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Dr. Kovács Antal
kommunikációs igazgató

Kedves Olvasók!
Decemberben az advent a várakozás ideje, számtalan értelemben. A természetben ekkor a leghosszabbak az éjszakák, a téli csendben és nyugalomban minden a tavaszra vár. A kereszténység számára várakozás ez
az időszak a karácsonyra – és hittől függetlenül azt hiszem, mindannyian
várjuk már azokat a bensőséges napokat, amikor a külvilágot kikapcsolva
a szeretteinkkel lehetünk, csak rájuk figyelhetünk.
Idén az advent és a karácsony is alighanem más lesz. Nem rosszabb, de
egészen biztosan másként kell készülnünk az ünnepre. Nem lesz rohanás,
bevásárlás a tömegben, de a kollégák köszöntése, a munkahelyi vacsorák
és évértékelések is elmaradnak. Felértékelődik majd az együttlét, hiszen
most, november végén egyáltalán nem biztos, hogy a családok, generációk közösen ünnepelhetnek, csak remélni tudjuk, hogy a járvány legsúlyosabb fázisa addig lecseng.
Decemberi lapszámunkban több irányból körüljárjuk a várakozás, a türelem témakörét. A jövőbe látás talán misztikusnak hangzik, mégis létezik
tudományos megközelítése, erről interjúban mesél Barabási Albert-László
hálózatkutató. Utóbbi terület eredményeit az atomerőmű is hasznosítja, a
közelmúltban fejeződött be egy felmérés, amely a belső kommunikáció
hálózatait vizsgálta a szervezeten belül – ennek hátterét és módszertanát
is bemutatjuk az újságban. Rátaláltunk emellett egy kollégánkra, aki a szó
legszorosabb értelmében inkább a múltba tekint, és hobbija valódi türelembajnokság: Kis László amatőr csillagász és asztrofotós távoli galaxisok
titkait kutatja, s közben olyan remek képek kerülnek ki a keze alól, mint
e havi címlapunk is.
Kívánok mindannyiuknak békés, boldog karácsonyt!
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Behálózva
Kanczler-Thuróczy Zsuzsanna | Fotó: stock.adobe.com

A minket körülvevő világ hálózatok sokaságából áll, sőt bennünket, embereket is ezek rendszere sző át.
Életünk minden területén jelen vannak, gondoljunk például a közlekedésben a légi, a vízi, a közúti és
a vasúti hálózatra. Hogy a legkézenfekvőbb példát említsük, az internet megjelenésével már nemcsak
a telekommunikációs hálózat által, hanem a közösségi hálóra rácsatlakozva is bekapcsolódhatunk egy
olyan rendszerbe, amelyben minden mindennel összefügg. Visszatérve az emberi szervezetre, több milliárd sejtünk mindegyike kapcsolatban, kölcsönhatásban van egymással, ezért is vannak fellendülőben
az utóbbi időben az olyan típusú kutatási területek, amelyek az emberi test egészét vizsgálják a lokális
problémák észlelésekor.
Ha ennyiféle hálózat létezik, akkor természetesen kell lennie egy
olyan tudományterületnek, amely
ezzel foglalkozik, ez pedig a háló-

zatkutatás. Alapja a gráfelmélet,
amelynek megteremtője Leonard
Euler. A poroszországi königsbergi hidak „problémáját” ő oldotta

meg a gráfelmélet segítségével.
Hét híd vezetett át a Pregel folyó
felett úgy, hogy ezek két szigetet
is érintettek. A város polgárainak
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ekkoriban az volt a bevett szokása, hogy megpróbáltak az összes
hídon átmenni úgy, hogy közben
mindegyik hidat csak egyszer
érintik, és így jutnak vissza a kiindulópontra. Euler bebizonyította, hogy ez lehetetlen vállalkozás a hidak számát alapul véve.
Az újszerűség abban rejlett, hogy
a különböző városrészeket csomópontoknak tekintette, amelyeket a hidak, vagyis az élek kapcsoltak össze.
Eme terület további fejlődésére két magyar matematikus volt
nagy hatással. Erdős Pál és Rényi
Alfréd a hálózatok létrejöttére
kereste a választ, és ekkor még
úgy gondolták, hogy azok véletlenszerűek. Ez a gondolat sokáig
tartotta magát a hálózatkutatásban, egészen addig, míg Barabási Albert-László meg nem alkotta
a skálafüggetlen hálózati modell
fogalmát. Úgy gondolta, hogy
ha a társadalom véletlenszerűen
szerveződne, akkor az emberek
véletlenszerűen választanák ki barátaikat, a városok, országok vezetőinek megválasztása vagy egy
vállalat vevőkörének megtalálása
szintén véletlenszerű lenne.
Ma már a hálózatelemzést a biológiai kutatásoktól kezdve a piackutatáson át a nagy vállalatok is
igénybe veszik. Mi ennek a jelentősége, miért lehet hasznos
és fontos ezeken a területeken a
különböző kapcsolódási pontok
kutatása? Egy ilyen kutatás után
kiderül, hogy az adott vállalaton
belül a kapcsolati hálót vizsgálva
a kulcsemberek, divatos szóval
influencerek, nem feltétlenül a vezetői hierarchiában legmagasabban állók. Ezek a munkavállalók
óriási hatással vannak a környezetükre. Összekötő szerepet töltenek be bizonyos csoportokon

belül, és függetlenül munkahelyi
státuszuktól, beosztásuktól, ők a
valódi véleményvezérek, akikhez
gyakran fordulnak a kollégáik kérdésekkel bármilyen szintű visszajelzésért, tanácsért, vagy pusztán
információszerzés céljából.
A legfontosabb eredménye a
kulcsemberek meglelésének a
vezetők szempontjából az lehet,
hogy a vállalatot érintő fontosabb
döntésekbe bevonva ezeket az
egyéneket, könnyebben elérik,
hogy közlendőjük, döntéseik üzenete eljusson a cég minden dolgozójához. Tehát a szervezeti
hálózatelemzés egy olyan kutatás, amely a szervezet emberi oldalával foglalkozik. Jellemzően a
munkavállalók 15%-a tekinthető
véleményvezérnek, akik a teljes
munkatársi állomány kb. 70-80%át érik el kapcsolataik révén.
A felmérés alapja egy gyorsan és
kényelmesen kitölthető, néhány
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kérdésből álló kérdőív. A válaszok
feldolgozása után többféle ábra,
diagram és mutatószám készül,
amely a szervezetben fellelhető
emberek kapcsolatait mutatja be.
Ezt egy ábrán úgy lehet elképzelni, hogy a pöttyök az embereket,
szervezeti egységeket jelölik, a
vonalak pedig a köztük lévő kapcsolatokat, ennek vastagsága a
kapcsolat erősségére utal. Ez a korábban szociometriának nevezett
vizsgálat továbbfejlesztett metodikája. A szociometriával, úgy
gondolom, már sokunknak volt
alkalma találkozni, hiszen középés felsőoktatási intézményekben
gyakorta alkalmaznak ilyen típusú
vizsgálatokat, hogy felmérjék egy
adott csoporton belül a rejtett
szerkezeteket, szövetségeket és
alcsoportokat. A hálózatkutatás
újszerűsége abban rejlik, hogy általa egy akár 10 000 fős szervezet
is vizsgálható.

A Paksi Atomerőműben az őszi időszakban zajlott le egy ilyen típusú
hálózatkutatás, azzal a céllal, hogy felfedje az eddig rejtett munkavállalói kapcsolatokat, megismerje a kommunikációs erősségeket és
gyengeségeket, valamint az információ szervezeten belüli áramlását. A kutatásban az erőmű közel 2500 munkavállalója vett részt önkéntes alapon. A felmérést a Magyarországon is elismert, Maven7
hálózatkutatással foglalkozó cég végezte, melynek szakmai tanácsadója az a Barabási Albert-László, akit e tudományterület egyik úttörőjeként tartanak számon.
A vizsgálatok előtt az erőmű vezetése úgy gondolta, hogy ha sikerül
megtalálni az eddig rejtve maradt hálózatokat, akkor ezek ismeretében még hatékonyabbá lehet tenni a vállalat működését. Szerencsére viszonylag nagy arányban vettek részt a kutatásban az atomerőmű dolgozói, ez is azt bizonyítja, hogy nyitottak az új, innovatív
módszerekre. A kutatás eredményeinek ismeretében kijelenthetjük,
hogy a felmérés elérte célját, az, hogy viszonylag nagy számú véleményvezér fogadta el a felajánlott együttműködést, hozzájárulhat
a cégen belül az összetartozás-érzés és a közös gondolkodás megerősítéséhez, sőt akár a fiatalok könnyebb beilleszkedését is elősegítheti. Mert ne feledjük, egy háló akkor erős igazán, ha sok, masszív
csomópontja van.
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Makacs valóság vs.
atomellenes álomvilág
Hárfás Zsolt | Fotó: Hárfás Zsolt, Paks II. Zrt., Juhász Luca

A Paks II. Atomerőmű építtetői 2020. június 30-án benyújtották az Országos Atomenergia Hivatal számára az eddigi legfontosabb engedélykérelmet, amely a létesítési engedély megszerzését célozza. Előzőleg az Európai Bizottság jóváhagyásával a kormány módosította azt a rendeletet, amely lehetővé
teszi, hogy az OAH létesítési engedélyének kézhezvétele előtt – külön engedély birtokában – megkezdődhessenek a földmunkák a Paks II. Atomerőmű építési területén. Mindezek fényében várakozással
tekinthetünk 2021-re, hiszen jövőre látványos lendületet vehet a Paks II.-projekt
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A Paks II.-projekt nemcsak a globális trendekkel van teljes összhangban, hanem szorosan illeszkedik az
Európai Unió jövőképéhez, és teljes mértékben megfelel az uniós
jognak. Mindez a két új atomerőművi blokk megépítésének magyarországi ellenzőit nem nyugtatta meg, sőt! Évek óta ugyanazokat
az üres szólamokat ismételgetik,
miközben egyre több ország ismeri fel, hogy sürgető az új atomerőművek építése, illetve a meglévők
rendszerben tartása. Ezek nélkül
csupán hiú ábránd marad a globális klímacélok elérése.
Különösen markánssá vált az
USA-ban és Nyugat-Európában
kibontakozó trendforduló. Tőlünk
nyugatra kezdik belátni, hogy az
atomenergia teljes életciklusra
vetített szén-dioxid-kibocsátása
rendkívül alacsony, és a rendelkezésre állást tekintve megbízhatatlan szél- és napenergia önmagában nem alkalmas a stabil
energiaellátásra. Ráadásul a 20-25
évre tervezett szélturbinák és napelemek leszerelése a keletkező veszélyes hulladék miatt súlyos környezeti problémát okoz már most
is.
Elég belehallgatni a hírekbe.
Az USA, Franciaország, Nagy-Britannia, Oroszország, Kína és India
mellett térségünk országai közül
Franciaország, Csehország, Bulgária is új atomerőművet tervez csakúgy, mint a lengyelek, ahol évente
ezrek halálát okozzák közvetve a
füstöt eregető szénerőművek.

Jók az atomenergia
globális kilátásai
A nemzetközi releváns szakmai
szervezetek egyetértenek abban,
hogy a globális klímavédelmi célok

elérése érdekében az atomenergiára és a megújulókra egyaránt
szükség van, ezért az atomerőművek beépített kapacitása a jövőben jelentősen növekedni fog.
Jelenleg is 52 új blokkot építenek,
amelyek közül a következő 5 évben, 2020–2025 között 47 egység
kezdheti meg az üzemelést. Eközben a bejelentett és a tervezés
különböző szakaszaiban lévő új
atomerőművi egységek száma közel 440. Ebből csak Kína mintegy
200 új blokkal kíván részesülni.

A zölddemagógia nem tud
mit kezdeni a számokkal
Az atomenergia hazai ellenzői ehhez képest még mindig ott tartanak, hogy a két új paksi blokkra
egyáltalán nincs szükség. Nem is
olyan régen az osztrák minisztériumi támogatásokból is élő zöldszervezet, az Energiaklub azt állította, hogy „atomerőmű nélkül, sok
szélerőművel és takarékossággal
a jelenleginél olcsóbb, fenntarthatóbb és biztonságosabb lenne a
magyarországi energiarendszer”.
A probléma az, hogy ez nettó valótlanság, éppúgy, mint azok a demagóg nyilatkozatok, amelyekkel
Paks II. és a klímabarát atomenergia ellen próbálják hangolni a hazai közvéleményt. Paks II. helyett a
megújulók nyakló nélküli rendszerbe állítása végső soron a gáz- és
szénalapú termelőkapacitások növelését segítené elő hazánkban.
Az alapterhelést biztosító atomerőművek nélkül ugyanis kizárólag
fosszilis forrásból, szén- vagy gázalapú villamosenergia-termeléssel vagy importtal lehetne a hazai
ellátást megoldani. Áramra ugyanis a nap 24 órájában szükség van,
éjszaka és felhős időben, de még
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akkor is, amikor nem vagy alig fúj
a szél, ami Magyarországra – az ország adottságai miatt – különösen
jellemző. Mindezek miatt kénytelen vagyok újra leírni, hogy a két új
paksi blokk megépítésének ellenzői valójában a földgázipar és az
energiakereskedők érdekeit képviselik.
Nem rejtette ezt véka alá a zöldek
egyik
energiakereskedelemben
érdekelt szakértője sem, aki szintén nem is olyan régen a megújulókat pártolva arról írt, hogy a gázerőművek rendszerben tartása, sőt
a kapacitásaik bővítése nagyon is
indokolt lenne Magyarországon,
mert ennek költségei messze elmaradnának Paks II. költségeitől.
Nyilván az energiakereskedők érdekeit képviselő szakértő a Paks
II. Atomerőmű helyett sok-sok
gázerőművet szeretne, ezért lobbizik gőzerővel (pardon, gázerővel) a megújulók, különösen a szél
mellett. Ha szélturbinákból jó sok
épülne – a magyarországi szélviszonyok között a szó szoros értelmében – annál hangosabban
„csorogna” a földgáz, illetve „csörögne” az áramkereskedőknél a
kassza…
Az Európai Bizottság által is elismert, a befektetett tőke visszatermelése mellett profitot is termelő
Paks II. Atomerőművet akarnák
pótolni a zöldek az ellátásbiztonságot garantálni képtelen és csak
támogatásokkal életképes szélerőművekkel, valamint a szenes
erőművekhez hasonlóan szén-dioxidot kibocsátó gázerőművekkel.
Nézzük meg a számokat! A két
új paksi blokk 2400 MW kapacitása révén, éves szinten mintegy
19 TWh villamos energiát termel
majd. Az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület, az IPPC adatai
szerint a klímabarát atomerőmű-
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vek teljes életciklusra vonatkoztatott szén-dioxid-egyenérték-kibocsátása 12 g/kWh, szemben a
gázerőművek 490 g/kWh-s értékével, azaz csaknem 40-szeres a különbség!
Klímavédelmi szempontból mindez azt jelenti, hogy a Paks II. Atomerőmű a gázerőművekhez képest
kWh-nként 478 g CO2-t takarít
meg. Azaz, ha a két új paksi blokk
helyett gázerőművek épülnének,
akkor éves szinten csaknem 9 millió tonnával több szén-dioxid kerülne a légkörbe. Ha ugyanis a 19
TWh villamos energiát gázerőművekben kellene megtermelni, ehhez 3-3,5 milliárd köbméter többletföldgázra lenne szükségünk,
ami súlyosbítaná Magyarország
importfüggőségét. Arról se feledkezzünk meg, hogy a nap- és
szélerőművek átlagos élettartama
20-25 év, szemben például a Paks

II. Atomerőmű garantált 60 éves
üzemidejével!
De maradjunk még mindig a számoknál! Az energiatartalomra
vetített egységköltség nukleáris
üzemanyag esetében ma sokkal
kisebb, mint a fosszilis üzemanyagoknál. A nukleáris fűtőanyag
költsége – beleértve az uránkitermelést, a -dúsítást és a fűtőanyaggyártást – a villamosenergia-termelés teljes költségének csak
15-20%-át teszi ki, nincs kitéve az
olaj- és gázárak hektikus ingadozásának. Ezzel szemben a gáztüzelésnél az üzemanyag-komponens
aránya az egységköltség 70-75%át is kiteheti.
Nézzünk még egy példát! Ha kétszeresére nőne a kitermelt urán
ára, akkor ez az atomerőműben
előállított villamos energia árát
csak 5-10%-kal emelné meg. Ha viszont kétszeresére nőne a földgáz

ára, akkor ez a földgáztüzelésű
erőművekben termelt villamos
energiát mintegy 70%-kal drágítaná! Ez is azt mutatja, hogy az
atomerőművek árstabilitás szempontjából is sokkal jobbak, mint a
gázerőművek.

Fontos kérdést vet fel a
naperőművek tömeges
belépése
Egy korábbi cikkemben már részletesebben elemeztem, hogy az
időjárásfüggő
naperőműveknél
nem a beépített kapacitások a
mérvadóak, hanem az, hogy éves
szinten mennyi villamos energiát
tudnak megtermelni.
A naperőművek elterjedésével
kapcsolatban már most látszanak
olyan rendszerszintű kérdések,
amelyekre a globális klímavédelmi
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célkitűzésekre és a villamosenergia-árak alacsony szinteken való
tartásra való tekintettel időben
kell a megfelelő szabályozási metódust megtalálni. Arról van szó,
hogy a naperőművekben termelt
villamos energia kötelező átvétele
és bizonyos időszakokban az alacsonyabb rendszerterhelések miatt a Paksi Atomerőmű termelését
néhány alkalommal kismértékben
már csökkenteni kellett. Ez pedig
rendszerszinten vizsgálva számos
kérdést felvet.
Kezdjük a villamosenergia-árakkal! 2019-ben a Paksi Atomerőmű
közel 186 milliárd forintos árbevételéhez mintegy 17 milliárdos
nyereség párosult. Az atomerőmű
villamosenergia-termelése
16,3
milliárd kWh-ra volt. Ez azt jelenti,
hogy az 1 kWh-ra jutó egységköltség közel 11,4 Ft/kWh-ra adódott,
tehát ennyiért termelt az atomerőmű. Ebben már benne van a
Paksi Atomerőmű által a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba befizetett 24,4 milliárd (1,5 Ft/kWh)
forint is. Az alapban gyűlő pénz az
atomerőmű majdani leszerelésének költségeit is hivatott fedezni.
A naperőművek aktuális kötelező
átvételi árai (Metár) csúcsidőszakban 26,7–33,36 Ft/kWh. Az átlagár
közel 30 Ft/kWh.
Abban az esetben, ha a naperőművek (csúcs)termelése miatt a
Paksi Atomerőművet kismértékben visszaterhelik, akkor minden
meg nem termelt 1 kWh villamos
energia vonatkozásában, bárhogy
nézzük – a naperőművek miatt –
rendszerszinten mintegy 19 Ft/
kWh veszteség keletkezik. Hiszen
egy sokkal olcsóbb áramtermelőt
szabályozunk vissza azért, hogy a
támogatott naperőművektől a villamos energia kötelező módon
átvehető legyen. A mai magyar
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támogatott naperőművek évente
mintegy 1 TWh villamos energiát
termelnek. Erre a mennyiségre
vonatkoztatva a veszteség évente
közel 19 milliárd forint…
Az atomerőművek teljes életciklusra vonatkoztatott szén-dioxidegyenérték-kibocsátása 12 g/kWh,
a naperőműveké 48 g/kWh. Ebből
az következik, hogy ha klímavédelmi szempontból közelítjük meg
a kérdést, akkor azt mondhatjuk,
hogy amennyiben az atomerőművet a négyszeres kibocsátással üzemelő naperőművek miatt
terheljük vissza, akkor 1 kWh-hoz

és költség elvén üzemelne. Ennek
érdekében azt kellene elérni, hogy
a klímabarát és olcsó villamos
energiát termelő Paksi Atomerőmű folyamatosan, 100%-os teljesítményszinten üzemeljen, valamint a
megújuló energiaforrások, például
a naperőművek is, a legtöbb áramot termeljék. Ennek a dupla elvnek vonatkoznia kell majd a Paks II.
Atomerőműre is.
Azonban, ha bármilyen okból
rendszerszinten leszabályozásra
van szükség, akkor a klímavédelmi
okok miatt elsősorban a szén- és
gázerőművek teljesítményét kell

további 36 gramm többlet-széndioxid-kibocsátás adódik hozzá.
1 TWh-ra vonatkoztatva pedig ez
a szám 36 000 tonna. Minden évben. Ez pedig szintén nagyon elgondolkodtató.

csökkenteni. Ha pedig műszaki és egyéb okok miatt a fosszilis
erőművek termelése tovább nem
csökkenhető, akkor a fenti célok
elérése érdekében, adminisztratív
módon, meg kell teremteni annak
lehetőségét, hogy a rendszer stabilitása érdekében a naperőművek
termelése is csökkenthető legyen.
A Paks II. Atomerőmű két új VVER–
1200 típusú blokkja a legbiztonságosabb módon meg fog épülni, és
legalább 60 éven keresztül fogja
szolgálni Magyarország ellátásbiztonsági, klímavédelmi és versenyképességi céljait.

