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Dr. Kovács Antal
kommunikációs igazgató

Kedves Olvasók!
Talán nem túlzás azt állítani, hogy a december a legfontosabb emberi kapcsolatok, kötődések hónapja minden évben. A karácsony ma már
nem kizárólag egyházi ünnep, inkább a család, az odafordulás, a közös
pihenés pillanata az év végén. Ezek a momentumok különleges szerepet
kapnak a mostani járványos időszakban. Már a második karácsonynak
indulunk úgy neki, hogy kapcsolataink korlátozottak: elmaradnak az év
végi munkahelyi rendezvények, és meggondoljuk, hogy részt vegyünk-e
bármilyen karácsonyi rendezvényen, vagy hogy látogatásunkkal idős rokonainkat kitegyük-e a járvány veszélyeinek.
Kötődéseink meghatározója egyrészt az emberi természet, hiszen kísérletek tucatjai igazolják, hogy szociális élet nélkül nem tudunk hosszú távon létezni. Másrészt a rendszerező emberi elme ezeken is képes tudatosan dolgozni. Az egymáshoz fűződő kapcsolatok átgondolt alakítására
és javítására az atomerőmű is figyelmet fordít: decemberi lapszámunkban olvashatnak arról, hogyan és milyen munkát végzett a közelmúltban
ezen a területen az Üzemviteli Igazgatóság, bemutatjuk továbbá, hogyan folytatódott az erőmű új munkavállalóit célzó orientiációs program.
Ha pedig karácsony, természetesen szót ejtünk arról, honnan indult, és
mivé lett a karácsony ünnepe az évszázadok során.
Kívánok mindannyiunknak boldog karácsonyt, és békés, vírusmentes
új évet!

4

ÉN, TE, MI

Pszichológiai biztonság a csapatban
Dr. Juhász Márta, Kabai Péter | Fotó: Bodajki Ákos

Ha emberek egy csoportja huzamosabb ideig együtt dolgozik, belőlük alighanem csapat lesz – igen ám,
de milyen csapat. Együttműködő, közös és egyéni sikereket megélő, mindenki megelégedésére szolgáló
csapat? Vagy olyan, amelyben mindennaposak a vérre menő konfliktusok? Esetleg a csapat klikké alakul?
Nagyon nem mindegy, hogy egy-egy munkahelyen melyiket találjuk, a jó hír viszont, hogy a teammunka
fejleszthető. Az erőmű „szíve”, az Üzemviteli Igazgatóság (ÜVIG) két éve úgy döntött, hogy a blokkokon
dolgozó csapatok alakításához profi segítséget kérnek – hogy mi is történik ennek a rendhagyó, hosszú
távú csapatépítőnek a folyamán, azt dr. Juhász Márta pszichológus és Kabai Péter, az Üzemirányítási Osztály vezetője foglalta össze az Atomerőmű magazin olvasói számára.
Azok a szervezetek, amelyekben
a termelés alapvetően csapatmunkára épül, és rendelkeznek
a csapatmunkát leíró modellel, sokkal hatékonyabbak, mint
azok, amelyekben nem dolgozták ki a csapatmunka jellemzőit,
és nem szabták azt rá a szervezeti kultúra jellemzőire. Egy
biztonsági kultúrában végzett
csapatmunkával kapcsolatos kutatásból egyenesen azt az es�szenciális megállapítást emelték
ki, hogy „the better the team, the
safer the world”, azaz minél jobb
a teammunka, annál biztonságosabb a világ, illetve a szervezet,
amelyben élünk és dolgozunk.
Egyelőre nem rendelkezünk egy
olyan teamhatékonyságot leíró
univerzális modellel, amely minden szervezetre érvényes lenne,
ezért minden kultúra létrehozza,
kiérleli saját maga teammunkamodelljét. Amennyiben létezik
átgondolt
teammunkamodell,
úgy a szervezet is tudatosabban
figyel a teamek fejlesztésére és
hatékonyságuk növelésére.

Az ÜVIG vezetésének kezdeményezésére 2019-ben kezdtünk el
egy közös munkát, amelynek célja,
hogy megismerjük a blokkvezénylői csapatok működési jellemzőit,
és feltárjuk azokat a csoportdinamikai folyamatokat, amelyek által
az egyik csapat „sikeresebb”, mint
a másik. Egy csapatot értékelhetünk a teljesítménye, az eredményessége és a hatékonysága
szempontjából, amikért jórészt a
tagok olyan intellektuális képességei felelősek, mint a felfogóképesség, emlékezet, figyelem,
tanulási képesség. Azonban egy
csapat teljesítményét nemcsak a
tagok kognitív, intellektuális képességei, hanem az érzelmi és
szociális kompetenciái is meghatározzák.
A jó teammunka jellemzője az,
amikor a team minden egyes tagja
úgy éli meg, hogy a munkavégzés
együtt könnyebb, mint egyedül.
A TEAM kifejezés angol nyelven
azt jelenti, hogy Together Each
Achives More, azaz együtt mindenki többre képes. A „pszicholó-

giai biztonság” azt jelzi, hogy bizalmi légkörben valódi kapcsolat van
köztük, ami – mintegy „védőháló”–
megtartja a tagjait. A csapatmunkában fellelhető diszfunkció, rossz
működési forma származhat egyrészt magából a team belső struktúrájából, a nem megfelelő működési folyamataiból, mint például
a nem megfelelő kommunikáció,
a rossz légkör, a feszültséggel teli
csend, vagy éppen a hangos vita,
amely nem vezet megoldáshoz;
másrészt származhat abból a környezetből, amelyben a csapatok
szervesen integrálódnak, magából
a szervezetből. Vitathatatlan, hogy
a különböző szervezeti szintű döntések hatást gyakorolnak ezeknek
a teameknek a működésére. Mind
a külső, mind a belső környezetből
kiinduló folyamatokat egyaránt tekinthetjük – a biztonság szempontjából – kockázati tényezőknek,
amelyek elvonhatják a figyelmet,
csökkenthetik a koncentrációt és
a tagok pszichés jóllétét, amelyek
nem megfelelő folyamatokhoz vezethetnek.
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A szervezetnek abban kell segítenie a blokkvezénylői csapatokat,
hogy megtalálják és tudatosan
használják, illetve, ha kell, kialakítsák saját belső folyamataikat, amelyek összességében megerősítik
és stabilabbá teszik őket, miközben a szervezet vezetőinek is el kell
gondolkodniuk azon, milyen döntésekkel, intézkedésekkel tudnák
sikerhez juttatni a csapatokat, mi
által erősödik meg a csapatok belső struktúrája és működési módja.
A munkánk előkészítése során
gazdasági vezetőkkel, ügyeletes
mérnökökkel és majdnem minden
egyes blokkügyeletessel készítettünk interjúkat, és nemzetközi szakirodalmat is feldolgoztuk a
témával kapcsolatban. Ily módon

módját, ezáltal jobban megértve
és a későbbiekben jobban támogatva őket.
A blokkvezénylői személyzet tagjai
a blokkügyeletes, a reaktoroperátor, a turbinafőgépész, a turbinaoperátor és a vezető elektrikus,
akik munkájukat egymással összehangolva végzik, és ezáltal teszik
lehetővé az erőmű biztonságos
működését.
• Alaptétel, hogy mindenki a
műszakban jól ismerje saját
szakterületét, meglegyen a
szükséges szaktudása, majd
tapasztalata. Az előfordulhat,
hogy valaki még nem rendelkezik a szükséges tapasztalattal, vagy a tudása még nem
érett meg ahhoz, hogy mun-

tudják, hogy ki a lassúbb, gyorsabb vagy halkabb tagja a csapatnak. Nemcsak egymásról,
hanem a feladatokról is kialakul a tagok fejében egy „közös
kép”. Ehhez az kell, hogy megismerjék egymás álláspontját
egy-egy feladattal kapcsolatban, amit a rendszeres szakmai beszélgetésekkel tudnak
elérni. A hatékony csapatokra
jellemző, hogy munkavégzést
megelőzően átbeszélik a feladatokat, mert tudják, hogy a
feladat lépéseinek priorizálása
gördülékenyebbé és hatékonyabbá teszi a munkát. Az átgondolt, megfontolt feladatvégzés elősegíti a jó minőségű
munkavégzést. De jellemzően

azokat a kritériumokat gyűjtöttük
össze, amelyek meghatározzák,
befolyásolják a csapatok sikeres
működését az erőműben, majd
ezeket a kritériumokat szem előtt
tartva olyan módszertant dolgoztunk ki, amellyel feltárhattuk és
elemezhettük az erőmű blokkvezénylői csapatainak működési

káját a gyakorlatban is jól végezze. De mindezeket egy jó
csapat képes kompenzálni egy
ideig!
Egy jól működő csapatban
a tagoknak kialakul egy kép
egymásról; ismerik egymást,
és tisztában vannak egymás
képességével, tudásával, azaz

nemcsak a feladat előtt, de az
elvégzett munka után is tartanak megbeszéléseket, amelyekben elemzik és kiértékelik
saját munkájukat, levonva a tanulságokat.
A hatékony csapatokra kevésbé jellemző a hibázás és a hibáztatás. Amikor hibáznak,

•

•
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kiállnak egymásért, és kollektíven vállalják a felelősséget,
miközben tudják, hogy a hibák
megbeszélése és feldolgozása
által fejlődnek, és válnak jobbá
együttesen.
A hatékony csapatmunkában
jól veszik a visszajelzéseket,
mert tudják, hogy e mögött a
jobbá válás szándéka áll. Közös
megbeszéléseiken nemcsak a
hibákat emelik ki, hanem a jó
gyakorlatokat, a pozitív példákat, kezdeményezéseket is.
A visszajelzések akkor érik el
egy kis közösségben a céljukat, ha a közösségben a légkör
pozitív és elfogadó, bizalomteli.
Nagyon fontos jellemzője a hatékony teameknek a kérdező
magatartás, amelyre azért van
szükség, hogy a döntéshozás
ne polarizálódjon egy szélsőséges irányba, amit a szerepkörénél fogva a vezető, azaz a
blokkügyeletes irányként kijelöl. A csapatokban lehetnek
„kételkedők”, akik ellen mernek
állni a többségnek, és lehet,
hogy pont ezáltal hoznak egy
érvényesebb döntést az adott
helyzetben. Ez a viselkedésforma akkor válik zavaróvá, ha
mindezt öncélúan, a feladattól
függetlenül teszik. Az emberek
akkor mernek kérdezni, illetve
kétségeiket, dilemmáikat megosztani, amikor azt érzik, hogy a
csapatlégkör ezt lehetővé teszi,
és nem kell emiatt feszélyezve
érezniük magukat. A fesztelen,
jó hangulatú munkavégzés örömöt ad az embereknek, mindemellett mindenki önmaga tud
lenni, és magabiztosan tud viselkedni, ki tudja önmagát fejezni. A bizalom elérése talán a
legnehezebb feladat a csapat-

munkában, márpedig ahol van
bizalom, ott nincsenek játszámázások!
• A hatékony csapatokban a
tagok elfogadják és tisztelik
egymást. Ehhez nem kell vérszövetséget kötni egymással,
és nem kell egymással szoros
baráti kapcsolatot sem ápolni, de ismerni kell egymás
gondolkodását,
munkához
való hozzáállását ahhoz, hogy
együtt tudjanak működni, és
a feladataikat szakszerűen el
tudják végezni. A csapatmunka során nem spórolható meg
a „megosztott mentális modell” kialakítása egymásról és
a feladatról, amely egyszerűen
segíti a csapatokat a hirtelen
megváltozott körülményekhez
való alkalmazkodásban.
• Végül, de nem utolsó sorban
a blokkügyeletes mint vezető
szerepe emelkedik ki, amelynek befolyásoló ereje van a
fentiekben leírt sikeres csapatmunkában.
Vezetőként
kezdeményező szerepet kell
felvállalnia, és egy olyan elképzeléssel kell rendelkeznie,
amikor újoncként bekerül egy
csapatba, hogy tudja, milyen
csapatot szeretne kialakítani,
és ehhez mit kell tennie. Vezetőként mindenképpen formáló, alakító és kezdeményező
szerepet kell követnie.
Az előzetes kutatásunk eredményeként összeállítottunk egy olyan
pszichometriai mérőeszközt, amely
segítségével feltártuk és elemezhettük az erőmű blokkvezénylői
személyzetének
teammunkáját,
különböző releváns szempontok
alapján. Ezek a szempontok rámutatnak a hatékony együttműködést
serkentő és akadályozó tényezőkre, amely által egy helyzetképet tu-

dunk felrajzolni a műszakok aktuális érzelmi és mentális állapotáról.
A fentiekben összegyűjtött kritériumok mentén kialakítottunk 5 rövid kérdőívet, amely összesen 22
skála mentén „diagnosztizálta” a
műszakokat. A műszakokkal 2020ban kezdetben személyesen, majd
a pandémia miatt az online térben
heti rendszerességgel találkoztunk,
annak megfelelően, mikor volt
az adott műszak a szimulátoron.
A csapatokkal való közös beszélgetést a blokkügyeletessel való négyszemközti beszélgetés követett.
A kitöltött kérdőívek eredményéről ott helyben adtunk visszajelzést,
de ebben az évben is találkoztunk
a blokkvezénylői csapatokkal, és
az ez évi program első részében ismét bemutattuk az eredményeket
az adott blokk és a teljes személyzet eredményéhez viszonyítva, és
egy közös gondolkodás keretében
megbeszéltük az erősségeiket és a
lehetséges fejlődési utakat; a második részében pedig a csapat személyiségvonás összetételével foglalkoztunk.
Ebben az évben az ÜVIG vezetőivel
együtt közösen kidolgoztuk, illetve
pontosan megfogalmaztuk a csapatmunka jellemzőit, amit ebben a
kultúrában „műszaknak” neveznek.
Nem kell a nyelvi szinten megragadnunk, de azt talán mindnyájan érezzük, hogy a „műszak” kifejezés mást
takar, mint a „csapat” kifejezés.
A csapatokat nem lehet a szervezetből kiragadva megérteni, mert a
kultúra részei, akikre hatnak a kultúra elemei, és akik hatnak a szervezeti kultúrára. A szervezetben működő
csapatokat ezért nem lehet izoláltan
kezelni, de mivel fizikailag elkülönülten dolgoznak a blokkvezénylőben,
természetes módon kialakul köztük
egy úgynevezett szubkultúra, a csoportra jellemző norma.
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Dr. Juhász Márta
Dr. Juhász Márta, munka- és szervezet-szakpszichológus, habilitált
egyetemi docens a BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
Ergonómia és Pszichológia Tanszékén. 2007-ben alapította meg a
Team Interakció és Kommunikáció
Kutatócsoportot, amelyben a veszélyes munkakörnyezetben dolgozó teamek alkalmazkodóképességét vizsgálják doktoranduszok
bevonásával. Oktatóként részt vesz
az MBA és a nukleáristechnológiamenedzsment szakmérnöki képzésben, amelyben vezetési ismereteket
oktat, valamint alapítója a Munkaés szervezetpszichológia mesterképzésnek. 2005 óta dolgozik az
ATOMIX Kft. üzlet- és szakágazatainak, elsősorban a Tűzoltási és Kárelhárítási Szakágazatnak, valamint a
Rendészeti Üzletágnak.
„Jelenleg a csoportműködésben
érezhető egyfajta elégedetlenség a
szervezeti intézkedésekkel kapcsolatban, amelyek törvényszerűen, a
külső hatásokból adódóan, változásként bekövetkeznek. A jól ös�szeszokott csapatok szeretnének
hosszú távon berendezkedni, ami
érthető, hiszen a jól működő emberi
kapcsolatok biztonságot sugallnak
a tagok számára. Azonban a nagymértékű fluktuáció, a szakemberhiány ezt ma már nem teszi lehetővé,
amelyhez alkalmazkodni kell, és a
csapatoknak ebben a változó környezetben kell egy stabil kapcsolati
rendszert kialakítaniuk. De hogyan
tegyék ezt? Eddig azzal foglalkoztunk, hogy megértsük a csapatokat, értelmezzük a kérdőívből kijött
eredményeket, és beszélgessünk
az emberekkel, majd a következő
években szeretnénk segítséget is

nyújtani nekik abban, hogy a folyamatosan változó környezethez hogyan alkalmazkodjanak, és hogyan
alakítsanak ki új viselkedéses mintázatokat.
Az érzelmeket nem lehet kiiktatni,
nem lehet nem érezni valahogyan,
mint ahogyan nem lehet nem kommunikálni. Az „érzelmekkel nem vitatkozunk” kifejezésben benne van
a másik ember érzelmi állapotának
megértése és annak elfogadása,
amely egy kapcsolat alapja. Az érzelmek azonban nem dichotómak,
nem arról van szó, hogy „szeretem
– nem szeretem” a kollégámat. A
műszakokban általában „jól kijönnek egymással az emberek”, többen „elviselik egymást”, de ez csak
a jéghegy csúcsa, a víz alatti rétegben fortyognak az indulatok, ami
hosszú távon rombolja az emberek
lelki egészségét, nehézkessé teszi
a napi munkavégzést, és egészségtelen munkakapcsolatokhoz, játszámázásokhoz vezet, amelyben valaki
lelkileg sérülni fog. A bizalmatlanságban nincs konfliktus, mert a felek
nem bíznak abban, hogy pozitív lesz

a megbeszélés kimenetele, ezért inkább nem mondanak semmit.
Úgy gondolom, hogy segíteni kell
az embereknek abban, hogyan
teremtsenek maguk körül olyan
légkört, amelyben ki merik fejezni önmagukat, amelyben képesek
tartalmas vitákat kezdeményezni,
amely akár konfliktusba is torkollhat, viszont onnan képesek építkezni és fejlődni, miközben mindenkiben egy felszabadító, jó érzés
keletkezik. Ez maga a csoda, amikor
egy csapatban a tagok képesek
egymás előtt felvállalni az esendőségüket, amikor nem arra megy el
az energia, hogy elpalástoljanak
valamit, hogy a többiek észre ne
vegyék, hanem amikor ezt fel merik vállalni. Amikor az egyén nyíltan
felvállalja gondolatát, és a többiek
értő figyelemmel meghallgatják és
megértik az álláspontját, onnantól
kezdve jobban kimozdíthatók az
egymásnak ellenálló felek a saját
berögzült álláspontjukból, és innentől válik egységes egésszé a közösség, és érezhető az a bizalmi légkör,
ami körbeveszi őket.”
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Kabai Péter
Kabai Péter a Budapesti Műszaki Egyetem kihelyezett szakán energetikai mérnök diplomát, majd már munka mellett a
BME-n a Nukleáris Technikai Intézet képzésén reaktortechnikai
szakember képesítést szerzett.
Az erőműben 1997-ben primer
köri gépészként kezdte meg
az önálló munkát 1 év ATOMIX
Kft.-s betanulás után. Az üzemviteli műszakos szakmai karrier primer köri főgépész, reaktoroperátor, blokkügyeletes és végül
ügyeletes mérnök beosztásokon
keresztül vezetett. A műszakozásból blokkügyeletesként 2 év
kitekintést tett az Üzemviteli Főosztályon, amikor is főtechnológus beosztásban gazdagította
szakmai tapasztalatait. Két év
után a visszatérést a műszakozáshoz az ügyeletes mérnöki beosztás betöltése hozta. A műszakos
karrier vége 2018 májusában következett be, amikor az Üzemirányítási Osztály (ÜIO) élére nevezték ki osztályvezetőnek. Ebben
a beosztásban sok új dologgal
kellett szembenéznie, mint például a szakemberhiány kezelése,
az utánpótlásképzés és ütemezés feladatai, a műszakos munkarendek krízishelyzethez történő
igazítása. Ezek megoldásában
az atomerőművi technológiai ismeretek és az üzemeltetés szakmai tapasztalatai nem feltétlenül
adtak megfelelő támogatást,
viszont vezetői kihívásként az új
feladatok új motivációt teremtettek, amelyekre az elmúlt időszak
nem várt helyzeteinek a kezeléséhez (pl. pandémia) nagy szükség is volt. Ebben az időszakban

végzett kiemelkedő munka elismeréseként 2020-ban Vezérigazgatói dicséretben, 2021-ben
pedig Miniszteri Elismerő Oklevélben részesült.
„Néhány évvel ezelőtt a vezetői munkám kezdetekor átszerveztem a blokkokon a
blokkügyeletesi műszakokat, ami
akkor nagy port kavart a kollégák
körében. Nagyon nehéz időszak
volt ez mindannyiunk számára, és sajnálom, hogy ott és akkor ez nagyon „felkorbácsolta”
az érzelmeket. Nekem és a vezető kollégáimnak is ez egy nehéz időszak volt, ennek ellenére
mégis olyan motiváció és meggyőződés hajtott bennünket, ami
elkerülhetetlenné tette az akkori lépésünket. Az egyik blokkon
túlságosan összezártak a csapa-

tok, kirekesztő lett a viselkedésük mindazokkal szemben, akik
nem voltak ennek a csoportnak a
részei. A mai tudásommal megértettem, hogy ez a „csoportpolarizáció” jelensége, amikor a
csoporttagok véleménye szélsőségesen egy irányba kezd el mozogni, polarizálódni, és más véleménynek egyszerűen nincs helye
a csapatban. Ezen túl többen
szakmérnöki képzésre jártak, a
túlóraterhelésben is aránytalanságok voltak, így igazságosabb
terhelésmenedzsmentet kellett
kialakítanunk. Abszolút szükségesnek látszott a műszakok ös�szetételét átgondolni, és akkor
csak ez az egy eszközünk volt a
változtatásra. Tudom, hogy ez
akkor nagyon sok emberben feszültséget, dühöt és haragot vál-
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tott ki, de azt is tudom, hogy másokban viszont ugyanez a döntés
elégedettséget és felszabadultságot jelentett. A bosszúság és
a problémában való bennragadás egyfajta „csőlátást” okoz az
emberekben, és ilyenkor nem ismerjük fel a másfajta nézőpontokat, és érzelmileg is elzárkózunk
attól, hogy másokra figyeljünk.
Nagyon sajnálom, ha valakiben
még rossz érzés maradt ebből a
döntésből és változásból adódóan, én is sokat töprengtem rajta,
és rengeteget tanultam az esetből. Azt a tanulságot szűrhetjük
le önmagunk számára, hogy egy
döntés mögött rengeteg pozitív
és negatív érzelem húzódik meg,
és ezzel jobban kell foglalkoznunk a jövőben. Oda kell figyelnünk, és meg kell hallgatnunk
az embereket, legyenek azok
műszakos kollégák, vagy akik az
irodában napi 8 órát dolgoznak
beosztott munkatársként vagy
vezetőként. Továbbá rájöttünk
arra is, hogy a műszak összetételének vizsgálatakor nem elegendő a gyakorlati tapasztalat, hanem szociálpszichológiai tudásra
és csoportpszichológiai ismeretekre is szükségünk van.
Mártival végzett közös program
célja az, hogy a szakmaiságon
túl, kezdjünk el jobban odafigyelni a blokkvezénylői személyzet érzelmi állapotára, figyeljünk
jobban oda rájuk, és segítsük
őket abban, hogy a köztük lévő
munkatársi kapcsolatok még
őszintébbek és gördülékenyebbek legyenek, ami könnyebbé
és feszültségmentesebbé teheti
számukra a mindennapi munkavégzést. A műszakos kollégák közötti kapcsolat határozza meg – a

