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Dr. Kovács Antal
kommunikációs igazgató

Kedves Olvasók!
Az elmúlt egy évben a koronavírus mindannyiunkat megrabolt. A legfájdalmasabban azokat, akik szerettüket, barátjukat, kollégájukat veszítették el a járványban. Ellopta tőlünk az együttléteket, a szórakozást, az
élet szebbik oldalát. Azok veszteségét is látnunk kell, akik látszólag a
legkevésbé sérülékenyek ebben a történetben: a gyermekeinkét. Ez az
egy év, a két töredékes tanév alighanem örök nyomot hagy bennük,
egy teljes generáció alapélménye maradna még akkor is, ha ebben a
pillanatban véget érne. Emlékeznek rá, milyen volt kamasznak lenni, mi
(mennyi minden!) történt akár csak a középiskola néhány évében? Azokat a dolgokat nem lehet online megtanulni, ahhoz közösség kell, kapcsolat, ottlét – a mostani diákoknak ez szinte végérvényesen kimarad.
De teszik a dolgukat ők is úgy, ahogy a külvilág engedi nekik, és már
most tiszteletet érdemelnek azért, ahogyan alkalmazkodnak. Különleges generáció lesznek, mint a háborús években felnőtt gyermekek, és
reméljük, hogy amikor mindez véget ér, ők is megújítják majd a világot. A Paksi Atomerőmű alapítványa által fenntartott középiskola, az
Energetikai Technikum és Kollégium diákjai jó ideje országos szinten is
kitűnnek tehetségükkel – áprilisi lapszámunkban megvizsgáltuk, hogy
ez honnan ered. Utánajártunk, hogy általános iskolában hogyan zajlik a
tehetséggondozás, és egy televíziós producer is elmeséli, hogy ők hogyan fedeznek fel kiemelkedő teljesítményeket.
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Nem középiskolás fokon
Susán Janka | Fotó: Juhász Luca, ESZI-archívum
„Ez az intézmény olyan, mint egy táptalaj, ahová a tudás magját csak el kell szórni, itt minden adott a
fejlődéshez, egy igazi alma mater” – foglalta össze szép hasonlattal Csanádi Zoltán, az intézmény igazgatója az ESZI-ben folyó oktatás, tehetséggondozás lényegét. Ahhoz, hogy ez évek óta ilyen jól működjön, szükség van a táptalaj folyamatos gondozására, az azt éltető tápanyagok biztosítására, amit az ESZI
Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány teremt meg. Mittler István kuratóriumi elnökkel és Horváthné Szűcs Marianna ügyvezető, kurátorral beszélgettem az iskola működtetése mögött meghúzódó
fenntartói és tanügyigazgatási feladatokról, amelyek nélkül a tudás magja nem szökkenhetne ilyen szép
szárba, nem lenne a diákok és az ott tanítók számára ilyen meghatározó alma mater.
Mittler István – az ESZI
Intézményfenntartó és
Működtető Alapítvány
kuratóriumi elnöke
–– Az ESZI az atomerőmű iskolájaként műszaki szakközépiskolaként
indult 1986-ban. Mióta alapítványi
fenntartású intézmény, és mit jelent
ez?
–– Az ESZI-t alapító Paksi Atomerőmű Vállalat harmincöt éve az ország

első vállalati iskolájaként hozta létre
ezt a kiváló szakképző intézményt.
Az ESZI azóta is műszaki szakképzést folytat, jelenleg Energetikai
Technikum és Kollégium néven. Immár húsz éve, 2001 óta alapítványi
fenntartásban működik.
Ez azt jelenti, hogy az alapító tartós
támogatása mellett a közfeladatokat ellátó szakképzést a magyar állam is különböző normatívákkal tá-

mogatja. Ezenkívül az alapítvány a
kollégium és a sportcsarnok szabad
kapacitását értékesíti, illetve hőt
szolgáltat a környező intézmények
számára. Az összes bevételét közhasznú szervezetként, kizárólag az
ESZI-ben folyó oktatásra és annak
hátterének biztosítására fordíthatja.
Húszéves fennállásunk bizonyítja,
hogy ez az alapítványi forma kiváló
fenntartást biztosít.
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–– Mióta tölti be a kuratórium elnöki tisztséget a kuratóriumban,
és milyen feladatokat jelent ez?
–– 2009 októberében jelölt ki az
alapító akkori vezérigazgatója erre
a tisztségre. Ezt azóta is lelkesedéssel végzem, hiszen egyik végzettségem szerint középiskolai tanár vagyok, és szívesen dolgozom
a jövő generációjáért. Feladataim
sokrétűek, melyet az alapító okirat
pontosan meghatároz. Így többek
között ellátom az alapítvány képviseletét, szerződéseket engedélyezek, munkáltatói jogkörrel bírok,
és felelős vagyok az alapítvány
törvényes működésének biztosításáért, a gazdálkodásra, tanügyigazgatásra, üzemeltetésre vonatkozó jogszabályok betartatásáért.
A kuratóriumi tagokkal együtt hozzuk meg a legtöbb döntést, mindenki lelkiismeretesen végzi ezt a
tiszteletbeli tevékenységet.
–– Az atomerőmű hogyan vesz
részt az intézmény életében?
–– Az atomerőmű az alapítás óta
folyamatosan részt vesz az ESZI
életében: egyrészt tartós adományt juttat a minőségi fenntartás
érdekében, másrészt gondos gazdaként felügyeli kilenc ingatlanát.
Az általa kijelölt felügyelő bizottsági tagok minden kuratóriumi
döntést nyomon követhetnek. A
„Tanítsd az utódodat!” szlogen
nemcsak az iskola alapításakor volt
realitás, hiszen akkor az atomerőmű szakemberei szakoktatóként
vettek részt az intézmény munkájában, hanem napjainkban a nyári szakmai gyakorlaton adják át
tapasztalataikat a leendő középfokú szakembereknek gépészet,
villamosipari, környezetvédelmi,
informatikai és gazdálkodási területeken.
Az ingatlanok folyamatos karbantartását az alapítvány végzi, a nagy

felújításokat viszont folyamatos
egyeztetéssel az ingatlantulajdonos atomerőmű látja el. Ennek köszönhetően teljeskörűen lett felújítva a sportcsarnok, a hőközpont,
az étterem épülete, és folyamatos
munkálatokat igényel a negyvenöt
éves kollégium is, hiszen 200 diákunk második otthona.
Az utóbbi években XXI. századi
modern, jól felszerelt tanműhelyeink lettek, így például megújult
a forgácsoló- és CNC-műhely, valamint az erősáramú labor. Az idei
év projektje az elektrotechnikai
mérőműhely korszerűsítése lesz,
az atomerőműnek köszönhetően.
–– Milyen más szervezetek támogatása járul hozzá az ESZI kiváló
működtetéséhez?
–– Az ESZI-ben végzett technikusokat, illetve a felsőfokú intézményekből visszatérő diákjainkat
szívesen alkalmazzák a régióban a
munkaerőpiacon. Ezért az alapító
és az állam mellett, többek között
az MVM Csoport tagvállalatai is
fontosnak tartják iskolánk támogatását. Külön öröm, hogy a Paks II.
Zrt. által létrehozott ösztöndíjrendszer intézményünk diákjaira is
kiterjed.
–– Az új atomerőművi blokkok
építése befolyásolhatja az ESZI jövőjét?
–– Természetesen. Mint ahogy a
jelen 1-4. blokk üzemeltetésében
is sok ex-ESZI-s diák vesz részt, az
új atomerőművi blokkok építésében, majdani üzemeltetésében is
szükség lesz jól képzett, a biztonsági kultúrát már ismerő, konvertálható tudást birtokló technikusokra és mérnökökre. Ezért is van
meghatározó szerepe az ESZI-nek
a középfokú szakemberképzésben, illetve a fenntartó és működtető alapítványnak a minőségi háttér biztosításában.
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Horváthné Szűcs Marianna
– az ESZI Intézményfenntartó
és Működtető Alapítvány
ügyvezetője, kurátor
–– „Az Év Tolna Megyei Civil Szervezete 2020” különdíjat kapta meg
nemrég az intézmény a Tolna Megyei Önkormányzattól. Az odaítélés indoklásáról tudhatunk meg
részleteket?
–– Ezzel a díjjal ismerik el a civil
szféra kiemelkedő tevékenységét a Tolna megyei közéletben.
Harmadszor pályáztunk a díjra,
különösen örülünk és büszkék vagyunk, hogy idén kaptunk különdíjat, hiszen az alapítványunkat
éppen húsz éve alapították. A pályázat elkészítése komoly előkészítést igényelt, részletesen be kellett mutatnunk dokumentumokkal
és fényképekkel alátámasztva,
hogy milyen tevékenységet lát el
szervezetünk. Úgy érezzük, hogy
ez jelentős, leginkább eszmei elismerése az alapítványi munkánknak, és egyben kötelez is a jövőre
nézve. A pandémia miatt szűk körű
díjátadón vettük át az emléklapot,
büszkén hallgattuk, ahogy a díjátadó arról beszélt, hogy sokat tettünk Tolna megye szakképzésének
fejlesztéséért, kiemelték az iskola
szerepét a megyei minőségi szakképzésben. A levetített kisfilm igazán jól bemutatta, összefoglalta
iskolánk kiváló alapítványi működtetését.
–– Az alapítványi működés nagyobb szabadságfokot biztosít a
képzés kialakításában?
–– 2001 óta alapítványi keretek között ún. magániskolát tartunk fenn.
Magyarországon minden oktatási
intézménynek van fenntartója, az
állami támogatás is a fenntartón
keresztül érkezik. Az alapítványi
forma kicsit nagyobb szabadságot
ad, de a képzési struktúra kiala-
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kításában vannak kötöttségeink.
Az Innovációs és Technológiai
Minisztériummal (ITM), valamint
a Tolna Megyei Kereskedelmi és
Iparkamarával sokat egyeztetünk.
Az egyes ágazatok (megj. korábban szakok) beiskolázási keretszámait az intézmény javaslatára a
fenntartó határozza meg, egyeztetve az ITM-mel. Eddig ezt az ún.
szakképzési megállapodást egy
évre kötötték meg velünk, de tavaly az ITM külön együttműködési
megállapodást kötött a szakképzési alapfeladat-ellátásra, amely
már három tanévre szól, és az állami támogatás mértéke az állami
iskolákéval azonos szintűre emelkedett. Ez hatalmas eredmény.
–– Mióta technikum az ESZI, miért
hasznos az ötödik évfolyam a diákok számára? Milyen fenntartói feladatokkal jár a szakképzés átalakulása?
–– A magyar szakképzési rendszer folyamatosan változik, már
a SZAKKÉPZÉS 4.0 stratégia van
érvényben, ez a szakképzés rendszerszintű megújítását és továbbfejlesztését határozza meg, amit
nekünk is követnünk kell. 2020.
július 1-jétől a nevünk Energetikai
Technikum és Kollégium, amely
következtében minden hatósághoz kapcsolódó dokumentumot
módosítani kellett. Tavaly májusban kezdtünk ezen dolgozni, és
szeptember 1-jétől már hivatalosan is technikumként működünk.
A munkaszerződéseket is módosítani kellett, az itt tanító pedagógusok oktatóként dolgoznak tovább.
A képzés tartalmában is változott,
az itt tanulók számára ötéves képzést jelent minden ágazaton már
az idei tanévben is. A képzés végén érettségi bizonyítványt és
technikumi végzettséget is szereznek a diákok, amely pluszpontot is

jelent a továbbtanulásra jelentkezőknek.
–– Mit érezhetnek a diákok az alapítványi fenntartásból?
–– 2003 óta ösztöndíjrendszert
dolgozott ki az alapítvány, a diákok tanulmányi eredményeinek,
motiváltságának erősítése érdekében. Aki jó tanulmányi átlagot
ér el, felsőfokú vagy több középfokú nyelvvizsgát szerez, illetve
tanulmányi vagy sportversenyeken eredményesen szerepel, az
pályázhat ösztöndíjra. Tanévenként 6-7 millió forintot osztunk ki
250-300 tanuló részére. Az ESZI
Kiválósága díjat azok a végzősök
kaphatják, akit a kollégák és az
osztályok erre jelölnek. A jelöléseket nem hozzuk nyilvánosságra, a
ballagáson szoktuk bejelenteni a
díjazottakat. Tanévenként egy kiváló munkavállalót ESZI-gyűrűvel
jutalmazunk. Ezek mellett az isko-

la infrastruktúráját említem, ami a
diákok mindennapjait segíti. Örültek például, amikor a sportpálya
mellett egy szabadtéri fitneszparkot építettünk, ahol tanítási órákon kívül edzhetnek. A pandémia
miatt jelentősen emeltük az iskola
internetes sávszélességét a zökkenőmentes oktatás érdekében.
Figyeltünk arra is, hogy kinek van
szüksége az oktatásban maradáshoz otthoni számítógépre.
–– Milyen az ESZI jövőképe?
–– Azt szoktam mondani, hogy
az ESZI egy hungarikum. Megéri
a fenntartáshoz hozzátenni ezt a
lelkes munkát mind a kuratórium,
mind a tanárok és a vezetőség részéről is. A munkaerőpiacon keresett szakmákat tanulhatnak a diákok. Visszajelzéseink vannak, hogy
az itt végzetteket szívesen alkalmazzák nemcsak a paksi, hanem a
régió munkaadói is.
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Csanádi Zoltán – az Energetikai
Technikum és Kollégium
igazgatója
–– Nemrég elnyerte az ESZI az
Akkreditált Kiváló Tehetségpont
címet. Mit kell tudni erről az elismerésről?
–– A tehetségpontok alapfeladata
a tehetségek felismerése, és céljuk,
hogy hatékony segítséget adjanak
az érdeklődő fiataloknak, valamint
az érintett pedagógusoknak és
szülőknek a fiatalok tehetségének
felismeréséhez és kibontakoztatásához. A tehetségpontok a Magyar
Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (Matehetsz) Tehetséghálózatának csomópontjai, amelyek
magas szintű szakmai munkavégzésének támogatása érdekében minőségbiztosítási rendszert épített
ki, az úgynevezett tehetségpontakkreditációt. Ezen érte el az ESZI
a legmagasabb kiváló fokozatot, és
kapta meg a Nemzeti Tehetségsegítő Tanácstól a tehetségpont-akkreditáció eredményét igazoló táblákat, illetve okleveleket.
–– Az utóbbi években változott az
iskola képzési struktúrája?
–– A szakképzési törvény előírásának megfelelően 2020. júliustól technikum lett az ESZI, ötéves
képzési idővel minden ágazaton.
Az első két év általánosabb ágazati ismereteket adó képzése után
a második ciklusban már konkrét
szakmára történő felkészítés folyik.
A négy kötelező közismereti tárgyból tesznek érettségit a diákok, a
technikusi szakképesítés szakmai
vizsgája lesz egyben az ötödik
érettségi tárgy. Így a 13. év végi sikeres vizsga után két végzettséget
igazoló bizonyítványt kapnak, az
érettségi bizonyítványt és a technikusi végzettségét igazoló oklevelet. A technikumban megszerzett
tudás megteremti a lehetőségét,

hogy a jó eredménnyel végzettek
a szakmai vizsgájuk eredményének figyelembevételével továbbtanulhassanak a felsőoktatásban
azonos ágazaton belül.
Kiemelkedő
versenyeredmények az utóbbi években
Ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyén (ÁSZÉV) minden évben
szinte az összes ESZI-ben tanulható ágazatról a döntőbe jutnak
(összesen 15-20 fő). A döntőben
rendszeresen van több dobogós helyezettük is, sőt 2018-ban
két ágazatban is (villamosipar és
elektronika, ügyvitel) országos
első helyezést szereztek.
Az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny döntőjének is rendszeres résztvevői. Évenként van
néhány tanuló, aki teljes vagy
részleges mentességet szerez a
szakmai vizsga alól. Természetesen ezen a versenyen is több
ízben voltak dobogósok és győztesek.
Ezeken kívül szép eredményeket
érnek el az idegen nyelvi versenyeken, illetve a közismereti tantárgyakat összefogó Országos
Középiskolai Tanulmányi Versenyen. A különböző pénzügyi és
tőzsdejátékokon is kimagasló
eredményeket tudhatnak magukénak.
Ezeknek a versenyeredményeknek néha kézzel fogható haszna
is van. 2020 őszén az ESZI csapata győzött az MVM Zrt. által kiírt
online versenyen. Az itt nyert kültéri, moduláris „KisKígyó” okosbútort örömmel használják a diákok.

A technikum tehát a minőségi szakmai oktatás helyszíne, itt
érettségi és technikusi szintű szakképzettség szerezhető, ami középvezetői szintű ismereteket biztosít.
Az ötéves képzés egyesíti a gimná-
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zium és a szakmatanulás előnyeit.
Matematikából, magyarból, történelemből és egy idegen nyelvből ugyanazt a tananyagtartalmat,
ugyanolyan óraszámban kell elsajátítani, mint a gimnáziumban.
Ezekből a közismereti tantárgyakból érettségi vizsgával zárul az
oktatás. A technikumban érettségizőnek nem kell ötödik érettségi tantárgyat választania, mivel a
szakmai vizsga beszámít az érettségi tantárgyai közé, emelt szintű érettséginek felel meg. Az itt
végzettek jelentős előnyt élveznek
majd a felsőoktatási felvételik, a
szakirányú továbbtanulás során.
–– Honnan érkeznek főleg az iskolába jelentkezők? Melyek a legnépszerűbb szakok? Milyen tanulmányi alapokkal juthatnak be nagy
valószínűséggel a jelentkezők?
–– Tanulóink kb. harmada paksi,
másik harmada környékbeli településről jár be, illetve kétszázan kollégisták, akik számára nem
megoldható a napi szintű bejárás.
A jelentkezők hat ágazat tíz különböző szakmája közül választhatnak, így minden tanuló megtalálhatja az érdeklődési körének
leginkább megfelelő területet.
Nem könnyű bejutni az iskolába,
hiszen két-háromszoros túljelentkezés van. Természetesen vannak
kiemelkedően népszerű ágazatok
is, ilyen például az informatika és
távközlés, illetve a mechatronika,
de az elektronika és elektrotechnikára, a gépészetre, a gazdálkodás
és menedzsmentre és a környezetvédelemre is sokan jelentkeznek.
–– A pandémiás helyzet többször
online oktatásra kényszerítette
az iskolákat. Hogyan oldották ezt
meg, volt-e ennek hatása a tanulmányi és vizsgaeredményekre?
–– Minden tanórát órarend szerint
megtartunk a Microsoft Teams se-
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gítségével. Szerencsére a diákok
és az iskola eszközellátottsága ezt
lehetővé teszi. Ettől függetlenül
szokatlan szituáció volt egyik napról a másikra átállni online oktatásra. A szakképzésben ez különösen
összetett feladat, hiszen az interneten keresztül nehéz elsajátítani az esztergálást vagy a hegesztést. Szerencsére, amikor javult a
járványhelyzet, akkor a szabályok
lehetővé tették, hogy tömbösítve
pótoljunk néhány jelenlétet igénylő gyakorlati órát. Ezeknek köszönhetően ugyanazok az osztályzatok
születtek, mint a hagyományos oktatási időszakban, nem volt szinte
semmilyen hatással az eredményekre az online oktatás.
A tanulmányi átlageredmény évek
óta 4-es körüli az intézményben,
a vizsgaeredmények az országos
átlagnál fél vagy akár egy egész
jeggyel jobbak. Sokan választják
az emelt szintű érettségit, ahol
szinte kivétel nélkül 4-es és 5-ös
érdemjegyeket szereznek a vizsgázók (átlag 4,65). A szakmai vizs-

gák átlaga évek óta jellemzően
4-es feletti.
–– Hogyan segítik elő a tehetséggondozást?
–– Többféle szakkör és versenyfelkészítő közül választhatnak a diákok. Rugalmasan alkalmazkodunk
a diákok igényeihez, lehetőség
van egyedi kezdeményezések teljesítésére is. Néhány állandó szakkörünk: fizika, elektronika, gokart,
programozás, emellett sportkörünk is működik, és versenyfelkészítőket tartunk célirányosan.
Az utolsó két évben heti két órában emelt szintű érettségire készítjük fel a diákokat egy általuk
választott tantárgyból. Továbbá a
Tehetséghálózat tagjaként lehetőség van más iskolák tehetséggondozó programjába való becsatlakozásra (pl. Tolna megyei központi
fizikaszakkör).
–– A tanulás mellett mivel tölthetik
a diákok a szabadidejüket, amikor
nem korlátozza őket a pandémia?
–– Sokan sportolnak. Erre az iskola is teret ad, hiszen a sportcsar-
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nokunkban minden délután sportkörön vehetnek részt a tanulók.
Nagyon népszerű a kosárlabda,
foci, floorball, röplabda. Ezekből
házibajnokságot is szervez a diáksport egyesületünk, illetve diákolimpián is indulnak csapataink.
2019-ben az ESZI lánycsapata
megnyerte a floorball-diákolimpia
döntőjét. Több tanulónk igazolt
versenyző, országos, sőt nemzetközi eredményekkel.
–– A diákok hány százaléka tanul
tovább felsőfokú intézményben?
Melyek a leggyakoribb felsőoktatási továbbtanulási irányok?
–– Diákjaink döntő többsége továbbtanul. Átlagosan a végzősök
75%-a folytatja tanulmányait felsőfokú intézményben. A legnépszerűbb
egyetemek, karok a következők:
°° Óbudai Egyetem (Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar, Neumann János Informatikai Kar),
Budapesti
Műszaki és Gazda°°
ságtudományi Egyetem (Villamosmérnöki és Informatikai
Kar),
°° Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar,
°° Pécsi Tudományegyetem (Köz
gazdaságtudományi Kar, Műszaki és Informatikai Kar),