A dupla elv a helyénvaló
Mindezek miatt klímavédelmi és
gazdaságossági szempontból az
lenne a célszerű, ha a korábbi cikkemben is kifejtett dupla elv érvényesülne. Azaz a villamosenergiarendszer a legkisebb kibocsátás
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Emberek a gép körül (3. rész)
Susán Janka | Fotó: Bodajki Ákos, saját archívum
Amikor egy atomerőmű felépül és megkezdi az áramtermelést, az alapvető technológiáján, a fizikai folyamatokon már nem lehet változtatni. A technológiai működéshez kapcsolódó kiszolgálófolyamatokon, a
szervezési, karbantartási tevékenységeken, az azokhoz kapcsolódó IT-rendszereken viszont igen. A TAMF
Kiemelt Projekt alapvető célja az, hogy optimalizálja a kiszolgáló tevékenységeket a gondos, költséghatékony és alapvetően biztonságos üzemeltetés érdekében. Az atomerőműben a költséghatékonyság
szempontja sohasem előzheti meg a biztonsági szempontokat, de utána az elsők között szerepel.
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Az előző két lapszámban a projektvezetés, az AS-verzióváltás mellett a
Sztenderd Nukleáris Működési Modell (SNPM) középpontjában álló
üzemeltetési és az üzemeltetést támogató főfolyamatok közül a munkairányítás, konfigurációkezelés, ellátási lánc és berendezésmegbízhatóság
területeinek munkáiba pillantottunk
bele. Ezúttal a mindezeket átfogóan
érintő adatmenedzsment és képzési munkacsoportokban tevékenykedő kollégák interjúival kerekítjük a
képet, zárjuk az évet. Az év vége a
projektben dolgozók számára is húzós lesz, és majd az ünnepekben feltöltődve folytathatják jövőre – már
most látszik, hogy erős kezdet lesz.

Lőkös Gábor

műszaki szakértő
(45 éves, villamosmérnök)
Korábban az erőmű riportingrendszerével, az Oracle Discovererrel
foglalkozott, ami az Asset Suite-re
(AS) ráültetett lekérdezőrendszer.
Ezek után jött a TAMF-os projekt,
ahol az eddigi ismereteit tudja kamatoztatni a műszaki adatok modul funkciógazdájaként. Alapvetően törzsadatokkal dolgozik, azon
belül főleg kiemelten a műszaki
objektumokkal,
alfanumerikákkal, beépített berendezésekkel és
ezekhez tartozó műszaki paraméterekkel.
–– A projektben mi a feladatod?
–– Több munkacsoportban is közreműködök, funkciógazdaként a
műszaki adatok modult viszem.
Folyamatgazda is vagyok, az ehhez
kapcsolódó folyamatot dolgozzuk át úgy, hogy a teljes műszaki
struktúra korrektül legyen kezelve,
felügyelhető és mérhető legyen
az adatminőség. Az AS-törzsadatokról eddig is ismert volt, hogy
fontos ezek kezelése, ami azon-

ban folyamatszinten nem igazán
volt leszabályozva. Látszott, hogy
problémás, mert ezek az adatok
nem a valós konfigurációs állapotot írják le. Hiányzott a folyamat,
ami figyeli ezek megfelelőségét.
Ez a terület szorosan kapcsolódik
az újonnan kialakítandó konfigurációmenedzsment folyamatához
is. A műszaki adatainknak, a dokumentációinknak azt az állapotot kell leírnia, ami kint van a helyszínen. Az AS9-ben sok új funkciót
fogunk igénybe venni, amit eddig
nem használtunk, a törzsadatok
bővülését a többi folyamat jól
tudja majd hasznosítani.
–– Projekten dolgoztál már korábban?
–– Ilyen volumenűben még nem.
Az előző AS-projektben nem
vettem részt, utána csöppentem bele ebbe a területbe mint
funkciógazda, aztán cégszinten
a Discoverer rendszer megújítását magamra vállaltam. A mos-

tani projekt az elavult Discoverer megújításaként az Oracle BI
rendszerre váltás mellett döntött.
Gyakorlatilag egy adattárházat
fogunk építeni, ami az új folyamatokat, új igényeket is támogatni tudja. Már nem elég csak
az AS-rendszerből riportolás, hanem egy integrált rendszerre van
szükség, amelyben összeérnek
az adatok. Ez egy jelentős ugrás
lesz, és nagyon nagy feladat.
–– Mennyire fekszik neked, stres�szes ez a projektes munkastílus,
munkakörnyezet?
–– Alapvetően az nagyon szokatlan, hogy rengeteg egyeztetés
van, néha egymást érik. Próbálok
egyensúlyozni, hogy ne csak arról szóljon a hét, hogy státuszolunk, mert akkor a munkavégzés
megy nehezen. A projekt előtt
akár napokig tudtam egy problémával foglalkozni, most ez már
nem megy, több minden fut egyszerre. A feszes határidők és az
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egyeztetések miatt nehéz egy
komplexebb problémában elmélyedni.
–– Nyelvtudásra milyen szinten
van szükséged?
–– A fejlesztőkkel angolul tartjuk
a kapcsolatot, általában tolmács
is segíti a munkánk. A dokumentációk is angol nyelvűek, a nyelvtudásommal el tudok bennük
igazodni, azért még célom a beszédkészség fejlesztése.
–– Mit szeretsz a legjobban ebben a munkában?
–– A projektes koordinációs feladat annyira nem fekszik nekem.
Én egy adott problémával szeretek foglalkozni, akár fejleszteni,
akár elmélyedni az Oracle BI-ban,
vagy magát az AS funkcióit felmérni. Minden újdonság érdekel.
Általában egy cégnél egy adattárház van, ha van egyáltalán, nálunk több is, ezek összehangolt
kiépítése nagyon izgalmas. De érdekelnek a folyamatok is, mert,
ahogy megismerem a vállalati
folyamatokat, az a riportingrendszer szempontjából is hasznos.
Ha egy csoportnak van egy problémája, amit meg lehet oldani
egy eddig nem használt AS-funkcióval, no ilyen problémákban szívesen elmélyedek.
–– Mégis milyen mennyiségű
adathalmazzal dolgozol?
–– Egy banki környezethez viszonyítva nincsen sok adatunk. Úgy
kell elképzelni, hogy az AS alatt
olyan ezres nagyságrendű adattábla van. Ott válik komplexé a
dolog, hogy nemcsak egy AS-ről
beszélgetünk, hanem nagyságrendileg a 40 szatelitalkalmazás
között ott van önmagában is nagy
rendszerként az SAP vagy akár a
tervezői rendszerek adathalmaza.
Mondok egy példát, az alfanumerika-információk az AS oldalon

találhatók, de hogy ezekre men�nyit költünk, az pedig az SAP-ban.
Az adattárházzal több forrásból,
integráltan és hisztorikusan tudunk adatokat kinyerni. Ezekre adatpiacok épülnek, amelyek
adott szakmai csoport igényeit
szolgálják ki. Az adatpiacba egy
olyan felhasználó is be tud majd
lépni, és lekérdezést készíteni, aki
nem IT-szakember, mert mi előállítunk egy olyan adatmodellt,
amit az üzleti oldal is tud értelmezni az általa használt és ismert
szakkifejezésekkel.

Szabó Zoltán

főtechnológus
(53 éves; informatikus, gépészmérnök-műszaki tanár, felnőttoktatási szakértő)
Több mint húsz éven át az erőmű
Karbantartó Gyakorló Központ-

jában (KGYK) a karbantartó személyzet képzésének a fejlesztése,
aktualizálása volt a fő feladata.
Amikor két éve elindult a TAMF,
fontosnak érezte, hogy a változáskezelésével az oktatás szempontjából már az indulástól foglalkozzanak.
–– Mi a feladatod a projektben?
–– Az oktatási munkacsoport vezetője vagyok. Mi koordinálunk
minden olyan oktatási feladatot, amely a projektben felmerül. Megalkotjuk a modell miatt
új struktúrát igénylő szerepköri
kompetenciakövetelmény rendszerét, és úgy formáljuk, ütemezzük a fejlesztési, képzési módszert, hogy a projektcéloknak is
maradéktalanul megfeleljen, valamint annak örökségeként beilleszkedjen a meglevő oktatási
rendszerünkbe is, elemei később
ismételhetők legyenek.
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–– Ezek az oktatások nem csak a
projekthez készülnek?
–– Nem, mert olyan szintű változásokról beszélünk, amelyek
a folyamatok, azokon belül a
szerepkörök módosulását hozzák. A szerepkörök oktatását pedig be kell építenünk az oktatási
rendszerünkbe, mely munkakörspecifikus, ezért a kettőt harmonizálni kell. Egy kicsit megmagyarázom. Amikor valaki elkezd az
erőműben dolgozni, akkor a belépőképzési folyamat részeként
az A modult, B modult, valamint
sugárveszélyes munkakörben a C
modult is el kell végeznie. Munkavédelmi, tűzvédelmi, sugárvédelmi vizsgákat tenni. Ezek ahhoz kellenek, hogy munkavégzés
céljából beléphessen az erőmű
területére. Az atomerőművi alapszakmák betanulási útvonalai, a
további munkaköri képzési követelmények ezekre épülnek majd
fel. Ahhoz, hogy valaki üzemviteli,
karbantartó, biztonsági, műszaki
személyzet legyen, szakmai képzéseken kell részt vennie, amelyek
minimumkövetelményeit
külső törvényi előírások rögzítik.
Ezek mellett a munkaköri feladatok jelentős részét a belső munkavégzési szabályok határozzák
meg, amelyeket folyamataink, eljárásrendjeink, végrehajtási utasításaink írnak le.
A TAMF révén nagymértékben
változnak a folyamataink, azok
szerepkörei, amelyeket oktatási oldalról is kezelni kell. Ezek
bevezetését, végrehajtását végezzük mi. A projekt vezetése is
egyetértett azzal, hogy ugyan
az AS-verzióváltás meghatározó
momentum, de nem a klasszikus IT-oktatás keretében fogjuk
a képzéseket összeállítani, hanem
a folyamatok oldaláról közelítve,

a szerepkörre rakjuk a hangsúlyt.
Nézzük egy konkrét példán keresztül. A munkatervező szerepkörének feladatait kb. 6-8 eljárásrend érinti. Az oktatás során az
általa végzett összes feladatát felfűzzük egy csomagba (szerepköri
képzési program), ebbe integrálva az IT-eszközön szükséges lépéseket is, így rendszerszemléletben, komplexen végigvezetjük
az általa végrehajtandó munkafolyamatokon.
–– Mi az, ami igazán tetszik a projektmunkában?
–– Rengeteg új impulzust ad,
másfajta gondolkodásra is késztet. Amikor hosszú ideje dolgozunk ugyanazon a területen, elkezd rutinszerűvé válni a munka.
Teljesen új dolog bevezetésekor
rákényszerülünk, hogy többet
gondolkozzunk, új ötleteket próbáljunk ki. Idei éles példánk ehhez: megjelent tavasszal a pandémiás helyzet problémája, hogyan
tudjuk személyes találkozás nélkül
megismertetni a kollégákat a feladatokkal, az ahhoz kapcsolódó
ismeretekkel, mert a projektben
e nélkül nem tudjuk a határidőket
tartani. Használtuk nagy ritkán a
Skype-ot, de oktatásra még nem
próbáltuk, ám az ad hoc helyzetben ez állt csak rendelkezésre.
A pozitív tapasztalatok alapján
olyan döntés született a TAMF-on
belül is, hogy jövőre az oktatások
zömében (persze ahol lehet) online képzéseket fogunk végezni,
amikor nem tanterembe ültetjük
be a kollégákat, hiszen a technikai feltételek nagy része megvan.
–– A TAMF egyik sikertényezője
lesz, hogy a kapcsolódó oktatások mennyire tudják felkészteni
a kollégákat a változásra. Hogyan
tervezitek, ütemezitek az oktatásokat? Mi várható 2021-ben?
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–– Kétlépcsős bevezetés és képzés lesz a projektben. Először az
új munkairányítási folyamatok
bevezetése fog megtörténni az
AS6 Pluszban, amely az AS6 egy
leegyszerűsített változata lesz.
Ezt szeretnénk 2021. júliustól elindítani. Ez kb. fél évet működne
így, majd 2021 végén indulna az
új AS9. Az AS6 Plusz képzéseit
2021 februárjától júniusig tervezzük. Ehhez fognak kapcsolódni
a tavaszi szinten tartó oktatások,
további online képzések és folyamati változásokat ismertetők is.
2021. ősztől kezdődnek az AS9oktatások.
–– Gondolom, ebben van egy kis
tudatosság is, hogy lesz egy átmeneti szakasz. Mi lesz ennek az
előnye?
–– Elsődleges előnye az, hogy az
érintettek a megszokott AS6-környezetben begyakorolhatják az új
folyamat lépéseit, az új munkairányítási szabályokat. Fél év áll majd
rendelkezésre, hogy elsajátítsák.
Szintén előnye az, hogy nem egyszerre szembesülnek azzal, hogy
egy teljesen új logika szerint kell
dolgozni, ráadásul új alkalmazások használatával. A fokozatosság
biztonsági cél is, hogy kisebb legyen a hibázás veszélye.
–– Hány oktatóra lesz szükségetek ezekhez a feladatokhoz?
–– A nagy terjedelem miatt – és a
közreműködő kollégák kapacitásaira is figyelve – azt szeretnénk,
ha azok közül, akik a változásokat
végigvitték, legjobban ismerik,
minél többen oktatnának. A fokozatos bevezetéshez a célcsoportok és oktatók felméréseit már
elkezdtük, pontos számuk a szervezeti egyeztetések alapján lesz
meghatározva. Húzós időszak vár
ránk az év végéig, majd erős rajttal kezdünk jövőre.
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Jövő idő

Váczi Gergő | Fotó: Mátyássy Jónás, stock.adobe.com

„Ha nem nézel annyira a jövőbe, akkor a jelenben mindent elfogadsz és megélsz…” Bölcs gondolat.
Azonban kicsit paradox, főleg annak ismeretében, hogy ez a bölcselet dr. Monda Eszter jövőkutató száját hagyta el. A fiatal hölgy az ország eddigi egyetlen olyan szakembere, aki kifejezetten jövőkutatásból
doktorált, egészen pontosan jövőkutatás és gazdaságinformatikából. Érdekes és – stílusosan – jövőbe
mutató beszélgetést folytattam vele, ahol a kutatási területének részleteiről, és természetesen a jövőbeni kiteljesedéséről ejtettünk szót. Az eredmény pedig egy informatív és meglepő válaszokkal tarkított kérdezz–felelek volt…, ahogyan a bevezető első mondatából is kitűnik.
–– Hogyan lehet definiálni a jövőkutatást? Lehet ezt önálló tudományágként értelmezni?
–– Igen, mindenképpen. Az 1970es években vált hivatalosan is tudományággá. Jelenleg a Magyar
Tudományos Akadémiának van is
egy külön bizottsága a statiszti-

kával összevontan. A jövőkutatás
egyébként egy szemléleti módszertani tudományág. A statisztikából fejlődött ki. Az 1950-es
években még inkább előrejelzések voltak. Számok, adatok, tények alapján vizsgálták, hogy mit
lehet tudni a jövőről, megpróbál-

ták kiszámítani, hogy mi várható.
Azonban nagyon sokszor ütköztek
abba, hogy nem teljesült az, amit
kigondoltak. A 60-70-es években
változott a gondolkodás, és megnézték, hogy mi történik akkor, ha
megváltoztatnak adatokat, aminek
eredményeként több alternatíva,
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többféle opció jön létre. Ez lett
a 70-es években a jövőkutatás,
ami külön tudományággá vált, és
aminek angolul a hivatalos neve:
Futures studies.
–– Hogyan fejlődött a jövőkutatás
a 70-es évektől?
–– A jövő nyitott, többféle opció
van. Pont ezért is fejlődtek olyan,
ún. előretekintési (foresight) módszerek egészen napjainkig, amelyek nemcsak adatokon, tényeken
alapulnak, hanem emberekkel való
kollaboráción, szakértői megkérdezéseken, később pedig már laikusokat is bevontak. A legjobbtól
a legrosszabb alternatíváig állítunk
fel forgatókönyveket. Ha a jövőt
vizsgálja az ember, akkor többféle területet néz. Például, hogyha a pénzügyi területet vizsgálod,
akkor annak gazdasági okai vannak, de a társadalommal is szorosan összefügg. Témától függően
mindig többféle aspektusból kell
megvizsgálni, többféle szemüvegen keresztül, gazdasági, társadalmi, technológiai, jogi, környezeti.
De az időtáv is nagyban meghatározza mindezt. Rövidebb időtávon biztosabb dolgokat tudunk
mondani. Hosszabb időtávban,
már nem annyira szükséges, hogy
mekkora a valószínűsége valaminek, inkább az nézzük, hogy milyen opciók vannak.
–– A jövőkutatásban az 5-10 éves
távlat hosszú, vagy rövid periódusnak számít?
–– Attól függ, hogy milyen területet vizsgálunk. Ha ez egy környezeti téma, klímaváltozás, akkor
ez az időtáv sem annyira hosszú.
De például az informatikában nagyon gyorsan változnak a dolgok,
ott rövidebb periódust vizsgálunk.
Mondjuk egy telekommunikációs
cég egy-két évet fog nézni, mert

nem érdemes hosszabb távba tekinteni, míg lehet, hogy egy erdőgazdálkodással foglalkozó cég
egészen más időtávokat vizsgál.
Ilyen terület még az oktatásügy,
ahol szintén hosszabb időtávokat
néznek. Ha ott bevezetnek vagy
módosítanak valamit, akkor kell
jó pár év arra, hogy kifusson, és
kiderüljön, hogy az adott változtatás milyen eredményeket ért
el. Én egyébként annak a híve vagyok, hogy inkább rövidebb időtávot nézzünk. Korábban szerettem
hosszabb időtávban gondolkozni,
és amikor a Corvinuson tanítottam
jövőkutatást, a hallgatók is nagyon
szerettek hosszabb időtávba témát
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választani maguknak, mert kreatívabban lehetett gondolkodni.
–– Mely területnek érdemes a
jövőkutatással foglalkoznia?
–– Annak érdemes elsősorban
jövőkutatót alkalmazni vagy jövőkutatást végeztetni, akinek minél
nagyobb ráhatása van az adott
piacra. Minél fontosabb szereplők.
Például a Google az egyik legelismertebb jövőkutatót, Ray Kurzweilt alkalmazza. A nagy cégeknek
tehát saját kutatói vannak, olyanok, akik nagyon benne vannak az
adott technológiákban. Könyveket írnak róla, előadásokra járnak.
De hogy ne csak óriásvállalatokat
nézzünk. itt van Finnország, aminek külön parlamenti bizottsága
van, amely ezzel a témával foglalkozik. A Committee for the Futur
négyévente riportot készít, amit
aztán közzé is tesznek. Konzultálnak más szervezetekkel, felméréseket készítenek a lakossággal, és
ajánlást tesznek, amit a pártok be
tudnak építeni a programjaikba.
–– Mitől lesz jó a jövőkutató?
Ha minden információ a birtokában van, vagy ha tudja, milyen társadalmi csoportokat, területeket
kell feltérképeznie, és a kapott válaszokból tudja jól összefoglalni a
lényeget?
–– Abszolút rátapintott a lényegre. A jövőkutató főleg, ha nagyobb
kutatás van, akkor amolyan karmester. Mindenféle szakembert alkalmaz. Az adott és vizsgált terület
szakembereit, de kifejezetten erre
specializálódott adatbányászokat
és statisztikusokat is. De már az
sem ritka, hogy mesterséges intelligenciát is alkalmaznak egy-egy
kutatáshoz.
–– Milyen szervezeti keretek között dolgoznak a szakemberek?
–– Sok helyen a jövőkutatást
nem jövőkutatás címszó alatt

