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Dr. Kovács Antal
kommunikációs igazgató

Kedves Olvasók!
Június elején az otthonokban és a munkahelyeken komoly szervezőmunka
kezdődik: sorba vesszük a nyári szabadságolásokat, a helyettesítéseket,
tervezgetjük a családi programokat, beosztjuk, hogy mikor, kinél töltik
a napokat a szünidőző gyerekek. Amikor a naptárt fürkészve végezzük
ezeket az örömteli feladatokat, alighanem nem jut eszünkbe, hogy a
szervezés alapvetően komoly munkát, igazi szellemi erőfeszítést igényel
– és mint minden munkát, ezt is lehet professzionálisan is végezni.
Júniusi lapszámunkban bemutatjuk azokat, akik a Paksi Atomerőműben
– sok más kolléga mellett – a szervezőképességüket vetik latba nap
mint nap: bemutatjuk az erőműves rendezvényeket, azok szervezőit,
a munka elméleti és gyakorlati hátterét. Interjút olvashatnak az egyik
legkomplexebb feladat, a Termelési Alrendszer Működésfejlesztési
Kiemelt Projekt vezetőjével a projekt jelenlegi állásáról, de megismerhetik
azt is, hogy milyenek a mindennapok egy hatgyermekes családban, és
hogyan dolgozik egy profi televíziós producer.
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A szervezés művészei
Kanczler-Thuróczy Zsuzsanna | Fotó: Juhász Luca, László-Boglári Orsolya
Ki ne kedvelné a rendezvényeket? Szeretünk összejönni, megemlékezni, ünnepelni, és minél nagyobb
tömeg gyűlik össze, annál nagyszerűbb a közösségi élmény, annál jobb a hangulat. A pandémiát követően újra beindultak a programok. A mindig sikeres és emlékezetes paksi rendezvények szervezéséből
az atomerőmű is kiveszi a részét. A színes programok és kellemes élmények mellett csak keveseknek
jut eszébe, hogy milyen óriási háttérmunkát igényel egy ilyen nagyszabású esemény megszervezése és
lebonyolítása.
Az erőműves rendezvények sikereinek két legfőbb mozgatórugóját,
Iványi Krisztina kommunikációs főszakértőt és Szabó Szilvia rendezvényszervező munkatársat kérdeztem az eseményekkel kapcsolatos
alapvető szervezési feladatokról,
a háttérben zajló munkálatokról,
melyek a nagyközönség számára
láthatatlanok maradnak, és hogy

miért érdemes évről évre újra belevágni egy-egy program megrendezésébe.
– Miért fontosak a Paksi Atomerőmű számára kommunikációs és
stratégiai szempontból a rendezvények?
Iványi Krisztina: – A Paksi Atomerőmű rendezvényeit – az azokon részt vevők köre alapján – két

nagy csoportra oszthatjuk: vannak
az alapvetően a vállalat dolgozóinak (és családtagjaiknak) szóló,
ún. belső kommunikációs rendezvények, és az inkább „külsősök”
részvételével zajló, ún. külső kommunikációs események. A belső kommunikációs események az
atomerőműves vállalati kultúra
leghagyományőrzőbb elemei: év-
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tizedes múltra tekintenek vissza,
céljuk, hogy szórakozást és kikapcsolódást biztosító élményekkel
tarkított kötetlen együttlétet biztosítsanak a kollektívának, erősítve
ezzel egymás jobb megismerését,
ezáltal pedig a gördülékenyebb
együttműködést. Kiemelten fontosak azok a belső események,
amelyeken elismerést, kitüntetést
adunk át (pl. Céggyűrű, nívódíjak),
illetve amelyeken megköszönjük a
nálunk töltött éveket (nyugdíjasbúcsúztató) vagy épp előkészítjük azokat (orientációs képzések).
A belső rendezvények megvalósításával a munkáltató kifejezi továbbá a munkavállalók közössége
iránti odafigyelését is, ezáltal is
megadva a közösség számára a
tiszteletet és törődést.
A külső kommunikációs események – amelyeknek azért számtalan esetben résztvevői a saját
kollégáink is – jellemzően két cél
valamelyikét szolgálják: vagy a társadalmi támogatottság fenntartása és fejlesztése a cél, vagy protokolláris/reprezentációs jellegű az
esemény.
A társadalmi támogatottság megtartásához és fejlesztéséhez nélkülözhetetlen az, hogy a társadalom egyrészt megismerje, hogyan
működik az atomerőmű, másrészt
képes legyen ezen információk
befogadására, tehát rendelkezzen valamiféle természettudományos ismeretszinttel. Ezt a két célt
igyekszünk – lehetőség szerint
egyszerre – megvalósítani a múzeum és a látogatóközpont eseményeivel, kitelepüléseivel, de a
sajtónak vagy speciális csoportoknak szervezett eseményeinkkel is. Több évtizedes tapasztalat
igazolja, hogy az atomerőmű üzeneteit a személyes találkozások
során tudjuk leghatékonyabban

átadni: aki ilyen módon találkozik
velünk, az jellemzően újraformálja
a rólunk alkotott, elsőre általában
nagyon negatív véleményét. Köszönhetően a múzeumi kollégák
fejlesztéseinek is, az elmúlt években rendkívül népszerű „attrakció” lett az atomerőmű, számtalan felkérést kapunk a különféle
kiállításokon,
rendezvényeken
való részvételre.
– Melyik rendezvényre vagy a
legbüszkébb?
– Népszerű „célpont” vagyunk
a gazdasági élet és az államigaz-
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gatás legmagasabb szintjein döntéshozók, illetve az energetikai
szakma nemzetközi képviselői számára is: évente több tucat ún. VIP
szakmai eseményt valósítunk meg,
amelyek öregbítik az atomerőmű
tekintélyét – ugyanez a célja az
évenkénti (sajnos a pandémia miatt
immáron háromszor is törölt) Újévköszöntőnek, amelyen egyszerre
igyekszünk szimbolizálni az atomerőmű kreativitását, kiemelkedő
hozzáértését és nemzetgazdasági
súlyát. Nekem személy szerint ez a
kedvencem: igyekszem a csapattal
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minden alkalommal valami nagyon
mást, valami nagyon lenyűgözőt
alkotni; jó érzés, amikor a fővárosból és külföldről érkező vendégek
úgy mennek haza az est végén,
hogy „hm, ezek a paksiak nagyon
értik a dolgukat…”. Talán furcsa,
de ez tényleg így van: amikor várakozáson felüli és emlékezetes élményt adunk a vendégeinknek – a
látványvilággal, a berendezéssel,
a műsorral, a vendéglátással – akkor az atomerőműről alkotott (remélhetőleg pozitív) véleményüket
erősítjük meg, vagy éppen javítjuk
tovább; mindez pedig hatást fog
gyakorolni a hétköznapok együttműködése során is.
– Mit terveztek idénre, és milyen
jövőbeni tervek vannak?
– Idénre „csak” annyi tervünk
van
rendezvényszempontból,
hogy egyrészt visszatérünk a járvány előtti normál rendezvényes
mederbe, plusz csináljuk a különféle orientációs programokat (a
háromnapostól az egy hónaposig
többfélét is), megünnepeljük a
múzeum 10., a KGYK 30. és az 1.
blokk „élesítésének” 40. születésnapját – és persze mindent, ami
eltervezve ugyan még nincs, de
majd menet közben feladatként
megjelenik.
Innen Szilvi veszi át a szót, aki további kulisszatitkokat árul el.
– Mennyi ideig tart az előkészítés? Mennyien dolgoznak a háttérben azért, hogy minden jól sikerüljön?
Szabó Szilvia: – Egy megvalósításra váró rendezvényt már az előző
évben tervezni kell, a szervezés
pedig 2-3 hónappal előtte indul.
Kollégámmal, Leber Anettel dolgozunk egy csapatban, illetve Ignits Márti az Atomix Kft. részéről
egészít ki minket. Rendezvénye-

inknél jelenleg az Atomix Kft. az
alvállalkozó, már jó ideje szorosan
együttműködünk velük.
A szervezők mellett takarítók, hostessek, áramügyeletes, gondnok,
hangosítók, étkezést biztosító
személyzet, csillámtetoválók, légvárasok, mentősök, tűzoltók, biztonsági őrök, animátorok és még
sokan mások dolgoznak azon,
hogy zökkenőmentesen menjenek a dolgok, és minden résztvevő
jól érezze magát a programokon.
Az idei gyermeknapon 250, a majálison pedig 150 fő munkálkodott
a háttérben.
– Szerinted milyen egy jó rendezvény? Mire kell különösen odafigyelni?
– Rendezvényenként
változik,
hogy mire kell fókuszálni. A legfontosabb, hogy elégedettek le-

tökéletesnek kell lennie, itt sokkal
több időt fektetünk a tervezésre, míg például a gyereknapon a
biztonság az első, és inkább arra
figyelünk, hogy minél több és színesebb program várja az érdeklődőket.
Igyekszünk az újdonságokra törekedni, hogy változatos élmények
legyenek a rendezvényeinken.
Vannak állandó „résztvevők” pl.
légvárak, de arra is figyelek, hogy
minden évben másfajta legyen.
– Melyik rendezvény a kedvenced?
– Kedvencem a gyereknap, mert
a gyerekek nagyon hálásak, és
őszinte öröm sugárzik az arcukról. Jó érzés látni, hogy a gyerkőcök mennyire boldogok, és tudni,
hogy ezt az örömöt én és a csapatom adta nekik.

gyenek a vendégek és a szervezők
is. Ha a célközönség várakozóan
jön és elégedetten távozik, akkor
jól végeztük a munkánkat. Akkor
színvonalasat és egyedit alkottunk.
Az Újévköszöntőn, mely inkább
protokolláris jellegű, mindennek

