontosabb szempont? Vagy „egyszerűen” ismerned kell a szakmát?
–– Igen. Szinte mindenkit ismerek,
aki számít. Legyen az operatőr,
technikai rendező, rendező, minden szinten. Kicsit olyan ez, mint
egy
szinkronszínész-válogatás.
Egy szinkronrendező ugyanúgy
ismeri az összes lehetséges szinkronszínészt, hogy milyen karakter,
milyen karakterhez passzol. Ha felbukkan egy új filmsztár, akkor biztos, hogy szinkronrendezőnek rögtön három név a fejében van, akik
a megfelelő magyarhangjai lehetnek. Tehát jól kell összeválogatni a
csapatot. De mindig bele kell kalkulálni az emberi tényezőt. Olyan
ritkán van, hogy az összes kolléga
pont ugyanolyan jó legyen. Nyilván mindenki más személyiség,
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más ember, másként érzi magát.
Nagyon kevés olyan ember van,
aki mindig ugyanazt a teljesítményt tudja hozni, bármelyik napon.
–– Melyek azok a tulajdonságok,
amelyekkel rendelkeznie kell egy
jó csapatvezetőnek?
–– Nem akarok felülemelkedni
a csapaton. Egy egységként kell
dolgozunk, de persze az sem szabad elfelejteni, hogy kell egy bizonyos hierarchia, aminek a csúcsán
a rendező áll. Továbbá nem lehet
nagyon baráti a kapcsolat sem,
nem lehet nagyon közel engedni magadhoz az embereket, mivel
nem mindenki tud ezzel mit kezdeni. Többször jártam úgy, hogy közel engedtem magamhoz valakit,
szinte baráti kapcsolatba kerültem
velük, és sajnos ezek általában negatívan végződtek. Persze nagyon
hideg, száraz profi nem lehetsz,
mert szerintem minden produkciónak az érzelmekről kell szólnia.
Nem mindig szól erről, de ha az
érzelmek átjönnek, és mondjuk,
elsírod magad egy tévéműsoron,
vagy végigneveted, akkor elértük
a célunkat.
–– Mitől lesz jó egy csapat a ti
szakmátokban?
–– A gyakorlás, az összeszokottság rettenetesen fontos. Az a baj,
hogy Magyarországon egy évben
egyszer-kétszer van olyan produkció, ahol 16-18 operatőrrel kell
dolgozni. Jó lenne, ha mondjuk
havonta egyszer lenne ilyen produkció. De a gyakorlat az, hogy
felhozol egy csapatot tök jó színvonalra, de ha utána 3-4 hónapig
nem működik együtt a csapat, akkor majdnem kezdhetjük az egészet elölről. Most úgy néz ki, hogy
megvan egy 12 fős nagyon erős
csapat, amely minden szempontból nagyon jó. Sok mindenkit na-
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gyon magas szintre hoztunk föl.
De hogyha fél évig nem dolgozom
velük együtt, akkor szinte nulláról
kell kezdeni.
–– Beszéltünk arról, hogy sok műfajban dolgozol. Útifilm, koncert,
televíziós produkciók. Rendezőként mennyire nehéz egyik műfajról egy másikra átállni, és melyiket
tartod a legközelebb magadhoz?
–– Az átállás nem nehéz, de egyértelműen a zenei műfajok fekszenek leginkább. Ez még a gyerekkorból jön. Apám profi módon
zenélt, több hangszeren játszott,
sőt még hangszereket is készített. Zongoráztam 4 évig, de végül
úgy alakult, hogy nem tanultam
tovább. Ma már egyébként nagyon bánom. Tehát amolyan félig
képzett zenészként mondom azt,
hogy a zene egyértelműen a kedvencem, de nyilván mindegyik műsortípust szeretem. Valahogy sok
mindent meguntam az életemben,
de a tévézést csak ideiglenesen
tudom félretenni. Van olyan, hogy
besokall az ember, de ez csak ideig-óráig tart.
–– Ha az előbb említett műfajokra
gondolunk, melyiknél erősebb a
csapatszellem, melyiknél kell erősebb összetartás?
–– Az élő adás a legdurvább ilyen
szempontból. Az élő, ami mondjuk szimfonikus zenekarral, 16 kamerával elképesztő koncentrációt
igényel.
–– Egy csapatnak is?
–– Igen, a csapatnál is. Nulla a hibázási lehetőség, nincs lehetőség
erre. Ha valaki lemarad valamiről,
akkor azt nem tudjuk megismételni. Ott az van, hogy például a
10-es kamera mutatja a rezeket,
trombitákat, utána a kürt kézközeli, utána „átsvenkel” a fagottra, a
fagottról van egy oboa közelije, és
így tovább.

–– Tehát szinte másodpercről másodpercre meg van koreografálva?
–– Ez ilyen szinten le van írva a
partitúrában, és az asszisztensnőmnek mindig mondom, hogy
mit, melyik kameraképet fogom

vágni, ő meg mindig előre diktálja
a kamerákat, hogy ki hova menjen.
Ebben az esetben nincs rontási lehetősége senkinek soha semmi.
Hogy visszautaljak a turistafilmre,
ott teljesen másképpen nyilvánult
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meg a csapatmunka. A folyón kétszemélyes volt a team, én meg a
haverom. Mindenki forgatott, mindenki mindent, amit látott, hogy
minél több alapanyagunk legyen.
Ott személyesebb, közvetlenebb

kapcsolat volt, hiszen hatalmas
volt az egymásrautaltság. A munka
mellett ugyanis egymásra is figyelni kellett, hogy a másik ne essen
bele a folyóba, mert ha ez megtörténik, akkor a másik meghal.
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Ilyen szempontból szorosabb volt
a csapatmunka, de szakmailag egy
monumentális élő adásnál vagy
egy olimpiai megnyitónál nincs
durvább.
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A legkeményebb FALKA
Váczi Gergő | Fotó: Magellán
Igazán kiemelkedő teljesítményre mindannyian képesek vagyunk. Ehhez elszántság, akarat, kitartás és
persze rengeteg munka kell. Legyen az az élet bármely területe. A sportban talán hatványozottan igaz
mindez. De ami még elengedhetetlen az a jó, egészen pontosan a jól megválasztott csapat. Megfelelő
háttér és segítség nélkül ugyanis a legjobb szándékkal sem tudunk a csúcsra jutni, célba érni. A világ
legkeményebb kutyaszánhúzó versenyén a csapat egészen más személyeket, akarom mondani élőlényeket jelent. A csapat lelke és motorja az a 12-14 husky kutya, akik fizikai tűrőképességük határáig képesek
menni, szaladni azért, hogy a hajtójuk célba érjen. Két éve egy magyar induló is elrajtolt az Iditarodon,
amely a legjelentősebb és legkeményebb szánhúzó verseny a világon.
2017 jelentős év volt a hazai kutyaszánhúzó sport életében. Persze
legyünk őszinték. Hatalmas sportélet egyelőre nincs ebben a sportágban, mindenesetre egy magyar
sportoló jelentős, mi több, a legjelentősebb versenyén mérettette
meg magát. Balogh Ottó első magyarként elindult a világ legkeményebb kutyaszánhúzó versenyén
az Iditarodon. A helyszínről volt

szerencsém nézni, ahogy a szánja
simán és könnyedén siklik az alaszkai vadonban. Az út azonban, amit
megtett azért, hogy kijusson a versenyre, már nem volt ennyire sima.
Az alaszkai Willow-ban néhány
nappal a verseny előtt látogattam
meg Ottót, ahol lassan fél éve készül az emberpróbáló küzdelemre.
A versenyen mintegy 1700 kilométert kell megtenniük a hajtóknak,

egy egyszerű felépítésű szánon.
„Ez így konkrétan hokiütőből van.
Dallasék újítása, hogy nagyon erős
anyag kell, ők ezt találták a legmegfelelőbbnek.” Dallas a magyar
hajtó edzője és a kutyák tenyésztője. Hamarosan őt is megismerhetik. Most azonban koncentráljunk
a négylábúakra, akik vitathatatlanul a legfontosabb szereplői az
Iditarodnak. Ők és a hajtók igazi
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csapatot képeznek. Az együttműködés és az összhang alapkövetelmény ahhoz, hogy valaki sikeresen
teljesítse a hatalmas távolságot.
Ottó a csapat bemutatását a hierarchiának megfelelően az első
számú ebbel kezdi. „Ő a vezérkutyám, Fox, egy nagyon tapasztalt
vezérkutya.” A szánhúzó kutyák
valamennyien alaszkai huskyk. Naponta mintegy 150 kilométert futnak teljes erőbedobással, akár mínusz 40 fokban. Ezért elképesztő
mennyiségű ételre van szükségük.
„Egy versenykutya 24 óra alatt, 12
ezer kalóriát eszik. Ha megnézitek, ezek nem 60-80 kilós kutyák,
hanem inkább 20 kilósak, viszont
bemennek ebbe az óriási emésztésbe és hihetetlen… amennyi kalóriát leadnak, azt valahogyan vis�-

deklődés. Itt Alaszkában ugyanis
ez a verseny a legfontosabb sportesemény az évben. Természetesen a háttérben itt is összeszokott
és jól működő csapat dolgozik.
Erről már Mark Nordman, az Idi-

sza is kell pótolni.” Ottónak el kell
kezdenie az edzést. A kutyák befogása, a szán előkészítése minden
esetben a hajtó feladata. Segíteni
nem tudok, de nem is nagyon lenne lehetőségem. A mintegy egyórányi autóútra lévő Anchore-ba
kell utaznom, ahol a regisztrált újságíróknak tartanak sajtótájékoztatót.
A teremben több mint száz kolléga tartózkodik. Hatalmas az ér-

tarod versenyigazgatója beszélt.
„Mintegy 20 fős állandó csapattal és több mint 1500 önkéntessel
szervezzük a versenyt. Ők a különböző állomásokon, úgynevezett
checkpointokon dolgoznak. Minden megállóban és pihenőhelyen
étellel és itallal igyekeznek segíteni a versenyzőket.” Az úriembertől azt is megtudtam, hogy már
az aranyláz idején is használtak
kutyaszánokat. „Ma azonban már
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csak versenyzésre készítik fel a kutyákat. Sokfajta verseny létezik, de
az Iditarod a legfontosabb. Ez tulajdonképpen a világbajnokság.”
A hajtók hat országból érkeztek,
köztük Ottó első magyarként.
Mark Nordmannak – akit itt mindenki Marshallnak szólít – kellemes csalódás volt a hazai induló.
„Nagyon meggyőző volt. Itt volt
a felkészítéseken, és tökéletesen
megfelelt az elvárásoknak. Mindig
nagyon koncentrált volt.”
De nézzünk is vissza Willow-ba,
ahol a magyar sportoló is befejezte az edzést. Mire visszaértünk,
Ottó egy meglepetéssel készült.
„Mehetünk is egy kört az egés�szel.” Mármint kipróbálhatom, milyen is hajtóként egy kutyaszánnal
hasítani. Nagyon izgatott lettem
a lehetőségtől, de rögtön egy kis
ijedtség is vegyült az izgalomba.
Mint kiderült, nem is alaptalanul.
„Itt egy akkora lejtővel kezdünk,
amilyet akkor sem látsz, ha sok száz
kilométert szánozol Alaszkában.”
Ottó mondatai után az ijedtség
és izgalom meghatványozódott,
de persze igyekeztem ezt titokban
tartani. Inkább a részletek után érdeklődtem. „Ottó, kérlek, mutasd
meg nekem, hogyan kell stabilan
állni, hogy ne essek le.” Ottó vála-
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sza rövid, de annál tömörebb volt.
„Hát így kb.”
A kaland egyébként elég jól alakult, bár egyszer azért sikerült leesnem a szánról. Ez egyébként hatalmas veszélyt jelenthet, persze nem
az én kis próbautam során, hanem
az éles verseny alatt. Ha egy hajtó
ugyanis leesik, és nem tud megkapaszkodni, akkor a szán egyszerűen továbbrobog, hiszen a 12-14
kutya nem érzékeli azt, hogy a hajtó már nincs a vontatmányon.

zás” élménye vezetett odáig, hogy
most itt Alaszkában várja a rajtot.
„Hidegallergiám van, és rossz a
perifériás vérkeringésem. Emellett ízületi problémáim is vannak.
A térdem és a derékproblémáim,
valamint a porckorongsérvem miatt nem tudok futni, viszont itt a
kutyák futnak.” Ettől függetlenül
persze a hajtók dolga is nagyon
megterhelő. Egész nap állni kell
a szánon, segíteni a kanyarodásban, és folyamatosan koncentrálni,

Egy nappal a verseny rajtja előtt
egy fogadásra voltunk hivatalosak.
Itt valamennyi hajtó megjelent, és
rajongók sokasága is tiszteletét
tette, hogy kedvencükkel fotózkodjanak, és autogramot kérjenek
tőlük. De ez az esemény nem csak
az ünneplésről szól. Itt számhúzással dől el az, hogy ki hányadikként
rajtol el a versenyen. Ottó a harmadik lesz. A protokolláris esemény
után Ottót rajongók hada várta.
Több mint egyórás fotózás, aláírások kiosztása és a helyi sajtónak
való nyilatkozat után végre nekem
is sikerül egy kicsit beszélnem vele.
Kiderült, hogy gyerekkori álmát
valósítja most meg. Jack London
„A vadon szava” című regénye és
egy évekkel ezelőtti „turistaszáno-

valamint ösztönözni az állatokat.
Ezért Ottót nem is tartom fel tovább. Másnap reggel ugyanis jön
a várva várt indulás.