szakmai tudáson túl –, hogy milyen lesz a csapat hatékonysága.
Ennek a szerepe nem is annyira a
normál üzemvitelben, hanem az
eltérések kezelésében nyer teret.
A mai napig vannak olyan események, amelyek a csapat belső
struktúrájából, a tagok közötti
összhang hiányából, a diszharmóniából erednek, és ezek nem
kívánatos csoportműködéshez
vezetnek. A hasonló szakmai potenciál ellenére vannak csapatok,
amelyek hatékonyak, és vannak,
amelyek kevésbé. Hatékonyság
alatt az ütemezett, tervezett tevékenységek elvégzését értem
úgy, hogy az nem vezet nem kívánt eltéréshez, és nem ássa alá
a csapat hangulatát, sőt akár növeli a köztük lévő bizalmat.
Jelenleg az ÜVIG vezetése és
a műszakos személyzet közötti
együttműködésen van mit fejleszteni, és fontos lenne egy
közös, megegyezésen alapuló
jövőképet felrajzolnunk, amelynek mindnyájan el tudunk köteleződni. Ehhez az szükséges,
hogy mindenki el tudja mondani
saját álláspontját, ezekre figyeljünk oda, és értsük meg egymás mondanivalóját. A közösen
felvázolt „működési modell” az,
ami átsegíthet bennünket ezen a
mostani állapoton. Tisztában vagyunk vele, hogy az atomerőmű
üzemeltetését érintő változások
elfogadása jelenleg nehezen
megy, és ez részben a mi nem
megfelelő vezetői kommunikációnkon is múlik. De önmagában
a vezetői kommunikáció javulása
nem elegendő a változás megértetéséhez,
elfogadásához.
A másik fél nyitottságára is szükség van, és arra, hogy belássák

azt, hogy a változások nem ellenük vannak, és nem kell minden
mögött összeesküvés-elméleteket gyártani. Személy szerint sajnálom, hogy a valós információk
sokszor el sem jutnak hozzájuk,
így ez olyan érzés, mintha elbeszélnénk egymás mellett. Mi arra
törekszünk, hogy a műszak dolgozóit érintő döntésekbe bevonjuk őket, és segítsük azt a
folyamatot, hogy ennyi ember
tudjon egymással beszélni, és
közösen döntést hozni. Ez még
nehezen megy, ezért ritkán érkeznek egyértelmű vélemények,
javaslatok részükről, ugyanakkor
nekünk vezetőként döntenünk
kell. De való igaz, hogy ilyenkor érthetőbb módon kellene a
döntéseink mögött meghúzódó
érveket megmagyarázni úgy,
hogy senkiben se maradjon kétség. A mi dolgunk vezetőként,
hogy megteremtsük a munkavégzés feltételeit, meghalljuk az
emberek szükségleteit, amelyek
kellenek ahhoz, hogy jól érezzék magukat, és hatékonyabban
tudjanak együtt dolgozni.
Ez a mostani projekt sok mindenben megerősít bennünket,
de sok mindenben mi is törekszünk jobbak lenni, és változtatni régi, berögzült szokásainkon.
Van egy kottánk, ami a gyakorlati tapasztalatunk szerint íródott,
de közben sok más ismerettel
bővíthetjük a repertoárunkat.
A blokkvezénylői csapatmunka
fejlesztésén túl ebben az évben
elindult a vezetői tudásmegosztás a blokkügyeletesek körében,
valamint a vezetői kultúrafejlesztés az ÜVIG vezetése és az ügyeletes mérnökök, blokkügyeletesek között.
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A lélek és
a vállalat
Torma Dóra | Fotó: stock.adobe.com
„A lelkem a vállalatot illeti meg” – énekelte Merle Travis a negyvenes években (és utána még sokan), de a
világ azóta szerencsére nagyot változott. Manapság egyre több cég figyel munkatársai jóllétére, részben
azért, mert a teljesítmény ebből adódó javulásának pénzben mérhető előnyei vannak, részben pedig azért,
mert jól képzett, motivált munkaerőt találni – pláne megtartani – nem gyerekjáték. A Paksi Atomerőműben a
kezdetek óta kicsi a fluktuáció, de a „csikócsapat” apránként nyugdíjba megy, a fiatalok pedig más igényekkel, más elképzelésekkel érkeznek, és nem feltétlenül az a céljuk, hogy egy munkahelyen éljék le az életüket.
Júniusi lapszámunkban bemutattuk már az erőmű akkor indult orientációs programját, amelynek célja az
volt, hogy az ide érkező munkatársak minél gyorsabban, rugalmasabban beilleszkedjenek a meglévő munkatársi közösségbe – a három hónapos program olyannyira sikerrel zárult, hogy azóta folytatása is született.
„Az orientáció – vagyis az új belépők beilleszkedésének támogatása – egy olyan, a mai világban már
nélkülözhetetlen tevékenység, ami
sajnos nagyon régóta nem volt
jelen az atomerőmű gyakorlatában (holott évtizedekkel korábbról felbukkantak emléktöredékek
ezt illetően is)” – mesélte Iványi
Krisztina, a Paksi Atomerőmű kommunikációs főszakértője, a program ötletgazdája és megvalósítója.
„A betanuló üzemviteli mérnökök
július–augusztusban megvalósított
orientációs programja igazából tehát egy – szükségszerű – újítás volt,
amibe, úgymond, kísérleti jelleggel
vágtunk bele. Mivel a munkahelyhez való kötődés az első néhány
hónapban alapozódik meg, nem
véletlen, hogy a vállalatok nagy
figyelmet fordítanak erre az időszakra. Különösen ott kap kiemelt
jelentőséget a beillesztés, és az

ennek során történő hangulatmegalapozás, ahol az Y és a Z generáció tagjai adják az új belépők döntő
többségét: róluk ugyanis pontosan
tudni lehet, hogy a munkahellyel
kapcsolatos elvárásaik dobogós
helyén szerepel a jó munkahelyi
légkör (ami értelemszerűen a fogadtatással kezdődik).”
Az Üzemviteli Igazgatóság, a Működéstámogató Igazgatóság és a
Tájékoztató és Látogatóközpont
közös, két hónapos programja
nagyszabású, sok résztvevő közreműködését igénylő, sok helyszínen lebonyolított vállalkozás
volt. „A járvány kapcsán hozott
intézkedések ráadásul tovább nehezítették a szervezést” – árult el
kulisszatitkokat is Iványi Krisztina.
– „A védettségi kártyához kötött
programlehetőségeket
például
szinte teljesen törölnünk kellett.
Ezzel együtt a résztvevőktől és a

közreműködőktől egyaránt pozitív visszajelzéseket kaptunk, úgy a
program információtartalmát, mint
lebonyolítását illetően: természetesen voltak hiányosságok és hibák is
ebben a projektben, ezekből azonban sokat tanultunk, így legközelebb remélhetőleg még sokkal jobban fog sikerülni a megvalósítás.”
„Hasznosnak tartom az orientációs
programot, főleg amiatt, hogy kön�nyebben mozgunk itt bent, meglett
a kellő helyismeretünk a program
végére. Nagyon jól érzem magam a
munkában, úgy érzem, megtaláltam
a helyem” – értékelte Ragoncsa Vivien, betanuló primer köri gépész a
nyári programot. A betanuló turbinagépészek egyike, Feil Rudolf szintén
a személyes kapcsolatok kialakításának lehetőségét emeli ki: „Kedvcsinálónak tökéletes volt, de amint bekerültünk a tényleges mindennapi
rutinba, visszagondolva alig tudom
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felidézni, mit is csináltunk a nyáron.
Persze az előnyei mellett nem lehet
elmenni: személyes kapcsolatokat
alakítottunk ki, lett egy viszonylag
biztosnak számító helyismeretünk,
és megismerkedtünk valamennyi
szakterülettel. A Turbinaosztályon
pozitívan fogadtak a kollégák, jól
indult a beilleszkedés, bár ennek is
még az elején tartunk”.
„A nyári »tesztüzem« sikerén felbuzdulva ősszel a Gazdasági Igazgatóság és a Működéstámogató
Igazgatóság pandémia alatt belépett munkavállalói számára csináltunk egy négynapos orientációs programot” – mondta el Iványi
Krisztina a folytatásról.
A két projekt sikerére alapozva a
cégvezetés úgy döntött, hogy általánosítja az orientációt az erőműben. „Nagyon örülök ennek a
döntésnek, mert úgy hiszem, hogy
a mai világban, amikor a cégek lényegében egymással küzdenek a
számukra szükséges tudású munkaerőért, nekünk is tennünk kell
azért, hogy minket válasszanak, és
tennünk kell azért is, hogy azok,
akik minket választottak, nálunk is
maradjanak” – mondta el a kommunikációs főszakértő. – „Tudom
persze, hogy van olyan vélemény
is, miszerint »régen sem volt orientáció, mégis itt vagyunk«, és örülök
is neki, hogy volt idő, amikor a lojalitás, az elkötelezettség szinte magától – mások példája alapján – alakult ki abban, aki az atomerőműbe
jött dolgozni. Mostanra azonban
a világ teljesen átalakult: erősen
megváltoztak a potenciális munkavállalók igényei és lehetőségei – és
bizony alaposan megváltozott az
atomerőmű munkahelyi közössége és vállalati kultúrája is. Ennek
a sokféle változásnak és igénynek
próbálunk megfelelni azzal, hogy
normál, hétköznapi gyakorlattá
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„Általánosságban is fontosnak tartom az orientációt, de a Gazdasági Igazgatóság esetében most különösen szükség volt erre a programra” — mondta el Sziklai Mariann, a Paksi Atomerőmű gazdasági igazgatója. — „2019 óta
az igazgatóságunkra annyi új ember érkezett, mint amennyi a teljes létszámunk 20%-a, viszont 2020 márciusától idén augusztusig a teljes szervezet
home office-ban dolgozott – magyarán az új kollégák közül sokan nem is
látták az atomerőművet, online kellett őket betanítanunk, és egymást sem
ismerték. Mivel a nyáron zajlott program sikeres volt, így a cégvezetés jónak látta, hogy újabb 60 embernek biztosítsuk ezt a lehetőséget. Nagyon
jó fogadtatásra találtak a programok, örültek az érintettek, hogy végre ismerkedhettek egymással és a vállalattal. Az egyik legnépszerűbb program
a reaktorcsarnokban tett, beöltözéses látogatás volt, ahol Kiss József nagyon emberközeli, érthető előadást tartott a technológiáról, de olyan pillanatokat is jó volt megélni, amikor például a beszerzők felismerték a saját
munkájuk eredményét az üzemi területen, rájöttek, hogy egy-egy tárgy, ami
számukra papíron létezett, csakugyan ott van.”
„Szeretnénk, ha a jövőben is lennének hasonló programok az új belépőknek” — tette hozzá Sziklai Mariann. — „Fontos, és nagyon sokat számít az
ember munkájában, ha azonosulni tud a szervezettel, tudja, hogy miért dolgozik – az atomerőművet pedig ehhez látni kell személyesen, mert akkor
érzékelhető csak a technológia komplexitása, tiszteletet parancsoló volta.”

szeretnénk tenni a beillesztést –
ehhez azonban egyrészt érzékenyítenünk kell a szervezetet, hiszen
ők lesznek a befogadóközeg, másrészt képeznünk kell azokat is, akik
első körben kapcsolatba kerülnek
az új belépőkkel. A következő lépésünk orientáció témában most
az lesz, hogy a csoportos beilleszkedési támogatás menetrendje
mellé kidolgozzuk az egyénileg
érkezők orientálásának metódusát
is: ez azért nélkülözhetetlen, mert
pont az első pár hét a legnehezebb az újak számára, akkor igénylik a legtöbb támogatást és odafigyelést. Nem tehetjük meg, hogy
»összevárunk« 2-3 hónapnyi embert, csak hogy kevesebb dolgunk
legyen. Én biztos vagyok benne,
hogy erre is fogunk megoldást találni, hiszen valamiféle beillesztési
támogatás szükségszerűen végbemegy minden esetben úgy is,
ha az nincs rendszerszintűen szabályozva és deklarálva: mert min-

den szervezetben akad valaki, aki
segítő kezet nyújt a tanácstalan új
kollégának, akitől lehet kérdezni és
segítséget kérni, aki segíti a munkafeladatok betanulását, begyakorlását. Ebből az »öntudatlanul«
is létező gyakorlatból szeretnénk
egy látható, azonnal felismerhető
és elérhető rendszert létrehozni,
amelynek működése lényegében
automatikus lesz, amint egy új kolléga belép a kapun. Fontosnak tartom annak hangsúlyozását is, hogy
az új belépők beilleszkedésének
támogatása nem egy új kiváltság
létrehozása, amiből a régóta itt lévők kimaradnak: ez egy olyan hiányosságunk szükségszerű pótlása,
amivel igyekszünk felvenni a lépést
a munkaerőpiac más szereplőivel
annak érdekében, hogy biztosítani lehessen az atomerőmű számára
szükséges állományt, ezzel pedig
csökkenjen valamelyest az itt dolgozók – a természetes fogyás okán
növekvő – leterheltsége.”
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Kétséges
örökség

Hárfás Zsolt | Fotó: stock.adobe.com
Angela Merkel 16 évnyi kormányzásának politikai örökségét és a Németország határain messze túlmutató gazdasági hatásait még sokan és sokat fogják elemezni, ezért most csak a leghosszabb ideig
hivatalban lévő német kancellár energetikai, energiapolitikai döntéseinek következményeire térek ki.
A fizikus végzettségű, kvantumkémiából doktorált politikus akár „klímakancellárként” is bevonulhatott
volna a német és egyetemes történelembe, ám az atomerőműveket leállító és időjárásfüggő megújulók részarányát drasztikusan növelő Energiewende óriási kudarc. A zöldenergia támogatása miatt
ugyanis elképesztően magas a lakossági áramár, emellett a klímacélok elbukása, a megújulók ellenére növekvő környezetszennyezés, és ennek következtében évi 1100 ember idő előtti halála jellemzi a
mostani helyzetet, ráadásul a német ipar bizonyos ágazataiban a hanyatlás jelei mutatkoznak, egyre
több német cég és munkahely „vonul ki” az országból. Mindez Angela Merkel kormányzásának rövid
energiapolitikai mérlege.
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Minden jól kezdődött,
de aztán valamit nagyon
elrontott a nagypolitika
Németország az elmúlt évtizedekben folyamatosan növelte a
megújuló energiaforrások arányát.
A szinte az egész országot elborító szél- és naperőművek száma
növekedett leginkább az óriási
állami szubvencióknak köszönhetően. A klímavédelmi célkitűzések
teljesítése érdekében 2010 szeptemberében a német kormány

hozzájárult a német atomerőművek üzemidejének meghosszabbításához.
Angela Merkel persze „beárazta” ezt a lépését is – a jórészt már
amortizált atomerőművek üzemeltetőinek extraprofitjából a költségvetés is jókora részt szeretett
volna lecsípni extra adók formájában – mintegy 20 milliárd euró
összegben. A befolyó pluszadókból – nem túl meglepő módon – a
megújulókat kívánták támogatni.
2011-ben azonban kapóra jött a
sajnálatosan súlyos atomerőművi
baleset Fukushimában. Az egekbe korbácsolt atomellenesség az
irreális félelmekre fogékony német
társadalomban megtette a hatását. Ennek nyomán 2011. március
14-én megszületett a döntés a német atomerőművek 2022 végéig
történő bezárásáról, valamint a
nap- és szélerőművek erőltetett
ütemű fejlesztéséről. Mindez súlyos következményekkel járt Németország számára, de hatásai
egész Európára kiterjednek.
Az Energiewendeként emlegetett energetikai kísérletről mára
kiderült, hogy totális zsákutca. Európában ma rekordmagasak a német áramárak (a magyar lakossági
ár háromszorosa). Ezt az okozza,
hogy az irdatlan összegű, a megújuló energiaforrások fejlesztésére
szánt átláthatatlan támogatásokat
a lakossági fogyasztókra terhelik.
Csökken a német ipar versenyképessége, és az Energiewende melletti legnyomósabb érv – a számolatlanul a megújulókba öntött pénz
– nem hozta el a klíma-Kánaánt.
Éppen ellenkezőleg! A rendszerbe integrált szél- és naperőművek
miatt növelni kellett a gázerőművi
kapacitást is, ami akkor szükséges,
ha nem fúj a szél és/vagy nem süt
(eléggé) a nap. Az ország nem tud-
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ja nélkülözni a szénerőműveit sem,
ami a terjeszkedő bányák miatt
falvak lerombolásával, természetpusztítással is jár.
Németországban a hagyományos
erőművekből (szén-, gáz- és atomerőmű) származó villamosenergiatermelés 2021 első hat hónapjában 20,9%-kal nőtt (!) 2020 első
feléhez képest. Összességében a
szén, a földgáz és a még működő
atomerőművek 2021 első felében
a német energiamix 53%-át tették
ki. A hagyományos források közül
a legdominánsabb ráadásul pont
a szén volt az első félévben, ez ös�szesen 27%-kal részesült – miközben a szélenergia aránya a tavalyi
29%-ról 22%-ra csökkent!

Amikor a megújulók
„lepihennek”
Teljesen egyértelmű, hogy időjárásfüggő megújulókkal nem lehet
az ellátásbiztonságot garantálni.
Erre jó példa, ha megnézzük, hogyan alakult például 2021. szeptember 28-án este 7 óra körül a
német villamosenergia-termelés
összetétele. Az adott időszakban
a nap- és szélerőművek beépített,
közel 120 000 MW kapacitásából
alig 2000 MW áll rendelkezésre,
hiszen a naperőművek termelése
már nulla volt, és nem fújt a szél.
Ez kevesebb, mint a beépített kapacitás 2%-a! Szerencsére a még
üzemelő klímabarát német atomerőművek 100%-os szinten üzemeltek, miközben a szénerőművek
biztosították a termelés közel 50%át, de szükség volt a gázerőművek
termelésére is. Merkel ezért is ragaszkodott foggal-körömmel az
Északi Áramlat 2 földgázvezeték
megépítéséhez, hiszen földgáz
nélkül nagyobb áramszünetek lennének.
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ÉN, TE, MI
sének kismértékű növekedése
is csupán a bővülő kapacitásnak
tudható be.
Ennek oka e két villamosenergiatermelési mód jelentős időjárásfüggősége.
Németországban
2021 elején a nap- és szélerőművek csak a töredék kapacitásukra
voltak képesek a tartósan szélcsendes és felhős időjárás miatt.
Az adott időszakban a hiányt és az
emelkedő villamosenergia-igényt
az import mellett az atomerőművek többlettermelése (+7%), valamint a szén- (+38% +18 TWh) és a
gázerőművek termelésének (+10%
+2 TWh) felpörgetése tudta csak
fedezni. Mi több, a hiány miatt
korábban már leállított szénerőműveket ismét termelésbe kellett
állítani.

80

Sokatmondó az a tény is, hogy
2020 első félévében az áramtermelésben a megújulók részaránya
55,8% volt, de ez 2021 első félévében csak 47,9%-ot tett ki, pedig
közben a nap- és szélerőművek
beépített kapacitásai jelentősen
növekedtek. Konkréten az adott
időszakban a német szélerőművek termelése 20%-kal esett vis�sza, és a naperőművek termelé-
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Közben csak Franciaországból
3000 MW import érkezett Németországba, amelynek döntő részét
atomerőművek termelték meg.
Import nélkül Németország egyszerűen sötétségbe borult volna.
Nem mellékesen a francia áramtermelés csupán 55 g/kWh széndioxid-kibocsátással járt, miközben a németeknél ugyanez az
érték 543 g/kWh volt…

A németországi nap- és szélerőművi kapacitások és a villamosenergia-termelés
2020 első és 2021 első félévének megoszlása

A klímavédelem
kudarcának ára – évi 1100
emberélet
A növekvő fosszilis termelésnek
súlyos következményei vannak,
hiszen csak ebből kifolyólag 2021
első felében 20 millió tonnával
több szén-dioxid került a légkörbe. Ez mintegy 25%-os növekedést
jelent a tavalyi év első félévhez képest. Ha pedig az egész évet nézzük, akkor 47 millió tonna széndioxid-kibocsátással
számolhat
Németország a fosszilis részarány
növekedésével, ami rekordértéket
jelent 1990 óta. A többletkibocsátás ráadásul a magas szén-dioxidkvóta ára miatt tovább növeli a villamos energia árát is.
Sokatmondó tény, hogy Németországban 2020. május végén
Észak-Rajna-Vesztfáliában üzembe
helyezték az új Datteln 4 szénerőművet. Az új szénerőmű ráadásul
importszénnel fog üzemelni. Elgondolkoztató, vajon mennyire

ÉN, TE, MI
nevezhető észszerűnek az a lépés,
hogy a klímabarát atomerőműveket leállítják, helyettük új szénerőművet adnak át, és növelik a gázerőművek termelését.
Arról nem is beszélve, hogy 2008ban 140 TWh klímabarát villamos
energiát termeltek a német atomerőművek, amely érték az utolsó blokkok 2022. december 31-i
bezárását követően 0 lesz. Ha az
összes atomerőmű helyett szénerőműveket zártak volna be, akkor csak ebből kifolyólag évente
mintegy 115 millió tonnával tudta volna csökkenteni Németország a kibocsátásait. A német
energiapolitika egyik legtragikusabb következménye, hogy a leállított atomerőművi blokkok helyét fosszilis erőművek veszik át.
Egy amerikai tanulmány szerint az
általuk okozott (többlet)légszen�nyezés évi 1100 ember idő előtti
haláláért felelős.

A német kohászat már
menekülőre fogta
A Stahl-Holding Saar (SHS) vezérigazgatója arról beszélt, hogy a
német acélipar nagy kockázattal
kénytelen szembenézni. Az éghajlati célok miatt az acéliparnak
át kell állnia a zöldvillamosenergiaalapú acélgyártásra. Ehhez éppen
csak a zöldáram és a szükséges
távvezetéki összeköttetések hiányoznak, emiatt megkezdődött a
cégek „elvándorlása”, az energiaigényes termelőkapacitások delokalizációja. Csak az acéliparnak
országosan éves szinten közel 130
TWh zöld-villamosenergiára lenne szüksége – a nap 24 órájában
– a szabályozás miatt, de ez nem
áll rendelkezésre. Ez a mennyiség
a hazai éves villamosenergia-fogyasztás közel háromszorosa.