– Milyen készségekre van szükség egy rendezvény megszervezéséhez?
– Kreativitásra, hiszen a megtervezett eseményt életre kell
kelteni. Emellett fontos, hogy jó
problémamegoldó személy legyél. Nem fogadom el, ha valaki
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úgy jön oda hozzám, hogy valamit
nem tudunk megoldani. Mindig
azt nézem, hogy lehet elhárítani
egy váratlan helyzetet. Szerintem
nekem ez az erősségem. Egy rendezvény soha nem kocka, hanem
gömbölyű, mindig alakítható.
Olyan nincs, hogy egy esemény
minden gond nélkül lemenne,
mindig adódnak megoldandó feladatok, és azonnal eldöntendő
kérdések. Fontos még a nyugodtság. Nem vagyok ideges típus,
nem húzom fel magam azonnal,
amikor valami nem úgy megy,
ahogy elterveztem. Kell egy adag
döntéshozó képesség is és az emberekkel való jó kommunikáció.
Én általában mindenkivel barátságos, közvetlen és türelmes próbálok lenni, szerintem ezek is nagyon
fontosak. Ezek a készségek tanulhatók és fejleszthetők. Kezdetben
Krisztina fogta a kezemet, nagy
segítséget jelentett a szervezés-

ben és az éles helyzetekben is az
ő jelenléte, aki még a legapróbb
részletekre is figyel. Nagyon sokat tanultam tőle, mellette váltam
önállóvá. Amikor segítségre van
szükségem, természetesen most
is bármikor fordulhatok hozzá.
– Milyen problémákkal szembesültök a tervezés és szervezés során?
– Az egyik legnehezebb az utóbbi években tapasztalható áremelkedés. A pandémia óta jelentősen
ugrálnak az árak, kiszámíthatatlan
az egész.
A kültéri rendezvényeknél – ilyen
a majális, gyereknap, nyílt nap és
a családi nap – a kellemes időért
szorítunk, és már egy héttel előtte
figyeljük az időjárás-jelentést. Mindig van B tervünk, mindig felkészülünk a rossz időjárási körülményekre is. Szerencsére olyan még
nem fordult elő, hogy az extrém
időjárás miatt le kellett mondani
egy rendezvényt.
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Ez nem egy reggel 8-tól délután
4-ig tartó munka, folyamatosan
mennek az előkészületek, sokszor
dolgozunk este és hétvégén is.
– Mi a munkád leghálásabb része, és melyik az, amit a legkevésbé kedvelsz?
– A legjobb, amikor látod az elégedettséget az emberek arcán,
akkor kapok igazán visszajelzést
arról, hogy amit csinálok, az jó.
Amikor elismerik a munkámat, és
meg is köszönik, az jelent mindent
számomra. Igazán felemelő, mikor azt mondják egy rendezvény
után, hogy szuper volt, és köszönjük.
Az aprólékos papírmunkát kedvelem a legkevésbé, például a
műsorvezetői forgatókönyv készítését, amit alaposan át kell nézni,
hogy minden stimmeljen benne. De szerencsére Netti (Leber
Anett) ebben is kiegészít engem,
ő nagyon jó az ilyenekben is.
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TAMF Projekt

Az AS9 éles indulás átütemezése
Susán Janka | Fotó: stock.adobe.com
Az Asset Suite 9 (AS9) vállalatirányítási informatikai rendszer éles indulásának meghatározása a tervezett időpont előtti hónapokban többkörös előkészítő fázisok, ütemezett döntéssorozat eredményeitől
függ. Komoly elemzés, átgondolás után a cégvezetés döntésére a tervezett 2022. július 3-ai indítást
átütemezték. Czibula Mihállyal, a Termelési Alrendszer Működésfejlesztés (TAMF) Kiemelt Projekt vezetőjével körbejárjuk, hogy milyen aspektusok befolyásolták a döntést, melyek voltak a fő kockázatok,
milyen előkészítő elemzések, alternatív indulási lehetőségek előzték meg a döntés meghozatalát.
– Milyen fő szempontokat vizsgálva született meg a döntés?
– Az éles indulást az idén augusztusi főjavítás előtt öt héttel
terveztük. A munkatervezést a főjavítást megelőzően már három
hónappal korábban meg kell kezdeni. Ez eltérő megközelítést igényel abban az esetben, ha az új
folyamatokat és az AS9-et vagy a
régi rendszert, az AS6-ot használjuk a főjavításhoz. Ez azért nagyon
fontos, mert a tervezett főjavítási
munkák volumene rendkívül nagy,
két hónapos, ikerblokkos leállás-

ról beszélünk. A munkautasítások
megtervezése, a kizárási igények
csoportosítása, tervezése hónapokig tartó folyamat. Mivel az AS9
éles induláshoz kapcsolódva az
eljárásrendek nagy változásokat
hoznak a munkaindításokban, a kizárások tervezésében, csoportosításában, a kizárási terjedelmek
felelősségátadás, -átvételében,
ezért eltérő módon kell nekiállni
a főjavítási munkatervezésnek az
AS9-, illetve AS6-esetre is készülve. Ezért volt lényeges, hogy kellő
időben indulási, ún. GO-NO GO

döntést hozzunk, még mielőtt ezt
a nagy munkavolument a munkairányítási folyamat szereplői
elkezdik összeállítani valamely
rendszer szerint. Az akkor ismert
kockázatok mentén a lehető legjobb forgatókönyvvel szerettünk
volna haladni. Itt dőlt el, hogy ha
a kockázatok elfogadhatók, akkor az AS9-re kezd el felkészülni
a munkairányítás. Mivel a változás
rendkívül összetett, közel 30 informatikai rendszer átalakításával, új
kapcsolatok kialakításával, több
mint 2000 kolléga oktatásával jár,
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több visszafordulási pontot is terveztünk az esetleges problémák
felmerülésének esetére. A következő GO-NO GO értékelés nagyjából egy hónap múlva lett volna
esedékes, azonban minél később
fordulunk vissza, annál nagyobb
lett volna az elsüllyedt munkavolumen, és annál kevesebb idő állt
volna rendelkezésre a régi rendszerben a főjavításra való felkészüléshez. Duplikáltan kellett volna a
kollégáknak dolgozni a főjavítás
tervezésével.
– Milyen kockázatokat azonosítottatok?

A karbantartó műszakok számára
nem becsülhető precízen, hogy
mennyivel a műszak megkezdése után áll rendelkezésre minden
feltétel, mikor tudják megkezdeni
a valós munkát. Az ebből eredő
kockázat csökkentésére az erőmű
vezetése azt a döntést hozta, hogy
ezt le kell próbálni egy pilotakcióterv keretében, amely szerint
megvizsgáljuk az új rendszerben a
tevékenységek és komplex folyamatok időigényét. Ezt viszont csak
abban az esetben lehet megtenni,
ha az AS9-rendszer teljeskörűen
rendelkezésre áll, amire csak öt
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vesebb villamos energiát, amikor
arra az országnak a legnagyobb
szükséges lett volna. Ezért a cégvezetés úgy döntött, hogy a próbát úgy kell lefolytatni, hogy annak
hatása ne álló blokk alatt jelentkezzen, hanem olyan időszakban,
amikor minden blokkunk teljesítményüzemben működik. Így, ha
beigazolódik, hogy nagyobb az
időszükséglet, az nem érinti a villamosenergia-termelést, ezért gazdasági kár nélkül tudunk finomhangolni a folyamatokon.
A másik mérvadó tárgykör az ITfejlesztések rendelkezésre állása.

AS9 VV éles indulás
ÁTÜTEMEZŐ DÖNTÉS ÖSSZETEVŐI

› 2022. augusztusi és további főjavításokra felkészülés
3 hónappal korábban jelenleg rutinszerűen ismert AS6 vagy jelentősen módosuló
módszer szerint és új AS9, egyéb IT-eszközök támogatásával.
Duplikált főjavítás-tervezés visszafordulási lehetőség érdekében.

s
maga

alacso
ny

› Munkaindítások időszükségletének pontos tervezhetősége
Megváltozó rend, engedélyek alkalmazási gyakorlatának kapacitás- és ütemezési
tervéhez becsült vagy életszerűen lepróbált átfutási   volumenek ismeretével – pilottapasztalat-szerzés: kritikus éles főjavítás közben vagy online munkahetek alatt
finomhangolási lehetőséggel.

KOCKÁZATOK
2022. július 3-i élesindulás

– Az egyik kardinális kérdés a
munkaindítások időszükséglete.
Mivel változott a kizárások rendje,
a kizárásátadás, -átvétel új rendjének a lebonyolítása, illetve a
munkaindítási és munkabiztonsági
engedélyek kiadása, így az ehhez
szükséges idővolumen nem ismert
pontosan, nincs még benne gyakorlati, átfutási munkatapasztalat.

› AS9 és szatellit-IT-fejlesztések rendelkezésre állása
Egy részénél bizonytalanság: elkészül-e határidőre? Kapcsolódó tesztelések és érintett IT-/szerepköri oktatások időben biztosíthatók? Kettéválasztott, fokozatosan indított terjedelem időszakos többletfeladatai
› Adatminőség-javítások befejezése
Kritikus adattisztítás és –gazdagítás validáció határidőre befejezhető-e? –
Teljeskörűség rizikói
› Gazdasági ellátásbiztonsági helyzet
Felértékelődött ellátásbiztonsági szerep a tervezetthez képest rövid idő alatt drasztikusan megváltozott nemzetközi politikai helyzetben, rendkívül megemelkedett villamos energiaárak mellett még kritikusabb tényező a termelési menetrendtartás.

héttel a főjavítás előtt lett volna lehetőségünk. Az öt hét viszont nem
elegendő arra, hogy ha a folyamat
időigénye hosszú, változtassunk,
mindezt engedélyeztessük és oktassuk. Ez egyben azt jelentette
volna, hogy a főjavítás elhúzódik,
aminek gazdasági következménye jelentős, hiszen pont abban
az időszakban termelt volna ke-

Április 14-én ezek között volt egy
halmaz, amelyeknél nem tudtuk
biztosan, hogy elkészül-e időre
úgy, hogy tesztelhető és oktatható legyen minden fejlesztés és ITrendszer-kapcsolat az éles indulás
előtt. A beérkező programkódok
között találtunk még a működést befolyásoló hibákat. Ezért a
tesztelést csak részlegesen, szét-
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2022-23-ban AS9 VV éles indulás optimális időszakai
Utána 4 hónap tervezett
leállásmentes időszak

Kiépítés

1. blokk
2. blokk

Leállás típ.