Az előkészületek közé tartozik a hajtó beöltözésén kívül, hogy a kutyák
is zoknit kapnak a nagy hideg miatt.
Jelenleg mínusz 25 fok van. Stílusosan piros és zöld színekben pompáznak a négylábúak. A hajtóknak
egyébként külön segítőik is vannak.
Ottónak Jane Rider. „Az én feladatom, hogy a kutyákat vezessem a
rajthoz. Minden hajtónak több ilyen
kísérője van, hogy probléma nélkül
eljussanak a megfelelő helyre.” Ez a
rajt egyébként egy ünnepélyes esemény. 17 kilométert kell teljesíteni.
Az időt nem mérik, és ez a táv nem
számít bele a tényleges versenybe
sem. A magyar versenyző szinte eufórikus hangulatban várja az indulást. „Az a cél a mai napra, hogy
ezt élvezzük, hiszen itt ez most egy
ünneplésről szól, kint van az egész
város. Ez egy kicsit ünneplése az
egész Iditarod-szellemiségnek.”
És miközben ők készülnek, észreveszem Dallas Seavey-t, aki vitathatatlanul az egyik legnagyobb alakja
ennek a sportnak. Ő Ottó felkészítője, valamint kutyáinak tenyésztője.
Az egykori amerikai válogatott birkózó négyszeres Iditarod-győztes.
– Helló, Dallas! Magyarországról
jöttünk. Hogy érzed magad?
– Készen a versenye.
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eredetű betegség, ami valamilyen
vírustól van.” Mint kiderült, a magyar versenyző két hét alatt három
kórházban járt, vizsgálatok sorozatát végezték el nála, sőt az amerikai
orvosok magyar kollégáikkal is konzíliumot tartottak, de eredményre
nem jutottak. „Nem influenza, nem
nátha, nem ismert, hogy mi az oka,
és ebben az állapotban nem vagyok
alkalmas, hogy ellássam a kutyacsapatot. És nem hogy az Iditarod erejéig, de egy rövid táv erejéig sem.”
Ottó így sajnos tulajdonképpen a
tényleges verseny indulása előtt

– Meg akarod szerezni az ötödik
bajnoki címet?
– Persze, de mindig arra kell koncentrálnom, hogy jó döntést
hozzak majd. Hogyha ennek köszönhetően meglesz az ötödik győzelmem, nagyon boldog leszek.
– És milyen érzés az, hogy mindenki téged akar legyőzni?
– Persze, hogy ezt akarják. De nekem nem szabad ezzel foglalkoznom. Magamra és a csapatomra
fókuszálok. Nem izgulok az ellenfelek miatt.
– Értem. Nagyon köszönöm. Jó versenyzést!

Dallas elindult a rajthoz. Ottó pedig már csak méterekre van attól
a helytől, amivel történelmet ír.
A rajtnál közben magyar zászló is
feltűnik, ami igazán szívet melengető. Ottó elindult. Első magyarként a
világ legkeményebb alaszkai kutyaszánhúzó versenyén. Közel két óra
alatt teljesítette a 17 kilométeres távot. Nyugodtnak és kiegyensúlyozottnak tűnt. Mint később kiderült,
ez csak a látszat volt. Ottó ugyanis – amit napok óta titkolt – komoly
egészségügyi problémákkal küzdött. „13 nappal ezelőtt kezdődött
egy mai napig ismeretlen, lázas

kénytelen volt feladni az Iditarodot. „Az én álmom most összetört
hangosan és csörömpölve.” Nehéz erre bármit is mondani. Több
mint kétéves felkészülés. Több tízmillió forintos befektetés úszott
el egy ismeretlen kór miatt. Ottó
már másnap Magyarországra utazott, hogy a megfelelő kezelést elkezdje. És hogy végleg összetört-e
az álom? Ezt még ő sem tudja.
Mi csak reménykedhetünk abban,
hogy Ottó vagy más magyar személyében lesz még magyar indulója a világ egyik legkeményebb
versenyének.
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Filmek világa
Kocsis Márk | Fotó: internet

Bizonyára mindannyian nézünk filmeket, sorozatokat. Filmeket, amelyek vagy magyarok, vagy külföldiek, de élményt adnak nekünk…
Most a világ „Trónok harca”-lázban
ég, de én mégsem erről szeretnék
írni, mert (bevallom, csak ne kövezzenek meg érte) egy részt sem láttam belőle. Hanem sokkal inkább
az én általam preferált sorozatok-

maian jó, Mácsai Pál, Nagy Ervin,
Csákányi Eszter, Für Anikó.
A sorozat legfőbb különlegessége,
hogy a történet jellege miatt javában egy szobában (egy fotelben
és egy kanapén ülve) játszódik.
Éppen ezért, a színészek minden
apró rezzenésére, arcjátékára nagyon fontos odafigyelnünk, mert
ezek keltik meg a drámai hangu-

ról és filmekről (nem vagyok nagy
függő, így nem lesz sok sorozat).
Szórakozás gyanánt annak idején
végignéztem az „Így jártam anyátokkal” (How I Met Your Mother)
című, alapvetően humoros sorozatot, amiben domináns téma a baráti társaságon belüli és azon kívüli
kapcsolatok, ezek mellett a szerelem és a szex is, mint olyan.
De nekem mégsem ez a kedvenc
sorozatom, hanem az HBO saját gyártású sorozatai (Aranyélet,
Csernobil, Trónok harca) közül a
nekem legtöbbet mondó sorozat:
Terápia. Már a szereposztás is drá-

latot is. Nem akarom elmesélni a
történetét, hiszen ezt látni kell (ha
akarnám, se tudnám átadni írásban). Nagyon fontos kérdésekbe
megy bele, fontos kérdésekbe,
amik fontosságuknál fogva nagyon
mély gondolatokat ébresztenek a
nézőben. A tökéletes szövegkönyv
és a tökéletes színészi előadásmód
találkozása egy sorozatban, ami rövidsége miatt akár egy buszút alatt
is megnézhető.
Természetesen nemcsak a sorozatok tudnak nekünk élményt nyújtani, hanem egy-egy nagyon jól
megrendezett és nagyon jó alakí-

tásokkal bíró film is. Idén érettségiztem, és az érettségikben van
egy feladat, amely két választható
blokkra oszlik: gyakorlati szövegalkotás vagy érvelés. Én az érvelést választottam, mert annak volt
a témája a szinkronizált filmek vs.
feliratos filmek, ehhez csapnám
az eredeti nyelven való nézést is…
Nos, én az érettségiben is az anyanyelvemen való filmnézés mellett
érveltem, és ez azóta sem változott
bennem. Sokkal jobban élvezek
egy filmet, ha az anyanyelvemen
hallgatom. Nyilván tudnak elveszni poénok, és az idegen nyelvi
tudásom sem fejlődik így, de ha
belegondolok, hogy egy óriási klasszikust, pl. egy Terence Hill
– Bud Spencer-filmet az eredeti
nyelvén kéne nézzek… hát még a
hideg is kiráz… Természetesen ahhoz, hogy ezek olyan jó minőségűek legyenek, kell egy jó szinkronrendező és a jó szinkronszínészek
(jó néhány színész veszekedne a
megszólítás miatt, de az egyszerűség kedvéért nevezzük így őket). Itt
jön be a csapatmunka, az a tökéletes összhang, ami színészileg szükséges egy „csoda” megteremtődéséhez.
Hiszen ha egy filmben teljes széthúzás van, annak a néző issza meg
a levét, és szerintem nem is lehet
azt a színvonalat megközelíteni.
Gondoljunk csak a hétköznapjainkban egy teammunkára – mennyire
meglátszik a végeredményen, ha
széthúzás volt a csapaton belül.
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GAME
OVER
Dicsérdi Liza | Fotó: internet
Csapatmunkának nevezzük azt,
amikor egymás válláról levéve a
terhet, képesek vagyunk együttműködni, valami maradandót alkotni, vagy egyszerűen kiegyensúlyozottan élni az életünket. Egy
csapatban lenni valakivel azt jelenti, hogy megvan a saját feladatunk,
egy olyan dolog, amelyre – bármi
történjen is – összpontosítanunk
kell. És minél nagyobb a csapat,
annál kevesebb munka jut egy-egy
emberre. Gyakran előfordul, hogy
mindez nem megy zökkenőmentesen. Ilyenkor kell egy személy,
aki kézben tartja a dolgokat. Egy
olyan személy, aki hasonló feladatot tölt be, mint a focicsapatban a
kapitány, egy családban a szülők,
vagy mint egy osztályban az osztályfőnök. Ez a személy megteheti,
hogy a sikeres munka érdekében,
befolyásolja cselekedeteinket, és
gondolatainkat az adott cél elérése felé terelje. A te feladatod felismerni, ha ez nem pozitív irányba
történik.

Ki irányíthat minket? Honnan tudjuk, hogy amit teszünk, az saját elgondolásunkból történik? Mikor
tudjuk azt mondani, hogy „Állj!”?
Az Egészségügyi Világszervezet
hivatalosan is a betegségek nemzetközi osztályozásába sorolta a
játékfüggőséget, amely 2022. január 1-jétől lép hatályba. Sajnos
ez nem egy új keletű probléma,
és elért arra a szintre, amikor már
szükséges drasztikus lépéseket
tenni. Veszélyesebb, mint a kábítószer? Ha a hozzáférhetőségre
gondolunk, akkor azt mondhatjuk
igen. Modern világban élünk, modern eszközökkel, és olyan kitalált
világokkal, ahol bármi lehet belőlünk. Rabolhatunk bankot büntetlenül, száguldozhatunk a versenypályán, hogy pontokat gyűjtsünk
azért, hogy egy még szélesebb
álomvilág nyíljon meg előttünk.
Mindez a tanulmányok, karrier és
emberi kapcsolatok rovására. És a
legszomorúbb az egészben, hogy
ebből csak az elpocsékolt évek

száma marad meg, egy nap tudatosítva bennünk, hogy nem, ez
az égvilágon semmire sem volt jó.
Mit tegyünk? Ha magunk is függők
vagyunk, vegyük észre a problémát, és szégyenérzet nélkül kérjünk segítséget. Gondoljunk arra,
hogy a napunkból mire és mennyi
időt fordítunk. Mondjuk, hogy állj,
ne csak magunknak, hanem másoknak is. Ne váljunk „játéközveg�gyé”, aki azért veszítette el barátját, családtagját, mert nem sikerült
nemet mondani.
Sokszor bármilyen hihetetlen, de a
játék is tud ember lenni. Tud vezető lenni, és mivel ez a csapat kétszemélyes, mindenkire sok feladat
hárul. Azért, hogy a „célt” elérjük,
kénytelenek vagyunk félretenni valódi hivatásunkat. A gép nem szól
hozzánk, csak a csendre mondunk
igent ahelyett, hogy inkább egy
baráti meghívásra, egy közösségi
programra mondanánk ezt. A mi
döntésünk, hogy kivel alkotunk
egy csapatot.
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Fajsz – zsáktelepülés
extrákkal
Susán Janka | Fotó: Susán Janka

Zsáktelepülés, emiatt nincsen átmenő forgalma, de könnyen elérhető tőlük akár az autópálya is. Az itt
élők szerencsések, inkább városokra jellemző településközponttal rendelkeznek, érdemes az 1910 körül
épült neoromán stílusú katolikus templom és községháza együttesét megnézni – ilyen stílusban épült
például a híres szegedi dóm. A Duna közelsége megkapó környezetet teremt, gondolok a települést
körbevevő és belépő vizekre és a szép parkos területekre, játszóterekre. Az elképzelt és évek óta megvalósítás alatt lévő fejlesztési koncepciónak már látszanak az eredményei. A településen Berta Zsolt
polgármester kísért körbe.

A település főtere
Mára kétezer alatti a településen
élők száma, de a XIX. és XX. század fordulóján hatezren éltek itt,
és ehhez a létszámhoz épült a főtéren álló templom és községháza
is. A községháza épülete 1910-11ben épült, már akkor is kimondottan településirányítási funkciókra
tervezték, a bíróság és csendőrség
működött benne, és egy gondnoki feladatokat ellátó család élt itt.
Ma itt van helye a rendőrségnek,
a közös önkormányzati hivatalnak,

házi-, gyerek- és fogorvosi rendelőnek, a Védőnői, Családsegítő
és Gyermekjóléti Szolgálatnak.
Az épület több száz négyzetméteres, így a fűtés korszerűsítéseként áttértek egy aprítékkazánra,
amelyhez a fás hulladékot az egész
településről összegyűjtik és feldolgozzák. Ezzel munkát is teremtenek és a költségeket is csökkentik.