Mindezek a bizonytalanságok
most arra késztették a céget,
hogy helyezze át az acélgyártást
a szomszédos Franciaországba,
ahol klímabarát atomerőművek
termelik az áramot. Ezért az SHS
két acélművet is vásárolt Franciaországban.

Rossz volt az igénybecslés
További súlyos problémaként jelentkezik, hogy a német kormányzat rosszul tervezte meg a jövőbeli
villamosenergia-igényeket. Hiába
hirdetik a zöldek, nem csökken az
áramfogyasztás. Sőt… 2030-ra a
hivatalos előrejelzés összesen 580
TWh volt, de a német kormány a
szigorúbb klímavédelmi célok, az
e-mobilitás és a hőszivattyúk további térnyerése miatt már inkább
650 TWh-val számol, az iparág
előrejelzése pedig 700 TWh, vagy
akár ennél is magasabb. Mindezt
úgy kellene kielégíteni, hogy 2030ra az áramtermelés 65%-a klímabarát legyen. Ez az igazi fából vaskarika. A német válasz erre – még
több megújuló a rendszerben.

Európai drámai hatások
a német energiapolitika
tükrében
Európa most szembesül azzal, hogy
nem lehet évtizedeken át büntetlenül olyan energiapolitikai döntéseket hozni, amelyeket nem szakmai
szempontok diktálnak. A helyzet
katasztrofális: egekben az energiaárak, miközben az ellátási gondok
kárvallottja a nyugat-európai lakosság. Az okok között leginkább
az ellátásbiztonságot biztosítani
nem képes erőltetett mértékű időjárásfüggő megújuló kapacitások
építése, alaperőművek leállása és
a gázhiány említendő.
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Az idén alig termelő, időjárásfüggő megújulók féktelen rendszerbe
állítása miatt az egekbe szöktek a
nyugat-európai áramárak. Merthogy amikor nem süt a nap és nem
fúj a szél, drága szénnel és gázzal
kell áramot termelni, különösen,
ha az olcsón és klímabarát módon
termelő atomerőművek kiesnek,
mint például Németország esete
is jól példázza. 2021 első félévében a szélhiány miatt jelentősen
lecsökkent a szélerőművek termelése miközben a szén- és gázerőművek termelése folyamatosan
növekedett. Ez tovább növelte az
árakat és természetesen a szén-
dioxid-kibocsátást is.
Ráadásul gázhiány van, a gázárak
pedig csúcson vannak. Ebben a
helyzetben a gázerőművek sem
képesek névleges teljesítményen
üzemelni, hiszen csak drágán tudnak termelni, ezért inkább a szénerőművek teljesítményét növelik.
Ugyanakkor egyes német szénerőművek már annyira csúcsra jártak,
hogy elfogyott a szén… A tél pedig még rosszabb lehet, hiszen ha
nem lesz elegendő szén sem, akkor a német áramellátás még kritikusabb lesz, különösen azért, mert
politikai alapon idén újabb három
atomerőművi blokkot állítanak le,
amelyek szerepét valójában csak a
gáz- vagy szénerőművek képesek
átvenni…
A megoldás nyilván az atomerőművek rendszerben tartása
lenne, de a német politikai realitás ezt aligha engedi. Ez Merkel politikavezérelte energiapolitikájának az öröksége. Egy
olyan energiapolitika, amely
átírta és várhatóan a jövőben is
átírja a szakmai, klímavédelmi
és ellátásbiztonsági érveket.
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A karácsony nyomában
Kanczler-Thuróczy Zsuzsanna | Fotó: stock.adobe.com

A karácsony a kedvenc ünnepem, és minden évben már hetekkel előtte elkezdek készülődni. Bármennyire is szeretem ezt a meghitt ünnepet, rá kellett jönnöm, hogy keveset tudok a vele kapcsolatos szokásokról, történetekről, hiedelmekről és a szimbolikus tárgyak eredetéről. Kutatásaim során sok érdekes
dologra bukkantam, amelyek közül most néhányat bemutatok.

Karácsonyi dalok
A Csendes éj volt a második dal a
világon, amit rádió játszott (az első
egy Händel-dal volt), az UNESCO
pedig kulturális örökségnek nyilvánította. Szövegét Joseph Mohr
osztrák pap írta, a dallamot pedig
Franz Xaver Gruber szerezte egy
éjszaka alatt gitárkíséretre, mert
a templomban, ahol másnap felcsendült a dallam, elromlott az

orgona. A bemutatóra 1818. december 24-én került sor, az ennek
helyet adó templomot azóta már
lebontották, helyén a Csendes éj
kápolna áll.
Az első világháborúban tűzszünetet rendeltek el azért, hogy a
szembenálló felek karácsony estéjén együtt elénekelhessék ezt a
dalt.
A világon a legnépszerűbb karácsonyi dal a „Jingle Bells”, még az

űrben is énekelték. 1965 decemberében a Gemini 6 két űrhajósa
megviccelte a földi űrállomást,
mikor ismeretlen eredetű tárgyat
azonosítottak útjuk során, és miután kiderült, hogy átverésről van
szó, csengettyű- és harmonikakísérettel énekelték el a Jingle
Bellst. A dalt egyébként hálaadásra írták, ezért lehet az, hogy egyszer sem szerepel benne a karácsony szó.
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Fagyöngy alatti csók
Habár nálunk kevésbé, de sok országban népszerű szokás a fagyöngy alatt csókot váltani. A legenda úgy tartja, hogy ha valakit
karácsonykor megcsókolnak e növény alatt, annak szerelme örökké
tart. Ennek alapja a skandináv mitológiáig nyúlik vissza. A történet
szerint minden istenek atyjának,
Odinnak és Frignek, a házasság
istennőjének gyermeke született,
Baldr. Frig egyik álmában fia halálát látta. Azért, hogy ez soha ne
következzen be, minden növényt
és állatot megkért, hogy ne bántsák gyermekét, azonban a fagyöngyről megfeledkezett. Mikor
a fiú felnőtt, az istenek bált rendeztek, ahol Loki, az ártó isten
egy fagyöngyből készült dárdát
adott Hod, a vak isten kezébe, aki
eldobta azt, és megölte Baldrt.
Az istenek megengedték a megtört anyának, hogy megbüntesse
a fagyöngyöt. Könnyei a növényre
hullva apró fehér bogyókká változtak, majd amikor vigasztalásképpen megcsókolták az arcát,
megbocsátott. A mondás szerint
a fagyöngy alatti csókkal tehetnek tanúbizonyságot az emberek
a szeretetükről és a megbocsátásról.
A rómaiak számára is szimbolikus
jelentése volt a fagyöngynek: úgy
gondolták, hogy e növény alatt
összetalálkozó ellenségek megbocsátanak egymásnak, és összeölelkeznek.

A karácsonyfa
Az első karácsonyfát a legenda
szerint 1536-ban Luther Márton
állította. Ha így volt, ha nem, az
biztos, hogy a karácsonyfa-állítás
szokása a Német-Római Biroda-

lomból ered, ekkor még csak az
udvaron világították ki a fákat. A 17.
századtól már bent a házakban is
találkozhatunk szépen feldíszített
fenyőkkel. Amikor Viktória király-

nő feleségül ment a német Albert
herceghez, Angliában is elterjedt
ez a szokás. Amerikában pedig
ezt követően vált divattá, amikor
az Illustrated News 1846-ban fo-
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tókat közölt a windsori kastélyban
álló feldíszített karácsonyfákról.
Magyarország Amerika előtt járt a
karácsonyfa-állításban. Itthon mézeskaláccsal és aszalt gyümölcsökkel díszítették őket.
1947 óta minden évben küldenek
Oslóból egy karácsonyfát Londonba hálájuk jeléül, amiért segítettek
nekik a világháborúban.
A fenyőfa szinte minden része ehető, tűlevelei rengeteg C-vitamint
tartalmaznak, általában teát készítenek belőlük, a tobozokból pedig
lekvár készíthető.

Kracsun vagy kerecsen
Mindig is foglalkoztatott, hogy a
magyar nyelv karácsony szava honnan ered, és a világban a sok el-

nevezéstől eltérően nálunk miért
ilyen sajátságos a kifejezése.
Két uralkodó elmélet van ezzel
kapcsolatban. Az egyik a szláv eredetre utal, mely nagy valószínűséggel bolgár közvetítéssel került a
magyarba. Bizonyos bolgár nyelvjárásokban a „kracsun” szó a téli és
nyári napfordulót jelenti, és az azt
körülvevő napokat, ami ugyebár
megegyezik a nálunk is meglévő
karácsony környéki ünnepekkel.
Az 1556 előtt készült Kassai kódex
– amelynek hitelességét néhány
kutató vitatja – szerint a kerecsen
vagy kerecseny szóból származik,
amely leírja, hogy ebben időszakban röptették eleink a vadászsólymaikat. A kerecsensólymot a fény
madaraként tisztelték, és úgy képzelték, hogy röptetésével az em-

beri lelkek is közelebb kerülnek a
fényhez. Ezt az eseményt komoly
ünnepi szertartás követte, hiszen
a téli napforduló az ősi magyar hitvilág szerint a sötétség, a sötét erő
kiteljesülésének vége, és ezt követően kell megszületnie a fénynek.
Természetesen nem célom senkit
meggyőzni bármelyik karácsony,
szóval kapcsolatos eredetmondáról, mert keresésem során is igen
sok, egymásnak ellentmondó magyarázattal találkoztam, azonban
egy dologban egyetérthetünk.
Bárkinek bármilyen elképzelése
van a karácsonyi ünnepek kialakulásával kapcsolatban, az ünneplés
fő szimbóluma a szeretet, amely
mindenhol megjelenik, és mindannyiunk szívében ennek az érzésnek kell eluralkodnia.
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Mikulásvirág
Biztos sokan láttak már mikulásvirágot, amely színpompás megjelenésével a karácsonyi ünnepek egyik népszerű, szimbolikus
növénye. Az érdekessége, hogy
akár négy méter magasra is megnőhet, de különböző nemesítési
eljárásoknak köszönhetően napjainkra már bokrosabb növésű és
lényegesen dekoratívabb, ellenállóbb, mint a korábbi évek cserjeként ismert növényei. Ahogy
gyönyörködünk a virágban, kön�nyen elképzelhető az a kis történet, mely szerint gyomnövényből
dísznövénnyé történő átmenet a
következőképpen zajlott.
A legenda szerint réges-régen
két mexikói testvér, egy kisfiú és

egy kislány nagy szegénységben
éltek. Karácsony közeledtével
egyre több ünnepség, mulatság
és felvonulás volt a falujukban,
sőt a helyi templomban még egy
jászolt is felállítottak, és benne a
bölcsőben egy Jézust szimbolizáló kisbabát is elhelyeztek.
A környékbeli gyermekek előszeretettel látogatták a helyet,
és díszes ajándékokat, gyönyörű
virágokat vittek neki.
A két testvér is szeretett volna
ajándékot vinni, de mivel olyan
szegények voltak, hogy gyakran
élelemre sem futotta nekik, így
nem tudtak versengeni azokkal
a környékbeli gyerekekkel, akik
egymást túllicitálva mesélték,
hogy ki milyen értékes ajándékot vitt Jézusnak. Hőseink elha-
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tározták, hogy karácsony napján
korán indulnak a templomba, az
út szélén talált növényekből állítanak össze egy csokrot, és azt
helyezik a jászolba. Így is tettek,
ám a sorra odaérkezők kinevették, kigúnyolták a meglehetősen
puritán ajándékot és készítőiket.
A két kisgyermek szeme megtelt könnyel, és nagyon elkeseredtek, hiszen ők a szívük összes
szeretetéből hozták az ajándékot. Ám ekkor csoda történt, és
az útszéli gazok gyönyörű csillagformájú, vörösen ragyogó
virággá változtak, és mindenki
döbbenten nézte szépségüket.
Ez a csoda bemutatta azt, hogy
szeretetet mint ajándék a legkedvesebb Jézus és mindannyiunk számára.

20

ÜNNEPI KÖTELÉK

„…a szeretet átvisz az életen…”
Franckó Klára | Fotó: saját archívum

Én nem jártam bölcsődébe… A dédimamám vigyázott rám életem első három évében, így nem meglepő, hogy hamarabb tudtam a „Keresztények, sírjatok”-ot, mint azt, hogy „Boci, boci tarka”. (Nem
mintha ez a káromra vált volna.) Ő volt az életemben az első olyan személy, aki – ha úgy tetszik – a keresztény alapokat megismertette velem. Nem volt olyan nap, hogy ne forgattuk volna az imakönyvet.
Imádkoztunk és daloltunk önfeledten, pedig a katolikus imádságok és szent énekek nem feltétlenül vidámak. Egy biztos, nálam beakadt valami. A mai napig szeretem a zenét, és bár kevesen tudják rólam,
de a keresztény dalok – legyenek azok régi egyházi énekek vagy mai keresztény könnyűzenei művek – a
gyengéim. Vagy végigsírom vagy végigtáncolom őket, de egy biztos, lenyomatuk ott marad a lelkemen.
A dédimamámat a nagymamám
követte, akire tudtam számítani
a „hiteles hit” tekintetében. Sosem hagyott volna ki egy szentmisét sem, és olyan áhítattal
tudott imádkozni, amelyet soha
nem feledek el, hiszen engem is
számtalan alkalommal magával
vitt a templomba. Biztos vagyok
benne, hogy ő ott érezte igazán jól magát: a fenséges falak
között, a gyertyák fényében, a
padban, összekulcsolt kezekkel… leborulva. Ez az alázatossága, az őszintén megbocsátani
tudása és a mindenki felé áramló szeretete az egyik legjobb
emberré tette a világon. Tavaly
búcsúztunk el tőle, akkor ért véget a földi élete, de egészen biztos vagyok benne, hogy „Táncol
a Menny”, hiszen ő ott van.
Ahogy visszaemlékszem a középiskolás éveimre, inkább volt
szappanoperába illő az életem, mintsem kiegyensúlyozott.
Megfordultam jó néhány gyülekezetben, dicsőítő rendezvényen, istentiszteleten, misén…
Kerestem a jó Istent, szomjaztam rá, szükségem volt az általa

adott biztonságra. Tudom, hogy
az útkereséseim közepette mindig megtartott. Mindig – még
amikor távolabb is érezhetett
magától – ott hordozott a tenyerén, átsegített a nehézségeken,
megbocsátott, szeretett, és ez a
mai napig így van.
Pongi, a kisfiam halmozottan sérült kisgyermekként jött a világra, és most már egészen biztos
vagyok benne, hogy azért, hogy
az utamon kapjak magam mellé
egy igazán különleges, szeretetteli segítőt és tanítót, aki szintén
hisz, akit az ő elmondása szerint
álmában az angyalok puszilgatnak, aki a Mennyországról teljes
természetességgel beszél, aki
imádkozik, és úgy énekli Pintér
Béla dalait, hogy az gyógyír bármire. Pintér Béla ugyanis a mi
kedvenc keresztény/keresztyén
énekes-zeneszerző-dalszövegírónk.
Néhány éve, egy paksi koncertje volt az első, ahol találkoztam
vele és a zenéjével. Jóformán
sírtam mindvégig, de biztosan
tudtam, minden porcikámban
éreztem, hogy megérkeztem.

Vele, vagy – inkább úgy mondanám, hogy – általa jött az
igazi áttörés az életembe. Igazán ÉLEK! Mi tehát azóta így,
az ő szavaival (dalaival) imádkozunk nap mint nap. Van, hogy
hallgatjuk, megint máskor csak
úgy énekeljük őket acapella, de
Pongi például nagyon ügyesen
bele szokta fogalmazni a számára megerősítő, léleksimogató
mondatokat a saját mondandójába. Pintér Béla a lehető legközelebb tudja hozni felnőtthöz
és gyerekhez egyaránt a vallást,
melyre – úgy gondolom – hatalmas szükség van a mai világban
(is).
Nos, számomra egyértelműen ő
az az ember, aki Isten igéjét oly’
módon tolmácsolja, hogy minden egyenesbe kerül tőle. Arra
bíztatom e sorok olvasóit, hogy
lássák meg a Csodát! Karácsony
tájékán talán ez egy kicsit kön�nyebb… ott lapul ugyanis a szeretetteli szavakban, a megnyugtató, boldog érzésekben, az
összefonódó kezekben… Szeretettel kívánok békés ünnepet
Mindannyiuknak!
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Találkozások
–– Mikor érezte először, hogy ez lesz az útja?
–– Már kisgyerekként éreztem „valamit”. Persze,
nem tudtam mit jelent ez az érzés, de jó volt énekelni, dalocskákat költeni, elvonulni olykor a világ
elől. A „Titkos hely” c. dalomban írok erről a megtapasztalásomról. Később, felnőttként vált egyértelművé számomra az út, de nem az én keresésem
eredményeképpen. Sokkal inkább Ő talált meg engem, mintsem én Őt. Azt mondja magáról: „Én vagyok az út…”, a Vele való találkozás mutatta meg az
utat. Ő az én utam.
–– Honnan merít inspirációt a dalaihoz?
–– Nagyon fontosak az életben átélt sikerek, kudarcok, az örömök, nehézségek… Ezek mind-mind beépülnek a dalaimba, ezektől válik életszagúvá a dolog. De ezek csak adalékok, amelyek a végeredmény
egyedi megszólalását adják. Minden szerzeményem
igazi alapja az, hogy abban hiszek, engem a Mennyország inspirál. A bennem (és egyébként mindan�nyiunkban) ott rejlő isteni rész az én igazi motiváló
erőm.
–– A zenéi és szövegei egyértelműen működnek
minden korosztály tekintetében. Van-e ebben tudatosság?
–– Isten az, aki működik. A Biblia szerint gyerekek,
sőt, csecsemők szája által is dicsőséget szerez magának. Megérint kicsiket és nagyokat. Csecsemőket és
aggastyánokat. Én nem teszek mást, csak elmondom
(eléneklem) milyen Ő. Csak felhívom a figyelmet,
csak reflektálok. Ha dalaim kapcsán hit ébred valaki
szívében, az hatalmas öröm és megtiszteltetés. De az
én munkám ott véget is ér. A hit jogán Isten teret
kap. Szelleme azonnal akcióba lép, felemel, bekötöz,
inspirál. Ő végzi a munkát. Ő az, aki működik – ha
engedjük Neki – minden korosztály tekintetében.
–– Melyik az a dal, amely nélkül nem múlhat el koncert?
–– A válasz egyértelmű: ez a dal a „Homokba írva”.
Ha én esetleg kihagynám a repertoárból, akkor a
hallgatóság emlékeztet. Ez a dal, bár már 15 éves, de
mind a mai napig sokak szívébe betalál. Mondanivalója, üzenete mindig aktuális. A megbocsátás életbe vágó fontosságára hívja fel a figyelmet. Ahogyan
azt az Úrtól tanult imában is mondjuk: „…és bocsásd

meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk
az ellenünk vétkezőknek…” – súlyos szavak. Van még
mit tanulnunk.
–– Amikor önt látom, kiegyensúlyozott, vidám… Bizonyosan vannak nehéz időszakok is. Mi az ön receptje ezek átvészelésére?
–– „Készek legyetek számot adni a bennetek lévő
reménységről” (1 Pét. 3:15). Ez a készenlét néha erőfeszítést igényel. Nem engedhetem meg magamnak azt a luxust, hogy majd ahogy esik, úgy puffan.
Szolgálataimban minden esetben nagyon tudatosan
törekszem arra, hogy az üzenet semmilyen körülmények között ne sérüljön, ne torzuljon. Ez felkészülést,
odafigyelést, koncentrációt igényel, de ezen túl,
valami sokkal fontosabbat: szeretni kell az Embert.
Szeretem az embereket. Ez az alapja és hitelesítője
mindannak, amit a színpadon képviselek. Az esetleges nehéz időszakok átvészelése műhelymunka, az
sohasem kerülhet mások szeme (szíve) elé. Oda már
úgy kell kiállnom, hogy rendben vagyok. Egyébként
meg nincs receptem. Ez a „rendben vagyok” nem
mindig azt jelenti, hogy győztem. Van, hogy sikerül
kijönnöm egy-egy nehézségből, és van, hogy belebukom. Az tesz kiegyensúlyozottá, hogy tudom: Isten a völgyben is ugyanaz a Hűség és Szeretet, mint
a hegyeken…
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Féltő gondjaidra bízom
Gyöngyösi Petra | Fotó: saját archívum, stock.adobe.com
Az óvodaérett gyermek szobatiszta – nemcsak nappal, ébrenlét alatt, este, alvásnál is –, önállóan étkezik, vetkőzik, rendelkezik kifejezőkészséggel – meg tudja értetni, hogy mit szeretne, például: éhes,
szomjas vagy éppen a mosdóba kell mennie –, lelkileg is érett, elfogadja anyja távollétét. Természetesen
nemcsak a fenti jellemzők és néhány kőbevésett szabály, ami mindent elárul a gyermekekről, a közösségbe való beilleszkedésükről, ez annál sokkal-sokkal komplexebb és bonyolultabb dolog. Ezért, hogy
teljes képet alkothassunk, esetleg ily módon is sok hasznos információhoz juthassunk, mind az elméleti, mind a gyakorlati kérdések terén, egy szakavatott beszélgetőpartnert választottam a témában, egy
nagyon kedves óvónő, Török Vivien személyében, aki a paksi Benedek Elek Óvoda Hétszínvirág Tagóvodájának óvodapedagógusa.