JÚL.

AUG.

SZEP.

OKT.

2023
NOV.

DEC.

JAN.

FEBR. MÁRC.

főjavítás
MJO-átalakítás

I. kiépítés

ÜKK

I. kiépítés

ÜKK

4. blokk

főjavítás

II. kiépítés

ÜKK

I. kiépítés

ÜKK

2. blokk

főjavítás

II. kiépítés

ÜKK

II. kiépítés

ÜKK

3. blokk

főjavítás

4. blokk

2022

MJO-átalakítás

tagolt forgatókönyvekkel tudtuk
volna csak minden tesztkört illetően elvégezni. Lett volna egy olyan
terjedelem, ahol már csak kevesebb tesztciklusra marad idő. Továbbá van egy terjedelem, ami a
raktárkészlet kezeléséért felelős,
ahol az SAP–AS9-interfész nem
készült volna el időre, ami a kollégáknak nehezítette volna a munkavégzését, mert két rendszerben
kellett volna dolgozniuk ahelyett,
hogy az interfész teszi a dolgát.
Ez a kétfázisú éles indulás és az
ehhez tartozó tesztelési, oktatási
szcenáriók szintén a főjavításban
érintett technológiai területek
rövid idő alatti többletterhelése,
párhuzamos képzések, fókuszés erőforrás-megosztása miatt is
kockázatot jelentettek volna.
A harmadik terjedelmes kérdéscsoport az új adatkörök létrehozása, az adatminőség javításának
befejezése. Az adatok tisztításának és gazdagításának a validációjában láttunk rizikót. Bár a mun-

ka a tervek szerint befejezhetőnek
látszott, de a validációra – amikor
az adat-definíciógazdák az adatok
megfelelőségéről meggyőződnek, és igazolják a minőséget –
kevés idő maradt.
A villamos energia piaci ára nagyon magas. Ezzel ellentétben
a Paksi Atomerőmű rendkívül olcsón termel áramot. Abban az
esetben, ha mi nem termelünk,
akkor az állami tulajdonú villamosenergia-kereskedőnek a sokkal
drágább áramot kell megvásárolnia a piacról. Ezért jelentős a felelősségünk, hogy a lakosság olcsón jusson villamos energiához.
Mivel a projektnek a következő
főjavításokra vonatkoztatottan, a
leállások tervezett hosszára – ezáltal a megtermelt villamos energia mennyiségére – kockázati hatása lett volna, ezt az esetleges
csúszást sem ellátásbiztonsági,
sem gazdasági szempontból a
Paksi Atomerőmű vezetése nem
vállalhatta be. Ezért konzervatív

ÁPR.

MÁJ.

JÚN.

AS9 VV-élesítés: 2023. JÚLIUS 7. – 9.

Előtte 5 hónap tervezett
leállásmentes időszak

döntést hozva, az éles indulást elhalasztotta.
– Az új ütemezés szerint mikorra
várható az AS9 indulása?
– A nyár végéig befejeződő fejlesztésekkel komplex AS9 őszi,
integrált tesztelése után november elejére tervezzük átadni a gyakorló- és oktatási környezeteket.
A rendszer rendelkezésre áll majd
pilotok lefuttatására, finomhangoló tesztelésekre és képzések előkészítéséhez is. Jövő év márciusától
indulhatnak a szerepkör-specifikus
oktatások. Az AS9 indulását július
elejére tervezzük. Ezzel több mint
4 hónap időnk lesz az új rendszert
használni, finomhangolni, mielőtt
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.

SZERVEZETT SZERVEZET
leáll egy blokk, és igazán nagy lesz
a tét. Ez adja azt a jövőbe mutató lehetőséget, hogy két verzióval
frissebb AS-re tudunk átállni a tervezettnél.
– Az AS9-et mennyire szükséges
a helyi viszonyokra szabni a nukleáris sztenderd modellhez képest?
– A nukleáris sztenderd modell
nem ír arról, hogy milyen vállalatirányítási rendszerrel kell támogatni a folyamatot. Történtek a múltban olyan döntések, amelyeket
nem változtattunk meg a projektben. Az egyik ilyen, hogy két nagy
vállalatirányítási rendszert használunk, az AS mellett az SAP-t. Az ITmunka legnagyobb részét ezek integrálása jelenti. A másik egyedi
specifikus változáskezelési terület
a dozimetriai rendszerünk illesztése az AS-hez. Ezek a legjelentősebb integrációs munkák, amit el
kell végezni.
– Az adatmenedzsment-rendszer
újragondolása jelentős eredménye a projektnek. Ennek kialakítása
folyamatban van. Milyen hasznok
várhatók tőle?
– Amikor adatmenedzsmentről
beszélünk, akkor a folyamatok, az
informatikai rendszerek és az ada-

tok hármasában gondolkodunk.
Az adatok minősége kulcsfontosságú. A projektben létrehoztunk
egy adatgazdálkodási folyamatot, a műszaki adatok terjedelmére meghatároztuk azok minőségi
felügyeletét. Felépítjük azt az automatizált ellenőrzést, amit adattárházon keresztül üzemeltetünk.
Például ha valaki hiányosan ír meg
egy munkautasítást, naplóz valamit, arról értesítést küld a rendszer
a készítőnek. Ősztől tervezzük elindítani ezt a rendszert, ami a funkcionalitását tekintve fokozatosan
bővülni fog.
– A TAMF többi részét hogyan
érinti ez, mennek-e tovább a tervezett ütemtervvel? Az eddig befektetett munkának eredményei,
pozitív hatásai vannak már a jelenlegi működésünkre is.
– A berendezésmegbízhatósági
folyamatban a karbantartási stratégia teljes mértékű megújításának ütemezését is felülvizsgáljuk,
mert ennek pilotját már AS9-alapokon
szükséges
elvégezni.
A konfigurációkezelésre a próbaidő tapasztalatai jelenthetnek módosítási igényt. A munkairányítási
rendszert tavaly júniusban vezet-
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tük be, ennek finomításán idén is
sokat dolgoztunk. De ezek olyan
változások, amik AS6-alapon megvalósíthatók. A differenciált megközelítést egyre jobban képesek
vagyunk alkalmazni a munkatervezésben, ami alatt azt kell érteni,
hogy az egyszerű munkákat sokkal kisebb energiabefektetéssel
tervezzük. Komoly eredményeket
értünk el a munkák időben való
kezdésében befejezésében, pontos végrehajtásában, valamint a
tartalékalkatrész-gazdálkodásban.
– Összeségében a csúszást hogyan értékelte a felső vezetés?
– Egy jó döntés meghozatalához rengeteg információt kell a
döntés-előkészítési folyamat során feldolgozni. Összesen 5 indulási forgatókönyvet készítettünk,
értékeltünk, hogy a döntéshozó
megalapozottan tudja kialakítani a véleményét. A végére nem
volt ellenvélemény, minden szereplő fejében egyértelmű lett: ez
volt a megfelelő döntés. A döntést időben hoztuk meg, nincsen
elsüllyedt munkavolumen, gyakorlatilag nincs többletköltség, a
projektet átütemeztük, és frissebb
verzióra történhet átállás.
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Három évtized – megannyi
nagyszerű zenei élmény
Gyöngyösi Petra | Fotó: Molnár Gyula
Gastroblues Fesztivál, a név kötelez: páratlan zenei program, amely már a kezdetekben rövid időn belül országos és nemzetközi szintű elismertségre tett szert. Megszokhattuk már, hogy a szervezők évről
évre magasra teszik a mércét, nem lesz ez másként 2022-ben sem. Arról azonban nem feledkezhetünk
el, hogy az utóbbi két évben – a járványügyi helyzet kapcsán – számtalan korlátozás nehezítette a munkát, de az online térben való megjelenéssel mégis sok ezer rajongót sikerült zenei élmenyekhez juttatni.
Akár a zenei, akár a gasztronómiai területet nézzük, jó program ígérkezik, s ahogy a programajánlóban
Nemes Nagy Péter fogalmazott: „nagyágyúk” lépnek fel Pakson július 1-jén és 2-án. Több magyar és
külföldi sztárvendége is lesz a 2022. június 27. – július 3. között megrendezésre kerülő Nemzetközi Gastroblues Fesztiválnak, ami egy újabb mérföldkő, egy újabb jelentős jubileum, immáron a 30. Ezenkívül
még egy fontos mementóról kell szót ejtenünk, ugyanis a Gastroblues Klub idén ünnepeli megalapításának 35. évfordulóját.
Így vágunk neki az idei nyárnak,
amelyet az ország legrégebbi, töretlen sikerrel zajló hazai
bluesfesztiválja nyit meg Pakson. Az elmúlt évtizedek alatt
sok minden változott, ez az élet

természetes velejárója, ahogyan
az is, hogy generációk nőnek fel,
hogy apáról fiúra száll a szervezői
munka dandár része, hogy a régiek mellett egyre több új arc is
megjelenik mind a rajongótábor-

ban, mind az előadók körében.
A blues örök, miért is lenne ez
másképp?!
A fesztivál előtt minden évben
sajtótájékoztató keretében értesülhetünk a részletes programok-
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ról, amelyeknek nem vagyunk
az idén sem híján. 5 színpadon
50 koncert alkalmával csendülnek fel a blues-, a rock- és a jazzmelódiák: a hétfőtől csütörtökig
tartó klubkoncertek a volt ASE
étteremben, illetve a vasárnapi
szabadtéri koncertek alkalmával
az ASE-csarnok melletti füves
területen, a pénteki és szombati
nagyszínpadi produkciók alkalmával – a megszokott helyen – az
ESZI-csarnokban, továbbá szombaton délelőtt az evangélikus
templomban.
Élő zenés fesztiválelőzetessel
Benkő Zsolt gitáros készült, aki
szintén úgy tekint a Gastroblues
Fesztiválra, mint ahova hazajár.
Ezúttal a Hangszert a kézbe elnevezésű országjáró program keretében tartózkodott Pakson, és
örömmel vette a felkérést, hogy
pengesse meg gitárja húrjait a
sajtótájékoztatón is. Ő maga is
azt erősítette meg, hogy bár van