Kisszerszámos halászat
Mára apáról fiúra szálló kulturális örökségként említhetjük, ré-
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gebben ez a Duna menti embereknek a megélhetést jelentette.
A halászember egy hét adott részét kint töltötte a Dunán, az általa
készített kisebb kunyhóban lakott,
és a frissen kifogott halat az ún.
bárkában tárolta. A halászathoz
maga készítette az eszközöket, a
hálókat, amelyek merítőhálók és
dobóhálók voltak, valamint a varsákat. Kitűnően ismerték a vizeket,
a halak járását, úgy mondták, hogy
lábolták a vizet az alacsonyabb
részeken. Kidobták a hálót, majd
letapogatták, hogy fogtak-e vele
halat. A mélyebb vizekben merítőhálót használtak, a növényekkel
jobban benőtt helyeken pedig
varsákat. Megvolt a rendje a halak
árulásának is, mindig a hét adott
napjain jöttek be a faluba, és hangosan kiabálva kínálták a portékájukat. Mára már egyre kevesebben
ismerik és űzik ezt a fajta halászatot, de a helyi civilek felismerték
ennek az értékét, és eljutottak
odáig, hogy felkerültek a Szellemi
Kulturális Örökség jegyzékére.
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Tervek, fejlesztések

Zsáktelepülés ugyan, de nem érzik magukat a külvilágtól elvágva.
Az pedig talán pozitívumként is
említhető, hogy nincs átmenő forgalom a faluban. A töltésen halad
az Euro Velo bicikliút, amin tényleg sok kerékpáros érkezik a nyári
időszakban. A Magyar Zarándokút
Önkormányzati Társulásában a település alapító tag, szálláshelyként
is részt vesznek benne. Egyre több
a nemzetközi turista, aki elindul
egy kerékpárral, hátizsákkal.

Jelenleg a művelődési házat újítják fel, éppen a tető szigetelése
folyt, amikor ott jártunk. Egy jelentősebb változás lesz a faluban
a buszpályaudvar áthelyezése a
mostani helyéről a sportcsarnok
mellé. Így egy romos épületet is
fel tudnak számolni, és a település központja is rendezettebbé
tehető a későbbiekben. Folyamatos az utak felújítása, voltak ebben
problémásabb részek, de azok
nagy része mára megoldódott.

Munkalehetőségek

A vízelvezető hálózaton is jelentős
korszerűsítéseket végeztek. A következő nagy feladat a községháza
felújítása lesz, amelynek homlokzata műemlékvédelem alatt áll, és
ez lassítja a folyamatot, de a cél az,
hogy a jövő nemzedékei számára
is megőrizzék az eredeti állapotot.

A település intézményei
A gyermekszületések száma viszonylag állandónak mondható,
ennek is köszönhetően óvoda és
nyolcosztályos iskola is működik.
Az óvodában három éve álltak át a
Montessori-módszer szerinti oktatásra, és ez úgy néz ki, jól működik.
Ennek fő alapelve Maria Montessori szerint: „A tanulás egy természetes folyamat, amelyet a gyermek visz véghez, de nem szavakra
hallgatva, hanem a környezetéből
szerzett tapasztalatokkal.” Postával, könyvtárral, sportcsarnokkal
és művelődési házzal is rendelkeznek, amit éppen most újítanak fel.
A településen piac is üzemel kedden és szombaton.

A régi szocialista termelőszövetkezet nem szűnt meg, jóval
kisebb földterületen ugyan, de
ma is szövetkezeti formában működik, a mezőgazdaság mellett
állattenyésztéssel is foglalkoznak. Emellett még többen élnek
mezőgazdaságból a településen,
ez az egyik fő megélhetési forrás. Jól működő vállalkozások is
foglalkoztatnak nagy számban itt
élőket, az egyik egy komoly autóipari beszállító, a másik egy bioüzem.

Bio-Drog-Betra Kft.
Dr. Berta Zoltán a vállalkozás központjában várt minket, és el kell
meséljem, hogy meglepő dolgokat is láttam ott, amelyek arról tanúskodnak, hogy Zoltán egy sok-
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oldalú, avantgárd ember. Van egy
kis baromfiudvaruk, ahol aranyfácánt is tartanak, ez még nem lenne
meglepő, de a nyolc éve náluk élő
pávapár már igen. Főleg, ahogy a
fehér színű teljes pompájában kitárva tollait – mint egy gyönyörű
menyasszony – fogadott minket.
A másik érdekességet majd a riport végén mesélem el.
Zoltán fajszi születésű, és tulajdonképpen beleszületett a mezőgazdaságba, édesapja a termelőszövetkezet elnöke volt. Elmondása
szerint a tsz-t az ország legjobbjai
között tartották számon, az akkori pártvezetés sokszor látogatott
el ide. Az egyetem után ő is itt
kezdett el dolgozni, de édesapja
kemény iskola volt számára a magas elvárásai miatt. A szövetkezet

átalakulása során úgy alakultak
a dolgok, hogy más irányt kellett
keresnie. A nyolcvanas évek első
felében hallott, pontosabban olvasott először a biotermesztésről.
Édesapja többször utazott külföldre magyarországi delegációs
csoport tagjaként, és ezekre az
utakra felkészítették őket, például
külföldi szaklapokat kaptak előzetes tanulmányozásra. Ezeket a lapokat Zoltán is mindig átolvasta,

és eleinte lapszámonként mondjuk egy cikket talált a biotermesztésről, néhány év múlva már többet, látszott, hogy ez egy fejlődő

ágazat. Amikor váltania kellett,
ezekhez az emlékekhez nyúlt vis�sza, így indult el ebbe az irányba – Magyarországon ekkor még
alig-alig volt híre, és szerveződése
sem. Az elsők között alapított céget, ötven alatti sorszámot kaptak,
teljesen az „ősidőkről” beszélünk.
A következő évben, 1990-ben kiállítottak az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás
és Vásáron. A szervezők keresték

az újdonságokat, őket szinte felszólította a minisztérium, hogy nevezzenek a versenyre, és rögtön
nagydíjat kaptak. Az indulásukat
Újabb három tag a TEIT-ben
Új társulási megállapodást írtak alá a Társadalmi Ellenőrző
Információs és Területfejlesztési Társulás (TEIT) településeinek polgármesterei, amely
szerint Dunapataj, Györköny
és Madocsa teljes értékű tagja
lett a társulásnak.
A társulás májusi ülésén megújították azt az együttműködési megállapodást, amelyet
tíz évvel ezelőtt kötött meg az
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. és
a TEIT. Az együttműködésről
szóló négyéves keretszerződés 200 millió forint értékben
határozza meg a két fél feladatait. Aláírtak egy szintén négy
évre szóló vállalkozási szerződést is, amelyben az erőmű 12
kilométeres körzetében található tagtelepülések vállalták,
hogy sugárzásmérést végeznek, és ennek adatait közzéteszik.
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úgy kell elképzelni, hogy nem földeket vásároltak, hanem családokkal, tehát termelőkkel – ma úgy
mondanánk őstermelőkkel – szerződtek le. 1992-ben már negyven
családdal működtek együtt, termesztették a fűszernövényeket,
leginkább paprikát, majorannát.
Ezekben az időkben bioterméket
Magyarországon nem lehetett
még értékesíteni, külföldön kellett
piacot keresni, és ennek felelőssége mind az ő vállát nyomta. A helyben leszerződött termelőkkel nem
tehette volna meg, hogy nem fizeti ki őket, mert nem sikerült érté-

termeltek. De nem úgy, mint külföldön, ahol az egybefüggő földterület közepén ott a gazdaság
központja. Náluk a negyven család
negyvenegynéhány hektárja száztizenkilenc parcellában volt, ami
erősen megnehezítette a termelés szervezését, és a költségeket
jelentősen megemelte. Óriási kalandként élték meg ezeket az éveket, szerencsére családi vállalkozás
maradtak, és nemzetközi hírre tettek szert közben. Most már a gyerekeik vezetik a céget, tíz éve átadták nekik az irányítást, bár azért
még besegítenek, főleg a mostani

együttműködve –, amit főleg turisztikai céllal fejlesztenek. Tíz éve
meg is valósult az ötlet, a fák már
szépen cseperednek. Akik ide ellátogatnak, megismerhetik a hangszerkészítésre használt fafajtákat,
azoknak egy különleges gyűjteménye között sétálhatnak. Szeretnének kapcsolódó programokat is
szervezni, mert arra is alkalmas lenne a helyszín, de még a tervezésnél
tartanak. Keresik a partnert és az
igazán jó ötletet is hozzá egyelőre.
Az érdekességről se feledkezzünk
meg, amit ígértem. A bioüzem
telephelyének kapuja, kerítése

kesíteni a termést. Németországi
partnerei azóta is vannak, és az
egyik közülük egy kicsit a szárnyai
alá vette. Túl kellett lépniük a magyar konyhán, külföldön nem hazai
viszonyok szerint van igény alapanyagokra, a világpiac más. Nem
biztos, hogy zöldborsót keresnek,
hanem helyette inkább paszternákot, sárgarépát, petrezselymet, céklát stb. Eljutottak odáig,
hogy több mint harminc növényt

időkben, amikor nagyon nehezen
találnak megfelelő munkaerőt.
Zoltán igen hálás a kis falujának,
hogy az eddigi életük így sikerült,
és jó kapcsolatot tudtak és tudnak
fenntartani az itteniekkel. Szeretett
volna ő is adni a településnek valami olyat, ami maradandó. A zene
közel áll hozzá és családjához is,
ezért arra gondolt, hogy egy hangszerfaparkot alakít ki a falu Dunaparti részén – az önkormányzattal

és az épület korlátai különleges
kottamintájúak. De nemcsak úgy
véletlenszerűen vannak felrakva a
hangjegyek, hanem leolvasható
kottaként. A fakapuba szerkesztett
a magyar Himnusz, annak folytatásában a kerítésen a Bio Berta termékeket vásárló nemzetek himnuszai és a benti épületek korlátain
Vivaldi négy évszaka – az ökológiai
kereteket sugallva. Volt már olyan
látogatójuk, aki szépen leénekelte.
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CsapAtomMúzeum
AEM | Fotó: Juhász Luca
A múzeumi csapatmunka nagyjából olyan, mint a kirakózás. Az elején csak annyit tudunk, hogy szeretnénk valami egyedit, különlegeset, elkápráztatót, amely a végeredmény lesz. Aztán a részletek, a
kirakódarabkák tűnnek elő sok-sok kis területet lefedve, de még egymástól távol, nem láttatva az egymáshoz illeszkedést. Majd amikor minden puzzle a helyére kerül, akkor áll össze a teljes kép a maga
egységében. A csapat tagjai is egy egészként mutatják meg, hogy lesz a szerteágazó ötletekből egy jól
sikerült projekt, fejlesztés vagy rendezvény.
Az Atomenergetikai Múzeum
(AEM) tevékenysége sokrétű,
rendszeresek a családi és iskolai
programok, középiskolai vetélkedők, közönségtalálkozók, óvodapedagógiai programok, fizikaórák
és versenyek, látványos fizikakísérletek, de tábor is színesíti a múzeum életét. A rendezvények skálája
igen széles és az azt látogatók száma is igen magas. A sikeres megvalósításhoz összehangolt csapatmunkára van szükség.
A május-június a múzeum életében szokásosan egy meglehetősen zsúfolt időszak. Sorra jönnek
a programok, amelyek a szervezés tekintetében többnyire fedik
is egymást. Mindehhez hatékonyságra, rugalmasságra, alkalmazkodásra és jó kommunikációra
van szükségünk, minderre törekszik maroknyi 8 fős csapatunk, így
nincs lehetetlen, és sikerre tudjuk
vinni programjainkat.
A csapatszerepeket többféleképpen lehet osztályozni, mi azt a gyakorlatot követjük, hogy mindenki
azt a szerepet kapja, vállalja el,
amiben ő a legjobb. Valahogy úgy
alakul, hogy minden programunknak megvan a felelőse. Ha valaki új
ötlettel áll elő, azzal tulajdonképpen a főszervezést is magáénak te-

kintheti, így lehet az ötletből eredményes program.
Az új programok mellett vannak
több éve ismétlődő rendezvényeink, de ezeknél is törekszünk a
megújulásra. Ezt a gondolkodást
követtük az idei Teller Ede fizikaverseny szervezésénél is, ahol az
egyik feladatot animált klip formájában kapták kézbe a versenyző
csapatok, és tablet segítségével
oldották meg.
Az idei évben a múzeum működésének 7. „születésnapjára” egy
korábban felmerült ötletet valósítottunk meg. Alapcélkitűzésünk,
hogy segítsük a természettudományos oktatást. A múzeum tematikája alapján ezt kézenfekvő
a fizika tantárgyon keresztül megközelíteni. A fizika gyakorlatilag
minden természettudományban
megjelenik. Minden műszaki képzésben – főként a műszaki felsőoktatásban – az első félévekben
kiemelt helyen van a fizika, ugyanis az alapok ismerete nélkül nehéz
lenne megérteni a berendezések
működését, és szinte lehetetlen
lenne újat fejleszteni. A rendezvényünk fő célja így az lett, hogy
az iskolák vezetői és tanárai, a környékbeli kulturális intézmények ne
csak a felkérésekből és a fizika-