ÜNNEPI KÖTELÉK

„Szeretet nélkül lehet
fát aprítani,
és szeretet nélkül
lehet téglákat formálni,
de szeretet nélkül nem
szabad gyermekekkel
bánni!”
(Lev Tolsztoj)
–– Mit mond a szakirodalom, és
hogyan tudnak felkészülni az óvodapedagógusok az intézménybe
érkező kisgyermekek beszoktatására?
–– A köznevelési törvény értelmében abban az évben, amelyben a
gyermek betölti a harmadik életévét, óvodakötelessé válik. Megkezdődik a gyermek intézményi,
közösségi nevelése. Vekerdy Tamás hangsúlyozza, hogy a későbbi
sikeres életpályához arra van szükség, hogy az egyén teljes értékű
kisgyermekkort éljen meg. Óvo-

dáskorban ez érzelmi biztonságot,
szabad játékot és sok mozgást jelent. Az óvodai beíratást követően
előzetes szülői értekezletet tartunk
a leendő kiscsoportos gyermekek
szüleinek, hogy megismerkedhessenek velünk, pedagógusokkal, az
intézménnyel, a házirenddel, a pedagógiai programunkkal. A szükséges felszerelésen kívül ismertetjük a napi- és hetirendünket,
javaslatokat teszünk ennek otthoni
megvalósítására is. (Például: ebéd
után fogat mosunk, majd alszunk.)
A beszoktatásra tudatosan készülünk már, ekkor tanácsokat adunk,
javaslatokat teszünk annak érdekében, hogy ezt az új helyzetet beszoktatást megkönnyítsük.
–– Mi a tapasztalat: ki hogy éli
meg ezt az időszakot?
–– Sok szülő helyesen készíti fel
gyermekét az óvodára: „men�nyi játék lesz ott”, „milyen klassz
az udvar”, „sok játszópajtás lesz”.
A gyermekek ilyenkor alig várják,
hogy óvodába menjenek. Az első
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John Bowlby kötődéselméletében négy típust különböztet
meg: a biztonságos, az elkerülő,
az ambivalens (anya jelenlétében
is nyugtalan) és a dezorganizált
(az anya a biztonság és a veszély
is egyben) kötődést. A gyermekek nagy része a biztonságosan kötődő csoportba tartozik.
Ezeknek a gyermekeknek sem
könnyű a beszoktatás, hiszen a
szülők egész napos hiánya, az új
környezet egy háromesztendős
gyermeknek még megterhelő
lehet. Természetes a „tiltakozás”,
hiszen ha nem teszi, óhatatlanul
felmerül a gyanú: nincs is mit
veszítenie!

napok általában gond nélkül eltelnek, az újdonság varázsa pozitívan hat a rájuk. Aztán, amikor
már rendszeressé válik az óvodába
járás, megkezdődik az ott alvás,
igazán akkor tudatosul a gyermekekben, hogy anyukájuk nincs ott
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velük. Ekkor, mondhatni, kevésbé
lelkesek, nehezebben megy a reggeli elválás is. Az egészséges, biztonságosan kötődő gyermekeknél
néhány napig, legfeljebb egy-két
hétig tart ez az elkeseredettség.
Ennek ellenére az anyától való
távollét (szeparációs szorongás)
okozta stresszállapot négyéves
korig is előfordulhat – Ranschburg
Jenő szerint. (Például egy betegség vagy szünet után ismét nehéz
a reggeli búcsú.)
Egy óvodai beszoktatás nem feltétlenül attól jó vagy sem, hogy a gyermek sír-e a reggeli elválásnál. Ezek
a nehézségek akár sokáig megmaradhatnak, de ha a beszoktatás jól
sikerült, akkor napközben már minden gördülékenyen megy, és boldogan játszik a kicsi a társaival.
–– Működik-e, és ha igen, hogyan
az oda-vissza irányú kommunikáció a szülők és az óvodapedagógusok között annak érdekében,
hogy ez a folyamat minél zökkenőmentesebb legyen?
–– Az óvodai beszoktatás nem
könnyű feladat a pedagógusoknak sem: nekünk is meg kell találni

a kulcsot a különböző környezetből érkező, eltérő személyiségű
gyermekek kicsi világához. Nekünk is össze kell szoknunk velük.
Ám nagyban segítségünkre lehet
a rendszeres kommunikáció, ha
tudjuk, hogy mivel szeretnek játszani, mitől félnek stb. Abban az
esetben, ha a szülő bizonytalan,
hogy jól reagál-e gyermeke a beszoktatás során felmerülő helyzetekre, a reggeli elválást jól kezeli-e,
nyugodtan fordulhat hozzánk tanácsért, bátran kérdezhet tőlünk.
Azonban meg kell jegyezni, hogy
az is nagyon fontos, hogy az észrevételeinket ne támadásként, esetleg sértésként vegyék, hiszen közös érdekünk, hogy a gyermekük
jól érezze magát a csoportban.
–– Hogyan élik meg kicsik és nagyok a beszoktatást?
–– A középsősök és a nagycsoportosok nagyon elfogadóak,
szeretettel, finoman közelednek a
kicsikhez, segítik őket a gondozási tevékenységben. (Például: mosdóba kísérés, terítés ebédhez.)
Mindenképpen bíztatóan hat az
újonnan érkezők számára, ha lát-

„Mindig javasoljuk a szülőknek:
köszönjenek el szeretetteljesen,
hogy érezze a gyermek, hogy
szeretik, de ez ne legyen hosszú
idő. Mondják el neki, hogy mikor
jönnek érte. (Az érkezést olyan
dolgokhoz kössék, amit a picik is
ismernek/megértenek, pl. ebéd
után, uzsonna után, ha felkeltél.)
Ezzel jelzik, hogy visszajönnek
értük, tehát nem örökre szól az
elválás.
Ha a csoport szokásszabálya
lehetővé teszi, egy apró plüssállatot fújjon be az édesanya a
parfümjével, ami segít neki megnyugodni, elaludni. Lehet a saját
gyermekkori élményekről mesélni, azokat feleleveníteni az ovival
kapcsolatban. Az oviszsák közös
pakolása is jó feladat.
Szívesen ajánlom – segítő mesék gyanánt – Janikovszky Éva
Már óvodás vagyok, Szepes Mária Pöttyös Panni az óvodában és
Bartos Erika Anna és Peti – Irány
az óvoda! c. köteteit; a szülőknek
dr. Ranschburg Jenő Óvodások
c. könyvét.” – Török Vivien
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ják, hogy társaik jól érzik magukat
a csoportba. Abban az esetben,
ha több kiscsoportos is érkezik, a
beszoktatásukat úgy szoktuk megoldani, hogy az folyamatos legyen,
így szeptember végére mindan�nyian szépen be tudnak illeszkedni
a csoportba.
–– Hogyan, milyen módszerekkel
lehet segíteni a beilleszkedést a
legkisebbek számára?
–– Az óvodakezdéssel együtt járó
elválásra érdemes a szülőknek már
a beszoktatás előtt lélekben felkészülni. Jó, ha járnak közösségbe
(pl. baba-mama klubba, játszóházba vagy játszótérre, bölcsődébe, a
nagyszülőknél vagy a rokonoknál
is ott tud lenni/aludni a gyermek).
A reggeli búcsúzást sem szabad
sokáig húzni, hiszen minél tovább
tart a „Csak még egy puszi!”, a
„Csak még egy ölelés!”, annál nehezebben jön be a gyermek a csoportba.

Az óvodai beszoktatás nehézségei között az egyik leggyakoribb probléma, hogy a gyermek bizalmatlan, kissé szorong, és semmiképpen sem
szeretne távol lenni a szüleitől. Ez teljesen érthető, hiszen ha nem volt bölcsődés, esetleg a nagyszülőknél sem volt huzamosabb ideig a szülei nélkül, akkor most először kerül tartósan olyan helyzetbe, hogy szüleitől távol
marad.
Idő kell, hogy kialakuljon benne a bizalom, hogy a gyermek az óvónő ölelésében is biztonságban érezze magát.
A másik probléma pedig az lehet, ha a szülő nem készült fel még az elválásra. A gyermekek minden rezdülést figyelnek: ha anya fél, akkor ez az
aggodalom a gyermekre is ráragad. Sokszor a síró anyukát kell megnyugtatni a folyosón, hogy elhiggye, minden rendben lesz, és jó kezekben lesz
a gyermeke nálunk, az óvodában – részletezi az óvónő.

Minden gyermek más és más.
Vannak, akik könnyen, gyorsan
hozzászoknak az új helyzethez, a
közösséghez, még mások esetében lassabb ez a folyamat. Ezek
az egyéni különbözőségek a gyermekek fejlődésének bármelyik
területén előfordulhatnak, ezt el
kell fogadni, hiszen elfogadással
erősítjük a gyermekek biztonságérzetét, ami pozitívan hat személyiségfejlődésükre. Az önállóság,
a biztonságérzet kialakításában
fontos szerepe van a szabályoknak
és a kiszámíthatóságnak. A szabályok betartása révén megtanulnak
alkalmazkodni, ami megkönnyíti
az óvodástársakkal és más felnőttekkel való együttélést számukra.
A gyermekeket a szabályok ismerete segíti abban, hogy eligazodjanak a világban, a közvetlen környezetben, amiben élnek.
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Évszázados karácsony
Váczi Gergő | Fotó: saját archívum, stock.adobe.com
A karácsony vitathatatlanul szinte mindenki számára az év egyik legjobban várt ünnepe. A szeretet, a
megbékélés, az elcsendesülés időszaka. De ma legalább annyira hozzátartoznak az ajándékok, a gazdagon terített asztal. Egyfajta vásárlási kényszer is jellemzi már ezeket a napokat, sőt a megelőző heteket.
Egészen új fogalmak is társultak már a karácsony köré, elég ha csak a Black Fridayt említjük. Szóval,
summa summarum, egy kicsit, mintha elanyagiasodott, durvább kifejezéssel élve elkorcsosodott ez az
egyébként szent ünnep, aminek több évszázados keresztény hagyománya van, és amelyről szinte megfeledkezni látszik a mai kor emberfia. Báti Anikó néprajzkutató arra vállalkozott, hogy röviden összefoglalja a lényeges pontokat a szeretet ünnepével kapcsolatban.
–– Néprajzkutatóként,
kérem,
avasson be bennünket a karácsonyi ünnepek kialakulásának történelmébe. Mihez köthető?
–– A karácsony alapvetően keresztény ünnep, és a keresztény
egyház történetével áll szoros párhuzamban. Az a fajta jelentősége,
amit ma is ismerünk, a későbbi
időszakokra tehető, de vannak

előzményei még a kereszténység előtti időkre nyúlóan is. A kialakulása konkrét dátumhoz nem
köthető. Az, hogy mi, magyarok
ünnepeljük a karácsonyt, a kereszténység felvételével áll szoros ös�szefüggésben.
–– Említette, hogy az a jelentősége, amit ma ismerünk, a későbbi
időszakra tehető. Mikorra?

–– A formai elemek bővültek, de
a karácsony eszmeisége természetesen nem változott az idők
folyamán. A XIX. században a
polgárosodással a család szerepe válik hangsúlyossá. A karácsonyi fa állításának szokása az angol
udvarban alakult ki, ami elérte
Németországot, aztán ausztriai
közvetítéssel Magyarországot is.
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Leírások alapján Brunszvik Teréz
volt, aki nálunk először karácsonyfát állított. A nagypolgárságon keresztül hamarabb jelenik meg a városi háztartásokban és a közösségi
tereken a karácsonyfa állításának
szokása. A falvakban ez egy későbbi folyamat, ott a közösségi tereken állt először a karácsonyfa, és
legkésőbb a falusi háztartásokba
jut el. Egy folyamatos mintaadásról, mintaátvételről van szó. Maga
a karácsonyfa – mint örökzöld –
Krisztus születésével és az öröklét szellemiségével függ össze.
Így illeszkedik ide a karácsonyfa
és maga a díszítmények is, amik a
fán megjelennek. A fény születése
az maga a gyertya. A fény pedig
a téli nap-éj egyenlőséggel, illetve Krisztussal azonosítható. A fán
a dekoráció, a gömbök, azok az
almára és Ádám és Éva történetére utalnak. És ugyanerre mennek
a girlandok is, amik a kígyót személyesítik meg. A paraszti háztartásokban a gyerekeknek szánt
csemege a dió volt, amit meg is
díszíthettek, és akkor ezek a kis
csemegék, valamint gyümölcs
aszalványok együtt fölkerültek a
fára. Viszonylag későn, az 1920-30as években éri el a paraszti háztartásokat a cukorfogyasztás olyan
mértékben, hogy az is felkerül a
fára. Mégpedig úgy, hogy házi
készítésű szaloncukrot, karamellcukorkákat készítettek. A polgári,
a városi cukrásztermékek voltak

a mintaadók Maga a szaloncukor,
ami egyébként abszolút magyar
specialitás, Európában máshol
nem nagyon jellemző.

–– Ennek mi lehet az oka?
–– A magyar cukrásziparnak egy
nagyon ügyes fogása volt, hogy a
darabolt árut és annak a csomagolását nagyon hamar megvalósították. A megyeszékhelyeken már a
XIX. század második felében teljesen általános volt. Például Szolnokról tudok egy kiváló cukrászdát,
akik külön ennek a szaloncukornak a készítésére már év közben
is elkezdtek készülni. Ez teljesen a
polgári minta, és itt már a fogyasz-
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tásnak és a fogyasztói társadalomnak a hatása érvényesül. Ugyanez
elmondható egyébként a Télapóra
is, ami ez esetben a csokimikulás.
Ma már novembertől a boltok roskadásig vannak tele velük. Ezt is
abszolút a kereskedelmi kínálat és
az erre ráépült fogyasztás tartja
életben.
–– Mindjárt rátérünk a Télapóra is,
de előtte még maradjunk a karácsonyi gasztronómiánál. A bejglinek, halászlének, a halfogyasztásnak a szokása, tradíciója hogyan és
miért alakult ki?
–– A karácsonyi étkezésnek mind
a katolikus, mind a protestáns szokáskörben kiemelkedő szerepe
van. A katolikusoknál az asztalra
került minden fogás szentelmén�nyé válik. Ilyen értelemben az asztal, a terítő, az ételek, sőt az asztal
alá bevitt gazdasági eszközök is
a következő évnek a gazdagságát, a termést, a bőséget szimbolizálták. A karácsonyi asztalnak
az egyik központi eleme az egész
kenyér. Azzal, hogy az asztalra került, a következő évnek a teljességét, az egészségét és a gazdagságát mutatta. Végig ott kellett
lennie az asztalon. Karácsonykor
a 24-én elfogyasztott ételeknek
a katolikus háztartásban böjtös
ételeknek kellett lenniük. Minden, amit feltálaltak, nem tartalmazhatott húst, illetve zsírt, csak a
templomi éjféli mise után lehetett
gazdagabb ételeket fogyasztani.
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Minden étel, ami ekkor terítékre
került, a gazdagságot, az egészséget, a szépséget szimbolizálta.
Így volt az asztalon például a dió, a
sokszemű mák, a tökmag, a tökös
ételek. És ebbe a gondolatkörbe
illeszkedik a hal is. A hal és annak
a szimbolikája egyrészt Krisztust
jelképezi, másrészt a halpikkelyek
a pénzre utalnak. Tehát a hal mint
szimbólum kerül a karácsonyi menüsorba, de csak a XX. század második felében. Előtte inkább olyan
ételek voltak, amelyek bizonyos
értelemben szegényesnek számítanak. Almát, diót, káposztalevest, mákos gubát, túrós lepényt,
sütőtököt, ostyát, mézet, fokhagymát ettek, pálinkát fogyasztottak.
Sokfélét igyekeztek enni, ezzel a
bőséget jelképezve. A palócoknál még volt egy olyan szabály is,
hogy minden ételt egyszerre fel
kellett tálalni, mert a háziasszony
nem kelhetett föl a karácsonyi vacsorától azért, hogy a kotlósai a
következő évben jól tudjanak ülni
a tojáson. A karácsonyi vacsora
során az almát annyi cikkre vágták,
ahány tagú a család volt, s ha év

közben valaki eltévedt volna, akkor könnyen hazatalált, ha azokra
gondolt, akikkel az almát együtt
ette.
Ma már nem feltétlenül az egyházi ünnepet látjuk a karácsonyban,
hanem inkább a családok ünnepeként hangsúlyos. Meg kell említeni, a karácsonynál bizonyos értelemben a halottakat is. A család
elvesztett tagjai is részesei voltak
az ünnepnek, mert például terítéket tettek annak, aki mondjuk a

közelmúltban elhunyt. Meglátogatták a sírokat is. Sőt volt olyan,
hogy a tűzbe dobáltak diót, egyfajta ételáldozatként a részükre.
–– Miben tértek el az étkezési szokások a protestánsoknál?
–– Náluk ezzel ellentétben nem
volt böjtös étkezési gyakorlat. Ott
már 24-én este vagy délre – ahogy
elkészült az ünnepi töltött káposzta – az asztalra került, illetve a disznótoros. Ez az az időszak ugye,
amikor a disznóvágások is zajlottak, tehát karácsonyra igyekeztek
friss húst, illetve hurkát, kolbászt
is készíteni. A katolikusoknál is 25én és 26-án alapvetően már ezek a
húsos ételek voltak. Húsos káposzta, töltött káposzta, húsleves, illetve ezek a sültek.
–– És mi a helyzet a klasszikus karácsonyi édességekkel, süteményekkel?
–– A sütemények vonatkozásában a bejgli is hasonló szimbolika
alapján kapcsolódik az ünnephez.
A mák, a dió a gazdaságot és az
egészséget jelképezik. A bejgli
osztrák, német sütemény. Itt is a
polgári közvetítést, a városi mintát kell megemlítenünk. Korábban
inkább a kalácsok, illetve a diós
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és a mákos töltött kalácsok voltak
azok, amik a paraszti háztartásokban szerepeltek, de formailag igazából csak a tésztája tér el a bejglinek.
–– Kanyarodjunk rá a korábban
már említett Mikulásra vagy a Télapóra. Ennek kialakulásáról mit lehet tudni?
–– Korszakonként és nemzetenként is nagyon különböző a gyakorlat, hogy mikor jön a karácsony
és mikor jön a Mikulás, hogy mit
ünneplünk, és ki az ajándékozó
és ki a gyerekriogató. Mi magyar
néprajzkutatók alapvetően a magyar néprajzra fókuszálunk.
–– Mi is fókuszáljunk erre. Szent
Miklós a III-IV. században élt püspök volt. Ő az, akit ábrázol az általunk is ismert Mikulás alakja?
–– Miklós kétféle formában ismert, az egyik, mint láncos Miklós,
aki Miklós püspöknek egy olyan
alakja, aki inkább rémisztegető,
büntető, fenyegető. A másik inkább a középkori diákhagyományokra nyúlik vissza. Itt a püspök
egy jóságos, a gyerekeket megimádkoztató, énekelgettető figura, aki mellé mint ellenpont
gyakran az ördögöt, szláv névvel a krampuszt személyesítették
meg, a Mikulás pedig a Miklós
szláv alakja. Folyamatosan volt az
adománygyűjtés a fiatalok, a diákság részéről a falu lakossága felé.
Ez a Miklós-járás. Jókívánságokat
kívántak, megimádkoztatták a
gyerekeket, a fiatal lányokat, a fiatal asszonyokat. Tréfás helyzetekbe hozták őket, és ebbe belefért
az is, hogy virgáccsal jelképesen
megverték őket. Hasonló egyébként a Luca-nap is. Jó egészséget
és áldást kívántak rájuk, és ebbe
az imádkoztatásba fért bele az is,
hogy aki jól viselkedett és szépen
imádkozott, az ajándékot kapott.
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–– Mennyiben változtak ezek a
szokások a szocialista időszakban?
–– Az 1950-es évektől gyakorlatilag orosz mintára jött be nálunk a
Gyed Moroz, azaz a Télapó. A szekularizáció részeként próbálták ezt
a fajta vallásosságot háttérbe szorítani. Kevésbé az egyházi és vallásos tartamra, inkább az ajándékozásra fordítottak figyelmet. Így
került a Mikulás iskolai ünnepségekre, óvodába, munkahelyi ünnepekre, és édesség formájában így
került kereskedelmi forgalomba
is. Már nem arról van szó, hogy az
imádságokért, a helyes válaszokért

–– Mint minden kutató, igyekszem objektíven állni a tárgyhoz.
Ugyanakkor ezeket a változásokat
a legnagyobb rácsodálkozással
veszem tudomásul. A kultúra sosem állandó, hiszen mi sem vagyunk állandók. Kutatóként nagyon izgalmas, érdekes, hogy
merre mozdul, merre lép, milyen
tendenciák vannak, milyen hatások érik a kultúrát, a hétköznapokat és az ünnepeket, és ezek
a hatások mennyire általánosak.
Hogyan változnak a karácsonyi
szokások mondjuk egy faluban,
hogyan változnak a városban.

kapnak cserébe ajándékot a gyerekek, hanem maga a gyereklét hozza magával az ajándékozást. És a
virgács is sokkal inkább a büntetés
és a büntetéstől való tartás jelképévé vált. Ma már a Télapó-ünnepnél a kereskedelmi forgalomba kerülő édességek mennyisége
a meghatározó. Hasonlóképpen
egyébként a karácsonynál is.
–– Ön néprajzkutatóként hogyan
éli meg ezt a fajta változást? Tényként éli meg, vagy szomorúan
konstatálja, hogy ilyen formán
megváltozott az elmúlt évtizedekben a karácsonyhoz fűződő viszonyunk?