több kezdeményezés az országban, de ilyen hírű és színvonalas
fesztivált még senki nem szervezett, mint Gárdai Gyuriék.
Köztudomású a fesztiválszervező
Gárdai család társadalmi szerepvállalása, több eseményen szerveztek gyűjtést 2022-ben is, több
lemezbemutatóra és egy jótékonysági koncertre is sor került.
Hosszú évek óta minden templomi koncert, valamint a nyári
fesztivál utolsó napján tartott jótékonysági főzőverseny kóstolójegyeiből származó adománnyal
a kárpátaljai Visk magyar óvodájának építését, majd fenntartását,
az odajáró gyermekek jól létének
elősegítését támogatják. Emellett a fiatal helyi és határon túli
zenei tehetségek patronálását is
célul tűzték ki már jó néhány éve.
A szabadtéri koncertnapot éppen ezért kárpát-medencei Gastroblues Piknik és Zenésztalálkozónak keresztelték el, ahol ezúttal
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is fellépnek erdélyi, délvidéki és
felvidéki előadók is. A paksi testvérvárosi kapcsolatok létesítésében és ápolásában is kiemelt szerepük van, a legutóbbi, Zentával
létrejött testvérvárosi szerződés
aláírását is a 2021. évi fesztiválra
időzítették a városatyák.
A szervezők annak hagyományát
is tovább ápolják, hogy a fesztiválon fellépők előadásait képi és
hanghordozókon rögzítik, a zenei kiadványok száma a százhoz
közelít, amelyek sorát a kuriózumnak számító best of lemezek
(Chris Farlowe, Ismerős Arcok,
Varga János, Tűzkerék xT, László
Attila, Keresztes Ildikó és Török
Ádám) is gazdagítják.
A fesztivál kísérőrendezvényei
közül kiemelkedik a zárónapi jótékonysági főzőverseny, ahol
minden évben egyre több lelkes csapat méretteti meg magát,
igencsak megnehezítve a zsűri
dolgát, mert amatőrök lévén a
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profi szakácsokat megszégyenítő módon kiváló ételeket készítenek. Azt is meg kell említeni,
mert erre a szervezők is nagyon
büszkék, hogy a főzőversenyben
több olyan csapat is részt vesz,
akik nemcsak, hogy kezdetek
óta jelen vannak, hanem a jótékonykodásból is nagymértékben
kiveszik a részüket azzal, hogy
nagy mennyiségben készítenek el (saját költségen) többféle
ételt, és ezeket kínálják az idelátogatóknak a (támogatásként
funkcionáló) kóstolójegyek megvásárlásáért cserébe. Kiemelkedő ételkészítő csapatok a paksi
Reform Főzőklub, a MOBAK Motoros Baráti Kör és Györköny község, de rendszeresen süt-főz a
fellépő zenekarok nagy része is.
A borbarát-találkozó szerves részét képezi a rendezvénysorozatnak, az egész hetet mondhatni
végigkíséri. A szervezők e téren
is biztosra mennek, hosszú-hos�szú évekre visszanyúló barátság
köti össze őket neves hazai borászokkal, akik közül több – nem
kis szerencsénkre – környékbeli.
Július 1-jén, pénteken a szekszárdi Takler Ferenc és a balatonboglári Légli Ottó képviseli a
borászatokat, július 2-án, szombaton a leghíresebb magyar borvidékről, Tokajból Alkonyi László
és Demeter Zoltán érezik kiváló
nedűkkel. A szintén szekszárdi
Eszterbauer János és pincészete
a július 3-ai, vasárnapi szabadtéri
koncertek és a főzőverseny ideje alatt gondoskodik majd arról,
hogy egyetlen látogató se szomjazzon.
Bár zenét hallgatni szinte mindenki szeret, megérinti az emberek lelkét, azonban vannak olyan
zenebarátok, akik nem a színpad előtt csápolós vagy éppen

a hajnalig tartó klubkoncerteken
tombolós típusok. Számunkra is
nyújt lehetőséget és nagyszerű
élményt a Gastroblues Fesztivál a templomi koncertek révén.
A megszentelt falak különleges
miliőt kölcsönöznek az eseménynek. Az eddigi fellépők közül
kivétel nélkül mindenki igent
mondott a felkérésre, és nagyon
szívesen muzsikált a templomban

is. A helyi evangélikus egyház (és
a korábbi helyszínt biztosító katolikus egyház) is azon véleményen
van, hogy a fesztivál új színt vitt a
gyülekezetek életébe a templomi
koncertek szervezésével.
A május 27-ei sajtótájékoztatón
elhangzott az is, hogy három évtizedes közös múltja van a Gastroblues Fesztiválnak mind Paks Város
Önkormányzatával, mind a Paksi
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Atomerőművel is, akikre mindvégig számíthattak a szervezők.
Mellettük a Paks II. Zrt. is támogatja a rendezvényt. Felszólalása
során Szabó Péter polgármester
egyúttal vissza is emlékezett arra,
hogy először végzős gimnazistaként, majd később egyetemista
korában is részt vett a fesztiválon,
ahova barátait is elhívta. Véleménye szerint a Gastroblues Fesztivál Paksnak ugyanolyan brandje,
mint az atomerőmű vagy a Makovecz-templom. „Az idelátogatók kulturális, gasztronómiai és
zenei élményekkel egyaránt feltöltődnek. Nagyon fontos ez a
fesztivál a városnak. Nagy öröm
a személyes találkozás lehetősége, túl a járványon. A zene összeköt bennünket, ezen a nyelven
mindannyian tudunk egymással
beszélni.”
Dr. Kovács Antal, az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt. kommunikációs
igazgatója hozzászólása során
három markáns területet emelt ki
annak kapcsán, hogy egy év alatt
is mennyit változott a világ. „Két
év pandémia és a szomszédban
zajló háborús helyzet okán felértékelődött a határon túli magyarság és a velük való kapcsolat, a
társaság, a közös programok,
koncertek, beszélgetések, valamint az energia kérdése. Mindhárom kapcsolódik a fesztiválhoz
is.” Végül megköszönte Gárdai
György és Ádám munkáját, kitartását és társadalmi szerepvállalásukat. „Példaként szolgálnak
mindenki számára” – tette hozzá.
Süli János, a Paks II.-beruházásért felelős államtitkár a fesztivál
25. jubileumára való visszatekintéssel kezdte beszédét, amikor
vándorkiállítással járták be az országot, és ellátogattak a határon
túli településekre is. „A fesztivál

nem csak a zenéről, az ételekről szól, korábban fesztiválfoci
is volt, illetve az utóbbi időkben
gyalogtúrák is. Az is nagyon fontos, hogy a határon túli településeken élő barátaink is itt tudjanak
lenni velünk. Bízunk benne, hogy
a viski magyar óvoda megmarad
magyar óvodának. Bízzunk abban, hogy ez a fesztivál örökös
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lesz, ez a hagyomány tovább él,
és mindig lesz, aki viszi tovább.
Lehetőségünk szerint szeretnénk
továbbra is támogatni, ezáltal is
szeretnénk tartalmas programokat nyújtani az ideérkezőknek.
A zene, a sport érthető a külföldiek nyelvén is, ezzel lehet a leggyorsabban a közösség részévé
tenni őket is.”
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„A családunk egy stabil
pont a zűrös világban”
Lehmann Katalin | Fotó: Juhász Luca
A család egy olyan különleges egység, amelyben gyermek és szülő együtt és egymásért cselekszik.
A szülő a gyermekeiért és házastársáért, a gyermekek a szüleikért és egymásért. Schubert Miklós az Atomix Kft. Nyomdaüzemében dolgozik az erőműben gyártás-előkészítőként – ő tördeli az Atomerőmű magazint is –, és amit ez idáig csak kevesen tudtak róla, hatgyermekes családapa. Hogy megtudjam, miként
szervezi mindennapjait a Schubert család, Őcsénybe látogattam. A család apraja-nagyja otthon volt, így
mindenkivel sikerült találkoznom.

Az érkezés
Miklós és felesége, Zsuzsi szívesen láttak vendégül őcsényi családi házukban. Érkezésem kiválóan
időzített volt, Miklós éppen akkor
érkezett haza három gyermekével. A házban felújítási munkálatok
zajlottak, és nem sokkal előttem
a családnál festő dolgozott, aki
az ablakcsere utáni helyreállítási
munkálatokat végezte.

Zsuzsi a Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Székhelyintézményben diagnosztikával foglalkozik. Miklósnak és feleségének
hat gyermeke van. A legidősebb
Zsombi, aki tizenegy éves, őt követi a tízéves Zsiga, majd a nyolcesztendős Domonkos és a hatéves
Simon. Ők a fiúk, de a család örömére lánygyermekek is érkeztek
a családba; Viki háromesztendős,
de a kis Eszter mindössze nyolc

hónapos. Nem túlzok, ha azt mondom, hogy a gyerkőcök egytől
egyig kedvesek, mosolygósak, jól
neveltek voltak. Persze, mint megtudtam, nincs mindig ekkora nyugalom és béke, de az érkezésem
iránti kíváncsiság és a ,,jó gyerekeknek” ígért délutáni fagyi megtette a várt hatást.
A beszélgetésnél persze ott akartak lenni a nagyobbak is, és kíváncsian figyeltek hol szüleikre, hol
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rám vagy éppen a fotósra. A fényképezőgéptől sem ijedtek meg,
sőt, szívesen játszottak, mosolyogtak a kattogás közepette.