kell keresni. Én is egy olyan kutatóközpontban dolgoztam közel két évig, amit a kormány alapított a Corvinus Egyetemen.
A Social Futuring Center, azaz a
Társadalmi Jövőképesség Kutató
központ egy indexen dolgozik,
ami a különböző országoknak a
jövőképességét méri. Azt, hogy
mennyire jövőképes az adott ország, mennyire képes fennmaradni, változásokat menedzselni.
Tehát ez csak egy példa, hogy itt
Magyarországon van egy ilyen
projekt, ami a jövőkutatáshoz, valamint a társadalomtudományhoz
is kapcsolódik.
–– Most mik vagy mik lesznek a
jövő képességei? Melyik az a terület, amely leginkább a társadalom
hasznára válhat, ha a jövő képességeiről beszélünk?
–– Mindenképpen az informatikát
mondanám. Én a doktorimat is a jövőkutatás és az informatika kapcsolatáról írtam. Egyre inkább vannak
olyan információrendszerek, amelyek sokkal hatékonyabban segítik
a jövőkutatás módszereit használni. Az információrendszernek van a
hardver és szoftver része, ami mindenki számára ismert, de ezenkívül
vannak még más általános elemei
is. Mivel adat nélkül nem lenne értelme az információrendszernek,
ezért adatkomponensről mindenképpen beszélhetünk, ez más néven az ún. dataver. A szervezéshez
kapcsolódó elemnek (orgvernek)
leginkább az architektúra nevezhető meg, ami összekapcsolja az
egyes rendszerelemeket. És van
maga a felhasználó, akit „peoplevernek” vagy „lifevernek” mondanak. A mostani okosvilágban az
adatokat, amiket gyűjt az információrendszer, próbáljuk arra használni, hogy tudjunk valamit mondani
a közeli jövőről. Ezt a gyakorlatban

akár egy okosotthonnál is alkalmazni tudjuk. Azt tudja mondani a
rendszer, hogy elemeztem az adatokat, és akkor optimálisan állítom
be a fűtést, mert tudom, hogy várhatóan milyen idő lesz. Vagy nézem, hogy mikor jön haza a lakástulajdonos, mert figyelem GPS-en.
A felgyorsult világban az informatika segít, hogy a közeli jövő ismeretében a jelent támogassa.
–– Az informatika, az informatikai
rendszerek ilyen gyors fejlődésével
nem nőhet meg annak a veszélye,
hogy azok a jövőkutatók feladatát
átveszik? Hiszen sok esetben adatok elemzéséről, összegzéséről
van szó, amelyet egy „okosgép”
hatékonyan meg tud oldani.
–– Az emberre mindig is szükség
lesz, ha másért nem, akkor azért,
hogy az informatikai rendszernek a
logikáját kitalálja és az egész rendszert karbantartsa. Az automatizáltan működő dolgok egyre jobban
működnek, de azért nem tökéletesek, egészen addig, ameddig a
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mesterséges intelligencia nem érti
meg teljesen azt, amit kell. Mikor
valamit elemezni szeretnénk, meg
kell állapítani, hogy milyen földrajzi
kiterjedésben tesszük. Magyarországról van szó, vagy egy városról
vagy csak az adott cégről. És arról
még nem is beszéltünk, hogy milyen időtávban szeretnénk. Hogy
mi az elemzés célja? Milyen módszereket használjunk? Ezeket nem
biztos, hogy teljesen lehet automatizáltan kiválasztani.
–– Egyébként mennyien foglalkoznak jövőkutatással?
–– Kevesen. A Google-méretű
nagy vállalatoknak is csak egy-egy
jövőkutatójuk van. Európa legnagyobb jövőkutatási szervezetében
is, a Finn Jövőkutatási Központban
(Finland Futures Research Centerben), ahol egyébként két hónapot
töltöttem el, hozzávetőlegesen 80
fő dolgozik. Oktatási intézményeknél is nagyon kevés helyen lehet
tanulni. Amikor elkezdtem a doktorit a Corvinuson, akkor találkoz-

tam először ezzel a fogalommal, és
Magyarországon én vagyok az első,
akinek kimondottan ebből a témából van doktorija. Most már vannak
jövőkutatással foglalkozó órák például Corvinuson meg néhány egyetemen, de a nagyvilágban sem sok
helyen. Az Egyesült Államokban
azonban több olyan egyetem létezik, ahol mester- vagy doktori képzés épül erre a tudományágra.
–– Ennek mi az oka? Az érdeklődés hiánya? Az Ön által elmondottakból arra következtetnék, hogy
van társadalmi igénye.
–– Még nem terjedt el annyira, de
ahogy én látom, nagyon elterjedőben van. És lehet, hogy 5-10 év múlva már sokkal többen leszünk pont
azért, mert egyre bizonytalanabbá
válik sok minden, és egyszerűen
szeretnének támpontot kapni. Jobban meg akarjuk tudni, hogy mi lesz
a jövőben. Azokon a helyeken lehet
amúgy is jövőkutatással foglalkozni,
ahol van pénz és igényesség arra,
hogy hosszú távon gondolkozzanak.
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Ez általában a gazdagabb országokra jellemző. Amerika, Finnország.
Én magánemberként egyébként –
és ez nagyon furcsán hangozhat a
számból –, de egyre kevésbé hiszek
a jövőkutatásban. Vannak várakozások meg remények, de véleményem
szerint a jelenben érdemes lenni,
és hogyha nem annyira nézel a jövőbe, akkor a jelenben mindent elfogadsz és megélsz. Egyre kevésbé
megyek a múltba és a jövőbe, ami
hangsúlyozom, elég paradox módon hangzik, mivel ebből doktoráltam. A jövőkutatást úgy tudom ös�szeharmonizálni mindezzel, hogy jó,
hogy tudjuk, milyen alternatíváink
vannak, de a legfontosabb az, hogy
ahhoz ne ragaszkodjunk görcsösen
a jelenben. Én is számításba szoktam venni a legvalószínűbb jövőt,
hogy mit érdemes csinálni, dönteni,
de nem feltétlenül írja át a jelenbéli
döntéseimet azt, hogy hosszú távon
mi lesz. A legtöbbször az határozza
meg a döntéseimet, hogy mit szeretnék.
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Az égbolt ajándéka
Kanczler-Thuróczy Zsuzsanna | Fotó: Kis László
Érdemes várni éjszakákon át egy jó képért? Ha Kis Lászlót, az atomerőmű 2. blokkvezénylőjében dolgozó vezető elektrikust kérdezzük, akkor a válasz egyértelműen igen. Mi is az asztrofotózás, amelyet az
amatőr csillagász immár 10 éve fő hobbiként gyakorol? Ez természetesen nem csak annyiból áll, hogy
veszünk egy távcsövet, és azonnal professzionális minőségű képeket készítünk az égen lévő objektumokról. László elmondása szerint rengeteg fejlesztéssel, önképzéssel és kitartással jár, és sokszor el
sem érjük a kívánt eredményt. Türelemmel azonban csodák születnek, mint amilyen például mostani lapszámunk címlapja, a Kúp-ködöt és a Karácsonyfa-nyílthalmazt ábrázoló remek fotó, vagy akár az alábbi
összeállításunkban szereplő képek.

IC2118 Boszorkányfej-köd: Sikerült úgy fotózni, mintha a Rigel-csillag fényében sütkérezne.

A kezdetekre így emlékszik vis�sza riportalanyom: „Az első
csillagászati távcsövemet már
nagyon rég vásároltam, de hamar ráébredtem, hogy az élőben látott kép messze elmarad
attól, amit az interneten találni
egy-egy objektumról. Hamar
váltottam nagyobb rendszerre,
de a lakótelepen élve csak úgy
lehetett észlelni, ha kitelepültem. Ez viszont sok pakolással,
szervezéssel járt, így nehézkes
volt akkoriban. Néha ráraktam
a fényképezőgépemet a távcső-
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re, és nagyon örültem egy-egy, a
mai szemmel nézve igen gyenge
képnek is.
Nagy változást hozott, mikor
Dunakömlődre költöztünk feleségemmel, aki szerencsére támogatja ezt a hobbimat. A saját kertünkben megépíthettem
a kinyitható tetővel rendelkező
csillagdámat. Ezt az asztrofotósok körében a lejtőn való megindulás első lépéseként szokás
emlegetni. Innen egyre drágább,
egyre komolyabb felszerelés következett, mindez azért, hogy a
lehető legtöbb, a világűrből érkező fotont összegyűjthessem.”
Az asztrofotóstól megtudtam,
hogy több ága is van ennek a tevékenységnek. Ő az úgynevezett
mélyégobjektumokkal foglalkozik. „A bolygók, a Hold egészen
más felszerelést és tudást igényel. Van, aki például a nemzetközi űrállomás megszállottja, és
hihetetlen részleteket örökít meg
például az utánpótlást szállító űrhajókról.”
Fő távcsöve egy épített, 200 mm
átmérőjű, 800 mm fókusztávolságú, szénszálas felépítésű tükrös
rendszer, amin a saját építésű,
hűtéssel rendelkező asztrofotós
kamera található.
Nézzük, milyen technikával készülnek a fotók: „Mivel a Föld
forgása miatt az ég látszólag elfordul felettünk, a fotózandó témát követni kell. Erre szolgál a
mechanika, amin a távcső van.
A mechanika képes bármilyen
kiválasztott objektumra automatikusan ráfordítani a felszerelést,
és követni azt. Egyetlen asztrofotóhoz minél több, hosszú
záridős kép szükséges. Sokszor
több éjszakán át készülnek a 10
perces expozíciók, melyeket később egy szoftver összead, így a
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M81-M82 galaxis: 100 darab, 5 perces kép eredménye.

M31 Androméda-galaxis: Sötét égen akár szabad szemmel is megpillantható. A kép két különálló, különböző éjszakákon készült fotóból összevágott
mozaik. Egyben nem fér bele a látómezőbe.

LDN1235 Cápa-köd: 6 éjszakán keresztül készült 200 darab 5 perces kép
átlaga. Az egyik legnehezebb téma, amit fotóztam. Kétszer, háromszor
ennyi expozícióval még szebb lehetne, de az nagyon sok éjszaka.
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IC1805 és IC1848 Szív- és Lélek-köd: Színszűrőkkel készült, úgynevezett
bikolor kép. Ami vörös, az mind hidrogén, a világosabb zöldes-kékes rész
oxigén.

M42 Orion-köd: Szabad szemmel is könnyen azonosítható, kisebb kézi
távcsövekben is megpillantható, könnyű objektum.

nagyon kevés jel, amit a szenzor
felfog, kiemelhető a háttérzajból. Hogy a 10 perces képek készítése közben tökéletesen kövesse a célpontot a mechanika, a
fő távcsövön van egy kisebb teleszkóp, amin egy másik kamera
vezeti az egész berendezést egy
csillag alapján, olyan precizitással, hogy a végleges képen egy
pixelnyi elmozdulás se legyen.”
László fotózáskor az éjszakákat
ébren tölti, a lakásból irányítja a
műveletet, távirányító segítségével, így nem kell a kertben ácsorognia. 7-8 szoftver fut egyszerre,
amin irányítható a mechanika, a
fő kamera, a fókusz és a vezetőkamera. Miközben a kamerákat
hűteni kell, hogy kevesebb legyen a zaj, addig a távcső optikai
elemeit fűteni, hogy ne párásodjanak. „Két éjjellátó kamera képe
is előttem van, amiből az egyiken
a felszerelést látom, a másikon az
eget valós időben. Ezen a legkisebb magas légköri felhő is észrevehető az éjszaka teljes sötétségében is, így tudom, ha abba
kell hagyni a fotózást.”
Az amatőr csillagász elárulta
azt is, hogy hogyan készül a hamis színes kép, illetve hogy a kidolgozási folyamat is legalább
annyira munkaigényes, mint a
többéjszakás fényképezés.
„A fő kamerából van színes, amivel nagyjából valós színükben
mutatkozik meg a mélyűr, illetve
fekete-fehér is, ami elé különböző szűrőket helyezve, úgynevezett hamis színes képeket lehet
előállítani. A szűrőkből a leggyakoribb a hidrogén-alfa-szűrő, mellyel ami a képen lesz, arról tudjuk, hogy mind hidrogén.
Léteznek továbbá kén-, oxigén-,
nitrogén- és egyéb, ritkábban
használt szűrők is. Ha minden
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szűrővel csinálunk egy-egy fekete-fehér képet, majd ezeket
úgy dolgozzuk fel, hogy az adott
anyaghoz egy szín társuljon, akkor máris kész a hamis színes
kép. A Hubble-űrtávcső is ezeket
részesíti előnyben, mert így egy
képen láthatóvá válnak az objektumok összetevői.”
Az égbolt csodáinak szerelmese jövőbeli tervei között szerepel
egy jóval nagyobb távcső beszerzése, mellyel nagyjából az ötödére csökkentett idővel is ugyanolyan minőségű képek érhetők
el, mint a jelenlegi felszereléssel.
Sok feltételnek kell összeállnia
ahhoz, hogy tökéletesen megörökíthető legyen egy objektum.
Csak a tiszta, felhőtlen, páramentes ég a megfelelő, amikor nem
látszik a Hold, mert a fénye mellett eltűnnek a sötét objektumok,
és fontos, hogy ne fújjon a szél,
mert ez bemozdíthatja a távcsövet. És kell hozzá természetesen
az emberi tényező: rengeteg türelem, koncentráció és a kitartó
várakozás, melyek – a képeit látva – Lászlóból nem hiányoznak.
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M45 Fiastyúk: Szabad szemmel is megpillanthatók az objektumot alkotó
csillagok télen, a bika csillagképben.

NGC7023: Írisz-köd

Markarian-lánc: Rengeteg galaxis található ebben a régióban.

M13 gömbhalmaz: Minden
egyes fénylő pont egy csillag,
mint a napunk.
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Nálunk ez a szokás

Lehmann Katalin | Fotó: stock.adobe.com
Hiedelmek, praktikák, kántálás és betlehemezés. De mégis mi az a paradicsomjáték és a milyen hiedelmek kötődnek karácsony éjszakájához? Nyugodtan hagyhatjuk sülni a foszlós és mézeskalácsot, pihenjen meg most minden szorgos kéz, és a kényelmes karosszékben ülve, kedvenc újságunkkal a kezünkben,
most, az ünnepi várakozás ideje alatt pillantsunk bele néhány adventi és karácsonyi népszokásunkba, és
zárjuk izgalmas kalandozásunkat egy kiadós regöléssel.
Minden nemzet méltán büszke
saját hagyományaira és népszokásaira. Nekünk, magyaroknak
is megvannak jól ismert szokásaink, amelyek kapcsán sokan
nosztalgiával merengünk tovább.
A közösségi ünnepi falusi népszokások, a pompás lakodalmak,
a színes farsangi mulatságok és
vidám szüretek mind a szokásaink
részét képezik, de tudományos

szempontból csak kis szeletét
a nagy egésznek. Minden népszokás más-más kifejezőeszközt
használ. A köszöntő szokásoknál
a szó, az ének áll a középpontban, de egy májusfaállításnál a
cselekmény a legfontosabb, amíg
a lakodalomban minden tényező
(a cselekmény, az ének, a tárgyak,
az ételek stb.) egyforma súllyal
szerepel.

Adventi várakozás
Advent (úrjövet) a keresztény kultúrkörben a karácsony első napját
(december 25-ét) megelőző negyedik vasárnaptól (de a görög katolikusoknál a hatodik vasárnaptól)
egészen a karácsonyig számított
időszakot foglalja magába. A karácsonyi ünnepkör advent első napjával (amely Szent András napjá-
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hoz legközelebb eső vasárnap,
egyúttal az egyházi év kezdetét is
jelenti) kezdődik, és vízkeresztig
(január 6-ig) tart. VII. Gergely pápa
(elhunyt 1085-ben) négyben határozta meg az adventi vasárnapok
számát.
Az adventi hajnali misék (rorate)
több költőnket is megihlették. Juhász Gyula Rorate c. versében így
emlékezik gyermekkora hajnali miséire: ,,A kéklő félhomályban
Az örökmécs ragyog,
Mosolygón álmodoznak
A barokk angyalok.” És álmodozott a költő is, csakúgy, mint Ady
Endre A Sion hegy alatt c. versében:
„…Egy nagy harang volt a kabátja,
Piros betükkel foltozott,
Bús és kopott volt az öreg Úr,
Paskolta, verte a ködöt,
Rórátéra harangozott.”

voltak az ünnepek vidéken, faluhelyen mindössze néhány évtizeddel ezelőtt. Mindennek meg volt a
maga ideje, naptár szerint pontosan. Nem volt marketingfogás az
ünnep.

…ha betoppan Mikulás
láncát csörgetve
Miklós napján (december 6.) alakoskodók járták a házakat, hogy
bekormozott arccal és kifordított
bundában ijesztgessék a gyermekeket és a nagyobb lányokat, de
tartottak ún. tréfás gyóntatásokat is. A Mikulás láncát csörgetve
(egyes területeken ördög/kram-
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szeppent gyermekek nevében
elmondta, hogy a jó gyermekek
tudnak imádkozni, esetleg keveset
tanulnak, de sokat esznek. Ezek
után a jó gyerekek a csizmáikba
apró ajándékokat, almát, diót kaptak. A hagyomány az egyes területeken és vallási csoportok körében
kisebb részleteiben ugyan eltérhetett egymástól, de alapjaiban
ugyanazok voltak.

Szent Lucának híres napja,
a napot rövidre szabja!
A magyar néphitben Luca alakja
kettősséget mutat: kapcsolódik
a legendabeli vértanúhalált halt

Helyi változatok
szokásainkra
A népi kultúra nem mutat teljes
egységességet, így a szokásoknál
is megtalálhatjuk a helyi változatokat, amelyek különféle történeti és
földrajzi okokra vezethetők vissza.
A vallás, a környező népek szokásainak hatása és más-más tényező
is szerepet játszhat a változatok
létrejöttében, de az alapeszme
mindenütt ugyanaz.

December – Karácsony hava
A mai csúcsfogyasztó társadalmunkban a kereskedők többsége
szinte nem győzi elég korán telepakolni üzleteik polcait karácsonyi
termékekkel, legyen az szaloncukor, társasjáték vagy mikulásvirág.
Nem kell messzire menni az időben, hogy felidézzük – bár emlékezetük egyre halványul –, milyenek

pusz segédeinek kíséretében) a
következőket mondta a ház népének:
,,Rontom, bontom, csontom,
Csörgő, börgő lánccal jöttem.
Van-e rossz gyerek a háznál?
Van-e jó gyerek a háznál?
A jónak kaláccsal,
A rossznak virgáccsal.”
A gazda mindenekelőtt megköszönte a látogatást, majd a meg-

Szent Luca alakjához, másrészt boszorkányszerű, mi több, rontó nőalak. Lucapuca vagy lucaasszony
már-már kísértetszerű jelenség,
aki mások kárát szeretné, legyen
az ember vagy állat. Luca napja
(december 13.) ,,gonoszjáró nap”
is, ezért legfőképp a boszorkányok
látogatásaitól tartottak az emberek. Elterjedt szokás volt, hogy az
ólak ajtajaira fokhagymával rajzol-
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tak keresztet, hozzá pedig a következőket mondták: ,,Luca, Luca,
távol légy”. A legbiztonságosabbnak azt tartották, ha lefekvés előtt
mindenkivel fokhagymát etettek.
A boszorkányok felismerésére
készült az ún. lucaszék, amelyet
Luca-naptól karácsonyig kellett
készíteni, tehát, ahogy mondani
szokás; Lassan készül, mint a lucaszéke. A meghatározott számú és
fajtájú fából készült széket a karácsonyi éjféli misére vitték el, mert
csak arra ráállva lehetett meglátni a boszorkányokat, akik például
szarvakat viseltek a fejükön. Nem
tudni, vajon hány boszorkányt láthattak így meg a misén részt vevők
körében …
Luca napja nemcsak a boszorkánykereső szék ácsolásának kezdete
volt, hanem sokféle házasságjósló
eljárást is tartottak. Csak néhányat
említve a legnépszerűbb legényfogó praktikák közül: a lányok a
szemétdombra állva hallgatóztak,
és ahonnan jött az első kutyaugatás vagy kakaskukorékolás, úgy
tartották, onnan érkezik majd a

Luca, Luca, kitty, kotty!