Hogyan élik meg ezt a különböző generációk, a legidősebbek, a
középső generáció és a fiatalok.
Tehát én kutatóként igyekszem,
amennyire csak lehet, detektálni, illetve dokumentálni ezeket a
változásokat, időnként összegezni egy-egy tanulmányban, amikor
ezek érdekes csúcspontokhoz érnek. Most például a Covid okozta
élethelyzet egy ilyen fordulópont,
amit nagyon izgalmas kutatószemmel követni, hogy mi mindenre van hatással. És bizony az
ünneplés menetére hatással van,
másképp a városokban, másképp
a falvakban.
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Maszkos Mikulás
Váczi Gergő | Fotó: Magellán
A december már az ünnepekről szól. Ki stresszesen, ki nyugodtan, és persze van, aki vágyakozva éli meg
ezeket a napokat, heteket. Az azonban szinte mindenkire elmondható, hogy nem tudja kivonni magát a
Mikulás, a karácsonyi ünnepek bűvköréből. Az egyik, ha nem a legemblematikusabb decemberi finomság,
ami a hónap elején „ömlik ránk”, vitathatatlanul a mikuláscsoki, amelyből oly sokféle létezik, hogy annak
felsorolásába nem is bocsátkozom. Halkan súgom meg, nem is lehetne. Azonban sikerült egy olyan darabot találni, amely mindenképpen unikálisnak számít, és sajnos vagy nem sajnos, de kőkemény aktualitása
van napjainkban is. Hölgyem és Uraim, ismerjék meg a maszkos mikulást, és kialakulásának történetét.
„Most takarítom a csizmám, ajándékot már kértem, egy bálnamentő
hajót.” Ádám ötéves, és mint minden gyerek, ő is már nagyon várja
a december 6-a reggelre érkező
télapót. A kisfiú a bálnamentő hajón kívül természetesen egy-két
nyalánkságot is szeretne, mégpedig nyalókát és csokimikulást, amelyeket a télapónak szánt levelében
le is írt. Családjában mindenki kikészíti és kipucolja a cipőjét, csizmáját vagy éppen bakancsát, ame-

lyekbe virgács eddig szerencsére
nem került bele. Legalábbis majdnem mindenkiét elkerülte, hiszen
Ádám édesapja bizony kapott már
a „rossz gyerekeknek” szánt nevelő
vesszőkből.
Ádám tehát virgácsot nem, de játékot és csokit szinte mindig kap. Egy
évvel korábban például egy hőn
áhított szuperhősfigurát hozott neki
a nagy szakállú.
A leggyakrabban csoki télapók, mikuláscsomagok várják a csizmában

a gyerekeket. A mai világban még
Gombóc Artúr is megirigyelné a választékot, kicsi, nagy, sovány vagy
duci, édes és étcsokis. Sőt idén már
akár maszkos mikulás is kerülhet a
csomagba, amely Rimoczi László
cukrász manufaktúrájában született
meg a szó legszorosabb értelmében. „Mi kezdtük el, és kíváncsian
várom, hogy a konkurencia men�nyire csap le erre az üzleti fogásra.
Nagyon megosztó egyébként. Vannak, akik azt mondják, hogy ez egy
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tök jó geg. Sokan példaértékűnek
tartják azért, mert a gyerekekkel
így is meg lehet szerettetni a maszk
használatát, ha már egyszer bizonyos helyzetekben, szituációkban,
intézményekben kötelező.”
De nézzük, hogyan is készül egy
mikuláscsoki, ami a fő alkotóeleme
egy mikuláscsomagnak. „Először
is jó formát kell választani. Nagyon
fontos, hogy sérülésmentes legyen
maga a forma, ezenkívül szobahőmérsékletet kell biztosítani, hogy
szépen kijöjjenek a kész csokik.
Ezért, ha nem olyan a műhely hőmérséklete, akkor rásegítünk, és
felmelegítjük kicsit a formát.” Ehhez nemes egyszerűséggel egy hajszárítót használ a cukrászmester. Itt
egyébként minden csokoládé kézzel készül. Az alapanyagot, azaz a
csokoládét egy géppel temperálják, de a további folyamatokat mind
a szorgos kezek készítik. A csokit
először felmelegítik 45 fokosra,
majd visszahűtik 30-31 fokosra, ami
aztán egy igazi csokicsapon folyik
ki.
A folyékony csokit ezután a műanyag formába töltik. A felesleget
lehúzzák, majd a forma két oldalát
összeillesztik, és szépen eloszlatják
benne a csokit. „Nagyobb üzemekben ezt egy forgatógép végzi, mi
azonban folyamatosan mozgatva
rázogatjuk a formát, és 5 percenként mindig átforgatjuk.” Ezek után
jöhet a 2 órás hűtési folyamat. Miután a kész mikulások kikerülnek a
formából, jöhet a hab a tortára,
azaz a marcipánból és cukorglazúrból készült apró fehér maszk a csokimikulásra.
Lászlóék persze nemcsak mikulásokat, de grillázst és szaloncukrokat is
készítenek. Sőt igazi retró darabokat is. Emlékeznek még az úgynevezett Konzum szaloncukorra vagy a
békebeli zselésre? Nos ebben a kis

műhelyben ilyen is készül, sőt még
a papírdobozokat is a 20-30 évvel
ezelőtt árusított eredeti mintával
díszítették. A szaloncukor egyébként magyar különlegesség, nem
sok más nemzetnél jellemző ez az
édesség, Amerikában például nem
kerül ilyen csemege a karácsonyfára.
A Mikulás-ünnep a nagylelkűsége
miatt már élete során is szentként
tisztelt Szent Miklós püspök alakjához köthető. A hiedelmekkel ellentétben semmi köze sincs Lappföldhöz vagy Finnországhoz. Szent
Miklós december 6-án halt meg, így
köthető ehhez a dátumhoz, és ezért
van, hogy a Mikulás több országban ekkor érkezik a gyerekekhez.
Az úgynevezett Mikulás-járás szokása Magyarországon és Európában
a 13. században terjedt el. Ezt már
Foster Hanna muzeológus mesélte.
„A magyar paraszti hagyományban
először nem olyan volt a Mikulás
alakja, mint egy püspök. Bekormozott arcú figura volt, aki házról házra járt a gyerekekhez. Vizsgáztatta
őket, és aki rossz volt, az virgácsot
kapott, aki jó, az kedves ajándékot,
ami akkoriban, dió cukorka volt.
Viszont az, hogy a cipőbe kerül az
ajándék, arról az első adat Magyarországon Szegedről való már az
ezernyolcszázas években.” A mai
50–70 éves korosztály gyerekkori
mikuláscsomagjának tartalma bizony egészen más volt, mint a mai
gyerekeké. „A paraszti kultúrában
a csoki nagyon elérhetetlen dolog
volt, először jöttek a kisebb dolgok, mint a dió, cukorka, krumpli és
ilyesmi. Aztán a csoki városi hatásra
jelent meg nagyon későn. Magyarországon a 1930-as, 40-es években
terjedt el, és tudomásom szerint,
egy cseh cukorka- és csokigyáros
volt, aki először kitalálta a mikulásformát, és azt is, hogy Szent Mik-
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lóst formázta meg. Így terjedt el a
csokoládé hagyománya.” Ma már
szinte megszámlálhatatlanféle mikuláscsomag közül lehet választani
a boltokban. Sőt erre specializálódott helyeken már cukormentes,
gluténmentes vagy akár vegán mikulásokat is találhatunk. Igény pedig egyre nagyobb van ezekre a
speciális édességekre, meséli Antal
Emese dietetikus. „Sokan vannak,
akik szeretik a csokoládét, de például inzulinrezisztensek vagy glutén
érzékenyek. De szerencsére ezek
már fel vannak tüntetve a termékeken. Rá van írva, hogy hozzáadott
cukrot nem tartalmaz, gluténmentes paleo és vegán is.”
20-30 éve ilyen csokik még nem
léteztek, és az emberek nem is nagyon tudták, ha esetleg valamilyen
táplálékallergiában
szenvedtek.
A gluténérzékenységet korábban
például betudták egy kis felfúvódásnak, haspuffadásnak az étkezések után. „Két-három évtized alatt
a labordiagnosztika sokat fejlődött,
ezért van az, hogy ma már egyre több embernél diagnosztizálják
ezeket a betegségeket, aminek következtében nekik speciális diétát
kell tartaniuk, ami alól nem kivétel a
mikuláscsomag sem.” Ám az, hogy
ma már léteznek ilyen mentes édességek, nem azt jelenti, hogy ezekből korlátlan mennyiségben lehet
fogyasztani az ünnepekkor.
Azt tehát nem szabad elfelejteni,
hogy aki valamilyen betegségben
szenved, annak sajnos folyamatosan a megfelelő étrendet kell követnie. De abban – ahogy ezt fent
láthattuk, olvashattuk – szerencsénk van, hogy ma már számtalan
olyan termék és lehetőség érhető
el, amelyek az étkezés tekintetében
is élvezhetőbbé és édessé teszik,
tehetik valamennyi, így a karácsonyi
ünnepet is.
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Kötődéseink és hálózataink
Szabó Márta

Bátran kijelenthetjük, hogy mindennapjaink szerves részévé vált – most már lassan két éve – a különböző kapcsolati hálózatok figyelemmel kísérése, ahogy arról korábban már írtunk is. A kontaktkutatás, amely a pandémia
kezdete óta központi pillére a koronavírus-járvány féken tartásának, teljes egészében egy hálózatot mintáz, és
gyanítom, a Barabási Lab illusztris modellel is készül a rendelkezésre álló adatokból, amelyből aztán tapasztalat
tud kialakulni, következtetések vonhatók le. Arról is írtunk már korábban, hogy saját kapcsolati hálózatunk alapos
ismerete sikereink kovácsává tehet minket. Most viszont azt vizsgáljuk meg, hogy a saját kapcsolatainkat érintő
döntéseink miképp hatnak ránk hálózati aspektusból.
A Christakis–Fowler szerzőpáros
Kapcsolatok hálójában című tanulmánykötetében arról ír, hogy a hálózatunk szerkezeti felépítése döntéseink eredménye is. Ha mi úgy
döntünk, hogy kapcsolatot létesítünk
valakivel, az a személy onnantól a saját kapcsolati hálónk része. Nyilván a
kapcsolatok kialakulása és minősége
soktényezős, de hogy miért fontos
körültekintőnek lenni, amennyire rajtunk áll? Nézzük csak!
A saját baráti körünk is hatással lehet
ránk, ugyanis a már említett szerzőpáros arra is rámutat, hogy kutatások igazolják, hogy például a baráti
kapcsolataink és az utánzásra való
hajlam is összefüggést mutat. Így tehát az is elmondható, hogy ha egy
részről aktív döntéshozó helyzetben
is vagyunk, a hálózatunk is alakít minket. Tágabb értelemben, nem baráti
kapcsolatokra vonatkoztatva erre a
megállapításra rímel Stanley Milgram híres kísérlete is 1968-ból, aki
egy „sugalmazói csoportot” vizsgált
New York utcáján, ahol a „beépített
emberek” feladata az volt, hogy nézzenek egy adott ablak irányába. Arra
volt kíváncsi, hogy hány fő szükséges
ahhoz, hogy többen is átvegyék az
adott viselkedési mintát, hogy leutánozzák azt egy adott szituációban.
Az eredmény igencsak meglepő volt.

Azt se felejtsük el – emeli ki a szerzőpáros –, hogy a hálózatoknak bizony
van egy „saját” élete is, hogy az egy
gerjeszthető közeg. Vegyünk egy
egyszerű példát, a vastapsot vagy a
hullámzást a sportrendezvényeken,
a nézőtéren ülő szurkolók esetében.
Nem parancsszóra megy végbe a
tömeges cselekvéshez csatlakozás,
ráadásul jó eséllyel nem ismer mindenki mindenkit a nézőtéren, így
nem az utánzásnak a szoros kapcsolatokból eredő természetéről van
szó, egyszerűen „begerjedés” megy
végbe.
Egy másik nagyon fontos aspektust
is tárgyal a Christakis–Fowler páros, miszerint nem elhanyagolható
szempont, hogy az egyéni érzések
a közösségből is fakadnak. Az érzelmi „fertőzés” rövid idő alatt képes
végbemenni, ugyanis a már korábban említett utánzás révén akarvaakaratlanul mások belső állapotait is
átvesszük – ennek mértéke azonban
nyilván egyénenként változik. Ezért
is nem mindegy, szokták mondani,
hogy kikkel vesszük magunkat körül,
mert közvetlen kapcsolataink egy részét mi választjuk meg, és ahogy számos ponton bizonyítást nyert, nem
mindegy, milyen közeget alakítunk
magunk köré, hiszen látszik, mekkora hatással van ránk.

És hogy miért éltek csoportokban
már emberszabású elődeink is? Ennek evolúciós oka is jól ismert, miszerint rájöttek, hogy a különböző kihívásokhoz való alkalmazkodásuk jobb a
csoporthoz tartozóknak (gondoljunk
csak bele, nem egyedül kellett leteríteni a mamutot – még ha sikerült is
volna, hanem csapatosan könnyebb
volt). Kapcsolati hálónk segítségével
tehát olyan képességeink birtokosai
is lehetünk, amelyekre egyedül nem
tennénk szert. A kapcsolatteremtési
vágyunk végső soron genetikai örökség.
Rengeteg példával, rengeteg „hűhaélménnyel” szolgál a Kapcsolatok hálójában című könyv, hálózati
kommunikáció témában fantasztikus
tudástár. Ha pedig arra szeretnénk
választ kapni, hogy egy láncreakció
miképp megy végbe, gyakorlati példával, egy kísérlettel mutatja be az
Atomenergetikai Múzeum saját YouTube-csatornáján, de a szokásos év
végi „bakiparádé” videóból az is kiderül, hogy a gerjesztő közeg miképp
működik az AEM háza táján – garantált a nevetéshez való csatlakozás,
mindenképp érdemes tehát megnézni. Áldott karácsonyi ünnepeket kívánunk, és jó egészséget az új évre! Köszönjük mindenkinek, aki velünk tart
a tudományos-fantasztikus utunkon.
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Menni, menni és maradni

Múlt és jelen kötődése
Susán Janka | Fotó: Susán Janka

A Paksi Képtár karácsonyig tartó fotókiállításának címe: Menni, menni és maradni. Remélem, nem csak
én érzem úgy, hogy van benne némi ellentmondás, amin érdemes elgondolkodni, megkeresni az értelmét. Hiszen ha megyünk, mozgásban vagyunk, nem maradunk ugyanott. Fizikailag biztosan nem, azonban a tapasztalatainkban, a tudásunkban, az érzéseinkben megmaradnak, amit „menet” közben a tevékenységeink által átélünk. Megyünk, megyünk, telnek a napjaink, és közben folyamatosan változunk,
de az alapokhoz kötődéseink szorosan kapcsolnak, hogy egyensúlyban tartsanak minket. Így év végén
a kötődéseink előtérbe kerülnek, ahogy az adventi időszakkal elérkezünk karácsonyhoz, és akaratlanul
vagy tudatosan átgondoljuk az eltelt évünket. Csoszó Gabriella fotóművész tanítványainak kiállítását
néztem meg, és vettem részt a Van egy fotód a változó Paksról? című fotós workshopon.

Paksi Képtár
Különleges helyszín városunkban,
világszínvonalú létesítmény, amely
Európa nagyvárosaiban is megállná
helyét. Az egykori konzervgyár épü-

letét felhasználva sikerült modern
művészeti kiállítótereket, műhelyeket és a gyűjtemények tárolására alkalmas helyiségeket létrehozni. Mivel világszínvonalként említettem,
nézzünk néhány hasonló példát az

építészeti történetüket tekintve. Párizsban a Mousée d’Orsay, amelyet
egy korábbi vasúti pályaudvar épületéből hoztak létre, a hatalmas és
egyben gyönyörű óraszerkezetek
váltak szinte a szimbólumaivá a je-
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lenlegi múzeumnak. Londonban a
Tate Modern, amelyben korábban
erőmű üzemelt, de mára a kortárs
művészet templomává vált a Temze
déli partján, a Szent Pál-székesegyházzal szemben.
A modern művészet megértését
nem kapjuk könnyen, mindig igényel egy kis utánajárást, értelmezést. Miután ezt megtesszük saját
kutakodással vagy akár egy múzeumi tárlatvezetéssel, biztosak
lehetünk, hogy új gondolatokat,
látásmódot kapunk. Ilyen élményekkel gazdagodhatunk a képtár
rendezvényein, kiállításain.

Kiállítás
Gabi idén nyáron már harmadszor
tartott fotótábort paksi gyerekeknek, így lettek tanítványai innen
származó fiatalok is. Az itt töltött

időszakok alatt megismerte, felfedezte a várost fotós szemmel,
és megszerette. Érdekes momentumokat emeltek ki a városképből,
amelyek az itt élők számára megszokottak, talán fel sem tűnnek,
ám a fotókon új hangsúlyt kapnak,
meglepő kompozíciók születnek.
A kiállítás címét Hopp-Halász Károly egy korábbi művéből vették,
nyitóképén komppal indulókat és
érkezőket láthatunk a Paksi Városi
Múzeum gyűjteményéből. A Duna
Paks történelmében, gazdaságában mindig meghatározó volt,
mára e mellé az atomerőmű csatlakozott, amely a folyó nélkül nem
épülhetett volna fel, és a település
életében az eddigi legnagyobb
változást, előrelépést eredményezte. Az itt élők büszkék is a létesítményre, számomra ezt igazolja,
hogy milyen sok kisebb-nagyobb
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vállalkozás elnevezésében található meg az atom szó. A legutóbbi
lakótelepi felújítási program utáni
tér elnevezésére indított szavazáson is ez lett a befutó.
Ez a kiállítás azt járja körbe, mutatja meg, hogy fotós szemmel
milyen vizuális elemekre csodálkozhatunk rá településünkön, az
emberi portrékhoz pedig milyen
történetek kapcsolódnak. Induljunk el Gabi kalauzolásával.
A kiállítás első része visszatekintés a múltba, olyan paksi épületek
fotói láthatók, amelyeket már lebontottak. A bontás előtt azonban
megörökítették őket az utókornak,
most éppen nekünk, a látogatóknak. A képek beszélnek minden
szó nélkül is, de a közöttük elhelyezett régi paksi képeslapok miniidőkapszulák az őket küldők írásaival a múltból.

36

BARANGOLÓ

A Duna és partjának sokrétűsége,
sokszínűsége látható a következő részben. A vízikultúra kikötői
változatossága, az egyszerű ladikoktól a tehetősebbek jachtokig,
ezáltal megmutatva a tradíciókat,
de utalva a társadalmi rétegződésre is. Egy hajóút adott lehetőséget
a táborozók számára, hogy megismerkedjenek egy kicsit a vízszabályozással, a kompátkelés paksi történetével. A fotókon visszaköszön
a többszintű látásmód. Ami elsőre
idillinek tűnik, mondjuk egy ártéri
erdő, közelebb menve megmutatja a valós arcát is a benne összegyűlt szeméttel.
A következő falon a Duna-parti
Gesztenye sor meglepő arcát ismerhetjük meg, az öreg fák beteg részeit. Bevallom, számomra
ez döbbenetes volt, mert ezeket
a „sebeket” a fákon nem vettem
még észre. Itt pedig egy hatalmas
csokrot kapunk belőlük. Ha távolabbról nézzük, olyan, mintha egy
mozaikfatörzset látnánk, közelebbről fedezhetők fel a fák megóvására tett, néha drasztikusnak
tűnő beavatkozások.
Továbbmenve jellemző mai épületek kisebb részleteit láthatjuk.
Olyan, mint egy játék, tudom-e hol
található ez a kis részlet? – amilyet
már itt az újságban is játszottunk
az olvasókkal.
Poszterszerű portrék következnek
egy fiatal fotós szemével. Jellemzőjük, hogy mindegyiket vakuzva
készítette, amely erős, durva fény
alapvetően, de ezáltal egységes
megjelenést kapnak. A fotókon túl
pedig olvashatjuk a „modellek”
történetét is. Hétköznapi embereket szerettek volna megmutatni,
olyanokat, akik történetét nem ismernénk, ha nem tartoznánk a rokonságukba, baráti körükbe. Egyszerű emberek a paksi utcákról,

Csoszó Gabriella

fotó- és képzőművész
Pécsen a művészeti karon tanult,
az első kísérleti rajz és vizuális nevelés egyetemi szakon. Fotós, aki
tanítja, át is adja a művészetét az
iskolájában. Paksra is tanítani jött
a képtárba, így ismerkedett meg a
várossal. Imádja ezt a múzeumi környezetet, mert a nagyvilág vezető
városai köszönnek vissza az itteni
minőségben. Az már másik kérdés,
hogyan tud beépülni a város életébe – teszi fel a kérdést. Számára ez
a környezet végtelenül izgalmas és
vonzó. Paksot gazdag városnak érzi
amiatt, hogy erősek a hagyományai,
amelyre büszkék az itt élők. Ahogy
egyre jobban megismerte az itt lakókat, többet beszélgetett velük,
egy kis szomorúságot vélt felfedezni bennük amiatt, hogy országosan,
nagyobb távolságból Paks csak az
atomerőműről szól. Úgy érzi, ez méltatlan is rájuk nézve. Szerencsére itt
van a várostörténeti múzeum, amely
sokat tesz azért, hogy ezek a tradíciók fennmaradjanak, és nagyobb körben váljanak ismertté. Az itteni gyerekekkel, akikkel fotósként együtt
dolgozik, ehhez a szövethez tudnak
hozzátenni, segíteni Paks további,
kevésbé ismert rétegeinek fennmaradását, megismertetését.

köztük olyan, aki régen a konzervgyárban is dolgozott még, vagy
éppen hajléktalan jelenleg.
Az atomerőmű szinte mindenhonnan látszik a városból – lehetne a
címe a következő falnak. Talán fel
sem tűnik már az itt élőknek, de
ezeken a képeken referenciaépületnek használták. Az elrendezésük koncepciója a horizont egy
vonalba helyezése volt, ami folytatólagosan illeszti egymás mellé
őket, és mindegyiken körülbelül
egyforma méretben látható az
atomerőmű. Olyan, mint egy extra
széles panorámakép.
Olyan képet is „láthatunk”, amely
az alkotó emlékében él már csak.
Gabi egykori fotós tanára mesél
egy, az erőműhöz is kapcsolódó
munkájáról. Akkoriban a Vitukinál
(Vízügyi Tudományos Kutatóintézet) dolgozott, ahol az atomerőmű
megépítéséhez kapcsolódó vízügyi Duna-szabályozást tervezték
meg. Írásos visszaemlékezésében
elmeséli a dunai vízfestést, amely
dokumentálására repülőről készített fotókat, és utána azokat át kellett adnia az erőmű részére.
Az „Itt maradt” című részben
megörökítették a szovjet obeliszket, a tulipános házak motívumát,
a település első butikjának a cégtábláját, majd végül elérkezünk
a zsidó temetőről készült felvételekből álló vetítéshez. Gabi kiemeli, nem gondolják azt, hogy
ők készítették a legmaradandóbb
fotókat a temetőről, nyilván rengetegen fotózták már, de ez a temető sokak számára elfeledett.
Amikor keresték, nehezen tudták
útba igazítani őket. Bejutva aztán
megdöbbentette őket a hihetetlen mérete, amelyet megmagyarázott, hogy a vidéki zsidó diaszpórák között a paksi második volt
számosságában.
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Van egy fotód a változó
Paksról?
A változó, eltűnő Paks fotós emlékeinek felidézését célozta meg a
foglalkozás. Idelátogató magánemberek múltidéző fotói számára
fenntartottak egy üres falat, hogy
ezek is beépülhessenek a kiállításba. Izgalommal keresgéltem

otthon a fotók között, és azzal
szembesültem, nem egyszerű a
városkép szempontjából érdekes
régi fotókat találni.
Végül 1985-ben készült fotókat
választottam. Az első pár alapvetően a szüleim portréja, de mögöttük a főutca mára már megváltozott részletei tűnnek fel.
A másikon barátnőimmel a Gesz-
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tenye soron fényképezkedtünk.
Hármunk közül ketten Amerikába
és Budapestre költöztek, én élek
már csak Pakson. Menni, menni és
maradni – pont rímelünk a kiállítás
címére.
A falon van még szabad hely. Van
egy régi fotója Paks már nem létező részletéről?
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A halál életkérdés
Czibuláné Mayer Szilvia | Illusztráció: Czibuláné Mayer Szilvia
Találó könyvcím egy nehezen emészthető témáról. Kolozsvárott, szegény családban született 1922. október
7-én, majd onnan menekült a Dunántúlra. Rendkívüli
szépség volt, 19 évesen ment hozzá első férjéhez, aki később ivott, elzálogosította mindenüket, de ő sokáig kitartott mellette, hitt a házasságukban. A háborús borzalmakban a testi erőszakot is megélt Polcz Alaine – ahogy
sokak – drága árat fizetett a túlélésért. Emiatt szerzett
betegségei, sérülései okán, sokszor feküdt kórházban,
ahol röntgenbesugárzással is kezelték, és a klinikai halál állapotát is megtapasztalta. Előző az életét, utóbbi a
munkásságát határozta meg. Második szerelme s férje a
szegény, szekszárdi jogászfiú, Mészöly Miklós későbbi író
lett. Gyermekük sosem l(ehet)ett, pedig Alaine életét is
adta volna érte, sokszor érezte, ezzel tartozott férjének.
„Ilyen szép emberpárt még sohasem láttam” – mondta
róluk Örkény István. Bár az újabb frigynek és az „acélkék szempárnak” sokáig ellenállt, Miklós kiújuló betegségeiben gondosan ápolta, bizonyította szerelmét. Végül 1949-ben – mikor végzett pszichológus lett – szerény
polgári esküvő keretében férjhez ment. De joggal tartott
ismét a házasságtól, és nem azért, mert sokat nélkülöztek vagy író férjét meghurcolta a rendszer. Basch Lóránt
gyönyörű városmajori villájában lakhattak közel 50 évig,
igaz nélkülözve, de élénk társasági életet élve. Ám a két
ember sokat szenvedett, az erős férfi személyisége elnyomta az erős nőét.