tanárok beszámolóiból ismerjék
a kihelyezett fizikaórákat, hanem
az itt dolgozóktól, a programjaink
meghívott előadóitól halljanak a
múzeumpedagógiai foglalkozásokról.
A múzeumpedagógia meglehetősen összetett dolog, hiszen nem
várhatjuk el senkitől, hogy minden
korosztályt egyaránt jól tudjon kezelni. Éppen ezért hagyományosan a különböző korú gyerekeknek
más-más tartja a foglalkozásokat.
Az óvodásoknak szervezett látogatáson a kézművesség, a kincskeresés és egy kevés természettudomány segítségével mutatjuk be
a múzeumot, és próbáljuk megszerettetni velük ezt a környezetet.
Az iskolásokkal már az évfolyamtól
függően egyre jobban közelítünk
a fizikaelőadások felé, és akár a
tárlatvezetés közben is becsempészünk olyan lehetőségeket, amelyek a fizika tantárgyhoz kapcsolódnak.
Az említettek mellett évente többször van olyan rendezvény, ami a
szervezés és a kivitelezés kapcsán
is igazi csapatmunkát igényel.
Az egyik ilyen a „Város napja”,
ahol a múzeumunk bemutatásához mindenkire szükség van. A kicsik az idei évben egy nekik szóló
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kiadvány – Élet az atomerőműben
– alapján tölthettek ki játékos feladatlapot, és tűzoltóautót vagy
a múzeum épületét ábrázoló papírmodellt készíthettek. A kicsit
nagyobbak fizikakísérleteket nézhettek meg, vagy ha akartak, VRszemüveg segítségével virtuális
sétát tehettek az atomerőmű több
helyszínén. A nagyobb gyerekek
és felnőttek egy kérdőív kitöltésével mérhették fel tudásukat.
Ha valaki nagyon szeretett volna,
akár atomerőműves tűzoltónak
is beöltözhetett. A múzeum leg-

ehhez kitartó és kreatív csapat
kell, akik nem félnek új dolgokat
megismerni, bevezetni, elsajátítani. Mindezt sokszor önerőből tes�szük, és tudásunkat megosztjuk
egymással.
Ennyi program csak akkor tud jól
működni, ha mindenki a rábízott
feladatot a legjobb tudásának
megfelelően végzi. Ehhez nélkülözhetetlen a megfelelő kiválasztás, a feladatok és felelősségek
megfelelő kiosztása Az AEM-ben
mindenkinek más az erőssége, e
szerint adottak a feladatok. A mú-

egymáshoz való pozitív hozzáállásunknak, a legnagyobb hajtás közben is figyelünk a másik szempontjaira és igényeire.
Persze a Város napjával nem állt
meg az élet, és már vasárnap
ugyanez a kis társaság Budapesten, a Múzeumok Majálisán állított
ki, kicsit más programmal. Mindkét
rendezvényen közel 2000 látogató ismerkedhetett az atomerőmű
működésével.
A közeli programok, ahol szintén
csapatként tudunk megjelenni: az
„Ifjú fizikusok” múzeumi tábora a

újabb innovatív projektje is ezen
a rendezvényen debütált. A kiterjesztett valóság (AR)-alkalmazás
és mobiltelefon segítségével életre keltek a múzeum különleges
tárgyai. Ebből is jól látszódik, hogy
törekszünk a legmodernebb technológiák múzeumi alkalmazására,

zeum ideális működése, a feladatok és programok nagysága szempontjából kevesen vagyunk, ezért
szerencsés, hogy ismerjük a másik
munkáját, és rövidebb időre akár
be is tudunk segíteni egymásnak.
A csapatunk hatékonyságát nagyban köszönheti a feladatokhoz és

nyári szünet első hetében és a Múzeumok Éjszakája június 22-én.
Azt be kell látni, hogy a programok sokszínűsége, a szervezési
feladatok összetettsége és az állandó megújulás igénye folyamatos és valódi csapatmunkát igényel.
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Együttműködések
Paks II. sikere érdekében
Paks II. Zrt. | Fotó: Paks II. Zrt.
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A sikeres projektek receptjében fontos összetevő az együttműködés, elengedhetetlen a csapatmunka a közös célok elérése érdekében. Márpedig az, hogy klímabarát, biztonságos forrásból származó áram álljon rendelkezésre a következő évtizedekben is Magyarországon, kétségkívül sokunk
közös célja.
Egynek minden nehéz, soknak
semmi sem lehetetlen – fogalmazott Széchenyi István. Az ös�szefogás a Paks II.-projekt egyik
alappillére is, hiszen a beruházás
megvalósításának és az atomerőművet befogadó térség fejlesztésének sikere érdekében
számos együttműködés született, és további megállapodások
is várhatók. Legutóbb Szekszárd
városával és a Pécsi Tudományegyetemmel kötött szerződést
Süli János, a két új paksi blokk
megépítéséért felelős tárca nélküli miniszter. Korábban született
stratégiai együttműködési keretmegállapodás a Dunaújvárosi
Egyetemmel, és a térség – Baranya, Tolna, Somogy és Bács-Kiskun megye – közgyűlési elnökeivel is szignált kontraktust a
miniszter.
A május 9-én Ács Rezsővel, Szekszárd polgármesterével kötött
együttműködési megállapodás a
Paks II.-beruházásra való felkészülést szolgálja. Süli János kiemelte:
az atomerőművi blokkok létesítése nemcsak Paks, hanem az egész
régió számára fejlődési lehetőséget jelent. – Ha komoly teljesítményt várunk el az atomerőmű
építésében és üzemeltetésében,
annak feltétele az is, hogy a dolgozók kulturális és szabadidős
igényeit ki tudja elégíteni a régió
– tette hozzá. Ács Rezső, Szekszárd polgármestere elmondta: a megyeszékhely készül arra,
hogy ellátórendszere kiszolgálja
a Paksra érkező dolgozókat, és
szakképzett munkaerőt biztosítson a beruházáshoz. Ez utóbbi

érdekében összehangolják a helyi szakképzést az egyetemi kar
tervezett képzéseivel. A megállapodás szerint a felek kiemelten
kívánnak együttműködni a gazdaság- és térségfejlesztés, munkahelyteremtés és képzés terén,
közös tevékenységük kiterjed az
egészségügyi, a kulturális, sportés turisztikai fejlesztésekre is.
A Pécsi Tudományegyetemmel
(PTE) 2019 májusában kötött szerződés értelmében az egyetemi
hallgatók lehetőséget kapnak a
gyakorlati ismeretek megszerzésére, a PTE oktatói és kutatói
számára pedig ipari, nagyüzemi
tapasztalatok megszerzésére biztosít alkalmat a megállapodás.
Emellett az atomerőmű szakemberei meghívott előadóként részt
vehetnek a PTE nappali és levelező tagozatos oktatásában, valamint a különböző továbbképző
és szakmérnöki tanfolyamokon.
Az ünnepélyes aláíráson elhangzott: regionális felsőoktatási
centrumként a PTE-nek kiemelt
szerepe van és lesz a Paks II.-projekt megvalósításában részt vevő
hazai szereplők és a későbbiekben az üzemeltető szervezet, továbbá a létesítményt befogadó
régió szakemberigényének kielégítésében.
Korábban a Dunaújvárosi Egyetemmel is született hasonló szerződés. A 2018 novemberében
aláírt stratégiai együttműködési
keretmegállapodás fontos eleme
volt a Paks II.-beruházáshoz kapcsolódóan a Paksi Kompetenciaés Kutatóközpont létrehozása.
Elhangzott: a Dunaújvárosi Egye-

tem kulcsfontosságú feladatot lát
el anyagvizsgálat és hegesztéstechnikai vizsgálatok terén.
Az, hogy több felsőoktatási intézmény is bekapcsolódik a projektbe hasonló szerződések révén,
azért kiemelkedően fontos, mert
ekképp a magyar tudományos és
műszaki eredmények hasznosíthatók a beruházás során, a képzés, átképzés területén pedig a
régióban meglévő lehetőségekre
lehet építeni.

Egységben az erő
Korábban négy megye – Baranya,
Tolna, Somogy és Bács-Kiskun
– közgyűlési elnökeivel is aláírt
együttműködési megállapodást
Süli János. A 2018. decemberi
szerződés annak érdekében jött
létre, hogy a következő években
átgondoltan fejlődhessen a térség a Paks II.-beruházás kapcsán.
Süli János az aláírás alkalmával arról beszélt, hogy a mezőgazdasági termelők sokat profitálhatnak
abból, hogy a projekt megvalósítására mintegy tízezer ember
érkezik a térségbe. Őket a tervek szerint a beruházás harminc
kilométeres körzetében helyezik
el, szállításukat környezetvédelmi szempontokat is figyelembe
véve 150-200 elektromos bus�szal kívánják megoldani. Ezek a
járművek a meglévő és a leendő
blokkok dolgozóinak szállításáról is gondoskodnának. – Fontos
szempont, hogy a beruházás befejezése után biztosítani tudjuk a
régióban élők foglalkoztatását –
tette hozzá a miniszter.
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Információk
több tízezer évre
RHK Kft. | Fotó: internet
A társadalom számos területén jelentős mennyiségű információ, adat és tudás keletkezik, így az elmúlt
évtizedekben ezeknek a menedzsmentje egyre fontosabbá vált. Ugyanakkor fokozatos elmozdulás figyelhető meg a termelésalapú gazdaság irányából a tudásalapú gazdaság felé. Ezen változások okozta
kihívások új eszközök, megközelítések és szabványok bevezetését kívánják.
A radioaktívhulladék-kezelés magas követelményeket támaszt
az információ-, adat- és tudásmenedzsment
szakterületeivel
szemben, nemcsak az egymással
kapcsolati rendszerben álló adatok, információ és tudás nagy
mennyisége végett, hanem a
nemzeti programok által lefedett
hosszú időtávok során keletkező adatok miatt, amelyek nagyon
hosszú távú megőrzést kívánnak. A mélységi-geológiai radioaktívhulladék-tároló (az elfogadott megoldás a nagy aktivitású

és hosszú élettartamú hulladék,
valamint a kiégett fűtőelemek
végleges elhelyezésére) kutatásától annak bezárásáig dolgozók
generációi váltják egymást, és a
munkavégzés során keletkezett
információ, adat és tudás hozzáférhető és érthető kell maradjon
a következő generációk számára.
A hulladéktároló bezárását követően pedig az intézményes őrzés
időszakát követő generációknak
is képeseknek kell majd lenniük
megalapozott döntést hozni a radioaktívhulladék-tárolókról. Ezen

cél érdekében nem csak a technikai szempontokat kell figyelembe
venni, hanem a társadalmi és humán szempontokat is.
A Gazdasági Együttműködési és
Fejlesztési Szervezet Nukleáris
Energiaügynökségének
Radioaktívhulladék-kezelési Bizottsága (OECD NEA RWMC) égisze
alatt az elmúlt időszakban három projekt folytatott kutatási tevékenységet: a Hosszú távú
adatmegőrzés (RK&M); a Radioaktívhulladék-tárolók metaadatai
(RepMet); valamint a Radioaktív
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hulladékok leltározási és ripor
tálási módszertanának szakértői
csoportja (EGIRM).
A NEA a három projektből egy
közös programot szándékozik
létrehozni „Információ-, adatés tudásmenedzsment” (Information, Data and Knowledge
Management – IDKM) elnevezéssel. Az IDKM-program indítását
a NEA egy nemzetközi konferencia keretében kezdeményezte,
amelyre 85 résztvevő érkezett 16
országból, és 28 előadó részéről
32 előadás hangzott el.
A konferencia előadásai hat fő
terület köré összpontosultak,
amelynek keretében bemutatták
a korábbi IDKM-hez kapcsolódó projektek (RepMet, RK&M,
EGIRM)
eredménytermékeit,
amelyek elkészítésében a Radio-

