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Dr. Kovács Antal
kommunikációs igazgató
Fotó: Bodajki Ákos

Kedves Olvasók!
Májusi lapszámunkban életünk forrásaival foglalkozunk, egyebek
mellett a villamos energia forrásával, azzal, hogy a közeljövőben
honnan nyerhetünk áramot. Beszéltünk már erről sokszor, de fontos
újra hangsúlyozni: az atomenergia és a megújuló energiaforrások
nem egymás ellentétei, hanem kiegészítői. Hiszünk abban, hogy a
jövő csak úgy működhet, ha mindkettőt használjuk, hiszen akkor az
eltérő technológiákból adódó előnyök összeadódnak. Az atomenergia és a megújulók egyaránt kibocsátásmentesek, nem szennyezik
szén-dioxiddal a légkört. Az atomerőmű alaperőmű, ami azzal is jár,
hogy megbízhatóan, folyamatosan képes előállítani ezt a tiszta energiát – a pillanatnyi igényekhez való igazításhoz viszont szükség van
kisebb, gyorsan szabályozható forrásokra is, és erre a szerepre alkalmasak az egyébként a természet erőinek kitett, így alaperőműként
nem használható szélturbinák és napelemek.
Ha patetikusak akarunk lenni, mondhatjuk, hogy Paks az ország
„energiaszíve”: április óta nemcsak az atomerőmű látja el innen az
ország harmadát energiával, de az erőmű közvetlen szomszédságában az MVM Csoport átadta az ország egyik legnagyobb naperőművét, amely további 20 ezer ember villamosenergia-szükségletét
fedezi. Mi vagyunk az az áramforrás, amely az országot működteti –
azt hiszem, erre büszkék lehetünk mindannyian.
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Paks az atom és a nap városa
Hárfás Zsolt | Fotó: Juhász Luca

Ma már mindenki számára teljesen egyértelmű, hogy a globális klímavédelmi célok elérése érdekében
a villamosenergia-termelésben még nagyobb szerepet kell kapnia az atomenergiának és a megújuló
energiaforrásoknak, miközben a fosszilis erőművek, különösen a szénerőművek termelését radikálisan
csökkenteni szükséges.
Ennek érdekében valós nemzetközi összefogásra és ambiciózusabb fellépésre is szükség
van annak érdekében, hogy a
károsanyag-kibocsátást radikálisan csökkenteni lehessen az éghajlatváltozással járó súlyos következmények enyhítése, illetve
megelőzése érdekében. Ez mindannyiunk közös érdeke, ugyanis az
emberiség jövője a tét!
A magyar kormány energia- és
klímapolitikai stratégiájában a
Paks II. Atomerőmű mellett kiemelt jelentőséggel bírnak a
naperőművi fejlesztések, amelyek klímabarát villamosenergiatermelési módként csökkentik a
villamos energia importszükségletét. Ugyanakkor nem feledkezhetünk meg arról, hogy időjárásfüggő energiaforrásról van szó, a
naperőművek nem képesek 0–24
órában termelni a villamos energiát. Éppen ezért hazánkban egy
olyan egészséges és fenntartható energiamix elérése a cél,
amely figyelembe veszi az egyes
villamosenergia-termelési
módok sajátosságait, Magyarország
környezeti, műszaki, gazdasági
adottságait, továbbá a fogyasztók teherbíró képességét a villa-

mosenergia-import minimalizálása érdekében!
Az ellátásbiztonság nemzeti érdek, ezért ennek garantálása érdekében létszükség olyan alaperőművek építése, amelyek az
időjárástól függetlenül képesek
éjjel-nappal, télen-nyáron, 0–24
órában klímabarát és olcsó villamos energiát termelni. Ezen
alapvető cél elérése érdekében
elengedhetetlen a folyamatos villamosenergia-termelésre képes
két új paksi blokk mihamarabbi
megépítése, „optimális” részarányban a megújulók, különösen
a naperőművek fejlesztése, valamint további valós ellátásbiztonságot garantálni képes erőművek
építése. Ez a nemzeti érdekünk!
A hazai naperőművek egyre nagyobb térnyerése egyértelműen
látszik a beépített kapacitások
jelentős növekedésén is, hiszen
csak a kötelező átvételi rendszerben ilyen típusú erőművek 2015
végi, közel 25,5 MW kapacitása
2018. december végére már közel 408 MW-ra növekedett. Az idei
évben a lendület tovább folytatódik, hiszen országszerte egyre
több új naperőművet adnak át. A
jelenlegi tervek szerint a követke-

ző években a magyarországi naperőművi kapacitás meghaladhatja
akár a több ezer MW-ot is.
Az MVM Csoport például országosan 110 naperőművet épít, együtt
több mint 100 MW beépített kapacitással, amelyek beüzemelésével
hazánk legnagyobb naperőművi
kapacitással rendelkező villamosenergia-termelője lesz. A projekt
teljes összértéke mintegy 48 milliárd forint, amelynek közel 35%-át
európai uniós és magyar állami támogatás fedezi. Ennek fontos állomásaként Pakson 2019. március
5-én átadták hazánk akkori legnagyobbnak számító, 20,6 MW beépített kapacitású, 51 hektáros területen megvalósult naperőművét,
ami átlagosan évi 22,2 GWh villamos energia termelésére képes.
Tisztában kell lennünk azzal, hogy
a naperőművek teljesítményét
nem lehet összehasonlítani egy
atomerőmű teljesítményével, azaz
1 MW naperőművi kapacitás nem
egyenlő 1 MW atomerőművi kapacitással. Nézzünk meg egy konkrét példát. A paksi telephelyen
megépítendő két új, 3+ generációs blokk összesen, 2400 MW
kapacitása révén, éves szinten
mintegy 19 TWh villamos energiát
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termelhet. Ezzel szemben összességében 2400 MW-nyi naperőmű
(a paksi naperőmű-beruházás adataival számolva) átlagosan csak közel 2,6 TWh villamos energiát tud
megtermelni. Mindez azt jelenti,
hogy naperőmű esetén a két új
paksi blokk 2400 MW teljesítményének elméleti pótlása érdekében
közel 18 000 MW naperőművi kapacitás beépítésére lenne szükség.

április 30-án, 1 óra 35 perc körül a
német villamosenergia-termelés
55%-a fosszilis forrásból (szén-,
gáz- és olajtüzelésű erőművek)
származott, és ennek eredményeként 1 kWh villamosenergia-fogyasztáshoz 489 g szén-dioxid-
kibocsátás társult. Miért ekkora a
német kibocsátási érték? A válasz
az időjárásfüggő megújulók (nem)
termelésében keresendő.

alapozni egy ország biztonságos
ellátását. Egyértelmű, hogy szükség van folyamatos termelésre képes erőművek meglétére is.
Ez is azt mutatja, hogy nagyon fontosak a naperőművi fejlesztések,
ugyanakkor a jövőben önmagában
ez a hazai termelésben csak kis
szeletet fog képviselni. A folyamatos termelésre képes két új paksi
blokk és más erőművek építése

Ennek a területigénye pedig óriási,
közel 443 km² lenne. Ez közel Debrecen város teljes területe. A többi
fontos műszaki és gazdasági aspektusról nem is beszélve. Nagyon
lényeges hangsúlyozni, hogy Paks
II. Atomerőmű naperőművekkel
történő kiváltása szigorúan elméleti, „csak papíron” létezik.
Németország az atomerőművek
bezárásával párhuzamosan nagymértékben fejleszti a nap- és szélerőműveket. Ugyanakkor teljesen
egyértelmű, hogy ezekkel az időjárásfüggő megújulókkal nem lehet az ellátásbiztonságot garantálni. Egy szemléletes példa. 2019.

Ebben az időpontban a közel
46,9 GW nap- és 59,4 GW szélerőművi kapacitásból csak mintegy 9,2 GW szél és 0 GW nap állt
rendelkezésre, ami összességében szinte elenyésző, 8-9% körüli
teljesítménykihasználtságot jelentett, tekintettel arra, hogy éjszaka
Németországban sem süt a nap,
és ezen időszakban a szél is inkább csak fújdogált. Mindeközben
például a német szénerőművek
18 200, a gázerőművek 3800, az
atomerőművek pedig 6660 MW
kapacitást képviseltek. Mit is jelent ez valójában? Azt, hogy időjárásfüggő megújulókra nem lehet

nélkül nem lehet majd garantálni a
villamosenergia-fogyasztók kiszolgálását!
Magyarország felelős kormánya a
klímavédelmi, ellátásbiztonsági és
a versenyképességi célokat szem
előtt tartva egyértelműen a világtendenciát követi a Paks II. Atomerőmű megvalósításával, valamint
a megújulók, különösen a naperőművek fejlesztésével. Paks ebben
is jó irányt mutat, hiszen az átadott
naperőmű révén immáron nemcsak az atom, hanem a nap városa
is. Ez pedig kiváló példaként szolgálhat más városok és országok
számára is.
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Életmű
Torma Dóra | Fotó: MVM Zrt.
Életmű díjjal tüntette ki az MVM Csoport Hamvas Istvánt, a Paksi Atomerőmű tavaly szeptemberben nyugdíjba vonult vezérigazgatóját áprilisban. Az éves vezetői fórumon a legnagyobb tapsvihart egyértelműen
a nukleáris iparban 41 évet eltöltött szakember kapta – interjúnkban a díjról és arról beszélgettünk, mit
jelent vezérigazgatóként nyugdíjba vonulni.
–– Hogy esett ez a hatalmas taps,
amit a vállalat 200 topvezetőjétől
kaptál?
–– Nagyon jól. A Céggyűrű jutott
eszembe, ami az erőmű legnagyobb elismerése. Annak átadásakor abból, hogy ki mekkora tapsot
kap, mindig érezni, hogy mennyire hordozza az illetőt a tenyerén
a közösség. Az MVM díjátadóján
amellett, hogy nagyon jólesett az
elismerés mellé ez a taps, meg is
lepett, mert vezérigazgatóként
volt, hogy borsot törtem az ottaniak orra alá, kemény voltam olyan
kérdésekben, amelyekben annak
kellett lenni. Ennek ellenére ez
most megnyugtatott, hogy az emberi kapcsolataim ennek nem látták kárát, sőt. Életem legnagyobb
elismerésének a Céggyűrűt tartom, utána pedig ezt – ehhez kellett azért állapot is, 66 év ugye, és
41 éves szakmai múlt.
–– Hogy érzed magad nyugdíjasként? Egy volt vezérigazgató
nemrég azt mesélte nekem, hogy
minden jóval együtt hatalmas megkönnyebbülés volt lerakni ezt az
óriási felelősséget.
–– Ezt én is érzem, biztosan így
van. Ezt persze csak az érti, aki
átesett ezen. Kiderült, hogy lehet jól is aludni, mélyebben, lehet
úgy ébredni, hogy nem az első
perctől a munkahelyi problémá-

kon, témákon gondolkodik az ember. Én úgy mentem el nyugdíjba,
hogy elértem ahhoz a mérföldkőhöz, ahol sikeresen lezárult három
olyan projekt is, amely az én belső
kihívásaim között ott volt, és újakat nem akartam felvállalni. Az lett
a vezérigazgató, akit utódomnak
szántam. Mindezek miatt még véletlenül sincs olyan helyzet, amikor
azt érezném, hogy jobb lenne még
dolgozni, hogy másként csinálnám,
mint ahogy az utódom teszi. Maximálisan megbízom Gézában, és
úgy látom, hogy nem ítéltem meg
rosszul. Akadhatnak apró részletek, amiben nem értünk egyet, de
ezek nem annyira fontosak – mivel ő, a döntést meghozó látja az
adott kérdés összes részletét, ezért
ezekbe nem szabad beleszólnom.
Az összirány, amerre a cég halad, az jó, és nagyon örülök, hogy
így van.
–– Sokszor beszéltek?
–– Minimum havonta egyszer, de
inkább többször.
–– Mennyire kerültél ki az iparág
történéseiből az elmúlt fél évben?
Dolgozol, adsz tanácsokat valahol?
–– Én úgy gondolom, hogy az,
hogy az erőművet támogassam, a
véleményemmel segítsem, az természetes és erkölcsi kötelesség
is, ehhez nem kell jogviszony sem.
Kerestek egyébként sok helyről,

legalább tíz ajánlatot kaptam, de
egyiket sem éreztem úgy, hogy
csinálnom kellene. Egy dolgot vállaltam el egyelőre, hamarosan utazok Örményországba, a jereváni
atomerőmű WANO-vizsgálatának
lezárásához vállaltam el a kontrollszerepet betöltő, úgynevezett industry advisor, vagyis ipari tanácsadó szerepét. Ennek keretében azt
kell megnéznem, hogy a vizsgálatban megszületett megállapítások,
illetve a vizsgált társaság közötti
helyzetben kell-e valamilyen szakmai tanácsot adni bármelyik irányba. Ebben – mint ipari gyakorlatból
érkező ember – kapok szerepet,
részt vettem ilyenen már korábban is. Amitől tartottam egy kicsit
a nyugdíjba vonuláskor, hogy szellemi vákuumba kerülök, az nem következett be.
–– Maradsz akkor a nyugdíjaslétben?
–– Igen, maradok. Ha belegondolok, hogy nekem most időhöz kötve kéne mennem valahová, hát,
nem esne jól… Lekötöm magam.
Sokat járunk Erdélybe, amit nagyon
szeretek, itthon vannak az unokák,
barkácsolok, kertészkedek, nem
hiányzik most a szellemi munka.
Olvasok sokat, követem a szakmai
híreket, ilyen értelemben benne vagyok az iparág történéseiben, csak
nem aktív részeseként.
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Hamvas István 8 évig vezette a Paksi Atomerőművet, 41
itt töltött év után tavaly szeptemberben vonult nyugdíjba. Az MVM Csoport Életmű díját kiemelkedő jelentőségű életútja, a hazai és nemzetközi nukleáris energetika és a magyar nemzetgazdaság számára végzett
jelentős szakmai tevékenysége elismeréséül kapta.
Munkáját az elmúlt évtizedek során a Paksi Atomerőmű
Céggyűrű kitüntetéssel, a Magyar Tudományos Akadémia Wahrmann Mór-éremmel, a Magyar Nukleáris Társaság Szilárd Leó-díjjal, a Magyar Állam pedig Magyar

Köztársasági Érdemrend Arany Érdemkereszttel, illetve
Honvédelemért éremmel ismerte el.
MVM Csoport Év Embere díjban részesült a vezetői fórumon Fenyvesi Csaba, a Külső Technológiai Osztály
vezetője, aki hozzáértéssel és kimagasló elkötelezettséggel kapcsolódott be a kezdetektől a Paks II. hűtésével kapcsolatos előkészítő munkába, továbbá jelentős
munkát végzett a 2018-as év nagy kihívása, az alacsony
Duna-vízállás okozta problémák megelőzésében, az ehhez kapcsolódó fejlesztésekben.
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Atomexpo – egy jobb életért
Hárfás Zsolt | Fotó: Hárfás Zsolt, Juhász Luca

Az atomipar éves seregszemléjére, a Fekete-tengeri üdülőhelyre, Szocsiba az idén is a világ minden részéből érkeztek szakemberek. Egyre több ország lát ugyanis az atomenergetikában olyan megoldást,
amely nemcsak a növekvő nemzeti villamosenergia-igényeket elégíti ki, hanem lehetővé teszi a globális
energetikai és klímavédelmi célok elérését is. Ma az atomenergia a fenntartható fejlődés egyik alappillére. Nem véletlenül választották a szervezők a XI. Nemzetközi Atomexpo mottójául az „Atomenergiával a jobb életért” szlogent.
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A 2019. április 15–16-a között Szocsiban megrendezett XI. Atomexpo 2019 fórumra, a tavalyi csúcsot
megdöntve, 74 országból összesen több mint 4100 szakember
és vendég érkezett. A részt vevő
cégek száma meghaladta a hatszázötvenet. Egyre több ország
és cég keresi a gazdasági és szak-

mai együttműködés lehetőségét
a világ vezető atomenergetikai
cégével, a Roszatommal. A kétnapos rendezvényen több mint 40
együttműködési megállapodást,
szándéknyilatkozatot és szerződést írtak alá, köztük magyar vonatkozásúakat is.

Ma 30 országban üzemel atomerőmű, de csaknem ennyi ország
érdeklődik a nukleáris alapú villamosenergia-termelés iránt: tervezi
atomerőmű építését vagy már építi is az első atomerőművét, hogy
biztosítsa a gazdaság hosszú távú
fejlődését és az emberek mindennapi életkörülményeinek javítását.
Alekszej Lihacsov, a Roszatom
vezérigazgatója kiemelte, hogy
az emberi tevékenység minden
területére hatással vannak a nukleáris iparág eredményei, az atomenergia békés célú alkalmazása az
ENSZ fenntartható fejlődési programjának mind a 17 globális célkitűzéséhez kapcsolódik. A villamosenergia-ágazat legfontosabb
globális kihívása a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése, ennek elérésében pedig kulcsszerepe van
a klímabarát atomerőművek által
termelt villamos energiának.
Agneta Rising, a Nukleáris Világszövetség főigazgatója beszédében kiemelte, hogy a globális
nukleáris ipar 2050-ig képes elérni
a 25%-os részarányt a globális villamosenergia-termelésben annak
érdekében, hogy az alacsony széndioxid-kibocsátású technológiák
részeként elkerülhetővé váljanak
az éghajlatváltozás legsúlyosabb
következményei. Mindez az atomerőművekben megtermelt villamos energia mennyiségének megháromszorozódását jelentheti.

A rendezvényen hazánk is
képviseltette magát
Kovács Pál, a Paksi Atomerőmű
kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkár újságírói kérdésekre válaszolva hangsúlyozta, hogy a
Paks II.-projekt most érkezik abba
a szakaszba, amikor a tervezés és
a kivitelezés során az érdemi lé-
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pések megtörténnek. A Roszatom
folyamatosan szállítja azokat a terveket, amelyek a létesítési engedély iránti kérelem benyújtásához
szükségesek, ezeket a magyar követelményeknek megfelelően honosítani kell.
Az államtitkár továbbá kiemelte,
hogy a rendezvényen jelen vannak
azok a partnerek, akik orosz technológiát alkalmaznak és honosítanak meg. Így – többek között
– Banglades, Fehéroroszország,
ahol a közeljövőben fogják üzembe helyezni az első orosz technológiájú (a Paks II.-projekthez
hasonló, VVER-1200 típusú) egységüket, és természetesen jelen
vannak a rosztovi, a leningrádi és
a novovoronyezsi atomerőmű kivitelezői, építői és üzemeltetői is.
A fő üzenet mindenhol ugyanaz: a
legfontosabb, hogy biztonságos
erőművek épüljenek. Ennek szellemében Pakson az európai normáknak mindenben tökéletesen megfelelő, biztonságos, versenyképes
és jól üzemeltethető blokkokat kívánnak létesíteni.
Kirill Komarov, a Roszatom nemzetközi üzletfejlesztéséért felelős
első vezérigazgató-helyettese sajtótájékoztatóján újságírói kérdésre
válaszolva elmondta, hogy jelen
pillanatban nagyon alapos és minőségi munkát végeznek a létesítési engedély iránti kérelemhez
szükséges dokumentációk elkészítése érdekében, hiszen alapvetően ez alapozza meg, hogy a két
új paksi blokk a jövőben biztonságosan üzemelhessen.

Orosz–magyar
vegyesvállalat alapítása
A rendezvény alkalmából április 15-én Szocsiban vegyesvállalat
alapítását célzó részletes szándék-
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nyilatkozatot tett az MVM Zrt. és a
Rusatom Service Rt., a Roszatom
orosz állami atomenergetikai konszern tagvállalata. Az új vegyesvállalat létrehozásával az erőművek,
beleértve az atom- és hagyományos hőerőművek, valamint berendezéseik biztonságos működtetéséhez szükséges fejlesztési
és karbantartási szolgáltatásokat
kívánnak nyújtani. Mindkét alapító azonos, 50-50%-os tulajdoni
hányaddal rendelkezik majd az új
cégben.
Az aláírás alkalmából Kóbor
György hangsúlyozta: a két vállalat az elmúlt években erőművi fejlesztések és karbantartások terén

szerzett szakmai tapasztalatokat
egymásról, a vegyesvállalat születésével új lehetőségek nyílnak
nem csupán Magyarországon, hanem más országok piacán is.
Az Atomexpo keretében a Ruszatom Nemzetközi Hálózat és a
Dunaújvárosi Egyetem is együttműködési szándéknyilatkozatot írt
alá. A megállapodás révén lehetőség nyílik a két fél együttműködésére a jövőbeli közös projektekben
a tudományos képzés terén. A felek továbbá arról is megegyeztek,
hogy megvizsgálják az atomenergetika-ipari szakemberek képzését
célzó szak indításának a lehetőségét a Dunaújvárosi Egyetemen.