°° Pannon Egyetem (Gazdaságtudományi Kar, Mérnöki Kar,
Műszaki Informatikai Kar),
°° BGE (Külkereskedelmi Kar,
Pénzügyi és Számviteli Kar),
°° Eötvös Loránd Tudományegyetem (Gazdálkodástudományi
Intézet, Informatikai Kar),
°° Dunaújvárosi Egyetem.
–– Igazgatói szemmel hogy látja,
miért jó ESZI-s diáknak lenni? Mi-

Miért érdemes tehetségponttá válni?
• Lehetőség nyílik a hálózatban rejlő lehetőségek kiaknázására: az intézmény megmutathatja az őt körülvevő hálózatnak saját jó gyakorlatait, tevékenységeit. Ezáltal gyarapíthatja további intézmények szakmai munkáját, valamint számára is lehetőség nyílik más intézmények,
szervezetek által bemutatott jó gyakorlatok megismerésére.
• A tehetségpont működése mozgósítja az intézmény belső energiáit.
• A tehetségpontok működése plusztudást biztosít a hálózatban dolgozó, tehetségekkel foglalkozó pedagógusoknak és szakembereknek.
• Lehetőséget kapnak az EU-s pályázatokban való részvételre.
• A tehetségpontok számára a Nemzeti Tehetségprogram pályázataiban pluszpontszám érhető el.
• A tehetségpontok számára kinyílik a világ: szert tehetnek új szakmai
és emberi kapcsolatokra, mely által javíthatja a már meglévő tehetségsegítő munkájának színvonalát!
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ért választják akár megyén kívülről
is az iskolát?
–– Magam is ESZI-s tanuló voltam, ezért erre a kérdésre nemcsak mint igazgató, hanem mint
egykori diák is válaszolok.
Az ESZI a régió, sőt talán az egész
ország egyik legjobban felszerelt
intézménye, ahol esztétikus környezetben, jó tanároktól versenyképes szakmákat lehet elsajá
títani.
Különleges hangulata, atmoszférája van az intézménynek, ami
rabul ejti az embert, jó értelemben egy életre megfertőzi. Itt bárkiből bármi lehet, a lehetőségek
adottak, mindenki megtalálhatja
az érdeklődésének megfelelő területet, megkapja a fejlődéséhez
szükséges támogatást. Jó érezni,
hogy csak az egyénen múlik, mire
viszi, honnan hová jut el. Ez az intézmény olyan, mint egy táptalaj,
ahová a tudás magját csak el kell
szórni, itt minden adott a fejlődéshez, egy igazi alma mater.
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Bennük van az X!
Kanczler-Thuróczy Zsuzsanna | Fotó: a Paksi Bezerédj Általános Iskola archívuma, stock.adobe.com
Már a korai gyermekévekben látszik, hogy kinek mihez van affinitása, melyek azok a területek, amelyekben játszi könnyedséggel szívja magába a tudást. Az iskola kiváló lehetőséget teremt a gyerekekben
lévő talentum kibontakoztatására. Azért kerestem fel Kovácsné Pál Krisztinát, a Bezerédj Általános Iskola igazgatóját, hogy beszéljen a náluk zajló iskolai tehetséggondozásról.
–– Ön szerint hogyan lehetne definiálni a tehetség fogalmát? Milyen
a tehetséges gyermek?
–– A tehetség fogalmát szerintem
nem lehet a klasszikus értelemben meghatározni. Megszámlálhatatlan formában jelenik meg,
nem lehet egy definícióval leírni.
A tehetséges gyerek ennek értelmében szintén nagyon sokféle.
Ez leginkább attól függ, hogy miben igazán tehetséges. Így a tehetséges gyerekek is rendelkezhetnek
egymástól teljesen eltérő, sőt ellentétes tulajdonságokkal. Vannak
közöttük élénkek, nyugtalanok, sőt

hiperaktívak, de ott a másik véglet,
akiket abszolút nem lehet kizökkenteni a nyugalmukból, megfontoltak, türelmesek, elmélyednek abban, ami igazán érdekli őket. Már
közhelynek számít, ha azt mondom,
hogy minden gyermek tehetséges
valamiben, csak meg kell találni,
hogy miben. És ez az igazán nehéz
feladat, hogy minden gyermekből
a lehető legjobb teljesítményt, képességeket próbáljuk meg a felszínre hozni, hogy megtaláljuk, ő
konkrétan miben is tehetséges.
–– Hogyan zajlik az iskolában a tehetségek feltárása, mentorálása?

–– Megfogalmazhatnék itt különleges módszereket, de ami ősidőktől fogva legjellemzőbb, az
a megérzés. A tapasztalt, hozzáértő pedagógus az igazán tehetséges tanulók nagy részén már az
első pillanatban észreveszi, hogy
a gyermek valamiért különleges.
Nagyon sok megmutatkozik már
a hozzáállásból. Az érdeklődés,
a tantárgy szeretete lehet az első
legnyilvánvalóbb jel. Mindannyian
így vagyunk ezzel, ami jól megy
nekünk, azt általában szeretjük, és
ez fordítva is igaz, amit szeretünk,
az jól megy. Ezt követően pedig

MIBŐL LESZ A CSEREBOGÁR?

egyre több sikerélményt szerzünk
az adott területen, így még tovább
nő a lelkesedésünk, ami újabb ismeretszerzésre ösztönöz bennünket. Ezen a ponton kell a gyerekeket a megfelelő irányba terelgetni,
óvatosan, szeretettel, türelemmel,
hozzáértéssel.
A sportban ennél talán valamivel
egyszerűbb a helyzet, mert ott a
gyermek mozgásából azonnal látszik, hogy egy adott sportágban
van-e esélye „labdába rúgni”.
A kitartó munka azonban minden
területen elengedhetetlen, mert a
tehetséget csak szorgalommal, kitartással és bizonyos fajta alázattal
együtt lehet igazán kiaknázni.
Nem hagyatkozunk azonban az
iskolában a véletlenre, természetesen azért tudományosan megalapozott módszerei is vannak a
tehetségmérésnek. Ilyenek pl. az
„Új nemzedék” tehetségazonosító
mérés és a Nemzeti Tehetségprogram mérései. Az ezekbe a programokba történő bekapcsolódásra

rendszeresen kapunk felkérést.
Ne képzeljék ezeket a méréseket
valamilyen különleges alkalmaknak! Tökéletesen beilleszthetők
a tanrendbe, a tanulóktól semmiféle különleges felkészülést nem
igényelnek, nem értékeljük őket
érdemjeggyel, csak a magunk számára hámozzuk ki belőlük az érdekes, értékes adatokat, hogy aztán
ezek alapján is megalapozzuk a
tehetséggondozást. A mérések
feladatai rendkívül változatosak,
szórakoztatóak, játékosak, mi pedagógusok is szívesen megoldjuk
őket.
Természetesen ehhez a szülők támogatására is szükségünk van.
Fontos számunkra, hogy megnyerjük őket gyermekeik tehetségének
kibontakoztatásához, hogy partnerek legyenek, együtt segítsük
egymás munkáját, hiszen ez a küldetés csak közös együttműködésünkre alapozva lehet sikeres.
Évek óta mérjük például 4. évfolyamos tanulóink matematikai képességeit a „MaTalent” méréssel.
A program kiszűri az átütő (1%),
a kiemelkedő tehetségfejlődésű
(6%) tanulókat és a tehetségígéreteket (25%). Ahhoz, hogy a tanulók
ezt a szintet elérjék, komoly teljesítményre van szükség. Büszkén
mondhatom, hogy iskolánkban
az utóbbi néhány évben beazonosítottunk a nagyon ritka 1%-ba
tartozó gyermeket, a 6%-os tartományba pedig igen sokan tartoznak. Ez a mérés nagy segítség
nekünk abban, hogy felismerjük
azokat a tehetségeket, akik nem
igazán extrovertáltak, szép csendben dolgoznak, illetve megerősítés a számunkra már ismert tehetségek gondozásához.
A másik nagyon érdekes mérésünk
az 5. évfolyamos tehetségazonosítást támogató online mérés volt.
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Ennek egyik tesztje a logikai problémamegoldás területén kiemelkedő képességgel rendelkezőket
azonosítja be, hasonló az általános
intelligenciatesztekhez, de elsősorban a szabályszerűségek felfedezésének képességét vizsgálja.
A másik a kiemelkedő szókinccsel
rendelkezőket szűri ki, jól mérhető vele a verbális intelligencia.
A két mérés közötti eredmények
ugyanannál a gyermeknél is mozoghatnak a két szélső tartományban. Ennek a mérésnek a kapcsán
már inkább érnek bennünket nagy
meglepetések. Ők azok a „rejtőzködő” tehetségek, akiknek felismerése nehezebb, általában csak
az iskolai éveiket követően szokott
megmutatkozni. Ezzel a mérésünkkel azonban felfedezzük őket, így
már korábban odafigyelünk rájuk,
ösztönözzük, hogy előbb kibontakozhassanak. A mai modern iskola
egyre inkább a problémamegoldás irányába igyekszik elmozdulni,
a mérések is ezt vetítik előre.
Érdekes volt a 4-5. évfolyam számára a „Matific” programba történő bekapcsolódás is. Ezzel a felajánlott lehetőséggel is szívesen
éltünk. A tanév elején egy „bemeneti” méréssel diagnosztizáltuk
a tanulók pillanatnyi szintjét, majd
egy csoportot a program eszközeivel tudatosan fejlesztettünk mind
a tanórán, mind otthon. A másik
csoportnak nem adtuk meg ezt a
lehetőséget, így vissza tudtuk mérni, hogy mekkora volt a különbség
a két csoport közötti fejlődésben
a tanév végére. A csoportok kiválasztása véletlenszerűen történt,
a mérés megrendelője határozta
meg a csoportbeosztást. Itt ismét
nagyon felértékelődött a szülői
szerep, a szülők együttműködési
készsége, mert ez a program az
otthoni gyakorlásra is alapozott.
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A gyerekek kedvtelésből oldottak
meg matematikai feladatokat játék
közben úgy, hogy észre sem vették, hogy mit gyakorolnak. A mérések eredményeit természetesen
minden alkalommal elemezzük,
következtetéseket vonunk le belőlük, hogy mit sikerült eredményesen közvetíteni a tanulók felé, és
mi az, amin változtatni kell.
A tehetségek feltárása csak egy
apró lépés, az igazi feladat a tehetséggondozás. A pedagógus
számára azonban ez nem is igazán
munka, ez egyfajta „szórakozás”.
A tehetséges tanulók számára a
7-8. évfolyamokon nívócsoportokat szervezünk, a legtehetségesebbeknek és legérdeklődőbbeknek pedig külön szakköröket,
egyéni fejlesztéseket tartunk, ahol
versenyekre készítjük fel azokat,
akik szívesen megmérettetik magukat.
Ne feledkezzünk meg azonban a
sportolókról sem. Iskolánkban a
judooktatás az egyik kiemelt terület. 1-6. évfolyamig mindenki

találkozik ezzel a sportággal heti
egy órában, így lehetősége van
azt jobban megismerni, megszeretni, illetve biztosan kiderül róla,
hogy tehetséges-e. Közel 30 éve
szorosan együttműködünk az ASE
judoszakosztályával, edzőik tanítanak nálunk, itt szervezik minden
évben a városi gyerekek számára
a judotábort és a Mikulás-kupát.
Ők voltak az „úttörők”, már akkor
is aktívan részt vettek a tehetséggondozásban, amikor még nem
is létezett ilyesmi, hogy tehetségpont.
Fontos terület a tehetségazonosítás terén a vizuális kultúra, amely
szintén évtizedek óta kiemelt képzési irány iskolánkban. Az ebbe a
képzésbe bekapcsolódó tanulók
sokkal több technikával ismerkednek meg, mint társaik, illetve
bepillanthatnak olyan területekre
is, mint a szobrászkodás, nemezelés, batikolás. Iskolánkban két
műteremben alkotnak tanulóink.
Kiváló a programunk arra, hogy
felkutassa a tehetségeket. Tanu-

lóink minden évben bemutatkoznak alkotásaikkal egy évadzáró
kiállításon, amelyeket iskolánk
klasszicista épületében, a Galériává minősült pincében rendezünk
meg, ahol valamennyi gyerek kiállítóvá válik. Rendszeresen részt
veszünk további kiállításokon, 3
évadzáró iskolai kiállításunkkal kiléptünk városi színtérre is. Ezeket
a tárlatokat híres meghívott festőművészek nyitották meg. Kapcsolatot tartunk a helyi múzeummal,
képtárral és kulturális központtal.
Lehetőséget biztosítunk tehetséges, elhivatott tanulóink számára,
hogy minden tanévben eljussanak
1-1 budapesti kiállításra a Szépművészeti Múzeumba vagy a Magyar
Nemzeti Galériába.
–– Tudjuk, hogy a Bezerédj Általános Iskola akkreditált tehetségpont. Milyen folyamat során jutottak el idáig? Mit jelent ez a titulus?
–– A címre pályázni kell. Úgy gondoltuk, hogy az iskolában folyó tehetséggondozás színvonala alapján érdemesek vagyunk arra, hogy
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elnyerhessük ezt a címet. Végig
kellett azonban járni a lépcsőfokokat. Első körben csak regisztrált
tehetségpontként kapcsolódhattunk be a munkába. Ez az időszak
1 évig tartott, ekkor különböző
előírásokat kellett teljesíteni a
tehetséggondozás és a pedagógusok továbbképzése területén,
hogy tovább léphessünk. Partneri
kapcsolatot kellett kialakítanunk,
illetve továbbfejlesztenünk olyan
társintézményekkel, amelyek segíthetnek a tehetséggondozásban. Szigorú pontrendszer határozta meg, hogy mikor léphettünk
a következő szintre, hogy akkreditált és kiváló akkreditált tehetségponttá válhassunk. Kollégáimnak
nagyon sok munkája rejlik abban,
hogy eljutottunk erre a szintre.
Azon kívül, hogy ez egy kitüntető
cím, megtartása számos további kötelezettséggel jár. A legfontosabb az, hogy munkánk eredményekkel is igazolható legyen.
A „Bezerédj” 128 éves fennállása
óta mindig is híres volt arról, hogy
színvonalas oktatás-nevelés jellemezte, arra törekszünk, hogy ez a
továbbiakban is így legyen, a szülő
számára egyfajta garanciát jelentsen, ha hozzánk íratja be gyermekét. Ez valahol egy önmagunkkal
szemben támasztott követelmény
is.
–– Vannak-e az iskola egykor volt
tehetséges tanulói közül olyanok,
akik napjainkra sikeres, ismert emberekké váltak?
–– Minden iskola nagyon büszke
volt tanítványaira, akik sikereikkel
öregbítik az egykori „Alma Mater”
hírnevét. Nem is tudom felsorolni
mindazokat, akik említésre méltóak, hiszen van közöttük számos
közismert orvos, mérnök, világutazó biológus, író, énekes, zenész,
sportoló, táncos, médiaszereplő

és sokan mások, akik a választott
hivatásukban sikeresek. Talán a
legismertebbek közülük azonban
az Európa-hírű szobrász, Szabó
Ottó és a máig városunkban élő
olimpiai bajnok, Kovács Antal.
És azt hiszem, senki nem sértődik
meg, ha nem folytatom tovább a
sort.
Természetesen öröm számunkra
minden siker, köszönjük a visszajelzéseket, sőt iskolai évfordulóinkon
szívesen várjuk vendég előadóként
egykori tehetséges tanítványainkat, hogy mai tanulóink példát
vehessenek róluk. Tapasztaljuk,
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hogy számukra is mindig megható
a felkérés, szívesen tesznek eleget
meghívásunknak, örömmel járják
végig épületeinket, rácsodálkozva
egy-egy emlékre, hangulatra. Felemlegetik a régi pillanatokat, elmesélik gyermekeinknek, milyen
volt egy összetartó közösségben
tanulni, miért volt jó a Bezerédjbe
járni, és miért emlékeznek még ma
is szívesen egykori iskolájukra. Azt
szeretnénk, ha mai tanítványaik is
így térnének majd vissza valamikor
a bennünket követő kollégákhoz,
hogy elmondhassák, nekik mit
adott a Bezerédj.
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Az otthon elege
Torma Dóra | Fotó: László-Boglári Orsolya, stock.adobe.com
Tavaly márciusban én és további százak az atomerőműben – s ugyanígy ezrek, milliók az országban, a világon – fogtuk a számítógépünket, hazavittük, és kerítettünk neki egy sarkot az ebédlőasztalon, mondván most egy kicsit innen dolgozunk. Ennek egy éve, és még mindig itthonról írok cikket – azt azonban
nehéz eldönteni, hogy ha ez a jövő, akkor feltétlenül jobban járunk-e vele?

Életmentés
Az otthonról végzett munka elrendelése egy éve nem választás kérdése lett, nem szabad döntés munkáltató és munkavállaló részéről,
hanem a kényszerűség szülte megoldás. A klasszikus értelemben vett
home office sem ördögtől való,
számos munkakörben nagyon sok
előnnyel járhat mindkét fél számára: megspórolt utazási idővel, önállóan beosztott munkával az egyik
oldalon, irodai, fenntartási költ-

ségek csökkentésével a másikon.
A digitalizáció egyre több munkakörben tette lehetővé az elmúlt
évtizedekben – a részleges vagy
teljes home office lehetősége jól
mérhető piaci előnyt jelentett már
korábban is számos cégnek a munkaerőért folytatott versenyben.
Most az elkövetkező évtizedek fokozatos fejlődésének elébe ment a
koronavírus – a KSH szerint egyetlen év alatt háromszor annyi ember
kezdett home office-ban dolgozni
Magyarországon, mint a korábbi

évtizedben, a tavalyi csúcson májusban 760 ezer ember, a dolgozók
17%-a. Felkészülés, gondolkodás,
a feltételek tisztázása nélkül vitte haza sok ezer irodista a munkát
egyik napról a másikra, egyetlen
célt tartva szem előtt: hogy életeket mentsen. Nem tudjuk felbecsülni, hogy az ezzel együtt is borzalmas statisztikák hol tartanának,
ha ezt nem lépik meg a munkáltatók – alighanem nagyon sok ember
köszönheti az életét ennek a lehetőségnek.