aktív Hulladékokat Kezelő Kft. is
aktív szerepet vállalt.
Az előadók által képviselt társaságokban és intézményekben közös
jellemző volt a dolgozók magas
átlagéletkora, valamint különböző erőfeszítések a közeljövőben
nyugdíjba vonulók tudásának dokumentálására és továbbadására.
Beszámolók hangoztak el Franciaországból, az Oroszországi Föderációból, az USA-ból, az Egyesült
Királyságból és Japánból. A beszámolók során az előadók bemutatták a szervezetük által fejlesztett
tudásmenedzsment-rendszereket,
vonatkozó jövőbeli terveiket, illetve beszámoltak a tudásmenedzsment terén végzett munkájukról és
alkalmazott módszerekről.
Az IDKM technikai aspektusaival
kapcsolatos bemutatókban neves
intézményeket képviselő előadók
voltak, mint a CERN, az Európai Űrügynökség, több egyetem,
nemzeti levéltár, valamint a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség.
A CERN és az Európai Űrügynökség beszámolt arról, hogy egy-egy
kísérlet, illetve program befejeztével több petabyte mennyiségű
adat keletkezik, amelyeket a kutatók még évekig kutatnak, illetve a
CERN Hadronütköztető estében
már exabyte (exabyte, EB 1018 =
10006 – több mint 230 000 000
DVD-film felel meg 1 exabyte
adatmennyiségnek) mennyiségű
adatokat kell kezelni és megőrizni.
Az Európai Űrügynökség rendszereiben alkalmazzák a mesterséges
intelligenciát, robotikát, gépi tanulási rendszereket, természetes
nyelvi feldolgozást, mélytanulási
módszereket, a prediktív modellezést és a javaslatokat adó algoritmusokat is.
A radioaktívhulladék-kezelés szociális és humán aspektusai tár-
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gyában tartott előadások közül
felsorolták azokat a lehetséges
eseményeket, amelyek valószínűsíthetővé teszik a tudás-, információ- és adatvesztést. Hangsúlyozták továbbá a levéltárak és
múzeumok szerepét, valamint a
markerek, időkapszulák, a szabályozási keretrendszer, a tudásmenedzsment és más eszközök igénybevételének lehetőségeit a hosszú
távú tudásmegőrzés területén.
Szó esett a létfontosságú rekordok halmazáról, amely a radioaktívhulladék-kezelő társaságok által
alkalmazható módszer azon rekordok, adatok halmazának kiválasztásához, amelyek szükségesek a
jövőbeli generációk számára a tárolóval kapcsolatos megalapozott
döntések meghozásához. A földtudományok képviselői hangsúlyozták, hogy fontos az adatok
FAIR- (megtalálható, hozzáférhető,
interoperábilis, újrahasznosítható)
elvek szerinti tárolása.
Befejezésül bemutatták az IDKM
tervezett programját, amelyet
négy munkacsoport alá terveznek
szervezni: Biztonsági értékelés,
Tudásmenedzsment, Archiválás és
Tudatosságmegőrzés szerinti bontásban. A hallgatóság lehetőséget
kapott a tervezett tevékenységek
észrevételezésére, amit visszacsatolás követett. Az elhangzottak
alapján összefoglaló előterjesztő
anyag készült, amelyet előterjesztettek az RWMC-hez, és a jóváhagyása megtörtént.
Az elkészült termékek hasznosíthatók az RHK Kft.-nél a rendszerfejlesztés, szabályozás és a biztonsági értékelés készítésének
feladataiban, a jövőbeli tevékenységek pedig a hosszú távú adatmegőrzés további feladatainak
végrehajtásában járulnak hozzá a
társaság megfelelőségéhez.
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Összhangban
Susán Janka | Fotó: Juhász Luca
A májusi esős, hideg napok egyik utolsóján látogattunk el Füredi Szilvia és Zsolt portájára. Mentegetőztek, hogy ebben az időben nem fogunk olyan színeket látni, mint egy igazi napsütéses délutánon lehetne. Hát, el kell mondjam, nem maradt bennem semmilyen hiányérzet, hogy nem láttam elég szépséget,
sőt! A hiányzó napsugarakat számomra bőven túlragyogta a megismert életfelfogásuk, életmódjuk, a
kettejük közt meglévő összhang. Kettejük közös akkordja nélkül nem épülhetett volna meg ez a harmonikus élettér, amelynek legfontosabb jellemzője az egyszerűség.
Pakstól csupán néhány kilométerre élnek, Cseresznyésben, a saját
maguk által megálmodott és létrehozott környezetben. Az erdő szélén, akácfákkal és bodzabokrokkal

tarkítva, háziállatokkal és konyhakerttel. Csak néhány kilométer, de
ez sokak számára már elképzelhetetlen távolságot jelent, mert a
házig nem vezet betonút, ráadásul

nincsen csatornázás és vezetékes
víz sem. No, ezeket a körülményeket sokan nem tudják már bevállalni. Lehet így is harmonikus életet
élni?
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Amikor a gondolatot
egyszer csak tett követi
Egy házépítés igazán nagy próbatétel. A legtöbben, ha túljutnak
rajta, megkönnyebbülten fújnak
egyet, és nem akarnak hallani sem
újabb ház építéséről. Zsoltot nem
ilyen fából faragták. Felépült az
első házuk, és a beköltözés után
nem sokkal már arról beszélt Szilvinek, hogy ő szeretne egy másikat
építeni, de teljesen úgy, mint „régen”. Ez a gondolat sokáig ott dolgozott nála belül, és ehhez kapcsolódott Szilvi indíttatása, a vonzódás
a természethez és a régi tárgyakhoz, eszközökhöz. Azt már tudták,
milyen ház legyen, de azt, hogy hol
épül majd meg, még nem. Aztán
egy biciklizés alkalmával kanyarodtak erre az útra, amikor a fák közé
érve Szilvi azt érezte, hogy hazaért.
Azt mondja, nem tudja miért, de ha
ide kijöttek, itt mindig megnyugodott, egyszerűen a helyére került
minden. Látták azt az eladó telket,
ahol most élnek, de egy darabig
nem léptek, nem tudták elhatározni magukat, talán még nem jött
el az idő. Aztán egy vasárnap délutáni beszélgetés alkalmával szóba
került ismét „az a telek”, úgy tűnt,
már gazdára talált, de amikor kiértek, és látták, hogy még mindig eladó, eldöntötték, belefognak.

Ház építése szinte a saját
kezükkel
Zsolt vágya egy olyan ház építése
volt, ami a régi parasztházak sártéglájával készül. Az ilyen döntés
nagyon sok utánajárást igényel.
Megismerni a technológiát, a készítés folyamatát, beszerezni hozzá a
megfelelő alapanyagokat, eszközöket, engedélyeket. A házuk egy dologban különbözik csak a régiektől,

van egy beton alapja, és fokozottan
ügyeltek a vízszigetelésre. A földtéglákat két hét alatt készítették
el egy présgép, a család és a barátok segítségével, összesen nyolcvan köbméter föld felhasználásával.
Egy szakember hozta a szükséges
eszközöket, aki átadta a tudását
is. Zsolt azt meséli, hogy ránézésre megmondta, milyen földet nem
szabad felhasználni a téglákhoz,
mert nem megfelelő a minősége.
A téglákból hatvan centi vastag falat raktak, amit nádpadlóval, nádszövettel és meszes sárvakolattal
fedtek be, ami egyben a szigetelés is. Szilvi elmeséli, nekik nincsen
szükségük nyári takaróra, mert kánikulában is el tudják szívelni a melegebbet. A vastag falak jól megőrzik a benti hűvöset.
A ház fűtését egyetlen tömegkályhával oldják meg, amit Zsolt tervezett és épített. Annyi fát tudnak
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beletenni, hogy kétnaponta elég
megrakni, mert az addig tartja és
adja le a meleget. A kályhából a
födém felett csövek indulnak a ház
két távolabbi szobájához, ezeken
keresztül áramlik oda a meleg levegő. A ház mérete sem mondható
nagynak a hetvenöt négyzetméterével, de azt is tudni kell, hogy jó
időben sokkal több időt töltenek
kint, mint bent. A ház kertre nyíló
oldalánál egy hatalmas fedett terasz található, ami a fő életterük
kora tavasztól késő őszig.
Attól függetlenül, hogy dolgozni
járnak, a munkahelyi „pörgést” az
itteni környezet teljesen kompenzálja. Szilvi úgy érzi, itt mindig fel
tudja tölteni a „lemerült akkumulátorokat”, a lelke töltő üzemmódba kerül – mondja. Amikor itthon
vannak, valahogy – talán a természet közelségének köszönhetően
– minden lelassul körülöttük. A las-
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sulást szépen szimbolizálja, hogy
a házban nincsen egyetlen órájuk sem, csak a telefonjuk. Miután
hazaérnek a munkából, nem igen
foglalkoztatja őket, hány óra is van,
ennek ellenére mindig minden el
szokott készülni.

Mi az, ami tölteni tudja az
ember lelkét?
A természeten kívül az állatok közelsége. Apacs, a vizsla kutyus,
mindenhová kíséri gazdáit. Ő már
nem tud beülni a gazdik ölébe –
igazán jó húsban van –, de olyan
sokszor előfordul, hogy négy cica
is odatelepszik hozzájuk. Van idő
pihenésre is, a teraszon álló nyugágyak nemcsak dísztárgyak, hanem
tényleg szeretnek benne ücsörög-

ni. A kerttel, az állatokkal és a bérelt földekkel sok a munka, de azt
mondják, ezek végzése mégsem
fárasztó számukra, az energiaszintjük nem csökken közben. Itt idén
nevelnek először csibéket – mert
végre elkészült a helyük –, és vannak lovaik is. A cicák és lovak jól
megférnek egymással, még a lovaglást is megpróbálják időnként.
„Batman”, a cica, élvezte minden
pillanatát. Ottjártunkkor a három
anyacicájuk egy alomban gondozta a tizenhárom kiscicájukat. Ilyen
gyönyörűséget ritkán lát az ember:
egy nagy fióknyi cica jóízű pihenését. Szilvi azt meséli, egészen másként indul a napja, amikor ő eteti
meg reggel az állatokat, mert ez
legtöbbször nem az ő reszortja.
Talán a reggeli mozgásnak is kö-

szönhető, de azt is szereti, amikor
a lovak türelmetlensége, éhsége a
széna elégedett, jóízű ropogtatásában végződik.

Mi az, amit szeretnének
kizárni az életükből?
Ezt nem egyszerű megfogalmazni.
A házhoz, a kerthez, a földekhez,
az állatokhoz kötődő tevékenységeket nem érzik munkának. Tudják
közben, hogy amit végeznek, az jó
az állatoknak és a növényeknek is,
és talán ez az érzés teszi könnyűvé a munkát, ezáltal lesz számukra
is pozitív. Elindult a világ egy olyan
irányba, ami nekik nem vonzó. Bár
nem nélkülözik a ma már alapvető
háztartási gépek nyújtotta segítséget, nem szeretnének luxuskörül-
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mények között élve, a környezetük
fenntartásának rabszolgái lenni.
A most igazán elterjedő okosotthon lehetősége számukra nem
életcél. Nem szeretnék a világ másik végéből a fűtést állítani. Az életük legfontosabb jellemzője, ami a
ház megtervezésének és megépítésének is legfontosabb szempontja volt, az egyszerűség, mellette a
természetközeliség.

Nyaralás itthon
Nem járnak nyaralni. Szeptember
első három hetét mindketten otthon töltik, amikor kényelmesen, a
kedvük szerint hagyják a napjaik folyását. Együtt megreggeliznek, jókat beszélgetnek, ráérősen végzik
a napi teendőket. Az idő ilyenkor

egyáltalán nem számít, és néhány
egynapos kirándulás is bele szokott férni.
Idén tavaszra készültek el, és ez is
Zsolt érdeme. A magaságyás előnye nemcsak abban mutatkozik
meg, hogy kényelmesebben lehet
művelni, hiszen nem kell akkorát
hajolni, hanem abban is, hogy védett terület lesz például a fűnyírótól, kutyától és más háziállatoktól.
Bár ez sem mindig igaz! A múltkor, ahogy a lovakat kiengedték,
jóízűen megdézsmálták a zsenge
tépősalátát. Ezeken kívül az egyik
leglényegesebb, hogy a termőtalajt szépen össze lehet állítani a növények igényének megfelelően.
Amíg épült a ház, Szilvi közben
a régi bútorokat gyűjtögette, és
készült a bútorfestésre, tanfolyamokon tanulta meg az alapokat.
Szerényen azt mondja, nem sok
technikát ismer, de azok elegendőek voltak a céljai eléréséhez.
Megkapta a nagymamája asztalát,
a párja édesanyjának kredencét, és
ezek felújításával kezdett. Eleinte
netes csoportokban vásárolt régi
bútorokat, majd már az ismerősei is
ajánlottak neki tárgyakat. A legnehezebb megmérettetés egy ruhásszekrény volt számára, mert erről
több réteg régi festéket szeretett
volna eltávolítani. A hőlégfúvótól
kezdve sok festékoldóig, több min-

dent be kellett vetnie. A gyönyörű
szekrény most a hálószobában kapott helyet.