Luca, Luca, kitty, kotty!
Sáp, sáp, rud, rud, kukorikú!
Annyi csirkéjük legyen,
Mint égen a csillag!
Annyi pénzük, buzájuk legyen,
Mint földön a fűszál!
Akkora kolbászuk legyen,
Mint az országutja!
Akkora szalonnájuk legyen,
Mint az utcakapu!
A doktor, patika éhen haljon,
A barmuk zsirtúl megfulladjon!
A gazdaasszony sose lustálkodjon!
Luca, Luca, kitty, kotty, Kukurikú!

jövendőbeli is. A ,,jövendölés” bizonyára időnként be is váltotta a
hozzá fűzött reményeket.
Luca napjához munkatilalmak is
tartoztak. Úgy tartották, hogy aki
ezen a napon dolgozik (fon vagy
varr), azzal bevarrja a tyúkok fenekét. Ehhez a naphoz tartozó népszokások sokfélesége szinte számtalan. Tájegységenként váltakozik
előfordulásuk és gyakoriságuk.
,,Az ország nyugati részében – főként azonban Dél-Dunántúlon
– Luca-nap hajnalán „kotyolni”
járnak a kisfiúk. Szalmát vagy fadarabot visznek magukkal (legjobb,
ha ezeket valahol elcsenik), s arra
térdelve mondják el köszöntőjüket. Utána kukoricával vagy vízzel
öntik le őket a háziak, ők pedig a
szalmával, fával „megvarázsolják”
a tyúkokat, hogy egész évben jól
tojjanak. A köszöntőt mondó gyerekek ezután ajándékokat kapnak.”
(Dömötör Tekla: Magyar népszokások, www.mek.oszk.hu)

Karácsony környéki
népszokások: kántálás,
betlehemezés,
paradicsomjáték
A karácsonyi énekes, verses köszöntést kántálásnak, egyes területeken kóringyálásnak vagy angyali
vigasságnak is nevezték. A kántálók csoportosan, házról házra járva elismételték az egyes énekeket,
amelynek során az ünnep gondolatkörét felidéző énekhez jókívánságokat fűztek. A karácsonyi kántálás szokása nemcsak karácsony
napjához, hanem az egész adventi
időszakhoz köthető; az ünnep gondolatkörét felidéző énekekhez köszöntők és egyéb prózai szövegek
is tartoztak. Az egyik ilyen közismertebb kántálóének a 17. század
környékén született Csordapász-

torok, majd a Mennyből az angyal
és a Pásztorok keljünk fel kezdetű
karácsonyi énekek is. A dunántúli
pásztorok hosszúfurulyával, pásztortánccal köszöntötték a ház népét, másutt dudával járták a falvakat a kántálók.
A betlehemezés egy jóval közismertebb ma is élő népszokásunk,
amely főleg vallásos körökben él.
Az sem volt szokatlan, ha egy faluban többféle betlehemes játék
is ismert volt; a gyerekek esetenként más játékot tanultak szüleiktől, mint a hittanórákon. A betlehemezés jellegzetessége – főként
régebben –, hogy a játékot fiúk
vagy férfiak adták elő. Később
megjelentek a lány betlehemezők
is. A dramatizált jelenetek főbb
epizódjai az evangéliumi történetet követik. A pásztorok énekeltek, furulyáztak, táncoltak. A kakasdi (Tolna megye) betlehemes
játék pásztorai általában álarcot
viseltek. A dunántúli típusú betlehemes szereplői a pásztorok és
az angyalok voltak. A pásztorjáték
szerkezete általában a következő

Regösének

… Kelj fel, gazda, kelj fel,
Száll az Isten házadra,
Seregemagával,
Terített asztalával,
Teli poharával,
Haj, regő, rejtem,
Azt is megadhatja
az a nagy Úristen! …
felépítésű volt: beköszöntő, tréfálkozás az öreg pásztorral és adománygyűjtés.
A paradicsomjáték, mint ahogy
azt a neve is feltételezi, Ádám-Éva
napján került színre. A játék a bűnbeesés bibliai történetét adja elő
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ban fiatal legények voltak) járták
a falut, és minden háznál regöséneket énekeltek, amiért cserébe
ajándékokat kaptak. A fennmaradt
énekek és leírások alapján arra következtethetünk, hogy a regösök
az ősmagyar kultúrában a sámán
énekmondói, ún. ráéneklői lehettek. A középkorban a regös, mint
foglalkozásnév fordult elő. Az sem
kizárt, hogy ők voltak a király udvari énekesei is.
A regösök mindig csoportban járva, hangszereikkel a kezükben látogatták a házakat. A láncos bot és
a köcsögduda sem hiányozhatott
a kelléktárukból. A fiatal legénycsoportok – főként lányos házakhoz – házról házra járva énekeltek,
regöltek, majd az ott lakóktól jutalmakat kaptak a jókívánságaikért.
A regösénekben fontos szerepet
töltöttek be az ősmagyar mitológiai elemek és Szent István király
alakja is.

Máig élő örökségünk

dramatikus formában. Az eredete
egészen a középkori világba nyúlik vissza. Szereplői csak úgy, mint
a Bibliában Ádám és Éva, Isten és
a Sátán, valamint az angyalok, bár
vannak feldolgozások, ahol az első
emberpár gyermekei, Kain és Ábel
is feltűnik. A paradicsomjátékot
bányászcsoportok németül, szlovákul és magyarul adták elő a 19-20.
század fordulóján. Számtalan feldolgozása létezik. Szakcson (Tolna

megye) – feltételezhetően – a századfordulón adták elő utoljára.

Regölés szokása
A regölés egy téli természetvarázslás jellegű, köszöntő népszokás,
amely leginkább a Dunántúlon
terjedt el, amely nem adventi, hanem karácsonyi népszokás. Karácsony másnapjától egészen január
hatodikáig a regösök (akik általá-

Az ünnepi időszak mindig különleges és várakozással teli volt, és
nem volt ez másként őseink életében sem, amikor a közösség a
megszokottól, a hétköznapitól eltérően viselked(het)ett. A magyar
paraszti élet megszámlálhatatlan
számú néphagyományt és annak
különféle verzióit örökítette ránk,
amelyet érdemes ismernünk és
megőriznünk. A hagyományismeret és hagyománytisztelet az értelmi, érzelmi és esztétikai fejlődésben, a munkára nevelésben is
nagy segítséget nyújthat.
Forrás: Dömötör Tekla: Régi és mai
magyar népszokások (Tankönyvkiadó,
1986); Tátrai Zsuzsanna – Karácsony Molnár Erika: Jeles napok, ünnepi szokások
(Planétás, 1997); Dömötör Tekla: Magyar
népszokások, www.mek.oszk.hu
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Szeretetspirál
Kanczler-Thuróczy Zsuzsanna | Fotó: Kövi Gergely, Agócs Róbert
Az őszi időszakot követően ismét visszatértem a dunakölmődi Aranyhal Waldorf Óvodába és Iskolába,
hogy ezúttal az adventi készülődésről, várakozásról és az ezt övező ünnepségekről tudjak meg többet.
Ezúttal Bodnár Ágnest, az iskola egyik tanárát sikerült meginterjúvolnom, aki sok érdekes információt
osztott meg velem erről a gyönyörű ünnepkörről.
–– Mi jellemzi az adventi készülődést az önök iskolájában?
–– Régebben egy adventi bazárt
rendeztünk az ünnep indításaként. A tavalyi évben azonban már
egy adventköszöntő, bensőséges
összejövetelt tartottunk. Ez tulajdonképpen nem egy ünnepség
volt, hanem a szülők és a gyerekek
számára rendezett közös program
advent első vasárnapján. Célja az
volt, hogy együtt legyünk egyszer
úgy, hogy nincs semmi fontos dolog, se munka, hanem tényleg csak

beszélgetünk, éneklünk, és a gyerekek társasjátékoznak. Ezt sajnos
idén nem tudjuk megrendezni,
mert az idei ünnepeket a szabályokat betartva kicsit karcsúsítva kell
megtartani. Pontos tervek még
nincsenek, hogy min kell változtatnunk, de valamilyen formában
szeretnénk megvalósítani ezeket,
mert nagyon fontosak számunkra.
Hiszen nálunk az ünnepek adják az
év ritmusát és vázát. Az év eddigi
ünnepeit is meg tudtuk tartani, kisebb létszámmal.

–– Hogyan indul az adventi készülődés az iskolában?
–– Az első gyertyagyújtásra advent első vasárnapján kerül sor.
A gyerekekkel pedig egészen karácsonyig minden reggel adventi
dalokat énekelve közösen gyújtunk gyertyát az udvaron. Mindig
egy gyertyával többet gyújtunk
meg, és azok a szülők, akik óvodába vagy iskolába hozzák a gyerekeket, itt maradnak velünk, és
együtt énekelünk. Ezeken a hétfőkön elhangzik egy karácsonyváró
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történet is. Az adventi koszorúról
minden osztály visz be magával
egy-egy lángot a saját gyertyáján.
–– A Waldorf-iskolákban is hoz a
Mikulás ajándékot a gyerekeknek?
–– Hozzánk Szent Miklós a kelta
püspök érkezik, egy olyan személy,
akire a gyerekek felnéznek, és áhítattal tekintenek rá. Szent Miklós
a gyerekek „jó tetteit” viszi Máriához, hogy a születendő kis Jézusnak ruhát szőjön ezekből a finom
„szeretetszálakból”. Amikor Szent
Miklós belép az osztályba kék palástjában, püspöksüveggel a fején,
bottal a kezében, a gyerekek elámulnak és elhallgatnak a látványtól. Nem hoz nagy ajándékot, mindenki kap tőle egy aranydiót a jó
tetteiért cserébe. Az osztály előtt
szokott hagyni egy zsákot, amiben gyümölcsök és magok vannak
(dió, mogyoró), amit aztán a gyerekek együtt fogyasztanak el. Tehát
nem külön-külön mindenkinek hoz
kis zsákot, hanem egy nagyban
hozza az osztálynak, és tartalmát
a gyerekek együtt eszik meg. Ennek nagyon bensőséges hangulata van, ahogy körbeüljük a zsákot,

és mandarint meg mogyorót bontogatunk, és közben jóízűen beszélgetünk. Nálunk így zajlik Szent
Miklós napja.
–– Ebben az időszakban kerül sor
az Adventi Kert vagy más néven az
Adventi Spirál elnevezésű rendezvényre. Mit takar ez az ünnepség
pontosan?
–– Sok ünnepünk van, de ez talán a leggyönyörűbb mind közül.
Nagyon jó átélni, a gyerekek is átszellemülnek, és ilyenkor igazán
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tudnak önmagukra és egymásra
figyelni. Intézménytől függően az
adventi időszak bármely napján lehet tartani, van olyan iskola, ahol a
végére teszik, minél közelebb a téli
szünethez, és van, ahol az elejére.
Mi inkább középtájra vagy az adventi időszak elejére szoktuk helyezni.
Az Adventi Spirál egy nagy szimbólumrendszer, azt az egyéni életutat jelképezi, amit mindannyian
bejárunk. Ezekről a szimbolikus
jelentésekről a gyerekeknek nem
beszélünk, csak a szülői esteken
magyarázzuk el, hogy a szülők is
átérezzék, amikor ott vannak. Fenyőágakból rakunk ki egy nagy
spirált a földön, és ezen mennek
végig a gyerekek befelé, mindenki a saját tempójában. Nagyon érdekes megfigyelni, hogy ki az, aki
szinte végigszalad rajta, és ki az,
aki óvatosan végiglépked. A spirál
közepén várja őket egy meggyújtott gyertya. Amikor bemegyünk a
terembe, teljesen sötét van, csak
a szülők énekelnek nagyon halkan.
Ilyenkor még arra is törekszünk,
hogy hűvös legyen a teremben,
hogy egy kinti, téli, igazi decemberi időbe érkezzünk. A gyerekek
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egyesével mennek végig a spirálon, egy alma van a kezükben,
amibe gyertyát szúrunk. Az alma
a földi tudást jelképezi, a gyertya
pedig azt a fényt, amit ilyenkor
őrzünk magunkban. Bemennek a
gyerekek az ő kis almácskájukkal
és a gyújtatlan gyertyájukkal, amit
a spirál közepén gyújtanak meg.
Ebből a nagy központi fényből,
amit a szellemi világból kapunk,
jönnek ki a saját gyertyájukkal, és
valahol a spirál mentén a földre
helyezik, majd visszaülnek a helyükre. Így megy ez folyamatosan,
amíg egyre nagyobb nem lesz a
fény. Nemcsak a gyertyáktól, hanem a teremben lévő emberektől
is egyre melegebb lesz. A szülők
közben végig énekelnek, olykor
hangszeres kísérettel. Ehhez az
énekléshez a gyerekek is gyakran
csatlakoznak. Nagyon megérinti
az embert, ahogy a gyerekeket
figyeli, miközben mennek be a
spirálba, és közben vissza-visszanéznek társaikra, úgy kapva a támogatást, hogy a többiek nézik
őket, és figyelik, hogyan mennek
végig ezen az úton. Azt is érdekes megfigyelni, hogy ki hova te-

szi le a gyertyáját, és hogy mikor.
Mindjárt az út elején vagy inkább
a legvégén. Kívülről egy nagy nyugalom látszik, semmi más. A mostani világból nagyon hiányzik,
hogy egy kicsit megnyugodjunk,
lenyugodjunk. 10-15 percig semmi
érdemleges nem történik, mindössze nyugodtak vagyunk, nem
rohanunk sehova, mindenki ráér,
és csak énekelünk. Igazán felemelő ez az ünnepség, amely végén
azt szoktuk kérni a szülőktől, hogy
amennyire csak lehet, nyugalomban menjenek haza, ne üljenek be

sehová vacsorázni, vagy ne menjenek bevásárolni. Próbálják meg
megőrizni ezt a nyugalmat a gyerekekben. Nagyon szép látni a téli
hidegben, az év legsötétebb órájához közeledve ezt a fényt, amit
magunkhoz veszünk, mert olyan
biztató és reményteli is egyben.
A gyerekek csak végigélik ezt az
ünnepet, habár pontosan nem
tudják, hogy mit jelent. Ha nagyobbak lesznek, akkor magyarázat nélkül is rá fognak jönni.
–– Kifejtené ezt bővebben?
–– Igyekszünk a Waldorf-óvodákban és -iskolákban nemcsak a
gyermekek fejére hatni, hanem a
szívükre és a kezükre is. Azért hívják a Waldorf-iskolákat a szív, a fej
és a kéz iskolájának. Az elméleti
képzés mellett ugyanolyan fontos
az, amit a kezük kap, a kézzel végzett tevékenységek által, illetve az,
amit a szívükkel élnek meg. Amit
megtanulnak, azt át is élik, így
egészen máshogy jut el hozzájuk
ez a tudás.
–– Úgy tudom, gyakorta készítenek betlehemet adventkor. Önöknél is jellemző ez a szokás?
–– Nem, nálunk pásztorjátékot
szoktak az intézmény dolgozói
szülői segítséggel előadni a gyere-
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keknek és a többi szülőnek. Ez egy
amolyan betlehemes játék, és ez a
mi ajándékunk a gyerekeknek.
–– Visszatérve az előbb említett
hármas egységre, milyen kézműves-foglalkozások jellemzik az adventi időszakot?
–– A kézműves tevékenység az
osztálytanítóktól függ. Van, aki
mézeskalácsot süt, van, aki valamilyen ajándékot készít a gyerekekkel a szülőknek, emellett pedig nagyon sokat hímeznek vagy kötnek
és horgolnak. Nagy a választék, mi
mindent lehet csinálni. De ez nemcsak ilyenkor, hanem egész évben
jellemző iskolánkban.
Egész évben használunk természetes anyagokat. Normál tantermi felszerelésnek számít az első-második osztályban, de még
harmadikban is egy-egy kosár kavics, toboz, gesztenye, kukorica
vagy bab. Ezzel számolunk, ezzel
betűket raknak ki az elsősök, ezzel
játszunk. Sok mindent csinálunk
e termésekkel. Minél idősebbek
lesznek a gyerekek, úgy kopik ki az
osztályokból ez a sok természetes
eszköz.”
–– Sok oktatási intézményben állítanak karácsonyfát. Ilyennel találkozhatunk az önök iskolájában is?
–– Soha nem állítunk karácsonyfát. A karácsonyfa-állítás és a karácsony már a családok ünnepe.
Úgy véljük, akkor tudnák várni az
ünnepet igazán a gyerekek, és akkor tudnák megélni, milyen egy
gyönyörűen feldíszített és kivilágított karácsonyfa, ha az ünnepet
megelőzően máshol nem gyakran
találkoznának vele. Ez elég nehéz,
mert az összes bolt tele van karácsonyi kínálattal, díszítéssel és karácsonyfával.
Manapság az a jellemző, hogy
semmire nem tudunk várni. Gondoljunk csak egy idegen szó ki-

keresésére, régebben szótár
segítségével, napjainkban okostelefonnal. Percek másodpercekkel versenyeznek. Ez egyfelől jó,
hiszen gyorsan információhoz
jutunk, másrészt viszont a felnövekvő nemzedék számára nagyon frusztráló lehet a rájuk ömlő
rengeteg információ. Annyira
felgyorsult az életünk, mely pör-
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gést mi generáltunk, hogy lassan
azt érezzük, hogy ez nem jó, és
szenvedünk miatta. Sokszor tapasztaljuk, hogy senki nem ér rá
még a barátaival való találkozásra sem. Az adventi időszak kiváló
alkalom lehet ennek az elveszett
nyugalomnak, a meghitt ünnepi
készülődésnek, a várakozásnak a
megélésére.
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,,Az egymásra szánt idő
a legnagyobb ajándék”
Lehmann Katalin | Fotó: saját archívum
Pár éve megjelent karácsonyi dalokat felsorakoztató lemezét már sokadjára hallgatom, és bár nincs még
karácsony, a dalok hangulata mégis magával ragad, és ünnepi hangulatba öltözteti a lelkemet. Minden
egyes ünnepi dalocskával cseppnyi boldogságot lop az ember szívébe. Hangja lágyan, kedvesen szól,
egyszer ünnepélyesen, míg máskor szívszaggatóan. Kis kulisszatitkot is megtudtam; kocsiban szeret
énekelni, de otthon soha. A Budapesti Operettszínház vezető szólistájával, Peller Károly színművésszel
beszélgettem.
–– Engedje meg, hogy egy személyes élménnyel kezdjek. Öntől
legelőször a János vitéz című daljátékból az ,,Egy rózsaszál szebben
beszél” kezdetű dalt hallottam.
Hátborzongatóan megindító…
–– Nagyon szeretem ezt a dalt.
Nagyon fájdalmas, nagyon jólesik
énekelni. Az emberből kitisztít valamit, megkönnyebbülést hoz…
–– Vannak olyan dalok, szerepek,
amelyek összeforrtak az Ön nevével?
–– A Csárdáskirálynő Bóni grófjával például nagyon sokáig azonosítottak, most ilyen a Mágnás Miska.
Büszke vagyok rá, hogy ha meg-

hallják a nevem, akkor az operett
a következő szó, ami eszébe jut az
embereknek.
–– Mindig operetténekes szeretett
volna lenni, mindig a színpadon
képzelte el magát?
–– Gyerekkoromban nem, akkor
még állatorvos akartam lenni, aztán rájöttem, hogy félek az injekciós tűtől. A villamosvezető szakma
is szóba jött, de viszonylag hamar,
általános iskola nyolcadik osztályában elkezdtem színjátszó körbe járni, ami nagyon megtetszett.
Ezekben az időkben óvó bácsi is
szerettem volna lenni, de a szüleim
kérték, hogy tanuljak valami más

szakmát, mert gyermekkoromban
ez még meglehetősen formabontó
ötlet volt, így vendéglátóipari szakközépbe mentem. Tizenöt-tizenhat évesen aztán végérvényesen
eldöntöttem, hogy színész akarok
lenni. Sváb hentescsaládból származom, így szüleim szerették volna, ha én is hentes leszek, de hamar
kiderült, hogy nem bírom a vért
sem. Nálunk senki sem művész,
apukám például sokáig ellenezte is
a színházat, de felnőtt fejjel már tudom, hogy csak azért, mert féltett
tőle. Ez egy olyan terep volt, amibe
ő nem látott bele, nem tudta megítélni, hogy tehetséges vagyok-e,
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vagy sem, esetleg még az is lehet,
hogy valami olyan álmot kergetek,
ami boldogtalanná tesz egész életemben. Féltett. Mára már apukám
a legnagyobb rajongóm.
–– Nem lehet megkerülni a témát,
hiszen a mindennapjaink része lett
a járvány elleni védekezés. Jól tudom, Önnek is minden fellépését
törölték. Hogyan telnek most a
mindennapjai?
–– Sajnos most nincsenek előadások. Azért is furcsa most, mert három bemutató is lett volna három
héten belül, ezek most elmaradnak. Olyan ember vagyok – és ezt
a tavaszi hullámnál is mondtam –,
aki úgy véli, hogy mindenben meg
kell találni a jót, így én ebben a
helyzetben is megpróbálkozom
ezzel. Tavasszal számomra egy nagyon húzós időszak után hasonló
intézkedés történt, akkor az első
két hetet például pihenéssel töltöttem. Mintha nyári szünet lett
volna, olyan dolgokat csináltam,
amire már évek óta nem volt időm.
Elkezdtem felfedezni a saját házamat. Rendet raktam, selejteztem,
a családsegítőbe vittem itthon
már feleslegessé vált dolgokat.
Most is ez van, nem estem pánikba attól, hogy most itthon kell
maradni, mert egy csomó teendő
van még a ház körül és a fiókok
mélyén. Kitaláltam egy új projektet, az Operett Tudort, ezzel foglalkozom most.
–– Mit lehet megtudni az Operett
Tudorról? Ki a célközönség?
–– Mindenkinek, aki nyitott a műfajra, de kedvcsináló is, mert ezek
bolondos, bohókás ötperces videók. Átjön belőlük az operett-életérzés, mert az is vidám, vicces, a szerelemről szól. A videók célja az is,
hogy általuk többen megkedveljék
az operettet, vagy legalábbis nyissanak felé. Sokan például keverik