FEDEZD FEL MAGAD!
Mindenütt jó, de…
…nem biztos, hogy mindig otthon
a legjobb. A home office újdonsült világát vizsgálva az Atomik
Research német kutatói pszichés
és fizikai problémákat is találtak.
A munkaidő és a szabadidő ös�szecsúszása láthatóan mindkettőre hatással van – a válaszadók
majdnem fele, 46%-a mondta azt,
hogy hosszabbak a munkanapjai
otthon, mint az irodában. A fizikai állapot romlását ezzel összefüggésben nemcsak az okozza,
hogy kevesebb idő jut mozgásra, hanem az is, hogy az otthoni
munkakörnyezet általában nem a
számítógép előtti hosszú munkára teremtetett, nincs megfelelő
szék, íróasztal, világítás. A válaszadók 42%-ának volt csak valódi
otthoni irodája, a többség pedig
ott dolgozott, ahol éppen sikerült – a már említett étkezőasztal
legalább annyira népszerű home
office helyszín, mint a kanapé,
vagy bármelyik random szék a lakásban. Ha hozzágondoljuk, hogy
sok háztartásban az olykor otthon
tanuló gyerekekkel is osztoznak
mostanság a szülők az elérhető
asztalokon, székeken és egyéb
ülőbútorokon, nem meglepő, ha
a mozgásszervi betegségek felfutására számítanak hosszú távon.
A pszichés hatásokkal is számolni
kell idővel. A munkavállalók negyede érezte stresszesnek, ijesztőnek az új helyzetet, több mint
harmadukat zavarta jelentős mértékben az izoláció a kollégáktól,
és 40% érzi magát fáradtnak és
motiválatlannak az otthon melegében.
Ha a negatívumokról beszélünk,
a Paksi Atomerőműben is hasonló tapasztalatokról számolnak be
a kollégák. „Időnként előfordul
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velem is, hogy a munkaidő és a
szabadidő határai elmosódnak.
Kimarad az ebéd, a gyerekek szólnak, hogy örülnének, ha nem a
gép előtt ülnék állandóan. Közben olykor abban a hitben ringatom magam, hogy majd reggel
korábban kelek, vagy este befejezem a munkát, ha a család elaludt
– persze ez nem mindig sikerül.
Ami rosszabb, hogy a jól megszokott munkatársi kapcsolatok
megváltoznak a rengeteg levelezés és telefonálás során, kevés idő
van a feladatok megbeszélésére,
az értekezletek személytelenek,

kes apukaként pedagógus feleségével dolgozik otthonról. Detti
kétgyermekes anyuka, és hasonló
tapasztalatokról számol be: „Nehéz megtalálnom az egyensúlyt a
munka-család-szabadidő kombinációban, és még egy év után is
gyakran billen a munka felé a mérleg akár este 8-10-kor is. Nagyon
hiányoznak a kollégák, a folyosói
találkozások, az »átszaladok a
szomszéd irodába szakmázni« érzés… és a közös összetartások,
bulik.”. „A pandémia előtt, a munkaidő végeztével hazamentem,
és már nem foglalkoztam irodai

nézem a monitort, de nincs személyes jelenlét. Kérdeznék valamit, jól esne megbeszélni munkafolyamatokat a munkatársakkal,
vezetőkkel személyesen, de nem
lehet. Számomra a legrosszabb a
személyes beszélgetések hiánya”
– meséli Soma, aki háromgyere-

teendőkkel, home office-ban ez
nem olyan egyszerű. Gyakran
még este is bekapcsolom a gépet, ha eszembe jut valami, amit
el kell végezni” – mondja Zsuzsi
is, aki pedagógus férjével vészeli
át a home office és a home school
napjait.
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…legjobb mégis otthon?
A home office hátrányainak felsorolását követően meglepő lehet, hogy az idézett német kutatás válaszadóinak 90%-a mégis
azt mondta, hogy hosszú távon
szívesen dolgozna otthonról, több
mint felük pedig akár a részleges
home office-ban is benne lenne,
azaz heti néhány napot inkább a
saját tető alatt töltene munkával.
Hogyan lehetséges ez? Alighanem az előnyök felülírják a hátrányokat. „Szeretem, hogy kötetlen,
rugalmas. Az ember eltűnik egy fél
órára – bepillant a hírekbe, esetleg
sétál egyet, játszik kicsit a gyerekeivel, egy kis Nintendo, segít nekik
a tanulásban – nem neheztel érte
senki, majd visszajön, és feltöltve
folytatja a munkát. Kicsit olyan,
mint amikor a mobilra rátöltesz,
mert látod, hogy már csak egy
csík van. Könnyebb megszervezni
a munkát, a saját tempódban haladsz. Bent nem minden nap ilyen,
a gyerekek nincsenek ott, és ha eltűnsz időnként 30-40 percre, valaki
biztosan elkezd keresni. Megfelelő
napirenddel a munka és a magánélet klasszul összeegyeztethető”
– mondja Soma, aki – valamennyi
megkérdezett, jelenleg home office-os kollégával együtt – ha lehetne, inkább a kombinált, rugalmas
megoldást választaná irodai és
otthoni munka között (heti 1-2 nap
home office-szal), mert bejárni is
szeret, de az otthoni munkának is
látja már az előnyeit.
A rugalmasság és a nyugalom az
erőmű munkatársai számára is óriási vonzerőt jelentenek az otthoni
munkában. „Szabadabban tudom
beosztani az időmet. Habár az otthoni munkavégzés során is a gép
előtt ülök, de van időm elindítani
a mosást, vagy megöntözni a kert-

ben a virágokat két értekezlet között. Emellett pedig elmélyülhetek
a munkában anélkül, hogy megzavarna a telefon vagy a mellettem
beszélő kollégám” – mondja Zsuzsa.
Detti is hasonlóan vélekedik, bár
azt kikötötte, hogy online oktatásról szó sem lehet: „Nagy előny,
hogy nem vesz el pluszidőt a munkába járás, és ha egyedül elvonulva sikerül dolgozni, hatékonyabb a
munka. A szakmánkban az elmúlt
egy évben minden területen biztosított lett az elektronikus munkavégzés, ami jelentősen meggyorsítja és hatékonyabbá teszi
a munkafolyamatainkat. De nyári
szünetben legideálisabb a home
office: online oktatás nélkül nagyon kellemes a madárcsicsergéssel teli kertben egyedül dolgozni
egy kávé mellett.” Mint a családok többségében, az otthon oktatás náluk is kompromisszumokat
szült, amelyeket reméli, csak rövid
időre kellett megkötniük: „A legnagyobb gondot az okozta/okozza
gyakran, hogy nem mindig tudom
a maximumot hozni minden területen. Valamiről le kell mondani: vagy
a két alsós gyerek online oktatásánál kell engednem kicsit (pl. nem
kell a havi madármegfigyelő naplót
is 120%-osra csinálnunk, elég, ha
a matek annyi), vagy a házimunkánál van szükség extra türelemre
(egész nap nem lehet patikarend
a házban, ha két felnőtt home office-ban, értekezletek, meetingek,
tárgyalások, két gyerek online oktatásban és a 4 főből 3 férfi… elég,
ha reggel-este pakolok, mosok, takarítok), vagy ha 12-13 órákat gép
mellett ülök, a szabadtéri edzés
már biztosan kimarad. De persze
mindezt közösen csináljuk a férjemmel, aki maximális segítség,
és emellett a nyugalmat is jelenti-

Boldog home office
7 lépésben

• Munka és magánélet szétválasztása: amennyire tehetjük,
válasszuk külön a magánéletet
és a munkát/tanulmányainkat!
Munkaidőben
dolgozzunk,
szabadidőben pedig mással
foglalkozzunk!
• Napirend: próbáljunk hasonló
napirendet tartani ahhoz, mint
amit normál munkarendben
folytatnánk, tartsuk be az engedélyezett ebédidőt, kávészüneteket stb.
• Munkaállomás: jelöljünk ki
egy munkaállomást a lakásban, ha lehetőségünk van rá
ezáltal elválasztódik a munka
és a magánéleti szféra!
• Társaság: a csökkent társas
ingereket próbáljuk pótolni, a
magányosan töltött időt csökkenteni! Ha más lehetőségünk
nincs, akár online módon, videóhívások segítségével.
• Változatosság: ha van rá lehetőségünk, próbáljuk számunkra optimális módon
változatossá tenni a munkanapjainkat!
• Testmozgás: pótoljuk a kiesett fizikai aktivitást, testmozgást! A munkaidő megkezdése előtt egy rövid séta vagy a
munkaidő lejárta előtt valamilyen testmozgás (pl. szobabicikli) beiktatása fontos lehet.
• Információs terhelés csökkentése: a munka által okozott technológiai, információs túlterhelést igyekezzünk
csökkenteni, munkaidő után
a munkával kapcsolatos emailjeinket, chatalkalmazásokat zárjuk be. A szabadidőben
próbáljunk olyan tevékenységeket (pl. főzés, sport stb.) keresni, melyek csökkentik ezt a
terhelést.
Forrás: Kedves Balázs, BME
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,amikor úgy érzem, véges az erő.
Rajta kívül külön köszönet az ASE
edzőinek is, akik a gyerekek testi
egészségére ebben az időszakban
is rengeteget figyelnek, szabadtéri
edzésekkel erősítik őket télen-nyáron, így nekünk már nem kell azon
gondolkodni, hogyan mozgassuk
le itthon ülő csemetéinket.”

Láthatatlan erők
A home office megítélésében és
megélésben nagy egyéni különbségek lehetnek, de létezik egy fontos választóvonal, ami a mai napig
a legtöbbet számít: az, hogy az otthon dolgozó kolléga férfi vagy nő.
Április első keddjén van minden
évben a láthatatlan munka világnapja, azé a munkáé, amelyekért
az azt elvégző – jellemzően a nők
– fizetséget nem kap, és amelyet
munkaként is nehezen ismernek el,
a fogalom maga is csupán a hetve-

Láthatatlan munka

A láthatatlan munka az a fizetetlen munka, amit a háztartáson
belül vagy önkéntes munkaként
a közösség javára végeznek a
társadalom tagjai. Az ilyen jellegű munka főként akkor kap
figyelmet, ha nincs elvégezve,
hiszen a lakosság életkörülményeinek nemcsak a jövedelem,
a munkaerőpiaci szerepvállalás,
hanem a háztartásban vagy önkéntes tevékenységként végzett
munka is szerves, jelentős részét
képezi. Magyarországon a népesség több időt fordít fizetetlen
munkára (214 perc/nap), mint fizetett munkára (164 perc/nap).
Ez a munka nemzetgazdaságilag
is jelentős, ennek figyelembevételével a GDP értéke is mintegy
negyedével lenne magasabb.
Forrás: KSH

nes évek óta létezik. A gyermeknevelésre, az idősekről való gondoskodásra, a háztartási munkákra,
a család szervezési és logisztikai
munkáira már a Covid előtti időszakban is háromszor annyi időt
fordítottak a nők, mint a férfiak,
ráadásul a hatása életre szóló lehet: ezek miatt a nők gyakrabban
kényszerülnek részmunkaidőbe, és
hosszú távon kisebb lesz a nyugdíjalapjuk.
A pandémia, a home office és a
home school tavalyi kitörésekor
a kutatók abban reménykedtek,
hogy az egy fedél alatt töltött idő
felgyorsítja majd a férfiak láthatatlan munkában vállalt részarányát a
világon – ám sajnos nem ez történt,
a különbség nőtt, de ezúttal visszafelé, a férfiak javára. A UN Woman
felmérése szerint minden férfiak által végzett egy óra láthatat-

lan munkára 6 óra női láthatatlan
munka esik, és német kutatók is
hasonló arányokról számoltak be.
A Budapesti Corvinus Egyetem
és két erdélyi egyetem is vizsgálta
magyarországi és romániai magyar
családok helyzetét az elmúlt évben, és ugyanerre az eredményre
jutott. Az amúgy is erősen tradicionális, és emiatt a nőkre különösen
nagy súlyt és stresszt helyező rendszer, amelyben a nők végzik a láthatatlan munka döntő részét, nem
a korábbi irányba változott, hanem
ellenkezőleg: az otthon oktatással,
a bezártsággal kapcsolatos helyzeteket jellemzően a nőknek kellett
megoldaniuk mindkét országban
– még úgy is, hogy a kutatásban
kizárólag olyan családok vettek
részt, ahol mindkét szülő home office-ból dolgozott a pandémia időszakában.
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Görkorival a szabadság felé
Lehmann Katalin | Fotó: saját archívum, stock.adobe.com

Horváth Lászlóné Kata a Metrológiai Üzemben dolgozik kalibráló szakmunkásként, de szabadidejét
már nem szívesen tölti a négy fal között (hacsak nem fest), hanem amint ideje engedi, máris a szabadba
megy, és nem túl régi hobbijának, a görkorcsolyázásnak hódol, amelyet ötvenévesen tanult meg. Nem
véletlen írtam, hogy ,,ahogy ideje engedi”, mivel elmondása szerint tulajdonképpen nincs is alkalmatlan
időjárás erre a sportra – esetleg a tartós fagy vagy az eső. Mit csinál Kata, ha a nyári melegben az aszfalt
már szinte felforr a lába, akarom mondani a görkori alatt? Irány a fedett tolnai edzőpálya!
Már jó pár hete készültünk erre a
beszélgetésre, mikor a rendszeressé váló kisebb-nagyobb esőzés
keresztbe húzta a számításainkat.
Terveink szerint a paksi buszpályaudvartól egészen Csámpáig gurultunk volna; Kata görkorcsolyán,
én pedig kerékpáron. Az ötlet remek aktív kikapcsolódásnak tűnt,
közben pedig az interjúnk is elké-

szült volna, de az időjárás szeszélye miatt azonban – főleg a rám
való tekintettel – a találkozó elmaradt, és az interjú elkészítésének
egy hagyományosabb változatát
kellett, hogy válasszuk; a diktafonozást. Beszélgettünk a görkorcsolyázásról, hogy sosem késő elkezdeni, különféle technikákról, a
CsapAtom Kori Sportegyesületnél

végzett segítői tevékenységéről, a
szabadság szeretetéről és tavaszi
terveiről.

,,…Úgy éreztem, hogy üres
lett körülöttem minden…”
,,Az elején próbálom elkezdeni.
Férjemmel viszonylag korán sikerült megvalósítani a családala-
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pítást, és mindössze ötvenéves
voltam, amikor mindhárom fiam elkezdte élni az önálló, felnőtt életét
– kirepültek itthonról” – kezdi Kata
a történetmesélést. ,,Úgy éreztem,
hogy üres lett körülöttem minden,
és keresni kell valamit, amivel le
tudom kötni a fölös energiáimat.
Amikor ezen gondolkodtam, a családom egyszer csak megkérdezte,
hogy mit szeretnék az ötvenedik
születésnapomra. Az egyik az volt,
hogy kértem egy jobb agyféltekés rajztanfolyamot, és mondtam
– amit egyébként máig nem tudok
megmagyarázni, hogy honnan jött
–, hogy szeretnék megtanulni görkorcsolyázni.” Kata szavaival élve,
hirtelen felindulásból meg is vásárolt magának egy pár görkorcsolyát. Így kezdődött tehát minden,
ötvenévesen, és bár nem előre
megfontoltan, a koriszerelem a
mai napig is tart. Egy pillanatra
arra gondoltam, hogy mégsem
elcsépelt frázis, hogy sosem késő
elkezdeni valami újat, belefogni
valami addig ismeretlenbe. Rajzolás, festés, sportolás, tánc, bármi.
De vajon mit szól ehhez az önmegvalósításhoz a család, a közvetlen
környezet? Kezdetben Katáéknál
sem ment minden gördülékenyen.

Megérkezett a
görkorcsolya…
„Álltam a szoba közepén, aztán
egyetlen mozdulattal rántottam
magamra az ebédlőasztalt és a
fotelt. A férjemnek nem igazán
tetszett a dolog, de én egy percig nem vesztettem el a reményt,
hogy igenis megtanulok görkorcsolyázni.” Persze hogy Katát sem
kerülték el a kezdeti nagy esések,
volt amikor az arca sérült meg,
de kedvét egyik sem szegte, csak
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megtanulta, hogy milyen fontos is
a védőfelszerelések használata.
Szerencsés helyzetben vagyunk
manapság, hiszen interneten szinte bármilyen termék elérhetővé
válik számunkra, és ez a védőfelszerelésekkel sincs másképp.
Az egyik legfontosabbnak tartott
görkoris felszerelés nem más, mint
a sisak, a térd-, a könyék- és a tenyérvédő, amelyek komoly sérülésektől is képes megvédeni viselőjét.
A másik, még az előzőnél is nagyobb esése Katának egy füves
dombról való hatalmas sebességgel történő megállíthatatlannak
tűnő gurulás volt, ahol szinte az
életveszélytől mentette meg a védősisak. Ekkor még a fékezés sem
ment neki igazán, amit azóta aztán
sikeresen megtanult. Megtudtam,
hogy a füvön való gurulás önmagában is hordoz veszélyeket, de
kivédhető kellő tanulással és gyakorlással.

,,Emlékszem, viszonylag hamar elkezdett jól menni, és rettentően élveztem, hogy gurulok. Egyszerűen
azt éreztem, hogy ez egy nagyon
nagy szabadság! Hogy kint vagyok
a levegőn, és csak gurulok egyre gyorsabban és gyorsabban…
Nagyon-nagyon élveztem. Ez az
egyedüli gurulás egy-két évig működött is, de az volt a baj, hogy
senkit nem ismertem, aki még görkorcsolyázott volna, nem volt társaságom, nem volt kivel menni, így
emiatt pár évre az ágy alá került.
Nem tudtam tovább fejlődni, nem
éreztem magamban kellő ambíciót sem, de leginkább a társaság
hiánya miatt tettem félre egy kis
időre a görkorcsolyákat.” A legtöbb hasonló jellegű történet itt
véget is érne. Ennyi volt a kezdeti
fellángolásból, ennyit az álmokról,
az új hobbikról. Katánál mégsem
így folytatódott a történet, ezután
kezdődött a korizás legjava.

Egy új tavasz…
,,Egészen pontosan két évvel ezelőtt tavasszal egy közösségi oldalon találkoztam egy olyan kiírással, hogy van Pakson egy ún.
CsapAtom koriklub, ahol gyermekek részére korcsolyaoktatás folyik. Azonnal megkerestem őket,
és elkezdtem edzésekre is járni.
Azt hiszem nagyon fontos, hogy
itt megemlítsük Karcsi bácsi nevét. Ő Beregi Károly tolnai korcsolya- és jéghokiedző, aki Pakson is
tanítja már az egészen piciket is.”
Kata életében hatalmas fejlődést
hozott a szakmai segítség, gyakorlatilag meghatározta az azt követő időszakot. Gyorsan fejlődött
a technikája, mára már különböző
koris figurákat is egészen jól tud.
,,Kis idő múlva elvittem az edzésekre az utcabeli fogadott uno-

káimat is, így aztán nagyon hamar
ott maradtam a felnőttedzés után
a gyerekek edzésein is. Egy-két
hónap múlva Karcsi bácsi megkért, hogy lennék-e mellette segítő a gyermekedzéseken. Boldogan elvállaltam, mert nagyon
szeretem a gyerekeket, és addigra már elég jól ment a korcsolyázás is, így aztán hamar ott találtam magam a gyerekek mellett
mint segítő. Nem vagyok edző,
nem vagyok segédedző, segítő
vagyok.” A gyerekek pedig rajongtak Katáért. Amiért itt múlt
időben kellett írjak, annak az az
oka, hogy a pandémia miatt most
az edzések is szünetelnek, de sok
meghatározó emlék és élmény
maradt ebből az esztendőből.
,,A CsapAtom koriklub egy fantasztikus közösség. Nagyon jó
látni a gyerekeken a boldogságot, ahogy tudnak egyet-kettőt
lépni, gurulni. A nyári szünetet
követően ősszel folytatódtak az
edzések, ekkor már teljes mellszélességgel ott voltam a gyerekek mellett. Imádtam őket, és
szerencsésnek érezhettem magam, hogy úgy éreztem, ők is szeretnek velem tanulni. Az őszi szünet után beköszöntött a tél. Ekkor
már annyira közel állt hozzám a
klub, hogy tudtam, nem tudom
őket elengedni, és muszáj követni
őket a jégen is. Harminc év után
újra jégkorcsolyát húztam. Saját magamat is megleptem vele,
hogy ennyi év kihagyás után ilyen
hamar újra belejöttem. A jég- és a
görkorcsolya ugyanazokra az alapokra épül; aki tud jégkorcsolyázni, az tud görkorcsolyázni, és ez
fordítva is igaz.” A műjégpályán,
hasonlóan a görkorcsolyaedzésekhez, voltak felnőtt- és gyermekedzések is, ahol az utóbbinál
Kata ugyanúgy segédkezett, sőt
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volt arra is példa, hogy Karcsi
bácsi távollétében ő tanítgatta a
gyerekeket, bár hangsúlyozta, ő
csak játszott a gyerekekkel.
,,Mindenből játékot találtam ki.
Volt plüss hóember és dinoszaurusz is a jégen. Fantasztikus telünk volt. Tavaly tavasszal sajnos
nagyon korán, a tervezettnél korábban zárt be a műjégpálya.
A legutolsó megmozdulásunk a
farsangi korikarnevál volt.”

Freestyle slalom és az
online versenyek
Amióta bezárkózott a világ Kata
még inkább nyit az újdonságok
felé. Egy ideje már, hogy ismerkedik az egyszerűnek cseppet

sem mondható freestyle slalommal, de más sportokhoz hasonlóan kellő gyakorlással itt is fantasztikus dolgokra lehet képes az
ember. Kata pedig kitartóan gyakorol, edzi magát. Mint mondta, ez a sport abban is eltér más
mozgásformáktól, hogy itt nem
terhelődnek úgy az ízületek, sokkal kíméletesebb akár egy futásnál is.
A versenyszellem is jelen van Katában; az utóbbi hetekben online versenyre edz. Manapság
sok minden zajlik online térben,
így egy applikáció segítségével könnyedén rögzíteni lehet a
távot, teljesítményt, ami ebben
az esetben egy kisebb maratoni
görkorcsolyázás lesz.
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Kata üzenete olvasóinknak röviden a következő: „Minél idősebb vagy, annál fontosabb,
hogy ne a korodnak megfelelően viselkedj.”
(Asleigh Brilliant)
A mai különös világban létszükségletté vált az alkalmazkodás, az új dolgok, új ismeretek felé való gyors nyitás.
Talán még a csapból is az élethosszig tartó tanulás folyik, de
a nagy munkálkodás közben
annyi mindent elfelejtünk.
Elfelejtünk játszani, pedig a játék legalább olyan fontos, mint
a tanulás.

22

FEDEZD FEL MAGAD!