Kovászos kenyér – a
legújabb szerelem
Szilvi már egy ideje rendszeresen
süt kovászos kenyeret maguknak,
egyelőre a tűzhelye sütőjében.
A kemence az udvarra már tervben van, ezt is Zsolt fogja építeni,
néhány hónap és elkészül. Nem
titkolt szándéka népszerűsíteni a
kovászos kenyeret, hiszen azt tapasztalja, hogy sokan félnek a kovász készítésétől, mert első hallásra
bonyolultnak tűnik. Már több embernek ajándékozott kovászt is, de
miután elkészül a kemence, szeretne baráti kemencézéseket, közös
kenyérsütéseket tartani. De addig
is folyamatosan gyűjti a tapasztalatokat, amiket majd továbbadhat.
Szilvitől már sokan megkérdezték,
hogy mi az, ami őt a régi tárgyak
felé vonzza. Azt mondja, sokáig
nem tudta megfogalmazni, de talán
az anyai nagyanyja személyisége,
értékmutatása lehet benne, akihez
nagyon kötődött. Úgy érzi, hogy
ezekben a régi tárgyakban, a köré
felépített házban és annak környezetében, a kettejük által megteremtett élettérben az általa is képviselt
értékek köszönnek vissza.
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„Ottó, hova jöttél?”
Kerepesi Ottó
Vadai Zsuzsa | Fotó: Juhász Luca
–– Mikor és honnan jöttetek Paksra?
–– A nagy váltás éve 1979 volt.
Jászladányban éltünk, a feleségem óvónő volt, én egy KTSZ
szerszámkészítő műhelyének a
csoportvezetője voltam. Igazolt
futballjátékosként
barátságok
szövődtek a játék kapcsán, és az
egyik mérkőzés után beszélgettünk a fiúkkal, hogy Pakson létszámbővítés van az építkezésen,
menjünk szerencsét próbálni.
Márciusban négyen indultunk útnak a KISZ Központi Bizottság által
szervezett építőbrigádhoz, ahol 1
évre lehetett szerződést kötni, és
az idő lejárta után a munkahelyünkre vissza lehetett menni. Fel
is vettek bennünket a 22-es építőipari céghez. Eleinte bántam,
hogy ide jöttem, mert amikor éjszaka hegesztettem, és eszembe
jutott a feleségem és a gyerekeim, sokszor feltettem magamnak a
kérdést: Ottó, hova jöttél? Mégis
maradtam, mert láttam a lehetőséget a boldogulásra. Négyen
indultunk útnak Jászladányból
Paksra, de egyedül én maradtam
itt. A Paksi Atomerőmű Vállalathoz
1982 szeptemberében vettek fel
a Karbantartási Igazgatóságra, a
Reaktor-karbantartó Osztályra.
Nehéz időszak volt ez az életünkben, a feleségem otthon volt a
gyerekekkel, én dekádban dolgoztam. Nagyon kedves emlék,
amikor a karácsonyi időszakban
a szabadságomat a családommal

töltöttem, és csengetett a postás. Egy képeslapot kaptam Erős
Imrétől, az akkori főnökömtől,
hogy megkaptuk Pakson a lakást.
Utóirat: Ezt is tegyétek fel a karácsonyfára! Elküldte a lakáscímet,
hogy minél előbb költözzünk, és
együtt legyen a családunk.
–– Mi volt az első benyomásotok
Paksról?
–– A Tölgyfa utcában kaptunk lakást, ami a családi ház után nagyon kényelmes volt. Az első perctől kezdve jól éreztük magunkat,
hiszen az iskola, óvoda, bölcsőde
karnyújtásnyira volt a lakásunktól.
Akkor építették a 10-es ABC-t, a
Kishegyi úti óvodát, az iskola már
megvolt, de az Építők útja helyén
még a pipacsok virultak.
–– Meddig dolgoztál az erőműben?

–– Reaktorszerelőként kezdtem a
munkám, majd vezetőszerelőként
és műszakvezetőként is tevékenykedtem. Ahogy felvettek az erőműbe, kezdettől fogva jól éreztem
magam, a munkatársaimmal jó volt
együtt dolgozni. Sosem voltam
egy kalandor, végig egy helyen
dolgoztam az erőműben, 2005ben lettem nyugdíjas, de 2007ben kezdtem meg ténylegesen.
–– Vártad a nyugdíjazásodat?
–– Nagyon nehezen viseltem az
első időket, a házban és körülötte mindent csináltam, hogy hasznossá tegyem magam. Pár hónap
után kialakítottam az új életvitelemet, és jöttek a feladatok, a sportolás.
–– Kedveled a sportokat?
–– A sport az egész életemet végigkísérte. A „futballkarrierem”
kicsi gyerekként kezdődött, amikor egy jól irányzott labdával berúgtam az óvoda ablakát (labda
volt a jelem is!). Felnőttként sokáig
igazolt játékos voltam. Középiskolásként versenyszerűen futottam
3000 m-en kiemelkedő eredményeket értem el. Az aktív futball
befejezése után a Testnevelési
Főiskolán futballedzői képesítést szereztem, és az Atomerőmű
Sportegyesületnél egy évtizedig
a serdülők edzője voltam a munkám mellett. A nyugdíjasklubban
több mint 10 éve vezetőségi tag
vagyok, a sporttal kapcsolatos
szervezésekben veszek részt. Hiszem, hogy a mozgás, a sport
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megerősíti az ember fizikai állapotát, és azt vallom, hogy én határozzam meg magamnak, hogy mit
csinálok, ne az orvos mondja meg,
hogy milyen gyógyszert egyek az
egészségemért. Tagja vagyok a
pingpongszakcsoportnak és az
öregfiúk labdarúgócsapatának.
–– Kérlek, mutasd be a családod!
–– Feleségem, Kati óvónőként 33
évig egy helyen dolgozott. A munkája egyben a hobbija is volt, mindig imádta a gyerekeket. Rendkívül kreatív, nagyon szépen rajzol,
fest, kézimunkázik. Kimagasló
szakmai munkája elismeréseként
miniszteri dicséretet és 2002-ben
Gyermekünkért érmet kapott.
Három fiunk – mindhárman az
erőműben dolgoznak – és négy
gyönyörű unokánk van. Többször
mondták a kollégáim a buszon,
hogy a Kerepesiek elfoglalják az
erőművet.
A legidősebb fiunk, Gábor (47) a
Vegyészeti Technológiai Osztályon vízlágyító műszakvezető, szabadidejében kedvenc sportjának,
a judónak él. Gyermekei az ESZIben tanulnak, André (20) a technikum befejezése után vegyésznek
szeretne továbbtanulni, ügyesen
judózik, de egy sérülés miatt már
nem versenyszerűen. Amira (16) kilencedikes, tehetségesen judózik,
a korosztályában országos bajnok
volt, és már külföldi versenyeken
is eredményesen képviselte a városunkat.
Laci fiunk (45) az Üzemirányítási
Osztályon betanuló blokkügyeletes, párkapcsolatban él.
Viktor (39) a Minőségfelügyeleti
Osztályon minőségirányítási mérnökként dolgozik. Két kislányuk
van, Janka (7) most elsős, a legkisebb, Grétike (5) óvodás, nagyon
cserfes kislányok.
–– Milyen hobbitok van?

–– A hobbink az utazás, és próbáljuk bepótolni az életünk azon 10
évét, amikor nem tudtunk utazni.
Mindkettőnk nagyon fiatalon elveszítette a szüleit, és nem adatott
meg, hogy a nagyszülők besegítsenek a pici gyerekek pesztrálásába.
Boldogok vagyunk, hogy nekünk
megadatott, hogy segíthetjük a
gyerekeinket. Jártunk Párizsban,
Londonban, Skóciában, Szentpéterváron, Olaszországban, az idén
ismét Görögország a cél. Jómagam a tengerparti nyaralást kedvelem, feleségem a történelmi nevezetességeket szereti megnézni.
A feleségem hobbija a festés,
gyöngyfűzés,
kézimunkázás.
A nyugdíjasklubban a kézimunkaszakkört vezeti, és a gyöngyfűzés
rejtelmeit átadja az érdeklődőknek.
A borászat nagy szerelmem, az
idén is aranyérmes lett a merlot
borom. A pálinkafőzést is hobbiszinten csinálom. A Sárgödör téri
egyesület és a Schiller nótakör
tagja vagyok. Minden héten csütörtökön van próba, viszünk harapnivalót és a borokat is megkóstoljuk. Aktív életet élünk, igyekszünk
hasznosan tölteni az időnket.
A nyugdíjasklubban a tagságom
is folyamatos elfoglaltságot ad,
ezenkívül szerdánként lábteniszezem a sportbarátaimmal, ha esik,
ha fúj, megyünk.
Minden hobbit, elfoglaltságot felülírnak az unokák. Amikor jön a telefon a mamának, akkor bevetésre
készek vagyunk, és a kicsiket hozhatják a gyerekek. Amennyi időt
tudok, az unokákkal töltök, imádom őket.
–– Mit adott nektek Paks?
–– Nyugalmat, biztonságot, jövőt
a gyerekeinknek. Ha visszapörgetem az idő kerekét, a Jászladányban eltöltött 31 év nagyon szép
volt, de ha ott maradunk, az idő
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elhaladt volna mellettünk. Pakson a látóköröm kiszélesedett,
szakmailag komoly kihívások elé
voltam állítva, anyagi biztonságot
kaptam, és a sport mindezt alátámasztotta. A paksiak befogadtak,
és már nem tartanak „gyüttmentnek”, beilleszkedtünk a városba.
–– Mi a kedvenc nótád?
–– Több nótám is van, kettőt
emelnék ki: „Jászladányi gyerek
vagyok”, „Messze van a kicsi falum”. A mai napig visszajárunk
Jászladányba, tartjuk a kapcsolatot a barátainkkal, rokonokkal.
Kalandos életem volt, de mindez egy ilyen asszony nélkül, mint
a feleségem, nem lett volna ilyen
csodálatos! Szeretném megélni,
hogy az unokáim is sikeres emberek legyenek.

Nyugdíjba vonult
kollégáink
2019. május
Tímár Lajos turbinagépész
MVIGH ÜVIG ÜVFO TO
Fritz János elektrikus
MVIGH ÜVIG ÜVFO VÜO
Cserháti András műszaki főszakértő
MVIGH MIG
Illés József nukleáris karbantartó
lakatos
MVIGH KAIG KAFO RKO
Kovács Lajos karbantartási műszaki
ellenőr MVIGH KAIG KAFO FKO
Loboda János dozimetrikus
BIG SKVFO DO
Szabó Béla csoportvezető
MVIGH KAIG ÜFFO BRO
Katus Ferenc rendszermérnök
MVIGH KAIG
Angyal Ferenc karbantartás-vezető
MVIGH KAIG MIFO MIO
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„Annak a korszaknak is
megvolt az ideje”
Orbán Ottilia | Fotó: Juhász Luca
Eddigi beszélgetőpartnereim, persze néhányat kivéve, nem célirányosan készültek ide Paksra. Egy lehetőségnek, kihívásnak tartották egy ismeretlen, új irány, korszak felé, gondolván, hogy kezdetnek jó lesz,
és majd meglátjuk. De aztán kicsit több mint harminc évre itt „ragadtak”. Rovatunkban az atomerőmű
kezdeti időszakától fogva itt dolgozó munkatársainkat mutatjuk be, most Frányóné Tamás Etelka csoportvezetőt.
–– Van valami előzménye, oka,
hogy te mint fiatal pályakezdő diplomás ide jelentkeztél az atomerőműbe? Hogy jutott eszedbe pont
az atomerőmű, gondolom, lehetett
volna sok más lehetőség is.
–– Ez elég érdekes, mert előtte
még az életben nem jártam Pakson. Eredetileg tanárnak készültem, Szegedre jártam orosz–történelem szakra, de már akkor is
jártam tolmácsolni. Az egyik csoporttársam mondta, hogy Paksra
keresnek orosztolmácsot. Akkor
azt gondoltam, hogy „nosza, hajrá!”. Jelentkeztem. Az még nem
mobiltelefonos korszak volt, és én
vártam, vártam, majd egyszer csak
kaptam egy levelet munkafelvétel
ügyében. Azt sem tudtam, hogy

hova kell menni. A jelenlegi F2 portánál volt egy sorompó és egy őr,
aki elirányított az irodaépület felé.
Felmentem az irodaépület első
emeletére, ahol mondták, hogy
két lehetőség van: tanítani (akkor
indult az ESZI) vagy műszaki tolmácsként dolgozni. Úgy gondoltam, hogy két-három év, és először
tolmácskodom, majd aztán tanítok. Hát ennek most már 33 éve.
Úgyhogy én teljesen véletlenül kerültem ide az atomerőműbe. Bács
megyei vagyok, soha nem jártam
még Pakson, senkit nem ismertem,
a várost sem. De jó választás volt.
–– Akkor ez az első munkahelyed
is?
–– Igen, ez az első munkahelyem.
Amikor idekerültem, akkor még a

mostani Oktatási Főosztály az Oktatási és Nemzetközi Kapcsolatok
Osztálya (ONKO) volt. Két részből
állt a szervezet, és én mint tolmács
a nemzetközi kapcsolatok csoportba kerültem. Ennek a két szervezeti résznek az a története, hogy
a nemzetközi kapcsolatok terület
azért kapcsolódott az oktatáshoz,
mert a 80-as években mindenki a
Szovjetunióba, az NDK-ba vagy
Csehszlovákiába ment betanulni.
Oda kellettek a tolmácsok, akik a
betanulás alatt fordítottak és szervezték az utazásokat.
–– Milyen volt egy „vadidegen
környezetbe, vadidegen városba”
belecsöppeni? Hogyan illeszkedtél be? Voltak nehézségeid? Vagy
minden egy csapásra beindult?
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–– Az első időszakban a tolmácsolás nekem nagyon nehéz volt,
mivel én nem műszaki szakemberként végeztem. Például a „fő elzáró tolózár” vagy a „fő osztósík” és
a rengeteg rövidítés nem igazán
tartozott az aktív szókincsembe,
kemény munkával kellett elsajátítani a terminológiát. Viszont abból
a szempontból jó volt, hogy rengeteget tanultam kint a blokkon,
sokat utaztam külföldre, számtalan élményben volt részem. Akkor
a 3-4. blokk még nem üzemelt.
A napi rutin nem abból állt, hogy
beblokkolunk reggel hétkor, és
délután háromnegyed négykor ki,
hanem egy nagyon pörgős időszak
volt. A társaság is nagyon jó volt.
Egyedülállóként a műszaki szállón
kaptam szállást, mint ahogy sok
frissen végzett diplomás. Olyan
volt, mintha a főiskolás kollégiumi
lét folytatása lett volna, rengeteg
fiatallal. Persze benne van az is,
hogy fiatalok voltunk, nagyon jó
időszak volt.
–– Említetted, hogy nem volt blokkolási rendszer, a munkaidő kezdete és vége nem igazán számított,
amíg volt feladat. Érdeklődésből
és kedvtelésből is végeztük a feladatunkat. Nem számított, hogy
lejárt a nyolc óra. Milyen hatással
van a mostani munkádra az akkori
szemlélet?
–– Akkor is és most is fontos számomra a feladat, amit meg kell csinálni. Ha öt óra alatt, akkor öt óra
alatt, ha nyolc óra alatt, akkor nyolc
óra alatt. Rám abszolút nem jellemző, hogy ott állok a blokkolóóránál,
és nézem: még két perc. Szerintem a „régieknek” általában ez
az ismertetőjegye. De lehet, hogy
ezt csak én látom így, nem biztos,
hogy így is van. Számomra fontos,
hogy amíg munka van, addig az az
első.