Mindketten nagycsaládra
vágytak
Első kérdésem, amelyet feltettem
a házaspárnak az volt, hogy ők
maguk nagycsaládból származnak-e. Elmondták, hogy Miklósék
és Zsuzsiék is hárman voltak testvérek, de a felmenők közül is van,
aki nagycsaládban nőtt fel, így
nem volt kérdés, hogy ők maguk
is hasonlóan tervezik jövőjüket.
„Miki apukája azt mondta, hogy a
jegyesség alatt három dologban
kell megegyezni: az első a gyerekek száma, a második a lakhely, a
harmadik a pénzügyek” – kezdi a
beszélgetést Zsuzsi. Valóban. Nagyon fontos, mondhatni alapvető
kérdések ezek, amelyekről nem
lehet nem beszélni, hiszen előbb
vagy utóbb téma lesz a fiatalok
életében. „Ezeket átbeszéltük
Mikivel, és úgy gondoltuk, hogy
három, esetleg négy gyermeket
vállalunk… hat lett” – folytatja mosolyogva az édesanya.
A négy fiú születése után érkezett a családba – ahogy a házaspár mondta, ,,kvázi ráadásként” –
a most már hároméves Viki és a
nyolc hónapos Eszter. A legkisebb
lány egy kis tündérke, a család szeme fénye. A beszélgetés elején,
mielőtt elálmosodott volna, még
ő is ott ült édesapja karjaiban, és
kíváncsian nézte a beszélgető felnőtteket.

Féltékenység?
Kíváncsi voltam, hogy hogyan álltak a féltékenység problémájához
a gyerkőcök, amelyre Zsuzsitól ér-

kezett a válasz. „Azt szokták mondani, hogy a kétéves kor a kritikus.
Addigra kinyílik a gyermek értelme, rájön, hogy ő a szülei szeme
fénye. Ez nálunk nem következett
be, mert az első gyermekünk 14
hónapos volt, amikor a második
megszületett.”
„Érdekes, hogy kettesével egymáshoz is nőttek, de ez azért is
alakulhatott ki, mert kétágyas szobáik vannak” – folytatja Miklós.
„Zsombi Zsigával, Domonkos Simonnal van egy szobában, és Viki
majd Esztivel lesz” – pontosít Zsuzsi. A beszélgetés ezen részénél
szeretetreméltó okokból egy kis
szünetet kellett tartanunk, mert Simon a legkisebb testvérkét kezdte
szeretgetni. ,,Olyan cuki vagy, úgy
szeretlek. Nem tudlak elengedni.”

Mobilitás
Óvodába és iskolába Szekszárdra járnak a Szent József Iskolaközpont intézményeibe, illetve a
legnagyobb fiú Bonyhádon tanul
a Petőfi Sándor Evangélikus Gimnáziumban. Simon nagycsoportos
óvodás, ő ősszel követi majd bátyjait az iskolába, Viki januárban kezdett óvodába járni.
Szinte megkerülhetetlen, hogy a
mai rohanónak mondott és valóban rohanó világban a könnyebb
szervezés érdekében legalább egy
autót fenntartson a család. Miklóséknál kettőre is szükség van.
„Épp hétvégén kezdtünk el gondolkodni azon, hogy jobb lenne
egy olyan autó, amelybe mindan�nyian beférünk, és egy nagyobb
autóra váltunk” – mondja Miklós,
majd Zsuzsi folytatja. ,,A hétköznapokban viszont a két autó a praktikusabb.” Mint mesélik, faluszerte,
ahol gyermek van a családban, ott
is legalább egy autót tartanak, de
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inkább kettőt. Megkerülhetetlen,
hogy kizárják az életükből, hiszen
az autó a szervezés alapvető eszköze.

Napirend
A családi élet szervezésének alapját a közösen kialakított szokás- és
szabályrendszer képezi, amibe
a gyerekek is belenevelődnek.
Keretet ad a mindennapoknak,
viszonyítási alap az esetleges
programváltozások kezeléséhez.
Összcsaládi naptárak, telefonos
applikációk, a már említett két darab autó jó segítséget nyújtanak
a napi feladatok megoldásához.
Ezek együttesen, no és persze az
önállóságra és az egymás közti segítségnyújtásra irányuló nevelés
hozzák harmóniába a napirendet.
Persze a legjobb szervezésbe is
beleszólhatnak váratlan események. Egy hirtelen jött betegség
az egész család napirendjét felülírhatja. Ezekre nem lehet felkészülni, de számítani kell. Mindig csak
azt az egy napot kell megoldani,
ami előttük áll.
,,A három nagyfiú már önállóan
buszozik az iskolába. Az ovisokat
én viszem az oviba” – ismerteti a
hétköznapi napirendet az édesanya. „Akkor szorít az idő, ha reggeli foglalkozások vannak az óvodában, mert ott korai az érkezési
idő, egyébként nem kell sietni.”
A busszal való közlekedés kényelmes és praktikus is, a csatlakozások is kedvezőek a fiúk számára.
A szót Miklós veszi át. „Hazafelé
már én szoktam, úgymond, begyűjteni a gyermekeimet, mert 16
órakor ér be a buszom Szekszárdra, akkor kezdődnek a különórák,
gereblyézem össze a kisebbeket,
és megyek velük a városba játszóterezni, amíg nem tudunk haza-
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indulni. Zsombi kajakozik, Zsiga
kosárlabdázik, az első és a harmadik fiú zeneiskolába jár, Simon
pedig holnap kezdi majd a focit.”
Szerda az a nap, amikor a legkorábban ér haza mindenki, és már
együtt a család, ez délután háromnegyed öt. A kosárlabdázó Zsigának vannak őcsényi csapattársai,
így a szülők más szülőkkel összehangolva, felváltva hozzák-viszik a

fiúkat sportolni. Szerencsés helyzet, hogy van megfelelő buszközlekedés is, így azután, hogy Zsiga
hazaérkezett az édesapjával, még
van ideje pihenni, táskát cserélni,
és önállóan visszautazni az edzésre. Hétvégén is vannak edzések,
versenyek, cserkészet, foci. Vasárnap pedig általában együtt járnak
templomba. Zsiga, Domi és Simon

rendszeresen ministrálnak, szolgálnak a szentmisén.

Önállóság
,,Ezzel én mindig úgy vagyok,
hogy az életkorának megfelelően
kell önállóságra szoktatni őket. Fokozatosan. Viki már háromévesen
önállóan tud vetkőzni, és azzal is
tisztában van, hogy hova kell ten-

nie a szennyesét” – mesél gyermekei önállóságáról Zsuzsi. „Tudja
azt is, hogy ha végzett a vacsorával, a tányérját a mosogatóba kell
tenni, és azt is, hogy a szalvétát
hova kell dobni” – folytatja, majd
Miki hozzáfűzi: ,,…és szól a bátyjainak, hogy ők is így csinálják.”
Mint mondja, nagyon szerencsésnek érzik magukat, hogy a nagyfiú,

Zsombor, egy rendkívül megbízható gyermek, aki szívesen irányítja a
kisebbeket. Tudni érdemes róla,
hogy már ötévesen elment a pár
száz méterre lévő sarki kisboltba,
és az édesanyja által összeírtakat
– például tejfölt – el tudta hozni.
Az eladóktól pedig sorra érkezett
a visszajelzés, hogy milyen ügyes
volt a kisfiú.

Pihenés, vakáció és
táborozás
A Schubert családnak már vannak
erre vonatkozó tervei, de még nem
beszéltek meg mindent. Zsombor
cserkészkedik, amit nagyon szeret csinálni. Édesapja szerint, mivel
jó szervező és megbízható, akár
cserkészvezetőként is megállhatja a helyét. Zsombor júniusban és
augusztusban cserkésztáborban
lesz.
Ami a többi gyermek táborozását
illeti, lesz még kosár- és kajaktábor, illetve napközis kézművestáborok a szekszárdi Babits Mihály
Kulturális Központ szervezésében.
Zsombor régészeti táborban vett
részt még tavaly, és Zsiga, aki nagyon szeret verset mondani, ő irodalmi táborban is járt már. Mindegyik gyermeknek más és más az
érdeklődése, de a szülők egyformán, életkornak megfelelően kellően érdekes és hasznos táborokat
igyekeznek megválasztani. Domonkos nagyon szeret kirándulni,
a szabadban lenni, neki a szülők
egy Szekszárd környéki napközis
természetjáró tábort találtak.
Családi nyaralásra kétszer mennek
a nyáron; egyszer a Balatonra – ez
már szokássá vált a család körében
– és egyszer egy közösen megválasztott helyre.
Mint minden gyermek, a Schubert
gyerekek is szeretnek tévét nézni,
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amit a szülők megengednek nekik,
de természetesen nem korlátlanul.
Zsuzsi és Miklós szívesen járnak kettesben színházba, vacsorázni, és a
családi nyaralások alkalmával is szakítanak időt arra, hogy kettesben is
lehessenek. Segítségük a családból
és egy kedves, segítőkész kolléganő jóvoltából mindig van.

Étkezések, bevásárlási
szokások és
takarékoskodás
Az első gondolataim egyike az
volt, hogy vajon mekkora asztal
köré gyűlik a család, ha közösen
étkeznek. Nos, igen, szükség van
bővíthető asztalra ahhoz, hogy
mindannyian kényelmesen elférjenek. Ha vendégek is érkeznek, akkor újabb asztalokat kell felállítani
az étkezőben.
Papíráruk, pelenka, tisztítószerek,
ezekből havonta egyszer, nagyobb
mennyiségben vásárol be a család.
Zsuzsi édesapja, aki a családdal él,
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Miklós: Büszke vagyok a családomra, Zsuzsira, hogy ilyen példamutatóan
tartja egyben a családunkat, és a gyerekekre, akiknek életkoruktól függetlenül megvan a saját egyéniségük, akaratuk és érdekérvényesítésük. Miattuk olyan színes a család, és ad oly sok örömöt mindennap. Amit másképp
csinálnék? Elvinném a gyerekeket külföldre. Eddig a belföldi úti célokat
helyeztük előtérbe, mondván, hogy sok szép hely van itthon is. Most, hogy
nagyobbak a gyerekek, megkeresném a módját, hogy külföldön is tudjunk
együtt nyaralni.
Zsuzsi: Én azt a biztonságot szeretem a legjobban, amit a kettőnk kapcsolata és a nagyon összetartó szűkebb és tágabb családunk jelent. Jó tudni,
hogy mindig van kire támaszkodni, legyen szó napi megoldandó feladatokról, kalákamunkáról, mondjuk a befőzés kapcsán, vagy megosztandó
örömről, bánatról. A családunk egy stabil pont a zűrös világban, és ez mindennél többet ér. Mit csinálnék másként? Korábban mennék férjhez! (nevet) Vagy manapság? Ha lenne egy Sárközt Szekszárddal összekötő kerékpárút, mondjuk a vasút mentén, a környezetvédelem jegyében többször
járnánk biciklivel a városba.

rendszeresen megy a piacra, így ő
is sokféle finomsággal, zöldséggel, gyümölccsel, húsáruval szokott hazatérni.
Miklóssal és Zsuzsival arról is beszélgettünk, hogy mennyire fontos a takarékoskodás. Elmondták, hogy véleményük szerint egy

gyermekkel sokkal nehezebb, mint
hattal, hiszen lehetőség szerint a
kisebbek rengeteg használható,
szép és jó dolgot tudnak megörökölni nagyobb testvéreiktől,
legyen szó babakocsiról, ruháról
vagy játékról. „A nagyszülőknél
alakítottunk ki egy úgynevezett
központi ruharaktárat, ahol a családból bárki válogathat a gyermekének aszerint, hogy fiú vagy lány,
és mi a méret” – mondja mosolyogva Zsuzsi.