Élj a tehetségeddel!
Váczi Gergő | Fotó: saját archívum, stock.adobe.com
A magyar egy tehetséges nép. Ezt gyakran halljuk, de el is hihetjük. A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége 2020-ban készített közvélemény-kutatásából kiderül, az elmúlt öt évben optimistábbak
lettünk a magyar tehetségek esélyeit illetően. A válaszadók szerint magas a tehetségek aránya a magyar társadalomban. A felnőttek szerint a magyar emberek 38,5%-a tehetséges. Ezt az arányt a fiatalok
53,7%-ra teszik. Mazula Vanda szerencsésnek mondhatja magát, hiszen munkája során még ennél is magasabb arányban találkozik tehetséges emberekkel. A fiatal producer jelenleg a Sztárban Sztár Leszek
című televíziós műsorért felel, de eddigi pályafutása során közel tíz nagyszabású tehetségkutatóban
dolgozott. Egy biztos. Ő tudja, hogy mi a tehetség, de azt is, hogy a tehetség bizony nem elég minden
esetben a hőn áhított sikerhez.
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–– Neked, televíziós műsorkészítőnek mit jelent a tehetség?
–– Nehéz definiálni, de szerintem
többféle tehetség létezik. Többfajta tehetséges ember vesz minket körül, és ez így van az énekes
tehetségkutatókban is. Két felé
lehet ezt szedni. Az egyik az őstehetség. Aki nem mozdul meg,
nem csinál semmit, akkor is nagyon jó. Úgy énekel, úgy szaval,
úgy csinál bármit, hogy beleborzongsz. És van a másik, aki iszonyatosan sokat dolgozik, szorgalmas, és tesz azért, hogy jó, jobb
és még jobb legyen. Szerintem

ez ugyanolyan tehetség, mint az,
amikor valaki brutálisan jó. Egyébként nem is mindig feltétlenül az
nyeri meg ezeket a versenyeket,
aki nagyon jó hangban vagy legjobb hangban, hanem az, akinek
személyisége is van hozzá. Bejön,
és történik valami. Megtölti a stúdiót. Ez a kettő van szerintem.
–– Ti a műsorban milyen tehetséget kerestek? Azt, aki brutál jól
énekel, vagy akiben láttok valami pluszt, akinek a személyisége
olyan, hogy tudjátok, a tévénézők
majd nézni akarják.
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–– Alapvetően fontos, hogy nagyon jól énekeljen, de magánemberként sokkal izgalmasabbnak
tartom, ha nem is énekel annyira
jól, de sokkal több van benne. Színes egyéniség, aki ugyanúgy fel
tudja robbantani a színpadot, mint
az, akitől elájulsz, olyan jól énekel. A műsor szempontjából mind
a kettő kell. Egyik sem rosszabb a
másiknál.
–– Hogyan zajlik egy ilyen műsor
szereplőválogatása? Azt gondolom, viszonylag könnyebb meghallani, hogy valakinek jó a hangja, de
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a jó személyiségét hogyan tudod
felismerni? Mondhatjuk, hogy neked tehetséged van meglátni a tehetséget?
–– Reméljük a legjobbakat, hogy
van tehetségem, hogy meglássam
a tehetséget. A „Sztárban Sztár Leszek” nem egy klasszikus tehetségkutató, mert itt sajnos nem elég az,
ha valaki iszonyatosan jól énekel. Itt
utánoznia kell az eredeti előadót,
ami egy sokkal nehezebb dolog.
A műsor énektanára mondta nekem
korábban, hogy az utánzás képessége nem minden énekesben van
meg. Békefi Viki egy pozitív példa.
Nagyon jól énekel, és olyan szinten
tudta elváltoztatni a hangját hétről
hétre, hogy megőrültél. De voltak
olyanok is a korábbi szériából, akik
időközben éreztek rá az egészre.
Ahogy ment a műsor, egyre jobban tudták ezt csinálni. Az egyik
héten átszakadt egy gát, és akkor

még jobb lett ebben. Tehát nem
elég az, hogy nagyon jól énekelsz,
és hogy milyen személyiséged van,
hanem utánozni is kell, és ezért nagyon nehéz ebbe a műsorba eljönni
vagy ide embereket keresni. Sokkal
komplexebb, mint egy sima énekverseny vagy tehetségkutató.

mit mutatunk meg a tévében. Az,
ha valaki tehetséges, jó szereplő, az
gyorsan kiderül. Nagyjából ahogy
bejön a helyiségbe, látod rajta. Még
énekelnie sem kell, egyszerűen látszik. Abból, ahogy beszél, ahogy
besétál, ahogy viselkedik, ahogy elindul a dal.

–– A válogatásnál is megmutatkozik
ez a komplexitás?
–– Igen, de valamennyi tehetségkutatónál nagyon összetett ez a folyamat, hiszen ez az alfája és ómegája
a műsornak. Három-négy válogatási
kör van, amikor eljönnek, énekelnek.
Mi egyrészt megnézzük az énekrészét, másrészt vannak kis interjús
helyszínek, ahol a szerkesztők beszélgetnek az énekesekkel. Nyilván
megpróbálnak olyan háttérinformációkat szerezni, ami nekünk a műsorhoz kellhet. Ezek összességéből
alakul majd ki a végén, hogy kiből

–– Akkor jól mondtam, hogy nektek
ehhez van tehetségetek. Fontos egy
ilyen műsorban, hogy minden szereplő erős személyiség, erős karakter legyen? Vagy ki van találva előre,
hogy kell egy széplány, egy helyes
fiú satöbbi?
–– Nem, nincsenek így leosztva.
Az persze jó, hogyha valakinek, azon
kívül, hogy jól énekel, van karaktere
vagy személyisége. Sőt! Az előző
„Sztárban Sztár Leszek”-ben is volt
olyan lány, aki szerintem a mezőny
egyik legjobb hangja volt, de sajnos
a személyisége még számunkra sem
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–– Neked, producernek nehezebb
együtt dolgozni a tehetséges emberekkel? Azt feltételezné az ember, hogy bennük azért jobban
buzog az önmegvalósítás, és talán
határozottabbak is. Ezért gondolom, hogy nehezebb dolgod lehet, főleg ha tíz, tizenegynéhány
tehetséges ember van összezárva.
–– Nem tudom, hogy ez a tehetséggel összefügg-e. Ez inkább
személyiségfüggő. Az erős karakterekkel valóban egy kicsit nehezebb. De nem hiszem, hogy ez
egyértelműen a tehetséghez köthető. Vannak nagyon jó és tehetséges énekesek, akikkel nagyon
könnyű együtt dolgozni, és rengeteg ellenpéldát is fel tudok hozni.

bontakozott ki. Nagyon zárkózott
volt, és nem is jutott túl sokáig, mert
az emberek nem tudták megismerni, megkedvelni. Nem láttak belőle
sokat, csak azt, hogy énekel. Szerintem kell, hogy ennél többet adj
magadból ahhoz, hogy meg tudjanak szeretni az emberek. Persze
próbálunk azon dolgozni, hogy színes legyen a mezőny, tehát legyen
mindenféle ember, de nincs előre
meghatározva, hogy milyen karaktereknek kell benne szerepelnie.
–– Mintegy 10 tehetségkutató
show-műsorban vettél részt eddig.
Rengeteg a tapasztalatod és a rálátásod. Tényleg el lehet mondani azt,
amit gyakran hallunk, hogy Magyarország a tehetséges emberek hazája? Hogyan tud folyamatosan újra
és újra indulni és frissülni egy ilyen
műsor?

–– Maximálisan így van. Minden
évben úgy voltunk az új castinggal, hogy honnan fognak jönni szereplők. Hogyan fogjuk megtölteni
a műsort? De tavaly is rengetegen
jöttek. És mindig vannak ügyesek,
mindig vannak nagyon ügyesek, nagyon jók. És mindig vannak olyanok,
akiktől elájulunk, és megkérdezzük,
hogy hol voltál eddig. Nyilván mindig felnő egy generáció, és így a
tehetségek is beérnek egy ilyen
műsorhoz, de tény, hogy rengeteg
tehetség él hazánkban.
–– Kijelenthető, hogy a tehetség
mindig utat tör magának? Mindegy,
hogy hova kerülnek, vagy merre sodorja őket az élet, előbb-utóbb felfedezik őket?
–– Szerintem igen. Bármit is csináljon az az ember, az biztos, hogy a
tehetség utat tör magának.

–– Mi várható most a legújabb
szériában? Elárulhatod, hogy a
tervek szerint mikor kezdődik a
műsor?
–– Azt, hogy mikor lesz a „Sztárban Sztár Leszek” indulása most
még egyelőre nem árulhatom el.
Azt azonban elmondhatom, hogy
jól állunk. De várjuk még a jelentkezéseket, lehet még jönni. Folyamatosan dolgozzuk fel az információkat, és egy-két hónapig még
biztosan jelentkezhetnek azok,
akik tehetséget éreznek magukban egy ilyen típusú megmérettetéshez.
–– Egyébként, és ez az utolsó kérdésem lenne, hiszen tudom, hogy
most is a castingról jöttél ki, mi
a tapasztalatod, általában a legtehetségesebbek nyerik ezeket a
versenyeket?
–– Szerintem azok nyerik ezeket a
versenyeket, akik a leginkább tudnak élni a lehetőséggel, akik a legjobbak az adott pillanatban. És legyünk őszinték, ehhez is nagyon
nagy tehetség kell.
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Tehetséggel áldva
Váczi Gergő | Fotó: Magellán
A tehetség mindenkiben ott van. Az azonban, hogy miben vagyunk tehetségesek már persze nem en�nyire egyszerű. Alapos önismeret vagy éles szemű rokonok, barátok kellenek hozzá, hogy felismerjék
azt. Ami azonban biztos, hogy igazán boldog és teljes életet csak akkor élhetünk, ha olyan hivatást választunk, amihez igazán ösztönös tehetségünk van. Sajnos azonban ritkán adatik meg, hogy ez a kettő
életünk korai szakaszában, a pályaválasztás környékén találkozzon. De soha nem késő, és nem is szabad
feladni. Három bájos hölgyet mutatunk be, akik nem adták fel álmaikat, és az élet sodrását kihasználva,
engedtek a „kísértésnek”, és megszokott, „bejáratott” hivatásukat adták fel álmaikért, hogy kiteljesedjenek, és teljes életet élhessenek.
Zsófi, Erika, Andi. Három teljesen
különböző nő. Egy valami azonban
közös bennük, gyermekük születése után 180 fokos fordulatot vett a
karrierjük. Mertek, kockáztattak,
és valami teljesen újba kezdtek.
Zsófi három eleven gyerek anyukája, és új munkája is a gyerekekhez
kapcsolódik. Egyforma anya-lánya
ruhakollekciókat tervez és árul.

Zsófi sok mindennel foglalkozott
korábban. Mielőtt első gyermeke
megszületett, épp a vendéglátóiparban dolgozott, egy kis kávézót
üzemeltetett. „Ahogy gyermeked
lesz, ő lesz a központ, a fókusz,
minden róla szól. Minden, ami körülöttem volt, az megváltozott.
Csak azt néztem, mi a jó a gyereknek, hova menjünk, a ruházat, az

öltözködés.” Első gyereke fiú lett,
de már itt elkezdett benne motoszkálni a gondolat, hogy alkotni szeretne valamit. Aztán első kislánya
születésénél minden megváltozott.
„Az alkotásvágy ott volt bennem,
és ahogy várandós lettem a másodikkal, kiderült, hogy kislány, ott
elkezdett ez valahogy jönni. Rajzoltam ruhákat, öltözzünk össze.
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Sokat voltunk külföldön, ahol ez
divat.” Az ötlet tehát hamar megszületett, hogy egymáshoz pas�szoló, egyforma ruhákat gyártson
a hazai szülőknek és gyerekeiknek,
ezután kezdődhetett a kemény
munka egy olyan szakmában, amiről korábban semmit nem tudott
vagy tanult. „Az anyagokról kellett tanuljak, minden, ami kell egy
ruha összeállításához, a cérnák, a
címkék, a gombok. Mindent körbejártam. Mire összeáll egy ruha,
az nem olyan egyszerű, hogy csak
lerajzolom, és kész. Szabásmintát
kell készíteni, de szerencsére van
egy szabásminta-készítőm és egy
varrónőm. Ez mind külön feladat.
Én megálmodom a ruhát, megrajzolom, azután a szabásminta-készítőm elkészíti a szabásmintát, a
varrónő csinál egy próbadarabot,
és akkor felpróbálom.” Ezt a próbadarabot aztán teszteli magán
és a gyerekein pár hétig, hogy a
vásárlónak már biztosan jó minőséget adhasson el. Zsófit a varrónőjéhez is elkísértük, mert éppen a
legújabb kollekció darabjait egyeztetik. Az anyukát ide is elkíséri egyik
kislánya, de a gyerekekkel persze
nem egyszerű a mindennapi munka kivitelezése, annak ellenére,
hogy férje nagyon sok mindenben
segíti őt. „Mindent egyedül csinálok, ami nagyon sok időt vesz el,
3 gyerek mellett nagyon sokat éjszakázom emiatt. Amikor este nyugalom van, és csend, csak akkor
tudok koncentrálni.” Zsófi maga
intézi a webshopjával kapcsolatos
adminisztrációs munkákat, tartja a
kapcsolatot a vásárlókkal, postáz,
tervez, alkot. De azt mondja, imádja ezt a munkát. „Mosolyognak az
emberek, ha sétálunk az utcán, és
össze vagyunk öltözve, és a kislány
is mondja az anyukájának, hogy
anya …mi, is mi is. És ez tök jó…”

Zsófi esete nem egyedi. Ez már
Szabó Andrea karriercoach mondja. „A terhességgel, majd a gyermek születésével egy olyan életszakasz jön az anyukák életében,
amikor elkezdenek másként gondolkodni a munkáról és szinte mindenről. Zsófi inkább a kreativitás
felé fordult, de sok anyuka ilyenkor valamilyen segítő szakmára
vált eredeti munkájáról.” Nagyon
divatos most a coaching vagy a
pszichológia, a tanácsadás. Sokan
olyan területen akarják magukat
továbbképezni, amivel akár családterapeutaként vagy gyereksegítőként tudnak dolgozni.
Firnigel Erika azonban nem a segítő szakmát választotta, de a váltás
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nála is elég éles volt. A fotósként
dolgozó nő a kamerát szülése után
sem rakta le, de a kattintás mellé
bejött az életébe egy újabb szakma, miután második gyereke megszületett. „Eszembe jutott, hogy
mintegy 20 évvel ezelőtt az osztályfőnökünk megtanított minket
hímezni. 20 év azért 20 év, de úgy
gondoltam, hogy újra megpróbálom. Az első kép a kislányomnak,
Annának készült.”
Erika csodás hímzett képeket készít, mindegyiket kézzel. Megrendelői hozhatnak saját mintát − például egy közös szimbólumot a
szerelmükkel −, a megálmodott és
közösen egyeztetett rajzot aztán
kézzel hímzi a vászonra. Erikát férje
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is mindenben támogatja, és segíti
nejét, a két gyerek mellett azonban
itt sem egyszerű beosztani a munkát. „Az embernek mindent ki kell
okoskodnia, hogy hogyan osztja
be a napját. Még tanulom. De úgy
csinálom, hogy amikor a kislányom
napközben alszik, akkor próbálok
dolgozni. Estére hagyom a terveket, a rajzolást és néha a hímzést
is, ami sajnos nem annyira jó, mert
a szememnek nem tesz jót.”
A legélesebb váltást, legmerészebb lépést talán Kurucz-Sebestyén Andrea tette meg. Andi 10
évig egy nagy multicégnél dolgozott. Napi 10 órát ült egy asztalnál,
és számlákkal foglalkozott. Ikertestvére még ebben az időben ismertette meg vele az akrobatikus
rúdsportot. „A testvérem kezdte
el ezt a sportot, jóval előbb, mint
én. Mindig mondta, hogy menjek
el, de valahogy soha nem bírtam
rávenni magam, mert úgy éreztem,
hogy ez nem az én sportom. Nem
akartam egy kisgatyában ugrálni,
de nagyon nagyot tévedtem, mert
ez tényleg egy zseniális sport.”
Lánya, Polli születése után még
visszament dolgozni a multi céghez, ami elmondása szerint egy
kifejezetten bababarát munkahely
volt. „Támogatta az anyukákat, de
valahogy soha nem éreztem magam olyan jól. Voltak barátaim, jó
kis csapat volt, de soha nem éreztem magaménak ezt a munkát,
és a sport mindig érdekelt.” Miután a második gyerek is megérkezett a családba, Andi kockáztatott,
és megnyitotta testvérével közös
rúdtáncstúdióját, ahol azóta is oktatókét dolgozik.
Fontos megjegyezni, hogy a bemutatott hölgyek mindegyike
mellett egy biztos hátország áll.
Férjüknek biztonságosan jövedelmező munkája van. Szabó Andrea

MAGELLÁN
karriercoach szerint az igazán nagy
váltás kockázatát általában azok a
nők engedhetik meg maguknak,
akik nem az egyedüli pénzkeresők a családban. „Különbséget
kell tenni a között, hogy ki milyen
anyagi helyzetben van. Én nem
szeretném azt mondani, hogy mindenkinek ugyanolyan lehetőségei
vannak. Ha egy nő egyedül neveli a gyerekét, és szeretne váltani,
akkor természetesen nehéz dolga
van. De lehet, hogy neki a következő lépés az, hogy egy családbarátabb munkahelyet keres, és
megtartja azt a biztonságos alkalmazotti státuszt, munkakört, amiben már tapasztalatot szerzett.”
Egy gyermekvállalás utáni karrierváltás sikeressége a szakember
szerint körülbelül 2-3 év alatt derül
ki. Természetesen ebben van rizikó. Nem lehet azt mondani, hogy
minden ilyen jellegű karrierváltás
sikeres lenne. Sokan vannak, akik
az előre nem látható problémák
vagy épp az anyagi nehézségek
miatt aztán visszatérnek eredeti szakmájukhoz, sokszor korábbi
munkahelyükre is. Ám azok a nők,
akik sikeresen váltottak, az élet
nagy ajándékának élik meg, hogy
új hivatásukban még jobban ki
tudnak bontakozni. És itt kap tökéletes értelmet „a tehetség utat tör
magának” kifejezés. Zsófi, Erika és
Andi példája igazolja, hogy a bennünk szunnyadó vágyat nem szabad és sokszor nem is lehet elrejteni. Szabadjára kell engedni, mert
csak akkor tud kiteljesedni, és csak
akkor tudja az emberfia vagy lánya
azt a pályát futni, ami számára elrendeltetett.
Hiszen igazán sikeresek csak abban és akkor lehetünk, ha az elszántságunk, kitartásunk és a
tehetségünk egy hivatásban találkozik.
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A tehetség az űrbe repít
Krizsán Árpád | Fotó: saját archívum, stock.adobe.com
Az emberiséget mindig az új megismerése, az ismeretlen meghódítása mozgatta. A felfedezés lehetősége a tehetségeseknek adatott meg. Amíg kezdetben a testi adottságok adtak lehetőséget a felfedezésre, az ókorban már előretört a szellemi fölény.
A görög és a római hódítások során a tehetséges vezetők tudtak
új területet meghódítani, hiszen
sokat számított, hogy tudjanak tömegeket irányítani és elő tudják
teremteni a szükséges erőforrásokat. Manapság, amikor az ember
az űrbe vágyik, hasonló a helyzet.
Kellenek tehetséges emberek az
anyagi források előteremtésére,
ugyanakkor nagyon fontosak az új
fejlesztésű eszközök.

Éppen hatvan évvel ezelőtt, április 12-én sikerült megvalósítani az
első űrutazást. Elsőként Jurij Gagarin járt az űrben, és mindössze
108 perc alatt megkerülte a földet.
A teljes kör megtételéhez kb. 400
km hiányzott ugyan, de ez nem
változtat természetesen a szovjet mérnökök és pilóták eredményén. Nem árt végiggondolni, mi
is kell ahhoz, hogy elérjük az űrt.
Egyrészt kell egy olyan eszköz,

amivel viszonylag rövid idő alatt
kellően nagy sebességet lehet elérni. Az első kozmikus sebességet
kell elérni, hogy föld körüli pályára
lehessen állítani egy eszközt, ez a
7,91 km/s (28 480 km/h), egy utasszállító gép sebességének több
mint 30-szorosa. Ezekhez komoly
számítások és pontos gyártási folyamat szükséges. Csak a legjobbak kerülhettek az eredmények
közelébe. A tehetséges fizikusok, a
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legjobb pilóták és a legjobb mérnökök vettek részt a programban.
Ha távolabbra szeretnénk jutni, el
szeretnénk hagyni a föld körüli pályát, akkor már 11,19 km/s sebességet kell elérni. Ahhoz, hogy a holdig eljussunk, elegendő volt a 11
km/s sebesség.
A hold után sikerült a naprendszer
igen távoli részét is elérni űrszondák és űrtávcsövek segítségével.
Az ilyen eszközök esetében annyiból egyszerű az alkalmazás, hogy
nincs személyzet, akit biztonságosan vissza is kell juttatni, mindös�sze arra kellett figyelni a tervezés
során, hogy a kijelölt pályán lehessen tartani az eszközt, valamint
a szállított eszközök a tervezett
ideig működőképesek legyenek,
és legyen elegendő a felvitt áramforrás ezek működtetéséhez.
Áramellátás alapvetően két forrásból oldható meg, vagy napelem
használatával, vagy atomenergiával. Az atomenergia előnye, hogy
kis tömegű és jól tervezhető, gyakorlatilag minden körülmény között működőképes tud lenni. Ez a
különböző égitestek felszínére küldött eszközök esetén lényeges.
Manapság, amikor már a Marsra szeretnénk utazni, és már folynak a kutatások a bolygó felszínén
ugyanezek a megoldandó problémák.
A magyarok tehetségét a műszaki és a természettudományokban
mindig kiemeljük. Az űrkutatás
több területén is felbukkannak a
magyarok és a magyar találmányok, az űrkutatás kezdeteitől jelen vannak a magyar fejlesztések
és a magyar fejlesztők. Az Atomenergetikai Múzeum kiállításában
is látható a már többször bemutatott Pille, amely olyan sugárzásmérő eszköz, amit az űrben a kozmikus sugárzás mérésére is lehet

használni. A műszert Farkas Bertalan űrutazásához készítették, de
a NASA ma is ennek a továbbfejlesztett változatait használja.
A jelenlegi kutatásokban is belebotlunk magyar fejlesztésekbe.
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Egyrészt folyamatban van az űrszondafejlesztés, másrészt már külön cég alakult a hold felszínének
kutatására.
Egy viszonylag kicsi magyar cég,
a Puli Space Technologies azt
tűzte ki célul, hogy egy holdjárót
küldenek fel a felszínre, ahol a víz
nyomait keresik. Tavaly a NASA
„Holdi erőforrások” kategóriában
díjazta a vízjégkutatásra készített terveket. A kis cég elnyerte a
30 000 dolláros fődíjat. A tehetséget elég komolyan jutalmazta az
amerikai hivatal, így az idei évre
is jelentős támogatást kapnak, és
akár már 2022-ben egy Puli feljuthat a holdra.
Ugyan arra most nincs nagy esély,
hogy magyar ember jusson az
űrbe, de a magyar fejlesztések
nagy valószínűséggel elhagyják a
föld légkörét.
Ahogy a további külföldi kutatások
zajlanak, és gyakorlatilag új versenyt futnak előbb a Marsig, majd
akár az űrbeli erőforrások és az
űrben sokkal inkább megtaláható
nyersanyagok megszerzésére, úgy
biztosan további lehetőségekhez
jutnak a magyar tehetségek is.