„De hát tűrtél volna Te féket?
Most sem tűrsz egy vagy két óra korlátozást…”
P. A.
Alaine mindenáron szeretett volna gyereket – de a korábbi röntgenkezelések megtették káros hatásukat –, ő
akár örökbe fogadni is kész lett volna, házuk „üres volt
család nélkül”.
Ezért-e vagy másért, férjének több (várandós) szerelme is lett, de senki nem szült neki, pedig Alaine azt
is megbocsátotta volna. A bilincs a szabadság legyen
(1948–1997) c. levélgyűjteményben képet kapunk közös
életükről, ahogy Partitúra (2007) c. visszaemlékezésében is.

„...bármikor visszajöhetsz hozzám, ha vak leszel,
nyomorék, rákos, idegbeteg, vagy ünnepelt író…”
P. A.
Könyvei őszintén szólnak életről, öregségről és a halál
kezeléséről, mely meghatározta munkásságát. Pályája kezdetén elmebetegekkel folytatott terápiát, majd
gyermekklinikákon haldokló gyermekek és hozzátartozóik pszichológusa lett, e témában új módszereket kidolgozva (Világjáték) alapfontosságú könyveket írva. (A
halál és a gyermek – 1993, Gyermek a halál kapujában
– 2001). Vallotta, hogy a halál legkegyesebben otthon
érhet, mindent megtett, hogy e gyerekek hazakerülhessenek, és szüleik, játékaik körében teljenek utolsó
napjaik. Először hozott létre klinikai osztályon játék- és
szülői szobát.

„Mindig is érdekeltek az emberek […]
minden ember egy képeskönyv egy oldala.”
P. A.
Ideje a meghalásnak c. munkája (1988) döbbenetesen
összeszedett gondolatösszegzés az öregség kérdéseire. Megtanít szeretettel elfogadni az idő múlását, hisz
ha jól csináljuk, az időskor is élvezhető. Bántalmazott és
oltalmazó, erős és törékeny volt, ki támaszként állt férje mellett otthon is, miközben szakmailag is mindinkább
kitűnt. Bármit is írt, legyen témája a főzés, a rendrakás
művészete vagy a legkomolyabbak, az mindenkor segítette önmagunk valóbb megismerését, szakmai írásai
egyaránt hasznosak pszichológusnak, pedagógusnak és
szülőnek. Fogadjuk el invitálását (Rend és rendetlenség
– 1987) a rend birodalmába, ragadjuk meg a karácsonyi készülődés alkalmát otthonunk rendbetételére, önvizsgálatot tartva. Polcz Alain sokszor erején felül vállalt,
miközben mindenkivel megnyugtatóan hangot talált.
Szeretett boldog lenni, talán az ápolás hatalmas súlyát
kompenzálta. Az Asszony a fronton (1991) c. memoárjában – mely megjelenésekor az Év Könyve lett – nyíltan,
őszintén közli azokat a háborúban megélt erőszakos borzalmakat, melyek nőtársait is érintették, hisz a háború tömegessé teszi az erőszakot.
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vója (1991) és akkori vezetője szerint a halál kérdésének
kezelése napjainkban is rendezetlen. Míg a hírekben a
halálról olvasni természetes, ez fikció, nem valóságos,
így nem is tudja kezelni sem gyászoló, sem haldokló a
tényleges emberközeli élményt.

„…ha valaki elfogadja, hogy szépen hal meg
akkor az a környezetére is jól hat,
de ha valaki nehezen hal meg […]
bennünk is marad egy félelem,
hogy így fogunk meghalni…”
P. A.

„…aki sokat van a halál közelében, azt a pluszt
nyeri, hogy az életet többre becsüli...”
P. A.
Örök mondanivalója: jobban, szebben, okosabban élni
az életet, mely tanulható. Az 1990-es egészségügyi reform idején, harmadmagával indította útjára a hospiceszolgálatot, mely kezdeményezés lényege, hogy a halál
idejét se rövidíteni, se hosszabbítani nem szabad, de a
haldokló betegeket segíteni kell testileg, lelkileg egyaránt, ahogy az itt maradt családtagokat is. A halál témája ma is sok országban tabu, szorongunk, félünk tőle.
Pedig nincs nap, mikor ne hallanánk emberi öldöklésről
akár a hírekből. A szép, természetes halálról nem sokat/sokan beszélnek. Régen az emberek otthon haltak
meg, a siratás természetes volt. Ma 80%-ban kórházban
megyünk el, pedig mindenki leginkább otthon „szeretne”. De hogyan is lehet szépen búcsúzni egy rideg
kórházban, ha nincs hely sem, hogy a szerettünk mellé
odaüljünk? Alapozó fontosságú művei e témákban még
mindig úttörők. A Magyar Hospice Alapítvány életre hí-

Ha van idő és lehetőség a búcsúra, nyugodtabban engedjük el szerettünket is. „A gyászolók között a mortalitás 150%-kal több, mint a normál populációban, és a
megbetegedés 300%-os” – riasztott el egy interjúban.
Vigasz lehet, hogy a test halálát a lélek képes túlélni – ezt
tudományos kutatómunkák bizonyítják –, hisz 98% pontossággal hogyan lehetne visszamondani azt, hogy mi
történt a klinikai halál után akár percekig? „Mind visszakerülünk a föld körforgásába, bármilyen állapotban is.” –
vallotta Alaine. Hisz az anyag nem vész el, csak átalakul.
Más kultúrákban akár „ünnep” is lehet a temetés, a mély,
elfojtott gyász helyett. A felfogáson változtatva, belekapaszkodva abba, hogy csak a test megy el, s talán a lélek marad, könnyebb lehet az elfogadás. Ha hazaviszem
szerettem hamvait, melyet egy számomra kedves helyre teszek, az is megnyugtató lehet gyászomban. Mert a
gyászra igény van. Persze teljesen más az elfogadás ténye egy gyermek halálánál, egy meggyilkoltnál vagy egy
eltűnt esetében. Elmondta, hogy ő is tudatosan készült
a halálra, elrendezte dolgait, kapcsolatait. Ez emberhez
méltó, még ha nehéz is ez az utolsó feladat. Fontos tudni,
hogy nem csak a halál a gyász. Lehet az akár egy szerelem vége, válás, a gyermek kiröpülése is.
Mészöly Miklós felesége, aki annyi mindent átélt, tollából hitelesek e tanácsok. Hat évvel élte túl férjét – halála
után is írt –, ápolta emlékét, Szekszárdnak adományozta
írói hagyatékát. Polcz Alaine író, pszichológus, tanatológus (haláltan), a gyászkutatás magyar úttörője és nem
utolsósorban híres írófeleség, 2001-ben megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjét. Azt tartotta, hogy az utolsó percek meghatározzák az öröklétet.
Számára jeles napon, 2007. szeptember 20-án hunyt el,
aznap, mikor bemutatták volna azt a kötetet, amelyben
pályatársai köszöntötték. Ahogy azt egész életén át tanácsolta ő is felkészülten, csendben, tudatosan várta utolsó
óráit.
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Szüleinkkel kapcsolatban
Szőcs Zalán Kevin | Fotó: stock.adobe.com
Hogyan változik meg a kapcsolatunk a szüleinkkel diákéveink
során?
Eltávolodunk
tőlük?
Ha igen, miért tesszük ezt? Alábbi cikkemben ezekre a kérdésekre próbálok válaszolni.
Emlékezzünk csak vissza, milyen
rossz érzés volt, amikor óvodába menet nem szerettünk volna anyukánktól elszakadni. Sírtunk, mert még féltünk, nem tudtuk milyen lesz nélküle
egy nap. Aztán telt-múlt az idő, és
egyre jobban, könnyebben ment a
búcsúzkodás, viszont sokszor éreztünk még honvágyat, és mentünk
oda az óvónőhöz szomorúan azt
mondogatva, hogy „hiányzik anya”.
Általános iskola alsó tagozatában
még nagy örömmel meséltük el
otthon a szüleinknek az aznap történteket, akkor még kézen fogva ők
vittek iskolába, és hoztak el onnan
délután.
Felső tagozat első felében még néha-néha megtörtént ez, de azután
már inkább szerettünk volna egyedül iskolába járni.
Talán ez volt az a pont, amikor elkezdtünk eltávolodni szüleinktől.
Ilyenkor már elkezdődött az az időszak, amikor nem meséltük el az
aznap történteket délután, sőt, ha
megkérdezték, mi volt az iskolában általában, azt válaszoltuk, hogy
semmi.
Elkezdtük „cikinek” érezni azt, ha
a szüleink vittek iskolába, vagy ha
valamelyik szülőnk megpuszilt minket iskolatársaink előtt. Persze ez a
viselkedés számunkra természetes
volt, ugyanis egymástól is ezt láttuk,

de a szüleinknek nagyon rosszuleshetett.
Ezután következett a fránya kamaszkor, amikor szinte már semmit nem
szerettünk volna megosztani szüleinkkel, saját kis életet akartunk magunknak, egy kis privát szférát.

szakban nem szereti kimutatni azt
az ember, attól még igenis kötődik
a szüleihez.
Én is hasonló helyzetben voltam,
mindig én akartam lenni a menő,
és ezért sokszor megbántottam ez
miatt szüleimet. Sok közös, családi

Ebben az időben már nemcsak az
számított „cikinek” vagy gáznak, ha
szüleink megpusziltak minket, hanem akár az is, ha szimplán velük
kellett valahol megjelennünk.
Persze mint az előbb említettem,
ebben a korban egymástól is ezt
láttuk, ugyanis általában azokat
gondoltuk a legmenőbbnek, akik
egyedül jártak iskolába, sose voltak
velük a szüleik, és úgymond „szabadabbak” lehettek. Viszont az is lehet, hogy akiket menőnek hittünk,
ők nem kedvtelésből tették ezt, hanem mert rá voltak kényszerülve.
Sajnos a mai világban a gyerekek
többségére igazak az előbbi állítások, ugyanis mindenki arra figyel a
legjobban, mit gondolnak róla mások, és mindenki inkább olyan akar
lenni, mint a másik. Ennek a felfogásnak sajnos sok rossz következménye lehet, például az, hogy megromlik a kapcsolatunk a szüleinkkel.
Persze attól, hogy egy adott idő-

programot hagytam ki azért, mert
úgy gondoltam, mások majd biztos
kibeszélnek engem, hogy én a szüleimmel járok mindenhova.
Szerencsére nálam már elmúltak
ezek az érzések, mára – nemsokára
19 évesen – beláttam, hogy egyáltalán nem gáz, ha valahol szüleinkkel
kell megjelennünk, vagy ha épp a
helyzet úgy adja, puszit kell adjunk
nekik, vagy meg kell öleljük őket.
Akik magukra ismernek azok alapján, amiket leírtam, azt tanácsolom,
hogy ne érezzék gáznak az ilyen
helyzeteket. Becsüljék és tiszteljék a
szüleiket, ameddig csak lehet, és ne
bántsák meg őket ilyen viselkedéssel. Menjenek el velük közös programokra, és ne azon gondolkozzanak, hogy más épp mit gondolhat
róluk, hanem minél több szép közös
emlék gyűjtésére koncentráljanak.
Ugyanis ezeket gyerekkorunkban
tudjuk a legkönnyebben megszerezni.
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TAMF-projekt

Megvalósult integráció
Susán Janka | Fotó: László-Boglári Orsolya
Sorozatunkban időzzünk még egy kicsit az integrációnál és az adatoknál, mert beszélgetőpartnerem izgalmas részletekbe enged bepillantani munkájából. Közben hallhatunk az adatmenedzsment területének legújabb trendjeiről és gyakorlati megvalósításukról az atomerőműben. Mikes Péterrel beszélgetek az Asset
Suite rendszerhez kapcsolódó integrációról, az IT-rendszerek közötti kommunikáció és a szinkronba helyezett adatok szemszögéből.

Mikes Péter

adatmenedzsment-tanácsadó –
4digital Age
–– Mióta dolgozol a Termelési Alrendszer Működésfejlesztés (TAMF)
Kiemelt Projektben?
–– A projekt korai fázisában csatlakoztam, az atomerőmű oldalán
segítek az AS6 és AS9 közötti adatmigráció megvalósításában. Ami
miatt eredetileg érkeztem, az az
adatgazdálkodás témája volt, de
most a beszélgetésünket szűkítsük
le az AS-verzióváltáshoz kapcsolódó adatmigrációra.
–– Milyen képzettséggel, tudással
rendelkezel, hogy megfelelj ezekhez az összetett feladatokhoz?
–– Informatikus mérnökként végeztem. Fejlesztőként kezdtem, utána
architektként dolgoztam, és már
több mint tizenöt éve főleg projekteket vezetek. Az informatikus mérnöki múltam jó alap, folyamatosan
kísér, sok szempontból az előnyömre szolgál. Néhány éve specializálódtam az adatmenedzsment irányra, amelyhez rendelkezem szakmai
és projektvezetési, tehát a szervezési és irányítási tapasztalatokkal
is. Ez a mostani adatmigráció sem
egyszemélyes dzsungelharc, hanem
olyan csapatot építettünk fel, hogy

a benne dolgozók jól kiegészítsék
egymást.
–– Milyen új trendek vannak az
adatgazdálkodásban manapság?
–– Lehet, meglepően hangzik, de
maga az adatgazdálkodás az új
trend a világban. Eddig az volt a
szemlélet, hogy vannak az üzleti folyamatok és vannak az IT-rendszerek, az pedig természetes, hogy az
adat az ott van az alkalmazásban, és
nincs vele különösebb teendő, csak
rögzíteni. Mára sok helyen kezdték

Asset Suite (AS) rendszer
Az atomerőmű műszaki vállalatirányítási rendszere, ami integrált
módon biztosítja a felhasználók
számára a műszaki alapadatokat
és tranzakciókat az üzemeltetés
főfolyamatai mentén.

el felismerni, hogy ez nem is olyan
egyszerű. Az adat önmagában értéknek számít, ezért elkezdték kiépíteni a szabályozási, működési,
felelősségi kereteit. Az adat nem az
IT-hez tartozik igazság szerint, hanem az üzlethez.
–– Ez a felismerés kapcsolódhat
ahhoz is, hogy olyan mennyiségű
adatot tárolunk már, amit nehezen

bírunk kapacitással, és egyre összetettebb azokban keresni?
–– Főleg a keresés és az adattal
szembeni bizalom, ami kihívást jelent. Megpróbálom egy példával
szemléltetni. Egy raktári nyilvántartó
rendszert azért használnak, hogy a
készletnyilvántartás mindig pontos és
gyorsan kikereshető legyen. Mi történik akkor, ha ez pontatlanná válik?
El kell menni, megszámolni a készletet, ami által értelmetlenné válik az
IT-rendszer.
–– Visszatérve a projektre, hogyan
készítitek elő az AS9 elindulását a
migráció oldaláról?
–– Az induláskor elkezdtük kidolgozni az adatok szempontjából azt a logikát, hogy hogyan fogunk eljutni az
AS9 elindításáig, hogyan tudjuk az
adatokat átpakolni a régi rendszerből
az újba. Ez nem triviális kérdés. Minden egyes adatról (adatmezőről) el
kell dönteni, hogy szükség van-e rá az
új rendszerben. Ha változik az üzleti
folyamat, amely ezt az adatot használja, az hogyan változtatja meg az
adat felhasználását, életciklusát. Mely
adatok válnak feleslegessé, esetleg
milyen pluszadatokra van még szükség. Számszerűsítve ez azt jelenti,
hogy kb. kétezerhétszáz adatmezőn
kell ezt a vizsgálatot megtennünk.
Azt kell, hogy mondjam, nekem rend-
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kívül tetszik az a szemlélet, amellyel
az atomerőmű kezeli az adatmigráció
kérdését. Az, ahogy a mai kor elvárásai szerint újragondolja az üzleti folyamatait, és ehhez igazítva megtisztítja
az AS-rendszer adattartalmát, egy
komoly vállalattól elvárható felelős
hozzáállást mutat.
–– Kiknek az elvárásait kell érvényesítened a migráció során?
–– Hogy milyen adatot kell átvinnünk
az új rendszerbe, üzleti kérdés, a folyamatok működtetéséhez szükséges
adatok határozzák meg. Az egyik kiemelt szempont volt, hogy a megfelelő emberektől tudjuk megkérdezni, hogy egy adatra szükség van-e.
Azoktól, akik eldöntik azt, hogy az
AS9-ben ez az adat valódi értéket fog
jelenteni, és kiszűrik az értékteleneket. A „szemetes” adattal az a nagy
baj, hogy megölheti a bizalmat az
IT-rendszerrel szemben, ahogy azt a
korábbi általános raktári példámban
említettem.
–– Mi jelentette számotokra a kihívást?
–– Az egyik oldalról az, hogy a migráció nem egy egzakt dolog. Időnként
kihívás az adatok közötti összefüggések megfejtése és megtartása az új
rendszerben, mert az ilyen összetett
rendszerek belső logikája már a szállító üzleti titka, amit féltve őriznek. Ezt
mi csak rengeteg próbálkozással tudjuk megismerni. Izgalmas feladat, de
számtalan tévedési lehetőséget rejt
magában.
–– Az AS9 elindításáig milyen nagyobb feladataitok vannak még?
–– Év végéig addig szeretnénk eljutni, hogy minden szükséges adat
áttöltésére felkészüljünk, az ehhez
szükséges logikákat megismerjük.
Utána arra törekszünk, hogy eljussunk
a teljes áttöltésig, majd az áttöltött
adat helyességének ellenőrzéséig.
Az ellenőrzés az üzleti szereplők közreműködése nélkül elképzelhetetlen.

Ők azok, akik kontextusba helyezve
az adat helyességéről meg tudnak
bizonyosodni. A jövő év első fele nagyon izgalmas lesz, sok-sok visszacsatolással tudunk majd eljutni a jó minőségű adatmigrációhoz.
–– Az AS9 indulásának egyik kritikus
láncszeme vagytok?
–– Igen, mert ha valamit nem tudunk
betölteni, az konkrétan hiányozni fog
a folyamatokhoz, adatok nélkül az új
rendszer csak egy üres váz. Arra törekszünk, hogy az üzleti folyamatok
minél teljesebb adathéttérrel rendelkezzenek, és az AS9 éles indulását
követően megkerülő megoldás csak
elvétve legyen, és az is csak átmenetileg.
–– Milyen új, hasznos tapasztalatot
szereztél a projekt alatt?
–– Minden projekten egészen más
kihívások vannak, még akkor is, ha nagyon hasonlónak tűnnek. Az eddigi
tapasztalataim szerint egy migrációs
projektet legtöbbször technikai problémaként kezelnek, pakoljunk át minden adatot, majd valamit kezdenek az
adatminőséggel később (vagy nem).
Nem úgy, mint itt, ahol a folyamatok
újragondolása és azok mentén a tisz-
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ta adatok biztosítása a cél. Ettől sokkal izgalmasabb lett az adatmigráció,
nagyobb kihívást is jelent. Amiből én
személy szerint rengeteget tanultam,
az az atomerőművi működés. Eddig
főleg a pénzügyi és telekommunikációs szektorban mozogtam, ez egy új
világ volt számomra.
–– Mire vagy büszke, mit éltél meg sikerként?
–– Sikernek érzem az adatgazdálkodási irányt, amerre az atomerőmű elindult, és hogy ebben jelentős szerepem volt. Gondolkodásban már most
messzebb tart, mint pár más intézmény, ahol az adatgazdálkodás bevezetése évekkel korábban megkezdődött. Kifejezetten élvezem ebben az
itt dolgozó emberek gondolkodását.
Érzem a mérnöki hátteret, a strukturált logikát, ami megkönnyíti a közös
nyelv megtalálását.
–– Nem Pakson élsz, mennyire ismerted meg a várost?
–– Őszintén szólva, még semennyire,
mert a Covid előtt naponta ingáztam
Budapestről. Azóta pedig nagyon ritkán jövök. Nehezen is viselem, mert
közösségi ember vagyok, kifejezetten
hiányoznak a közvetlen találkozások.
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Megtartó közösség
munkában, magánéletben
Paks II. Zrt. | Fotó: Paks II. Zrt.
Mindketten Pakson nőttek fel, s egy külföldi kitérőt követően mindkettőjüket hazahívta a közösség,
amelyben felnőttek. A kötődésről, a hitről Pálosné Buday Tündével és Vass Péterrel, a Paks II. Zrt. két
munkatársával beszélgettünk.

A Paks II. Zrt. szakfordító-tolmácsaként dolgozó paksiból szekszárdivá lett Pálosné Buday Tünde
egy éve tért haza családjával ÚjZélandról. – Azért költöztünk oda
annak idején, hogy a családunk
összekovácsolódjon – meséli Tünde. – Férjem, Miklós, a borászata
miatt állandóan estébe nyúlóan
dolgozott, a borkóstolók miatt
sokszor még vacsorázni sem tud-

tunk együtt, szinte csak a vasárnapi ebédnél találkoztunk. Mivel
úgy éreztük, hogy ez nem mehet
hosszú távon, gondoltunk egyet, s
úgy döntöttünk, hogy amíg a gyerekek kicsik – akkoriban voltak 6
és 9 évesek –, elmegyünk külföldre „egy páréves csapatépítőre”,
egyúttal megalapozzuk a fiaink
nyelvtudását. Új-Zélandra esett
a választásunk – mondja Tünde.