Búcsúzóul
„2010 óta mindig újítunk valamit a ház körül, ahogy pénz van
rá, ahogy a lehetőségek engedik.
Fűtéskorszerűsítés, klímakiépítés,
napelemek telepítése” – mondja Zsuzsi, és hozzáteszi, de csak
halkan, hogy az utóbbi három év
rendkívül intenzív, fárasztó időszak
volt. A koronavírus-járvány a család életére is hatással volt, a szervezés még több munkát igényelt,
de együtt ezt is megoldották, még
ha a családi ház olykor egyszerre
volt óvoda, iskola és játszótér is.
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Mindenki fejleszthető
Paksi Képzőművészeti Iskola
Susán Janka | Fotó: saját archívum
Manapság a gyerekeket is körülveszi a digitalizált világ, talán őket a leginkább. A vizuális alkotás örömével ebből segít kilépni a Paksi Képzőművészeti Iskola. Takács Éva, az iskola vezetője középiskolásként
csatlakozott a Halász Károly és Ritter János vezette rajzszakkörbe, majd rajztanárként már ő és Ritter
János vezette az iskolát. Az októbertől április végéig tartó heti foglalkozásokon bárki részt vehet, aki
kedvet érez a rajzolási és vizuális képességeinek fejlesztéséhez. Éva az alapok elsajátítása után leginkább azt tartja fontosnak, hogy tanítványai megtalálják az egyéni stílusukat, hosszabb távon az egyéniségüket.
– Mesélj, légy szíves, az iskola
megalakításának ötletéről, körülményeiről! Hogyan indultatok?
– Még középiskolásként Halász
Károly rajzszakkörébe kezdtem el
járni, ott ismertem meg őt és Ritter
Jánost is, ők segítették a felkészülésemet a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola rajz szakára. Amikor
harmadéves voltam a főiskolán,
Halász Károly felkért, hogy indítsak

egy rajzos csoportot gyerekeknek
a Paksi Vizuális Kísérleti Alkotótelepek keretein belül. Nyári táborral
kezdtünk 1993-ban a Bezerédj Általános Iskolában. A következő évben végeztem a főiskolán, és ekkor
fogalmazódott meg, hogy jó lenne
egy olyan városi szakkört indítani,
ahová bárhonnan, bármilyen előképzettség nélkül csatlakozhatnak
a diákok. Először csak szakkörnek

hívtuk, néhány évvel később találtuk ki a nevet hozzá.
– Az indulásnál a képtár is az Erzsébet Nagy Szállodában működött. Milyen körülmények voltak az
alkotáshoz?
– A „hőskorban” az emeleti szobákban még fűtés sem volt, mindenki kapott a háta mögé egy
olajradiátort, hogy ne „fagyjon”
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meg. Ennek ellenére nagyon szép
idők voltak, mindig volt 10-15 lelkes, alkotni vágyó diákunk. Azután, ahogy terjeszkedett a képtár, egyre több termet töltöttek
meg a kortárs művészeti alkotások. Segítettünk Halász Karcsinak
a kiállítóterek kialakításában, például a falak és a padló fehérre festésében is. A terjeszkedés miatt
a szakkör lekerült a földszintre, a
mostani szállodában szivarszobának kialakított helyiségbe. Ez volt
a legszebb terem az épületben,
mert ez egy boltíves felépítésű,
hófehér, tágas helyiség, amelyben villanykályhák is voltak, már
télen sem fáztunk. Itt dolgoztunk
egészen a szálloda felújításának
kezdetéig, 2005-ig. Ekkor felköltözött a szakkör a Csengey Dénes
Kulturális Központba. Egyébként
én innen is indultam középisko-

lásként, ide jártam Halász Károly
és Ritter János által vezetett rajzszakkörre.
– Milyen indíttatást, tematikát, víziót kaptál Halász Károlytól, a szakkör megálmodójától? Ritter Jánost
is kérdezem, akivel sokáig együtt
vezettétek a szakkört, és akivel egy
pár lettetek, majd családot is alapítottatok.
– A Halász Károly által alapított
képtár egy kortárs művészeti alkotásokból álló gyűjtemény. A hozzá
kapcsolódó alkotótelepekre Karcsi 1979-től hívott meg minden
évben 5-10 kortárs, fiatal magyar
alkotót, akik három héten át itt,
Pakson alkottak, cserébe egy-egy
alkotást adományoztak a képtár
gyűjteményébe. Ezeknek a képeknek köszönhetően mára a Paksi
Képtár európai szintű gyűjtemén�-
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nyé vált. A kezdeti alkotótelepeket
vezető Lantos Ferenc pécsi művészetpedagógus (Halász Károly
egykori mestere) olyan szemléletet közvetített, amely a természet
vizsgálatán alapult. A Lantosi pedagógiai szemléletet sajátítottam
el, és alkalmaztam magam is a kezdeti időkben. Ez bővebben a valóság, a természet tanulmányozását,
a megfigyelésekből a következtetések levonását, majd műalkotásokon keresztüli kifejezését jelenti.
A gyerekekkel is ilyen szellemben
dolgozunk ma is, de persze másfajta hatások is értek az évek alatt,
amelyeket beemeltem pedagógiai
gyakorlatomba. A természetelvűség mellett a kortárs művészet
vizsgálata, megértése, feldolgozása és az élménypedagógia alkalmazása is jelen van módszereim
között.
– Hogyan bővítetted szakmailag
a tudásodat, szemléletedet?
– A 2000-es években elvégeztem az Iparművészeti Egyetemet,
ott sajátítottam el az élménypedagógia módszertanát. Főként a
kisgyerekek oktatásában van nagy
szerepe az élményeken alapuló
tevékenységeknek. Leggyakrabban egy mesébe, egy történetbe
ágyazva indul el az alkotófolyamat.
Ugyanazt a helyzetet, témát, problémát több oldalról is körbejárjuk:
a feladatok megoldása a gyerekek
ötleteivel is alakul, módosul, érdekes irányokat vesz, különleges
egyedi művek jönnek ezáltal létre.
– A digitalizáció hogyan hatott az
alkotások megtervezésére?
– Az a helyzet, hogy inkább a
hagyományos módszerek híve vagyok, mert a digitális eszközök segíthetnek az alkotásban, de előbb
ahhoz a biztos alapokat és techni-
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elkezdtem dolgozni az iskola történetének megírásán, és az ott
végzett munka rögzítésén (fotók,
feladatgyűjtemények), nem volt
nehéz a pályamunka összeállítása. Az elkészült kézirat igen pozitív elbírálásban részesült, lehetőséget kaptuk a könyv kiadására.
A kiadványban rengeteg diákalkotás fotója mellett megtalálható
az iskola szellemiségének részletes leírása, a vizuális oktatásról
vallott elveim, valamint tartalmaz
egy feladatbankot, amely egyegy téma vizuális megvalósításához ad ötleteket. Így akár tanár
kollégák, óvónők, de anyukák is
meríthetnek ihletet belőle, hasznosíthatják az óráik felépítéséhez
vagy gyermekük fejlesztéséhez.
A könyv a Paks Pontban és a Paksi
Képtárban kapható.

kai tudást kell elsajátítani, valódi
rajzeszközökkel, igazi papíron. Mivel szinte a digitális világban élnek
a gyerekek, mindent ez mozgat
körülöttük, felüdülésként kezelik,
ha ki tudnak lépni belőle. Értékelik, hogy kézzel dolgoznak, igazi
anyagokat munkálnak meg. Néha
persze akad kivétel: a pandémia
alatt a gimnazistáimmal az alkotásba bevontuk a digitális eszközöket is.
– Az interjú apropóját az adta,
hogy megjelent a Paksi Értéktár

gondozásában az iskolát bemutató gyönyörű könyv. Hogyan született ez?
– A pedagógiai munkát a képzőművészeti iskolában 1993-ban
kezdtük, így jövőre leszünk 30
évesek. Ez a könyv a 25 éves jubileumi kiadványnak indult, amelynek megjelenését és bemutatóját sok hirtelen jött élethelyzet
és a pandémia is késleltette.
2019-ben, amikor 40 éves volt a
város, az értéktárnak megjelent
egy felhívása a helyi értékek bemutatására. Mivel már korábban

– Meséld el légy szíves, hogyan
működik az iskola.
– Két csoporttal dolgozunk: a
6–12 éves gyermekekkel, illetve
a 12 év fölötti korosztállyal, akár
felnőttekkel is. A heterogén csoportoknak olyan feladatokat találok ki, amelyeket mindenki a
saját szintjén meg tud oldani, s
ha lehet, kicsit mindenki máshogyan. Nagyon különböző diákok jönnek hozzám, eltérő indíttatással, ezért alkalmazkodnom
kell hozzájuk, az elvárásaikhoz és
a céljaikhoz is. Fontos az elején
tisztázni, hogy mit várnak a foglalkozásoktól. A kikapcsolódást
keresik, vagy továbbtanulási tervük van e területen? A tanulókból szeretem a legjobbat kihozni,
ezáltal sikerélményhez juttatni
őket. A foglalkozások mindig felszabadult, jó hangulatúak, a sok
visszatérő tanítvány és a felvételi
eredmények mutatják eredményességünket.