Az egyetemen is vannak tehetségek
Minden bizonnyal már az űrben van a negyedik magyar műhold is.
A BME űrmérnök oktatói és hallgatói is részt vesznek az űrkutatásban.
Március 22-én juttatták fel az űrbe a SMOG 1 nevű miniatűr műholdat
(PocketQube-ot). Ez az 5 cm × 5 cm × 5 cm méretű kocka alkalmas
arra, hogy a napból érkező ionizáló sugárzás hatásait vizsgálja. Elődje, a SMOG P segítségével készült el az első elektroszmogtérkép.
Az ilyen kis méretű műholdak nagy előnye, hogy olcsóbban az űrbe
juttathatók, hiszen egy hordozórakéta többet is vihet magával, ennek
ellenére hasznos eredményeket érhetnek el. Ha abból indulunk ki,
hogy a SMOG P három és fél hónapos működéséhez képest 8 hónapig küldött adatokat, és csak ezután tért le a pályájáról és semmisült
meg a légkörben, reméljük, hogy a SMOG 1 is hasonlóan eredményesen végzi feladatait.
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Lánglelkű pap költőnk
Czibuláné Mayer Szilvia | Illusztráció: Czibuláné Mayer Szilvia

A reformkorban járunk, rendkívül jelentős irodalmi átalakulások
időszakában. Az olvasótábor színesedésével több irodalmi szervezet is megalakulóban volt, de a
szabadságharc leverése véget vetett a kor fejlődésének. Felettébb
keveset tudunk e pap költőről, kimaradt az irodalom nagyjai közül,
s halálán túl évtizedekig várakozott
méltatására. 1821. január 16-án
született Pakson, itt végezte általános iskoláját. Költő, író, tanár és országgyűlési képviselő volt Jámbor
Pál, édesapja csizmadiamester,
céhmester, édesanyja Muzsovics
Erzsébet volt, kit meggyszedés
közben ért balesete miatt korán
elveszített a család. Kalocsán, Pécsett, Pesten és Vácon is járt középiskolába, a kalocsai papnevelő
intézetben „magyar iskolát” is alakított. Itt érte a rossz hír, Anyám halálára c. verse ekkor született saját
neve alatt elsőként.
Rég olvastam ennyi ellentétes értekezést, kétes, kegyetlen kritikát
és feltevést valaki munkásságáról,
tehetségéről, kit legalább annyian
dicsértek is. Sírján sokáig egyszerű fakereszt álldigált, róla ma sem
szólnak irodalomtételek, versei
mégis olyan alkotót ihlettek meg,
mint Petőfi Sándor. Írói álnevén Hiador, maga is nagy költőnek tartotta Petőfit, hozzájárult ismertebbé
tételéhez. Jámbor egyértelműen
forradalmi tollú költő volt a később
jobban teret kapó lírai és romantikus irodalmistákkal szemben.

Jámbor Pál
Katolikus papként (Kalocsán kispap,
Óbecsén káplán, Jankovácon plébános) talán túlontúl sokoldalú és nyitott volt a saját korában, s merész,
mikor lapot indított saját költségén

A Közvélemény címen. E politikai
és szépirodalmi folyóiratot maga
töltötte meg versekkel, drámákkal,
naplóbejegyzésekkel,
népdallal,
balladákkal, akár színdarabokkal.

LITERA-TÚRA
„Képzeljetek el férfiút,
akinek a modora egy
francia márkié s a nyelve
egy akadémikusé…”
Milkó Izidor
1843-ban írta első versét „Igazság
képe” címmel, s Petőfi, Arany, Vörösmarty sorába emelte első verseskötete, a Hattyúdalok (1843).
1844 júniusában szentelték pappá, első szentmiséjét Pakson mutatta be. 1848 tavaszán megkezdődött politikai pályája is, hiszen
országgyűlési képviselőválasztáson indult. Lelkesítő, átütő választási röpirata, a „Szózat a néphez”
még nem vitte sikerre az akkori
választáson e „januári ifjat”. A világosi fegyverletétel után hosszú
ideig bujdosott, megfosztották
állásától, javadalmától. 1852-ben
Párizsba kényszerült, ott francia
lapoknak dolgozott, és Paul Durivage álnév alatt alkotott. Francia
nyelven adott ki regényt, verseket, költeményeket, és Petőfi, Jókai
műveiből is fordított a kortárs magyar irodalom palettáját hirdetve
odaát. Naplójában (Párisi emlékek)
tudósított a franciaországi magyarokról, a művészet és irodalmi élet
eseményeiről. Írt a kinti szegényekről – kiket közelről láthatott az olcsó padlásszobákban –, ilyen tett a
világirodalomban csak kevés költőnek sikerült.
Hazafi lévén 1859-ben nem tudta
tovább viselni a kivetettséget, a
honvágy nyomasztó érzését, hazatért, de a Figarót haláláig járatta.
Habsburg-ellenes múltjáért segédlelkészi beosztással felelt, de 1861
tavaszán országgyűlési képviselő
lett, mert hívei továbbra is megbíztak benne. Ez évben Az ember

A honvédekhez
Előre katonák!
Ti rátok néz négy részről a világ;
Mert ezt kivánja fegyverünk,
Mellyel nevet vérrel kell szereznünk;
Kivánja ezt a becsület,
Mi nélkül fegyver
oldalunkon nem lehet.
Mert ezt kivánja drága kedvesünk,
Kit győztesen ismét ölelhetünk;
Mert a szabadság,
melly minket vezet,
S dicsőbb vezérünk ennél nem lehet;
Mert vérmező a bajnoknak hona,
Ott szed babért, ott él a katona;
És ez a föld, e nép mit védni kell,
Piros vérünk utólsó cseppivel;
Mert oh, mit ér akkor
majd fegyverünk,
Ha nem leszen,
kit védjen − nemzetünk?!

tragédiája c. Madách-művet többször is beajánlotta Arany Jánosnak.
E tavaszon kialakult Madách–Jámbor–Arany mesterhármas viszonynak és történéseknek köszönhetően Hiador indította e művet útjára,
megpecsételve annak sikerét. Legfőbb műveivel – Kossuth (1849),
Hangok az emberiséghez (1848),
Balladák (1848) – a szabadságharc
ügyét szolgálta őszintén. Háromszor választották országgyűlési
képviselőnek, közben Szabadka
szabad királyi városa 1861-től 1882ig kisebb megszakításokkal rábízta
főgimnáziumának vezetését egészen nyugdíjaztatásáig, és ez a
város 1848/49-es eszmékhez való
hűségét is jelentette a költőnek.
A város művelődéstörténetében
nagy szerepet játszott, elismerték.
Magyarország nemzetiségi kérdésében nem ismert megalkuvást,
hisz az megállíthatta volna a nem-
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zeti fejlődést. Páratlan hazafi volt,
bárcsak köztünk élne ma is. Reformista vágyait nem elégítette ki az
egyházi élet, a világi dolgok erősebbek voltak az égieknél, lelke
lángolt, költészete szárnyalt. Megélte a szenvedést, elítélte a csendet és a megadást. Hitte, hogy a
tanulás és tanítás fontos, anélkül
lelki szegények maradunk, a rajzot
és tornát tantárgyként iktatta be
gimnáziumába.
A Határozati Párt tagjaként egy
alkalommal Deák Ferenc felszólalása után kért szót egy magyar
műkincs kapcsán, joggal. A Haza
Bölcsével egy országgyűlésen!
Kell e ennél több? Azonban utolsó éveiben egyedül élt Szabadkán, zárkózott, búskomor lett,
egyébként is inkább Petőfi líráinak
és Arany verseinek vitorlái fogták
be az új szeleket. Utolsó versét
1897 virágvasárnapján írta „Húsvétra” címmel. Másnap, április
14-én hirtelen elhunyt. Jámbor
Pál emlékét őrzi Paks, utcát neveztek el róla, 1913-ban felvette
nevét az egykori polgári fiúiskola
önképzőköre. 1988. október 6-án
megalakult kulturális egyesület a
Jámbor Pál Társaság (1988–2020)
helytörténeti
kutatómunkájával
gyűjtötte, ápolta Paks város szellemi örökségének írott és íratlan
emlékeit. Hiadorról is rendszeresen megemlékeztek, szobrot
emeltetett városunk e nagy szülöttének. Hogy ki ér fel a dobogóra egy olimpián? Nemcsak az,
aki tehetséges, az odavezető út
is szerencsés kell legyen. Abban a
történelmi korban ez kevéssé volt
elmondható. Jámbor Pál, ki nem
csak egy „sportágat” űzött eltökélten és lelkesen, mindig és minden lehetséges formában kiállt a
magyarokért és a szabadságért.
Példaértékű.
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Tehetségek az ESZI-ben és az ESZI után
Dicsérdi Liza | Fotó: saját archívum, stock.adobe.com

James Arthur Baldvin szerint: „A tehetség mögött köznapi szavak rejlenek: szorgalom, szeretet, szerencse, de mindenekelőtt a kitartás.” Két olyan diákkal beszélgettem, akikről biztosan állíthatom, hogy
rendelkeznek ezekkel a tulajdonságokkal. Élet az ESZI-ben és az ESZI után. Interjúalanyaim a 2018-as
kenuvilágbajnok Hodován Dávid és Fóris Attila volt diákunk. Dávid jelenleg iskolánk 13. E osztályos tanulója, Attila pedig a Szegedi Tudományegyetem fizika szakos hallgatója, aki szakdolgozatában a gravitációs hullámok geometriai optikai közelítésével foglalkozik.
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Hodován Dávid
–– Szerinted mi tesz valakit jó kenussá?
–– Szerintem ahhoz, hogy valaki jó
kenus legyen, természetesen kell
némi tehetség, de a legfontosabb
az a rengeteg kemény munka, kitartás és az esetleges lemondások, amik ezzel az életmóddal járnak. Tehát szerintem ezek mellett
a legfontosabb tényező az az alázat így átfogóan, de ezenfelül kell
kerekedjen az, hogy az ember szeresse, amit csinál, mert különben
értelmét veszti az egész.
–– A jelenlegi járványhelyzet hogyan befolyásolja az edzéseket és
a versenyeket?
–– Az edzéseket szerencsére nem
nagyon befolyásolja, mivel azok,
akik érvényes versenyzési engedéllyel rendelkeznek, a megfelelő
védelmi intézkedéseket betartva
továbbra is edzhetnek és edzhettek. Viszont a versenyekre eléggé
ki tud hatni, ha például a korlátozások annyira beszigorodnak, hogy
nem lehet megtartani egy-egy
eseményt, de ezen is túl kell tenni
magunkat, és menni, csinálni, dolgozni tovább.
–– Milyen kihívások várnak rád a
közeljövőben?
–– Nagyon sok minden. Idén
szeptembertől valószínűleg levelezőn leszek az Óbudai Egyetemen. Emellett a legfontosabb
természetesen az olimpia, ha az
idei nem is teljesen reálisan nézve,
de Párizsra már komoly célokkal
tekintek. Továbbá lesznek Európa- és világbajnokságok is, szóval
kihívás az lesz bőven.
–– Van olyan sportoló, akire példaképként tekintesz?
–– Van több sportoló is, akire felnézek, de példaképként csak egy
emberre tekintek, és az Kolonics

György. Nagy motivációt jelent az
ő személye és múltja számomra.
–– Portugáliában az ifjúságiak versenyében világbajnoki címet nyertél kenu egyesben. Mit éreztél a
verseny során?
–– Igen, sikerült 2018-ban megnyerni a világbajnokságot, amire
nagyon büszke vagyok. Tulajdonképpen a verseny közben nem
túl sok mindenre tud gondolni az
ember, de maratonon kétségkívül több minden eszébe jut, mint
egy síkvízi versenyen. Például egyszer feltettem magamnak viccesen
a költői kérdést, hogy „én most
tényleg egy világbajnokságon vagyok?!” Szóval az embernek kell
egy kis idő, hogy feldolgozza ezeket, de ez nem baj szerintem. Komolyabbra véve, éreztem, hogy az
a nap az én napom lesz, és titkon
bíztam benne, ha ennyi munkát
belefektettem az edzésekbe, akkor annak itt most ki kell jönnie.
Szerencsére így lett. A futam során
nyugodt fejjel tudtam gondolkodni és versenyezni.

–– Melyek azok a dolgok, amiket
egy világbajnokság során a képernyő előtt nem láthatunk?
–– Igazából a munka lényegi részét az edzéseken csináljuk, a versenyeken már tényleg csak „finomhangolásokat” kell elvégeznünk,
mint például hajóbeállítás, mérlegelés, bemelegítés, lapátot megcsiszolni, hogy legyen rendes éle,
és hogy ne csússzon. Ezenkívül
néhány hasznos edzői instrukciót
szoktunk kapni, szóval egy versenyen már 80%-ban fejben kell készülni és topon lenni, a többi 20%
az pedig az előbbi dolgok. Plusz
mindenkinek megvan a maga kis
rituáléja, amit ilyenkor el szokott
végezni.
–– Egy verseny során melyik a legmegerőltetőbb szakasz számodra?
–– Természetesen minden verseny
más és más, de általában a távok
legvége szokott a legjobban fájni
és azon a szakaszon a legmegerőltetőbb fejben kibírni a távot. Ha az
izgulást vagy a stresszt nézzük,
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akkor pedig a rajt előtti pillanatok, amik elég különleges érzéseket keltenek, és amit egy kívülálló
nem tud megtapasztalni.
–– Melyek azok a helyek, ahova a
versenyeknek köszönhetően juthattál el?
–– Voltam már elég sok helyen külföldön, de ami a sportnak köszönhető az, hogy voltam Lengyelországban, Kínában, Portugáliában,
Romániában és Olaszországban.
Egyébként szokott a szakág Spanyolországban és Dél-Afrikában
is edzőtáborozni, de én még nem
voltam. A kedvenceim eddig Portugália és Olaszország, mert gyönyörű helyeken jártunk.
–– Hogyan látod magad a jövőben a sportot és a magánéletet
illetően?
–– Én úgy gondolom, hogy sokáig
fogom ezt a sportot űzni, mivel nagyon szeretem ezt csinálni, és így
élni. A magánélet emiatt egy kicsit
nehézkesebb, de én úgy gondolom, ez is összehangolható, mint
minden más, és a család is alakulni fog majd.
–– Volt olyan időszak, amikor váltottál volna?
–– Egyszer fordult meg a fejemben, hogy elmegyek focizni, de
ez csak egy fiatalkori fellángolás
volt, ami hamar elmúlt, mert akkor
már országos bajnok voltam, és ez
motivált, hogy ebben a sportban
tényleg van keresnivalóm. Abból a
szempontból, hogy klubot váltani,
talán most először gondolkodtam
el az egyetem miatt, de mivel levelezőn leszek, így itt tudok maradni Pakson. De egyébként sem
látok olyan egyesületet, mint az
atomerőműé, mert itt tényleg
minden igényt kielégítő és biztos
körülmények vannak, amik megteremtik a fejlődés lehetőségét és
stabil biztonságot adnak.

–– Mi az, ami a leginkább motivál
téged?
–– Igyekszem olyan emberekkel
körülvenni magam, akik bíztatnak, de leginkább önmagamnak
akarom bebizonyítani, hogy mire
is vagyok képes. Ez motivál engem.

Fóris Attila
–– Mesélj az ESZI-s éveidről! Milyen szakra jártál, mik a legkedvesebb emlékeid?
–– Környezetvédelem és vízgazdálkodás szakra jártam. Amik
leginkább megmaradtak, azok az
osztálykirándulások, azon belül is
az erdélyi utazás, mert rengeteg
új dologgal találkoztam, és jobban összekovácsolódott az osztályközösség.
–– Milyen kapcsolataid maradtak
fent az ESZI-ből?
–– Pár osztálytársammal még a
mai napig tartom a kapcsolatot,
illetve Nagyné Lakos Mária tanárnővel is szoktam beszélni, hiszen
ő volt az, aki segített felkészülni
a fizikatanulmányaimra. Így a vírushelyzet miatt nem, de alkalmanként el szoktam látogatni az
iskolába, ahol volt szakmai tanáraimmal is találkozok.
–– Mi az, ami megfogott az egyetemben, illetve a fizika szakban?
–– Egyrészt a város, mert nagyon
kellemes a légkör, egy tipikus
diákbarát egyetemi város. Másrészről az országban itt a legjobb
az a képzés, ami engem érdekelt
a fizikán belül. Ennek a kettőnek
a kombinációja vett rá arra, hogy
ide jöjjek. Ezt már kilencedikes
koromban is tudtam, a kérdés
csak az volt, hogy felvesznek-e.
–– Mikor alakult ki a fizika iránti
érdeklődésed?