E rendezvény legfőbb üzente a
világnak, hogy a globális klímavédelmi, ellátásbiztonsági és nemzeti versenyképességi célok elérése
érdekében, illetve az energiaszegénység elleni küzdelemben elengedhetetlen az egyes országok esetében az atomerőművek
részarányának jelentős növelése
a megújuló energiaforrások egyidejű fejlesztésével. Magyarország
a Paks II.-projekt megvalósításával
a világ többi, a jövő energetikai
kérdéseiről racionálisan döntő országával együtt halad a kitűzött
globális célok elérése érdekében,
ez az ország alapvető nemzeti
érdeke.
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Rangos díjat kapott
a Paksi Atomerőmű
Az Atomexpo Awards nemzetközi pályázat keretében az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Alkotó Energia
című pályázatával a társadalmi kommunikáció kategóriájának döntőjében fődíjban részesült. Ezt a díjat
olyan hatékony kommunikációs projektek megvalósításáért adják, amelyek célja, hogy a lakosság valós
képet kapjon e technológiáról. Az Alkotó Energia
kezdeményezést 2016-ban indította el a Paksi Atomerőmű, azóta már harmadik évben vesznek részt rajta
az ország minden területéről olyan szakemberek és
műkedvelők, akik bútorfestéssel, bútormegújítással, mindennapi eszközök újragondolásával foglalkoznak. Az Alkotó Energia projekten belüli verseny
és rendezvények, workshopok célja, hogy felhívja a
figyelmet arra, az újrahasznosítással milyen értékek
teremthetők úgy, hogy közben a környezetet is védjük. A rangos díjat Kóbor György, az MVM Zrt. elnök-
vezérigazgatója vette át.
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Tiszta forrásból

A pálinkafőzés kulisszatitkai
Keresztes Julianna | Fotó: saját archívum, internet
A magyar embernek sajátos kötődése van a pálinkához. Az idősebb generáció gyakran minden égetett
vagy kommersz szeszt pálinkának nevez. Sok esetben az átlagembernek is gondot okoz, ha a pálinkát
definiálni kellene. Ezzel kapcsolatos kérdéseimre Bara Zsolt főzdetulajdonos válaszol.
–– Tehát mi az a pálinka, és mitől
pálinka a pálinka?
–– A 2008. évi LXXIII. törvény rendelkezik a pálinkáról. Csak 100%
gyümölcsből vagy kipréselt szőlő
törkölyéből készült, méz, cukor és
egyéb minőség- és mennyiségjavító adalékoktól mentes gyü-

mölcspárlat nevezhető pálinkának.
Ez is csak akkor, ha Magyarország
területén termett a gyümölcs, itt
lett lecefrézve, lefőzve és még palackozva is. Nagyon fontos, hogy
európai védelem alatt áll, vagyis az unióban is csak a fentieknek
megfelelő termék nevezhető pá-

linkának. Ez alól kivétel 4 osztrák
tartomány, akik használhatják a
barackpálinka megnevezést.
–– Miért döntöttél úgy, hogy pálinkafőzdét alapítasz, és miért éppen Györkönyben?
–– Az egyetemi tanulmányaim során kerültem kapcsolatba a borá-
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szattal. Több-kevesebb szakmai
gyakorlati időt töltöttem Hegyalján, Villányban és Egerben. Ezeken a helyeken a jó borok mellett
a pincészetek által főzetett törkölypálinkákba is belekóstolhattam. Annyira megszerettem, hogy
mai napig ez a kedvenc pálinkafajtám. A kérdést azonban édesapám rajongása döntötte el, ami
átragadt rám is. A főzdét azonban
nem egyedül csináltam. Családi vállalkozásként működik, és a
mai napig szüleim, testvéreim és
a párom is tevékenyen részt vesznek a sikereink elérésében. Hogy
miért éppen Györköny? Ahogy
említettem, borral szerettem volna foglalkozni, ezért már korábban vásároltam szőlőt és egy kis
présházat Györkönyben. Azért itt,
mert a györkönyi pincefalu hangulatához fogható – mai szóval feelinges – hely sehol a világon nincs.
Ezt túlzás nélkül állíthatom, mert
megfordultam majdnem az ös�szes francia és olasz borvidéken,
ugyanakkor se Tokaj vagy Villány,
se a Szépasszony-völgy vagy a
paksi Sárgödör tér sem fogható
hozzá.
–– Kicsit elkalandoztál. Szóval
ezért Györköny?
–– Nem. A főzdét Pakson szerettem volna megcsinálni, de az induló vállalkozásoknak hirdetett és
fenntartott inkubátorházban elutasítottak, arra hivatkozva, hogy
nincs elégséges áram. Ez akkor
paksiként különösen rosszul esett,
de elhatároztam, hogy nem adom
fel, és keresek egy olyan helyet,
ahol nem próbálják gátolni a fiatal
vállalkozókat. Tekintve, hogy ekkor
már rendelkeztem Györkönyben
több területtel is, egyértelmű volt
a választás.
–– És Györkönyben hogyan fogadták?

–– Nézd, egy ilyen beruházást, ami
a régebbi, hagyományos főzdék
tapasztalatai alapján bűzzel és zajjal jár, értelemszerűen mindenhol
fenntartásokkal fogadnak. Voltak
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nézeteltérések a szomszédokkal,
de sikerült meggyőzni őket, hogy
a legmodernebb technológiákat
fogjuk alkalmazni, és se szaggal, se
zajjal nem fog járni. Így 3 év távla-
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tában már bizonyos, hogy sikerült
az ígéretemet betartani, mert egy
panasz sem érkezett. Jó a kapcsolatom a szomszédokkal és általában véve a györkönyiekkel. Nem is
meglepő, mert nagyon befogadó,
segítőkész emberek lakják a falut.
–– Ezt hogyan kell érteni, mitől
modern egy pálinkafőzde és mitől
hagyományos?
–– Nálunk egy leginkább német
területen elterjedt pálinkafőző berendezés van, ami újabban egyre
jobban terjed Magyarországon is,
sőt a minőség érdekében a hagyományos főzdék is beillesztik a
rendszerükbe. Ez a rendszer egylépcsős vagy aromatornyos néven
híresült el itthon. Az a lényege,
hogy szemben a hagyományos
rendszerrel, amit itthon kisüstinek
hívnak, ezen a rendszeren egy főzés során kész pálinkát kapunk.
A kisüsti rendszeren ugye először
a cefréből alszeszt készítenek, és
ezt finomítják újra, vagyis két főzéssel, két lépcsőben állítanak elő
pálinkát.
Másik fontos különbség, amit
megemlítenék, az az üst ürítésének a módja. A kisüsti rendszernél
legtöbbször billenőüsttel találkozunk. A főzés végeztével a sisak felemelése után elbillentik az üstöt,
és így egy cefregyűjtő kádba öntik
a cefremoslékot. Ez lehet épületen belül is, de legtöbbször épületen kívül. Itt a cefre vagy magától
elfolyik egy nagyobb szabadtéri
gyűjtőhelyre, vagy odalapátolják.
Ez a megoldás csak lakott területen kívül jöhet szóba, mert jelentős
szagszennyezéssel jár. Bár általában a szél miatt így is érezhető a
településen is. Ezzel szemben nálunk zárt gravitációs eljárás van, a
főzés végeztével az üst alján egy
csapon keresztül egy zárt csőben
a cefremoslék-tárolóba kerül, ami

szintén zárt, így semmilyen szagot
nem lehet érezni, nem büdösödik
az udvaron a cefre elszállításáig.
–– Az mondtad, a minőség fokozása érdekében egészítik ki a kisüsti
rendszert aromatoronnyal. Miért?
Jobb a tornyos lepárló, mint a kisüsti? Akkor miért találkozhatunk a
boltok polcain olyan megnevezés-

sel, hogy kisüsti pálinka? Azt hinné
az ember, hogy ez valami megkülönböztetett jelző, ami a minőségben tükröződik.
–– Egyáltalán nem jobb. Más. Más
jellegű párlat állítható elő belőle. Általánosságban elmondható
hogy a kisüsti rendszernél teltebb
ízű pálinkát kapunk, azonban aromája jóval szegényebb, mint az
egylépcsős rendszeren készült pálinkának. Ezzel szemben a tornyos
rendszeren az illatkomponensek
sokkal jobban érződnek, de a kisüstihez hasonló telt ízt jóval nehezebb kihozni a pálinkából. Ezért
szokták ötvözni a két típust. Ez úgy
néz ki, hogy a cefréből hagyomá-

nyos úton előállítanak alszeszt,
majd ezt az alszeszt egy aromatoronnyal kombinált finomítóüstben
főzik ki. Az így készült pálinka még
mindig forgalomba hozható kisüsti
megnevezéssel.
Igazad van, ez valóban megkülönböztető jelzés, amiről még a pálinkatörvény is rendelkezik, de semmi esetre sem minőségi. Csupán
az előállítás módjára utal, hogy a
Magyarországon hagyományosnak tekinthető kisüsti eljárással készült. Ez a fogyasztót informálja a
pálinka jellegéről, azonban mind a
két rendszeren lehet nagyon jó és
nagyon rossz pálinkát is előállítani.
A két rendszer ötvözésének előnye abban nyilvánul meg, hogy így
előállítható olyan pálinka, amiben
érezhető a kisüsti telt íze és a tornyos egyedülálló aromája.
–– Azok alapján, amit elmondtál,
nekem úgy tűnik, hogy prémiumminőséget csak a két rendszer ötvözésével lehet előállítani. Akkor
nálad miért nem olyan van?
–– Ez ebben a formában nem állja meg a helyét. Hangsúlyozom,
hogy mind a két rendszer alkalmas
prémiumminőségű pálinka előállítására. Tulajdonképpen a mi rendszerünk is alkalmas kisüsti típusú
pálinka előállítására is, valamint mi
is tudjuk ötvözni a két rendszert.
Azonban általában ezt nem használjuk ki. Egyrészt a gazdaságosság miatt, másrészt a fogyasztói
igények miatt. A kisüsti rendszernél kétszer minimum fel kell fűteni az üstöt, ami dupla energetikai
költséget jelent. További hátránya,
ami inkább csak bérfőzésben jelentkezik, hogy nagy mennyiségű
cefre szükséges a pálinka előállításához. Az alszesz kb. 30%-a a
betöltött cefrének, majd ennek finomítása során tovább csökken a
kész termék mennyisége. Vagyis
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egyrészt az egylépcsős rendszeren jobb a kihozatal, másrészt, ha
egy bérfőzető hoz pl. 120 liter cefrét, akkor az alszeszt még elő lehet
állítani egy 200 literes üstön, de
lefinomítani már nem lehet. A legtöbb főzdében pedig a finomítóüst is nagyobb 200 liternél, így
kifőzni csak akkor lehet, ha több
bérfőzető alszeszét finomítják egyszerre, ami azzal jár, hogy nem azt
kapják vissza, amit odavittek.
–– Mi kell valójában ahhoz, hogy
kiváló minőségű pálinkát állítsanak
elő?
–– A főzőberendezés típusánál
jóval fontosabb az alapanyag minősége. Fontos a megfelelő fajta.
Például nem minden körtefajtából
lehet aromás pálinkát készíteni.
A cefrézési körülmények, az erjesztés vezetése jóval meghatározóbb
a pálinka minőségére nézve, mint
a főző típusa. Általánosságban
elmondható hogy a kész pálinka
minőségét 70%-ban a gyümölcs
minősége, a cefrézés milyensége
és az erjedés körülményei határoz-

zák meg. A maradék 30%-ot pedig a főzés, a tárolás és az érlelés
teszi ki.
–– Nem kerülhetem meg a kérdést. Mint főzdetulajdonos, mi a
véleményed az otthon főzésről?
–– Nyilván egy főzde sem örül
neki, de nem is elsősorban az
anyagi okok miatt tartom elhibázott döntésnek. Nem magával az
otthon főzéssel van a gond, hanem a szabályozásának hiányosságaival, valamint az ellenőrzésének
a teljes hiányával. Pálinka főzéséhez komoly tudás és gyakorlat
szükséges. A főzde üzemeltetése
végzettséghez kötött tevékenység, a működését több hatóság folyamatosan ellenőrzi. Ezzel
szemben az otthon főzés mindenféle ellenőrzés és kontroll nélkül
működhet. Az otthoni használatra
szánt gépek nem teljesen felelnek meg az egészséges párlatok
előállításához, gondoljunk csak a
kozmaolajszűrőre, amivel egy otthoni gép sem rendelkezik. A szaktudás pedig csak a legritkább
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esetben érezhető az otthoni párlatoknál, gondolok itt a gyakran
elő- vagy utópárlatos pálinkákra.
Az ilyen italok fogyasztása hosszú
távon okoz problémákat. De nem
kell meggyőzőbb érv ellene, mint
hogy a környékünkön csak az elmúlt évben többen is meghaltak
otthon főzés közben. Csak Pakson
két robbanás is volt. Abba most
bele se mennék, hogy egy-egy
ilyen főzővel gyakran a fél településnek lefőzik a cefréjét.
–– Végezetül kérlek, mondj pár
mondatot jövőbeni terveidről.
–– Tavaly december végén lepalackoztuk az első kereskedelmi
pálinkáinkat. Ezek értékesítésének
kiépítése megtörtént, azonban
szeretnénk a mennyiséget is emelni a minőség megtartása mellett,
így folyamatosan keressük az új
értékesítési csatornákat. Tervben
van különböző tematikájú pálinkaestek szervezése is. Ezenkívül
a termékportfóliót is bővítenénk.
Rengeteg elképzelésünk van, aminek megvalósítása folyamatos.
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Schäffer Erzsébet:
„Ahhoz, hogy valaki röpülni
tudjon, idő kell”
Susán Janka | Fotó: saját archívum, internet
Volt egy különös élményem idén
farsangkor, és ahogy készültem
az interjúra, azt gondoltam, elmesélem majd Erzsébetnek, de
végül nem volt rá idő, így bepótolom most. Egy összeszokott baráti társasággal maskaráztunk, és amikor megláttam a
táncolók között a mulatság legidősebb tagját, úgy éreztem,
olyat látok, ami lehetetlen. Egy
ősz hajú, madárcsontú, apró termetű, fekete ruhás, kalapján elegáns hálót is viselő, kortalan jelenség is ott táncolt könnyedén
közöttünk a 82 évével, amikor
kedve volt, akár a parkett közepén is, finom mozdulatokkal.
Szürreális jelenség volt, vágytam
arra, hogy megérintsem, megfogjam a kezét, amikor a közelembe ért.
Ahogy futnak az évek, egyre gyakrabban jut eszembe az idő, és persze a hozzá kapcsolódó változás,
talán ezért érintett meg ennyire
a farsangon az idős hölgy, mert
megnyugtató volt látni, hogy így is
lehet élni, nyitottan az aktuálisra,
az újra. Az jutott eszembe, manapság az életkor egyre kevésbé számít, és ebben Schäffer Erzsébet is
megerősített, az időt viszont tudni
kell jól megélni.
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–– Honnan veszed az energiát a
mindennapokhoz?
–– Ezen sosem gondolkoztam
még. Valószínűleg van egy ősbizalom bennem minden és mindenki iránt. Valamelyik unokám
mondta a múltkor, hogy ő mindig
úgy csodálkozik, ha este távolról
látja a város fényeit, amikor minden világít és működik, ez milyen
nagy rendszer, ezt valakiknek létre
kellett hoznia. Ahogy ezt ő megfogalmazta, én is nagyon sokszor
éreztem gyerekkoromban, de csak
éreztem. Így visszagondolva, azt
láttam, hogy van egy rend a világban, és arra rá lehet hagyatkozni.
Falusi lány vagyok, rengeteg emlékem van. Úgy szerettem kukoricát
morzsolni, közben nézni a szemek
szép rendben álló egyenes sorait. Hallgatni, ahogy koppannak
a famelencében. És a napraforgót is, ahogy vertük ki a szemeket.
Az egészben volt egy rend, a napraforgóban is és a munkákban is.
Ez vajon honnan, hogyan? Mindig
azt érzem, hogy rend sugárzik át
az életünkön, és ez így jó.
–– Honnan indultál az írás felé?
–– Nem volt nagy történet. Jól fogalmaztam, és szerettem mindig
szabálytalan lenni. Arra emlékszem, hogy elég hamar mást csináltam. Arra törekedtem, hogy a

bevezetés, tárgyalás, befejezés
legyen egy kicsit más. Mondjuk az
egészet egy párbeszéddel kezdtem el, valami szokatlannal, tudatosan. Sokat olvastam, de nem készültem írónak.
–– Minek készültél?
–– Nem tudtam, mit akarok még
tizennyolc évesen sem. Egy közgazdasági technikumban érettségiztem, jól beszéltem franciául,

Egy történet a március 11-ei író-olvasó találkozóról a
Pákolitz István Városi Könyvtárból: „Szeretek vonatozni,
szeretem a MÁV-ot, szeretem a kalauzokat! Tán éppen
Tengelicről jöttem, álltam a peronon, ami ott egész alacsony, nagyot kell lépni felszálláskor a vonatlépcsőre.
Megállt a vonat, leszállt a kalauz, ahogy léptem fel,
megfogta a fenekemet, segített, és felnyomott a vonatra. Ó – mondtam –, köszönöm szépen! Nélküle nem nagyon tudtam volna felmászni. Elhelyezkedtünk, hárman
utaztunk. A helyiek nagyon kedvesek voltak, elláttak
enni- és innivalóval, volt nálam pogácsa, pálinka a friss
tojás mellett. A kalauz leült, és őrült iramban elkezdett
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és elmentem segédmunkásnak,
amiben biztosan volt lázadás is.
Nem szerettem a közgazdasági
tudományokat. Apukám is ebbe
az iskolába járt, ezért írattak engem is oda. Egyszer volt egy iskolai előadásunk, én voltam a konferanszié. A nézők közül az asztalos
felesége egyszer csak felkiabált:
Erzsike, olyan jól beszélsz, te majd
újságíró legyél! Ekkor ez úgy meg-

kézzel írott cetliket gyártani. Nagyon kíváncsi lettem, de
nem lehet ajtóstul rontani a házba, így megkérdeztem:
Kalauz úr, egy kis pogácsával megkínálhatom? Szívesen
– mondta határozottan. Vett két pogácsát, és visszaült
írni. Mondtam neki, van egy kis pálinkám is. Szolgálatban sajnos nem – válaszolta. Akkor már megkérdeztem:
Mit csinál, ne haragudjon? Mik ezek, ilyen ragszalagok?
Nem – azt mondja –, holnap nőnap lesz! Minden női
utasnak a jegy mellé adok egy kis cédulát. És mi van a
cédulán? – kérdeztem. A következő volt: A H156-os számú szerelvényről, Tóth Lajos kalauz boldog nőnapot
kíván!”
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ragadt bennem. De ennyi volt.
Végül is segédmunkásként a kábelgyárban kezdtem el dolgozni
három műszakban fizikai munkát.
Közben kiemeltek, a könyvtárba
kerültem.
–– Milyen kislány voltál, ha még
visszább megyünk?
–– Figyelős. Most nemrég mondta
egy iskolatársam: Te mindig olyan
kicsit arisztokratikus tartású voltál. Én ebből arra emlékszem csak,
hogy inkább figyeltem emberekre,
helyzetekre, kapcsolatokra. Volt
időm, mert az öcsém csak hatéves
koromban született.
–– Mi van most benned abból a
kislányból?