az operát és az operettet, erről is
fogok beszélni.
–– Kik járnak manapság operettbe?
–– Nem lehet igazán besorolni. Régen azt mondták, hogy ez az idősek műfaja, manapság már nem
lehet így meghatározni. Nagyon
sok fiatal, középkorú és idős operettkedvelő van. A rajongókon keresztül ezt jól le tudom mérni, és
azt kell hogy mondjam, mindenféle
korosztályból vannak. Nagyon érdekes például, hogy a gyerekeknél
nagyon menő dolog az operett.
Nyilván azért, mert jó ritmusú és vidám hangulatú.
–– Milyen a jó operetténekes?
–– Nyilván tudnia kell énekelni,
táncolni és prózát mondani, de ami
ennél is fontosabb, hogy tudnia
kell egy bizonyos pluszt. Mondok
példát! Ha például egy női operettszínész bejön a színpadra, és a
férfiak felsóhajtanak a nézőtéren,
,,úristen, de gyönyörű ez a nő”, de
egyébként nem mernének hozzá
odamenni, akkor ő a primadonna.
Bejön a színpadra egy másik nő, és
amikor meglátja a néző, azt gondolja, hogy ,,össze-vissza puszilgatnám”, na ő a szubrett. Férfiaknál
létezik a nagyon sármos férfi, akiért
minden nő odavan, ő a bonviván,
és van a cuki fiú, akit megszeretgetnének a nők, ő a táncos-komikus. Ezt kell tudnia például egy jó
operettszínésznek, hogy bejön, és
,,olyan” lesz. Ez a része nem igazán
tanulható. Operettszínésznek születni kell. Oszvald Marika egy igazi született szubrett, ő az operettre
született. Egy igazi energiabomba.
–– Karácsony… Milyen volt Önöknél a régi idők karácsonya, és milyen most? Vannak hagyományok?
–– Nálunk évek óta az a hagyomány, hogy 24-én anyukám sütfőz, húgommal fenyőfát díszítünk
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– apukám pedig elalszik a tévé
előtt –, vacsorázunk és ajándékozunk családi körben. Ilyenkor, még
ennyi idősen is gyermekké tud válni
az ember.
Körülbelül tizenöt éven keresztül
például nem is volt ,,advent” nekem, mert december 24-én mindig felültünk egy buszra, és Münchenbe mentünk vendégjátékra,
úgyhogy egész decemberben a
próbatermekben
gyakoroltunk,
ezért december 24-e például 23-án
volt nálunk. Ezekben az időkben a
szentestét a szállodai szobámban
töltöttem egyedül és meglehetősen szomorúan, de előtte ugyan
összeültünk a kollégákkal: volt, aki
minikarácsonyfát hozott magával,
süteményeket vittünk, együtt ettük
meg a bejgliket és a sült húsokat,
de azért ez mégsem volt az igazi.
A karácsonyi hangolódás elmaradását azzal ellensúlyoztam, hogy
az autómban mindig karácsonyi
cd-ket hallgattam. Innen jött az ötlet, és pár évvel ezelőtt meg is jelent az Ez karácsony! cd-m. Nagyon
kritikus vagyok magammal, és nem
is szeretem visszahallgatni, ahogy
énekelek, de érdekes módon ezt
a cd-t én is több alkalommal képes
voltam lejátszani például útközben
karácsonykor. Nagyon sokat keresgéltem a dalok között, hogy mi az,
ami majd biztosan fel fog kerülni,
vagy mi az, amit mások még nem
énekeltek el magyarul.
–– Mit vár az új esztendőtől?
–– Legyen most már vége ennek a
szörnyűségnek, gyorsan felejtsük el
végre ezt az egészet. Olyan mágikusnak tűnt a 2020, de nagyon elrontotta ez a koronavírus-járvány.
Legyen sokkal jobb évünk jövőre,
legyenek jó szerepeim, és rendezhessek jókat. Ha szakmailag rendben vagyok, akkor alapvetően jól
vagyok.
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Jobb életre várva

– Gyermekemért Alapítvány
Gyöngyösi Petra | Fotó: saját archívum
Mindig várunk valamire, tegnap a mára, ma a holnapra, a szépre, a jóra, a lehetőségre – mindig valamire. Élnek köztünk olyan emberek, s köztük sok gyermek is, akik a gyógyulásra, a jobb, könnyebb életre
vágynak. A jó hír az, hogy számukra nagyon sokat adhat egy megértőbb, elfogadóbb, segítséget valóban szívből nyújtó környezetben működő helyi alapítvány. Soós Erikával, Franckó Klárával és Sebestyén
Rózsával beszélgettem tevékenységükről, terveikről és az alapítványhoz való kötődésükről.
Az eredeti alapítványt még 1997ben hozták létre paksi szülők kislányuk gyógyíttatásának támogatása
céljából. Miután a műtétekre sor
került, a kislánynak további kezelésekre már nem volt szüksége. Évek
múltán az édesanyja szeretett volna a megmaradt pénzösszeg meg-

felelő helyre juttatásával további
gyermekek gyógyíttatásához hozzájárulni. Öt évvel ezelőtt történt,
hogy az eredeti alapítvány és a
jelenleg működő alapítvány kuratóriumának tagjai közös gondolkodásba kezdtek. A Gyermekemért
nevet meghagyva – hiszen ennél

beszédesebben semmi sem fejezheti ki az alapítvány tevékenységét
– új működési célt határoztak meg:
a Pakson és a paksi járásban élő
tartós beteg, fogyatékos, sajátos
nevelési igényű gyermekek testi és
lelki fejlődésének elősegítését. Ennek mentén sikerült megvalósítani
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— Mióta segítesz? — kérdeztem Soós Erikát, az alapítvány elnökét
— Az elmúlt harminc évben sokan megkerestek, akiknek valamilyen segítségre volt szükségük. Soha nem tudtam nemet mondani. A segítő
szándék által vezérelve kerültem kapcsolatba már az eredeti alapítván�nyal is, és ma sem tudnám elképzelni az életemet az alapítvány tevékenységében való közreműködés nélkül. Néha nehéz megélni a pillanatokat,
de ezekben a gyermekekben és a szüleikben olyan mértékű életigenlés
van, hogy ebből csak tanulni lehet. Példaképként tekinthetünk rájuk! Számomra éppen ezért különösen fontos, hogy a jövőben is megfelelően
tudjunk működni és még több lehetőséget biztosítva támogathassuk az
arra rászoruló gyermekek gyógyítását, fejlesztését.
— Milyen terveitek vannak a jövőre nézve?
— Az alapítvány nyújtotta szolgáltatásokat egyre többen igénybe veszik — közel 50 család érintett jelenleg —, ami nagyon jó érzéssel tölt el
bennünket. Sajnos azonban a jelenleg rendelkezésünkre álló helyiséget
kinőttük, illetve annak állapotával a folyamatos karbantartás és felújítások ellenére is vannak problémák. Egy nagyobb fejlesztőhelyiségre lenne szükségünk, hogy a kiváló szakembereinket meg tudjuk tartani, hogy
még több fajta, illetve még gyakoribb elérést biztosító terápiás lehetőségeket kínálhassunk. Erre kell sürgősen megoldást találnunk. Várakozásunk reménytelinek bizonyulhat, mivel Szabó Péter polgármester tett
egy ígéretet egy megállapodási szerződés megkötésére, ennek révén
megfelelő nagyságú és akadálymentesített helyiséghez juthatunk.

városunkban, hogy az alapítvány
– tevékenysége révén – támogatni
és segíteni tudja az arra rászorulókat az olyan terápiás lehetőségekhez való hozzájutásban, amelyeket
a társadalombiztosító, a gyógypedagógiai
intézményrendszer
nem vagy nem teljes mértékben
finanszíroz. A Gyermekemért Alapítvány kétféleképpen tud segíteni
a gyermekeknek és családjaiknak:
részben azzal, hogy helyben megszervezi a fejlesztőfoglalkozásokat,
terápiás kezeléseket, részben pedig azzal, hogy az anyagi hátteret
biztosítja az arra rászorulók részére
a terápiás költségek átvállalásával.
Az alapítvány látókörében jelenleg nagyjából 50 család van, akik
sérült, illetve fejlesztésre szoruló gyerekeket nevelnek, de azt
is meg kell jegyeznünk, hogy az
érintettek száma folyamatosan
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— Személyes érintettségedet figyelembe véve, hogy látod, milyen segítséget tud nyújtani az alapítvány a gyermekeknek? — érdeklődtem Klárától,
az alapítvány titkárától.
— A fejlesztések fontossága megkérőjelezhetetlen. A sérült, fogyatékkal
élő, sajátos nevelési igényű gyermekeknek ez, és csakis ez jelenti a jövőt.
Tolna megyében sok fejlesztési lehetőség, terápia elérhető, de nem Pakson, így az itteni gyerekek hosszú és fárasztó órákat töltenek az utazással, ennek anyagi vonzatáról nem is beszélve. A fejlesztőhelyiség révén
lehetőség van arra, hogy egy-egy szakember ne a gyerekeket utaztassa,
hanem ő maga jöjjön Paksra, és egy teljes napot a helyi gyerekekkel foglalkozzon, segítse gyógyulásukat, társadalomba történő beilleszkedésüket. Az alapítvány e mellett ösztöndíjrendszert működtet a rászoruló
sérült gyerekek óraidíjait ennek keretében ki tudjuk fizetni.
— Az alapítvány tevékenységében milyen módon veszel részt?
— A Gyermekemért Alapítvány titkári feladatait látom el, de segítő szülőként szeretem inkább aposztrofálni magamat, hiszen ez a kifejezés
sokkalta jobban leírja ezt a valóban lélekből fakadó tevékenységet. Számomra ez a munka felér egy terápiával, boldogsággal tölt el, hogy segíthetek, és legfőképpen, hogy ezt ilyen csodálatos csapatban tehetem.
A gyermekem boldog
mosolya mellett innen merítem a legtöbbet!
— Mesélnél saját élményekről, amelyek
az alapítványhoz kapcsolódnak?
— A mindennapjaim
része az alapítvány,
de ha kiemelkedő élményeket szeretnék
sorolni, akkor azokat
számomra egyértelműen a közösségi
élmények jelentik. A
koncertek, a karácsonyi „bulik”, a jótékonysági rendezvények, a
táborok, ahol a sorsközösség
gyógyító
erejét tudjuk újra és
újra magunkba szívni.
És tudvalevő, boldog
gyerekhez
boldog
szülő
szükségeltetik… Igyekszünk, nagyon!

növekszik. Többféle fejlesztés és
terápia elérhető (pl. Dévény-torna, TSMT, neurofeedback, autista gyermeket nevelő családoknak
online előadások), gyógypedagógus, gyógytornász, illetve pszichológus szakemberek vesznek

…sosincs késő
kinyitni a
szemünket,
és látni!
részt a tevékenységben. Ezenkívül
rendszeresen szerveznek intenzív
mozgásterápiás nyári tábort, koncertet, az évszakok tematikájához
kötődő családi napokat. Teszik
mindezt azért, hogy a fejlesztésre
szoruló gyermekek mindamellett,
hogy manuális és aktív terápiás
részből álló, egyénre szabott metodikájú terápiához jussanak, illetve kiegészítő terápiákon és egyéb
szabadidős
tevékenységekben
vehessenek részt, az esélyegyenlőség jegyében az egészséges
gyermekkel is együtt lehessenek.
A játékos tevékenységekkel a finommotorikát, a memóriát, a kognitív és szociális képességeket is
szeretnék fejleszteni. Van azonban
még egy nagyon fontos céljuk: a
családi légkör biztosítása, hogy
a kisebb és nagyobb testvérek is
részesei legyenek az egyéb programoknak, ezzel is segítve a gyerekek integrálását, a családias légkör megteremtését, a gondtalan
kikapcsolódás örömének biztosítását, az élményekkel való gazdagodást, az időnként monotonnak
tűnő hétköznapokból való kitörés
lehetőségét.
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„Fogyatékkal élő vagy sérült gyermeket nevelni emberpróbáló feladat, de az első
(aztán a többedik) sokk, a depresszió, majd a látszólagos alkalmazkodás fázisa
után elértünk oda, ahová hiszem, hogy kell. Immár az Őbenne rejlő képességekre
koncentrálunk, s tesszük ezt úgy, hogy tudjuk: az Ő szeretete átsegít minket bármin. Igazán BOLDOG gyermek, és ez a legfontosabb!” – Franckó Klára

— Mikor kerültél kapcsolatba az alapítvánnyal, milyen
tevékenységet végzel? — tettem fel a kérdést Rózsának, aki önkéntesként segíti az alapítvány munkáját.
— Az alapítvánnyal 2019 tavaszán kerültem kapcsolatba, az alapítvány elnöke keresett meg, és felkért a pályázatírási feladatok ellátására, melyre azonnal igent
mondtam.
Az alapítvány pályázatainak megírásával, menedzselésével és az elszámolások koordinálásával foglalkozom önkéntesként. Ez évente 5-6 pályázatot jelent,
csapatban dolgozunk, a kuratóriumi tagok kivétel nélkül részt vesznek mindenben. Elmondhatom, hogy az
alapítvány a második családom lett.
— Tapasztalataid szerint hogyan állnak az emberek a
fogyatékkal élő társaikhoz, illetve a rászorultak megsegítésének kérdéséhez?
— Szeretnénk, ha a társadalom megtanulná kezelni, elfogadni a fogyatékkal élő gyerekeket, ezért több közösségi rendezvényt is szervezünk, például koncertet,
adventi készülődést, családi napokat az alapítvány látókörében lévő, fogyatékkal élő gyerekeknek, testvéreiknek és szüleiknek, így számukra nem a fejlesztés,
hanem a gondtalan kikapcsolódás a cél egy maximálisan elfogadó közegben.
Általánosságban véve elmondhatom, hogy sajnos a
mai magyar társadalom nem tudja helyén kezelni a fogyatékosság kérdéskörét. Alapvetően három típusú
emberrel találkozhatunk: 1. Aki azt gondolja, hogy a
sajnálat a szemében, neked segítség. 2. Aki rád se bír
nézni. 3. Aki elfogad úgy, ahogy vagy. Nem erőlteti
a segítséget, de észreveszi, hogy mikor van rá szükséged, és akkor odaáll. Ez persze nem az egyének
hibája, egyszerűen nem találkoztak kisgyermekként
fogyatékkal élő emberekkel, és nem tudják kezelni a

másságot. Az egészséges kisgyermekek, ha időben
tapasztalják meg, hogy vannak olyan emberek, akik
nem tudnak járni, máshogy néznek ki vagy máshogy
viselkednek, akkor azt természetesnek veszik, és felnőttként is ösztönösen tudják, mit kezdjenek velük.
A fogyatékkal élők társadalmi integrációja hatalmas
feladat és felelősség, de sosincs késő kinyitni a szemünket, és látni!
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Törhetetlen
Váczi Gergő | Fotó: Magellán
Életünk mindennapi anyaga az üveg. Legtöbbször használati tárgyként vagy dísztárgyként találkozhatunk vele. Elkészítésükhöz komoly szakértelem szükséges. Így a karácsony közeledtével pedig tökéletes
ajándék lehet, persze akkor, ha értékelni tudjuk a törékeny finomságot. Olyan szakemberekkel, mi több,
elhivatott művészekkel beszélgettünk, akik amellett, hogy elképesztő tárgyakat készítenek, még azt is
rendkívül fontosnak tartják, hogy az üvegfújás, az üvegkészítés mestersége fennmaradjon. Hiszen ha
ők nem tennének meg mindent ennek érdekében, akkor ez a szakma gyorsan összetörne, mint a földre
hullott edzettlen üveg.
Bunda István több mint 25 éve
üvegfúvó. Azon kevés szakemberek közé tartozik, akik szívvel és
lélekkel készítik a portékákat. Ezt
a régi hagyományt őrző mesterséget ugyanis sajnos egyre kevesebben művelik. „Több mint 25 éve
gyakorlom, és még mindig vannak
hiányosságok, higgyék el. Ez egy
olyan szakma egyébként, amiben

mindvégig tanul az ember, amíg
benne dolgozik.”
A parádsasvári üvegmanufaktúra a helyi üveggyártás hagyományainak újjáélesztője, hiszen Parádsasváron az üvegkészítés több
mint 300 éves múlttal rendelkezik. Az alapító Rénes Marcell igazi
üvegfújó dinasztia sarja. „Apa itt
dolgozott már a 70-es évek elején,

1974-ben építette meg ezt a kis
manufaktúrát, ahol most vagyunk,
ez az ő életében kihasználatlanul
állt.” Most azonban látogatókat is
fogad, akiknek bemutatják, hogy
hogyan is készülnek a modern
üvegtárgyak. „Tehát maga az üveg
kvarchomokból készül, aminek
1700 fokon van az olvadáspontja. Nekünk erre nincsen sajnos
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kapacitásunk, hogy megolvas�szuk, nagyon magas a hőmérséklete, az olvadáspontja. Hozzánk
az alapanyag már készen érkezik
pici granulátum formájában, és
ezt már csak bele kell pakolni a
kemencébe, és tökéletesen megolvad.” Ezeket az információkat
Papp Judit idegenvezető osztotta
meg velünk és az egyébként idelátogatókkal. A manufaktúra célja
ugyanis a szakma népszerűsítése, amelyre ilyen látogatóprogramokat szerveznek. Az 1150 fokos
olvasztókemencében nagyjából
160-170 kg üveg található olvadt
állapotban. Kevesen bírják azt a
forróságot, amit a kemence áraszt,
ugyanis az üvegfúvásnál végig
nyitva van a kemence ajtaja. Bunda István üvegfúvó mester persze
soha nem panaszkodik. Ő pestiesen szólva bírja a kiképzést. „Aztán be is helyezzük az egyik legfontosabb eszközt az üvegfúvó
számára, ugye a fúvópipát, aminek
a segítségével ki tudjuk emelni a
több mint 1100 fokos üveget a kemencéből.” Az üvegfújás mindig
egy alappal kezdődik, amit bankának neveznek. „Kimerítem az üveget, itt a vaslapon minden esetben elhengereljük, elegyenlítjük,
egyenletessé tesszük az üveget, és
levegőt fújunk az üveg belső burkolatába.”
Ha kész az alap, azaz a banka, akkor újra rámerítenek az üvegre,
majd bükkfával készült fakanalakkal előkanalazzák, előformázzák
azt. Majd megbordázzák az üveg
külső burkolatát. „Több mint 1000
fokos hőmérséklettel belehelyezzük az üveget a vizes faformába.
Láthatjuk, hogy rögtön kialakul a
forma fala és az üveg fala közt egy
gőzpárna, az üveg folyamatosan
a gőzpárnában forog.” A talpas
boroskehelynek pedig már csak a

talpa hiányzik, aminek elkészítése
közben látható, hogy mennyire jó
„ragasztó” az üveg.
A folyékony izzó anyag hőmérsékletét egyébként folyamatosan figyelni kell, csak úgy, mint a tömör
dísztárgyak elkészítésekor. Úgy,
mint egy szép rózsa vagy éppen
egy kecses hattyú. A két tömör termék alapját tőkének hívják, aminek
elkészítéséhez a mesterek tömör
fúvócsövet használnak, és miután
kimerték a szükséges üvegmen�nyiséget a henger alakú tőkéket
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színes üvegszínezőbe mártják.,
mivel az üveg csak üveggel színezhető ilyen magas hőmérsékleten. Majd egy újabb merítés után
különféle csipeszeket használnak
a rózsa és a hattyú megformálásához. A kimerített áttetsző kristályüveget ezzel pár percig folyamatosan tudják alakítani. De ha 900
fok alá esik az üveg hőmérséklete,
már nem formázható, így pár pillanat alatt el is készülnek a gyönyörű dísztárgyak, amelyek 10-12 órás
visszahűtési folyamat után hasz-