–– Azt mondod, hogy ez az első
munkahelyed. A mai fiatalkora nem
jellemző, hogy egy munkahelyesek
vagy erre törekednek. Mi erről a
véleményed?
–– Úgy hiszem, ha az ember megtalálja, ami jó neki, szereti a munkáját, ami biztos megélhetést biztosít, akkor nincs miért munkahelyet
váltani. A mai fiatalok általában
úgy gondolkodnak, hogy hátha
lesz jobb és érdemesebb, és bátrabban váltanak. A korombeli ember már másként gondolkodik, a
biztonságra törekszik. De az biztos, hogy a Paksi Atomerőmű stabil megélhetést és fix munkahelyet
jelent, ha dolgozni akarsz.
–– Tolmácsként kezdted, hogyan
lett belőled oktatásszervező?
–– 1997-ben, amikor lejárt a gyes,
a nemzetközi kapcsolatok csoport
már megszűnt. Az akkori oktatási
vezető, Jambrich István hívására
jöttem vissza az oktatásra, oktatásszervező munkakörbe. Ez a terület teljesen új volt számomra,
de nagyon segítőkész kolleganők
közé kerültem. Támogatásukkal
végigjártam a szervezés minden
területét,
tanfolyamszervezést,
vizsgaszervezést stb. Közben újra
beültem az iskolapadba, és először
humánszervező, majd munkajogi
szakokleveles tanácsadó diplomát szereztem. 2002-ben az akkori csoportvezetőm, Sztrida Márti
nyugdíjazása után vettem át az oktatásszervezési csoport vezetését.
Így lassan 17 éve dolgozom ebben
a munkakörben. Közben a csoportunk is teljesen kicserélődött.
Valaha én voltam a csoport legfiatalabb, most pedig már az egyik
legidősebb tagja.
–– Hogy alakult a magánéleted?
Hallhatnánk a családodról?
–– 1988-ban férjhez mentem.
A férjemet, aki szintén az erőmű-
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ben dolgozik, itt Pakson ismertem
meg. 1989-ben elmentem gyesre. Három gyermekünk született,
Kriszti 29, Andi 27, Pisti 25 éves. Sokáig voltam gyesen, nagyon szerettem otthon lenni a gyerekekkel, és
nem éreztem semmiféle bezártságot. Igaz, közben akkor is tanultam
angol és német nyelvet. Jó volt,
hogy a férjem műszakozott, így nagyon sokat tudtunk együtt lenni.
De az idő gyorsan elszállt, a gyermekeim már mind felnőttek, egyik
sincs Pakson. Az általános iskola
befejezése után mindhárman Pécsre mentek középiskolába, majd a
főiskolát már Budapesten végezték. Jelenleg is ott dolgoznak, élik
a saját életüket.
–– Szabadidő, hobbi? Ha már nincsenek itthon a gyerekek, több idő
jut egymásra?
–– Úgy gondolom, hogy annak
az időszaknak is megvolt a maga
szépsége, de ez most más. Mindenben meg kell találni a jót.
Az ember egyszer él, akkor próbáljon meg úgy élni, hogy az jó legyen. Szabadidőnkben szeretünk
utazni, világot látni. Nem csak külföldön, Magyarországon is sokat
utazunk. Ha az idő engedi, akkor
biciklizünk, túrázunk. Nyáron főleg
a Dunára járunk fürdeni, evezni, aktív életet élünk. Mivel a munkahelyen reggeltől estig a számítógép
előtt ülünk, számomra nagyon fontos a mozgás.
–– Mi a legfontosabb dolog az életedben? Mit tekintesz annak?
–– Ez nehéz kérdés. Véleményem
szerint a legeslegfontosabb az
egészség, amiért szerintem sokat
tehetünk. Nekem nagyon fontos a
család, hogy békés, normál körülmények között tudjunk élni. Fontos egy fix és biztos munkahely, jó
munkahelyi légkör, ahol az ember
jól érzi magát.

52

SPORT

Az olimpia
és ami mögötte van
Tóth Márton | Fotó: Juhász Luca
Kovács Antal 20 évesen, 1992-ben vonult be a sporttörténelembe, a barcelonai olimpián a cselgáncsosok
95 kilogrammos súlycsoportjában aranyérmet szerezve a mai napig ő az egyetlen ötkarikás győztes judósa hazánknak. A négy olimpiát versenyzőként megjárt sportoló ma már a Magyar Olimpiai Bizottság
elnökségi tagjaként tesz a sportért. Karrierjét ismerhetjük, ám az olimpia belső történéseire, az olimpiai
falura, az apróságokra kevés rálátásunk van.
„Az olimpiáknak megvan az a sajátos hangulata és
barátságos miliője, ami miatt szép az élet. Nekem a
2000-es sydney-i tetszett a legjobban, itt az emberek
közti barátságosság, a közösségi élmény még inkább
jellemezte azt a pár hetet, amíg a világ a városra figyelt. Kovács Ági 200 méteres mellúszásban aratott
győzelmét egy belvárosi sörözőben izgultuk végig, és
a befutónál, amikor kiderült, hogy Áginak volt hos�szabb a körme, kitörő örömmel ünnepeltünk. Ezután
a többi vendég minket, magyarokat ünnepelt meg, és
annyi sört hoztak az asztalunkhoz, hogy meginni sem
tudtuk. A stadionon belül és kívül is előjött az, ami
ha a mindennapjainkat jellemezné, akkor sokkal kellemesebb világban élnénk. Az úszómedencében egyegy nemzetbeli sportoló győzelme után az aréna kör-

nyékének többezres közönsége a saját sorai közül a
győztes nemzet szurkolóit felállította, és nekik szólt az
ünneplés, legyen az magyar, amerikai, holland vagy
kenyai – mondjuk nekik nem gyakran kellett felállniuk
az úszódöntők alatt…
Sydney-ben a női rúdugrás döntőjében is a nemzetek
feletti sport győzött: az ausztrál atléta mögött második helyen álló amerikai lány következett az utolsó
ugrásával, és a közönség buzdítását kérte. A százezer
néző legalább 70%-a ausztrál volt, de egyként kezdték el az ütemes tapsot. Stacy Dragila lett a bajnok,
de a hazai közönség a második ausztrál lányt is kitörő
örömmel ünnepelte.
Győzött a sport. Az olimpia erről szól.”
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Örökös ASE
Tóth Márton | Fotó: Tóth Márton
A legtöbb embernek fontos, hogy tartozzon valahová: egy baráti közösségbe, egy egyesületbe, egy
csapatba, egy sportolói közegbe, valahová, ami megadja neki az összetartozás élményét. Az ASE bármelyik szakosztálya mindezeket együtt kínálja, ad egy olyan gyökeret, amihez az ember visszatérhet
akkor is, ha már nincs mindennap kapcsolatban az egyesülettel – az örökös tagság erről is szól.
Kalandvágyból kerültem Paksra immár hat esztendeje, lehozott
a Duna 120 kilométerre az addigi lakhelyemtől és közegemből, a
BKV Előre SC kajak-kenu klubból.
És még mindig itt vagyok… Azóta
már van két bájos kislányom – egyikükről kép is van néhány oldallal
később – és egy szép feleségem,
de az első évben nem emiatt ragadtam itt, hanem a sport miatt.
Az atomerőműves munkám mellett
délutánonként mindig lent voltam
a csónakházban, és otthon éreztem magam, noha nem kötöttek
ide gyerekkori emlékek és ismeretségek. Az a közeg és azok az emberek, akik ezt a közeget alkotják
tették otthonossá nekem Paksot.
Gyerekkorban a legfogékonyabb
az ember lánya-fia, ekkor köttetnek
nagy barátságok, ám a felnőttek
sincsenek ebben a tekintetben elveszve. Egy-egy kirándulás, közös
sportolás, egy érdeklődési kör az
idősebbeket is össze tudja hozni,
és minőségi időt biztosít nekik. Ezt
a lehetőséget kínálják az Atomerőmű Sportegyesület szakosztályai
immár 40 éve, akik tárt kapukkal
várják a mozgásra és közösségre
vágyó embereket.
Az ASE 2007 óta a tavaszi közgyűlésén adja át az örökös tagi és
sportolói kitüntetéseket azoknak,
akik az egyesületért sokat tettek,
és vitték jó hírnevét a világban.

Az ASE Örökös Tagja elismerésben
az a sportoló, edző, sportvezető, technikai személy, szponzor és
szurkoló részesülhet, aki legalább
10 éve az egyesület dokumentált
tagja, és eredményei, munkássága példaértékű. Az a sportoló lehet az ASE Örökös Bajnoka, aki a
klub színeiben olimpiai, világ-, Európa- vagy magyar bajnoki érmet
ASE Örökös Tagok
2007
Balogi Jenő
2008
Hajba Antal
2009
Pónya József
2010
Nagy János
2011
Juhász Sándor
2012	Csom István, Nagy István
2013	Patkós István, Kováts Balázs
2014
Gyarmathy Katalin
2015
Szinger Csaba
2016
Hangyási László
2017
Tóth János
2018
Csűrös Dénes

szerzett, és sportpályafutásával,
emberi példamutatásával, klubhűségével rászolgált a bizalomra és
megbecsülésre. Az elismerés legalább 10 éves regisztrált tagsághoz
kötött.
Ám mindenki, aki megtalálta az
egyesületben a helyét és a barátait, az már örökös tagnak számít –
így én is annak érzem magam.
ASE Örökös Bajnokok
2007
Kovács Antal
2008
Morgen Frigyes
2009
Kozmann György
2010
Braun Ákos
2011
Gulyás Róbert
2012
Mészáros Zalán
2013
Ács Péter
2014
--2015
Boros Gergely
2016
Bor Barna
2017
Berkes Ferenc
2018
Till Barbara
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Test és lélek
Tóth Márton | Fotó: internet
Nagyon szűk másfél év van hátra a következő ötkarikás játékokig, amelynek Tokió lesz a házigazdája.
A japán főváros legutóbb 1964-ben volt rendezője az olimpiának, ahonnan Magyarország 10 aranyéremmel tért haza. A magyar sportolók – a paksiakat is beleértve – gőzerővel készülnek rá. Sorozatunkban
– akárcsak négy éve – a felkészülés különleges módját választjuk: egy-egy múltbeli vagy kortárs olimpikon, olimpiai ikon bemutatásával próbáljuk megfejteni a titkot, amelynek révén ők a csúcsra törtek.
Negyedik alkalommal Csik Ferenc úszó, orvos, oktató, újságszerkesztő rövid életébe pillantunk bele.
Kaposváron, 1913 telén látta meg
a napvilágot Lengváry Ferenc,
akinek édesapja a fiú egyéves korában a fronton halt meg. Ezután
nagybátyja, Csik László orvos segítette a családot, aki 1923-ban nevére vette a fiút. Egy évre rá Keszthelyre került, ahol adta magát a
helyzet: a Balaton állandó lehetőséget kínált az edzésre, naponta
úszott Vonyarcvashegyig.
1931-ben, az érettségi után költözött Budapestre, a Pázmány Péter
Tudományegyetemen kezdte meg
orvosi tanulmányait, ám a sportról
sem mondott le: a BEAC-hoz került, ahol mellúszóként versenyzett
az olimpiai ezüstérmes Bárány István keze alatt, de Vértessy József
1932-től átterelte a gyorsúszásra.
„A sportteljesítményhez három
dolog szükséges: testi adottság,
lelki adottság és szakszerű vezetés
mellett folytatott céltudatos munka” – mondta Csik.
Ekkor már az olimpia lebegett a
szeme előtt, 1933-ban tudta először 1 percen belül leúszni a 100
métert, 1934-ben megnyerte a párizsi Grand Prix-t, ebben az évben
Európa-bajnokságot is nyert egyéniben és 200 méteres váltóban.
Az olimpia előtti évben 57,8-cal
Európa-rekorder lett, és legyőzte
a német világcsúcstartót is.