–– Ugyanaz, a figyelés. Nem tudok leszokni róla. Ahogy a kíváncsiságról sem. Utazom, fölszállok
valahova, és akkor el tudok bámészkodni.
–– Hogy kezdődtek az utazások?
–– Már régóta hívnak mindenfelé író-olvasó találkozókra, de nem
tudom, hogyan kezdődött. Szájról
szájra megy. Három napja Siófokon jártam, legközelebb Rákoskeresztúrra megyek egy könyvtárba,
nagyon változatos.
–– A találkozásokat ugye nagyon
szereted?
–– Szeretem, mert nagyon közvetlenek, rengeteg visszajelzést
kapok. Együtt sírunk, együtt neve-

tünk. A történetek mindig megelevenednek, és ezt annyira jó látni.
–– Hogyan tudsz egyensúlyozni a
család és a munka között?
–– Nehezen. Azt mondom, inkább
szerencsés vagyok. Mindig keveset aludtam, és éjszaka tudtam
dolgozni, vagy hajnalban, mert
sokszor korán ébredtem.
–– Mire van szükség a boldog
élethez? Mert mindenki a boldogságot keresi.
–– Aztán nem találja, és aztán csalódott. Pedig bőven találkozik mindenki boldog pillanatokkal. Erről
szoktam mesélni. Van egy jelmondat, amire rátaláltam sok évvel ezelőtt. Meg kell tanulni vágyakozni
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Azt hiszem, időt kellene hagyni az
embernek magának. Időt mindenre. A felkelésre, az evésre, a másik
emberre, saját magára, a gyerekére, a szerelemre, a testiségre.
Ahhoz, hogy valaki röpülni tudjon,
ahhoz idő kell. Azt hiszem ez az
egyik kulcs. A másik, amit szívesen terjesztek: ha a fák közé mész,
azzá leszel, ha a vízhez mész, azzá
leszel. Ha kifekszel a felhők, a csil-

az után, ami a miénk. Ez valahogy
azonnal a szívembe talált, és azóta
is érzem, ha meg tudjuk valósítani,
akkor valahogy rendben vagyunk.
De rámegy az ember élete, amíg
ezt megérti. Az a döbbenet, hogy a
boldogsághoz nem sok kell. Őrült
zűrben van a világ. A boldogság
fel van festve a falakra, ami „Neked jár”, „Te egyre szebb vagy”,
mindehhez rengeteg kellék szolgál, de eközben egyre kevesebbet beszélünk, és egyre boldogtalanabbak vagyunk. De ez sem
feltétlen igaz, mert ahogy „megkaparsz” valakit, rögtön kiderül,
hogy egy csomó minden ott van
benne. Mi kell a boldogsághoz?
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lagok alá, azzá leszel. Ha a plázába mész, akkor azzá leszel. Elnyel
a pörgés, a hangzavar, a külsőség. El lehet dönteni, ki melyiket
választja. Ha egy kicsit megnyitja
magát, jó zenét hallgat, jó könyvet
olvas, engedi, hogy megérintse a
világ, a gyereke, a társa, egy tragédia, egy pipacs... Ez élni segít,
és azt mondhatja az ember, hogy
semmi baj nincs.

„Fiatalabb koromban, olyan harminc-negyvenévesen, olyan megfeszülős
nő voltam. Biztos a ciklusok is közrejátszottak, de időnként szerettem volna kirohanni a világból. Ha esett az eső, volt olyan, hogy éjszaka leszedtem
a függönyöket, kimostam. Az eső után megnyugodtam, de a telihold is
közrejátszott. Egyik ilyen éjszaka feküdtünk az ágyban, ezt a feszültséget
éreztem, és elkezdtem sírni. Elfordultam kifelé, a férjem a falnál feküdt,
nagyon sírtam. Azt is éreztem, hogy mindenem olyan merev, kemény. Egyszer csak átnyúlt, nem mondott, nem kérdezett semmit, megfogta a vállamat, majd visszahúzta a kezét. Erre én még jobban sírtam, mert annyira
hálás voltam, hogy nem kérdezte, miért sírsz. Nem kezdett el vigasztalni,
nem akart semmit, de jelezte, hogy ott van. Sokat sírtam még, és kicsit
később nagyon finoman végighúzta a gerincemen a kezét. Ez annyira jól
esett. Lassan megnyugodtam, és azt hiszem, azt mondtam neki: Nekem
olyan jó veled. Lett egy csendes szép éjszaka, és én nem tudtam elaludni.
A férfiak hamar elalszanak, én meg csak fent voltam. Gondoltam, meglepem valamivel reggelre. Nagyon szereti a friss kuglófot, van egy kevert
receptem sok csokival. Mire felébred, ott lesz a kuglóf finoman, illatosan,
diósan, mandulásan, milyen jó lesz! Szerda hajnalban, fél négykor kiosontam a konyhába. Elkezdtem keverni a tésztát, de rájöttem, hogy inkább a
nagy formában fogom készíteni, hogy a gyerekeknek is jusson. Elkészült a
nagy adag tészta, piszok nehéz, ahogy át kell önteni a formába, és ahogy
adagoltam, megrándult a derekam, úgy maradtam. Álltam mereven a tállal, ráadásul hallottam, hogy jön ki a párom. Úristen – gondoltam –, se illat,
ráadásul a derekam! Sebaj – gondoltam –, kinyílik az ajtó, meglát engem
ebben a pózban, mögém jön, én meg belefészkelődöm egy kicsit az ölébe, és akkor segít kiönteni a tésztát. Ez mind átsiklott gondolatban a fejemben. Erre kijön az én férjem, meglát ebben a pózban, megkerül, és azt
mondja: Mi van? Kuglóf szerdán? Én azt hittem, ott összecsuklok. Semmi
romantika, felrakja a teavizet, és kimegy a fürdőszobába borotválkozni. Állok ott egy darabig, valahogy belekínlódom a tésztát a formába, beteszem
a sütőbe, összesöpröm magamat is, meg még ami ott leesett. Nem tudtam, hogy sírjak vagy nevessek, jó-e ez nekem, vagy sem? Utánamentem a
fürdőbe, már javában pamacsolta borotvahabbal az arcát, nagyon jó kedve volt. Mögéje álltam, átöleltem, ő meg bekente az én orromat is. No,
ekkor kezdtem el sírni. Neked meg mi bajod van? – kérdezte. Nem tudtam
elmondani.”
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SOS – szülő kell
Váczi Gergő | Fotó: saját archívum, internet

Magyarországon napjainkban a gyermekek 1%-a él állami gondozásban. Ez megfelel az európai átlagnak. A gyermekvédelmi gondoskodásban élők 85%-a kiskorú, a többi utógondozott fiatal, 25 éves korig.
A hazai törvények értelmében 12 éves korig lehetőség szerint nevelőszülői gondoskodásba kell helyezni az érintett gyermekeket. Ez azt eredményezi, hogy a nevelőszülői hálózatokra óriási szükség van.
Az SOS Gyermekfalvak évtizedek óta a legmagasabb szinten képviseli ezt a nemes ügyet, és a jelenleg
is mintegy 400 gyermekről gondoskodnak. A helyzetük azonban az elkövetkező években nehezebb
lesz, hiszen anyagi forrásaik szűkülnek. Az Atomerőmű magazinnak Romet-Balla Ágnes, az alapítvány
adománygyűjtési és kommunikációs igazgatója a nehézkes jelenről és a talán még nehezebb jövőről is
beszélt. Mondatai azonban nem az elkeseredést, hanem az optimizmust és a reményt sugallták.
–– Magyarországon mintegy 400
gyereknek tudnak nevelőszülőknél
otthont biztosítani. A gyakorlatban
ez hogyan működik?
–– Mi egy nevelőszülői hálózatot fenntartó alapítvány vagyunk.

Olyan nevelőszülőket alkalmazunk, akik vagy a saját otthonukban, vagy pedig egyelőre az SOS
ingatlanában gondoskodnak az
állami gondoskodásba kényszerült
gyerekekről. Az országban több

mint 5000 nevelőszülő dolgozik,
ebből 72 dolgozik jelen pillanatban az SOS-nél.
–– Van törvényben rögzített sorrendiség abban, hogy hova kerül a
gyermek?
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–– A jogszabályok értelmében a
0–12 éves kor közötti gyermekeket
már nem lehet nagy intézményben elhelyezni, hanem nevelőszülőknél, családias körülmények
közé kell kerülniük. A testvéreket
igyekeznek nem elszakítani egymástól, és ha megoldható, akkor
a vér szerinti család 50 km-es körzetében próbálnak meg nevelőszülőt találni. Ilyenkor megnézik,
hogy az állam, az egyház vagy az
SOS által fenntartott nevelőszülői
hálózatban hol van férőhely. Illetve
az is nagyon fontos, hogy a speciális szükségletű gyerekek gondozására, nevelésére van-e szakképzettsége a nevelőszülőknek. Tehát
számos tényező van, ami befolyásolja, hogy végül hova fog kerülni
a gyerek.
–– A közelmúltban lehetett olvasni
az SOS Gyermekfalvak megszűnéséről. Vagy legalábbis felreppentek ilyen hírek. Ennek a veszélye
valóban fenyeget?
–– Nem fenyeget, de az tény,
hogy átalakul a rendszer. Az SOS
Gyermekfalvak Kecskeméten, Kőszegen és Orosházán, illetve ezen
városok 60 km-es körzetében működik. Egy része gyakorlatilag
tényleg úgy néz ki, mint egy falu.
Patkó alakban 12 ház, közösségi
épület, kis kertek, játszótér – egy
elszeparált, falu jellegű lakókörnyezetet kell elképzelni. Itt nevelkednek a gyerekek a nevelőszülői
családoknál. Magyarországon a
törvényi szabályozás régen azt
mondta, hogy egy nevelőszülőnél akár 10 gyereket is el lehet
helyezni. Az SOS-ingatlanok így
anno ennek megfelelően lettek
kialakítva. A törvény jó pár évvel
ezelőtt azonban megváltozott,
és most már ötben maximalizálja a gyereklétszámot, tehát a házaink túlságosan nagyok, ezért a

fenntartásuk költséges. Ehhez jött
még az, hogy a nemzetközi SOS a
Magyarországra juttatott támogatását folyamatosan csökkenti, így
egyharmaddal kevesebb költségvetésből kellene a jövőben gazdálkodnunk. Ezért kényszerülünk arra,
hogy a rendszert 2020-ig átalakítsuk, bár a változás szakmailag is
indokolt. Az SOS Gyermekfalvak
mint alapítvány nem zár be, de az
SOS mint falu fokozatosan és lassan megszűnik 2030-ig. Ekkorra
szeretnénk elérni azt, hogy lehető-
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ség szerint minden nevelőszülőnk
már a saját ingatlanában nevelje a
gyerekeket. Tehát hangsúlyoznám,
hogy az SOS Gyermekfalvak mint
alapítvány nem fog bezárni, és a
jövőben is ugyanúgy 400 gyerekről szeretnénk gondoskodni.
–– Arra vonatkozóan vannak számítások, hogy a nemzetközi források apadásával is fenntartható
lesz-e a rendszer?
–– Igen. A falvak fizikai fenntartásával rengeteg járulékos költség
van, amelyek így megszűnnek. Egy
szervezeti átalakulás is szükséges
az adminisztratív költségek csökkentése végett, ami természetesen nem érinti a nevelőszülőket.
Őket pusztán annyiban érinti, hogy
nem abban az ingatlanba fogják a
munkájukat végezni, mint eddig.
Nevelőszülőket folyamatosan toborzunk, mert szeretnénk elérni,
hogy egy nevelőszülő maximum
3 gyerekről gondoskodjon. Így a
terheik is kisebbek lesznek, és a
gyerekekre is nagyobb figyelem
juthat. Ha a közel 400-as gyereklétszámot szeretnénk tartani, akkor máris érthető, miért van szükség sokkal több nevelőszülőre.
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–– Jelentkeznek az emberek nevelőszülőnek?
–– Az állam évek óta komoly erőfeszítéseket tesz, hogy nevelőszülőket toborozzon az úgynevezett
„Befogadlak” nevezetű kampán�nyal. A jelenlegi körülbelül 5000
nevelőszülő helyett mintegy 7000re lenne szükség, hogy valóban
minden 12 év alatti gyerek nevelőszülőhöz kerülhessen intézmény
helyett. Egyébként a toborzó kam-

pánynak köszönhetően egy picivel
több nevelőszülő jön be a rendszerbe, mint amennyi kipörög.
De sajnos drasztikusan még nem
tudott nőni a számuk.
–– Mi lehet ennek az oka? Mármint, hogy kevesen jelentkeznek.
Gondolom, elképesztően nagy
elhivatottság kell ahhoz, hogy ezt
valaki csinálni tudja.
–– Gyakran szokták tőlem kérdezni, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki

nevelőszülő legyen. Az ember azt
feltételezi, hogy egy Teréz anyának kell lennie, vagy minimum egy
ősanyának. De beszélgetve nevelőszülőkkel azt tapasztaltam, hogy
nem kell extra képességekkel rendelkezni több gyerek ellátáshoz
sem. A szükséges tudást meg lehet szerezni, ráadásul az SOS is
folyamatosan támogatja a nevelőszülőket képzésekkel, tanácsadással, esetmegbeszélésekkel. Az is
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fontos, hogy egy nevelőszülőnek
el kell tudnia fogadni azt, hogy
a gyerekeknek átmenetileg van
szükségük rá. Egy gyerek átlagosan 5 évet tölt el állami gondoskodásban. Itt három út van előttük.
Vagy haza kerülnek, mert rendeződnek a család körülményei, vagy
örökbefogadó szülőkre találnak,
vagy nevelőszülőnél nőnek fel.
–– Hány éves korban „növik” ki a
rendszert?

–– 18 évesen, de hogyha tanul a
fiatal, akkor 25 éves koráig részesülhet ellátásban. Egyébként nagyon nem mindegy, hogy a gyermek mikor kerül a nevelőszülői
rendszerbe. Vannak olyanok, akik
idősek ahhoz, hogy megszokjanak
egy normálisan működő családot.
Ha mondjuk 15-16 évesen kiszakítják őket az általuk megszokott
családi közegből, ami számukra
bármennyire is borzalmas, de nekik az volt a normális, nagyon nehezen fognak tudni beilleszkedni
egy hétköznapi családi életbe.
Ők ilyenkor egy úgynevezett lakásotthonba kerülnek, vagy 18
év felett az utógondozói otthonba. Ez úgy néz ki, hogy 12 fiatal
él együtt egy olyan házban, ahol
vannak mellettük szakemberek,
nevelők, pszichológusok stb. Egy
0–24 órában szolgálatot teljesítő
szakembergárda van mellettük,
akiknek a feladatuk, hogy a gyereket fokozatosan felkészítsék az önálló életre. Tehát nem csinálja meg
a szendvicset reggel tízóraira, de
rászól, hogy ne felejtsen el szendvicset készíteni vagy venni.
–– Az elhivatottságot és a lelkesedést egyértelműen érezni a hangodon. De ezen felül az optimizmust
is hallom benne. Mi a jövőképed
az SOS Gyermekfalvakkal kapcsolatban annak függvényében, hogy
átalakul a rendszer, és biztos, hogy
hatványozottabban nehezebb lesz a
dolgotok a jövőben?
–– Nem dolgoznék itt, ha nem hinnék ebben az egészben száz százalékosan. De az is biztos, hogy a
változás mindig nehéz. Pont a napokban írtam le az egyik nevelőszülőnek, hogy már annyira szeretnék 2030-ban lenni, és boldogan
visszagondolni erre az időszakra.
Most nagyon sokszor élem meg azt,
hogy fájdalmas elszakadni a meg-
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szokottól, és rossz látni, hogy azok
a nevelőszülők, akik mellettünk vannak húsz éve, nehezen boldogulnak
a megváltozott munkakörülmények
között. Ők tényleg hihetetlenül értékes emberek, akik az életüket tették fel erre a munkára. Felneveltek
közel negyven gyereket, és most
azzal szembesülnek, hogy egyszerűen nekik is valahogy fel kell nőni
egy újabb feladathoz. Emberileg
nagyon nehezen éljük meg mi is a
változást. Ugyanakkor mélységesen hiszek abban, hogy egyszerűen
szakmailag is az a jó irány, ha integráltabb környezetben, kevesebb

gyereklétszámmal tudnak a nevelőszülők dolgozni.
–– A korábban már elmondott forrásmegvonás és átalakítás okán, hogyan látod a financiális lehetőségeiteket?
–– Adománygyűjtési vezetőként azt
tudom mondani, hogy van potenciál
a magyar piacban, de az adományozási kultúra még eléggé elmaradott.
Van hova fejlődni, de pont ez a szépsége ennek a munkának.
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Cyberhondria és Lenin
mint gomba
Cserenyecz-Lehmann Katalin | Fotó: Vincze Bálint, internet

Az információáradat, ami körülvesz bennünket, minden eddigit felülmúl. A napi hírek és információk
mondhatni kontrollálatlan, főként internetes áradata kellő körültekintés és némi gyanakvás nélkül kön�nyen magukkal rántanak, és ha nem jól egyensúlyozunk köztük, bizony kíméletlenül be is kebeleznek
bennünket. Beugratás, megtévesztés, átverés, álhír vagy kacsa, amely e-mailben vagy lánclevelek különféle változataiban törhetnek a gyanútlan hallgatóra, olvasóra. Honlapok ezrei ontanak álhíreket, és
ember legyen a talpán, aki különbséget tud tenni hír és álhír, valós és valótlan között. Milyen megszállás
történt 1938. október 31-én az Amerikai Egyesült Államokban, és Lenin egy gomba, vagy ez is csak egy
médiahoax? Milyen fake news oldalakat ismerünk, és milyen hatással van ránk a bizonytalan forrásokból
származó internetes öndiagnózis, a cyberhondria? Utóbbiról dr. Reindhardt Melinda klinikai szakpszichológussal, egyetemi adjunktussal beszélgettem.
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Világok harca
Különös pánik lett úrrá az addig
józanul gondolkodó amerikaiakon 1938. október 31-én, Halloween előestéjén. A rádió az Amerikai Egyesült Államok földönkívüli
megszállásáról beszélt, és senki
nem vonta kétségbe a hallottak
hitelességét, mindenki az inváziótól rettegett. Sokan autóikba
ülve elmenekültek otthonaikból,
nagyobb dugókat okozva az autóutakon. A vélt támadás egyeseknél
sokkot váltott ki, és orvosi kezelésre szorultak, pedig azon az estén
mindössze a fiatal zseni, Orson
Welles Világok harca c. rádiójátékát közvetítették a rádiók.
A válságból még épp hogy csak
kilábaló látszólagosan elégedett
amerikaiak gondolatában már ott
motoszkált egy újabb lehetséges
világégés gondolata, és a világpolitika alakulása sem kecsegtetett semmi jóval. Az ijedtség tehát
voltaképpen jogos volt. A harmincas évek végén még nem feltételezte senki sem, hogy a csodált
dobozból, a rádióból és a televízióból nem a valóság szól, hiszen
gondolnánk, hogy a rádiókban és
tévékben csupa okos, tanult ember ül, és ha ők mondanak valamit,
akkor az igaz, azt feltétel nélkül el
lehet fogadni. Mert miért is hazudna nekünk a készülékben beszélő
ember?
Érdekesen alakul a világ; manapság már szelektálnunk kell hír és hír
között, és mivel a különféle médiumok a nap 24 órájában öntik magukból a sokszor felesleges információt is – a szemünk és az agyunk
amúgy is nagyon sok minden, olykor embertelen dologhoz is hozzászokott már –, ezáltal elképesztőbbnél elképesztőbb képekkel,
hangokkal, sorokkal sokkolnának

minket, fogyasztókat. A technika
fejlődése életre keltette a képek
és hangok manipulálhatóságát, tehát már nem igen állja meg a helyét az a mondás sem, hiszem, ha
látom.

Kész átverés?
A rendszeres internethasználók a
kamuhíres oldalak mellett időnként különféle nyereményjátékos
vagy áladománygyűjtő oldalakkal is szembetalálhatják magukat.
Ezeknek a profiloknak és oldalaknak a működtetői mindig az emberi jóhiszeműséget és naivságot
használják ki, mert kinek nem esne
meg a szíve egy árva gyermeken
vagy egy beteg kiskutyán? Fontos,
hogy különbséget tudjunk tenni valós és valótlan között, mert
jobb esetben egy „lájk” vagy egy
„megosztás” még nem jár komolyabb következményekkel, de a kü-
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lönféle ellenőrizetlen bankszámlára történő utalások vagy sms-ek és
telefonhívások már komoly anyagi
károkat okozhatnak a gyanútlan internetezőnek.