38

MAGELLÁN

nálhatók is. Rénes Marcell joggal
büszke arra, amit itt Parádsasváron
tesznek. Nem csak dísz- és használati tárgyakat készítenek, ennél
sokkal többről van szó. „Egy olyan
mesterséget viszünk tovább, amire, ha nem vigyáznánk, valószínűleg ki is halna.”
Csakúgy, mint az ólomkristálycsiszolás, melynek mesterségét
Kovács László által már az ötödik
generáció viszi tovább családjában. „Nekünk a felmenő családban mindenki ezzel foglalkozott,
illetve nemcsak a csiszolással, hanem az üveggyártás minden terü-

letével.” Lászlóhoz teljesen nyers,
kihűlt, szilárd állapotban érkeznek
az üvegtermékek, amelyeken lakkfilcekkel megtervezi a jelölést. „Így
néz ki, igazából ez a jelölés, nem
feltétlenül ezen fogok végigmenni
a koronggal, az íveket menet közben érezni kell.” A következő fázis
az elővágási szakasz és a finomítás. Itt ipari gyémántkoronggal
történik a csiszolás, és folyamatosan folyik az üvegfelületre a víz,
ezzel biztosítva a termék hűtését,
különben nem lehetne csiszolni
a felületet a keletkezett hő miatt.
„Általában egyébként nagyon ki-

csi eszközökkel szoktam dolgozni, mert ezek aprólékos dolgok.”
A fiatalember már 24 éve űzi ezt
a hivatást, így a nagyobb korongokkal is bámulatos dolgokat tud
csiszolni az ólomkristály felületére.
„Amiket most csiszoltam az előbb,
még most matt, de mint ahogy
ezeken látni lehet, ilyen fényesek
lesznek majd a későbbiek folyamán.”
László kristályai között a feketétől a bordóig mindenféle színben,
egyedi mintákkal csiszolt különleges tárgyakat találunk. „Tulajdonképpen ez egy überfangos
ólomkristály, ez annyit jelent, hogy
maga a színköpeny alatt ugyanolyan átlátszó ólomkristály, tehát
színtelen ólomkristály van, és a felületére rá van olvasztva ez a színréteg. Nem festéket tartalmaz,
arany van a pirosban.” Ez pedig a
súlyában is megmutatkozik. Lényegesen nehezebb, mint ahogyan
azt első ránézésre gondolnánk.
Az ólomkristály megmunkálása
azonban nemcsak a súlya miatt,
hanem a rendkívül aprólékos kidolgozása miatt is akár több hónapot vehet igénybe. Ilyen precíz
technikával dolgozik Török Sára
üvegműves is, akit több mint 20
éve ejtett rabul az üveg megmunkálása. „Most a jojo kollekciómnak
látjuk az elemeit a kemencében,
most körülbelül 770 fokon vannak”. Az ékszerek alapjait képező üvegformák egy hosszú üvegrúdból készülnek. „Azokat én
fölszeletelem mind hidegen, és a
fölszeletelés után az üvegnek a felülete ilyen matt, nem fényes, hanem olyan, mintha savazva vagy
homokfújva lenne. A kész tárgyaknak már teljesen fényes a felszíne. Ezt nem csiszolással érjük el,
ahogy a kristálycsiszolóknál lehet
látni, hanem hőkezeléssel.” A di-
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zájndarabokat acélsodronnyal köti
össze, melyeket kétféleképpen is
lehet hordani nyakékként. De a
kedvenc elkészítési formái között
szerepelnek ezek az üvegkarkötők
is, amelyeknek lapjait gyémántüvegvágóval karcolja be és vágja
egyforma darabokra. „Amikor ez
elkészül, hőszövettel elválasztom
az egyes részeit, ahova majd szeretnék gumit fűzni. Az üveglapokat pedig egymásra olvasztom.”
Sára egyébként Marcellhez hasonlóan nagyon fontosnak tartja, hogy a szakmát népszerűsítse,
azért az üvegművességet képzés

keretében tanítja is. Szeretné, ha
ez a csodás ősi szakma sokáig továbbélne.
Az üveg dizájnelemként való használata azonban nemcsak az ékszerek által, de a lakberendezésben is
megmutatkozhat. Axanne Jelasity
új és régi bútorokkal és lakberendezési tárgyakkal foglalkozik. Szabadidejében pedig szereti felújítani, újrahasznosítani a használati
tárgyakat. „A csináld magad otthon ez most nagyon divat, mert
először is a kreativitást használja
az ember, és nagyon praktikus az,
hogy lehet újrahasználni dolgo-
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kat, amik otthon vannak, és sokkal szebb és egyedibb, mint amit
a boltban veszünk meg.” A fiatal
hölgy több országban is élt már.
Hat nyelven beszél, így folyamatosan követi a lakberendezési trendeket a világ minden területén.
Így alkotta meg ezt a mutatós faliképet, melyben két üveglap közé
zárta a faleveleket. „Azért is, mert
most a dekorációban nagyon trendi az összes ilyen fa, levél. Előtte
inkább a dzsungeles minták voltak, mint a pálmalevél, most pedig
az európai növények is szerepet
kaptak a dekorációban.”
De mi is készíthetünk viszonylag
egyszerűen mécsestartót vázából.
Ehhez nem kell más, mint egy mutatós toll, amit kétoldalú ragasztóval rögzítünk. A következő lépés,
hogy ugyanezzel a ragasztóval
vagy akár ragasztósprével körberagasztunk pár csíkot a vázán, és
befújjuk csillámporral, hogy egy
kicsit mutatósabb és csillogósabb legyen. Ha ez készen van,
akkor beleöntjük a mécsestartóba
a dekorköveket, amelyek jó alapot nyújtanak majd a gyertyáinknak. De akár készíthetünk pár
perc alatt különféle mintás vázát,
borosüvegből gyertyatartót vagy
használt villanykörték felhasználásával dekorációs elemet, amelyek
akár karácsonyi dekorációnak is
tökéletesen alkalmasak.
Meg az is jó az üvegben, főleg
hogyha kisebb lakásunk van, és
átlátszó termékeket használunk,
hogy nagyítja a teret. Az üveg
felhasználásában és megmunkálásában tényleg csak a kreativitás
szabhat határt. Az üveget háztartási eszközként, dísztárgyként, ékszerként vagy épp lakberendezési
elemként is használhatjuk, de akár
újra is hasznosíthatjuk, ezzel óvva
környezetünket.
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Kívánságlista
Dicsérdi Liza | Fotó: stock.adobe.com
Emlékszem, kisgyerekként, már november elején összeállt a fejemben a lista, mit is szeretnék kérni karácsonyra. Bár így visszagondolva, bármilyen játéknak tudtam örülni. Ahogy egyre nagyobb lettem, a tárgyi
meglepetések kezdtek szükségtelenné válni, és a karácsony legjobb része nem az ajándékozás, hanem maga
a készülődés lett. Az, hogy együtt van a család, együtt sütjük a mézeskalácsot, díszítjük a fát, és mérgelődünk azon, hogy a gondosan elcsomagolt égősor már megint összegabalyodott...
Ezt az évet nem így képzeltük el,
mint ahogyan végül alakult. Átszerveződtek a mindennapjaink, a
napi rutinunk felborult, és a gondolkodásunk is akarva-akaratlanul

mindegyikőnknek átalakult, legyen
szó idősről vagy fiatalról. Egy ideje már éreztük, hogy az idei karácsony kissé más lesz, mint az eddigiek. Csendesebb, meghittebb,

és a sok lemondás ellenére még is
hálásak vagyunk azért, hogy most
ünnepelhetünk. Kicsit másképp,
nem a karácsonyi vásárokat és az
áruházakat járva.
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Az elmúlt időszakban a diákok élete is megváltozott. Elmaradt szalagavatók, meghiúsult ballagások,
online oktatás és a mindezzel járó
csalódottság és szorongás. Mit is
kérhetnénk most, amikor minden
romokban áll körülöttünk? A következő mondatok első olvasásra talán
úgy tűnhetnek, mintha semmi közük
nem lenne egymáshoz. Az igazság
az, hogy mind kívánságok, egy-egy
nebuló szájából. Idén ezek legyenek
a fa alatt:
Jó lenne, ha minden újra olyan lenne, mint régen. Ha lehetne utazni,
találkozni a barátainkkal, és újra élvezni azt, hogy fiatalok vagyunk.

Szeretném, hogy legyen vége a sok
megpróbáltatásnak, amit a vírus
okozott. Legyen béke, és fogadjuk el egymást. Senki se ítélkezzen
a másik felett, helyette segítsünk
egymásnak, hogy mindenki megtalálja a helyét. Tűnjön el minden
rossz a világból. Ne legyen bűnözés, szenvedés, és betegség. Csak
a jó, és a szeretet maradjon.
Nem kell drága ajándék, pusztán a
család és a barátok egészsége, boldogsága, és egy megbízható, örök
életre szóló társ. Ha mindez megvan, bármit elérhetünk az életben.
Szeretném elvégezni az egyetemet mindenféle probléma nélkül,
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és végre óvónőként gyerekekkel
foglalkozni.
Ha bármit kívánhatnék, az az lenne,
hogy egy sikeres és jó tanár váljon
belőlem. Csak egy szalagavatót szeretnék, amire évek óta várok. Bölcsességet, amivel jó döntéseket tudok hozni az életben. Ha kérhetnék
bármit, reményt és kitartást kérnék,
majd szétosztanám az emberek között.
Olyan dolgok ezek, amikért nem
kell fizetnünk, ennek ellenére sokan
csak álmodnak róla. Olyan dolgok,
melyeket könnyedén figyelmen kívül hagyunk, és csak akkor értékeljük igazán, amikor már nincsenek.
Egyszer eljön az az idő, amikor meg
kell tanulnunk, hogy semmit sem vehetünk természetesnek. Változások
vannak, és mindig is lesznek úgy,
ahogyan nehezebben átvészelhető szakaszok is az életünkben. Úgy
gondolom, hogy most egy ilyen
szakaszhoz érünk. Ha ennek vége
lesz, talán nem érezzük nyűgnek
azt, hogy iskolába kell járnunk, hiszen már tudjuk, hogy milyen volt
a barátainktól távol lenni. Nem dühöngünk az utcán lévő tömeg miatt,
hiszen az azt jelenti, hogy újra rendeződik a helyzet.
Az elhangzott kívánságok nem
puszta, egyszerűen beszerezhető
tárgyak, hanem annál sokkal többek. Amire rájöttem, hogy lényeges
különbség van a válaszok között, attól függően, hogy hogyan tettem fel
a kérdést. Általában, ha valaki megkérdezi, mit szeretnénk karácsonyra,
mind valami elérhető, megvalósítható dologra gondolunk. De ha azt
mondja, kérhetsz bármit a világon,
rögtön előkerülnek azok a vágyak,
amikhez csoda kéne, hogy megtörténjenek. Pedig kívánhatnál bármit,
pénzt, új autót vagy akár egy fényűző palotát is. De ezek szerint mindezek nem is igazán fontosak…
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A felfedezés lehetősége
Susán Janka | Fotó: Susán Janka, stock.adobe.com
A hálózatkutatás és a művészetek Barabási Albert-Lászlónak és a BarabásiLabnak köszönhetően közelednek egymáshoz, szimbiózisuk mindkét területre jótékonyan hat. Balatonfüreden, a Vaszary Galériában izgalmas kiállítás látható, a Magyar Kortárs TOP 10. Professzor úr munkásságának nagy tisztelője
Beke László, a kiállítás kurátora, akinek az ötlete alapján valósult meg Barabási professzor tárlatvezetése, amin én is részt vettem, és utána volt néhány percem, hogy kérdezhessek tőle.
–– Azt sokan tudják Önről, hogy
eleinte a szobrászat érdekelte,
majd fizikus lett. Miért lett kutató,
tudós? Fizikusként akár egy atomerőműben, de sok más helyen is
dolgozhatna.
–– Első perctől miután eldöntöttem, hogy fizikus leszek, elméleti
fizikusként láttam magam, lénye-

gében ez valósult meg. Sosem
úgy tekintettem a fizikusi munkára,
mint egy szakmára vagy munkahelyre, hanem mint a felfedezés
lehetőségére. Egyébként a szobrászat is ugyanúgy ezt jelentette
számomra. Mindig azt szoktam
hangsúlyozni, hogy mindaz, amit
most csinálok, az írás, a kiállítás a

Ludwig Múzeumban, a szakcikkek
a felfedezés folyamatának részei
és a különböző termékei.
–– Egy kicsit mesélne a BarabásiLabról? Hányan dolgoznak együtt,
melyek a főbb területek?
–– Olyan harminc-negyven körül
mozog a létszámunk. Többnyire
már doktorátussal rendelkező kuta-
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tók, akik kettőtől öt évig dolgoznak
nálunk, tulajdonképpen az egyetemi tanári állás előtti pozíciókat töltik be. Az egyedüli szempont az,
hogy különböző területekről jönnek, különböző témákban kutatnak.
Fizikusok, számítógép-tudomán�nyal foglalkozók, matematikusok,
vegyészek és biológusok, valamint
volt néhány olyan évünk, hogy művészettörténészek is kutattak. Az elmúlt tíz évben mindig van egy-két
designerünk is, akik hasonló szerepet játszanak, mint a kutatók, kivéve azt, hogy amit ők létrehoznak,
nem tudományos publikációra készül, hanem azért, hogy segítsék a
labor kutatásait a feldolgozott adatok vizualizációjával.
–– Valójában együtt dolgoznak
vagy a világ számos pontjáról?
–– A Covidnak köszönhetően egy
kicsit szétszóródtunk, de alapjában véve egy felhőkarcolóban
vagyunk Boston közepén. A saját
laborom egy egész emeletet, a
teljes intézetünk három emeletet
foglal el benne. Azért fontos ez,
mert a napi találkozásoknak köszönhetően kialakul egy közösség,
amiben állandó gondolat- és ötletmegosztás van, amivel fejlődünk.
–– Főleg saját ötletek alapján dolgoznak vagy mostanra inkább már
megrendelésekre?
–– Csakis sajátokra. Egy megrendelést akkor vállalunk el, ha
tudományos fantáziát látunk benne. Kutatások finanszírozására pályázunk, olyanokra, amelyek számunkra izgalmasak. A Villanások
című könyvemben sokat írtam az
emberi mozgásról, ez egy olyan
terület, amivel kapcsolatban a mai
napig kapunk felkéréseket különböző cégektől, de ezekre mindig
nemet mondunk. A labor számára intellektuálisan ez egy lerágott
csont, nem vállaljuk.
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–– Hol van az igazi otthona? Erdélyben, Magyarországon vagy az
USA-ban?
–– Igazán otthon érzem magam
Csíkszeredában, de Budapesten
és Bostonban is van otthonom.
Mindegyik egy kicsit másról szól,
emiatt másként is élem a napjaimat ezekben, érdekes módon az
ember hozzáhasonul a környezetéhez.
–– A gyermekei érdeklődnek a kutatásai iránt?
–– A nagyobbik fiam olyan szempontból igen, hogy ő most a Har-

–– A Villanások című könyvét miért a gyermekeinek ajánlotta?
–– Akkor még egész picik voltak
a kisebbek, azt a korszakot ők határozták meg leginkább, valahogy
összefonódtak a könyvvel.
–– Idézek egy mondatot a Villanások c. könyvéből: „Gondoljunk
magunkra úgy, mint automata vezérlésre kapcsolt álmodó robotokra, és sokkal közelebb kerülünk az
igazsághoz.” Honnan jön az automata vezérlés?
–– Az adatokból azt láttuk, hogy
az emberi viselkedés, különösen a

vardon doktorál, és cikket is írtunk
együtt. Nem is egyet, hanem kettőt. Agykutatással foglalkozik, és
engem is inspirált az, amivel foglalkozik. Együtt kezdtünk gondolkozni, és nagyon izgalmas volt a közös munka. A kisebbek még csak
tizenegy-tizenkét évesek, egyelőre
inkább abban a fázisban vannak,
hogy a munkámon kívül bármi más
érdekli őket.

mozgási formák repetitívek (ismétlődők), nagyon jósolhatók. Ennek
okai vannak. Térbeli, időbeli megkötések okozzák ezt sokszor. Nem
lehet például reggel ötkor elmenni a bankba, mert nincsen nyitva.
Nem lehet a háztömbön átsétálni,
muszáj az utcán közlekedni. Társadalmi, szociális és fizikai megkötések vannak, aminek a részei
vagyunk. Azt gondoljuk, úgy él-
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jük meg a mindennapjainkat, úgy
érezzük, hogy spontánul döntünk,
de valójában nagyon repetitív az
életmódunk. Az rendkívül érdekes számomra, hogy ezek mellett
hegyeket tudunk intellektuálisan
megmozgatni. Az, amit látszólag
az adatok szerint csinálunk, nem
biztos, hogy megegyezik a világ
megváltoztatására gyakorolt hatásunkkal. Az egyik kedvenc példám
John Bardeen, aki a szupravezetésért és a tranzisztor felfedezéséért
kapott Nobel-díjat. Talán ő volt a
világ egyik legunalmasabb fickója, aki reggel nyolckor elindult a
munkahelyére a kis aktatáskájával, majd délután ötkor hazament.

Mialatt ezt a külső fél számára nagyon monoton életmódot élte, valójában a XX. század megváltozott
a felfedezéseitől.
–– A Ludwig Múzeumban Rejtett
mintázatok a nemrég nyílott BarabásiLab-kiállítás címe. A kutatásaik
során megtalált mintázatokban fellelhető egy közös alap, egy determináló irány?
–– Az a közös mag, ami már eleve
megvan a természetben. A hálózatelméletnek az egyik legfontosabb felfedezése számomra az,
hogy nagyon különböző hálók, a
sejthálótól az internetig, a társadalmi hálókig nagyon hasonló architektúrával rendelkeznek. A vi-

zualizációkban alapvetően fontos
az adathűség amellett, hogy megtaláljuk azt a formát, ami legjobban jellemzi az anyagot, de ez az
univerzális architektúra átüt rajta.
A kiállításnak ez ad egy egységes
stílust, bár nagyon különböző dolgokról van szó. Az egéragytól egészen a sejtekben található hálókig
van egy közös motívum, amit nem
tudatosan jelenítettünk meg, hanem kitűnt az adatokból.
–– Megkérdezhetem, hogy vallásos?
–– Ez egy bonyolult kérdés. A nejem teológus, én a Notre Dame
Egyetemen tanítottam, ami talán
az egyik legjelentősebb katolikus
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egyetem. Megtanultam úgy a kollégáimtól, mind a nejemtől, hogy
a hitnek és a vallásnak nagyon
különböző dimenziói vannak. Önmagában a szeretet is vallásos élmény. Ha annak számít, akkor az
vagyok.
–– Az álhíres kutatásaiknak milyen
eredményei várhatók?
–– Az intézetünkben (Northeastern
Egyetem) az egyik kollégámnak van
egy nagy csapata, akik ezzel foglalkoznak. Ez az egyik legforróbb
probléma a hálózatelméleten belül, hogy hogyan kell detektálni
ezeket az álhíreket, és hogyan lehet visszaszorítani. A Facebookkal
és más intézményekkel dolgoznak

Magyar Kortárs
TOP 10 kiállítás
A művészeket a Magyar Képzőművészeti Egyetem főleg
elsős hallgatói „választották”
– oktatójuk Beke László, a kiállítás kurátora segítségével és
ötlete alapján. 2014–18 között
minden héten kért egy tízes
listát hallgatóitól a mai kortárs
művészekből, ezek alapján állt
elő a végső lista: Keserű Ilona,
Maurer Dóra, Bak Imre, Birkás
Ákos, Bukta Imre, Fehér László, Kis Varsó (Havas Bálin és
Gálik András), Lakner László,
Szöllősi Géza, Szűcs Attila.
együtt, az ő adataikat használják
fel. Az én laboromban nem központi téma, viszont feldolgoztuk az
egyik álhírhálót, mint egy munkát.
Az intézetünk viszont az egyik vezető helynek számít, akik az álhírek
feldolgozásával foglalkoznak. A részünkről a cél a megértés, amely elvezethet arra, hogy meg lehet állítani a terjedésüket. Szerintem még

sokáig együtt kell élnünk az álhírekkel, így az egyik legfontosabb feladat, hogyan tudjuk felvértezni az
embereket olyan tudással, amivel
felismerik ezeket, valamint hogyan
tudjuk jelezni, hogy egy információ
valószínűleg álhír.
–– A kutatási eredményei hogyan
hasznosulnak? Például a betegségháló eredményeit tanítják az
egyetemeken, beépül a képzésbe?
–– Nemcsak hogy tanítják, hanem
a Harvardon már van egy egész intézet, ahol több mint kétszáz orvos
azzal foglalkozik, hogy ezekkel az
eszközökkel orvosságot, gyógymódokat próbál találni. Én is létrehoztam több céget, amelyek ezeket az
eszközöket viszik piacra. Diagnosztikai eszközként rövid távon, hosszú

távon pedig orvosságként. Így ez
már jelen van a világban. Több tucat cég létezik a gyógyszergyártásban, amely tulajdonképpen ezekre
a módszerekre épül.
–– Jelenleg milyen kutatási terület
izgatja a legjobban?
–– Ami új, és amiről sokat még
nem szoktunk beszélni, mert az
eredményekkel még az elején tartunk, de már három éve kutatjuk,
az az étkezés. Szeretnénk megérteni azt, hogy az ételben található molekulák, hogyan lépnek kölcsönhatásba a sejtjeinkkel, és ezen
keresztül hogyan befolyásolják az
egészségünket. Erről, azt hiszem,
az elkövetkező egy-két évben sok
tanulmányunk fog megjelenni,
meghatározó témánk lesz.
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Váratlan várakozás, 2020 a neved
Szabó Márta