Turistavízummal érkeztek három
hónapra, végül négy évet maradtak az országban, ahol minden ajtó
könnyen nyílt számukra.
Bement a közeli nemzetközi magániskolába, ahol állást ugyan
nem hirdettek, de gondolta, tesz
egy próbát. – Mondtam, Tündi vagyok Szekszárdról, és szeretnék itt
tanítani. Azt mondták, rendben –
idézi fel vidáman. Angol nyelvet
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tanított négy éven keresztül, miközben férje egy borászatban
dolgozott. Hamar megtalálták a
helyüket az ottani katolikus közösségben is, ahonnan aztán magukkal hoztak egy szokást is. Akárcsak
Új-Zélandon, most már a szekszárdi katolikus közösségben is családról családra jár a vándor Szűzanya
oltárképe. Amikor az oltárképen
ábrázolt Szűzanya „vendégségbe érkezik”, együtt imádkozhat az
egész család, ami erősíti a köztük
lévő köteléket akkor is, ha a gye-

A Paks II. Zrt. munkatársaként egy
építő, alkotó közegben telnek mindennapjai Vass Péternek is, aki
ugyancsak eltávolodott Pakstól,
hogy aztán visszatérhessen. – Amikor végeztem a Műegyetemen,
kalandra vágytam, így Londonba mentem három hónapra nyelvet tanulni. Ebből végül majdnem
három év lett – meséli Péter, akit
aztán mégis hazahúzott a szíve.
– Egyértelművé vált, hogy a gyökértelen nagyvárosi lét nem nekem való, így nem volt kérdés,

kezelési
szakterület-vezetőként
dolgozik. Pakson minden szempontból ismerős közösség várta
úgy a munkában, mint a magánéletben. Feleségével, Klaudiával
három gyermeket nevelnek.
– Házasságunk egyik alappillére
a hit. Korábban is többször kaptam hívást Istentől, aki nemcsak a
templomba várt vissza, hanem egy
személyesebb kapcsolatot is kínált, ám a Jézus által kijelölt úton
örömmel járni sokszor nagy kihívás – mondja Péter. Úgy véli, hogy

rekek néha ezt „fejen állva” teszik,
ahogy néha az ő fiaik. Tapasztalat
ugyanis, hogy sokkal stabilabban
működnek azok a családok, ahol
együtt imádkoznak. – El kellett
mennünk a világ másik felére ahhoz, hogy igazi családként térhessünk vissza – foglalja össze Tündi,
aki ahogy a magánéletben, úgy a
munkában is megtartó közösségre
lelt.

hogy ha hazajövök, akkor kizárólag Paksra, hisz’ minden ide köt.
A döntésben nagy lökést adott
az új blokkok megépítéséről szóló
2009-es parlamenti határozat is –
árulta el. Péter számára is könnyen
nyíltak az ajtók: 2009 végén már a
Paksi Atomerőműben dolgozott, s
amint lehetőség nyílt rá, csatlakozott az új atomerőművi projekthez,
ahol jelenleg radioaktívhulladék-

a keresztény közösség, amelyhez
tartoznak, minden szempontból
megerősíti az életüket. Az élet
minden területén ez a szellemiség vezeti a családot. – Bevallom,
a keresztény családapa szerepe okoz néha meglepetéseket, a
gyerekek hitben nevelésért tett
próbálkozásaim sokszor nekem jelentenek egy-egy újabb lépcsőt a
szeretetben.
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Kötődés a tudományokhoz
RHK Kft. | Fotó: Wikimedia

1905-öt írtunk, amikor Albert Einstein publikálta az Anallen der Physik német folyóiratban négy tanulmányát. Ezek egyik következménye a mindenki által jól ismert (bár nem biztos, hogy teljesen értett)
képlet, az E = mc². Ennek segítségével a tudós azt bizonyította be, hogy a tömeggel rendelkező részecskéknek nem csupán mozgási és helyzeti, hanem nyugalmi energiájuk is van.
Hogy ez pontosan mit jelent?
Azt, hogy a nyugalomban levő
test energiája, amely a képletben
E-ként szerepel, megegyezik a
test tömegének (m) és a fénysebesség (c) négyzetének a szorzatával. Azt tudjuk, hogy a fénysebesség az egyik alapvető állandó
a fizikában, így ebből következik,
hogy a tömeg és az energia tulajdonképpen arányosak egymással.
A képlet tehát nem más, minthogy
az anyag és az energia ugyanannak a dolognak két eltérő megjelenési formája. Szóval az energia
a felszabadult anyag, és az anyag
potenciálisan energia. Tehát a
tömeggel rendelkező részecske, mely többek között testünket
is alkotja, nem tárgy, hanem egy
energiacsomag. Einstein ennek
a ténynek rendkívüli jelentőséget
tulajdonított. S bár a hétköznapi
életben nem látjuk túlzott jelentőségét, nagyon is fontos hatása van
ránk, emberekre nézve.
Ezzel az ún. tömeg-energia ekvivalenciával magyarázható például, hogy miként vagyunk képesek
nukleáris folyamatok során olyan
elképesztő energiát termelni.
Ha megmérjük az atommag tömegét, azt tapasztaljuk, hogy az
kisebb, mint az őt alkotó részecs-

kék tömegeinek összege. Ebből a
hiányzó tömegből kiszámolható,
mekkora energia van az „atommagba zárva”. Ez lehetővé teszi,
hogy megtudjuk, mely atommag-átalakulások járnak energiafelszabadulással és mekkorával.
Meghatározható tehát a maghasadáskor felszabaduló energia, ha
tudjuk az urán atommagjának és
a keletkező atommagoknak a tömegét. S bár Albert Einstein híres
képletének köszönhető az atomenergia felszabadulása, annak kizárólag az emberi élet megkönnyítésére való felhasználását tartotta
megengedhetőnek.
Albert Einstein nevéhez számtalan
szállóige fűződik, és már-már rendezetlen hajára, kinyúlt pulóverére
pedig mindenki emlékszik. „A lét
válna kibírhatatlanul unalmassá,
ha nem próbálnánk megfejteni
azokat a titkokat, amelyeket Isten
elrejtett előttünk” – mondta ő, és
így élte le az egész életét. A tudományokhoz való kötődése már
gyermekkorában extrém méreteket öltött, egész fiatalon fanatikus
szabadgondolkodóként tekintett
saját magára. Tudásvágya elapadhatatlan volt, mindig töprengett
valamin, kísérletei egymást érték,
kutatott, elemzett, megfigyelt…

Hogy mitől válik valaki ilyen lelkes
tudóssá? Mi kell ahhoz, hogy sose
fáradjon el gondolkodni? Minek
köszönhető, hogy dilemmáiból a
kiútkeresés a napi rutinjává váljon?
Valószínűleg ezekre a kérdésekre kereste a választ halála után a
halottszemlét végző patológus is,
aki a család engedélye nélkül eltávolította a holttestből az agyat,
és vizsgálatoknak vetette alá, de
végül nem járt sikerrel. Ugyanakkor 1999-ben a McMaster University szakértőinek korszerű technológiával elvégzett részletes
vizsgálata arra mutatott rá, hogy
Einstein agyának a fali burkolati
területe hiányzik, viszont a belső
fal lebenye mintegy 15%-kal vastagabb az átlagosnál. Az agynak
ezen része felel a matematikai
gondolkodásért és a térlátásért is.
A zsenialitásnak, a tudományokhoz való kötődésnek minden bizonnyal ez az anatómiai „eltérés”
az okozója.
Végezetül álljon itt még egy idézet
tőle, amely nagyon igaz: „A nukleáris láncreakció felfedezése
semmivel sem kell, hogy közelebb
vigye az emberiséget a pusztuláshoz, mint a gyufa feltalálása.” Élnünk kell tehát vele, visszaélnünk
sosem szabad!
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Ultrabalaton
Közel önmagadhoz
Susán Janka | Fotó: saját archivum

Gelányi Attila technológusként dolgozik az atomerőmű sugárfizikai laboratóriumában, szabadidejében
pedig ultrafutó, ami a kollégái számára is felfoghatatlan teljesítmény. Idén először futotta körbe egyedül a Balatont, teljesítette a 216 kilométert 29 óra 52 perc 1 másodperc alatt, de ebből ne vonják le
mindjárt azt a következtetést, hogy Attila alapvetően magányos alkat. Igazi közösségi ember, aki a
futást is jó példaként, lehetőségként szeretné az ismerősei elé állítani. A Budapest Sportiroda futónagykövete lakhelyén, Szászváron, és több nagy futóversenyen iramfutóként segíti futótársait. Emellett
háromgyermekes édesapa, feleségét is támogatja az állatvédői munkájában. A Szászvári Mocorgók Szabadidő Egyesületben a fiatalok sportra nevelését segíti, a rendezvényeik az olimpiai Ötpróba Párizsba
pontgyűjtő sorozat részei.
–– Hogyan jutottál el erre a szintre? Hogy lehet egyedül körbefutni
a Balatont?
–– Hosszú út vezetett idáig. Gyerekként atletizáltam, de középiskolásként sajnos már nem. 2012

elején kezdtem el futni egy futóverseny hatására. A cég, amelyiknél akkor dolgoztam, támogatott
egy
egyetemista-futóversenyt,
így csöppentem bele sofőrként,
külső szemlélőként. Ekkorra már

volt egy kis túlsúlyom is, ez is segítette az elhatározásomat, hogy
jövőre már futni szeretnék ezen a
versenyen. Így indultam el az első
négy kilométeres távomon Lillafüred környékén. Következő évben
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teljesítettem az első félmaratonomat otthoni környezetben a KeletMecsekben, a Máré-várnál. Akkoriban még „tudatlanul” futottam,
megfelelő futócipő nélkül, ennek
„eredményét” a térdem jelezte is.
Ezután vettem meg az első komolyabb futócipőmet, de csak kb. 2
hónap kihagyás után kezdhettem
el használni, mert a térdemnek regenerálódnia kellett. Növeltem a
távokat, és egy év múlva lefutottam az első maratonomat 4 óra 37
perc alatt a Budapest Maratonon,
amivel ma is elégedett vagyok.
2015-ben négyfős „szedett-vedett” csapattal vettem részt az
első Ultrabalatonon (UB). Azért
szedett-vedett, mert egy dunaharaszti srác keresett társakat a
Balaton-kerülőhöz, és csatlakoztunk hozzá Veszprémből, Szekszárdról és én Szászvárról. Futós
szempontból persze nem voltunk
kezdők, mindenki megfelelő alapokkal rendelkezett. A következő évben a szekszárdi futótársam
megkért, hogy fussuk le párosban,
ami fejenként 110 km-t jelent, 1015 km-es váltásokkal. Hát az kemény volt! Talán fárasztóbb, mint
ez a mostani teljes kör egyedül.
Jöttek még négy- és háromfős tókerülő futások, és tavaly gondoltam azt, hogy talán megértem már
az egyénire. Nemcsak gondolat
lett, hanem kerestem egy biciklis
kísérőt, tolnai barátomat, aki többszörös IronMan és iramfutó.
–– Mit jelent az, hogy valaki iramfutó?
–– Állandó iramfutó vagyok a Budapest Sportiroda (BSI) három
nagy futóversenyén, a tavaszi Viviccitán, a nyár végi Wizz Air Budapest Félmaratonon, illetve a SPAR
Budapest Maratonon, immár ötödik éve. Megadott tempóval, egy
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iramtáblázat szerint haladunk, és
egy adott célidővel kell beérkezni.
Van rajtunk egy hátizsák zászlóval,
azon az adott célidővel, amit minél
pontosabban kell teljesítenünk.
Idén is egy percen belül közelítettük meg a célidőt mindhárom eseményen. Az indulóknak ez nagy segítséget jelent ahhoz, hogy tudják
tartani a tervezett álomidejüket.
Emellett próbáljuk tartani bennük
a lelket, bíztatjuk őket, és időnként

felelően futottál. Mit csináltál ros�szul?
–– A cipő meghatározó. Az UB
aszfaltos verseny, oda speciális
futócipő kell, ami a megfelelő csillapítást nyújtja. A másik a futótechnika, amit szintén el kell sajátítani.
Nem mindegy, hogyan érkezik le
a lábunk a földre. Nyújtott lábbal
nem szabad, mert akkor az erővonalak mentén a térdet, bokát
többszörös terhelés éri. Egyszerű

még néhány jótanács is belefér.
Segítünk nekik a frissítésben, mert
nagyon sokan ott rontják el, hogy
nem figyelnek rá.

fizika ez. És a frissítés, ami szintén
nagyon fontos egy ekkora távnál
már.

–– Visszamehetünk a kezdetekhez? Említetted, hogy nem meg-

–– A cipő, ami most a lábadon
van, ez is elég speciálisnak tűnik.
Nagyon vastag, puha talpa van.
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–– Igen, ez is egy ultrafutó cipő,
ebben már megvannak a kilométerek.
–– Hogyan lehet a megfelelő technikát elsajátítani? Aki nem fiatalon
kezd el futni, annak ez nem lehet
egyszerű.
–– A BSI-nek van egy futónagykövet-hálózata, én Szászváron képviselem. Azt a célt tűztük ki, hogy
tanácsokkal lássuk el a kezdő, de
akár haladó futókat is. Én nem vagyok edző, de vannak közöttünk
néhányan, és korábbi olimpikonok is.
–– A gyakorlatban hogyan működtök?

–– Létrehoztuk a Szászvári Mocorgók Szabadidő Egyesületet,
amelyben elsősorban a gyerekek
sportra nevelésének segítését
tűztük ki célul, beleértve az ehhez
kapcsolódó egészséges életmódot, és időnként a művészeteket
is érintve. Óvodánk és általános
iskolánk is van a településen, valamint egy gyönyörűen felújított
várkastélyunk. Sokszor innen indítjuk a versenyeket.
–– Milyen versenyeket rendeztek?
–– Szeptemberben terepfutó és
kerékpárversenyt, 7 és 21 km távon, egy körben kétszáz méteres
szintemelkedéssel. Ugyanezen terepbiciklit 14 és 28 km-en. Emel-

lett két fix túránk van. Az egyik
április végén Kiss György szászvári születésű szobrászművészünk
emlékére (Kiss György-emléktúra), ősszel pedig az Aranyló Ősz
Teljesítménytúra.
Gyakorlatilag
minden eseményünk az olimpiai
Ötpróba Párizsba eseménysorozathoz kapcsolódik, ezért is van
rajtam ez az olimpiai felső – mutatja büszkén.
–– Egy ilyen melegítő a résztvevők jutalma? Mekkora teljesítmény
szükséges ennek megszerzéséhez?
–– Hatvan pontot kell összegyűjteni futásban, túrázásban, evezésben, úszásban, triatlonban és
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görkorcsolyázásban. A még vis�szalévő három év alatt ezt lehet
teljesíteni.
–– Visszatérve az UB-ra, hogyan
sikerült?
–– Idén 216 km volt a táv. Balatonfüredről az aquaparkból indult
a verseny, innen Aszófőre, utána
Fövenyes, majd Zánkánál tértünk
vissza a Balatonhoz. Badacsonynál megint volt egy kitérő, hogy
legyen egy kis szint is benne. Vonyarcvashegytől már a bicikliutat
követtük. A befutója pedig az
atomerőmű üdülője mellett volt
Füreden. 29 óra 52 perc 1 másodperc alatt teljesítettem az idei távot.
–– Volt edzői támogatásod a felkészülésnél?
–– Igen, szerencsére nem saját kútfőből kellett felkészülnöm.
Változatos edzéseket tartottunk,
pályaedzéseket futópályán, hegyi
terepen adott tempóval és pulzussal, vagy adott időre. A futómozgással is foglalkoztunk, azt
is javítottuk futóiskolázással. Egy
ilyen távnál már nem mindegy,
hogyan érkezik az ember a földre.
–– Mi volt a leghosszabb táv a felkészülésedben?
–– 160-at kellett volna, de az sajnos nem fért bele. 30-cal kezdtük
a hosszabb távokat, és tízesével növeltük egészen 120 km-ig,
ügyelve a hatperces kilométerekre. Három általános iskolás gyermekünk van, két egyesületben
tevékenykedem munka mellett,
egyszerűen nem fért bele több az
időmbe. Az UB után a gyerekek
meg is kérdezték: Apa, mikor leszel már itthon? Mondtam nekik,
Pestre elmegyek még a maratonra, utána már sehova.

–– A család el szokott kísérni?
–– Nem, az úgy nagyon megbonyolítaná, a gyerekek még csak
8-10-12 évesek. Hajnalban kell kelni, sokáig fentmaradni. A felkészülés sem volt egyszerű. A hosszú
futásokat éjszakára időzítettem 70
km-ig. Este 10-11-kor elindultam,
hajnalra végeztem, aludtam egy
pár órát, és utána tettük azt, amit
kellett.
–– Milyen fizikai állapotban értél
be az UB-n?
–– 10-15 km-ként vannak az ellenőrző pontok, ahol a chipes órát le
kell csippantani. Az autós kísérőm
Mihály-Bede Móni ott várt rám.
Elővettük a kempingszéket, leültem, megmasszírozták a lábaimat,
bekenték, frissítettem, és mentem
tovább. Legfeljebb 5-10 perceket
pihentem. A végére mindkét bokám bevizesedett rendesen, és
több mint két nap kellett hozzá,
hogy elmúljon.
–– A teljes idődben ezek a pihenők is benne vannak?
–– Igen. Találkoztam olyan futóval, aki lefeküdt aludni egy kicsit,
mert arra volt szüksége. Én nem
szeretek így megállni, ha elhatároztam, hogy megyek, akkor nincs
megállás.
–– A biciklis kísérőd hogyan bírta?
–– A vége felé neki is nehéz volt
már. A lassú tekerés miatt fájt a
combja. Saját tempóval könnyebb
dolga lett volna, de így óriási kihívás volt a számára. Innen is köszönöm neked, Rácz Tibi!
–– Az öltözetednél mire figyeltél?
–– Kora reggel a rövid ujjú pólóhoz karszárat is húztam, de napközben erre nem volt szükség.
Este váltottam hosszú ujjúra, és
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kesztyűt vettem. Nem fáztam, bár
a 6-7 fokban látszott a lehelet.
Tibi a biciklin ellenben nagyon,
mindent magára vett, amit csak
lehetett.
–– Kidörzsölődés nem okozott
problémát?
–– Lanolint használtam a hónaljamra, a mellbimbóra, a belső
combra, illetve a kényesebb helyeken. Almádinál kezdtem érezni
a combomat, de bekentem, és elmúlt. Érdemes műanyag kesztyűt
használni a kenéshez, mert nehéz
a krémet a kézről eltávolítani.
–– Miért érte meg számodra ez a
futás? Szeretnél még ilyen hosszú
távon indulni?
–– Igen, terveim vannak. A Balatonon tavasszal lesz egy 240 km-es
verseny, az tetszene. A Spartathlon Görögországban vonz a legjobban, nem tudok a gondolattól
szabadulni, hogy elinduljak egyszer rajta. Ehhez egy jó kvalifikációs időt kellene még futnom, az
UB-táv egy kicsit rövidebb ettől,
lehet, emiatt nem lesz megfelelő. Ettől hosszabb távokban nem
gondolkodom, maradok 200-250
km-nél.
–– Miért szereted?
–– Ismered az Ultra című filmet?
Simonyi Balázs rendezte, és a
Spartathlanon forgatta. Ő is egy
ultrafutó, idén már nyolcadszor
teljesítette ezt a versenyt. Van
ebben egy jó gondolat: Meddig
kell elmenned, hogy közel kerülj
önmagadhoz? Úgy érzem, még
mennem kell. Még nem találtam
meg teljesen azt az utat, amit keresek.
–– A fizikai határaidat feszegeted?
–– Igen.
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Szárnyra kelt a KöFi-madár Pakson
Vadai Zsuzsa | Fotó: Juhász Luca

Ignits Miklós és felesége, Éva
Miklós

Lajosmizsén éltem 10 évig, ezután
Tatabányán jártam gimnáziumba.
A Budapesti Műszaki Egyetemen
villamosmérnöki diplomát, majd később számítástechnikai szakmérnöki oklevelet is szereztem.
Az egyetem után – ifjú házasként
és apaként – költöztünk Paksra, és
1979. szeptember 1-jétől az akkori
PAV dolgozói lettünk.

Sikeres pályafutás

Végzettségemnek megfelelően a
Folyamatirányítási Osztály (később
főosztály) számítástechnikai szervezetéhez kerültem, ahol 20 évet
töltöttem el különböző beosztásokban, utolsó időszakban osztályvezetőként. 2000-ben az üzemeltetési,
karbantartási és műszaki tevékenységek szétválasztása után a Műszaki
Igazgatóságra kerültem beruházási
projektvezetőként. Itt dolgoztam
2018-ig, nyugdíjba vonulásomig.
Elmondhatom, hogy sikeres szakmai pályafutásom volt, szerettem
a munkámat, szakmámat. Az első
időben a szovjet számítógéprendszerekkel foglalkoztam, azok üzemeltetésével,
karbantartásával,
majd megújításával. Szép emlékek
a végrehajtott fejlesztések, az SZM2
és TPA-számítógépek, az M60 és
Hindukus mérésadatgyűjtők kiváltása. Kiváló szakembergárda és jó
közösség alakult ki az osztályon. Sok
mindent magunknak kellett megteremteni az akkori viszonyok között,

emellett természetesen együttműködve az oroszokkal és magyar intézetekkel (pl. KFKI, VEIKI, SZTAKI).
Büszke vagyok arra, hogy vezethettem az irányítástechnika egyik nagy
projektjét – a blokkszámítógép-rekonstrukciót – 2000 és 2004 között. Ennek során megteremtettük
a ma már széles körben alkalmazott
technológiai
számítógép-hálózat
alapjait, vagy összekapcsoltuk a
blokkszámítógépet az új reaktorvédelemmel. Később megújítottuk az
Erőmű-irányító Központot is. További jelentős projektjeim voltak: a sugárvédelmi rekonstrukció, a súlyos
baleseti mérőrendszer, az átrakógép-vezérlő, a VERONA zónaellenőrző rendszer, az ÁNER hardver- és
szoftverfelújításai.

Mindig is igyekeztünk a felhasználók igényeit teljes mértékben kielégíteni, és jó kapcsolatokat kialakítani mind a társaságon belül, mind
a külső magyar és külföldi partnerekkel. A közös munkák során baráti
kapcsolatok alakultak ki, melyeket a
mai napig is ápolunk.

A nyugdíjas évekre nem
készültem, jöttek…

2018-ban 39 év munkaviszony után
nyugdíjas lettem, emellett még
másfél évig az ERBE-nél műszaki szakértőként dolgoztam. Nehéz
volt elszakadni az erőműtől, de
amennyire lehet, ma is követem
a cég történéseit. Koromnál fogva azért már jólesik a nyugodtabb
élet.