ÉLETÜNK RENDJE
– Hogyan tudsz ennyi felé figyelni?
– Az az erősségem, hogy alkotás
közben párhuzamosan, sokféle
feladatot tudok kísérni, tanácsokkal ellátni. Mindenki fejleszthető, hogy milyen gyorsan, az persze az egyéniségüktől is függ.
Volt olyan tanítványom, aki azután került hozzám, hogy az iskolai rajzszakkörről elküldték, mert
nem tartották jó képességűnek.
Az anyukája elhozta egy foglalkozásra, és hamar kiderült, hogy az
egyik legtehetségesebb tanítványom. Szeretem, ha megtapasztalják a diákjaim, hogy ügyesek,
fejlődnek, egyre jobbak lesznek.
Kiemelt célom, hogy a feladatok
megoldása közben egyedi alkotáPaksi Vizuális Kísérleti Alkotótelep: A telep 1980-ban indult,
kezdetben képzőművészeti táborként, majd a második évtől
kezdve zenei csoporttal egészült
ki. A tábor szervezője és vezetője
Halász Károly, a képzőművészeti
csoportjának szakmai vezetője
Lantos Ferenc, a zenei csoport
szakvezetője Apagyi Mária volt. A
tábor szakmai programja az első
öt évben azokra az interdiszciplináris összefüggésekre épült, melyek a két szakterület, a vizuális és
a zenei területeket összekötötték.
A tábornak ez az időszaka évtizedekkel megelőzte az akkori szemléleti állapotokat, ezért aztán az
illetékesek a legkülönbözőbb
módon gátolták is a telep ez irányú munkáját, míg 1985-ben meg
kellett szüntetni ezt a szemléleti
arculatot. Így felváltotta a Paksi
Képtár megteremtésének szintén
fontos igénye. A tábor ma is ezt a
célt szolgálja, nyaranta működik.
Forrás: paksikeptar.hu
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Mindig keresem az új ötleteket.
Lesz egy nyári táborunk, ahol tűzzománcot fogunk készíteni, agyagozunk, fotózunk, sokszorosító
grafikát, mézeskalácsot készítünk.
Az elmúlt tanévben egy csoporttal az analóg fotózás technikájával
is ismerkedtünk, cianotípiát, fotogramot is készítettünk, laboráltunk.

sok szülessenek. A kreativitásuk és
az egyéniségük is fejlődik ezáltal,
elindulhatnak a saját útjukon, a stílusuk megtalálásának irányába.
– Milyen fő technikákat alkalmaztok?
– Próbálom az összes fellelhető
technikát használni, olyanokat,
amiket érdekesnek gondolok,
melyek a fiatalok érdeklődését
felkeltik.

– Hogyan lehet csatlakozni hozzátok?
– Év közben október elejétől,
minden hétfő délután vannak a
foglalkozásaink a Csengey Dénes Kulturális Központban. A nagyok valóság utáni tanulmányokat és kreatív feladatokat kapnak,
a kicsikkel egy mesébe ágyazott
történetet szeretünk körbejárni,
idén például „Utazás a repülőszőnyegen” volt a címe a programunknak. A vizuális utazásunk
során sokfelé kalandoztunk, sok
érdekes technikát ismertünk meg,
és rengeteg csodás, jó hangulatú
alkotás született.
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Az én időm?!
Keresztes Julianna | Fotó: stock.adobe.com
Mi az oka annak, hogy vannak olyan emberek, akik odaérnek mindenhova, elkészülnek mindennel határidő előtt, míg vannak olyanok, akik az utolsó vagy az utolsó utáni pillanatban, esetleg még akkor sem
jutnak teendőik végére? Pedig mindkét típus azonos feltételekkel indul, hiszen mindenkinek 24 órából
áll a nap. A kulcs a ránk váró teendők megfelelő rangsorolásában és a következetességben rejlik, hogy
mindenre is jusson időnk.

Jelenlegi időhasználatom
Két tévhit is működik bennünk az
idővel kapcsolatban. Az egyik az,
hogy valamikor, egyszer, a jövőben
több időnk lesz. A másik pedig az,
hogy időt tudunk megtakarítani.
Valójában azonban nem megtakarítjuk, azaz csökkentjük magát
az időt, az idő akkor is eltelik, ha
nem teszünk semmit, és akkor is,

ha sokat teszünk. Amit befolyásolni tudunk: hogyan, milyen tevékenységekkel töltjük el időnket,
és azt is, hogyan éljük meg azokat
a dolgokat, amelyekre időt fordítunk. Igazából nem az időt menedzseljük, hanem magunkat. Így az
időgazdálkodás személyes hatékonyságunkról szól, arról, mennyire vagyunk képesek irányítani, befolyásolni azt, hogy mivel, hogyan,

milyen érzéseket átélve töltjük el
időnket. Ennek a hatékonyságnak
a növelése miatt célirányosan figyeljük meg magunkat minimum
egy hétig (de inkább 3 hétig), és
jegyezzük fel a napi eseményekről, hogy az fontos, sürgős, előre
tervezett vagy rögtönzött dolog
volt. Ezenkívül az időtartamát,
kezdő- és zárópontját is rögzítsük.
Fontos, hogy reggel, a felkeléstől
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Mi az idő?

Az idő absztrakt fogalom, meghatározásával sokan kísérleteztek már. Einstein szerint: „Az időnek egyetlen oka van: minden
nem történhet egyszerre.” Az
idő alapeleme az esemény, tehát — számunkra — az események
egymásutánja. Esemény az, ha
elolvasunk egy könyvet, ha öltözködünk, vagy amikor felvesszük
a telefont. Mindezek adott ütemben és sorrendben követik egymást életünkben.

egészen az elalvásig dokumentáljunk.
Az így nyert információból, énképből megtudjuk, hogy milyen típusú
tevékenységek töltik ki a mindennapjainkat. Tisztába fogunk jönni
teherbíró képességünkkel, energiánkkal, preferenciáinkkal, szükségleteinkkel, és egyúttal feltárjuk
időgazdálkodásunk visszatérő, jellegzetes hibáit, a csúszások, késések okait, rávilágítunk a felesleges
időtöltésekre. Ezáltal saját magunkat is jobban megismerjük.

Időgazdálkodási technikák:

tet, és nem mondhatunk minden
esetben mindenkinek nemet. Nem
tudjuk azt sem kiküszöbölni, hogy
kevéssé feltöltő, rutinszerű pótcselekvésekkel, reklámok, humoros emailek olvasásával is foglalkozzunk
olykor. A kulcs valóban az ablakok
arányában rejlik. Az ideális, harmonikus életvitelt az alábbi arány
biztosítja: a 2. negyedben 50%, a
többi három negyedben pedig
együttesen 50% időt töltsünk úgy,
hogy az 1. negyed aránya ne haladja meg a 25%-ot. Így a 3. és a
4. ablak együttes aránya maximum
25% lehet.

A kétperces szabály
Ez a szabály önmagáért beszél,
így nagyon gyorsan és egyszerűen
beépíthetjük a mindennapjainkba.

Ilyen helyzet pl.: az e-mailek elolvasása és megválaszolása. Az az
üzenet, amelyre két percen belül
tudunk válaszolni, azt azonnal tegyük meg, véletlenül se halogassuk! Ami több időt igényel ennél
az időintervallumnál, azt halasszuk
el, nyugodtan gondoljuk át, mit fogunk rá felelni.

GTD – Getting Things
Done
A legfontosabb eleme a jegyzetelés. Ha van egy teendőnk
vagy egy jó ötletünk, akkor pár
szóban írjuk le egy füzetbe vagy
egy programba. Ezáltal nem kell
egész nap magunkban cipelnünk
és nem felejtjük el. Lehetőség
szerint ezeket egy helyre gyűjtsük
össze, időnként vizsgáljuk felül,

Eisenhower-mátrix

Fontos

Az Eisenhower-mátrix

A táblázat alapján vizsgáljuk meg,
hogy a megfigyelt heti tevékenységeink mely csoportba sorolhatók. Ez alapján megállapítható,
milyen arányban töltjük időnket
fontos és nem fontos dolgokkal,
mennyire hatékonyan osztottuk be
az időnket.
Mi a helyes arány az ablakok között? Nyilvánvalóan irreális az a cél,
hogy kizárólag a második ablakra
jellemző tevékenységekre fordítsuk értékes időnket. Nem tudjuk
megelőzni az összes égető helyze-
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Nem
fontos

Sürgős

Nem sürgős

Sürgős, fontos feladat, amit nekünk
kell azonnal végrehajtanunk.
Pl.: kritikus szituációk,
krízishelyzetek, határidős munkák

Fontos, de nem sürgős feladat, amit
nekünk kell elvégeznünk – halasszuk
el későbbre, és mindenképpen kerüljön be a naptárba is.
Pl.: olyan tevékenységek, amelyekkel
megelőzhetőek a kritikus helyzetek,
kapcsolatépítés, új lehetőségek keresése, minden, ami az igazi feltöltődést segíti.

Sürgős, de nem fontos feladat, amit
azonnal végre kell
hajtani – más is el
tudja végezni, így delegálni érdemes.
Pl.: váratlan hívások,
bizonyos megbeszélések, találkozók, a
konfliktusok kerüléséért végzett dolgok,
amelyeket nyűgként
is megélhetünk.

Olyan feladat, ami nem sürgős és
nem fontos – halasszuk el, delegáljuk, címkézzük meg, hogy „majd
egyszer”, vagy töröljük teljesen.
Pl.: rutinteendők, a feltöltődést nem
szolgáló pótcselekvések, menekülő
útvonalak és tevékenységek, pl. túlzott tévézés, felesleges internetezés,
minden, ami felesleges és/vagy túlzott, de nem nyújt örömöt, nem ad
alkalmat a feltöltődésre, sőt bűntudatot is kelt, passzívvá tesz, és emellett
elfáraszt.
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melyiknek van értelme, mit tudunk felhasználni, törölni.