–– Már elég régóta tudom, hogy
fizikus akarok lenni. Ez az elképzelés onnan ered, hogy már óvodáskoromban is az első könyv, amit a
kezemben forgattam egy bolygós
könyv volt, amiben láttam, hogy
a Jupiter színes. Ekkor elkezdtem
azon gondolkodni, hogy vajon
miért lehet ez. Ma már tudom rá
a választ, hogy a különböző gázok
adnak színt a légkörnek.
–– Ki az, aki a leginkább hatással
van rád, példaképed ezen a területen?
–– Akiket ezzel kapcsolatban
megemlítenék, az Stephen Hawking és Albert Einstein. Jelenleg
Albert Einstein munkálataival foglalkozom, ami azért fogott meg,
mert világéletemben érdekelt a
gravitáció. Mára elértem arra a
szintre, hogy értem a matematikáját, és tudok hozzá hasonló következtetéseket levonni. Középiskolás éveim alatt Nagyné tanárnő
tudása is inspirált, ami miatt talán
kicsit irigykedtem is, hiszen ekkor
még „butának” gondoltam magamat a fizika területén. Végül kiderült, hogy ez mégsem így van.
Számomra példaként állt, hogy
mekkora tudást lehet elsajátítani.
Ennek érdekében most is igyekszem minél több könyvet olvasni,
és a szabadidőmben is minél több
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időt foglalkozni tudásom gyarapításával.
–– Mikor és hogyan csatlakoztál a
„kutatócsoporthoz”?
–– Amikor elkezdtem a szakdolgozatomat, a professzor úr mondta,
hogy fel szeretne venni a kutatócsoportba, mert olyan témával
foglalkozom, ami az ő munkájukban is érintett. Számít rá, hogy
a későbbiekben önállóan tudok
majd cikkeket írni azokkal a dolgokkal kapcsolatban, amiket esetleg még nem számoltak ki, vagy
már kiszámoltak, de még lehet bővíteni. Ezzel is mélyíthetem majd a
tudásomat, és közelebb kerülhetek ahhoz, amit el szeretnék érni.
–– Hogyan zajlanak a munkafolyamatok?
–– A professzor úr választ egy
olyan témát, ami még nincs jól kidolgozva, és ahhoz kapcsolódóan
olvasok szakirodalmat, és a szerint
egy számítógépes program segítségével írom meg a szakcikket.
Ha végeztem vele, formailag megfelelő, valamint elfogadják mások is, illetve a professzor úr is azt
mondja, hogy rendben van, akkor
tekinthetem késznek a munkát.
–– Milyen témával foglalkozol jelenleg?
–– Én gravitációs hullámok geometriai optikai közelítésével foglalkozom. A szakdolgozatom tárgya
a periodikus gravitációs zavarok,
hepehupák a téridő görbületében, amelyek akkor tekinthetők
gravitációs hullámnak, ha azok
hullámhossza sokkal kisebb a háttér görbületi sugaránál. Ebben a
geometriai optikai közelítésben
a perturbációkban lineáris rendben adódik a gravitációs hullámok
egyenlete. A másodrendű korrekciók már a hátteret módosítják.
–– Mi az a téma, ami ezen kívül
még érdekel?
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–– A fekete lyukak termodinamikája. Hawkinghoz hasonlóan
ki szeretném számolni azokat az
eredményeket, amik neki is kijöttek. Emellett még érdekel a részecske- és magfizika, minden, ami
gravitáció és minden, ami csillag.
Minden ezekhez kapcsolódó tudást el szeretnék sajátítani.
–– Mindezek mellett jut időd a kikapcsolódásra? Mivel foglalkozol
szívesen szabadidőben?
–– Szabadidőmben focizok, futok
és versenyszinten csocsózok. Ezek

A fizika egy bizonyos szintig tanulható. Ha az embert érdekli
valami, akkor, ha lehet, ne olyan
felületeken olvasson utána, ahol
valótlan információkat talál, hanem olvasson könyveket a témával kapcsolatban. Én szeretném,
ha több fizikus lenne, mint most,
hiszen nagyon kevesen vagyunk.
A matek ezen a területen fontos,
és nem szabad feladni, ha valami
nehézségbe ütközöl. Az alapvető
tudás mellett fontos a folyamatos
fejlődés és az, hogy érdekeljen,

mellett programozok, és olvasok,
leginkább tudományos cikkeket.
Sok időt töltök a barátaimmal,
és filmet nézni is szoktam, ha van
időm.
–– Mik a terveid a jövőt illetően?
–– Mindenképp szeretnék valami
stabil munkahelyet a fizikával kapcsolatban, és el szeretném végezni
az elméleti fizika mellett a környezetfizikát is. Ezek mellett terveim
között szerepel a TDK-n (tudományos diákkör) való részvétel.
Akit tényleg érdekel a fizika, az ne
mondja azt, hogy buta hozzá.

amit csinálsz. A fizika egy nagyon
érdekes tantárgy, és nemcsak
abból áll, hogy számolsz, hanem
hogy kísérleteket végzel, gondolkodsz és következtetéseket vonsz
le. A fizikát szeretni kell, mert a
fizika körülvesz, még akkor is, ha
úgy gondolja az ember, hogy ebben semmi fizika sincs. Az egész
világ mozgatórugója a fizika, a
négy alapvető kölcsönhatás működteti az egész univerzumot. Ebben három dolog állandó, a fénysebesség, a fénykúpszerkezet és
a változás.
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Dégi Festetics-kastély
– Jane Austen nyomában?
Susán Janka | Fotó: Susán Janka
Paksról a Balatonra utazva vagy éppen visszafelé jőve a 64-es út elvezet Dég mellett. Múzeumot jelez egy tábla, de hogy itt egy gyönyörű Festetics-kastély található, körülötte háromszáz hektáros kastélyparkkal, KözépEurópa egyik legnagyobb kertművészeti alkotásaként létrehozott angolparkkal, arról nem árulkodik semmi.
Egyszer utazás közben kerestem rá, hogy mégis mit láthatunk itt, és nem tagadom, nagyon meglepődtem.
A parkot 1813-ban kezdték építeni, amikor Jane Austen egyik leghíresebb regénye, a Büszkeség és balítélet is
megjelent. A kastély és a körülötte lévő park méltó helyszíne lehetne akár ennek a híres regénynek is.
Dég felé lekanyarodva a főutcán
haladjunk, majd a Hunyadi utcára
letérve megérkezünk a kastélyhoz.
Sorompó állja az utunkat, ahol ötszáz forintos belépő megfizetése
után leparkolhatunk. A kastély állami
tulajdonban van, 2018-ban kezdték

meg a felújítását, talán már be is fejeződött, de egyelőre még nem látogatható. A parkot viszont 2012-től
kezdve több ütemben gyönyörűen
rendbe hozták, induljunk is el a kastély irányában. A kastélyt klasszicista stílusban Pollack Mihály tervezte,

1810−15 között épült fel gróf Festetics Antal császári és királyi kamarás
megbízásából. Az építése után száz
évvel esett át nagyobb felújításon,
amit újabb száz év elteltével a mostani követett. A szépen helyreállított
törtfehér színű épület egyszerűségé-
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ben impozáns, és gyönyörűen tündökölt a napsütésben. Először az előtte
álló óriási kocsányos tölgyet jártuk
körbe. Ritkán lehet ilyen hatalmas
példányt látni, de itt a központi helye miatt nem akadályozta semmi a
növekedését. Különösen szép a földre hajló ága. Megkerülve az épületet,
sétáljunk fel a dór oszlopsor alá, és
onnan tekintsünk végig a ránk váró
túra helyszínén. A gondos tervezés
eredményeként ráláthatunk néhány
hangsúlyos látnivalóra, az úgynevezett nyiladékoknak köszönhetően,
amelyek szinte vezetik a tekintetünket, elérve ezzel a kerttervező célját.
Hogy hová? A kastéllyal szemközti kis
szigeten álló Hollandi-házra, a katolikus és református templomra és a
park hangsúlyosabb pontjaira.
Az angolkertek építése az 1700-as
években kezdődött Britanniában, a
kontinensen kicsit később. A parkszerű kertekhez a természetből merítettek ihletet, modellül használták.

A céljuk az volt, hogy a szabályosság
ne jelenjen meg a növények ültetésében. Még a virágokat sem ágyásokba ültették, hanem elszórtan, a
fákat ligetszerű csoportokba rendezték. Alexander Pope angol költő
az első, aki megfogalmazta az angolkertek követelményeit: tájba illő
legyen, ne váljon el a természetes
környezettől, geometriai szabályozottsága ne legyen, a növények elhelyezése csoportos, fel-felbukkanó
maradjon; kerítés ne tagolja a teret,
építsenek kontrasztok alkalmazására
a tájformálásban.
Induljunk el a tó felé, mert a pirosas színű Hollandi-ház rögtön megfogja a tekintetünket, és nem hagy
nyugodni, amíg meg nem közelítjük. 1891-ben építették egy korábbi
istálló helyére. Az emeleten a tüdőbeteg Festetics Andorné számára
lakosztályt alakítottak ki, a földszinten pedig istálló volt. Akkoriban azt
tartották, hogy az istálló levegője

39

A Festetics család Dégen
1769-ben szereztek földterületeket Dégen és környékén, ahol
hamarosan hozzá is kezdtek az
uradalmi központ kiépítéséhez.
A birtokot alapító Festetics Lajos
fia, Festetics Antal császári és királyi kamarás döntött úgy, hogy a
családhoz méltó otthont építtet.
Az ország leggazdagabb köznemese vagyonát a napóleoni háborúkban szerezte: a katonaságnak szállított mezőségi gabonát.
Pollack Mihály egy háromszintes
U alakú épületet tervezett, amely
1810 és 1815 között épült fel. Az
1920-as években Festetics Sándor átalakíttatta és korszerűsíttette a kastélyt. A család 1944ben hagyta el a dégi birtokot, az
épületben hosszú ideig árvaház,
majd gyermekotthon működött.
Forrás: nkvp.hu
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és a frissen fejt tej jót tesz a betegnek. A szigetre nem vezetett még
híd, dróton áthúzható csónakon lehetett megközelíteni.
Február közepén jártunk itt, a nagy
fagyok utáni első melegebb napok egyikén, amikor a tórendszert
még jég borította. A három patak
vizéből kialakított Szerpentin-tórendszer vízmozgásai miatt néhány
helyen azonban szabad volt a vízfelület, amit az itt tartózkodó vadkacsák ki is használtak. Nem mentünk át a Hollandi-házhoz vezető
kis hídon, hanem elindultunk jobbra. Az előző évek parkfelújításainak
köszönhetően a tó teljesen körbejárható, a hidakat is helyreállították. Az egész séta során érdemes
figyelni a fák mellé kihelyezett kis
táblácskákat, hogy megismerjük az
itt élő ritkaságokat.
A fagyos tófelszín igazán különleges hangulatot teremtett. Érdekes jégformák, jégminták kísérték
utunkat. A hármas zöld hidakig sétáltunk el, itt fordultunk vissza, de
a másik parthoz közelítve a második hídról letérve, nem a túlparton,
hanem a két part közötti keskeny
földsávon haladtunk. Praktikus volt
azért is, mert itt kevésbé volt sáros
a vastagon zöldellő tyúkhúrnak köszönhetően, mint a túlparton, és
meg kell mondjam, sokkal kalandosabb is volt ezen haladni. Egy
kicsit izgultunk, hogy ki tudunk-e
menni majd a végén, de sima ügy
volt, megérkeztünk a páros piros
hidakhoz. A parkban több helyen
láthatunk fotókat kihelyezve még
az uradalom fénykoráról, amelyek
a felújításokhoz biztos támpontot
nyújtottak. Teljesen hűen állították
helyre a hidakat is, a múlt teljesen
visszaköszön.
Sétáló idősebb helyi hölgyek csapatával találkoztunk. Elmesélték,
hogy hatalmas munkák folytak itt,

Klasszicista építészet
A klasszicizmus főleg az építészetben alkotott maradandót. Uralmát
az is biztosította, hogy a 19. század első felében a meginduló kapitalista gazdasági fejlődés új feladatokat támasztott az építészek
elé. A polgári megrendelőknek
kiválóan megfelelt a klasszicizmus
puritánsága, könnyen áttekinthető alaprajzi rendje, térosztása. Az
építészetben az egyenes vonalak, a tiszta és egyszerű alaprajz,
a vízszintes tagoltság és a szigorú arányok váltak jellemzővé. Az
épületeken antik jellegű díszítményeket, oszlopokat, timpanont találunk. A legfontosabb feladat az

új igényeknek megfelelő lakások
építése, azon belül elsősorban a
soklakásos városi bérház. A lakóházak – a bérpaloták – megjelenése általában palotaszerű, a fényűző
pompa helyébe azonban a hivalkodástól mentes, szerényebb díszítés
lép. Fő törekvés a lakályosság, a
meghitt polgári kényelem biztosítása. Az építészet is az ókort vette
alapul. Egész Európában az antik
templomok mintáját követték, függetlenül attól, hogy mit építettek,
templomot, tőzsdepalotát, múzeumot vagy színházat. Ezzel a stílussal
kezdődik az építészeti historizmus.
Forrás: Wikipédia
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volt tennivaló bőven, mert a természet teljesen átvette a területen az
irányítást. A tavak eliszaposodtak,
rengeteg üledéket kotortak ki, körbesétálni sem igazán lehetett. Szívesen járnak ide ők is, az egyikük a
templom melletti házából szépen
rálát a területre.
Elérkeztünk a kecses kettős fehér
hídhoz, amelyen visszajutottunk a
kastélyközeli területre. Ha egy ekkora séta során mondjuk egy kisgyerek nem fáradt volna még el,
akkor az új játszótéren van még
lehetősége levezetni a feles energiáit.
A területen fennmaradt épületeken végigtekintve teljes képet kaphatunk a grófi család mindennapjairól. A gazdálkodáshoz szükséges
épületeken túl a szórakozásukhoz

is megteremtettek mindent a birtokon. Ha kedvük volt, teniszeztek
vagy akár futballozhattak is, mert
grófi futballpályát is kialakítottak.
Narancsházat építettek, amely egy
üvegház volt (Pollack Mihály tervezte), főleg pálmafákkal, de a citrom és a narancs is megtermett.
A középső részén a szalonhoz egy
kis medence tartozott, így biztosítva a megfelelő páratartalmat.
Az épületek és a park vízellátásáról
egy szivattyúház gondoskodott,
ezzel nyomták fel a víztoronyba a
vizet. A területen vadászház is állt,
a vadászat is rendszeres időtöltésük lehetett. A temetkezési helyüket vízzel körülvett sírdombon alakították ki.
Jane Austen-regényt ugyan nem
forgattak itt, de a filmkészítők fel-
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fedezték már maguknak ezt a hiteles környezetet. Az utóbbi évek
egyik leglátványosabb magyar
filmjét, a Kincsem néhány jelenetét
itt forgatták, de a Vörös Veréb című
amerikai thrillert is, melynek főszereplője Jennifer Lawrence.
Körbeértünk, szép sétát tettünk
csodálatos időben, de maradt még
bőven felfedezni való ahhoz, hogy
visszatérjünk. Legközelebb szeretném teljesen körbejárni a tórendszert, és várom, hogy belülről is
láthassam a kastélyt. A tervezett kiállításokból megismerhetjük majd
a Festetics család történetét, kuriózumnak mutatkozik a szabadkőművességet bemutató rész, amellyel
Festetics Antal is megismerkedett,
állítólag a kastély is helyszíne volt
titkos szertartásaiknak.
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TAMF-projekt:

SNPM Erőmű-üzemeltetés (OP) modul
Susán Janka | Fotó: Bodajki Ákos
Az SNPM központi moduljait sorra véve, elérkeztünk az Erőmű-üzemeltetés modulhoz. A sztenderd
nukleáris modell alkalmazása, az új munkairányítási rendszer bevezetése változásokat generál az üzemeltetési feladatokat ellátóknál is. A karbantartási, fejlesztési munkákhoz kapcsolódó munkautasítások
struktúrája, kezelése változik elsősorban. Erről beszélgettem Bucsi Gáborral, az Üzemviteli Főosztály
vezetőjével, aki az SNPM Erőmű-üzemeltetés modul adaptációjáért, folyamatmódosításokért is felel.
–– Milyen fő változások várhatók az
üzemvitelen a TAMF-hoz kapcsolódva?
–– A munkairányítási folyamat változása kapcsán a most működő munkautasítási rendszer módosulni fog.
Jelenleg a vezénylői személyzet találkozik munkautasításokkal (MUT),
ezeken jelennek meg adott esetben
egy berendezés karbantartási feladatai. Ahhoz, hogy a berendezésen
elvégezhetők legyenek a karbantartási munkák, az üzemviteli feltétel
igényeit fel kell tüntetni a MUT-on.
Erre mondok néhány példát: jelenthet feszültségmentesítést, az adott
berendezés ürítését, nyomásmentesítését. A munkautasítást azt követően adják ki, illetve engedélyezik,
ha mi ezeket az üzemviteli feltételeket teljesítettük. Ezt igazoljuk a
MUT-on, majd engedélyezni lehet a
munka végrehajtását. A TAMF bevezetését követően az üzemeltetőhöz
nem jut el a MUT, hanem csak a kizárási igények, amelyek az üzemviteli
feltételek megteremtéséről szólnak.
Konkrét MUT-tal nem fog ezután találkozni az üzemeltető szervezet.
–– Kinél lesz a MUT ezután?
–– A karbantartási feladatot a munkatervező tervezi meg. Miután az

ehhez tartozó kizárási igényt végrehajtottuk, a kizárási igény a munka
elvégzőjéhez kerül, aki ennek birtokában hajthatja végre a munkát.
–– Mondhatjuk azt, hogy eszerint a
munkavégzés szerint a MUT többszintűvé válik?
–– Eddig is alkalmaztunk kizárási
utasításokat, az konkrétan össze volt
kapcsolva a munkautasítással, amire
vonatkozott. Ez az összekapcsolás
ezután a kizárási igényben jelenik
majd meg, azt teljesítjük a kizárási
utasítással.
–– Kíváncsi vagyok, hogyan fog működni a kizárási igények kezelése az
új rendszerben. Légy szíves, mondd
el!
–– Az AS9 elindulása utáni állapotról beszélünk. Ekkor már a tizenkét hetes gördülő tervezés szerint fogunk élni. A konkrét munka
végrehajtása előtt tizenkét héttel
a munkatervező elkezdi felépíteni
a feladatokat. Ha van olyan része,
amelyhez kizárási igény kapcsolódik, energiamentesíteni kell az adott
berendezést vagy szakaszt, akkor
azt ő megjelöli. Ez a kizárási igény
eljut az üzemviteli szervezet érintett osztályához, például a Reaktor-

osztályhoz. Ők ezt a kizárási igényt
értékelik, megnézik létezik-e előre
elkészített, úgynevezett modellkizárási utasítás (KIU). Ha van, akkor
hozzákapcsolják ehhez az igényhez,
ha nincs, akkor létre kell azt hozni
az erre szolgáló végrehajtási utasítás alapján. Gyakorlatilag ezzel le is
zárul az üzemeltető előkészítéshez
kapcsolódó feladata. Amikor eljön a konkrét munkavégzés, akkor
úgy kapcsolódunk be a folyamatba, hogy az operatív személyzet a
műszakja során egy AS9 lekérdezés
futtatásával látni fogja, hogy melyik
az a berendezés, amit elő kell készíteni másnapra, például egy szivat�tyút. Ebből az is kiderül, hogy ehhez
tartozik egy kizárási utasítás, amit
áttekintenek azért, hogy az adott
berendezésen ez elvégezhető-e.
Az is előfordulhat, hogy a technológia olyan kapcsolásban van, ami
miatt a berendezés nem adható
ki karbantartásra. Ha kiadható az
adott berendezés, akkor a primer
köri gépészek − maradjunk a Reaktorosztálynál – ismételten leellenőrzik a KIU lépéslistáját, generálják a
beállítási csekklistát, majd azt beállítják. A kizárásról az eredményeket,
beállításokat rögzítik az AS9-ben,
és visszaküldik a blokkvezénylőbe.

REND A LELKE

Ezekből fogja látni a munka igénylője, hogy az aznapra kért kizárási
utasítás beállításra került.
–– Az AS6 Plusz bevezetésében ez
a változás megjelenik már?
–– Nem, ez a rész még nem fog változni, a MUT kezelése az eddig alkalmazottak szerint fog történni.
–– Az AS6 Plusz bevezetése miben
fogja változtatni a jelenlegi munkavégzéseteket?
–– A heti operatív munkák tervezése, ütemezése fog fokozatosan
átállni az új rendszerre tizenkét hét
alatt. Az ebben érintett kollégáknak
lesz pluszfeladatuk. Júliustól kezdve
azokkal a karbantartásokkal is foglalkozniuk kell, amelyek tizenkét hét
múlva lesznek aktuálisak. Tíz hétig
párhuzamos munkatervezés lesz.
Az eddigi háromhetes tervezést is

végezniük kell, ami elsősorban az
állandó délelőttös kollégákat fogja
érinteni, az operatív személyzetet
még nem.
–– A kapcsolódó szabályozási
struktúra változásairól nem beszéltünk még. Mekkora munkát jelentett ez? Hányan dolgoztok az OPmodulban?
–– Közvetlenül olyan tizenöten, de
a projekthez kapcsolódó feladatok
mentén sokkal többen, ha például
az adatvalidálásokat tekintjük. Folyamatokban gondolkodva, minket
egy folyamat kidolgozása érint, „A
kizárási utasítások alkalmazása”
című eljárásrendé. E szerint az új
folyamat szerinti működést az AS9
indulásakor kezdjük meg, amire a
jelenlegi folyamatainkat is módosítanunk kell, a kizárásokra vonatkozó
részeket ki kell vegyük belőlük.
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–– Idén milyen nagyobb feladatok
várnak még rátok a projektben?
–– Leginkább adatvalidálási feladataink maradtak az AS9 indulásának
előkészítéséhez kapcsolódva. Folytatjuk a modellkizárási utasítások
ellenőrzését. Miután a most előirányzottakkal végzünk, elgondolkodunk azon, hogy tudunk-e még
újabb modelleket készíteni, vagy
megvárjuk a munkacsomagokat, és
azok logikája mentén haladunk tovább.
–– Van még olyan fontos információ, amit szeretnél elmondani?
–– Köszönetemet szeretném kifejezni azoknak a kollégáknak, akik
a projekthez kapcsolódó helyszíni
ellenőrzésekben részt vettek, mert
jelentős munkatöbbletet jelentett
ez számukra, időnként nehezített
munkakörülmények között.
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Számítanak a tehetséges
fiatalokra a Paks II.-projektben
Paks II. Zrt. | Fotó: Paks II. Zrt.