„A világ legboldogabb
embere voltam”
Folyamatosan javuló formája ellenére nem ő számított a náci Né-

metország olimpiájának fő esélyesének, a japánok és az amerikaiak
voltak a favoritok. Berlinben 1936.
augusztus 9-re esett a 100 méteres gyorsúszás döntője, a 18 ez-
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res uszodában körülbelül 25 ezren
nézték a döntőt, ahol a 7-es pályán
úszó Csik Ferenc megszerezte a
magyar csapat legújabb aranyérmét. Az előfutamban 58,3, a
középdöntőben 58,1, a döntőben
pedig 57,6 lett az ideje, ami nemcsak a test, hanem a lélek erejéről is árulkodik. A 4*200 méteres
gyorsváltóval (Lengyel Árpáddal,
Abay-Nemes Oszkárral és Gróf
Ödönnel) bronzérmet szereztek.
A hazatérés után sztárokként fogadták az olimpikonokat, a csapat
zászlóvivője és szóvivője Csik Ferenc volt.
Az olimpia után két évvel vonult
vissza az élsporttól, addig még két
világrekordnak volt részese, tagja
volt a csúcsot úszó – Zólyomi Gyula, Kőrösi István, Gróf Ödön, Csik
Ferenc összeállítású – gyorsváltónak.

Civil a pályán
1937-ben
végzett
orvosként,
az egyetem belklinikáján és a
MÁV Betegbiztosítónál dolgozott, sportorvosként is praktizált.
Az úszástól sem szakadt el, 1939-et
a magyar válogatott kapitányaként
töltötte, és utána is folyamatosan
rajta tartotta kezét a sport ütőerén.
A legendás sportkommentátorral,
Pluhár Sándorral – aki Csik győzelmét is közvetítette – felélesztették
a Képes Sportot, amelynek főszerkesztője lett. 1943-ban anatómiát
tanított a Testnevelési Főiskolán,
és ekkor lett az Orvosi Közlemények kiadója is.

Ha harc…
1944 őszén hívták be katonaorvosnak, Szolnokon kellett ellátnia
a szolgálatot, ám ahogy húzódott
a front nyugatra, úgy került át Csik
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Rekordfejlődés
A 100 méteres férfi gyorsúszás első hivatalos világcsúcsa a kétszeres olimpiai első Halmay Zoltán nevéhez fűződik, aki Bécsben, 1905-ben úszott
1:05,8-as időt. A 33 méteres medencében elért győzelme 2009-re 46,91re javult, a brazil César Cielo Filho úszott akkor cápaidőt, ugyanis ezen a
világbajnokságon, Rómában csak úgy hullottak a rekordok az úgynevezett
cápadressz miatt, ami sokkal áramvonalasabb haladást biztosított a vízben a viselőjének. 1956-ban szétválasztották a 25 és 50 méteres medencében úszott világrekordot (a fordulók miatt a rövidtáv gyorsabb, több
delfinezéssel, kevesebb úszással), és azóta az utóbbit tartják a 100 méteres úszás rekordjának (a rövidpályás rekordok hivatalos nyilvántartását
1991. március 3-án vezették be). Fontos gyorsító volt, hogy 1964 után már
nem kellett a fordulókban kézzel érinteni a medence falát, illetve századpontossággal 1972-ben mérték az időket, abban az évben, amikor Mark
Spitz pályafutása csúcsára ért a müncheni olimpián szerzett 7 aranyérmével. Két úszónak sikerült négyszer rekordot döntenie, az amerikai Matt Biondi 1985 és 1988 között 49,24-ről 48,42-re, a francia Alain Bernard pedig
2008 és 2009 között 47,60-ról 46,94-re javította a csúcsot (a francia szintén
cápadresszben).
Forrás: www.fina-budapest2017.com, edzesonline.hu

Ferenc is Sopronba. Ugyan a várost biztonságosnak hitték, ám
Csik a családját Ausztriába költöztette. Korabeli leírások szerint „a
város csendes, az utcák tiszták, a
házak karbantartottak, az üzletekben a kiszolgálás halk és udvarias.
[…] A háború itt csak távoli fenyegetésnek tűnt. Ha megszólaltak a
légvédelmi szirénák, az emberek
állva maradtak az utcákon, vagy kijöttek a lakásaikból…”
Azonban a városnak stratégiai fontosságú vasútvonala volt, ami miatt ennek a nyugalomnak 1944. december 6-án egy légitámadás (736
darab, összesen 162 tonna robbanóbomba) vetett véget. A célt nem
érték el a bombák, ezért újabb attakok következtek, amelyek közül
az 1945. március 29-i támadás végzett az orvosi esküje mellett végig
kitartó Csik Ferenccel.
Az olimpiai bajnokot Sopronban
közös sírba temették, ahonnan

1947 áprilisában exhumálták, és
Keszthelyen helyezték végső nyugalomra. 1983-ban a floridai International Swimming Hall of Famebe, az úszás halhatatlanjai közé
került.
„A férfi lelkében olthatatlanul él
a vágy, hogy kitűnjön, kiváljon az
átlagból, s valami nagyot, szépet,
maradandót és értékest teremtsen. A mai férfi három viszonylatban keresi a tökéletességet: a testi
kultúra, a hivatás és a társadalom
szolgálatának
viszonylatában.
A mai kor ideálja még a tudósok
között is az, aki a test és lélek harmóniájában él, és talán nem is túlzok, ha egyszerűen azt mondom,
hogy az ideál közöttük is a sportember.” (Csik Ferenc)
Forrás:
olimpia.hu, elmenynektek.blog.hu,
hu.wikipedia.org
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BABAHÍREK
Nevem: Kiss Álmos Marcell
Születésem helye, ideje: Pécs, 2019. február 28.
Születéskori súlyom: 3380 g
Hosszúságom: 53 cm
Testvérem: Aida Gréta, 2 éves
Anya: Kiss-Takács Eszter, Zambelli COLORFERR Kft.
Apa: Kiss Zoltán, a Reaktorosztályon primer köri főgépész
Nevem: Horváth Zsófia
Születésem helye, ideje: Dunaújváros, 2019. március 14.
Születéskori súlyom: 3550 g
Hosszúságom: 52 cm
Testvérem: István
Anya: Horváthné Tóth Melinda, jelenleg főállású édesanya
Apa: Horváth István, a Reaktorosztályon primer köri főgépész
Nevem: Gazdag Léda
Születésem helye, ideje: Szekszárd, 2019. március 25.
Születéskori súlyom: 3200 g
Hosszúságom: 54 cm
Testvérem: Gazdag Csinszka
Anya: Gazdag-Fejes Margit, a Paksi Városi Múzeumnál
újkortörténész, igazgatóhelyettes
Apa: Gazdag Viktor, reaktorkarbantartó szerelésirányító mérnök a
Reaktor- és Készülék-karbantartó Osztályon
Nevem: Csűrös Blanka
Születésem helye, ideje: Pécs, 2019. március 27.
Születéskori súlyom: 4170 g
Hosszúságom: 55 cm
Testvérem: Dorka, 4 éves
Anya: Csűrös-Feil Zita, MVMI Zrt.-nél kontrollingszakértő
Apa: Csűrös Dénes, a Beszerzési Osztályon közbeszerzési szakértő

Nevem: Madár Krisztián
Születésem helye, ideje: Dunaújváros, 2019. április 11.
Születéskori súlyom: 3500 g
Hosszúságom: 54 cm
Első gyermek vagyok a családban.
Anya: Madár-Bokor Gyöngyi, a Szent Pantaleon Kórházban szülésznő
Apa: Madár Krisztián, az ATOMIX Kft.-nél betanuló primer köri gépész
Nevem: Szabó Zara
Születésem helye, ideje: Szekszárd, 2019. április 19.
Születéskori súlyom: 2800 g
Hosszúságom: 53 cm
Első gyermek vagyok a családban.
Anya: Árki Eszter, Terrorelhárítási Központ, Országos Mentőszolgálat
Apa: Szabó Béla, Automatikaosztály

BABAHÍREK
Nevem: Kerekes Kristóf
Születésem helye, ideje: Szekszárd, 2019. április 19.
Születéskori súlyom: 4160 g
Hosszúságom: 61 cm
Első gyermek vagyok a családban.
Anya: Kerekesné Hegedűs Henrietta, a Paksi Kormányhivatalnál
ügyintéző
Apa: Kerekes Gábor, az Irányítástechnikai Üzemviteli Osztályon
ügyeletes műszerész
Nevem: Debreceni Tamás
Születésem helye, ideje: Dombóvár, 2019. április 20.
Születéskori súlyom: 3650 g
Hosszúságom: 53 cm
Első gyermek vagyok a családban.
Anya: Debreceni-Takács Nikolett, óvodapedagógus a Vak Bottyán
Óvodában Simontornyán
Apa: Debreceni István, a Biztonsági Rendszer Osztályon műszerész
Nevem: Decsi Botond
Születésem helye, ideje: Mohács, 2019. április 25.
Születéskori súlyom: 3090 g
Hosszúságom: 54 cm
Testvérem: Decsi Simon
Anya: Decsi Frida Kinga, Atomix Kft.
Apa: Decsi István, a Reaktor- és Készülék-karbantartó Osztályon
karbantartási műszaki ellenőr
Nevem: Csanádi Máté András
Születésem helye, ideje: Pécs, 2019. május 7.
Születéskori súlyom: 3910 g
Hosszúságom: 54 cm
Első gyermek vagyok a családban.
Anya: Csanádi-Dudás Brigitta, a Paksi Gyógyászati Központban
fizikoterápiás asszisztens
Apa: Csanádi András, az ATOMIX Kft. ügyvezető igazgatója

Szerkesztőségi baba
Nevem: Tóth Róza
Március 10-én leptem meg születésemmel a világot és
szüleimet, Homoki Évát és Tóth Mártont. 3800 grammomhoz 55 centi párosult, kicsit nagyobb voltam, mint a május
3-án már kétéves Réka nővérem első kinti napján. A családomnak nem lehet panasza rám, hiszen három dolog miatt
jelzek: éhség, álmosság és a pelus.
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Gyászközlemény

Az atomerőmű dolgozói megőrzik elhunyt munkatársaik emlékét.

Vilk József (1944–2019)
2019. április 26-án, életének 75. évében elhunyt Vilk József, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa. 1944. május 17-én született Kisterenyén. 1989. december
1-jén vették fel a Paksi Atomerőmű Vállalathoz. 2002. december 30-án történő
öregségi nyugdíjazásáig a Vegyészeti Technológiai Osztályon víztisztító-kezelő
munkakörben dolgozott.
Temetése 2019. május 6-án, a tolnai temetőben volt, ahol családja, barátok, ismerősök, volt munkatársak vettek tőle végső búcsút.

GONDOLATOK
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Az értelmes vita csodája
Prancz Zoltán | Fotó: Fürstenhoffer József, „A Ti fotóitok” pályázat

Vita és vita között óriási különbség lehet. A nélkülözhetetlen vita természetesen nem szimpla veszekedés,
oktalan feleselés vagy „változhatatlan” vélemények
makacs hajtogatása, hanem higgadt megvitatás, érvek megfontolt, egymás mondandójára kölcsönösen
odafigyelő ütköztetése, lényegében közös gondolkodás, az igazság vagy a megoldás közös keresése az
adott kérdésben. Röviden: az értelmes vitáról van szó.
Ám az értelmes vita mintha egyre ritkább jelenség
lenne mostanában, sőt, szinte csodaszámba megy.
Szűkebb körben – például családban vagy szomszédokkal – bizonyára mindenki tapasztalta már a meddő vita romboló voltát. Elkeserítő ugyanakkor, hogy a
„legmagasabb” helyekről sem az értelmes viták építő példája sugárzik felénk. Hovatovább, vitakultúránk
legfőbb kútmérgezője éppen a mindannyiunkat magába foglaló nagy „csapat”, a nemzet, a társadalom
színterén zajló szócsaták. Ki látott utoljára értelmes
vitát a parlamentben? A politikusok, közszereplők
többségének esze ágában sincs érvek érdemi ütköztetésébe vagy közös gondolkodásba bonyolódni.
Ehelyett a másik mondandóját hallatlanra véve vagy
kiforgatva – ráadásul mindezt gyakran útszéli hangnemben –, gátlástalanul csupán kifelé játszanak, a
kisigényű közönség tetszését keresve, mint egy középszerű színész. Csakhogy ők valóban színpadon,
azaz piedesztálon állnak: példájukat mindenki látja,
az mértékadó a nemzet egészére nézve, hatékonyan
fertőz. Nem csoda, ha egyre többen hiszik el, hogy ez
a normális és megengedhető, sőt követendő az élet
különböző területein, akár a magánéletben is.
A vitakultúra hiányának, illetve aláásásának talán legsúlyosabb következménye, hogy az egyetértés is elveszíti az értékét, úgyszólván gyanús erénnyé válik.
Gyakran nem takar mást, mint kritikátlan elfogadást,
érzelmi megbűvöltséget, elvakult követést. Másfelől

viszont nem túlzás azt mondani, hogy az igazi egyetértésre jutásnak egyenesen előfeltétele az értelmes
vita és minden, ami ezzel jár: egymás értő meghallgatása, a többféle szempont számbavétele, a kérdések elfogulatlan tisztázása, konklúziók levonása,
konszenzuskeresés, kompromisszumkészség, és – ha
szükséges – a kiinduló álláspontok módosítása. Igazi közösség, igazi egység és igazi csapatmunka – ha
úgy tetszik, a közös szekér egyfelé húzása – csak az
ilyen „megharcolt” egyetértés talapzatán bontakozhat ki.
Egy közösség erejét legalább annyira jelzi, ha tagjai
képesek értelmesen vitázni, mint ha egyetértenek.
Sokkal inkább kívánatos tehát egy értelmes vita feszültsége, mint egy meg nem gondolt egyetértés
békéje.