Lenin egy gomba – íme,
egy bizarr konspirációs
elmélet története az
átalakulóban lévő nagy
Szovjetunióból
„Vitathatatlan bizonyítékaim vannak arra, hogy az 1917-es októberi
forradalom olyan emberek agyszüleménye volt, akik hallucinogén
gombákat szedtek éveken át. Idővel ezek a gombák megváltoztatták fogyasztóik eredeti személyiségét, és végül őket is gombává
tették. Maga Lenin is egy gomba
volt. Sőt, nemcsak gomba, hanem
egyben rádióhullám is” – ezekkel a
szavakkal mutatta be egy 1991-es
orosz tévés beszélgetés főszerep-
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lője az elméletének lényegét, majd
ezt követően két rajz segítségével
be is mutatta egyik bizonyítékát a
sok közül, kezdve „Lenin páncélozott járműve és a gombák föld
alatt található része közötti megdöbbentő hasonlósággal”.
A közel egyórás dokumentumfilm
Vlagyimir Iljics Lenin életét és személyi kultuszát, a Nagy Októberi
Szocialista Forradalomban betöltött szerepét parodizálja, mint
utóbb bebizonyosodott, teljes sikerrel. Célkitűzése, hogy bebizonyítsa, hogy a bolsevik forradalom
vezére hallucinogén „varázsgombákon” élt, és hogy az 1917-es események egyfajta pszichedelikus
mozgalomnak foghatóak föl.¹
A dokumentumfilm, vagyis nevezzük inkább áldokumentumfilmnek,
odáig merészkedik, hogy azt állítja, Lenin annyit evett ezekből a
gombából, hogy a tudattágítás
eredményeképp végül maga is
gombává lett (megj.: mert ez csak
így működik…).
A televíziós szatírát egyébként
mintegy 11-12 millió ember látta, a
későbbiekben pedig az egész ország megismerte.
Következzenek a várva várt „bizonyítékok”:
• a hallucinogén növények fogyasztásáról is ismert mexikói
sámánkultúra fennmaradt művészi emlékein ábrázolt jelenetek megidézik az 1917-es leningrádi események kaotikusságát,
• amerikai kutatások szerint a
gomba ugyanolyan hangokat
ad ki, mint a rádióhullámok, sőt
a gomba valójában rádióhullám,
• a Lenin név visszafelé olvasva
‘ninyel’, ami állítólag egy francia
gombás előétel neve,
• Lenin egy levelében arról számolt be, hogy bár sok gombát

evett, utána csodálatosan érezte magát,
• egy róla készült fényképen az
íróasztal szélén egy titokzatos
tárgy látható, amely a virágzóképes kaktuszokon megfigyelhető cephaliumra emlékeztet,
• a Leninről készült filmjelenetekben rendre feltűnik egy rejtélyes
kisfiú, akit Kurjohin Lenin gombászaként mutat be.²

Cyberhondria –
öndiagnózis az interneten
Őszintén, tegye fel a kezét, aki már
böngészgetett a receptek és az
időjárás mellett mondjuk különféle testi tünetekre is, például hogy
„fáj a fejem”, „foltok a karomon”
vagy egyebek? Jobb esetben csak
olyan tanácsokra bukkantunk,
hogy nem ittunk aznap elég folyadékot, vagy hogy megcsípett bennünket egy pók, de ha alkut nem is-

merve ennél is megrögzöttebben
nyomozunk, akár az agydaganatig
vagy valamilyen himlőig is eljuthatunk. Az öndiagnózis pedig nem
veszélytelen; részben azért mert
egészen egyszerűen nem vagyunk
orvosok, és nagyon könnyen félrekezelhetjük magunkat, és mert a
folyamatos kényszergondolatok
kényszertevékenységgé, az internetes kutakodás, öndiagnosztizálás cyberhondriává alakulhat.
De mit is jelent a cyberhondria?
A cyberhondria ún. internetes hipochondria, eltúlzott mértékű keresés egészséggel/betegséggel
kapcsolatos információk után az
interneten.
„A háziorvos-beteg kapcsolat általában évekre visszanyúló, bizalmon
és az orvos szakértelmén alapuló
viszony, ami valós találkozásokon
alapul. Ezzel szemben a számítógép és az internet személytelen.
Nem beszélve arról, hogy bár az-

ÉLET/FORRÁS
zal az igénnyel és feltételezéssel
kattintunk egy linkre, hogy az hiteles forrás, ez nem minden esetben
van így. Természetesen az egészséggel, betegséggel kapcsolatos
internetes keresés informatív is
lehet, de nagyobb az esélye a szorongás fokozódásának, hiszen az
otthoni kutakodás során magunkra vagyunk hagyva az információk
szűrésében és összerakásában is”
– hasonlította össze dr. Reinhardt
Melinda klinikai szakpszichológus,
egyetemi adjunktus az orvosi vizsgálatot és az öndiagnosztizálást.
Fontos megjegyezni, hogy nem
eleve rosszak ezek a keresési lehetőségek, hiszen sok hasznos
egészségügyi és táplálkozási tanácsot meg lehet így gyorsan és
kényelmesen találni, de fontos

Kutatás az internetes egészségügyi
információk kereséséről:

Egy tudományos kutatásban való
részvételre kérjük fel, amelynek

vezetője dr. Reinhardt Melinda, az

Eötvös Loránd Tudományegyetem
Pszichológiai Intézetének adjunk-

tusa. Kérjük, részvételével segítsen
annak feltárásában, hogy milyen

szokásaik, vélekedéseik és érzéseik

vannak az internetes egészségügyi
információk keresésével kapcsolatban a magyar felnőtteknek. A kuta-

tás linkje: https://www.ppk.elte.hu/
kutatas/cyber.

tisztában lennünk azzal, hogy aki
napi szinten minimum egy-két órát
ilyen és ehhez hasonló internetes
kutakodással foglalkozik, és már
életminőségében, az életvitelé-
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ben is befolyásolja, akkor komolyan felmerül a cyberhondria kérdése. A fokozott keresés éppen
hogy fokozza a kezdeti szorongást,
aminek a csillapítására eredetileg
hivatott lenne a netes keresés.
A cyberhondria kutatása még gyerekcipőben jár, de mivel az internet
rövid idő alatt szinte mindannyiunk
életének mindennapi részévé vált,
így komolyan kell venni a szorongásnak ezt a fajta megnyilvánulását. A szülők és a pedagógusok
felelőssége pedig nem csekély.
A gyerekeket meg kell tanítani a
megfelelő
internethasználatra,
azon belül a keresőprogramok helyes alkalmazására és a források
észszerű szelektálására.

Forrás: ¹ www.wikipedia.org
² www.urbanlegends.hu
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Értelmezhető értelmetlenség
Váczi Gergő | Fotó: Magellán, internet

Az ember alapvetően kíváncsi. Ez a kíváncsiság hajtja előre az életben és a munkában egyaránt. A tudományos élet szinte valamennyi kutatási eredményének üzemanyaga. Fontos, hogy jobban, alaposabban,
átfogóbban ismerjünk meg egy adott területet, ami – mindenféle közhely nélkül – az emberek és a világ
jobbá tételét szolgálja. Azonban – mint mindenhol – a tudományban is van irónia, sőt humor. Ez pedig
tudósokat arra ösztönöz, hogy olyan kutatásokat végezzenek, amelyek viccesnek és talán haszontalannak tűnnek. Pedig nem azok. Mert bizony a bálna orrváladékának összegyűjtése minihelikopterrel, vagy
éppen a luxusautók tilosban parkolásának anomáliájával foglalkozó kutatásoknak is van értelme. Többek között ezek is részesültek a Nobel-díj reciprokának számító IgNobel-díjban.

IgNobel
Tudósok bebizonyították, hogyha az embernek viszket valamilye
a bal oldalon, akkor a viszketés
csökkenthető, ha tükörbe nézve a
jobb oldalunkon elkezdjük vakarni
ugyanott, de készült már kutatás a
kavicsok személyiségjegyeiről is.
Sőt arról is, hogy tankkal miért jó
áthajtani egy luxusautón, de publikáltak olyan tanulmány, amely
a köldökszöszről készült. De létrehoztak lángszórós lopásgátlót
vagy a grizzlyk ellen védő titánruhát. Számtalan olyan felfedezés
vagy tudományos kísérlet létezik,
amelybe hatalmas munkát fektettek a kutatók vagy tudósok, mégsem kaphattak érte Nobel-díjat.
Viszont a közös bennünk, hogy
a szakemberek értekezéseikért
megkapták az Anti-Nobel-díjat,
azaz az IgNobel-díjat. Furcsa, vicces, de hasznos kutatásokat értékelnek ezzel a kitüntetéssel,
egyébként nagyszabású amerikai
díjátadókon.
A díjazottakat az Annals of Improbable Research című tudományos
vicclap szerkesztőgárdája néhány

Az IgNobel-díj jelentése: alantas, fölösleges, semmire sem való. A Nobeldíj paródiája. Nevével a valódi Nobel-díjra kívántak reflektálni, a nobel
ugyanis nemest, kiválót jelent németül, az ig- pedig fosztóképző. A nemzetközi tudományos élet azon szereplői részesülhetnek benne, akiknek
tevékenysége értelmetlen felfedezésekhez, használhatatlan találmányokhoz vagy egészen egyszerűen mulatságos javaslatokhoz vezetett. Az alapszabály szerint olyan kutatással lehet elnyerni, amelyet nem lehet vagy
nem érdemes megismételni. A legnevesebb tudományos kitüntetés komolytalanabb változatát azok a kutatók érdemelhetik ki, akik eredményei
egyszerre késztetnek nevetésre és gondolkodásra is. A díjat rendszeresen
komoly kutatók kapják mulatságos, ám érdekes kutatásokért. 2010-ben
Sir Andre Geim Nobel-díjat kapott a grafén körében végzett kutatásaiért,
így ő lett az első kutató, aki IgNobel- és Nobel-díjat is kapott.
Forrás: Wikipedia
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harvardi – egyetemi és főiskolai –
egyesülettel együttműködve választja ki. A nyertesek a Harvard
Egyetemen egy látványos gálán
vehetik át jutalmukat igazi Nobeldíjasoktól. A díjjal pénzjutalom
nem jár, a díjazottak saját költségükön vesznek részt a díjátadón.

A magyar csoda
2016-ban magyar díjazottjai is voltak az IgNobelnek, csak éppen
nem volt pénzük arra, hogy kiutazzanak Amerikába, így a kutatás-

ban közreműködő svéd kollegina
vette át az oklevelet. Horváth Gábor és kutatótársai nyerték a fizikai
IgNobel-díjat. A díjazott kutatásaik a fénypolarizáció különböző
jelenségeire mutatnak. A temetői
szitakötők, valamint a böglyök viselkedéséből kiindulva figyelték
meg, hogy rengetek a szitakötő
a sírköveken, pedig nincs is tó a
közvetlen közelben. Minden a kiskunhalasi temetőben kezdődött.
Így emlékszik vissza a kutatás kezdetére Horváth Gábor: „Botanikus
kertben szoktam sétálgatni, gon-
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dolkozni, és akkor ott vettem észre
teljesen véletlenül, hogy a fekete
sírkövek körül rengeteg szitakötő repked, vagy éppen leül ilyen
ülőágra, és akkor ezen elgondolkoztam, hogy miért.” A gondolkodásból pedig egy nagyszabású
kutatómunka indult. Megállapították, hogy a fekete, csillogó vízszintes felületek polarizált fényt
vernek vissza. A vízszintes poláros
fény ugyanis környezetszennyező.
A petézőhelyet kereső szitakötők
gyakorlatilag víznek hiszik ezeket a
csillogó felületeket. „A rovar szemét utánozzuk egy a polárszűrővel, és ha az ember így belenéz,
és forgatja 90 fokkal, akkor a fehér
tükröződést teljesen ki tudja szűrni. Tudjuk, hogy hogy áll a polárszűrőnek az iránya, és akkor egyértelmű, hogy vízszintesen rezeg
az a fény, ami visszaverődik, és ez
az a jel, ami vizet jelent a vízi rovar,
például a bögöly vagy a szitakötő
számára.”
Vagyis a felületek odavonzzák a
vizet kereső rovarokat, azok pedig
le is petéznek. Az utódok viszont
elpusztulnak, és ez károkat okoz
a populációnak. A kutatók közben a temető melletti lovardának
köszönhetően azt is felismerték,
hogy kevésbé vonzódnak a világos szőrű, szürke lovakhoz, mint
a feketékhez. Ezért leutaztak egy
lófarmra, ahol hónapokig vizsgálták a böglyök viselkedését.
Erről már Horváth Gábor biológus kollegája, Kriska György beszélt. „Nagyon meleg nyári nap
volt. Rengeteg volt a bögöly, és
azok nagyon intenzíven támadták a lovakat. Azt tapasztaltuk,
hogy a sötét színárnyalatú ló körül sokkal több bögöly repkedett,
nagyon sok rá is szállt a lóra, és
szívta a vérét. Ugyanakkor a fehér
lovaknál ez nem volt annyira meg-
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figyelhető.” A megfigyelésből pedig tudományos értekezés született, amelyben azt is leírták, hogy
a kísérletek azt igazolják, hogy
nemcsak a fehér lovakat, hanem
a csíkos, foltos szőrű patásokat,
például a zebrákat sem támadják
annyira a böglyök. Amerikában
éppen a kutatások hatására és a
vérszívó böglyök elriasztására új
lótakaródivat indult el. A lovakat
zebracsíkos takaróval fedték le,
vagy ennek hiányában fehér csíkokat festettek rájuk.
A budapesti állatkert szóvivője,
Hanga Zoltán eredetileg állattenyésztő mérnök. Szerinte nem csak
amiatt csíkosak a zebrák, hogy elkerüljék a böglyöket. „Több zebra
egy csapatba menekül, mondjuk
az oroszlán elől. Összekeverednek
a körvonalaik, és így nehezen tudja kiválasztani az oroszlán azt az
egy, konkrét zebrát, amit szeretne
elejteni. De azért is jó még a zebraminta, a zebraábra, mert egyedi azonosításként működik. Tehát
nem egyszerűen arcról ismerik
meg egymást, hanem a csíkozatról, mert nincs két teljesen egyforma ábra. Olyan ez, mint az emberi
ujjlenyomat.”

Az IgNobel alapszabálya szerint
olyan kutatással lehet elnyerni díjat, amelyet nem lehet vagy nem
érdemes megismételni. A litván
Arturas Zuokas IgNobel-díjat ka-

roncs a helyszínen marad, de mindenképpen elgondolkodtatja a
tulajdonost, hogy érdemes-e tilosban parkolni.
A dél-afrikai, szintén békedíjas
Fourie és Wong párosa lángszórós autólopásgátló feltalálásáért
kapott elismerést. A táplálkozástandíjas John Martinezt a méregdrága Kopi Luwak kávéról írt tanulmányért díjazták. Az indonéz kávét
a cibetmacskafélék családjába tartozó közönséges pálmasodró által
elfogyasztott félig megemésztett,
majd az állat ürülékéből összeszedett kávébabokból pörkölik. A biztonságtechnikai díjazott amerikai
Hurtubise grizzlymedvék ellen
védő ruha megalkotásáért, illetve
személyes kipróbálásáért kapott
IgNobelt. Egyébként, azokat a
felvételeket látva, ahogyan az úriember teszteli a ruhát, lehet nem
díjat, hanem pszichiátriai beutalót

pott annak bemutatásáért, hogy a
luxusautók tilosban parkolásának
problémája megoldható azzal, ha
áthaladunk rajta egy tankkal. Persze, csak halkan jegyzem meg,
hogy ezzel szabad parkolóhelyet
még nem szereztünk, hiszen a

adtam volna a feltalálónak. De hát
befektetés nélkül, nincs siker…
Egy nemzetközi kutatócsoport,
pedig 2010-ben nyerte el a gépészeti IgNobelt a távirányítású helikopterrel való bálnaorrváladék begyűjtésének tökéletesítéséért.

A legjobbak…
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Humorizálj komolyan…
Samu Nagy Ádám klinikai szakpszichológus szerint minden kutató arról álmodik, hogy egyszer felfedez
valamit, amit az utókor az ő nevéhez köt majd. „Itt van, amiből viccet
csinálunk, ami egy komoly dolog.
A tudományos világ borzalmasan
túl van hierarchizálva, cizellálva,
mindenben bizonyítékot keresünk.
A mostani világunk úgy van felépítve – az én szakmám, a pszichológia
is –, hogy az ér valamit, amire bizonyítékunk van, mindenre, a legapróbb részletre. Ezek a kutatások
ugyanannyi erőforrást felemésztettek, mint egy rendes tudományos
kutatás, mint amiért Nobel-díjat
kapnak. A lényeg, hogy az egészben van egy nagy adag humor,
hogy tudunk könnyedek is lenni,
muszáj könnyednek is lenni. Egy

színdarab vagy egy film is, ha végig
nagyon komoly és nagyon feszült,
akkor az ember abba beletörik.”
A Horváth Gábor által vezetett csoport a vicces díjon túl egyébként
profitálni is tudott a kutatásaikból.
A poláros fény alapján működő bö-

31

gölycsapda fejlesztésére egy európai uniós pályázat révén egy millió
eurót kaptak. A zebrák kutatásának
csíkossága pedig David Attenborough figyelmét is felkeltette, és
bevette a zebrákról szóló dokumentumfilmjébe.
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Tudásunk alapja a forrásaink
ismerete
Kocsis Márk | Fotó: internet
Ez alapján sok mindenre gondolhatnak, hiszen a forrás alatt érthetjük a
gondolataink forrását, a tudást, érthetjük az anyagi forrást vagy akár a
minket körülvevő, felnevelő szülőket, nevelőszülőket vagy nagyszülőket stb. mint a lényünk forrásait.
Hiszem, hogy a szüleink a lényünk
alapvető forrásai, aztán majd szépen túlnőve magunkat az iskolában,
életben kapott forrásokkal forrunk
ki végleg, de az alapértékrendet akkor is a reggeli kakaóval töltjük magunkba. Szüleink örökítik át belénk
értékrendjüket,
hagyományaikat,

szokásaikat, legyenek azok jók vagy
rosszak. Kezdetekben szüleink határoznak meg minket, ők nevelnek, ők
íratnak jó iskolába, és azt, akikké válunk, nagyrész nekik köszönhetjük.
19 éves vagyok, és igen, nekem is
megvannak a magam harcai a szüleimmel. Na de ne mááár… anyukák,
apukák, tegye fel a kezét, akinek ez
nincs meg a saját gyermekkorából.
Kedves szülők (anyu, apu, ez hozzátok is szól :), tudniuk kell, ezek a
harcok nem változtatnak azon az ősi
kapcson, nem töri azt meg, hogy
ÖNÖK a MI forrásaink!

Nem megyek bele nagy lélekfejtegetésbe, de hiszem, hogy akik aggódnak ezen csaták miatt, nekik
fölösleges izgulniuk, hiszen ezekkel
is formálnak minket, és idővel úgyis
csillapodik az összes lázadás. Bár
azt, hogy kinél mikor jön el ez az
enyhülés, azt nem tudhatjuk, de egy
biztos, Deákék többet vártak :D.
Addig is kitartást kedves szülők, és
soha se feledjék: ÖNÖK a MI forrásaink, forrásai a mi kis patakunknak;
a Duna is a Fekete-erdőből indult,
és vált egy óriási, „hegyeket mozgató” folyóvá.