A nukleáris szakmában, beruházási környezetben tapasztalatot szerzett mérnökökre és a
fiatal tehetséges szakemberekre egyaránt szükség van a Paks
II.-projektben. Az utánpótlás
biztosításának egyik jól működő eszköze a „Mérnök leszek a
Paks II.-nél” program.
A Paks II.-projektben az atomerőmű-üzemeltetésben vagy akár
a más típusú vagy épp külföldön
megvalósult
erőmű-létesítésen
tapasztalatot szerzett szakemberek mellett számítanak a friss diplomásokra, a fiatal tehetségekre
is.
–– Arra törekszünk, hogy nagyrészt fiatalokból építsük fel a csapatot, ezért megcélozzuk a friss
diplomásokat. Stratégiánk, hogy
a fiatalok számára megfelelő szakmai életutat biztosítsunk – mondta Mittler István, a Paks II. Zrt.
kommunikációs igazgatója. Hozzátette, így lehet olyan szakembergárdát nevelni, amely végig
tudja vinni az üzembe helyezést,
és aktív szereplője tud lenni az
üzemeltetésnek. Elmondta, hogy
a tanulmányi ösztöndíjprogram, a
szakmai gyakorlat lehetősége és a
Paks II. Akadémia is a megfelelő
szakember-utánpótlás érdekében
jött létre, és ennek szellemiségé-

ben indult el és működik a „Mérnök leszek a Paks II.-nél” program
is. – Sok tehetséges, agilis kollégát köszönhetünk ennek a programnak, amelynek lényege, hogy
az egyetemistáknak részmunkaidős foglalkoztatást, a tanulmá-

nyok sikeres befejezéséhez szakmai támogatást, és amennyiben
az mindkét fél számára megfelelő,
munkalehetőséget kínálunk – fejtette ki Mittler István.
–– Nagyszerű dolognak tartom,
hogy már az elejétől kezdve részt
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vehetek egy atomerőmű építésében, és remélem, hogy később
annak üzemeltetésében is részem
lesz – fogalmazott a projekttársaság számos, e program keretében
szerződött szakembereinek egyike, Márkus Vanda. A Vegyészeti,
Sugár- és Környezetvédelmi Osztály fiatal radioaktívhulladék-kezelési mérnöke szerint egy hallgató számára hatalmas előny az,
ha gyakorlatot szerez, és biztos
munkahely várja, amikor kikerül
az egyetemről. – A radioaktívhulladék-kezelés igazán testhezálló
számomra, hiszen édesapám is
ezzel foglalkozott a Paksi Atomerőműben – mondta Vanda, aki
a Budapesti Műszaki Egyetemen
végzett
környezetmérnökként,
emellett alap- és mesterdiplomáját is ebben a témában írta. Azt is
elárulta, hogy az érdekes, speciális munka mellett a kellemes munkakörnyezet és a jó közösség is
marasztalta a gyakornoki program
után, és szeretne a Paks II. csapatának hosszú távon tagja maradni.
Szintén a BME-n tanult és szerzett villamosmérnöki diplomát
Fazekas Tibor. A Villamos Osztály
főszakértője egy állásbörzén találkozott a Paks II.-projekttel 2013ban. Mostani osztályvezetője,
Sziklai György javaslata csábította Paksra, hogy a tanulmányaiból
hátralévő félév során, részmunkaidőben kapcsolódjon be a munkába.
A ma már főszakértőként dolgozó
Tibor – lévén körmendi – először
nem gondolkodott hosszú távú
elköteleződésben, de úgy gondolta, egy próbát megér. – Akkor még nem volt senkim Pakson.
De sokan jártak hasonló cipőben
az akkori munkatársaim közül, így
közösen éltük át ezt az időszakot.
Igazán jó csapat kovácsolódott a
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Villamos Osztályon, de ugyanez
igaz a Műszaki Igazgatóságra is –
mondta.
Az is nagyon inspiráló volt számára, hogy lehetőséget kaptak
arra, hogy nagyon sok területet
megismerjenek, sok mindennel
foglalkozzanak. Így az idők során
számos ismeretre szert tettek, és
mindenki megtalálhatta a számára leginkább testhezálló területet. Persze – tette hozzá Tibor – a

részterületét. Szakterület-specifikus feladatokat kapnak, amelyek
elvégzése során átültethetik a
gyakorlatba elméleti tudásukat –
fogalmazott Fazekas Tibor, aki ma
már mint mentor és szakmai vezető segíti fiatal kollégáit.
Mittler István kommunikációs
igazgató kiemelte: a cégnél dolgozó fiatalok többsége már 5-6
éves szakmai tapasztalatot szerzett a projektben. – A Paks II.-be-

beruházás presztízse és komplexitása is vonzóvá teszi számára a
Paks II.-projektet.
A „Mérnök leszek a Paks II.-nél”
programban részt vevő hallgatók megismerhetik ennek az igen
komplex projektnek egy-egy

ruházás unikális dolog, egy atomerőmű építése nem rutinfeladat.
Fiatal munkatársaink itt rövid idő
alatt óriási mennyiségű tudáshoz
jutnak, hiszen az itt folyó szakmai
munka nagyon intenzív – összegezte.
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RADIOAKTÍV HULLADÉKOKAT KEZELŐ KFT.

Mennyi? Tízezer!
RHK Kft. | Fotó: RHK Kft.
Ez év márciusában került a
10 000. elhasznált üzemanyagkazetta a paksi Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójába (KKÁT).
Az átszállítás egy újabb, a kezdeteket felidéző történés az ideiglenes tároló életében.
Az üzemeltetést 2000-ben vette
át az atomerőműtől az akkor kétéves Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kht. A több mint három méter
hosszú, 220 kilós kiégett kazettákból tehát a 10 000. is megérkezett
a modulszerűen bővíthető létesítménybe.

„Társaságunk – megalakulásakor
– az elhasznált üzemanyag-kazetták tárolásával összefüggő feladatokat is megkapta. Azóta a tároló
sorozatosan bővül, újabb és újabb
tárolókamrák épülnek az érkező kazetták mennyiségéhez – az
atomerőmű kiszállítási ütemtervéhez – igazodva. Az érvényes engedélyek szerint a tároló 50 éves
átmeneti tárolásra alkalmas, ez
alatt az idő alatt kell a fokozatosan
lehűlő és sugárzásának egy részét
elvesztő kazetták sorsára végső
megoldást találnunk. Bár látszólag sok idő áll rendelkezésünkre,

a feladat mérhetetlenül összetett,
s nem felejthetjük el egy pillanatra sem a hatalmas felelősséget,
amely ránk hárul, bármely lépést
is tesszük éppen” – mutatott rá
Faragó László üzemeltetési igazgató.
Miután a fűtőelemek nem alkalmasak már további gazdaságos
energiatermelésre, 3-5 évre az
atomerőműben, a reaktor mellett
található úgynevezett pihentetőmedencébe helyezik őket. Ez idő
alatt folyamatosan veszítenek a
hőmérsékletükből, és alkalmassá lesznek a szállításra, amelynek
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során vízzel teli konténerbe teszik
őket, és vasúti kocsin érkeznek
meg a KKÁT-ba.
„Az
átrakógép
segítségével
egyenként kiemeljük a kazettákat
a konténerből, majd a teljes szárítás után hermetikusan zárt, acél
tárolócsövekben helyezzük el őket.
Ezek függőleges helyzetben, közel
2 méter vastag vasbeton falakkal
körülvett kamrákban sorakoznak,
amelyek megfelelő árnyékolást
biztosítanak a radioaktív sugárzás
ellen. A tárolás száraz körülmények között történik, a maradék
hő eltávozását pedig a levegő természetes áramlásán alapuló hűtési rendszer oldja meg. Így a hűtés
folyamatosan garantált. A tárolócsövekben, a korrózió megelőzése
érdekében, semleges gázkörnyezetet (nitrogén) biztosítunk, állandó ellenőrzés mellett” – foglalta
össze Nagy Róbert villamos felügyeleti mérnök.
A létesítmény végső kiépítéséből,
amely nyolc modul, eddig hat készült el, összesen 24 tárolókamrát
magában foglalva. Az így kialakított tárolótérben összesen 11 416
kiégett fűtőelem helyezhető el.
A kamrákban található tárolócsövek számát a 17. kamrától 450-ről
527-re növelték. A 25. kamrától
további kapacitásnövelést hajtott
végre az RHK Kft. – 703-ra emelik
a tárolócsövek számát –, melynek
köszönhetően helyet, időt és nem
utolsó sorban jelentős összeget takarítanak meg.
„Egy ilyen komplex, többszörös
védelmet jelentő rendszer moduljának az építése kb. három évig
tart, és kiemelkedő műszaki hozzáértést, precíz tervezést, előkészítést, illetve kivitelezést igényel.
Büszkeséggel tölt el, hogy immár
a 10 000. kazettát fogadhattuk be,
és biztonsággal tárolhatjuk mind-
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addig, amíg végleges helyére kerül” – emelte ki dr. Kereki Ferenc
ügyvezető igazgató.
Az RHK Kft. kiemelkedően fontosnak tartja, hogy kellő ismeretet
szolgáltasson annak érdekében,
hogy a nukleáris technológiákkal
kapcsolatos indokolatlan ellenérzéseket eloszlassa. Számos fórum
ad arra teret, hogy az érdeklődő
megismerje azt a komplex munkát,
amelyet a cég végez, és megértve
a folyamatokat, aggályaitól megszabaduljon. Ebben sokat segít az

tosítéki ellenőrzés) is ide sorolandó. Az itt dolgozók napi rutinjának
részei a folyamatos üzemű monitorozás és mintavétel, a laboratóriumi mérések, a személyi dozimetriai
ellenőrzések. Környezet-ellenőrző
rendszerünk az atomerőmű rendszerébe integrálva működik. Magas
szintű az őrzés-védelmi tevékenység és az alkalmazott biztonságtechnikai rendszer. Rendszeresek a
jelentések az üzemeltetésről, a biztonságról, illetve a környezeti és a
kibocsátásokkal kapcsolatos ellen-

is, hogy tudja, a hatóságok jelenléte, felügyelete állandó.
„Ha a KKÁT-val kapcsolatos ellenőrzésről beszélek, általában elcsodálkozik a hallgatóság azon, hogy
milyen sokrétű ez. A hatósági ellenőrzés mellett a sugárvédelem, a
környezet-ellenőrzés, az őrzés-védelem, valamint a safeguards (biz-

őrzésekről. A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség és az Euratom
felülvizsgálatai is folyamatosak.
Számos ellenőrzési jegyzőkönyv,
határozat és egyéb záródokumentum árulkodik a KKÁT RHK Kft. által
fenntartott biztonságos üzemeltetéséről” – összegezte Bara László,
a KKÁT üzemvezetője.
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Szóljon hangosan az ének!
Vadai Zsuzsa | Fotó: saját archívum

Katona István
Út az atomerőműbe

Vissza Somogyba

Kaposvári születésű vagyok, és az
iskolai tanulmányaimat is Somogy
megyében végeztem. Középfokú
gépészként jelentősebb munkahelyem a tabi Videoton alkatrészgyártó üzemében, majd egy papírterméket feldolgozó üzemben
volt, ahol műszaki vezetőként dolgoztam. Már akkoriban sokat hallottam a paksi beruházásról, és az
utam az atomerőműhöz vezetett.
1985-ben nyertem felvételt a Reaktor- és Készülék-karbantartó
Osztályra mint munka-előkészítő.
Feladatom a reaktor-karbantartási
munkák koordinálása, előkészítése volt. Újításom révén került be
a reaktor karbantartási és emelési
munkáinak végzéséhez a kiépített
zárt láncú kamerarendszer. Ma is
használatban van, természetesen
a mai fejlettebb technikának megfelelő berendezésekkel. A Karbantartó Gyakorlóközpont tervezése
során megbízást kaptam a projektben való részvételre reaktor
szakterületen, amelyben 3 évig
dolgoztam. 1996-ban átkerültem
a Műszaki Előkészítési Osztályra
munkatervezőként, majd a karbantartás-életrajzi dokumentáció tár
vezetője lettem, amit 2007 decemberi nyugdíjazásomig végeztem.
A szakmámban nagy „ugrásnak”
számított, hogy az atomerőműben
dolgozhattam, nagy kihívás volt.
A mai napig büszke vagyok, hogy
„atomerőműves” lehettem.

Még dolgoztam, amikor vettünk
egy házat Andocson, és terveztük, hogy nyugdíjazásom után itt
élünk a családommal. A feleségem, Etuska, Andocson nőtt fel,
és mindig visszavágyott a szülőfalujába mindamellett, hogy sok
barátot szerzett paksi életünk alatt
is. Szerencsénkre a korábbi munkahelyére, az óvodába visszatérhetett, ahol intézményvezetőként
dolgozik.
Levente fiunk Balatonföldváron végezte az általános iskolát, majd a
Siófoki SZC Baross Gábor Technikum és Szakképző Iskolában végzett műszaki informatikusként, és
jelenleg 5. éves technikus. Korábban sokat evezett a Balatonon, ma
inkább az autók érdeklik.
Szerencsés a helyzet, mert az első
házasságomból a gyerekeim is
Andocson élnek. Ádám fiam a tabi
Flexnél dolgozik mint mechatronikus, egy gyermeke van, Zalánka,
aki 3 éves.
Viktória lányom az andocsi iskolában matematika szakos pedagógus, és 2 kislány anyukája, Lénácska 4 és Dórika 1 éves.

Hobbik
Paksi munkáséveim alatt vitorláztam, kajakoztam. 14 éven keresztül
versenyeztem terepjáró autóval a
nemzeti bajnokságban, és belekóstoltam a versenyszervezésbe

is. A vadászat is sok élményt
adott, a természetben való mozgás, a vad becserkelése, az erdő
hangjai igazi felüdülést adtak részemre. Nyugdíjasként – a szintén
atomerőműves nyugdíjas Szabó
Laci barátommal − horgászni járok a Balatonra, és nagy öröm,
amikor horogra akad a finom balatoni halból. Általában figyelek,
hogy a sport is jelen legyen a
mindennapjaimban, rendszeresen kondizok, és ha jó az idő, akkor terepre megyek kerékpározni,
ahol 12-14 km-t tekerek megállás,
pihenő nélkül.

Főszerepben a ZENE!
Fiatalkorom óta zenélek, először
gitárral, majd később jött a szintetizátor. A zenével napi szinten foglalkozom, rendszeres fellépéseim
voltak a vírushelyzet előtt. Eleinte
csak a környékünkön mutatkoztam be, de egyre több felkérésem
volt, bálokba, falunapokon, a Balaton több pontján, fesztiválokon,
a megyei és országos napokon,
de több alkalommal kaptam meghívást határon túli magyar településre is.
Elsősorban retró, beat-, rock- és
slágerzenéket játszom és énekelek, de a mai mulatós zene is megtalálható repertoáromban. Fontos
tudni, hogy a közönség soraiban
idősebbek vagy fiatalok ülnek.
A nyugdíjas közönség szeretettel
hallgatja a régi slágereket − Had-
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nagyocska, Homokóra − és a szép
keringőket. A fiatalabb korosztály
szereti a retrót és a pörgősebb
dalokat, mint a Dédapám, Csókkirály, Szóljon hangosan az ének, és
természetesen az Illést, Omegát,
Beatlest, Bee Geest vagy Creedence-t és sok más dalt is.
Régebben több paksi zenésszel is
játszottam, de mára kiváló zenész
barátommal, Pumerschein Jánossal − vagy ahogy mindenki ismeri,
Pumi − tartom a kapcsolatot zenei „ügyekben”, tőle sok segítséget kaptam. Paksi kötődésem van
a Csillagshow Táncegyesülettel,
amelynek alapító tagja vagyok.

Borászkodás
Andocsra kerülve átvettem édesapám szőlőjét, és éveken át műveltem, borászkodtam. Részt
vettem borversenyeken, egészen szép eredményekkel. Még
a paksi időszakomból nagyon jó
kapcsolatot ápolok a györkönyi
kitűnő borosgazdákkal, többek
között Gaug Laci barátommal,
aki jelenleg is az atomerőműben
dolgozik, és kiváló borász és borosgazda. Nagyon örülök annak,
hogy többször sikerült találkozót
szervezni a környékbeli települések borászaival és a györkönyi
borosgazdákkal.

Védjük a településünket
Fontos számomra a településünkön élők biztonsága, és beléptem
a helyi polgárőr-egyesületbe, ahol
az elnöki teendőket hét éve én látom el. Jelenleg 42 fő polgárőr tevékenykedik az egyesületünkben,
többen országos kitüntetéssel a
tarsolyukban, és elnyertük a „Polgárőrközség” címet is, amelyet a
belügyminiszter úr adott át.

Mária-szobor ruhatára
Andocs igazi gyöngyszem Balatonföldvár és Igal között. Egyházi körökben jobban ismert a
település, mert búcsújáró Máriakegyhely. A 15. századi gótikus
templom és kegyhely 2010-ben
megkapta az Örökségünk – Somogyország Kincse elismerést is.
Évente 10 búcsú van, és a monda
szerint a templom melletti kápolnát az angyalok egy éjszaka Kalocsáról hozták el. A másik és világviszonylatban is nagyon egyedi,
hogy a főoltáron lévő Mária-szobrot karján a kis Jézussal az egyházi
ünnepeknek megfelelően öltöztetik. A szobornak 285 ruhája van,
ami magánszemélyek adományaiból keletkezett 1852-től napjainkig. A parókián lévő múzeumban
bárki megtekintheti ezt a különlegességet.

Tengeren
A tenger, az Adria örök szerelem.
Elsősorban az Isztriát szeretjük,
Pula és környékét, de bejártuk a

dalmát partokat is. Minden évben
elutazunk egy-két alkalommal, és
az ottani barátainkkal megyünk ki
a tengerre hajózni, horgászni. Estefele szívesen ülünk ki a teraszra
egy jó lignja- vagy kagylóvacsorára, amihez finom isztriai és saját
bort fogyasztunk.

Nyugdíjba vonult
kollégáink
2021. február–március
Balogh Tibor
karbantartás-munkatervező
MVIGH KAIG KAFO AKO
Feil Ferenc üzemvezető
MVIGH KAIG SZFO GSZO
Szőts István műszerész
MVIGH KAIG ÜFFO BRO
Novák Lászlóné
költséggazdálkodási kontroller
MVIGH KAIG MIFO MTOO
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RÉGI MOTOROSOK

„Az erőművet sajátunknak tekintettük”
Orbán Ottilia | Fotó: Schmidt Ferenc

Kertész László
Az internet térhódítása által információk tömkelege áraszt el bennünket nap mint nap, amellett, hogy
a világon felhalmozott tudásnak csak töredékét vagyunk képesek megismerni. Ezt a képet közvetlen
környezetünkre levetítve könnyen beláthatjuk, hogy munkavállalóink, kollégáink fejében is hatalmas
mennyiségű tudás áll rendelkezésre, melynek csak elenyésző részéről van tudomásunk. Az erőmű kiemelt figyelmet fordít az évtizedek alatt szerzett tudás és tapasztalat megőrzésére, gyarapítására. Régi
kollégáink, akik a kezdetek óta itt dolgoznak, rengeteg tudást és emléket őriznek, ami már csak az ő
fejükben létezik. Régi motorosom, Kertész László karbantartás-munkatervező emlékezett vissza, és osztotta meg velem emlékeit az online térben.

RÉGI MOTOROSOK
László 1984. május 2-án kezdett
dolgozni az akkori Paksi Atomerőmű Vállalatnál (PAV), ez volt a második munkahelye. 1982-ben végzett Szekszárdon, az akkori 505-ös
szakmunkásképzőben szerszámkészítőként, majd szakmájában, a
faddi Lenin MGTSZ-ben kezdett
el dolgozni. Amint betöltötte a 18.
életévét, jelentkezett a PAV-hoz
karbantartó lakatosnak, ahová felvételt is nyert a Lukács Zoltán által vezetett Turbina- és Szivattyúkarbantartó Üzemhez, azon belül
pedig a vízvegyészeti művezető
egységhez, ahol az első főnöke
Gyutai Attila volt.
–– Hogyan jellemeznéd ezt a kezdeti időszakot? Mit jelentett akkor
számodra atomerőműben dolgozni?
–– Az első évek nagyon kemények voltak. Sokat kellett tanulnom, hisz egy másik szakmát
kellett elsajátítani, viszont az alapképzettségemnek nagy hasznát
vettem. Az akkori kollégáknak
(akik koruknál fogva a szüleim is
lehettek volna) a rengeteg szakmai segítségért nagyon sokat
köszönhetek, név szerint Szebenyi Istvánnak, Horváth Lászlónak és a többi igazi jó szakinak.
Az ő szemükben én a Lacika voltam, ami a mai napig meg is maradt, nagyon sokan még mindig,
lassan 56 évesen is igy hívnak.
Az akkori időszakban nagyon
nagy dolog volt az erőműben dolgozni, és én büszke voltam rá mindenhol, hogy én PAV-os vagyok.
Az erőművet sajátunknak tekintettük, és elhivatottak voltunk a
céggel. Volt olyan, hogy a vasárnapi ebédnél kaptam telefont,
hogy üzemzavart kell elhárítani,
pedig nem voltam készenlétes,

de a főnök hívására mentünk, és
tettük a dolgunkat.
–– Voltak-e valamilyen – akár pozitív, akár negatív – szempontból
különösen emlékezetes események, történetek a kezdetekből?
–– Volt olyan eset is, hogy az akkori reaktoros osztályvezető, Varga Zoltán kért tőlünk segítséget,
mert az emberei ki voltak „pontozódva”. Mi önként mentünk a reaktortartályba menetesfészket tisztítani. Részt vettem három blokk
nullrevízióján. Nagyon sok esetet
tudnék még említeni, de egész
nap írhatnék. Amit még megemlítenék, hogy egy nagyon jó közösségbe kerültem.
–– Hogyan alakult a pályád a későbbiekben?
–– A későbbiekben kipróbáltam
magam egy másik szakterületen
is, a főkeringtetőszivattyú-karbantartó művezető egységnél,
ahol Nagy Sándor volt a művezetőm, sajnos ez a kanyar csak pár
évig tartott, mert 2002-ben egy
csigolyaműtét után a nehéz fizikai
munkától el lettem tiltva. Na, itt
kezdtem pánikolni, hogy most mi
lesz. De szerencsére voltak mellettem segítő emberek, akikre
mindig is számíthattam. Munkaelőkészítő beosztásban dolgoztam tovább.
Újra iskolapadba kellet ülni, hogy
az új munkakörömnek megfeleljek. Leérettségiztem, majd elvégeztem a gépésztechnikumot,
majd a minőségellenőri OKJ-s
végzettséget is megszereztem.
Ezután a Forgógép-karbantartási
Osztályon (FKO) műszaki ellenőrként tevékenykedtem tovább.
2007-től a vízvegyészet művezető
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egység művezetőjeként dolgoztam. 2011-ben az osztály átszervezése miatt két művezetőegységet
összevontak, ahol technológusként dolgoztam tovább. 2019-ben
karbantartási
munkatervezőre
módosult a beosztásom.
–– Azért 37 év nagyon hosszú idő.
Milyen díjban vagy elismerésben
részesültél?
–– Kollégáim javaslatára 2011-ben
megkaptam az Atomerőmű Kiváló Karbantartója díjat.
–– Mondanál valamit a családodról? Mivel töltöd el legszívesebben a szabadidődet?
–– Két gyerekem van, Balázs 31
éves, Evelin 29 éves. Balázs egy
informatikai cégnél dolgozik informatikusként, Evelin szintén az
erőműben, a Beszerzési Osztályon logisztikai szakértőként. Feleségem, Margó is erőműben, az
FKO-on mint műszaki ügyintéző
dolgozik. A hobbim a horgászat
és a borászkodás. Imádom a koncerteket és a rockzenét.
–– Ha visszamennél az időben,
akkor ugyanezt az utat járnád be?
Ide jönnél dolgozni az atomerőműbe?
–– Ha visszamennék az időben,
szerintem ugyanezt az utat járnám, természetesen PAV-osként,
de a mai eszemmel és tudásommal.
–– Mi a legfontosabb dolog az
életedben?
–– Számomra az életben a családom és a kutyáim a legfontosabbak.
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Bepattanó
Tóth Márton | Fotó: Molnár Gyula

Ki ne vágyna ezekben az időkben egy kis pezsgésre? 20 évvel ezelőtt máshogy festett a világ, bizakodva
néztünk a 3. évezredre, és vártuk az ASE kosarasainak első aranyát. És nem is kellett sokat várni, 2001.
március 24-én Magyar Kupa-győzelmet ért el a piros-kék klub, ami után volt pezsgés még nyolc után is
a városban…
Az ASE kosárlabda-szakosztálya
1988 óta szerepel az élvonalban,
ahol egy gyors ezüstérem − 1991es kupa − után egy évtizedet kellett dolgozni a második éremig.