NYUGDÍJASAINK
Kedvenc időtöltés

Sok mindennel foglalkoztam hobbiszinten a munkán kívül. Első persze
a tágabb család, 3 gyerek, immár
6 unoka. Családi házban lakunk,
szeretek a kertben tevékenykedni,
barkácsolni. A sport mindig közel
állt hozzám, fiatalon komolyan fociztam, teniszeztem és versenyszerűen sakkoztam. Fontos számomra
a mozgás, amit igyekszem beiktatni
a mindennapjaimba.
A Balaton – mindig jó program a
családdal. A munkám kapcsán sokfelé megfordultam a világban. A közös családi utazásokról nagyon szép
emlékeket őrzök. A gyerekek kirepültek, és ketten a feleségemmel is
szívesen utazunk, sőt már unokákkal
is, felejthetetlen élmények voltak!
Nagyon szeretem a hegyeket, havas
tájakat, mediterrán városokat, a múzeumokat. Rendszeresen eljárunk a
családdal síelni, kirándulni.

Éva
Felkértek táncolni

Cegléden születtem, érettségi
után a pénzügyi és számviteli főiskolán tanultam Budapesten, majd
elvégeztem a közgazdaságtudo-

53

Erőműben

Az erőműben belső ellenőrnek vettek fel, majd a Gazdasági és Karbantartási Igazgatóságnál töltöttem pár
évet. Ezt követően a Humánigazgatóság különböző területein dolgoztam nyugdíjazásomig. Emlékezetes
pl. az első Etikai kódex megírása,
amit széles körben a műszaki kollégák bevonásával alkottunk meg.
Az ilyen munkamódszer többször is
megadatott, amelyekről szép emlékeket őrzök. Csakúgy, mint a határon
túli diákokkal való foglalkozásra is
szívesen emlékszem vissza. A OKFO
Vezetésfejlesztési Csoportból mentem nyugdíjba, ahol nagyon kedves
munkatársaim voltak.

Kezdeti lépések a közösség
érdekében
mányi egyetem kiegészítő szakát.
A diákéveim alatt egy egyetemi
klubban ismertem meg a férjemet.
A barátnőmmel mentünk el az Irodalmi Kávéházba, ahová bejött két
egyetemista fiú, és felkértek minket táncolni. A zenekar nem tartott
szünetet, és azóta sem volt lekérés,
sem párcsere, a barátnőmék is így
jártak.

Az Együtt a Parlagfű Ellen Alapítvány egyik alapító tagja voltam a
kilencvenes években. Az erőmű
alapból jelent minden dolgozója
számára egyfajta környezetvédelmi
elköteleződést, nálam az alapítványi
munkával még erősebbé vált ez a
fajta tudatosság, amely elkísér mind
a mai napig.

A kerámia bűvöletében

A kerámiázással 18 évvel ezelőtt
kezdtem el foglalkozni. Szép lassan
hozzáláttam a műhelyem építgetéséhez, miközben szorgalmasan
eljártam tanulni a környék kerámikusaihoz és fazekasmestereihez.
Mire nyugdíjba mentem komplett
műhelyem volt, viszont időm annál
kevesebb. Ez nem panasz, mert az
unokáimmal és a szüleimmel való
együttlét semmivel sem pótolható.

Kézjegyem a városban

Nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy a könyvtár homlokzatán a
kerámiák elkészítését rám bízták.
Az Életfa Idősotthon kertjében a
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NYUGDÍJASAINK
Családunk

szabadtéri tevékenységeket támogatja sokféle munkám, pl. a mosolygó fák, az aranycsőrű madarak stb.
Az idősotthonba most alakítják ki
a Szívek kertjét, ide is készítek tárgyakat. A lakótelepen, az Ifjúság utcához közeli parkosított részen egy
kívánságfát álmodtam meg, amelyre az angyal és a láda kihelyezése
folyamatban van. Remélem, karácsony előtt felavathatjuk a gyerekek
örömére.

Három lányunk van, akik diplomás
felnőttek önálló családdal. Márti Pakson él, szálloda- és rendezvényszervezéssel foglalkozik, Évi
állatorvos Pécsen, Györgyi szociológus, Budapesten él és dolgozik.
Hat unokánk van a legidősebb 17,
a legkisebb 2 éves. Az unokákkal
lenni mindig nagy élmény, jó velük
kézműveskedni, közös programokat szervezni, kirándulni, nyaralni. Az angoltanulást említem még,
amelyet minden unokámmal a Duolingo program segítségével folytatunk, ez jó memória-karbantartónak
is bizonyul.

Kreatív alkotóprogramok

2016 nyarán mentem előnyugdíjba,
az utolsó munkában töltött évek
elég hektikusan teltek, mivel a szüleimet ápoltam, és volt, hogy hónapokig részmunkaidőben tudtam
csak dolgozni. Sajnos egy évvel ezelőtt felszabadult a szüleim lakása.
A felújítást a zero waste (szó szerint
nulla hulladék, a gyakorlatban minimális / minél kevesebb hulladékot
jelent a háztartásunkban) alapelveinek és a kreativitás előcsalogatása
jegyében végeztük el.
Ide álmodtam meg a Create to me,
kreatív alkotó programsorozatot,
amely kerámiakészítést, élményfestést és zero waste varrófoglalkozásokat foglal magában, mindezt
erős környezetvédelmi szemlélettel
átitatva.
Különösen szeretek azokkal az emberekkel foglalkozni, akik magukról
úgy tartják, hogy nem ügyesek, illetve „csupán” kísérőként jönnek el.
A tapasztalat azt mutatja, hogy aki
„csak” érdeklődő, vagy akiben egy
kis kedv már ébredezik, elég ahhoz,
hogy szuper jó dolgok szülessenek.
Akik bátran és kíváncsian belevágnak, hogy milyen egy kerámia reggelizőszettet elkészíteni, vagy saját képet festeni a szobánk falára,
esetleg a régi terítőkből, maradék
függönyből textilzacskókat, frissen
tartó zsákokat stb. megvarrni, a si-

A legkedvesebb helyem

Ahol a Miku unokám gitározik, ahol
Tami és Nóri táncbemutató műsort
ad, ahol Balu gasztrofalatokat készít, ahol Anna mesél Flóra babának. És persze a százpillangós szobában.

Nyugdíjba vonult
kollégáink
2021. október–november

kerélmény nem marad el. Sőt, minden egyes használatkor megerősítést kapunk.

KöFi-madár repülj!

A környezetvédelemben az egyén
felelőssége nem adható át csak
úgy, mint az egészségünk védelme.
Ezért született meg a KöFi-madár
(Környezetemre Figyelek madár),
medál formájában és nagyobb, falra akasztható kerámiamadarak alakjában. Az alkotóprogram résztvevői
közül azok kapják meg, akiknek az
otthonában jó, követendő példák
vannak, ahol a környezetvédelmi tudatosság mintaszerű.

Kóti Balázs turbinafőgépész
MVIGH ÜVIG ÜVFO TO
Bachmann Lipót berendezésfelelős
MIG MFO GMO
Gaál Zoltán berendezésfelelős
MIG MFO VIMO
Egyed József műszaki szakértő
MIG RTFO DKO
Mátyás Ferenc István művezető
KAIG ÜFFO BRO
Laczkovich Miklós szimulátorinstruktor MTIG OKFO SZIMO
Szabó Györgyné csoportvezető
MTIG TSZFO SZO

RÉGI MOTOROSOK
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„Megtiszteltetés volt az atomerőmű
közösségébe tartozni”
Orbán Ottilia | Fotó: Bodajki Ákos

Amikor nosztalgiázunk vagy visszaemlékezünk, az elménk nemcsak hogy máshol jár, hanem más időben is.
Olyan történetek is eszünkbe jutnak, amelyeknek akár a jövőben is lehetnek jelentéssel teli, boldog pillanatai.
Elfogadjuk, hogy ami megtörtént, az megtörtént, és ezek megváltoztathatatlanul a múlt részeivé válnak. Régi
motorosaimmal szívesen nosztalgiázom, hiszen ők olyan emlékek és tudás birtokában vannak, amik már csak
az ő emlékezetükben élnek. Most Sárközi Istvánnal, a Reaktorosztály primer köri szolgálatvezetőjével beszélgetek.
István 1986 júniusában diplomázott az NME KFFK rendszerszervező szakán Dunaújvárosban. 1986.
július 3-án első munkahelyesként
nyert felvételt a Paksi Atomerőmű
Beruházási Igazgatóságára.
–– Hogyan jellemeznéd ezt a kezdeti időszakot? Mit jelentett akkor
számodra atomerőműben dolgozni?
–– Abban az időben számomra
megtiszteltetés volt az atomerőmű
közösségébe tartozni. Kiváló szakmai tudású emberekkel dolgozhattam, és nagyszerű közösségbe kerültem, ahol rengeteg barátság is
kialakult az évek során.
–– Hogyan alakult a pályád a későbbiekben?
–– Feladatom a 3-4. blokk szerelési
munkáinak nyomon követése volt,
hálóterven keresztül. A blokkok
üzembe helyezése után az amerikai BECHTEL beruházócég ismeretanyagait elsajátítva, a tervezett
két 1000 MW-os orosz blokk megépítésének előkészítésében vettem részt 1990 tavaszáig, a megvalósítás kormányzati leállításáig.
Ezután a Beruházási Igazgatóság

–– A szabadidődről beszélnél?
Esetleg van valami hobbid?
–– Szabadidőmben
igyekszem
sportos elfoglaltságokat keresni magamnak. Elsősorban a foci az
igazi szenvedély, de nagyon jó volt
aktív részese lenni Szendrei Anna
edzéseinek, és évente a júniusi vitorlázások is maradandó élményt
nyújtanak.

felszámolása miatt az Informatikai Főosztályra kerültem, ahol az
informatikai eszközök beszerzése
volt a feladatom. 1994 novemberében átkerültem a Reaktorosztály
kötelékébe primer köri gépészként. A ranglétrát megjárva 2005ben operátori vizsgát tettem, és
az 1. blokk F műszakjában dolgoztam reaktoroperátor munkakörben. Munkám elismeréseként
2013-ban vehettem át a majálison
az Atomerőmű Kiváló Üzemeltetője díjat. 2021 márciusában kineveztek szolgálatvezetőnek a B
műszakba, ahol igyekszem megfelelni az elvárásoknak.

–– Ha visszamennél az időben, akkor ugyanezt az utat járnád be? Ide
jönnél dolgozni az atomerőműbe?
–– Ha visszapörgetem az idő kerekét, nem bánom, hogy ezt azutat
sikerült végigjárnom. A nagyon jó
közösség, a sok élmény, amit együtt
sikerült megélni a kollégáimmal.
Cégszinten is az átlagnál nagyobb
megbecsülésben volt részünk, mind
anyagilag és erkölcsileg is, ami ma
már nem domborodik ki annyira.
–– Mi a legfontosabb dolog az életedben?
–– A legfontosabb dolog az életemben az egészség megőrzése.
Még 4 évem van a nyugdíjba vonulásig, és jó lenne tartalmasan addig
élni, mint szegény Anyám, aki 84.
évében távozott közülünk.
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BABAHÍREK
Kissné Farsang Erika | Fotó: saját archívum
Nevem: Istenes Zsombor
Születésem helye, ideje: Szekszárd, 2021. május 17.
Születéskori súlyom: 2860 g
Hosszúságom: 54 cm
Első gyermek vagyok a családban.
Anya: Varga Ildikó, VITAL HAIR Salon Bonyhád,
női-férfi fodrász
Apa: Istenes László Pál, az Atomix Kft.-nél vagyonőr
Nevem: Harmati Liza
Születésem helye, ideje: Szekszárd, 2021. július 1.
Születéskori súlyom: 2900 g
Hosszúságom: 52 cm
Testvérem: Lotti, 2 éves
Anya: dr. Harmati-Széll Laura, a Jogi Osztályon jogi előadó
Apa: Harmati László, a Paks II. Zrt.-nél
programtámogatási szakértő
Nevem: Kiss Máté
Születésem helye, ideje: Szekszárd 2021. augusztus 4.
Születéskori súlyom: 3370 g
Hosszúságom: 54 cm
Testvérem: Hanna, 4 éves
Anya: Kiss Alexandra, a Tolna Megye Balassa János Kórházban
humánpolitikai előadó
Apa: Kiss Péter, a Villamos Műszaki Osztályon berendezésfelelős
Nevem: Bányai Bence
Születésem helye, ideje: Szekszárd, 2021. augusztus 18.
Születéskori súlyom: 3400 g
Hosszúságom: 54 cm
Első gyermek vagyok a családban.
Anya: Madár Noémi, OTP Banknál prémium tanácsadó
Apa: Bányai Péter, a Biztonsági Rendszerek Osztályon
SZBV-szerelő
Nevem: Beke Noel
Születésem helye, ideje: Szekszárd, 2021. augusztus 22.
Születéskori súlyom: 2430 g
Hosszúságom: 49 cm
Első gyermek vagyok a családban.
Anya: Beke Gabriella, Mandula Étterem és Bor-bár,
konyhai kisegítő
Apa: Beke Gyula, a Turbina- és Forgógép-karbantartó
Osztályon karbantartó lakatos

BABAHÍREK
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Nevem: Ivády Csenge
Születésem helye, ideje: Pécs, 2021. szeptember 3.
Születéskori súlyom: 3250 g, hosszúságom: 50 cm
Első gyermek vagyok a családban.
Anya: Pollák Mariann, a Beszerzési Osztályon
logisztikai szakértő
Apa: Ivády Csaba, a Turbina- és Forgógép-karbantartó
Osztályon karbantartási műszaki ellenőr
Nevem: Fritz Ábel
Születésem helye, ideje: Pécs, 2021. szeptember 5.
Születéskori súlyom: 3160 g
Hosszúságom: 51 cm
Első gyermek vagyok a családban.
Anya: Mittly Ágnes, a Paks II. Zrt.-nél
kommunikációs igazgatói főtanácsadó
Apa: Fritz János, a Reaktorosztályon primer köri gépész
Nevem: Csibi Benett
Születésem helye, ideje: Szekszárd, 2021. szeptember 24.
Születéskori súlyom: 3400 g, hosszúságom: 55 cm
Testvérem: Baté Mihály Viktor, 11 éves
Anya: Csibi-Bódi Imola, a Szekszárdi 2. Számú
Óvoda-Bölcsődénél óvodai dajka
Apa: Csibi Ferenc, a Turbina- és Forgógép-karbantartó
Osztályon nukleáris karbantartó lakatos
Nevem: Szakály Áron
Születésem helye, ideje: Mohács, 2021. október 15.
Születéskori súlyom: 3610 g, hosszúságom: 58 cm
Testvérem: Szofi, 2 éves
Anya: Wolf Enikő, a Munka- és Személyügyi Osztályon
humánpolitikai munkatárs, jelenleg gyesen van a nővéremmel
Apa: Szakály Norbert, a Külső Technológiai Osztályon
KTO-gépész
Nevem: Szénási Liliána
Születésem helye, ideje: Dunaújváros, 2021. október 19.
Születéskori súlyom: 3250 g, hosszúságom: 51 cm
Testvérem: Dani, 20 hónapos
Anya: Szénásiné Meilinger Zsófia Rebeka,
jelenleg itthon van velünk
Apa: Szénási Gábor, az Atomix Kft. Tűzoltási és Kárelhárítási
Szakágazatnál tűzoltó
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Gyászközlemény
Oláh Miklós (1942–2021)

2021. szeptember 14-én, 79 éves korában el-

Kissné Farsang Erika | Fotó: saját archívum

Schreiner Ferenc (1939–2021)

2021. október 14-én, 82 éves korában elhunyt

hunyt Oláh Miklós, az MVM Paksi Atomerőmű

Schreiner Ferenc, az MVM Paksi Atomerőmű

Zrt. nyugdíjasa. 1942. augusztus 8-án szüle-

Zrt. nyugdíjasa. 1939. április 23-án született

tett Gomboson. 1985. április 1-jén vették fel a

Pakson. 1985. május 7-én vették fel a Paksi

Paksi Atomerőmű Vállalathoz. 1988. október

Atomerőmű Vállalathoz. 1994. június 30-án

21-én történő rokkantsági nyugdíjazásáig az

történő nyugdíjazásáig a Szállítási Osztályon

Anyagosztályon dolgozott anyagbeszerző gépkocsivezető mun-

dolgozott önjáró darukezelő munkakörben.

kakörben.

Temetése 2021. október 21-én, a paksi evangélikus temetőben

Temetése 2021. szeptember 30-án, a bonyhádi katolikus teme-

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

tőben volt, ahol családja, barátok, ismerősök, volt munkatársak

tőle végső búcsút.

vettek tőle végső búcsút.

Dohány Istvánné (1945–2021)

2021. október 8-án, életének 76. évében el-

Debreceni Lajos (1936–2021)

2021. október 21-én, életének 86. évében el-

hunyt Dohány Istvánné, az MVM Paksi Atom-

hunyt Debreceni Lajos, az MVM Paksi Atom-

erőmű Zrt. nyugdíjasa. 1945. szeptember

erőmű Zrt. nyugdíjasa. 1936. június 19-én

20-án született Debrecenben. 1979. június

született Bölcskén. 1983. november 1-jén vet-

4-én vették fel a Paksi Atomerőmű Vállalathoz.

ték fel a Paksi Atomerőmű Vállalathoz. 1991.

1993. december 30-án történő korengedmé-

december 21-én történő korengedményes

nyes nyugdíjazásáig a Vegyészeti Ellenőrzési Osztályon analiti-

nyugdíjazásáig az Turbina- és Forgógép-karbantartó Osztályon

kus laboráns munkakörben dolgozott.

dolgozott karbantartó lakatos munkakörben.

Temetése 2021. november 2-án, a paksi református temetőben

Temetése 2021. október 26-án, a bölcskei református temető-

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

ben volt, ahol családja, barátok, ismerősök, volt munkatársak

tőle végső búcsút.

vettek tőle végső búcsút.

Farkas Tibor (1947–2021)

2021. október 8-án, 74 éves korában elhunyt
Farkas Tibor, az Atomix Kft. nyugdíjasa. 1947.
július 7-én született Pakson. 1981. október 19én vették fel a Paksi Atomerőmű Vállalathoz.
1996. július 14-én az Atomix Kft.-hez történő
kiszervezéséig, majd 2004 augusztusában

történő leszázalékolásáig a Szállítási Osztályon buszsofőr, majd
ügyeletes sofőr munkakörben dolgozott.
Temetése 2021. október 28-án, a paksi Kálvária temetőben volt,
ahol családja, barátok, ismerősök, volt munkatársak vettek tőle
végső búcsút.

Az atomerőmű dolgozói megőrzik elhunyt munkatársaik emlékét.

GONDOLATOK
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Kötődés és megkötözöttség
Prancz Zoltán | Fotó: stock.adobe.com
Érdekes jelenség, és nyelvünk gazdagságát mutatja,
hogy ugyanabból az alapszóból finoman elhatárolt
jelentésárnyalatú, sőt akár kimondottan ellentétes
tartalmú kifejezések is képezhetők.
Mostani témánkat tekintve: a kötődés és a megkötözöttség is a „köt” szóból származik. Mind a kötődés,
mind a megkötözöttség elvont fogalom, hiszen nem
szó szerinti – kötéllel és csomókkal létrehozott – kötést értünk rajtuk, noha nem kevésbé erőset. Ugyanakkor, míg a kötődés pozitív, addig a megkötözöttség negatív tartalmat hordoz.
Kötődésről általában építő kapcsolatok esetén beszélünk. Amikor valakit például szimpátia, barátság,
szeretet fűz egy másik emberhez. És folytathatnánk a
sort, hiszen ez a fajta pozitív viszonyulás a kutyája, a
munkája, a hobbija, a zene vagy elvek, eszmék, értékrend iránt is fennállhat.
A megkötözöttség ezzel szemben rabságot, egészségtelen és egyoldalú függést jelent. Tipikus példái
ennek a ma már az orvostudomány által is betegségként kategorizált függőségek, mint az alkohol- vagy
a drogfüggőség. A sort persze itt is lehetne folytatni, nem feltétlenül csak orvosi esetnek minősülő példákkal. Hiszen végső soron idetartozik minden, ami
rombol, mégis mintegy összenőtt velünk, s nem tudunk, sőt gyakran nem is akarunk szabadulni tőlük.
Elsőként említhetjük azokat a rossz hajlandóságainkat, amelyeket masszív jellemvonásokként vés belénk
az, ha szokásszerűen zöld utat adunk nekik.
Az építő kötődés és a romboló megkötözöttség
akár egyidejűleg is jelen lehet bárkiben, gyötrő belső konfliktust teremtve. Egy igazán érzékletes leírását olvashatjuk ennek a Római levélben (mely irat
nem mellesleg a kereszténység tanbeli esszenciája).
Pál apostol – a levél szerzője – a 7. fejezetben saját
etikai jellegű kötődéséről és megkötözöttségéről ír,
valamint ezek kibékíthetetlen szembenállásáról, az
ezáltal előidézett fájdalomról, sőt már-már skizofrén
belső megosztottságról. Külön figyelemre méltó az
őszinte, takargatás nélküli hangvétel: Páltól – noha
nem akárki volt a kereszténység történetében – távol állt a képmutatás, a szenteskedés, amik vallásos
körökben viszont sajnos szinte törvényszerűen burjánoznak.

„Gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember
szerint” – írja egyfelől az apostol az építő kötődés tekintetében. Majd így folytatja a romboló megkötözöttségre térve: „De látok egy másik törvényt az én tagjaimban,
mely ellenkezik az elmém törvényével, és engem rabul
ad a bűn törvényének.” Az e kettősségből fakadó drámai meghasonultságról pedig így vall: „Mert nem azt
művelem, amit akarok, hanem amit gyűlölök, azt csele
keszem. […] Mert nem a jót cselekszem, melyet akarok,
hanem a gonoszt cselekszem, melyet nem akarok.”
Bizonyára sokan tapasztalták már, hogy a legjobb szándékuk is gellert kaphat, és általuk is elítélt cselekedetbe futhat ki; hogy jobb meggyőződésük ellenére mégis
rosszat tesznek; vagy egyszerűen azt, hogy a káros szokások hatalma a legnemesebb elhatározást is képes felülírni.
A kötődés és megkötözöttség elviselhetetlenné váló
belső feszültsége az apostolból kétségbeesett segélykiáltást fakasztott fel: „Óh, én nyomorult ember! Kicsoda szabadít meg engem e halálnak testéből?” A válasz
– amint a levél folytatásából feltárul – szinte kézenfekvő:
ahogy a függő, önerejéből szabadulni képtelen betegnek gyógyításra és gyógyítóra, úgy a bűneiben megkötözött embernek megváltásra és Megváltóra van szüksége.

Ötletekért és tippekért
kövess minket az Instán!