DIÁKSZEM
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Article 13 #SaveYourInternet
Dicsérdi Liza | Fotó: saját archívum
Másodpercenként 400 nyersanyag, több millió megtekintés és megszámlálhatatlan tartalomgyártó. Kikapcsolódás, hobbi, jövedelem, szólásszabadság, kreativitás és önmegvalósítás. Szabad ezt korlátozni
a XXI. században?
Mi a különbség a legális felhasználás és a szerzői jogok megsértése között? Tényleg büntethető
a tartalomlopás? Az Európai Parlament szeptemberben elfogadta
a képviselők által megszavazott
törvényjavaslatot, a 13. cikkelyt.
Ez az irányelv az internetes szerzői
jogokon szigorítana. Miért érint ez
minket?
Ha ez a törvény érvénybe lép, az
online platformok szerződnek az
ott megosztott tartalmak jogtulajdonosaival. Ezzel még semmi gond nem lenne, ellenben
azt eredményezné, hogy minden
mém (kép humoros szöveggel),
remix, feldolgozás és paródia egy
virtuális kukában landolna. Ezelőtt
a tartalom védelme az alkotó feladata volt, ezután a szolgáltató
hatáskörébe tartozna. Röviden,
egy folyamatosan ellenőrzött környezetet erőltetnének a felhasználókra, aminek finanszírozása óriási
költségekkel járna. A kérdés, hogyan valósítható ez meg. Ahhoz,
hogy csak a Youtube videómegosztó tartalmait kordában tartsák,
körülbelül 1,5 millió emberre lenne
szükség. Tehát egyértelmű, hogy
ezt a feladatot is egy program
kapja meg, amely egy algoritmus
segítségével kiszűri a nem odaillő
termékeket. A probléma az, hogy
mindezt szavak, kifejezések és képek alapján tenné meg, sokszor
figyelmen kívül hagyva az egyébként legálisan megosztott tartal-

makat. Hogyan is várhatnánk el
egy robottól, hogy felfogja és érzékelje az emberi megnyilvánulást,
amikor ez sokszor még nekünk is
nehezünkre esik?
Egy aprónak tűnő változtatás,
amely szinte az egész „cybertársadalmat” érinteni fogja. Legalábbis a kontinensen belül biztosan.
Az article 13 felhasználókra gyakorolt hatása egyelőre nem ismert.
Talán arra ösztönöz majd, hogy új,
egyedi termékeket hozzunk létre, saját, egyéni gondolatainkat

telért, amit az említett költségek
mellett nem lesz könnyű biztosítani. Amit jelenleg tudunk, az egy hatalmas kérdőjel. És hogy mit hoz ez
a jövőre nézve? Lehetséges, hogy
kedvelt közösségi oldalaink búcsút
mondanak Európának, vagy mint
egy tűzfal, véd minket a külföldről
érkező információktól? Mi történik
akkor, ha ezt az irányelvet minden
tagország különböző módon alakítja majd? Hogyan reagálnak erre
azok a videósok, akiknek csatornája az article 13 áldozatává válhat?

közöljük a világ felé. Előfordulhat,
hogy a későbbiekben magasabb
minőségű tartalmak jelennek majd
meg az interneten, és ezzel együtt
egy-egy tartalom több értéket
képviselhet majd. Mindez persze
még több időt és energiát igényel,
jogosan elvárt magasabb bevé-

Sokak számára mindez egy teljesen új irányt jelent majd, ötleteiket
új témában kell kibontakoztatniuk,
és nagyobb odafigyeléssel kell kezelniük feltöltéseiket.
Mindez egyelőre a jövő zenéje, és
bízunk benne, hogy ez a változás a
későbbiekben jó célt szolgál.
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„Tiszta forrás település”
Susán Janka | Fotó: Juhász Luca
Szép napsütéses időben érkeztünk a faluba, a repceföldek még nem teljes pompájukban, de már harsány sárgában szegélyezték az út egy részét. Tavaszi kirándulásnak tökéletes célpont Bogyiszló és környéke. Május közepén nyílnak az orchideák rendjébe, illetve a kosborfélék családjába tartozó védett
virágok az orchideás erdőben, a kasztói őstölgyes pedig a friss zöld leveles arcát mutatja, ahol háromnégyszáz éves kocsányos tölgyek között sétálhatunk. És persze a Holt-Duna, amely körbeöleli a települést, a pihenésre vagy horgászásra vágyók kedvére. Tóth István polgármester mesélt a falu történelméről, jelenéről, Streer Tamásné az idén már negyvenéves Bogyiszlói Hagyományőrző Egyesületről és
a falu kulturális életéről. Később az is kiderül, mi a kapcsolat a település és a „Nézését meg a járását”
kezdetű sláger között.
Ősi település a miénk – kezdi Tóth
István polgármester, aki már 1993
óta vezeti a települést. A nevét
egy Árpád-ház-közeli hercegről,
Boguzlóról kapta, aki egyébként
fiatalon halt meg – az édesanyja
Premiszláva, édesapja Szár László,
Vazul testvére. Az első írásos emlí-

tés a 12. században olvasható róla.
A Duna fontos szerepet játszott a
település múltjában a halászat által. A hadi utaktól viszonylag nagyobb távolsága miatt csendes,
biztonságos hely volt.
Bogyiszló és a paprikatermelés elválaszthatatlanok, a paprikamag a

török uralom alatt jutott el Magyarországra. A Duna rendezése előtt
Kalocsával egy területhez tartoztak, a paprikatermelésben is közös
a múltjuk, így a talaj és az éghajlat
is. A polgármester is régi termelő,
sőt az ősi török eredetű, nem nemesített kárász paprikának – ami
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országos tájfajta – ő a fajtafenntartója. Ennél a paprikánál a cél az
őrlemény elkészítése, amely rendkívül ízletes, nagy ívűen zamatos
és barátian csípős, nem túl erősen,
hanem csak barátian. A bogyiszlói
paprika ezzel szemben fehér húsú,
tölteni való. Vastag húsú, szinte
acélos, régen rajta ültek szállítás
közben a zsákokon, és így sem sérült meg. Ennek a fajtafenntartója
az alpolgármester.
Viszonylag jómódú, református
gyökerű település volt régebben,
de árvizeknek erősen kitett területen található. A Duna rendezése
1854-ben kezdődött, a szabályozási folyamat eredményeként előálló kilenc kilométeres új meder,
folyó általi teljes használatbavétele azonban szinte hatvan évig
eltartott. Az új kanálison először
csak töredék víz folyt, tizenöt év
múlva már húsz méter szélesen.
Akkoriban kubikusok végezték az
ilyen munkákat, nem voltak még
hatalmas munkagépek. Az öreg
medret a feltöltésével szűkítették
folyamatosan, ezáltal a folyót egy-

Fajtafenntartás
A gyakorlatban ez elkülönített
termesztését jelenti egy fajtának, amely során csak azon
egyedekből nyernek termőmagot, amelyek teljes mértékben
hordozzák az adott fajta jellemzőit. A termesztés során olyan
hatások érik a növényeket,
amelyek által (pl. pollenek hatására) megváltoztatják a jellemzőiket, eltérnek az eredetitől.
A fajtafenntartás során kiszűrik
az ilyen egyedeket. Bogyiszlón
a kárász és a bogyiszlói paprika
fajtafenntartását végzik. Itt termelik meg az egész országban
forgalmazott magokat.

re inkább az új meder felé terelték,
de önmaga is kereste a gyorsabb
utat. Az 1800-as évek végére alakult ki az új meder. Emiatt van az,
hogy még ma is vannak a Duna túloldalán bogyiszlóiak tulajdonában
lévő földterületek. A régi főmedren mi is átkeltünk, amikor Tolnáról
átmentünk Bogyiszló felé a hídon.
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Ez 1936-ban épült, egészen addig
csak csónakkal lehetett a faluból
bármilyen irányba elindulni, szigeten éltek az akkoriak.
Ma jól élhető, szinte közvetlen
autópálya-kapcsolattal rendelkező település. A paprikatermelést
inkább az idősebbek folytatják,
a polgármester ezt aggasztónak
is tartja. Ezenkívül vannak családi gazdaságok, de ott más növényeket termelnek. 2200 fölötti a
lakosok száma, óvodával, iskolával
is rendelkeznek, sőt bölcsőde indítása is a terveik között szerepel.
A legnagyobb munkáltatójuk a dunai kikötőt üzemeltető vállalat. Sokan a környező nagyobb településekre járnak dolgozni.
Jelenleg a holtág belterületi részein végeznek nagy fejlesztést.
A víz folyamatosan elhabbolja (vízügyi kifejezés: a part hullámzás általi rombolását jelenti) a part egy
részét. Ezen változtatnak egy akác
cölöpsor kiépítésével, valamint a
közösségi teret is fejlesztik part
menti sétány és közvilágítás kiépítésével. Az így kialakuló hangulatos parkos terület végén pedig egy
felnőttjátszóteret is létrehoznak.
Eddig a községházán beszélgettünk, majd elindultunk felfedezni
a környéket is. Először elhajtunk a
most elkészült sportcsarnok mellett, ami a focipálya szomszédságában található. Megyünk tovább az őstölgyes felé, áthajtunk
a csatornán, odaérünk a katolikus
templomhoz, és látjuk a most felújítás alatt álló, főleg zarándokok
elszállásolására épülő vendégházat, mert a településnél halad
a Mária- és a Magyar zarándokút
is. Érintjük az Első Magyar Jelvénymúzeum és Jelvénytárat is, amit
Király József alapított a gyűjteményeiből. Odaérünk a „Boldogság
útjához”, amely tulajdonképpen
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„Tiszta forrás település”
Bogyiszló 2014. április 1-jén
kapta meg a „Tiszta forrás település” címet, amely a Magyar
Művészeti Akadémia Népművészeti, Néprajzi Tagozata és az
MTA BTK Zenetudományi Intézet együttműködésével indult
el. Olyan települések kaphatják
meg, ahol népművészeti, néprajzi gyűjtőink legnevesebbjei
munkálkodtak népi kultúránk
kincseinek gyűjtésében, feltárásában. Bogyiszlón 1922–ben
Lajtha László Kossuth-díjas magyar zeneszerző, népzenekutató, zenepedagógus járt gyűjtőúton. A most sokak által kedvelt
„Nézését meg a járását” kezdetű
sláger eredetije is például a településről származik.

egy mezőgazdasági út építését takarja, ezen egészen el lehet jutni
Gemencig. A téeszesítés időszakából, 1960-61-ből való az elnevezés. A Kádár-korszakban nem volt
olyan szigorú a téeszesítés, mint
a Rákosi-korszakban. Élt egy karakán asszony a faluban, aki nem
szeretett volna mindent beadni
a közösbe, ezért felutazott Kádár
Jánoshoz, hogy elmondja neki,
ők ezt nem akarják. Kádár el is ismerte, hogy ez nem kötelező, de
azért a téesz alakulásánál kitoltak
velük, mert jó távoli területeket
kaptak, amiket ezen az úton lehetett megközelíteni. A maszeknak
megmaradtak boldogan mentek
a távol fekvő földjeikhez ezen az
úton, innen ered a „Boldogság
útja” elnevezés. Odaérünk az őstölgyeshez, amelyek bizonyítottan
három-négyszáz évesek, látványos
koronákkal, mesebeli girbegurba

ágakkal. Időnként, amikor elpusztul egy fa, alkalom nyílik a megvizsgálásukra dendrokronológus által.
Az évgyűrűkből egyértelműen látszik az 1700-as években lezajlott
kis jégkorszak, amikor rendkívül
hideg és hosszú telek voltak hatvan-hetven éven keresztül – meséli István. Lemegyünk a település környéki üdülőterületre, majd
megnézzük a belső terület partszakaszának most folyó fejlesztéseit. Utolsóként még beugrunk
az iskola udvarára, ami szintén a
holtág partján van, és nagy esél�lyel indulhatna az ország legszebb
fekvésű iskolája címért.

Bogyiszlói Hagyományőrző
Egyesület
Streer Tamásné Marika nénivel, az
egyesület vezetőjével a művelődési házban találkoztunk, az egyesü-
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Tájház

let klubszobájában, ami egyben a
negyvenéves múltjuk emlékeit is
őrzi. Marika néni azt mondja, itt
minden tárgyhoz sok ember emlékei kötődnek. 1971-ben indult a
történetük, az akkori szüreti mulatságon léptek fel először tánccsoportként, sokan még kölcsönviseletben. Ez olyan jól sikerült, hogy
utána néhányan rendszeresen
összejártak, és ahogy Marika néni
mondja, a gyerekkori emlékeikből
élve táncoltak. 1976-ban Martin
György tánckutató gyűjtött náluk,
erről készült egy kisfilm is. Ebben
az évben a falu vezetői úgy látták,
hogy érdemes a lelkes csapatot támogatni, ekkor alakult meg a Bogyiszlói Szövetkezeti Népi Együttes. Szabadi Mihály karolta fel őket,
azóta hetente találkoznak, Miska
bácsi a mai napig segíti a tanácsaival. Az első koreográfiájuk 1978ban készült el, amivel a pécsváradi leányvásáron ezüst minősítést
nyertek. A helyiség falait beborítják az oklevelek, fotók, a vitrinekben a tárgyak. 1978-ban egy
fesztiválon megismerkedtek egy
német együttessel, akik meghívták
őket több fellépésre. Ezek keretében látogattak el 1979-ben Schlitz

városába, ami olyan jó csapatépítés volt, hogy azóta ez az egyik
testvértelepülésük. 28-30 tagjuk
van, az egészen kicsiktől a saját
korosztályáig, és sajnos már van
egy tablójuk azokról, „Akik velünk
táncoltak és nekünk zenéltek”…
Az egyesület célja a régi hagyományok megőrzése, amelyek még
a régi „zárt” település (a hídépítés
előtti idők) korából valók. Az egyik
ilyen a csöröblő, ami a keresztelőt
jelenti. Náluk ez nem 4-5 főt érintett, hanem volt a tartó koma meg
az összes barát meg a lógó koma.
Ezek a lógó komák elkísérték a
gyermeket a konfirmációig, az első
áldozásig, a lakodalmáig, így minden második ember körösztanyám
meg körösztapám volt. Ezért voltak
négy-ötszáz fős lakodalmak a településen, sokszor egyszerre tartottak két-három esküvőt is. Ezeket a
régi hagyományokat állították színpadra az évek során. Marika néni
és férje, Tamás bácsi a néptáncos
tevékenységükért a Népművészet
Mestere elismerő címet kapták.
A bogyiszlói csárdást, ugróst és a
szokásokhoz kapcsolódó rituális
táncokat ma már ők ismerik és táncolják a legszebben.

Marika nénivel és Dalmával, a művelődési ház szervezőjével átsétálunk a tájházba, ami egy tipikus háromhelyiséges régi épület. Marika
néni volt, aki megálmodta, majd
amikor végre meglett az épület,
megszervezte a tárgyak gyűjtését, majd berendezte. Azt mondja, minden felajánlást elfogadtak,
mindennek megtalálták a helyét,
és pontos nyilvántartásuk is van
róluk. Régen a faluban a paprikán
kívül sokan kendert is termeltek,
amiből a szövéshez a fonalat készítették. Az udvaron ezeket az eszközöket is megtalálhatjuk.
A Duna mente egy kis gyöngyszeme ez a kistelepülés, olyan gazdag
látnivalókkal, hogy érdemes a cikk
elején már ajánlott májusi kirándulást megszervezni, vagy a május
17–18-ai falunapra ellátogatni.
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Kulturális
gyűjtemények
a tudásért
Bencze Eszter | Fotó: Juhász Luca
A könyv sokféle szerepet betölthet
az életünkben, lehet hűséges barát, szórakoztató társ, tanítómester
vagy a tudás forrása.
A könyvek története messzire nyúlik vissza, a reformáció korában
vált jelentőssé tömegtájékoztató
szerepük. A XVI. század közepétől
hazánkban egyre nagyobb számban jelentek meg a népnek szóló
históriás énekek, kalendáriumok, a
XVIII. század végétől pedig a világi
művek terjedtek el. A könyvek történetéhez szorosan kapcsolódnak
a könyvtárak. Sokáig ezek főként
főúri kastélyokban, kolostorokban
működtek, és kevesen látogatták
őket. Magyarország első közkönyv-

tára Klimo György pécsi püspök
nevéhez fűződik, ami Pécsett 1774ben 15 ezer kötetes gyűjteménnyel
nyitotta meg kapuit.
A közművelődési könyvtárak a XIX.
század második felében terjedtek el, a hazai első ilyen a Fővárosi
Szabó Ervin Könyvtár. A Tanácsköztársaság idején erősödött fel a
könyvpropaganda, ettől kezdve a
könyvtárak száma is nőtt, új könyvtártípusok jelentek meg, például
a technikai tudást segítő műszaki
könyvtárak.
A múzeumok kialakulása valamivel
korábbra tehető, a XIV. században
már létrejöttek a királyi gyűjtemények, majd a XVIII. században meg-

alakultak az első oktató célú gyűjtemények, pl. Debrecenben, Pápán
és Sárospatakon. A Magyar Nemzeti Múzeumot 1802-ben alapították,
Európában harmadikként.
A könyvtárak és a múzeumok feladata a kulturális javak megőrzése
és a hozzáférés biztosítása a nyilvánosság számára, ezek tudásalapú
társadalmunk alapintézményei.
Az Atomenergetikai Múzeum egy
XXI. századi intézmény, ahol a XX.
század legjelentősebb hazai ipari
létesítményéről és annak történetéről a legfrissebb technikai eszközökkel tájékoztatjuk a látogatókat: a
virtuális szemüveg (VR) segítségével sétát tehetnek többek között a
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reaktor- és turbinacsarnokban, valamint a blokkvezénylőben, a kiterjesztett valóság (AR) alkalmazásával
pedig 3D-ben ismerkedhetnek a
múzeum egyik legnagyobb műtárgyával, a FAUN vontatójárművel.
A múzeumi könyvtár gyűjteményének értékes darabjai az atomenergetika témával kapcsolatos
dokumentumok, ezek közül is kiemelkedő jelentőségűek azok a
művek, amelyek az atomenergia
magyarországi elterjedésének korai szakaszában hazánkban megjelentek. Felkutatásukhoz folyamatos
kutatómunka szükséges, és beszerzésük általában antikváriumokon és aukciós oldalakon keresztül

történik. Ezen ritka könyvek eszmei
értékük miatt is fontosak amellett,
hogy hozzásegítenek a természettudományi felvilágosító munka és
népszerűsítés technikájának megismeréséhez.
A gyűjtemény legfrissebb érdekessége Szilárd Béla Radium és radioaktivtás c. műve, mely 1905-ben
jelent meg Budapesten. Ez a mű
foglalkozott elsőként Magyarországon a radioaktivitással. A szerző
gyógyszerészként szerzett doktorátust, dolgozott Franciaországban
a Curie-laboratóriumban, feltalálói
tevékenységet is folytatott: sugárzásmérőkkel foglalkozott, számtalan szabadalmat nyújtott be, és

39

több mint 100 ismeretterjesztő írása jelent meg. (http://tudosnaptar.
kfki.hu/s/z/szilardb/szilardbpant.
html)
A Radium és radioaktivtás c. műve
tájékoztató mű, melynek célja a
radioaktivitással kapcsolatos jelenségek bemutatása és azok magyarázata. Zárósoraiban így fogalmaz a
szerző:
„Ha a radioaktivitás elméletét biztosan fogjuk ismerni, s korlátlanul áll
majd rendelkezésünkre, úgy az mindenesetre új korszakot fog jelenteni
a természettudományokban!”
A könyv ajándékozás útján került a
múzeumba és vált információfor
rássá.
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Biztos forrás a magyar
nukleáris szaktudás
Paks II. Zrt. | Fotó: MTA

A világon először villamos energiát is előállító atomerőművet 1951 decemberében, azaz valamivel kevesebb mint hetven éve állítottak üzembe. Mindössze nyolc évre rá, 1959-ben elindult az első magyar,
kutatási célokat szolgáló atomreaktor. Ez is jelzi, hogy hazánk nagyon korán az iparág élvonalába került,
ezzel megalapozva azt a tudást, amely alapul szolgált a Paksi Atomerőmű építéséhez, s amiből ma is
lehet meríteni. A Budapesti Kutatóreaktor bázisán nőtt fel az a generáció, amelynek nevéhez kötődik
a nukleáris biztonsági kultúra megalapozása – hangzott el a reaktor fizikai indításának hatvanadik jubileuma alkalmából.
Immár hatvan éve üzemel biztonságosan a főváros szívétől 10 kilométerre a Budapesti Kutatóreaktor. Sikeres indítása kutatási és
technológiai mérföldkő volt a hazai tudományos és mérnöki közösség számára. Tudományos jelentőségéről és az ott folyó kutatás
eredményeinek felhasználásáról is
szó esett az üzembe helyezés 60.
évfordulójára rendezett ünnepi
tanácskozáson a Magyar Tudományos Akadémián.
Horváth Ákos, a reaktort üzemeltető MTA Energiatudományi Kutatóközpont főigazgatója azt emelte
ki, hogy a kutatóreaktor építésekor
felnövő generáció nevéhez fűződik
a nukleáris biztonsági kultúra megalapozása. A kutatóreaktorhoz
kapcsolódó tevékenység messze
túlmutat az intézmény falain és az
ország határain is.
A kutatóreaktor az üzembe helyezése óta eltelt hat évtized alatt
két nagy rekonstrukción is átesett.
1993-ra kis túlzással a falakon kívül
mindent kicseréltek benne, kapacitása és teljesítménye többszörö-

sére nőtt. Persze mérete – ahogy
a Magyar Tudományos Akadémia
elnöke az ünnepségen mondA Pest Megyei Hírlap 1959. április
9-i számában Mészáros Ottó így
írt „tudományunk újszülöttje”, a
kísérleti atomreaktor sajtóbemutatójáról:
„Amikor az ember leveti a fehér
köpenyt, a fehér gumi-kalucsnit,
visszavedlik újságíróvá, akaratlanul is feltesz magának egy kérdést: kis nép létünkre hogyan
jutottunk el odáig, hogy kísérleti
atomreaktorunk van, hogy tudományunknak olyan újszülöttjével
büszkélkedhetünk, mint a kísérleti atomreaktor, amellyel nálunk
jóval nagyobb kapitalista államok
sem rendelkeznek.”