Az ezredforduló elejére vált igazán profivá a csapat, olyan játékosokkal, mint Czigler László, Fodor
Gergely, Mészáros Zalán vagy Sitku Ernő, illetve az egyik legjobb

magyarországi légiósként nyilvántartott Terrence Davis képezte a
gárda gerincét. Ilyen állománnyal
mentünk neki az otthon pattogtató
Kaposvárnak, és itt mutattuk meg,
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Az 1993 óta szervezett formában szurkoló Atomic Boys egyik
vezéregyénisége, Ványi András
is megemlékezett az első kiszurkolt diadalról.
A 2001-es kupagyőzelem nemcsak az egyesület és a kosárcsapat, hanem az őket kezdetektől
fogva támogató szurkolók életében is mérföldkőnek bizonyult.
Az Atomic Boys természetesen
ezen a márciusi hétvégén is ott
buzdította kedvenceit a kaposvári katlanban!
Előzetesen talán nem mi voltunk
a legesélyesebbek a négy részt
vevő csapat közül a végső sikerre, de bizakodóak voltunk, hogy
talán majd most sikerülhet... Mint
mindenkinek, így nekünk is az
első siker, győzelem a legemlékezetesebb. Fantasztikus élmény
volt, igen sokat vártunk erre a pillanatra.
Felejthetetlen
pezsgőlocsolós
ünneplés a kaposvári oroszlánbarlangban, a hazáig tartó és
Pakson reggelig folytatódó fieszta örök élmény marad minden
paksi számára, legyen az játékos,
vezető vagy szurkoló... (S hogy
mennyire nem felejthető: Ter
rence Davis a napokban ezt írta
New Orleans-ból: Yes sir!! Love it
)
and miss those days
Ekkor hittük el végérvényesen,
hogy képesek vagyunk trófeákat is nyerni... egy sikerekkel teli
„csodálatos utazás”, egy bajnoki
címekkel és kupasikerekkel teli
10 éves korszak vette kezdetét
ekkor.
Rég volt, szép volt...
De azóta is: Hajrá, ASE! Csak a
piros-kék!
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hogy akkor van vége, amikor lefújják: az utolsó negyedben mindenki remekelt, ahogy fogyott a csapat,
egyre jobb lett a teljesítmény, és ezzel szereztük meg
első kupaaranyunkat, amelyet még további három kupagyőzelem és négy bajnoki cím követett. A kaposvári
arénában nyitották ki a fiúk az aranykalitkát, amely hét
évig nyitva is maradt…
„Már tíz éve dolgoztam a fiúkkal, és ez a siker volt a
kezdet. Csodálatos látvány fogadott éjfél körül bennünket az ASE-csarnok előtt, rengeteg ember, veregették a vállunkat, ölelgettek, feldobáltak minket, szóval csuda jó volt. Megérte a sok-sok munka, ott volt
az érem a nyakunkban” − emlékezett vissza a csapat
masszőre, Hermann János, Dongó az első kupagyőzelemre.
Az ünneplés a pályán kezdődött, valahogy sikerült bekerülnie pár üveg pezsgőnek és az örömkönnyek mellett ez is folyt a táncoló, önfeledten ünneplő játékosok
között. Paks határától szirénázó rendőrautó vezette fel
a csapatbuszt az ASE-csarnokhoz, ahonnan nyakukba
vették a várost az első kupaaranyat ünneplők.
20 éve lehetett ünnepelni, egyelőre ma két dolog
hiányzik ehhez: a szabad kijárás és a kupagyőzelem.
A kutya ugat, a karaván halad, a labda pedig pattog…
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A kupagyőztes csapat kapitánya,
Mészáros Zalán idézte vissza a 20
évvel ezelőtt történteket.
–– Mint gyakorlott győztes, milyen
érzések szabadultak fel benned,
amikor a Budapesti Honvéd után új
csapatoddal is Magyar Kupa-győztesként vetted át a serleget, méghozzá idegenben?
–– Fantasztikus volt számomra az
egész négyes döntő Kaposváron.
Az elődöntőben a regnáló bajnok
Albacompot, majd a döntőben a házigazda kaposvári csapatot győztük
le, akik nem titkoltan azért fektettek
sokat a Magyar Kupa döntőjének
rendezésébe (annak idején licittel
dőlt el, ki lehet a rendező), hogy kupagyőztesek legyenek, a klubjuk történetében először. Hála Istennek, ez
nekünk sikerült…
Ami a döntőt illeti, egy igazi csapatmunkáról beszélhettünk, hiszen
mind a 8 pályára lépő játékosunk
kiemelkedő teljesítményt nyújtott,
gyakorlatilag nem volt gyenge pontja a csapatnak.
–– Hogyan emlékszel az utolsó negyedre, amikor tizenkét ponttal vertük a hazai, rendező csapatot?
–– Az utolsó negyed előtt 2 perccel már elveszítettük kipontozódása
miatt Vaidót, így eleve hátrányból
futottunk neki a végső 10 percnek.
Ebben a negyedben fokozódott a
nyomásgyakorlás, hiszen a 34. percben Czigler Lacit, majd a vége előtt
2 perccel engem is kifújtak, de a csapatunkat sem mérkőzés közben, sem
a végén nem tudták megingatni, hiszen Terry bácsi (Terrence Davis) és
Nick (Madison) a hátára vette a csapatot, Érsek Pilu, Fodor Marci és Rajkó Zsolti pedig kitűnően szálltak be
a mérkőzésbe ezen szakaszban is, a
szurkolóink pedig hangorkánjukkal

valóságos hazai pályát teremtettek.
Ez volt az ASE első kupagyőzelme és
az első címe, így a szurkolók igazán
megérdemelték, hogy győzelemmel
örvendeztessük meg őket. A mai napig őrzöm a számomra oly kedves
akkori szerelésünket, a kék rövidnadrágot és a piros mezfelsőt, véleményem szerint azóta sem volt olyan
szép szerelésünk.

–– Akkor is „Utcára nyílott a kocsmaajtó”?
–– Természetesen egész úton hazafelé és egész éjjel Pakson is, sosem
fogjuk elfelejteni azt az estét, éjjelt,
hajnalt, a közös nótázásokat, legfőképpen a nagy győzelmek utániakat,
mint ezt a 20 évvel ezelőtti siker utánit sem!
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Kissné Farsang Erika | Fotó: saját archívum
Nevem: Fink Sára
Születésem helye, ideje: Szekszárd, 2020. szeptember 29.
Születéskori súlyom: 3600 g
Hosszúságom: 57 cm
Testvéreim: Eszter, 5 éves és Péter, 3 éves
Anya: Finkné Fodor Edina, a Zambelli Colorferr Kft.-nél
pénzügyi ügyintéző
Apa: Fink Péter, az Atomix Kft.-nél tűzoltó

Nevünk: Szalai Dominik és Szalai Noel
Születésünk helye, ideje: Pécs, 2020. november 8.
Születési súlyunk: Dominik 2590 g, Noel 2120 g
Hosszúságunk: Dominik 47 cm, Noel 44 cm
Anya: Szalainé Rácz Renáta, a fogyatékosok nappali ellátójában
szociális gondozó
Apa: Szalai Tamás, az Építészeti és Szakipari Szerviz Osztályon
technológus

Nevem: Bogdán Emma Rebeka
Születésem helye, ideje: Kecskemét, 2020. november 10.
Születéskori súlyom: 2250 g
Hosszúságom: 41 cm
Testvérem: Rózsa Vivien Lara, 15 éves
Anya: Bogdánné Kalló Zsuzsanna, az Atomix Kft.-nél vagyonőr
Apa: Bogdán István, a Bogdán Tüzép Kft.-nél sofőr

Nevem: Balogh Kende Levente
Születésem helye, ideje: Szekszárd 2020. november 29.
Születéskori súlyom: 3700 g
Hosszúságom: 56 cm
Testvérem: Szabó Márk Sándor, 14 éves
Anya: Balogh-Rimóczi Renáta, bolti eladó, jelenleg főállású anyuka
Apa: Balogh János, Atomix Kft. Fegyveres Biztonsági Őrség

BABAHÍREK
Nevem: Csöndes Károly Dániel
Születésem helye, ideje: Szekszárd 2020. december 9.
Születéskori súlyom: 3950 g
Hosszúságom: 56 cm
Testvéreim: Magdolna Bernadett, Éva Anna
Anya: Csöndesné Samu Zsuzsanna, az Interplus Kft.-nél
termeléstervező
Apa: Csöndes Dániel, a Rendszertechnikai Osztályon rendszertechnológus
Nevem: Kurucsó Nelli
Születésem helye, ideje: Szekszárd, 2021. január 7.
Születéskori súlyom: 3140 g
Hosszúságom: 56 cm
Testvérem: Gergő, 2 éves
Anya: Kurucsó-Bottyán Kinga, a Farkas és Társai Végrehajtói
Irodánál végrehajtójelölt
Apa: Kurucsó Gergő, az Armatúra- és Csővezeték-karbantartó
Osztályon technológus mérnök
Nevem: Bottyán Bence
Születésem helye, ideje: Pécs, 2021. január 20.
Születéskori súlyom: 3510 g
Hosszúságom: 49 cm
Testvérem: Dóra, 3,5 éves
Anya: László Erika, Atomix Kft.-nél adminisztrátor
Apa: Bottyán János, az Üzemirányítási Osztályon betanuló
blokkügyeletes
Nevem: Vidákovics Zora
Születésem helye, ideje: Szekszárd, 2021. január 26.
Születéskori súlyom: 2670 g
Hosszúságom: 50 cm
Első gyermek vagyok a családban.
Anya: Vidákovics-Bódai Diána, jelenleg otthon van velem.
Apa: Vidákovics Ármin, a Biztonsági Rendszer Osztályon
technológus mérnök
Nevem: Fischer Lotti
Születésem helye, ideje: Szekszárd, 2021. február 11.
Születéskori súlyom: 2420 g
Hosszúságom: 50 cm
Testvérem: Fanni, 2 éves
Anya: Fischerné Lőrinczi Mónika, a Fastron Hungária Kft.
munkavállalója
Apa: Fischer Gergő, a Reaktor-karbantartó Osztályon
nukleáris karbantartó lakatos
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MUNKATÁRSAINK

Gyászközlemény
Mácsik Ferenc (1932–2021)

Kissné Farsang Erika | Fotó: saját archívum
20-án történő öregségi nyugdíjazásáig a Biztonsági Rendszer Osz-

2021. január 28-án, 88 éves korában elhunyt

tályon dolgozott művezető munkakörben.

Mácsik Ferenc, az MVM Paksi Atomerőmű

Temetése 2021. március 26-án, a szekszárdi alsóvárosi temetőben

Zrt. nyugdíjasa. 1932. június 8-án született

volt, ahol családja, barátok, ismerősök, volt munkatársak vettek tőle

Dunaszentgyörgyön. 1983. március 10-én

végső búcsút.

vették fel a Paksi Atomerőmű Vállalathoz.
1991. november 25-én történő korengedményes nyugdíjazásáig a Gyártóosztályon dolgozott darulakatos munka-

Sulák Vilmos (1938–2021)

2021. február 19-én, életének 83. évében elhunyt

körben. Temetése 2021. február 4-én, a dunaszentgyörgyi

Sulák Vilmos, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nyug-

temetőben volt, ahol családja, barátok, ismerősök, volt

díjasa. 1938. április 21-én született Madocsán. 1978.

munkatársak vettek tőle végső búcsút.

június 15-én vették fel a Paksi Atomerőmű Vállalat-

Horváth Béla (1953–2021)

hoz. 1994. október 31-én történő korengedményes
nyugdíjazásáig a Szállítási Osztályon dolgozott kis-

2021. február 2-án, életének 68. évében el-

tehergépkocsi-vezető munkakörben.

hunyt Horváth Béla, az MVM Paksi Atomerő-

Temetése 2021. március 3-án, a madocsai temetőben volt, ahol

mű Zrt. nyugdíjasa. 1953. február 23-án szü-

családja, barátok, ismerősök, volt munkatársak vettek tőle végső

letett Pakson. 1974. szeptember 3-tól már az

búcsút.

erőmű kivitelezésén dolgozott, majd 1989.
április 1-jén vették fel a Paksi Atomerőmű Vállalathoz. 2007.
december 30-án történő korengedményes nyugdíjazásáig

Lang Ferencné (1941–2021)

2021. február 20-án, 79 éves korában elhunyt Lang

az Építész Műszaki Osztályon dolgozott tervező mérnök

Ferencné, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nyugdíja-

munkakörben.

sa. 1941. szeptember 12-én született Cecén. 1986.

Temetése 2021. február 19-én, a paksi Jézus Szíve katolikus

január 1-jén vették fel a Paksi Atomerőmű Vállalat-

templomban volt, ahol családja, barátok, ismerősök, volt

hoz. 1996. december 30-án történő öregségi nyug-

munkatársak vettek tőle végső búcsút.

Megyesi György (1963–2021)

díjazásáig a Termelésszolgáltatási Osztályon dolgozott öltözőügyeletes munkakörben.
Temetése 2021. március 2-án, Pakson, a Fehérvári úti temetőben

2021. február 17-én, életének 58. évében el-

volt, ahol családja, barátok, ismerősök, volt munkatársak vettek tőle

hunyt Megyesi György, az Atomix Kft. mun-

végső búcsút.

kavállalója. 1963. augusztus 5-én született
Pakson. 2001. augusztus 1-jén vették fel az
Atomix Kft.-hez. 2021. február 17-én történő

Kónya András (1954–2021)

2021. március 3-án, 67 éves korában elhunyt Kónya

elhunytáig a Primer és Szekunder Szolgáltatáson dolgozott

András, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa.

karbantartó munkakörben.

1954. szeptember 26-án született Pakson. 1986.

Temetése 2021. március 5-én, Pakson, a Fehérvári úti teme-

március 26-án vették fel a Paksi Atomerőmű Válla-

tőben volt, ahol családja, barátok, ismerősök, volt munka-

lathoz. 2007. december 30-án történő korenged-

társak vettek tőle végső búcsút.

Doszpod István (1944–2021)

ményes nyugdíjazásáig a Villamos és Installációs Szerviz Osztályon
dolgozott darukarbantartó villanyszerelő munkakörben.
Temetése 2021. március 17-én, a paksi evangélikus temetőben volt,

2021. február 28-án, 77 éves korában elhunyt

ahol családja, barátok, ismerősök, volt munkatársak vettek tőle vég-

Doszpod István, az MVM Paksi Atomerőmű

ső búcsút.

Zrt. nyugdíjasa. 1944. március 3-án született
Mözsön. 1978. július 1-jén vették fel a Paksi Atomerőmű Vállalathoz. 2003. november

Az atomerőmű dolgozói megőrzik elhunyt munkatársaik emlékét.

GONDOLATOK
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Jellem és tehetség
Prancz Zoltán | Fotó: stock.adobe.com

Végigtekintve az emberiség kiemelkedő tehetségein,
bizony megállapítható: egyáltalán nem törvényszerű,
hogy a kiváló képességek kiváló jellemmel társulnak.
Csupán ízelítőül említve néhány sarkos példát: az irodalomtörténetbe az életen át tartó reménytelen szerelem hőseként és az ennek költői formát adó szonett
„feltalálójaként” bevonuló Petrarca számtalan szeretőt tartott. A korszakváltó verseivel rendkívüli lelki
érzékenységről tanúságot tevő Villon gyilkos és rabló volt. A műveiben az igazságos társadalomért síkra
szálló humanista Locke kora egyik legnagyobb rabszolgakereskedő társaságának részvényeseként tett
szert jelentős jövedelemre. A felvilágosult gyermeknevelés egyik alapművét megíró Rousseau lelencházba adta a gyerekeit. És ha ezek a példák esetleg
avíttnak tűnnének, gondoljunk csupán azokra a szexuális bűncselekményekre, amelyek korunk imádott
színészeiről tudódtak ki a közelmúltban.
Kétségtelen, hogy a tehetségnek komoly súlya van,
ami alatt sokan összeroppannak. A kiemelkedő képességek így vagy úgy, de pszichikai nyomást gyakorolnak birtokosukra, ami gyakran a személyiségük
rovására megy, vagy akár tragikus életútban fut ki.
Idekívánkozik a tálentumokról szóló jézusi példázat
azon részlete, mely szerint a vagyonát szolgái között
elosztó gazda mindenkinek „ereje szerint” adott tálentumokat. Vagyis Istennek – akit a gazda jelképez
– eredetileg gondja volt arra, hogy a tehetség a pszichikai-erkölcsi teherbíró képességhez szabott legyen.
Az is fontos, hogy kivétel nélkül mindenki kapott valamilyen mértékű és jellegű tehetséget. A vázolt idilli
kezdetektől messzire került világunk egyik torzulása
éppen abban nyilatkozik meg, hogy bizonyos típusú –
általában a tömegek által sztárolt – szupertehetségek
gyakran szupergyönge jellemmel párosulnak, vagy
egyenesen kitermelik azt. Másfelől viszont a kevésbé
népszerű vagy mérsékeltebb képességek nem kapnak kellő teret és biztatást, így nem ritkán elsorvadnak, „elásott tálentumokká” válnak.
Tény, hogy a példázat gyökeres szemlélet- és értékrendbeli különbségre világít rá a tehetségről való közgondolkodást és a bibliai eszményt illetően. Ez utóbbi szerint a tehetség ajándék, tehát nem az ember

érdeme (még ha kibontakoztatásában fontos szerep
hárul is rá). Emellett a tehetség szolgálatra adatott,
azaz elsősorban mások építésére, nem pedig a saját
anyagi gyarapodásra vagy népszerűségszerzésre.
A tehetségek rendkívül sokfélék – ezek adják az ideális emberi közösség sokszínűségét. A jellem tekintetében ugyanez a bibliai eszme viszont azonosságot
eszményít, vagyis azt, ha mindenki hasonlóképpen
jellemes. Míg tehát a tehetségek terén gyönyörködtető változatosságot jelent, hogy ki a tudományban,
ki a zenében, ki a gyámolításban, ki a szervezésben, ki
a műszaki dolgokban remekel, addig a jellemre nézve semmiképpen sem gyönyörködtet az abbéli változatosság, ha az egyik igazmondó, a másik hazug, az
egyik becsületes, a másik tolvaj, az egyik jószívű, a
másik irigy, az egyik szeretetreméltó, a másik utálatos.
Jellem és tehetség tehát együtt alkotja a személyiséget, s ezáltal az emberi közösségeknek is ezek az
atomi építőkövei. Nem szabad hát, hogy a kimagasló
tehetség felmentést adjon a jellem kívánalmai alól,
miként az sem, hogy a kevésbé tehetségesek esetleg
kiváló jelleme megbecsülés nélkül maradjon.