Bevárni, kivárni, elvárni, hazavárni, megvárni, visszavárni, nagyon
várni, várni valamire vagy valakire, vagy éppen váratni. A magyar
nyelv lenyűgözően képes árnyalni
szókészletével azt, hogy miképp
játszódnak le bennünk a számtalan tárgyú és irányultságú várakozások.
De tulajdonképpen mit is csinálunk, amikor várunk? A szakirodalom válasza szerint várni azt
jelenti, amikor a várakozó személy tudatát valamely jövendő
esemény bekövetkezése foglalkoztatja. Nos, a szótári meghatározást, úgy gondolom, így 2020
végén mindannyian ki tudjuk egészíteni legalább egy konkrét példával, hogy mi magunk mit vagy
inkább miket vártunk ebben az
évben, milyen várt vagy kevésbé
várt események foglalkoztatták a
tudatunkat. Az Atomenergetikai
Múzeum (AEM) éves várakozásai
a következőképp valósultak meg
és teljesültek be.
A koronavírus első hullámával
vártuk, hogy a védekezési stratégia részeként mikor milyen szigorító intézkedés lép hatályba, majd
a nyár beköszöntével azt vártuk,
hogy melyik szigorítás miképp
enyhül. Ez az időszak, az otthon

maradás hónapjai az Atomenergetikai Múzeum mindennapjaiban az online tér, egészen pontosan a Facebook meghódítását
jelentette: öt különböző tartalomtípust tett közzé rendszeresen márciustól júniusig. Ezek
voltak az élő fizikaórák, a fizikakísérleteket bemutató videók, a
360°-os panorámaképek, a kiterjesztettvalóság-tartalmak
köré
szervezett nyereményjátékok a
3D-s Sketchfab-modellekkel, valamint a különböző audiovizuális
tartalmak. A Paks FM műsorán
heti egy-két alkalommal Pozitív
Percek – Töltődj az Atomenergetikai Múzeummal címmel sorozat
indult, amely júliusig adott hírt
az AEM aktualitásairól. Interaktív
mesekönyv jelent meg a Play Áruház és az App Store mindegyikében, amely egyaránt kalandba
hívta az ovisokat és az iskolásokat
is, de múzeumpedagógiánál maradva: a Teller Ede vetélkedő sem
maradt el, sőt rendhagyó módon
online, egyéni versenyzőként lehetett részt venni rajta az ország
minden részéről.
Nyáron enyhült a kijárási korlátozás, ezért kulacskereső játék vette
be a város minden szegletét, de
a kapszulamúzeum is letáborozott a Paksi Pákolitz István Városi

Könyvtár előtt, majd szeptember
beköszöntével az ESZI aulájában.
Augusztustól szeptemberig különböző nyári táboros diákokat,
egyéni látogatókat, valamint csoportokat is fogadott a múzeum,
közel félezer főt pár hét leforgása alatt. Eközben lazább, hétköznapi fizikán alapuló kísérleteket
tett közzé az AEM változatlanul az
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Facebook-oldalán.
Az ősz és a koronavírus második hulláma ismét a legnagyobb
közösségi oldalt tette fő kommunikációs csatornává, a tavaszihoz hasonló, de újragondolt
tartalmakkal. Tanszerekhez kapcsolódó kísérletek, Állati jó fizika, 5 perc tudomány című videóműsorok debütáltak, valamint
egy új sorozat a Paks FM műsorán. A Múzeumok Őszi Fesztiválján online vett részt az AEM, és
a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából nagyszabású, látványos
fizikashow-t forgatott az Atomenergetikai Múzeum – ez utóbbin
az idei évi Teller Ede vetélkedőn
felfedezett ifjú fizikusok is bemutatkoztak. A nagy kedvenceket
sem kellett nélkülöznünk, hiszen
új 360°-os panorámaképekkel és
Sketchfab- (3D-s) modellekkel készült az AEM. Ezek a tartalmak is
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elnyerték a közönség bizalmát és
szeretetét az elérések és a megtekintések száma alapján.
A tavasszal közzétett interaktív
mesekönyv a terveknek megfelelően decemberre kiegészült
további két tartalomegységgel,
így az applikációt letöltők immár
atomerőművet is építhetnek vagy
az ÜrGame játékkal is játszhatnak. Ez, a most már teljes alkalmazás ugyancsak az App Store és
Play Áruházból tölthető le ingyenesen. Érdemes kipróbálni, hi-

szen az interaktív játszva tanulás
teljesen új formáját fedezhetik fel
a segítségével kicsik és nagyok
egyaránt. Az utóbbi időszaknak
volt azonban még egy nagy meglepetése: elindult az AEM saját
YouTube-csatornája, ahol lejátszási listák segítségével az eddigi
fizikakísérletek videói, rendezvényeken készült felvételek és az Állati jó fizika című sorozat epizódjai
is megtalálhatók.
Várakozni valamilyen formában
egy dolog, ami igazán számít az
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az, hogy amíg várunk, telik vagy
múlik-e az idő. Na, ez egyáltalán
nem mindegy. Az Atomenergetikai Múzeum tele van ötletekkel és
tervekkel, alig várjuk, hogy a folyamatosan készülő újdonságokról leránthassuk a leplet. De addig is, köszönjük szépen, hogy
egész évben velünk tartottak, várunk mindenkit jövőre is – online,
és amint lehet, személyesen is!
Áldott, békés, boldog karácsonyt
és sikeres, várakozásokat felülmúló új évet kíván az Atomenergetikai Múzeum csapata!
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Fontos mérföldkövek
a Paks II.-projektben
Paks II. Zrt. | Fotó: Paks II. Zrt.

„Minden tekintetben különleges évet hagyunk magunk mögött. Az elmúlt hónapokban az eddigiektől
merőben eltérő körülmények között kellett élnünk, dolgoznunk. Mindenki bízik benne, hogy jövőre minden visszatér a régi kerékvágásba. Mi, akik a Paks II.-projektben dolgozunk, azontúl, hogy ezt reméljük,
azt is tudjuk, hogy ránk egészen újszerű feladatok várnak 2021-ben.” A Paks II.-projektről Mittler István
kommunikációs igazgató adott összegzést az Atomerőmű magazin számára.
– A rövidesen véget érő esztendőben elértünk a Paks II.-projekt egy
fontos állomásához: benyújtottuk a
létesítési engedély iránti kérelmet.
Ezenfelül összeállítottunk még egy
sor, szintén fontos dokumentációt,
kérelmet, megszereztünk több engedélyt, felhúztuk a „gyárváros”
első épületeit, és elkezdődött az
Erőmű-beruházási Központ építése is. Történt mindez úgy, hogy
közben feje tetejére állt a világ: a
világjárvány és a megállítására,
lassítására hozott intézkedések az
egész életünket és a munkánkat is
erőteljesen befolyásolták – kezdte a lassan mögöttünk hagyott év
fontos momentumainak számbavételét Mittler István.
A Paks II. Zrt. kommunikációs igazgatója kiemelte, természetesen
kommunikációs szempontból is
kihívásokkal teli időszak volt ez.
A hangsúly áthelyeződött az online
térbe, nem lehetett megrendezni
a létesítésiengedély-kérelem benyújtása kapcsán tervezett lakos-

sági fórumsorozatot, a tájékoztató
kamionnak is vesztegelnie kellett,
nem vihette el az információkat
az ország különböző pontjaira, és
nem várhatta a fiatalokat a fesztiválokon sem. – Éppen ezért nagy
öröm számomra, hogy ebben – a
talán nem túlzás azt mondani –
vészterhes időszakban megjelent
társaságunk lapja, az Atomszféra.
S még nagyobb öröm, hogy rendkívül pozitív volt a fogadtatása
– fogalmazott Mittler István. Hozzátette, kollégáival együtt abban
bíznak, hogy a következő számokat
már valódi „szerkesztőségi hangulatban” készíthetik el, nem pedig
távmunkában. – Munkatársaim folyamatosan újabb és újabb ötleteket dolgoznak ki annak érdekében,
hogy mind többekkel ismertessük
meg a hazai energiahelyzetet, az
atomenergiát és a Paks II.-projekt
szükségességét és annak előrehaladását – vázolta. Mint mondta, a
következő időszak kommunikációs
szempontból is új kihívásokat tar-

togat. Egy új, aktívabb szakaszba
ér a beruházás. Ehhez kell igazítani a társaság kommunikációját, és
proaktívan hírt adni az évszázad
legnagyobb hazai beruházásról.
Mittler István hangsúlyozta, a Paks
II. Zrt. csapata jól vizsgázott a járványhelyzet idején. Pandémia Elleni Védekezés Helyzetkezelési
Csoportot hoztak létre, megtették
a szükséges intézkedéseket, a dolgozók egészségmegóvásáért és
a kontaktok számának csökkentése érdekében elrendelték a home
office-t tavasszal, majd amikor az
esetszámok ezt indokolták, novemberben is. A munka nem állt
le, ami a munkatársak hozzáállása
mellett annak is köszönhető, hogy
2020 elejéig megtörtént a cégnél az informatikai átállás. A saját
infrastruktúra teljesen alkalmas
rá, hogy ezt a helyzetet kiszolgálja. – A menedzsment úgy értékeli,
hogy csapatunk jól vizsgázott. Komoly erőfeszítést tett mindenki annak érdekében, hogy a tervezett
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időben, június 30-án benyújtsuk a
létesítésiengedély-kérelmet a hatóságnak. Munkatársaink feszített
tempóban, többnyelvű környezetben dolgoztak, dolgoznak az
erőműépítés előkészítésének, engedélyezésének rendkívül összetett feladatán – tette hozzá Mittler
István.
A létesítési engedély iránti kérelem benyújtásának igen nagy visszhangja volt a szakmában, a sajtóban, felfigyelt rá a közvélemény
– emelte ki az igazgató. S persze
a Paks II. Zrt. szakembergárdája is
jelentős mérföldkőnek tekinti, ám
ez csak egy elem, még ha igen
fontos is, a Paks II.-projektben. Feladat maradt bőven az év hátralévő
részére és a jövőre nézve is.
A létesítésiengedély-kérelem beadását követő három hónapon belül, tehát szeptember 30-ig kellett
benyújtani a létesítményi szintű
fizikai védelmi engedély iránti kérelmet az Országos Atomenergia
Hivatalhoz. Ez szeptember 24-én
megtörtént. Október 9-én pedig
a társaság beadta a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (MEKH) is a villamos létesítésiengedély-kérelmet is, miután
teljesítette az elvi engedélyben
rögzített feladatokat. Az eddig
megszerzett engedélyek száma
közelít az ötszázhoz.
Mittler István azt mondta, várakozással tekintenek 2021-re, hiszen
ebben az esztendőben is komoly
kihívások várnak a Paks II. csapatára, rövidesen új szakaszba, a létesítés fázisába lép a projekt.
– Várakozással és bizakodással
nézünk az új esztendő elé. Bizakodásra ad okot, hogy nagyon
felkészült, fiatalos, lendületes csapattal dolgozunk. Cégünknél az
átlagéletkor nem éri el a 40 évet.
A csapat összetételét vizsgálva azt

is elmondhatjuk, hogy csaknem
kétszáz 24-35 év közötti munkatársunk mintegy fele paksi, de nagyon sok a környékbeli is. Ez jelzi
számunkra, hogy az itt élő fiatalok
perspektívát látnak abban, hogy
a Paks II.-nél dolgozzanak – ös�szegezte. Mint kiemelte, nem mindennapi feladat atomerőművet
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építeni. – Pakson valósul meg az
évszázad hazai beruházása. Szeretnénk ezt elsősorban hazai szakemberekkel együtt megvalósítani,
ezért szükségünk van mind a nagy
tapasztalattal bíró, sokat próbált
szakemberekre, mind a fiatalokra
– foglalta össze a Paks II. Zrt. kommunikációs igazgatója.
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RADIOAKTÍV HULLADÉKOKAT KEZELŐ KFT.

Megőrizni a tudást
tízezer évre
RHK Kft. | Fotó: RHK Kft.
Az emberiség ősidők óta törekszik arra, hogy a megszerzett tudást, tapasztalatot továbbadja a következő nemzedékeknek. És ahogy az információk köre egyre bonyolultabbá, szerteágazóbbá vált, úgy
nőtt az igény az adatok, tények rendszerszerű, szakterületek szerinti összegzésére, továbbörökítésére.
Nagyjából húsz éve a tudásmenedzsment fogalma is megszületett. A Nemzetközi Atomenergia-ügynökségnek (NAÜ) tíz éve van külön szervezeti egysége erre a tevékenységre, naprakész, rendszerezett
ismeretekkel kapcsolatos ajánlásai, programjai kezdetben az atomerőművek biztonságos működésére
fókuszáltak. Néhány éve azonban a radioaktív hulladékokkal kapcsolatos hosszú távú tudásmegőrzés is
hangsúlyt kapott a NAÜ-ben, a nemrég meghirdetett „Tudásmenedzsment Segítségnyújtás Tanácsadói
Látogatás” elnevezésű programját pedig a radioaktívhulladék-kezelő ügynökségek közül az elsők között a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. (RHK Kft.) vette igénybe. A részletekről Honti Gabriellával,
az RHK Kft. kommunikációs vezetőjével beszélgettünk.
–– Tudjuk, a radioaktív hulladékok
biztonságos kezelése, tárolása a nukleáris iparon belül is különlegesen
felelősségteljes feladat, hiszen sokszor évszázadokra, évezredekre kell
előre gondolkodni. A hosszú távú információmegőrzés mellett azonban
a tudásmenedzsment igen szerteágazó feladat.
–– Véleményem szerint is egy izgalmas része a tudásmenedzsmentnek
a hosszú távú információ-/adatmegőrzés, ami a mi szakterületünkön is
hangsúlyos szerepet kap. Jómagam
igazán tavaly szembesültem ezzel, amikor kollégámmal részt vettem egy nemzetközi konferencián
16 ország 85 résztvevőjével együtt,
az „Információ-, adat- és tudásmenedzsment” program indításaként.
Ehhez szorosan kapcsolódik a NAÜ
mostani segítségnyújtási tanácsadói
látogatásainak rendszere, ami nem
csupán az egyes nukleáris szakterületen jelen lévő intézményeknek,
vállalatoknak nyújt közvetlen segítséget, hanem az is célja, hogy a tu-

dásmenedzsment minden érintett
számára hasznos gyakorlatát közösen ki lehessen alakítani. Hiszen egy
egységes rendszer, a főbb irányok,
bizonyos sablonok meghatározása
megkönnyítheti a munkát, az országonként némiképp különböző eljárások ellenére is. A feladat óriási,
különösen a nagy aktivitású mélységi geológiai tárolók esetében, ahol
a kutatási fázistól a működésen át
a tároló bezárásáig több generáció
váltja egymást, és ehhez még hozzá kell számítanunk az intézményes
őrzés időszakát. Persze rövidebb
távon sem mindegy, hogy egy-egy
szakember tudása elveszik-e a nyugdíjazásakor, vagy ha munkahelyet
vált. Ezeknek az problémáknak a
kezelésében nagy segítség a NAÜ
programja, társaságunk ezért is jelentkezett elsők között a hulladékkezelő ügynökségek közül erre a szolgáltatásra.
–– Október 18. és 22. között zajlott
egy tanácskozás a témában a NAÜ
szakembereivel. Milyen előzmények

nyomán került sor a megbeszélésekre?
–– A négy szakértő, akik ezt a négy
napot végiggondolkodták velünk,
alaposan felkészültek az RHK Kft.ből. Ugyanis még a tavalyi év során
kaptunk egy sokoldalas kérdőívet,
amelynek alapján el kellett készítenünk egy részletes, nyolc szakterületet érintő állapotfelmérő elemzést. Meg kellett határoznunk, hol
tartunk most, mi az alapállapot, és
azt is, hova akarunk eljutni például
a szervezeti kultúrában, a képzésekben, módszerekben, stratégiában
stb. A cégtől húszan vettek rész a
kérdéssor online megválaszolásában, minden szervezeti egységet
bevontunk, a beruházástól a gazdasági osztályon át az informatikáig.
Aztán az ugyancsak online zajló tanácskozáson magán tízen voltunk a
társaságtól, a NAÜ négyfős szakértői
csapatát pedig Ashok Ganesan, a
szervezet tudásmenedzsment-specialistája vezette. Az első napon leginkább a szakértők beszéltek, az álta-

RADIOAKTÍV HULLADÉKOKAT KEZELŐ KFT.
lunk elküldött állapotfelmérő kérdőív
alapján értékelték az RHK Kft. tudásmenedzsmentjének
fejlettségét.
A következő két napon főként a mi
szakembereinké volt a szó, megfogalmazták a problémákat a témával
kapcsolatban, illetve elmondták, ők
hogyan fejlesztenének tovább. Így a
NAÜ szakértői az adatok mellé személyes benyomásokat is szereztek
rólunk, illetve a párbeszédek folyamán új szempontok, nézőpontok is
felmerültek. Végül a negyedik napon
a társaság felső vezetői kaptak vis�szajelzéseket a tanácskozás tapasztalatai alapján, illetve egy ajánlást is
arra, hogyan lépjünk tovább. A részletes értékelést a konkrét javaslatokkal írásban kapjuk majd meg.
–– Ha jól sejtem, az az írásbeli javaslat sem lesz majd a „Szent Grál”,
amely minden kihívásra megoldást
nyújt, és hosszú feladatot vállalt most
magára az RHK Kft.
–– A tudásmenedzsment a mi esetünkben, a hosszú távú biztonság érdekében, megkerülhetetlen. Egyébként úgy látom, az a tíz kolléga, aki
a NAÜ-tanácskozásnak részese volt
októberben, az együttgondolkodás
révén bevonódott ebbe a témába,
érti annak fontosságát, ezért részt
akar majd venni a munkában. Vannak
egyszerűbb szegmensei a tudásmenedzsmentnek, amely gyakorlatokat
könnyen a mindennapok részévé
tehetünk, így növelve munkánk hatékonyságát. És van olyan része is,
amely esetében még sok fontos kérdést kell megválaszolni. Szerencsére nem holnapra... De azért előbbutóbb muszáj lesz kiválasztani,
meghatározni azokat az információkat, amelyek száz-kétszáz-ezer év
múlva tudnia kell az akkor élő nemzedékeknek. Mondjuk, harminc-hatvan
év távlatában még azon talán nem
kell gondolkodni, hogyan rögzítsük
az információkat, azon viszont igen,

hogy a nukleáris iparban oly fontos
tudás és tapasztalat a szervezeti kultúrában – mint kiemelt jelentőségű
érték – jelenjen meg, és ne tűnjön
el nyomtalanul egy-egy kolléga távozásával. Az írott nyelv a jövőben
is használható lesz talán. És utána?
Ha például jelek segítségével kommunikálunk a majdani földlakókkal,
nem biztos, hogy azokat a jeleket
ugyanúgy értik majd, mint mi ma.
És ha végre megvan a tartalom meg
a forma, mi legyen a közvetítő közeg? Hol van ma már a floppy, a VHS-
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kazetta? Ki tudja megjósolni, hova
fejlődik a digitalizáció? A jövő nagy
kérdései... Ami engem illet, a nyomtatott információ tartósságában hiszek, persze a papírnál-papírusznál
biztonságosabb, az éghetetlen és
semmi más módon nem sérülékeny
„lapok” használatában. Hogy ez mi
lehet majd, nem tudom, de szerintem a társadalom is segíthet majd:
hiszen napjainkban is rengeteg tapasztalat bizonyítja a szájhagyomány
erejét, azonban ezek még messzire
mutató filozófiai kérdések.
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„A gyermekek az élet legnagyobb kincsei”
Vadai Zsuzsa | Fotó: saját archívum

Dr. Germán Endre
Jó alapok

Egy Békés megyei városban,
Orosházán születtem és végeztem iskoláimat, majd Debrecenben, az akkori Kossuth Lajos
Tudományegyetem (KLTE) Természettudományi Karának fizikus
szakán folytattam és fejeztem be
tanulmányaimat 1970-ben. Budapesten, az MTA Izotópintézetében kezdtem dolgozni a személyi
sugárvédelem területén, miközben diplomamunkámat post graduális képzés keretében egyetemi
doktori disszertációvá fejlesztve
benyújtottam, és 1974-ben megkaptam a fokozatot. Az akkor végzett tanulmányok alapozták meg
– mint később kiderült – azt a tudást, amit egész további szakmai
életemben hasznosítottam, és jó
alapot nyújtottak az atomerőműben végzett munkámhoz.