ta – még így is eltörpül az ország
villamosenergia-termelésének felét biztosító Paksi Atomerőműé
mellett. Lovász László rámutatott,
hogy az értéke nem a nagyságában rejlik. A Budapesti Kutatóre-

aktorban dolgozó kutatók, mérnökök – ahogy az elnök fogalmazott
– lényegében megszelídítik a tudományos közösség számára a neutront. Világszínvonalú munkájuk
révén biztonságosan vizsgálhatóvá, felhasználhatóvá válik ez a nehezen megzabolázható részecske,
mely képes az anyag legalapvetőbb összetételét megváltoztatni.
Ennek köszönhető, hogy a Csillebércen működő reaktor elismert
helyet kapott Európa tudományos
nagyberendezései között és számos nemzetközi kutatási projekt
fontos résztvevője.
– Az itt dolgozó munkatársak szakértelme nélkülözhetetlen ahhoz,
hogy például a Paksi Atomerőmű
biztonságosan működhessen, az
erőműben ipari méretekben zajló valós és lehetséges folyamatok
alakulásáról itt kaphatnak pontos
képet a mérnökök. A reaktornak
otthont adó Energiatudományi
Kutatóközpont pedig az Országos Atomenergia Hivatal műszaki
szakértő intézményeként nemcsak
a reaktor, hanem az összes ha-
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zai, atomenergetikával foglalkozó intézmény biztonságáért felel.
A megszelídített neutronokkal az
egészségügy számára létfontosságú izotópokat is előállítanak, így
– bár talán kevesen gondolnák – a
Budapesti Kutatóreaktor munkája
a betegágyak mellett is jelen van
– mondta Lovász László.
Az eseményen Süli János, a Paksi Atomerőmű két új blokkjának
megvalósításáért felelős tárca

gon a kezdetektől rendelkezésre
állt az a tudás, aminek eredményeként Pakson olyan atomerőmű
épült, amely minden tekintetben
megfelel az elvárásoknak. Ma,
amikor ismét napirenden van két
új blokk építése, fontos, hogy ez
a tudás meglegyen, és a Paks II.projekt során is kamatoztathassuk
– hangsúlyozta a miniszter.
A Paksi Atomerőmű nevében Pekárik Géza vezérigazgató köszön-

ségük van az atomerőmű életében. Ilyen volt egyebek között
az a biztonságnövelő intézkedési
csomag, amelynek végrehajtása
eredményeként az atomerőmű
teljesítette az uniós csatlakozáshoz kapcsolódó elvárásokat, de
ide sorolhatók az elmúlt évtized
nagy projektjei: a teljesítménynövelés, az üzemidő-hosszabbítás
és a 15 hónapos üzemanyagciklusra való áttérés is – részletezte

nélküli miniszter egyebek között
arról beszélt, hogy hazánk már
az ’50-es évek végén a nukleáris
iparág élvonalába került, miután
megalakult az Országos Atomenergia-bizottság, továbbá elkezdte működését a kutató-, majd
az oktatóreaktor. Számos magyar
tudós – Szilárd Leó, Teller Ede,
Neumann János, Wigner Jenő –
meghatározó alakja volt ennek a
tudományágnak.
Magyarorszá-

tötte az évforduló alkalmából a
kutatóreaktor működtetőit. Azt
mondta, hogy az elmúlt évtizedekben szoros együttműködés
alakult ki a két létesítmény szakértői között. A kutatóintézet munkatársai számos fontos felülvizsgálat
során segítették az atomerőmű
szakembereit. Ezek a felülvizsgálatok komoly műszaki, technológiai átalakításokat vontak maguk
után, amelyeknek nagy jelentő-

a Paksi Atomerőmű vezérigaz
gatója.
A Magyar Tudományos Akadémia ünnepi rendezvényén elhangzottak is azt támasztják alá, hogy
Magyarországon több évtizedes
nukleáris iparági szakértelem halmozódott fel, ami miatt a világ számos pontjáról látogatnak hazánkba külföldi szakemberek tanulni.
Ez egy olyan kiváló adottság, amire érdemes a jövőben is alapozni.
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Vállalatirányítás felsőfokon

Prancz Zoltán | Fotó: Juhász Luca
Egy vállalat működése számos területet ölel fel. A kisebb méretű vállalkozásoknál is jelen vannak legalább a következők: a vállalkozás profilja, szakterülete (például építőipari kivitelezés, kereskedelem,
vendéglátás vagy éppen villamosenergia-termelés), a gazdasági, pénzügyi terület (például könyvelési,
adózási ügyek intézése) és a humánterület (a munkavállalókkal kapcsolatos személyi ügyek intézése).
Természetesen a vállalat méretének növekedésével ezeknek a területeknek a száma is növekszik, illetve
egyre többrétűvé, szerteágazóbbá válnak. A Paksi Atomerőműben több mint száz munkafolyamat zajlik,
amelyek több ezer résztevékenységet foglalnak magukba.
Egy ilyen komplexitású rendszer
átlátása, irányítása emberpróbáló feladat. Régebben, amikor az
informatikai támogatás még kevésbé volt fejlett, mint napjainkban, a vállalatok működésének
menedzselése, illetve az ezzel
kapcsolatos adminisztráció még
nagyrészt papíralapon zajlott (bizonyára mindenkinek van emléke
például – ha máshonnan nem, az
orvosi rendelőből – a kartonos
adatnyilvántartásról). Az informatika fejlődésével viszont megjelentek a vállalatirányítás területén
is a támogató hardverek és szoftverek (legegyszerűbb esetben
gondoljunk itt egy számítógépre
és egy arra telepített programra). Ezek felbecsülhetetlen segítséget és előnyöket jelentenek,

hiszen ha csak az iménti példát
mint legegyszerűbb esetet ves�szük, az elektronikus adatnyilvántartásnál nincs szükség hatalmas
dokumentumtárolókra, egy akta
keresésekor nem kell ábécésorrendben átnézni a nyilvántartást,
nemcsak egyféle szempontból –
jellemzően név alapján – lehet keresni, hanem bármely nyilvántartott adat szerint (például életkor,
foglalkozás, iskolai végzettség
stb.), továbbá néhány gombnyomással statisztikai kimutatások
készíthetők, ezáltal a vállalkozás
működését befolyásoló tendenciák előre jelezhetők (például a
dolgozók átlagéletkoráról, a vállalat esetleges elöregedéséről, az
iskolai végzettség szerinti eloszlásról stb.).

Természetesen egy vállalatirányítási rendszer nem egyszerűen
adatnyilvántartásra szolgál, hanem jóval többrétű funkciót lát el.
A Paksi Atomerőműben két nagy,
a vállalatirányítást támogató szoftvert alkalmaznak.
Az egyik az SAP (a rövidítés az
eredetileg egy valós idejű adatfeldolgozást megvalósító szoftverfejlesztésre létrejött vállalkozás profiljának kezdőbetűiből
származik: Systems, Analysis and
Program Development). Az SAP
az egyik legelterjedtebb vállalatirányítási rendszer a világon. Különböző, külön-külön is megvásárolható, illetve az adott vállalat
sajátosságainak megfelelően fejleszthető, alakítható modulokból
építkezik. A Paksi Atomerőmű-
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ben a gazdasági, logisztikai terület menedzselésében használják,
például a számviteli, könyvelési,
pénzügyi, számlakezelési, anyaggazdálkodási, készletvezetési, beszerzési, értékesítési folyamatok
támogatására.
Egy másik nagy, nukleárisiparspecifikus vállalatirányítási rendszer az Asset Suite (régebbi nevén PassPort). A szintén többféle,
a sajátosságoknak megfelelően
testre szabható modulokból álló
rendszert az atomerőműben a
műszaki terület irányítására alkalmazzák, tehát azon a területen,
ami a villamosenergia-termelés
lényegi tevékenységeit öleli fel.
Többek között olyan folyamatokat
támogat, mint a munkairányítás,
karbantartási és üzemviteli tevékenységek, műszaki rendszerek,
rendszerelemek jelölési szisztémájának kezelése (az úgynevezett
alfanumerikus jelölési rendszer),
berendezés-élettörténeti adatok
kezelése, minőség-ellenőrzés, dozimetriai, illetve sugárvédelmi tevékenységek, műszaki változások

(átalakítások, fejlesztések) előkészítése, hibanaplózás, beszerzés,
raktározás, dokumentációkezelés,
berendezéskizárás, projektirányítás és feladatkövetés.
Az AS6-rendszer kapcsán ugyanakkor szólni kell annak küszöbön
álló fejlesztéséről, illetve kiváltásáról is, amely szorosan kapcsolódik
a Paksi Atomerőmű egyik, ha nem a
legnagyobb jelenlegi innovációjához, a Termelési Alrendszer Működésfejlesztéséhez (TAMF). Amint
arról az Atomerőmű magazinban
is többször beszámoltunk már, 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 – jelentős részben a humánerőforrás-gazdálkodási területen
várható – feladatok sikeres megoldását. Az amerikai Nuclear Energy
Institute, az EUCG és INPO intézetek által kifejlesztett – és a világ
atomerőműveinek nagy részében,
így a szlovák és cseh, VVER-440
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típusú blokkal üzemelő létesítmények által már adaptált – Standard
Nuclear Performance Modellnek a
Paksi Atomerőmű saját igényeikre
történő személyre szabásával létrejövő folyamatirányítási rendszer
bevezetése szorosan összefügg
az AS6 lejáró licence miatt szükségszerűen végrehajtandó informatikai fejlesztéssel. A megújuló
termelési alrendszer észszerűsíteni és korszerűsíteni fogja a mérnöki, munkairányítási folyamatokat
és azok adminisztrációját, néhány
ponton változást eredményez a
szervezeti struktúrában is.
A fentiek keretében a közelítőleg
tízéves AS6-rendszert annak továbbfejlesztett verziója, az AS9rendszer fogja felváltani. Az AS9,
túl azon, hogy természetesen a
megújuló termelési alrendszer folyamataihoz,
tevékenységeihez
fog illeszkedni, kezeli az AS6-rendszernek az eddigi alkalmazása során tapasztalt hátrányait is, így a
viszonylag lassú működést és az
egyes funkciók nehézkes kezelhetőségét is.
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Véradás – az élet forrása
Susán Janka | Fotó: internet
Április elején az atomerőműben vettem részt véradáson, most sikerült először, pedig már néhány éve
készülök rá. Amikor pár napra rá váratlanul megkaptam az Országos Vérellátó Szolgálat sms-ét nagyon
meglepődtem, de elmondani sem tudom, milyen jó érzés volt olvasni a következőket: „Köszönjük, hogy
véradásával hozzájárult egy beteg gyógyulásához! Az Ön által adott vért a tegnapi napon szállították
ki a kórházba! Szép napot! :) OVSZ” Tényleg széppé tette ez a napomat, és ezt az érzést legtöbbünk
átélheti.

Tudom, vannak néhányan, akiket
megvisel a vér látványa, a vérvétel
procedúrája, nos, ők ne próbálkozzanak, ők felmentést kapnak.
A múltkor egy kolléganő mesélte, hogy ő ilyen típus, de egyszer
azért mégis nekifutott. Sajnos a
véradás közben is rosszul lett, de

még akkor is, amikor jó pár óra
múlva a kötést vette le a szúrás helyéről.
Én is tartottam tőle, megmondom
őszintén, de valahogy az utóbbi
időben egyre inkább vonzott, míg
végül elmentem. A vérvétel előtti
állapotfelmérésen kiderült, nem

vehetek részt, mert nemrég volt
egy kisebb műtétem, és ez kizáró
ok. Aztán legközelebb már eljutottam a próbavérvételig, de akkor
meg a hemoglobinszintem volt
alacsony a véradáshoz. De nemrég minden összejött! Kitöltöttem
a kérdőívet, amiben megkérdezik
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a gyógyszerérintettséget, a fertőző betegségeket (köztük a herpesz
is kizáró lehet, ha egy hónapon belül estünk át rajta), a külföldi helyeket, ahol jártunk. Utána ujjbegyből
vesznek egy cseppnyi vért, amiből
megállapítják a hemoglobin szintjét, és még egy orvos is megvizsgál.
Majd megkapjuk a három kis műanyag tasakot, amibe az egyenként másfél deci vér kerül, és beülhetünk a kényelmes „nyugágyba”.
Először levesznek háromampullányi vért, ami szintén az ellenőrzéshez kell, mert csak akkor kaphatja
meg egy beteg, ha ez az ellenőrzés is sikeres volt. Ekkor kezdődik
az „igazi” vérvétel. Közben kapunk
egy labdát, hogy annak nyomogatásával is segítsük a vér áramlását.
Nálam erre nem is volt szükség,
mert öt-hat perc alatt végeztem.
Ilyen hamar? – merült fel bennem,
valahogy hosszabb időre számítottam. Ebéd előtt mentem, amit
nem jól tettem, azt éreztem, hogy
egy kicsit eltompul a fejem. Ekkor
a nővérke feljebb emelte a lábtartót, pár percig úgy pihentem,
közben megittam a maradék vizet,
majd két fokozatban leengedte
a széket, és simán felálltam, nem
történt semmi baj.
A következő két napban figyeltem magamat, fáradékonyabb vagyok-e. De szerencsére egyáltalán
nem, sőt néhány nap múlva még
energikusabb is lettem. Állítólag
jót tesz, ha a vérvétellel frissítésre
késztetjük a vérképző szerveinket.
Etessyné
Kovács
Zsuzsanna
48-szoros véradó, az erőműves
véradások szervezője – 2017-ben
a vöröskeresztes munkájáért kitüntetésben részesült
–– Mióta szerveznek az erőműben
vérvételt, és milyen gyakorisággal?

–– 1985 óta dolgozom az erőműben, azóta foglalkozom a véradások szervezésével. 2017-ig évente
háromszor szerveztünk, 2018-ban
négyszer, és idénre is négyet tervezünk.
–– Hányan adnak vért alkalmanként?
–– A legutóbbin összesen 133 fő
vett részt, ebből 13-an első véradóként. Alkalmanként nagyjából
ehhez hasonlóan alakul a létszám.
2019-ben kétszer irányított véradást is szerveztünk, akkor 175-en
jöttek, mert ha kell, akkor szívesen
segítenek az emberek.
–– Változik-e a véradók köre, csatlakoznak fiatalabbak is? Szívesen
jönnek a kollégák?
–– Van egy bizonyos kör, akik évről
évre visszatérők, és mindig vannak
újak, akik jó érzéssel távoznak, és
ígéretet tesznek, hogy jönnek legközelebb is. Minden alkalom na-
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gyon jó hangulatban telik, ehhez
nagyban hozzájárul az OVSZ munkatársainak kedvessége.
–– Hányadik véradásnál tartanak
a rutinosak, a legtöbbször vért
adók?
–– A Vöröskereszt szervezésében
hagyományosan októberben van
a díjátadás, ahol az adott évben
betöltött
30-40-50-60-70-75-80
és a fölötti véradókat ünnepeljük. Az erőműben többen vannak
70-75-80-szorosok.
–– Miért érzed fontosnak a véradást?
–– Számomra nagyon sokat jelent az önkéntes segítség, 48-szoros véradó vagyok. Hihetetlenül
jól esik, amikor véradás után pár
nappal kapom az sms-t, és megköszönve tudatják velem, hogy
hozzájárultam egy beteg gyógyulásához.
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Dr. Sztrida Emese foglalkozásegészségügyi szakorvos, háziorvos – A véradás hatásai szervezetünkre
A donorok (véradók) szűrése egyrészt a recipiens (fogadószervezet)
védelme miatt fontos, másrészt
azért nagyon lényeges, mert a
véradás jelentősen megterheli a
szervezetet. A levett vér mennyisége 450 ml ±10%, ehhez a mennyiséghez tartalmaz alvadásgátló és
konzerválóoldatot a vérvételi zsák.
Ez a magyarázata annak, hogy
50 kg a minimális testtömeg a véradóknál, mert a szervezetben keringő kb. 5 l vér max. 10%-a lehet

a levett vérmennyiség. Két véradás
között minimum 56 napnak kell eltelnie. Nők fogamzóképes korban
évi 3, a menopausa után évi 4 alkalommal, férfiak évente 5 alkalommal adhatnak vért 18–65 éves
kor között. Nők véradása abortusz
után 6 hónapig, szülés után 9 hónapig nem javasolt. A véradást
követően tartózkodni kell a megterhelő fizikai aktivitástól. A diagnosztikus vérvétellel ellentétben
véradás előtt és után javasolt enni,
inni a rosszullét elkerülése érdekében. Időszakos munkaalkalmassági vizsgálatkor tanácsos jelezni,
ha a munkavállaló a közelmúltban

vért adott, mert gyakran találkozunk emiatt rosszabb vérképpel.
A véradás előtti kérdőív kitöltésekor, valamint az orvos kérdéseinek
megválaszolásakor az őszinteség
nagyon fontos, mert bizonyos betegségek lehetnek még lappangó
szakaszban, amit a diagnosztika
ebben a stádiumban nem ismer fel.
Cserenyecz-Lehmann Katalin –
először személyes érintettségből
adott vért
–– Miért érzed fontosnak a véradást?
–– Személyes érintettség miatt
adtam vért először. Ez nem is volt
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olyan régen, csak pár éve. A vér
látványától vagy a módszertől sosem féltem, csak az elhatározás és
a kezdők bátorsága hiányzott. Pedig semmibe nem kerül az egész,
csak tényleg egy elhatározásba.
Persze nőként más véradási szabályok vonatkoznak ránk, erre azért
figyelni kell.
–– Hányszor adtál már vért?
–– Eddig körülbelül háromszor
vagy négyszer, ami tudom, nem
olyan sok, de ha arra gondolok,
hogy ezekkel már én is segíthettem valakiknek (és reményt adva
családtagjaiknak), akkor igenis
nagy dolog.
–– Milyen hatással van rád egy
véradás? Mennyire megterhelő
részt venni rajta?

–– Minden alkalommal nagyon
szoktam izgulni. Nem a vér látványától félek, nem erre gondolok.
Ilyenkor jobban odafigyelek arra,
hogyan étkezem és sok folyadékot
igyak véradás előtt. Megvizsgálják
az embert, kérdéseket tesznek fel,
de egyetlen kizáró ok miatt lehet,
hogy az alkalommal nem is adhatok vért – nekem volt már ilyen
esetem, és az nagyon lehangoló
tud lenni. Egyébként mindig betartom a szakemberek tanácsát, és
eddig még nem volt semmi gond
véradás alatt és után sem.
–– Elmesélnéd a személyes érintettséged?
–– Az első véradásommal egy ismerősnek segítettem. Második
alkalommal az ikertestvéremnek

Ki lehet véradó?
Véradásra jelentkezhet minden 18 és 65 év közötti,
legalább 50 kg testsúlyú egészséges felnőtt.
Lehet-e enni, alkoholmentes folyadékot inni a
véradás előtt?
Igen, lehet enni, sőt kell, lehetőleg ne zsíros, nehéz ételt. Nagyon fontos, hogy elegendő folyadékot igyon a donor. Ha ezt nem tette meg, akkor
célszerű a véradás előtt a véradóknak kikészített
folyadékból hozzávetőleg fél litert elfogyasztani.
Ha nem evett, akkor néhány darab kekszet is célszerű enni.
Évente hányszor lehet vért adni?
Férfiak akár 5-ször, nők maximum 4-szer adhatnak
vért.
Mennyi időnek kell eltelnie két teljes véradás
között?
Legkevesebb 56 nap.
Milyen igazolványt kell bemutatni?
Fényképes igazolványt kell bemutatni az adatok
felvételéhez, pl. személyigazolvány, diákigazol-
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gyűjtöttünk, mert váratlanul leukémiás lett. Testvérem azóta a
gyógyulás útjára lépett, ami az ő
hatalmas kitartásának, a sok-sok
jó szándékú véradónak – nem beszélve a csontvelődonorjáról –, az
orvosoknak és még jó pár embernek, valamint valami magasabb
rendűnek is köszönhető. Az utóbbit nem, de az előbbieket mi magunk is befolyásolni tudjuk, tehát
ne féljünk vért adni! Az, hogy itt
vagyunk, egészségesek vagyunk,
nem természetes, magától értetődő dolog. Mindenkinek (ismerősnek és ismeretlennek) esélyt kell
adni a gyógyulásra, mert mindenkit szeret és haza vár valaki.

vány, jogosítvány, útlevél valamint a tajkártyát és
a lakcímkártyát is vinni kell.
Miről kell nyilatkoznia a véradónak?
Arról, hogy vérét alkalmasnak tartja arra, hogy betegeknek beadják gyógyítási célból. Hozzájárul-e,
hogy adatai a Magyar Vöröskereszt nyilvántartásába kerüljenek, kizárólag donortoborzás céljából. Kitölti a kérdőívet, amely a donor életvitelére,
betegségeire, gyógyszerszedési szokásaira kérdez. Ha nem értelmezhetőek a kérdések, forduljon bizalommal a kivizsgáló orvoshoz. Csak ő az
illetékes abban, hogy a felvetődött kérdéseket,
bizonytalan válaszokat együtt értelmezzék.
Minden véradás előtt van orvosi vizsgálat?
Igen. A véradásra való alkalmasságot jelenleg Magyarországon mindig orvos dönti el, a leendő véradó részletes kikérdezése – korábbi és jelenlegi
betegségeiről, egészségi állapotáról – és fizikális
vizsgálata után. Az orvosi vizsgálat vérnyomásmérésből, szív-tüdő meghallgatásából, a nyaki nyirokcsomók tapintásából, a látható nyálkahártyák
megtekintéséből áll.

Forrás: ovsz.hu
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Biztonság a köbön
Vadai Zsuzsa | Fotó: saját archívum

Józsa Sándor
–– Mikor kezdtél az erőműben
dolgozni?
–– Balatonfűzfőn éltünk a feleségemmel, és 1978-ban egy újsághirdetésre jelentkeztem az Paksi
Atomerőmű Vállalathoz. Technikusként felvettek a Karbantartási
Osztályra karbantartónak. Kaptunk lakást a lakótelepen, ahol 13
évet laktunk, közben vettünk Dunaszentgyörgyön egy házat. Akkor még az 1. blokk a mínusz hat
méteren volt, és karbantartási feladatok csak a kazánházban voltak.
Az építkezésen rengeteg szakipari
munka volt, az emberek felvétele
folyamatosan történt, így kölcsönadtak bennünket az ERŐKAR-nak
olyan céllal, hogy ismerjük meg
a gyártási folyamatokat. Részese voltam a falcellák gyártásának.
A táblalemezek közé betonhálók
voltak hegesztve, és azokat öntötték be betonnal. Később a Ganz
MÁVAG közreműködésével építettük a vízkivételi művet, amelynek a
betonváza volt kiöntve. Ott a zsiliptáblákat, a síneket, szivattyúkat
segítettük beszerelni. Elkezdődött
a nullrevízió, ami azt jelentette,
hogy a beérkezett berendezéseket átvizsgáltuk, megtisztítottuk,
nyomáspróbáztuk, majd egyedi
azonosítókkal láttuk el, és ezek
után lehetett csak beépíteni.
Primer körös biztonsági szelepes
csoportvezetőként minden évben

az összes berendezést ellenőriztük és nyomáspróbáztuk. A folyamatos tanulás mellett saját magam is oktattam a fiatalokat, de
háromévente nekünk is számot
kellett adni a hatóság előtt a tudásunkról. A szakmai versenyeken
dobogós helyeket értem el, megkaptam a kiváló karbantartói díjat
és a Céggyűrű kitüntetést. Primer
körös armatúrás művezetőként
dolgoztam az utolsó két évtizedben, és vonultam nyugdíjba 2016ban. Az erőműben felelősségteljes munkám volt, megtaláltam a
számításomat, a munkámban az
élvezetet, a lehetőséget a tanulás-

ra, a 38 év tartalmas volt. Nagyon
jó kollégáim voltak, megbíztunk
egymásban.
Többször voltam külföldi kiküldetésben – Oroszország, Csehszlovákia, Németország, Svájc,
Franciaország –, ahol a tartalék
alkatrészeket és komplett armatúrákat vettük át. Mondják most
a rabszolgatörvényt, ha úgy ves�szük, mi is a szerint dolgoztunk,
nagyon sokat túlóráztunk, de akartunk is. Hiszen fiatalként akkor kellett megalapozni a családunk és a
gyerekeink jövőjét, és így tudtuk
a gyerekeinket segíteni. Nyugodtan vihetjük az unokákat nyaralni, a
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nyugdíjas éveimet is biztonságban
élhetem.
A családból Peti és Tibor fiunk
és Zsolt unokánk is az erőműben
dolgozik, hasonló területen, ahol
én dolgoztam. Folyamatosan figyelemmel kísérem őket, de volt,
amikor az ifjú titánok kérdeztek
szakmai dolgokat tőlem. Akkor
elővettem a régi oktatásra készített jegyzeteimet, műszaki rajzaimat, és elmondtam nekik a felvetett kérdésekre a választ.
–– Kérlek, mutasd be a családod!
–– Népes családunk van, a feleségemmel, Erzsikével 21 éve élünk
együtt, már ő is nyugdíjas. Az első
feleségem elhunyt, amikor összeházasodtunk, már volt két fia, Zsolti és Attila, ők a nevelt fiaim, és van
a közös fiunk, Peti.
Az idősebb nevelt fiam, Zsolti pár
éve elhunyt, ő is az erőműben dolgozott. A fia, Zsolti (25), az unokánk Györkönyben él a családjával, szintén az erőműben dolgozik.
Neki van egy kislánya, Zsófika – a
dédunokánk –, és most augusztusban várják a második kislányukat.
Attila (47) fiam Szekszárdon él, az
E.ON villanyszerelője, a kislánya,
Eszter (17) unokánk, az ESZI tanulója.
Peti (40) fiam szintén az erőműben
dolgozik, Rácalmáson él a feleségével és két kislányukkal, Larával
(8) és Mírával (5).
A feleségemnek, Erzsikének van
egy lánya, Edina és egy fia, Tibor.
Edina (43) Csepelen él a családjával, és a SOTE koraszülött osztályán ápolónőként dolgozik, a kisfia
Peti (14) most végez az általános iskolában. Tibor (38) fia Szekszárdon
él, és az atomerőműben dolgozik,
és aktív maratonfutó.
Összesítve öt gyerekünk, öt unokánk és egy dédunokánk van.
–– Mivel töltitek a napjaitokat?

–– Több dolgunk van, mint amikor aktív korunkban dolgoztunk.
Feleségem halála után, amikor Erzsikével összeismerkedtünk, hét
közben az ő szekszárdi lakásában
éltünk, a hétvégéket Dunaszentgyörgyön töltöttük. A gyerekeink
már önállóak voltak, nyugdíjas
éveinkre végre kiköltöztünk.
A ház körüli tennivalókat, felújításokat, karbantartásokat magam
végzem. Tulajdonképpen állandó
üzemben vagyok, a gyerekeknél
vagy itthon. A lakás- és házfelújításokban segítem a családomat, és
érvényesítem az „atomerőműves
biztonsági szelepes betegségem”,
amit háromszoros biztonságnak
hívnak, vagyis mindenben igyekszem a legnagyobb biztonsági
üzemeltetés elérését. A víz- és a
villanyvezetékek is háromszor vastagabbak, mint a szokványos, ezt
szakmai ártalomnak lehet mondani. A háromszoros biztonság a házunk fűtési rendszerénél és a melegvíz-ellátásánál is érvényesül.
Az autók szerelését, karbantartását az egész családban én végzem.
Van egy fűthető garázsom, így az
időjárás nem zavar, ha szerelni kell.
Két autónk van, ami nem flancból, hanem a család folyamatos
gépkocsi-biztosítását
szolgálja.
Szervizautót, azaz csereautót biztosítok, attól függ, ki merre akar
közlekedni, mert az egyikhez autópálya-matrica is van. Ha bármelyik
fiunknak autógondja van, jön, és
viszi a csereautót. Papa, te ráérsz,
mondják, és itt hagyják javításra
vagy a műszaki vizsga felkészítésére a kocsit, majd a vizsgáztatást lebonyolítom, és lehet visszacserélni
az autót.
Szeretünk kirándulni, utazni, szívesen megyünk wellnessbe, gyógyfürdőbe, többször elkísérjük Tibort futni, mert egy-egy maraton
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után fárasztó lenne 2-300 km-ről
hazavezetni. Jövő héten utazunk
Peti fiunk családjával Balatonfüredre, és egy napra a kislányunokáinkkal kirándulunk Kehidakustányba. Az unokák a szünetekben
szívesen jönnek hozzánk, mindig
programokat szervezünk nekik.
Kicsi veteményes kertünk és nagy
udvarunk van, ahol mindig van
munka.
–– Mikor vannak a családi összejövetelek?
–– Karácsonykor, húsvétkor, születésnapokon együtt ünnepel a népes családunk. A menübe szeretjük beilleszteni a kívánságokat is,
de a mama húslevese és a rántott
csirkecomb állandó. Karácsonykor
a töltött káposzta, most húsvétkor
a papaféle pacalpörkölt, stefánia
vagdalt, köretek, saláták, sütemények.
–– Más hobbitok?
–– Erzsike: – Sanyi felnyitja az autó-motorháztetőt, és keres valami hibát, máris a hobbijának él.
Én a virágokat nagyon szeretem,
és ilyenkor sok tennivalót adnak,
pihenésként szívesen fejtek rejtvényt és szörfözöm az interneten.

Nyugdíjba vonult
kollégáink
2019. április
Szőcs Péter beruházási programvezető
VIG MVIGH PFO
Scherczer János karbantartó műszerész
KAIG KAFO AKO
Darnai István gépi forgácsoló
KAIG SZFO GSZO
Májer Bertalan művezető
KAIG ÜFFO BRO
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„Nem vagyok unatkozó típus”
Orbán Ottilia | Fotó: Bodajki Ákos

Makai János

A Szimulátorosztály csoportvezetője
–– 18 évesen belecsöppeni valami ismeretlenbe, hát nem lehetett
könnyű. Hogyan illeszkedtél be az
akkori közösségbe, ahova kerültél?
–– Amikor az általános iskolában
végeztem, ott volt a kérdés, hogy
hova menjek továbbtanulni. Akkor
a vegyipari gépészeti szakközépiskolában, Pécsett volt atomerőművi gépészeti szak. Rengetegen
voltunk innen Paksról és a környékről, szinte mindenki az atomerőművi gépész szakra járt, kivéve
engem, én egyedül a vegyipari
gépészre. Mert az én Apám rettenetesen bölcs volt, azt mondta:
„Fiam, atomerőművi gépészként
csak az ország egyetlen atomerőművében dolgozhatsz, vegyipariként pedig elhelyezkedhetsz
bárhol.” Ennek ellenére itt vagyok
azóta is.
A pécsi vegyipari gépészeti szakközépiskola elvégzését követően
nyertem felvételt gépész munkakörben a Turbinaosztályra 1985.
augusztus 1-jén. Szerencsém volt,
mert mindjárt a 3. blokk technológiai rendszereinek üzembe helyezési munkálatainak közepébe
csöppentem.
Az első érzésem, amikor bekísértek, az az volt, hogy hogyan fogok innen kijutni. Az a hatalmas
és monumentális épületcsarnok,

a rendszerek, a folyosók, amiken
keresztül bevezettek a leendő
munkahelyemre, azon tanakodtam, hogy én innen nem fogok
tudni egyedül kimenni. Ez volt az
első élményem. Egyébként a kollégák nagyon jól fogadtak. Lovász
Sándor volt a főgépészem, hozzá kerültem, ő mindjárt tanítani akart engem, azt láttam, hogy
hatalmas volt benne a vágy, hogy
átadja nekem a szükséges ismereteket. Mellette a kollégák is, akikhez kerültem. Ők már nincsenek
itt az erőműben, jellemzően én
voltam a legfiatalabb a csapatban, aki odakerült a műszakba.
A 3. blokk 1986-ban indult, és én
1985 augusztusába odakerültem,
viszonylag már jó készültségi állapotban volt a blokk, de jelentős
munka volt még hátra. Ami megmaradt bennem, az az, hogy a téli
időszakban a 4. blokki csarnok
tulajdonképpen még üres volt.
Ott még nagyon sok technológiai
rendszer hiányzott, és oda is kellett mennünk. Tehát télen a pincében kellett mérnünk, hogy hány
fok van, vagy hogy a már meglévő rendszerelemek, amik ki voltak
építve és esetleg már fel voltak
töltve, nem fagynak-e el. Akkor, 18
évesen nagyon siettem végigérni
a körrel, amit óránként meg kellett tenni. Azért hajnali kettőkor

végigmenni a pincében, egy üres
gépházban, elég ijesztő volt.
–– Mit szóltál a műszakozáshoz?
Egy fiatal srác a hétvégéket szórakozással, csajozással szerette volna tölteni. Te nem?
–– Nem, sőt olyannyira nem, hogy
akik akkor kezdtünk, korombeliek,
dolgozni, a többség kihasználta az
utolsó nyári szünetet, és szeptember elsejével kezdett, én meg augusztus elsején. Abszolút rá voltam készülve a feladatra, nagyon
vártam, érdekelt az egész. Ugyanakkor furcsa volt műszakban nagyon fiatalként ott lenni. Mindenki
tegezett mindenkit, mint ahogy
most is szokás. Két embert magáztam összesen amióta itt vagyok, Orbán Bandi bát és Sztrida
Feri bát, az akkori osztályvezetőnket. Eltelt nem egészen egy év, a
tanfolyamokat és vizsgákat le kell
tenni, akkor nem voltam egészen
19 éves.
Vizsgázott gépészként átkerültem a szintén üzembe helyezés
alatt álló 4. blokkra. Az üzembe
helyezés alatt itt töltött első évek
nagyon hasznosak voltak, hiszen
olyan tapasztalatokra tettem
szert, az egyes főberendezéseket
úgy tudtam megtekinteni, ahogyan ma már nemigen van lehetőség. Szerettem azt az időszakot,
úgy láttam, mindenki lelkes volt
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körülöttem, talán volt is egyfajta ki
nem mondott versengés, hogy ki
tud többet a szekunder köri technológiáról.
1988 szeptemberében turbinaoperátori vizsgát tettem, és rövid időre a 2. blokkra kerültem,
majd a katonaságot követően
már ismét a 4. blokki „D” műszakban voltam, és szerencsémre az
1993-as turbinafőgépészi vizsga
után is maradhattam a saját műszakomban. Nagyon jó kis csapat

kunder köri rendszertechnológus
munkakörbe kerültem.
A következő mintegy két évet az
átszervezések koraként éltem
meg, rövid időre delegáltként a
Turbinaosztályon
tevékenykedtem technológusként, majd vis�sza az RTO-ra, de nagyon rövid
idő múlva már a Technológiai
Oktatási Osztályon (TEOO) találtam magam. A jelenlegi osztályvezetőm, Kaszás Kálmán keresett
meg, nincs-e kedvem az oktatási

volt, azt gondolom, jó egységet
alkottunk mind a gépész, mind
pedig a blokkvezénylői kollégákkal. Abban az időben nagyon statikus volt a létszám, fejből tudtam,
hogy a négy blokkon az egyes műszakokban kikből áll a személyzet.
Ma már nem gondolom, hogy ez
lehetséges volna, olyan gyorsan
változik minden.
1999-ben adódott egy lehetőség
„kijutni” délelőttös munkakörbe
a Rendszertechnikai Osztályra
(RTO), és mivel a fiam még egészen kicsi volt, a műszakozás pedig megnehezítette a család mindennapjait, meg is ragadtam az
alkalmat. Így a továbbiakban sze-

területen dolgozni. Így kerültem
2001 januárjától szakterületi instruktorként a Karbantartó Gyakorló Központba. 2003-ban az üzemviteli képzés az oktatóközpontba
költözött, a Szimulátorosztály részeként.
2016 augusztusától csoportvezetői feladatkörrel bíztak meg.
Feladatom meglehetősen sokrétű, így aztán mindig bőven akad
tennivaló, szerencsére azonban
a közvetlen kollégákkal elég jó
kollektívát alkotunk, mindenben
igyekszünk egymás munkáját segíteni. Az elmúlt évek munkájának
elismeréseként 2018-ban Igazgatósági Nívódíjban részesültem.
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Nem vagyok tősgyökeres paksi,
de ötéves korom óta itt élek, itt
nőttem fel. Mivel az akkoriban a
Kishegyi úton épült első társasházak egyikébe költöztünk, végignéztem a lakótelep építését, fokozatos fejlődését. Jelenleg is egy
a lakótelep közelében lévő családi házban élünk párommal és két
gyermekemmel. Milán mérnökinformatikusnak készül a Budapesti
Műszaki Egyetemen, Kíra pedig a
helyi gimnáziumba jár.
Nem igazán vagyok az az unatkozó típus, így aztán szabadidőmben mindig találok magamnak elfoglaltságot. Különösen szeretek
túrázni, nem nagyobb szervezett
csoportokkal, inkább csak szűkebb körben, családdal vagy barátokkal. Ezenkívül a fotózás is érdekel, nem mintha tapasztalt fotós
lennék, de különösen szeretem.
A jövőben elsődleges célom, segíteni a gyermekeimnek elindulni
az ún. nagybetűs életben. Ha ez
megnyugtatóan sikerül, akkor én
már elégedett vagyok.
–– Ha visszaforgathatnád az idő
kerekét, ugyanezt az utat járnád
végig? A mostani éned üzenne a
18 évesnek valamit?
–– Nem ugyanígy csinálnék mindent, de én nem választanék más
helyet. Maximálisan elégedett vagyok azzal, hogy ide jöttem. Szerencsésnek érzem magam. Még
úgy is, hogy ma már nem divat azt
mondani, hogy egy munkahelyes
vagyok. Ha azt mondod egy mai
fiatalnak, hogy én közel 35 éve
itt dolgozom, akkor néz rám, és
azt mondja, hogy ilyet nem szabad csinálni. Azt csinálnám másként, hogy sokkal tudatosabbnak
kellett volna lenni, sokkal inkább
tanulni. Tudatosabban építeni a
szakmai fejlődést. Na, ezt másként
csinálnám.
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Egyesület születik
Tóth Márton | Fotó: Molnár Gyula
Több mint négy évtizeddel ezelőtt formálódott egy új közösség, amely várossá tette az addigi községet, az atomerőmű miatt Paksra költöző gyerekek-nők-férfiak megváltoztatták az addigi arculatot, életformát. És keresték a kikapcsolódást, szórakozást is, ami miatt adta magát az Atomerőmű Sportegyesület 40 esztendővel ezelőtti megalapítása, ami teret adott a közösségi élményeknek. De kik is voltak a
zászlóvivői az egyes szakosztályoknak?

Vízre szállás
A sportba áramló pénzek miatt
egyre-másra alakulnak kajak-kenu
klubok Magyarországon. Amelyik
gyökeret tud ereszteni, az fog tudni egy olyan közösségi hellyé, nevelőegyesületté válni, amilyen a 40
évvel ezelőtt megalakult ASE kajak-kenu szakosztályára ma jellemző. Sok paksi a csónakház stégjén
száll vízre, hogy átérjen a szemben

lévő Miami Beachre, sokan mulattak már a csónakházban, sokan
találkoznak velünk a Duna-parton
sétálva, esetleg egy-egy világversenyről hozott eredmény kapcsán
hallani rólunk, ami már-már megszokottá vált az előző évtizedek sikerei miatt – pedig minden egyes
érem mögé kőkemény munkát kell
beletenni. De honnan is indultunk?
A szakosztályt Tímár Géza és Kováts Balázs alapították 1979-ben

azzal a céllal, hogy az atomerőművet építő, majd üzemeltető dolgozók éljenek a Duna közelségéből
adódó lehetőségekkel. A hajótárolót az ERBE egykori raktárépületéből alakították ki.
Szabó Tamás volt az, aki a tömegsport mellé szinte már a kezdetektől behozta a versenysportot
is. 1980-ban bekapcsolódtunk a
Magyar Kajak-Kenu Szövetség versenyrendszerébe, és 1982-ben az
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országos bajnokságon a Balczer–
Szabó serdülő kenupáros 500 méteren elért győzelmével is letettük
névjegyünket.
1982 őszén Tónió, azaz Hajba Antal mesteredző, kenus világbajnok
lett a szakosztályvezető, aki behozta a profi szemléletet a klubba:
fejlődött a sportolói gárda, a gyereklétszám is több mint háromszorosára nőtt, az országos egyesületi
rangsorban a 62. helyről a 28.-ra
léptünk előre. Ebben az időszakban Szalontai Károly látta el a kajak-, Papp Gábor pedig a kenuutánpótlásedzői feladatokat.
A sokasodó hazai sikerek mellett idővel a nemzetközi sikerek is
megjelentek, ami eredményezheti a mai sikerek evidenciának vételét.