Helytállás

1976-ban jelentkeztem az atomerőműhöz, és a majdani környezet-ellenőrző feladatok vezetését
megajánlva szeptember 1-jén, 48.
alapító tagként felvettek. Két év
betanulási időszak következett
a Központi Fizikai Kutatóintézet
(KFKI) Sugárvédelmi Főosztályán.
Ez időben kétszer két hónapig
Novovoronyezsben is voltam; ez a
két év meghatározó volt a későbbi
munkámban.
A Pakson épült környezet-ellenőrző laboratóriumban öt laboráns

és egy vegyészmérnök kollégával zését végeztük hordozható behetedmagammal együtt, jó közös- rendezésekkel, továbbá a rutinséget alkotva, az atomerőműben szerű mintázásban nem szereplő
a környezet mintavételes sugár- egyéb mintákat mértük meg. Két
védelmi ellenőrzése volt a fő te- hónap alatt sok száz vizsgálatot
vékenységünk. Az atomerőmű 30 végeztünk, és már augusztusban
km-es környezetéből vett sokféle, megjelentettük 200 példányban
évente mintegy 4000 minta radio- – az országban a KFKI után másoaktív koncentrációjának mérésé- dikként – az eredményekről szóló
vel ellenőriztük a környezet sugár- összefoglalót. Munkánkat később
zási állapotát. Eredményeinkről magas szinten is elismerték, ebszámos előadásban, szakcikkben
ben minden kollégám fáradtságot
számoltunk be, s ezzel is – úgy nem ismerő hozzáállása is benne
vélem – elismertséget szereztünk volt. Hasonlónak mondanám a
az itt folyó munkának. Emellett 2003-as itteni üzemzavar környerendszeresen részt vettem a kö- zeti hatásának felmérését is. Törzépiskolás és egyetemi hallgatók tént még néhány kisebb esemény,
sugárvédelmi oktatásában is.
aminek környezeti következmé30 év erőműves munkaviszony nyeit jól lehetett mérni, de rögtön
után, mindvégig egyazon munka- hozzá kell tennem: ami műszerekkört betöltve, 2006 végén vonul- kel jól mérhető, még egyáltalán
tam nyugdíjba.
nem jelent az egészségre veszélyeztetettséget. Ez így volt CserKihívás
nobil esetében is, az ettől kapott
A munkám során a legnagyobb magyarországi átlagos lakossági
kihívás a csernobili atomerőmű- sugárterhelés nagyjából tizede
katasztrófa hazai következményei- volt az éves természetes eredetű
nek felmérésében való részvétel sugárterhelésnek.
volt. Ekkor a Polgári Védelem Országos Parancsnokságának irányí- Szakmai díjak
tása alá helyezték tevékenységün- Az Eötvös Loránd Fizikai Társuket: hajnalban néhány környezeti lat (ELFT) Sugárvédelmi Szakcsomintavétel, gyors feldolgozás és
portjának és a Magyar Mérnök
méréskiértékelés, majd 8 óráig Kamara (MMK) Környezetvédelmi
telefaxon az eredmények továb- Tagozatának, valamint a Tolna Mebítása Budapestre. 1986 május- gyei Mérnökkamarának (TMMK)
júniusában a déli országrész (a vagyok ma már egyszerű tagja,
Balatontól Pécsen át Szegedig) korábban a szakcsoportban és a
sugárzási állapotának feltérképe- TMMK-ban vezetőségi tag is vol-
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Szabadidő

tam. Mindegyik egyesület legmagasabb szakmai díját megkaptam.

társképviselőjévé
választottak.
Az idei évben az utolsó nagy feladat a nyugdíjastagozat vezetőválasztásának lebonyolítása volt,
Utókornak
amit kollégáimmal együtt a vírusMég aktív koromban kezdtem helyzet adta nehézségek ellenére
összegyűjteni a használatból már – úgy vélem – sikerrel teljesítetkivont, elavult sugárvédelmi mű- tünk. Most már a stafétabot átszereket. Nyugdíjba vonulásom adása következik.
után ezekről és a mások által az
Atomenergetikai Múzeumnak át- Család
adott műszerekről, berendezé- Feleségemet, Mariannt, aki a mesekről műszaki kartont, szakmai gyei kórházban dolgozott, már
leírást készítettem. Átadtam a erőművesként, Szekszárdra kölmúzeum részére sok szakkönyvet tözve ismertem meg, ő lett a máés kiadványt, pl. a hazai intézmé- sik (nem második!) nagy ajándék a
nyek csernobili összefoglaló je- jó munkahely mellett. Két felnőtt
lentéseit, tanulmányait, ezek ta- fiunk van, Tibor építészmérnöklán hasznosak lesznek egyszer az ként, Olivér villamosmérnökként
utókor részére. Szeretettel emlék- családjukkal együtt Budapesten
szem a múzeum munkatársaira.
élnek. A nagyobbiknál két gyönyörű kislányunokánk, egy öt- és
Érdekképviselet
egy hétéves teszi örömtelivé
Aktív koromban egyszerű, „me- mindannyiunk életét, kisebbik
zei” PADOSZ-tag voltam. Nyug- fiunknál pedig egy igazán férdíjba vonulásomkor a szekszárdi fias féléves kisfiú. A vírus előtti
nyugdíjascsoport ún. összekötői időszakban gyakran, 2-3 hetente
feladatainak ellátására kértek fel, találkoztunk, ebben az évben ez
majd a 2011. évi nyugdíjas-talál- sajnos erősen lecsökkent. Mi féltkozón a nyugdíjasok érdekeinek jük őket, ők bennünket.

Sokféle elfoglaltsággal töltöm az
időmet. Ebbe éppúgy belefér a
tévénézés (sport, tudomány, történelem stb.), mint a háztartással
kapcsolatos apró bütykölések, az
olvasás, de – ezt talán a feleségem
is elismeri – például a takarítás is.
No, és még van valamennyi testmozgás, súlyzós gimnasztika is.
De mindent megelőz, ha mód van
rá, az unokákkal való együttlét.
Egy 12 fős nyugdíjas baráti körrel
15 éve minden évben eltöltöttünk
néhány napot hol Erdélyben, hol
itthon az ország csendes, megkapóan szép helyein.
Évek óta a legszebb és a legmeghittebb időtöltésünk, amikor
kislányunokáinkat a másik nagyszülőkkel együtt elvisszük nyaralni egy-két hétre valamelyik hazai
gyermekparadicsomba.

Emlék

Ünnepi alkalmakkor ma is a PAV
hatszögű arany emblémájával díszített kék nyakkendőjét veszem
fel… Szerettem és élveztem a
munkámat 30 éven át mindvégig,
remélem, eredményesen végeztem azt kollégáimmal. A nyugdíjas-búcsúztatómat pedig, amelyet
meglepetésszerűen a kollégáim
szerveztek, s rajta a laborban valaha dolgozó minden kollégám részt
vett, nem lehet elfelejteni.

Végszó

Öregedő, bölcsülő fejjel sok minden okosat mondhat az ember,
de talán annyit: szívvel-lélekkel
végezzék és szeressék, becsüljék
meg a munkájukat, s éljenek békességben önmagukkal és a környezetükkel.
S mindenekelőtt óvják, szeressék
a gyermekeket. Ők az élet legnagyobb kincsei.
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„Büszke voltam, hogy az atomerőműben dolgozhatok”
Orbán Ottilia | Fotó: Bodajki Ákos
A koronavírus-járvány már felülírta a húsvéti és a nyári terveinket is, valamint a tanévkezdéssel kapcsolatban is számos változást hozott. Úgy tűnik, hogy a karácsony sem telik majd a vírushelyzet hatásai
nélkül. Ünnepre készülünk a szeretteinket védve. A karácsony hagyományosan közösségi ünnep, amikor
az együttlétek az életünk folytonosságának átélését segítik. Egyik pillanatról a másikra változtak meg a
hétköznapjaink, a munkánkat, a tanulmányainkat, a társas kapcsolatainkat kellett átvinni az online térbe.

De vannak, akik ilyenkor is értünk,
miattunk dolgoznak folyamatosan,
akik dolgozni kényszerülnek karácsonykor. Sokan ugyanis nem tehetik meg, hogy otthon töltsék az
ünnepet a családjukkal, és pihen-

jenek. Köszönet érte az erőműves
kollégáknak.
Köszönet jár azoknak is, akik az
egészségügyben dolgoznak. Most
nem kapnak tapsot, ajándékba halomszámra ételt, italt, mint az első

hullámban. Mégis ugyanolyan áldozattal vannak a frontvonalon.
Ember feletti munkát végeznek.
Számos kedvezményt, lehetőséget és támogatást nyújt a munkavállalóknak. Ebben az erőműves

RÉGI MOTOROSOK
egészségügyi szolgálat van segítségére.
A jelenlegi helyzetben most még
nagyobb feladat és kihívás hárul
ezekre a munkatársakra. A napi,
szokásos rutinmunka mellett bizony
kemény és kimerítő munkát végeznek a kialakult járványhelyzetben.
Régi motorosom Schreiner Zita
(Nukleo-Med Kft.) laboratóriumi
szakasszisztens 34 éve dolgozik az
erőműves egészségügyi szolgálatnál, őszintén osztotta meg velem
emlékeit az online térben.
Zita a Szekszárdi Egészségügyi
Szakközépiskolában 1986-ban végzett mint általános ápoló és asszisztens. Ebben az évben került a Paksi
Atomerőmű Vállalathoz. Az üzemorvosi rendelőben kapott állást
mint asszisztens. Ma már Foglalkozás-egészségügyi Szolgálatnak nevezik. Orvosok mellett dolgozott,
de kartonozói munkát is végezett,
ma már recepciónak nevezik.
–– Szüleim is itt dolgoztak, számomra itt dolgozni azt jelentette
akkoriban és most is, hogy a legjobb tudásom szerint végzem el
a munkám, és hogy a szüleim is
büszkék legyenek rám. Nagyon
örültem, és büszke voltam, hogy az
atomerőműben dolgozhatok.
–– Hogyan alakult a későbbiekben
a pályafutásod?
–– Elvégeztem az üzemápolónői tanfolyamot, ami egyéves volt.
Ma már ezt is máshogy hívják.
1995-ben az OEP megszüntette az
üzemorvoslás finanszírozását, így a
vállalat magánkézbe adta az ellátást. Na, ez már negatívum. Először
az Atom-Med Kft.-hez helyeztek ki
bennünket, majd egy évvel később
a Nukleo-Med Kft. alkalmazottjai
lettünk. Sok kolléganő távozott,
máshol keresett munkát. 1995-ben
az akkori főnököm, dr. Ótós Miklós

keresett meg, hogy rám gondolt,
mert a laborban megüresedett
egy állás. Szívesen elfogadtam. Így
1996–2000 között tanultam munka
mellett Pécsett, ahol először általános laboratóriumi asszisztens,
majd orvosi laboratóriumi technikai
asszisztens képesítést szereztem.
Azóta az orvosi laboratóriumban
dolgozom, amit a mai napig nagyon szeretek, bár titkos vágyam
egy kutatólaboratórium volt.
–– A járvány idején még jobban
felértékelődött a család szerepe, számodra is fontos helyet tölt
be. Az interjú elején azt mondtad,
hogy nagyon fontos volt számodra,

„Az atomerőmű mindig
különös gondot fordított a
munkavállalók egészségügyi állapotára.”
hogy a szüleid büszkék legyenek
rád. Mondanál valamit a családodról?
–– Szüleim itt élnek Pakson, nyugdíjasok. Van egy öcsém, aki most
külföldön próbál munkát keresni,
de most ugye ez elég nehézkes.
28 éves fiam mérnök informatikus
Budapesten egy angol könyvelő-,
jogtanácsokat adó cégnél. Lányom
16 éves. Ő Pécsett, a két tannyelvű
Apáczai Csere János Gimnáziumba jár angol-francia szakra. Nagyon
szeretem a természetet, ha lehet,
olyan helyeket keresek fel, ahol
még nem jártam, de érdekel a színház, egy jó könyv, bár inkább szaklapokat olvasok, és jöhet egy jó film
is. Mindig sportoltam, Várpalotán,
ahonnan jöttem, sporttagozatos
iskolába jártam, ahol már megsze-
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rettették velem a hosszútávfutást.
Versenyszerűen 5-6 éve futok félmaratont, de sajnos ebben az évben elég sok verseny elmaradt.
Szeretek Pakson élni, bár nyugdíjas
éveimet máshol szeretném tölteni.
–– Bizonyára sok kérdés merül fel
benned, hogy mi lenne, ha lehetőséged lenne visszalépni az időben,
ezt az utat választanád?
–– Igen szívesen jönnék az atomerőműbe dolgozni. Ez az első munkahelyem, és ha minden jól megy,
remélem az utolsó is.
–– Mit tartasz legfontosabbaknak
az életedben?
–– Szüleim, gyermekeim, barátok.
Egészségesek legyenek, sikeresek
az életben, találják meg azt, amit
szeretnek csinálni, és ne kelljen
olyanokat átélni, ami a 2020-as évet
illeti, hiszen mikor 2019 szilveszterkor koccintottunk erre az évre, senki nem gondolta, hogy mi vár ránk.

Nyugdíjba vonult
kollégáink
2020. október–november
Várkonyi Gábor EIK-szolgálatvivő
ÜVIG ÜIFO ÜVO
Kovács György reaktoroperátor
ÜVIG ÜVFO RO
Bese Dénes Sándor vezető átrakógép-operátor ÜVIG ÜVFO NFÜ
Fejes István Béla művezető
ÜVIG VEFO VTO
Haaz József létesítményfelelős
ÜVIG VEFO RKHO
Kovács István karbantartás-munkatervező KAIG SZFO GSZO
Povisel István bázisvezető
KAIG MIFO MIO
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Nevünk: Kövecses Noel és Kövecses Flóra
Születésünk helye, ideje: Pécs, 2020. május 28.
Születéskori súlyunk: Noel 1870 g, Flóra 1660 g
Hosszúságunk: Noel 43 cm, Flóra 44 cm
Anya: Kövecsesné Vigh Kisanna,
MVM Nukleáris Karbantartó Zrt., műszaki asszisztens
Apa: Kövecses Roland, a Turbinaosztályon
turbinagépész

Nevem: Varga Áron
Születésem helye, ideje: Szekszárd, 2020. augusztus 8.
Születéskori súlyom: 2900 g
Hosszúságom: 53 m
Testvérem: Zalán, 3 éves
Anya: Varga-Magyarosi Ágnes, a Kölesdi Közös Önkormányzatnál igazgatási ügyintéző
Apa: Varga Ferenc, az Atomix Kft. Biztonsági Szolgálatánál vagyonőr

Nevem: Hosnyánszki Olivér
Születésem helye, ideje:
Szekszárd, 2020. szeptember 4.
Születéskori súlyom: 2480 g
Hosszúságom: 49 cm
Első gyermek vagyok a családban.
Anya: Hosnyánszki Bettina
Apa: Hosnyánszki Ferenc, az Atomix Kft.-nél
primer köri takarító

BABAHÍREK
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Nevem: Éberling Mirkó János
Születésem helye, ideje:
Budapest, 2020. szeptember 27.
Születéskori súlyom: 3870 g
Hosszúságom: 57 cm
Testvéreim: kettő féltestvérem van, Réka 24 éves,
Ákos 17 éves
Anya: Éberlingné Györe Lívia, jelenleg gyeden
van velem
Apa: Éberling János, a Gépész Műszaki Osztályon
berendezésfelelős

Nevem: Tóth Annamária
Születésem helye, ideje: Pécs, 2020. szeptember 28.
Születéskori súlyom: 3360 g
Hosszúságom: 47 cm
Testvéreim: János, 9 éves és András, 19 hónapos
Anya: Tóthné Burai Krisztina, a Vegyészeti Ellenőrzési Osztályon analitikus laboráns
Apa: Tóth Gábor, a Vegyészeti Technológiai Osztályon víztisztító-kezelő

Nevem: Hanol Léna
Születésem helye, ideje: Szekszárd, 2020. október 7.
Születéskori súlyom: 3640 g
Hosszúságom: 56 cm
Testvérem: Ferenc, 3 éves
Anya: Paksi Polgármesteri Hivatalnál beruházási ügyintéző
Apa: Hanol Ferenc, a Projekttámogató Osztályon
projektfelelős
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Gyászközlemény
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Pach Jánosné (1962–2020)

Pfeffer Árpád (1959–2020)

2020. október 21-én, 58 éves korában elhunyt Pach Jánosné (Braun
Zsuzsanna), az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa. 1962. május 11-én született Szekszárdon.
1991 óta dolgozott az atomerőműben, de csak 2007. szeptember
1-jén vették fel a Paksi Atomerőmű
Zrt.-hez. 2020. június 30-án történő kedvezményes öregségi nyugdíjazásáig a Munkairányítási Osztályon határidő-tervező munkakörben dolgozott.
Temetése 2020. október 29-én a németkéri temetőben
volt, ahol családja, barátok, ismerősök, volt munkatársak
vettek tőle végső búcsút.

2020. november 7-én, életének
61. évében elhunyt Pfeffer Árpád, az MVM Paksi Atomerőmű
Zrt. nyugdíjasa. 1959. június 21én született Komlón. 1980. február 1-jén vették fel a Paksi Atomerőmű Vállalathoz. 2018. június
21-én történő nyugdíjazásáig a
Villamos Üzemviteli Osztályon villamos művezető munkakörben dolgozott.
Temetése 2020. november 24-én a pécsi központi temetőben volt, ahol családja, barátok, ismerősök, volt munkatársak vettek tőle végső búcsút.

Az atomerőmű dolgozói megőrzik elhunyt munkatársaik emlékét.

GONDOLATOK
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Adventi várakozás – pontosan mire?
Prancz Zoltán | Fotó: stock.adobe.com
Az adventi időszak népi szokásokkal, babonákkal és idegen
vallási elemekkel átszőtt, jobbára szokásszerűen gyakorolt hagyományai közepette hasznos
lehet feleleveníteni az advent
eredeti eszméjét, annak eredeti
forrásából.
Az „advent” szó eljövetelt jelent,
a vele képzett teljes latin „adventus Domini” kifejezés az Úr – azaz
Jézus Krisztus – eljövetelére utal.
A bibliai iratok két eljövetelt említenek.
Az első eljövetel Jézus születését,
szolgálatát és kereszthalálát öleli
fel. Az első eljövetelt megelőzően
az arra való várakozás elsősorban
a zsidóság körében volt jelen,
mivel ők birtokolták a megváltás
ígéretét hirdető számos messiási
próféciát. Mindazonáltal a Septuagintával – az ószövetségi iratok
héberről görögre, a kor világnyelvére történt lefordításával – ezek a
szövegek az i. e. 3. századtól más
népek számára is hozzáférhetővé
váltak. Hogy nem maradtak hatástalanok, azt többek között a
napkeleti bölcsek (s nem „háromkirályok”!) látogatása tanúsítja.
A napjainkban is dívó hagyományos adventi várakozás a Megváltó első eljöveteléhez, azon belül is
a születéséhez kapcsolódik. Ez a
várakozás azonban, mondhatni,
okafogyottá vált, minthogy tárgya immár bő kétezer éve teljesedett. Emellett az is kérdésessé
teszi, hogy maga Jézus a leghalványabb igényt sem formálta arra,
hogy megünnepeljük a születését

(amiről egyébként nem is tudható
pontosan, mikor történt, de annyit
mind a bibliai utalások, mind az
attól független történeti források
egyértelművé tesznek, hogy nem
karácsonykor; a karácsonyi, vagyis
a téli napfordulóhoz kötött születés hagyománya a kereszténység
és a Római Birodalomban uralkodó napkultusz korai századokban eszközölt szinkretizmusának
terméke). A születés kultiválásával szemben a bibliai iratok Jézus
„nagykorú” fellépését, tanításait
illetve három és fél éves szolgálatát, valamint annak drámai vég- és
csúcspontját jelentő keresztre feszítését – önként vállalt váltsághalálát – állítják a középpontba.
Jézus második eljövetelének témaköre jóval kevésbé ismert, és
még kevésbé népszerű, mint az
elsőé. A „földi” történelem lezárása, az ítélet és újjáteremtés

apokaliptikus eseményei tartoznak ide. A köztudatban mindez
rettegést kiváltó eseménysorként
él, amit – ha lehet – jobb megúszni. Nem jellemző tehát az erre
való várakozás, legalábbis távolról
sem olyan tömeges méretekben,
mint ami a karácsony előtti időszakot kíséri. Holott, a bibliai eszmei kontextust tartva szem előtt,
a második eljövetel nem kisebb
örömhír, mint az első. Jézus megváltói műve ezzel válik teljessé:
ekkor valósul meg a vele való találkozás és tökéletes közösség, és
ekkor töröltetik el az emberi önzés évezredes rombolása, s vele a
halál, a fájdalom és a gyász.
Nem véletlen tehát, hogy Pál
apostol röviden így foglalta össze
a Megváltó két adventjéhez való
biblikus – avagy helyes keresztényi – viszonyulást: „…az Úrnak halálát hirdessétek, amíg újra eljön.”