Ippon
Pakson a cselgáncs népsportnak
számít, amely már a várossá válás
óta részét képezi a mindennapoknak. Az évről évre Pakson helyet
kapó Atomkupa és az azt követő
edzőtábor bizonyítja, hogy a világtérkép tatamiján is rajta vagyunk.
1979-ben Olasz Gyula és Váradi János 50 iskolással indította el
Paks cselgáncsszakosztályát, ahol
a profi szemléletet Tuncsik József
1982-es érkezése honosította meg,
az 1976-os olimpián bronzérmes,
Európa-bajnok judós felpörgette
a szakosztályt, és megalapozott a
későbbi világraszóló sikereknek.
1986-ban az ASE judoszakosztályának és a paksi Bezerédj Általános Iskolának a kapcsolata odáig
fejlődött, hogy a judooktatás hivatalosan is bekerült az iskola testnevelési tantervbe. Egy évre rá került
az egyesülethez Hangyási László,
aki 1989 óta vezetőedzője a szakosztálynak.

Zsákolj, ha tudsz!
A paksi kosárlabda messzebbre
mutat 40 évnél, ugyanis a második világháború után, 1946-ban a
kereskedelmi középiskolások már
pattogtattak, 1948-tól Szentesi
Alajos testnevelő tanár edzéseket
vezényelt, és tornákon is indult a
csapat.
A múltja már megvolt a korbballnak, és a sok új emberrel 1979-ben
a játék iránti igény is újra felkorbácsolódott, ezért értelemszerűen
az ASE egyik alapszakosztálya lett.
Nagy János játékos-edző nevéhez
fűződik a játék megszervezése,
ahol az atomerőmű dolgozói hobbiszinten űzték a sportágat.
A 80-as évek második felére született meg az elhatározás, hogy a kosárlabdát élsporttá tegyék: ennek
egyik első lépése Csűrös Dénes
szakosztályvezetői
megbízatása

volt. Ekkor kezdődött a játékosállomány izmosítása, ami a szakmai
munkában is hozta magával a profizmust: 1988-ban bemutatkoztunk
az első osztályban, aminek azóta is
stabil tagjai vagyunk, és 2019-ben
is dolgozunk az ötödik bajnoki cím
vagy kupagyőzelem megszerzésén.

És mégis kerek…
Paksnak van egy focicsapata,
a PSE, amit nem befolyásolt az
atomerőmű felépülése, és Pónya
József akkori vezérigazgató ezt a
status quó-t nem is akarta felrúgni:
az ASE alapításakor nem szerepelt
a futball a szakosztályok között,
csak 1983-ban került be oda.
Petrik Gyula volt az első elnöke a
szakosztálynak, amelynek felnőttcsapata Kővári István edző vezetésével alapítása évében megnyerte
a körzeti bajnokságot. Innen nem
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volt más hátra, csak előre, 1987ben NB III.-as csapattá érett az
ASE, majd 90-ben az NB II.-es indulást is megszerezte, Pusztai László,
Váczi László és Bodahelyi András
edzők irányítása alatt. 1993-tól
öt évig – a korábbi ellentétek elsimítása végett – a PSE-vel közös
labdarúgószakosztályként működött az ASE futballcsapata: ekkor
NB I.-es szereplésig vitték a fiúk.
Az 1998-1999-es bajnoki évben a
felnőttlabdarúgás megszűnt, immár két évtizede utánpótlás nevelő szakosztályként készíti fel a fiatal
futballistákat a klub.

Fehér, fekete
Egy olyan létesítménynél, mint az
atomerőmű, a szellemi sportokra nagy az igény, hiszen nagy koponyák, ha találkoznak… Az ASE
sakkszakosztálya 1982 óta neveli
fel a nagymestereket, és ad teret
a sportág iránt érdeklődők képzésének, ösztönzi az agytekervények
munkáját, karbantartja az elmét.
A szakosztály első vezetője Vinnay
István volt, a kezdeti években a
gyermek és ifjúsági sakkozók szakmai nevelésével, az utánpótlás
bázis megalapozásával foglalkoztak. Az edzői és játékosállomány
fokozatosan fejlődött, ebben az
időszakban aktív sakkozóink (és
edzőink) között volt Vidéki Sándor,
Molnár Béla, Mészáros Gyula, dr.
Hazai László, Csom István.
A 90-es években a fent említett
nevek mellett feltűntek a tanítványok, akik nagymesterekké értek:
közülük Ács Péter 1992-ben a 12
évesek között Európa-bajnok lett,
majd szépen menetelt tovább, és
adta a mattokat. Az állandóságot
képviseljük az NB I.-ben, 1997 óta
nélkülünk nem rendeznek bajnokságot.

Hol a király?

Pakson vannak olyan dolgok, amelyekre meglepődve néz az erre utazó
idegen: a világon egyedülálló sakkolimpiai emlékmű is ezen kuriózumok
sorába tartozik.
A világon máshol nem lehet találkozni még egy olyan jellegű szoborral,
amely oly módon tiszteleg a sakkozás művészete előtt, mint a paksi
Maróczy Géza sétányon álló szoborkomplexum.
Miért pont Paks?
A paksi iskola, az Atomerőmű Sportegyesület sakkszakosztálya jelentős
szerepet töltött és tölt be a hazai
sakkéletben, válogatott sportolók,
kiváló edzők és nemzetközi mesterek tologatták és tologatják a klubban és a versenytermekben a fekete
vagy fehér bábukat, mattot keresve.
A másik ok a szobor és a körülötte
lévő, szintén kőből faragott nyolc
ülőke és négy, sakktáblával fedett
asztal elkészítésének finanszírozása, illetve a város fogadókészsége.
Mivel Paks város önkormányzata és
a Paksi Atomerőmű is tárt karokkal
fogadta az ötletet, így az Pauer Gyula (1941–2012) szobrászművész keze
alatt elnyerte mai formáját.
Milyen is az a mai forma?

Ugyan már igencsak megkopott,
az emlékmű központi figurája az 5
méteres sakk-király, amely a sakkolimpiákon kiemelkedően szerepelt magyar játékosok aranyba
vésett névsorait tartalmazza. A
2000. október 21-én átadott emlékművön hat névsor – a férfiak
négyszer, a nők kétszer nyertek
sakkolimpiát – szerepelt, amely
2002-ben, a Bledben olimpiai
ezüstöt szerzők neveivel (köztük
Ács Péter paksi nagymesterrel)
bővült, ám a 2014-ben, Tromsöben olimpiai ezüstérmes sakkozók névsora még várat magára.

A szoborcsoport fekete gránitberakásként állandó árnyékot kapott, ami az átadás dátumához
kapcsolódik: az ezredforduló októberének 21. napján pont így vetette a Nap az árnyékot az ott kiállított alkotásokra.

Caissa lovagjai

Caissa egy erdei nimfa, a sakkozók múzsája, akinek csókja, mint
olyan, különösen fontos a stratégián, taktikán, machinációkon
elmélkedő játékosoknak. A Caissa-kitüntetést a Magyar Sakkszövetség és a Sakk-kultúráért Alapítvány alapította a sakk-kultúra
terjesztése, népszerűsítése és fejlesztése terén kifejtett erőfeszítések elismerésére. 2010-ben Paksra is került két díj, Caissa lovagja
lett a Paksi Atomerőmű (akkor Süli
János vezérigazgató képviselte)
és Paks városa (Hajdú János polgármester képviseletében).
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Szabadság, lehetőség
A szabadidős szakosztály egyes szakcsoportjainak
története egészen mélyre nyúlik vissza.
Az asztaliteniszesek a 70-es évek végén, 80-as évek
elején kezdtek felfutni, G. Szabó Pál és Novák Lajos
nevéhez köthetők az első ütések, 1984-ben már ASE
néven indultak a megyebajnokságban.
A rádióamatőröknél az ASE RSC elődjét (PAV-MHSZ
Rádióklub) 1984. szeptember 25-én Mach János alapította, a rádióklub telephelyét a helyi téesz 1986 tavaszán adta át, ahol az év őszére elkészült a jelenlegi
formájában látható kétszintes klubház.
Az ASE Sí Club 1995-ben alakult újjá a szabadidős
szakosztály berkein belül, noha már 1986 óta foglal-

Nyári táborok az ASE szakosztályaiban

Kajak-kenus tábor
Egy Duna mellett fekvő városban mindenkinek meg kell
ismerkednie a folyóval, amihez a kajak-kenus tábornál
jobbat nem találni. Az evezés mellett biciklizés, baseball,
strandolás, sok-sok játék várja a paksi csónakházba érkezőket, és extraként egy négynapos, ott alvós, kalandokkal teli vízitúra a Duna alsó szakaszán, Pakstól Mohácsig.
A tábor ideje: június 17–21., június 24–29. (vízitúrával),
július 1–5. A paksi programok 8:30-tól 17:30-ig tartanak.
Részvételi díj: 1. és 3. hétre egyesületi tagoknak 9000,- Ft,
külsősöknek 12 000,- Ft
Jelentkezés: Feil Imre 20/932-3589; feil.imre@gmail.com
Tóth Márton 20/588-5889; tothmarc@gmail.com
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koznak sítáborok szervezésével. A rendkívül aktív természetjárók már a hőskorban, 1979-ben csatlakoztak
az ASE-hoz, Perémi Ferenc irányításával.
1988-ban az Ürgemezőn lévő tekéző megépítése hozta magával a tekeszakcsoportot, amely 1990-ben,
Tóth József vezetésével alakult meg.
A kyokuhsin karatésok paksi múltja egészen 1983-ig
nyúlik vissza, és meghonosítása Fricz Attila érdeme.
Ugyan a labdarúgó-szakosztály csak 1983-ban kelt
életre, az öregfiúk már ’82-ben rúgták a bőrt, néhány
aktív pályafutását már befejezett játékos (Amtmann
Jenő, Kővári István, Sipos József, Jambrich István,
Kapus István és még sokan mások) gondolta úgy,
hogy heti gyakorisággal találkoznak egy kis örömfoci
erejéig.

Vitorlástábor
Ami a kajak-kenusoknak kellemetlen, az a vitrolástáborban nagyon is áhított vendég: a szél.
A tábor ideje: június 15–19. (Dombori), június 20–27.
(Dombori), június 30 – július 7. (OP kezdő gyerektábor),
július 8–14. (edzőtábor kalóz, Balatonfüred)
A táborok ottalvósak.
Részvételi díj: 35 000-, Ft/fő/hét
Jelentkezés:
Stadler Csaba Ferenc 20/965-5501; stadler@npp.hu
Kollár Károly 20/519-0328; kollarkari@gmail.com,
asevsc@gmail.com; vitorlas@npp.hu

56

RETRO

Helló, energia!
Orbán Ottilia

Energiaforrások a hétköznapi életben.
Az emberi elme csodálatos.
(Atomerőmű újság 1990. februári szám)

BABAHÍREK

Nevem: Tóth András
Születésem helye, ideje:
Pécs, 2019. március 3.
Születéskori súlyom: 3380 g
Hosszúságom: 52 cm
Testvérem: János, 8 éves
Anya: Tóthné Burai Krisztina, a
Vegyészeti Ellenőrzési Osztályon analitikus laboráns
Apa: Tóth Gábor, Vegyészeti
Technológiai Osztályon víztisztító-kezelő

Nevem: Halász Bálint
Születésem helye, ideje:
Szekszárd, 2019. január 8.
Születéskori súlyom: 2850 g
Hosszúságom: 50 cm
Első fiúgyermek vagyok a családban.
Testvéreim: Zsófia és Eszter
Anya: Halász Marianna, a tengelici Fakanál Ételház munkatársa
Apa: Halász Béla, a Reaktor- és Készülék-karbantartó
Osztályon nukleáris karbantartó lakatos

Nevem: Tumpek Réka
Születésem helye, ideje:
Budapest, 2019. február 5.
Születéskori súlyom: 3340 g
Hosszúságom: 52 cm
Első gyermek vagyok
a családban.
Anya: Tumpek-Loparits Jessica,
kézápoló és műkörömépítő
Apa: Tumpek Róbert, a Reaktorosztályon primer köri főgépész

Nevem: Meczker Petra
Születésem helye, ideje:
Szekszárd, 2019. február 21.
Születéskori súlyom: 3090 g
Hosszúságom: 54 cm
Testvérem: Máté, 2 éves
Anya: Meczker Bernadett,
SPAR Magyarországi Kft.
Apa: Meczker János,
Atomix Kft.
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Nevem: Czifra Lujza
Születésem helye, ideje:
Szekszárd, 2019. március 11.
Születéskori súlyom: 3300 g
Hosszúságom: 55 cm
Első gyermek vagyok
a családban.
Anya: László Lívia, a Tescónál
személyügyi specialista
(Kiskunhalas)
Apa: Czifra István, berendezésmérnök a Villamos Műszaki
Osztályon
Nevem:
Nepp Dominik
Születésem helye,
ideje: Szekszárd,
2019. március 13.
Születéskori súlyom:
2640 g
Hosszúságom: 51 cm
Első gyermek vagyok a családban.
Anya: Nepp-Kakstädter Gyöngyi, a Paksi II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskolában némettanár
Apa: Nepp Zsolt, a Projektfőosztályon projektvezető

Nevem: Lakatos Levente
Születésem helye, ideje: Pécs, 2019. március 21.
Születéskori súlyom: 3950 g, hosszúságom: 51 cm
Első gyermek vagyok a családban.
Anya: Lakatosné Klopcsik Diana,
a Madocsai Református Általános Iskolában testnevelő
Apa: Lakatos Dávid, a Külső Technológiai Osztályon
külső technológiai gépész
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MUNKATÁRSAINK

Gyászközlemények
Amtmann Jenőné (1952–2019)

2019. március 14-én, életének 67. évében
elhunyt Amtmann Jenőné, az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa.
1952. augusztus 27-én született Nyírbátorban. 1977. október 21-én vették fel a Paksi
Atomerőmű Vállalathoz. 2009. december
31-én történő korengedményes nyugdíjazásáig a Humánigazgatóság PADOSZszervezeténél érdekképviseleti ügyintéző munkakörben dolgozott. Temetése 2019. április 4-én, a taksonyi temetőben volt,
ahol családja, barátok, ismerősök, volt munkatársak vettek tőle
végső búcsút.

Rózsás Lajos (1955–2019)

2019. március 31-én, életének 64. évében
elhunyt Rózsás Lajos, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa. 1955. április 7-én
született Simontornyán. 1980. május 6-án
vették fel a Paksi Atomerőmű Vállalathoz.
2007. december 31-én történő korengedményes nyugdíjazásáig a Gépész Szerviz
Osztályon gépi forgácsolóként dolgozott.
Temetése 2019. április 6-án, a simontornyai temetőben volt,
ahol családja, barátok, ismerősök, volt munkatársak vettek tőle
végső búcsút.

Mármarosi Miklós (1935–2019)

2019. április 6-án, életének 84. évében elhunyt Mármarosi Miklós, az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa. 1935. december 4-én született Kaposváron. 1989. március 16-án vették fel a Paksi Atomerőmű
Vállalathoz. 1993. december 31-én történő
nyugdíjazásáig technológus munkakörben
dolgozott.
Temetése 2019. április 25-én, a pécsi temetőben volt, ahol családja, barátok, ismerősök, volt munkatársak vettek tőle végső
búcsút.

Klettlinger József (1954–2019)

2019. március 14-én, 65 éves korában elhunyt Klettlinger József, az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa. 1954. június
23-án született Németkéren. 1985. április
17-én vették fel a Paksi Atomerőmű Vállalathoz. 2007. december 31-én történő
korengedményes nyugdíjazásáig a KAIG
KAFO Turbina- és Forgógép-karbantartó
Osztályon dolgozott karbantartó lakatos munkakörben.
Temetése 2019. március 20-án, Németkéren, a hardi temetőben volt, ahol családja, barátok, ismerősök, volt munkatársak
vettek tőle végső búcsút.

Schreiner Ferenc (1950–2019)

2019. április 5-én, életének 68. évében
elhunyt Schreiner Ferenc, az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa. 1950. április
17-én született Pakson. 1986. január 1-jén
vették fel a Paksi Atomerőmű Vállalathoz.
2007. december 31-én történő korengedményes nyugdíjazásáig a Raktározási Osztályon dolgozott raktáros munkakörben.
Temetése 2019. április 11-én, a paksi evangélikus temetőben
volt, ahol családja, barátok, ismerősök, volt munkatársak vettek tőle végső búcsút.

Mészáros Gábor (1950–2019)

2019. április 7-én, 69 éves korában elhunyt
Mészáros Gábor, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa. 1950. január 11-én
született Debrecenben. 1983. június 27-én
vették fel a Paksi Atomerőmű Vállalathoz.
2006. december 31-én történő nyugdíjazásáig az Irányítástechnikai Üzemviteli
Osztályon dolgozott művezető munkakörben. Temetése 2019. április 15-én, a paksi református temetőben volt, ahol családja, barátok, ismerősök, volt munkatársak
vettek tőle végső búcsút.

Az atomerőmű dolgozói megőrzik elhunyt munkatársaik emlékét.

GONDOLATOK

(rém)Hírforrásaink
Prancz Zoltán | Fotó: internet
Nem mindegy, mit eszünk meg – sem szószerinti, sem átvitt értelemben. Sokan, amilyen igényesek az étkezés terén,
olyan igénytelenek a szellemi termékek fogyasztásában.
A kínálat bőséges az utóbbiak esetében is, ami önmagában nem probléma, hiszen a véleményalkotás és a szólás
szabadsága elidegeníthetetlen joga mindenkinek, és bár ez
olykor romboló is tud lenni, még mindig sokkal jobb, mintha
egy autoriter hatalom mondaná meg, miről mit kell gondolni.
Ugyanakkor a szabadság felelősséget is ró ránk, például abban, hogyan választjuk meg hírforrásainkat, milyen információknak adunk hitelt, és milyen kritériumok alapján. Lesújtó
állapotot tükröz e tekintetben, hogy a közelmúltban az Oxford Dictionaries a „post-truth” kifejezést választotta az év
szavának. A kifejezés szó szerint azt jelenti: „igazság utáni”;
amint ezt több magyar nyelvű médium is kifejtette, lényegében arra utal, hogy az objektivitás, a tények tárgyilagos
közlése kevésbé alkalmas a véleményformálásra, sokkal hatásosabb az érzelmi megközelítés (például rájátszás az előítéletekre, a lappangó vágyakra vagy félelmekre), az igaz és
hamis elemeket keverő manipulatív eszmefuttatás, demagóg érvelés. Hasonló kortünet, hogy például a társadalmipolitikai közbeszédben olyan fogalmak honosodtak meg,
mint az alternatív valóság vagy az alternatív tények, amelyek
jobbára a szimpla hazugság megszépítő kifejezései. Ezek a
jelenségek, illetve térhódításuk ugyanakkor nyilvánvalóan
nem tekinthetők valamiféle véletlen balesetnek, hanem a
befogadóoldalon levő tömegek felszínességét, igénytelenségét és kritikátlanságát, sőt mintegy a manipulációra való
felkínálkozását jelenítik meg. Más szóval a lovat megelőző
szekér esete áll fenn: sokan nem a pontos tájékozódás, a
többrétű információgyűjtés és a gondolati utak becsületes
végigjárása nyomán alkotnak véleményt (fenntartva természetesen a tévedés jogát), hanem éppen fordítva: a már eleve meglevő előítéleteiknek, vágyaiknak vagy félelmeiknek
megfelelő hírforrásokat keresnek – és persze ki-ki könnyen
meg is találja a szája íze szerint valót, ha máshol nem, hát az
internet sokszínű palettáján. Azonban míg önmagát bárki
könnyen becsaphatja (illetve becsapathatja), addig a valóságot nem lehet megerőszakolni: az előbb-utóbb visszarúg
(s minél később, annál nagyobbat).
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