A: el kell végezni azonnal, amilyen gyorsan csak lehet, fontos és

ABCDE – egy másik
fontossági sorrend

B: fontos, azonban nem sürgős, el kell majd végezni az A után
C: sürgős, de nem fontos, jó lenne foglalkozni vele, majd meglesz,

Röviden priorizálás, mi az, ami fontos, és mi nem. Az adott teendőt
besoroljuk a megfelelő betűtípushoz, időkeretet is rendelünk mellé,
és egy jelölőnégyzetet, hogy elvégeztével kipipáljuk.

sürgős

mikor B-vel végeztél

D: el kell végezni, azonban másnak odaadható a feladat
E: se nem sürgős, se nem fontos, tulajdonképpen elhagyható a fel-

adat, de előbb meg kell vizsgálni, később nem válhat-e sürgőssé
vagy fontossá

ÉLETÜNK RENDJE

27

Időgazdálkodás
gyerekeknek
A kisgyerekeknek nincs még kialakult idő fogalmuk, csak most
és nem most van. Ezért fontos,
hogy minél előbb kialakítsunk
egy napirendet náluk, amit be
is tartunk. Ez biztonságot és kiszámíthatóságot ad, valamint jó
alapot arra, hogy később maguk
tudják beosztani az idejüket.
Bölcsődében, óvodában mindennek megvan az ideje (étkezések,
szabadtéri játék, foglalkozás, pihenés). Ezekből alakul ki a rutin,
ami Vekerdy Tamás szerint nagyon fontos. Emiatt is meghatározó tényező, ha az időről beszélgetünk a gyermek nyelvén, pl.:
elmegyünk a játszótérre uzsonna
után. Ezt meg fogja érten, míg ha
azt mondjuk neki, hogy fél óra
múlva megyünk, ezzel az információval nem tud mit kezdeni.
5-6 éves korban már a tegnapma-holnap fogalmát összekapcsolja számára fontos esemén�nyel, pl.: holnap elmegyünk az
állatkertbe. Jó megoldás a közös
tervezés, majd az esemény rögzítése egy naptárban. A látott
példát nagyobb eséllyel fogja
majd a későbbiekben maga is
alkalmazni.

Kisiskolásokkal már lehet játszani az idővel. Mivel nagyon szeretnek versenyezni, mondhatjuk
neki, hogy fel tud-e öltözni annyi
idő alatt, amíg a hosszú mutató
az ötről a hatra ér? Esetleg megbecsülhetjük teendőink idejét,
hogy mennyi ideig tart a bevásárlás. Akár még fogadásokat is
köthetünk rá.
Kamaszkorban érdemes együtt
megtervezni a gyermek heti tevékenységeit. Beszéljük meg a
rá váró elfoglaltságokat, rang-

soroljuk, rendeljünk hozzá időkeretet, és írjuk be egy naptárba. Fedeztessük fel vele, hogy
az időben elvégzett munka
után több ideje jut másra. Legyen következménye annak, ha
a vállalt feladatát nem csinálta
meg, mondjuk, egy „nem szeretem” feladatot kell elvégeznie. Ha mi használunk egy bevált módszert, mutassuk meg
neki, tanítsuk meg számára, ő
miként tudja használni a mindennapjaiban.

Időgazdálkodás papíron

Időgazdálkodás virtuálisan

Hatékonyan tudjuk rajta megtervezni az elvégzendő dolgokat,
könnyen módosítható és átlátható.
Napi, heti, havi bontásban is alkalmazható, A4 vagy A3-as méretben is.

A To-Do programok alkalmazásánál is rendezd sorba a feladatokat, és maximum 3-féle jelölőszínt
használj!

nia a neki leginkább testhezálló
módszert. Eleinte nagy időráfordítás lesz, míg alkalmazása szokássá
nem válik. Utána már könnyebben
tudunk az időnkkel bánni. Érdemes újra lemérni a heti időbeosztásunkat, és összehasonlítani a bevált technika előttivel, hogy milyen
változások következtek be.

Fontos megjegyeznem, hogy mindenkinek magának kell megtalál-
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D-műszak

– szívből, jó energiákkal zenélni
Susán Janka | Fotó: saját archívum, stock.adobe.com

Ismerjenek meg két amatőr zenészt, akik gyerekként barátkoztak össze Sátoraljaújhelyen, kicsit eltávolodtak egymástól, de a zene összekötötte őket újra. Együtt mélyítették zenei tudásukat, írták a dalokat,
szereztek sikereket zenei fesztiválokon. De ezeknél is fontosabbnak tartják, hogy a zene átsegítette
őket a fiatalságuk problémáin, és ma is gazdagítja az életüket. A zene szeretetét szeretnék átadni másoknak is, ezt tartják a zenekaruk egyik legfontosabb céljának. Bodroghalmi László, az ESZI kollégiumának nevelőtanára időnként zenészként is megjelenik tanítványai között. Novák Zoltán a középiskola után
Paksra jött az erőműbe gépészként dolgozni, de a szerelem visszahúzta Sátoraljaújhelyre, ahol jelenleg
túravezetőként dolgozik. Drukkolok, hogy Pakson is legyen lehetőségünk együttesüket a D-műszakot
élőben hallani.
– Régóta ismeritek egymást? Barátok vagytok?
Zoli: – Olyan régóta, hogy már
nem is tudom felidézni! 1984? – figyel kérdően Lacira.
Laci: – 1980! Érdekes történet,
mert mindketten sátoraljaújhelyiek vagyunk, de egy nyári táborban
ismerkedtünk meg Sopron mellett, Röjtökmuzsajon.

Zoli: – Egy SZOT-gyerektáborban,
ahol a közös pontunk az volt, hogy
mindketten szerettünk szájharmonikázni, és ennek kapcsán össze is
barátkoztunk.
– Hogyan folytatódott?
Laci: – A középiskolánk kapcsolódott a Forradalmi Ifjúsági Napok
rendezvényeihez, ahol nekünk

fellépésünk volt az iskolai zenekarunkkal, de zeneileg gyengék
voltunk, mint a harmat. Felmerült,
hogy hívjuk meg közénk Zolit gitározni, mint „profit”, aki beállt, és
nagy sikerünk lett. Onnantól kezdve törekedtünk arra, hogy együtt
zenéljünk.
Zoli: – Hozzátenném, hogy Lacit
állítólag az inspirálta a gitártanu-
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lásra, hogy látott engem játszani.
Felmerült benne, hogy milyen jó
dolog gitározni, és népszerűnek
lenni, igazából én voltam a példaképe, ha jól tudom – mondta, kicsit ugratva Lacit.
Laci: – Így van! – teszi hozzá, értve
a poént.
Zoli: – Kicsit ez mára megfordult,
de szerencsére kölcsönös, és sokat segít abban, hogy örök barátságban éljük le az életünket!
– Hogyan képeztétek magatokat,
zenei tanulmányok?
Zoli: – A konzervatóriumban, akarom mondani a „konzervbontóiparban”, hogy egy kicsit humoros legyek. Az égegyadta világon
semmilyen zenei végzettségünk
nincsen. Illetve túloztam, mert angolkürtön kezdtem el tanulni, de a
család annyira nem szerette, meg
pont jó film ment a tévében, amikor
a zeneiskolába kellett menni, így
kimaradtam. Arra jutottam, hogy
egyedül elkezdek gitározni tanulni.
Laci: – A család érezte, hogy van
a zenéhez közöm, beírattak és fel
is vettek a zeneiskolába. Az évnyitóra el kellett volna menni, de a
haverok az udvaron azt mondták,
hogy ott is tanulni kell majd, meg
olyan lesz, mint egy másik iskola,
így hisztizni kezdtem, hogy nem
akarok menni. Édesanyámat is
feldühítettem, így arra jutottunk,
hogy akkor nem fogok járni.
– Hogyan alakult meg a zenekarotok, a D-műszak?
Zoli: – Annyit érdemes elmondani,
hogy mivel egyikünk sem tanult gitározni, ezért nem nagyon tudtuk
eljátszani mások dalait. Ezért úgy
döntöttünk, hogy mi találunk ki
sajátokat. Gyakorlatilag ez egy indítás volt arra, hogy azt az egyedi hangot, hangvételt, amit ma is

képviselünk, megtartsuk magunknak. Így történhetett meg, hogy
nem befolyásolt bennünket a tudás.
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– Ez zseniális ötlet! Nem is gondoltam volna, hogy ezt így is lehet!
Laci: – Zoli egyébként korábban
már játszott másokkal is, mielőtt
zeneileg is megismerkedtünk. Nekem ez volt az első együttesem.
Akkor még „Stres” – stressz – volt a
nevünk, ilyen furán írva. De a Füles
címlapjáról megtudtuk, hogy van
már ilyen nevű zenekar, akiknek
jobb volt a PR-ja, ezért nevet változtattunk. Az élet is sodorgatott
minket, mert Zoli elkerült Paksra,

délelőtti munka után, mi zenélni
szoktunk.
Zoli: – Azért kerültem Paksra, mert
eltanácsoltak a továbbtanulástól, a
felvételi lapomra érettségi után azt
írták: „Politikailag megbízhatatlan,
továbbtanulásra nem javasoljuk!”
Így semelyik főiskolára sem kerülhettem be. Muszáj volt munka után
néznem, és a bátyám javaslatára
jöttem Paksra, aki már itt dolgozott az erőműben, azóta már nyugdíjba is ment. Közben szerelmi válságba kerültem itthon – egyébként
a jelenlegi feleségem volt akkor
is a szerelmem. Megléptem ezt
a váltást, a munkahelyen nagyon
jól éreztem magam, de azon kívül

az erőműbe, én meg Kecskemétre
jártam főiskolára, ahonnan sokszor
jöttem Paksra. Akkor történt, hogy
láttam egy füzetét, amire rá volt
írva, hogy D-műszak, mert ebben
a műszakban dolgozott, mint kiderült. Nekem ez megtetszett, mert
arra gondoltam, hogy délutános
műszaknak is érthető, amikor a

borzasztó magányos voltam. Mivel
Pakson dolgoztam, a katonaságot
is itt töltöttem, akkor is jártam be
dolgozni. Leszerelés után már nagyon égett a talpam alatt a talaj,
úgy éreztem, mindenképpen haza
kell jönnöm. Megnősültem, családot alapítottam a szerelmemmel.
Jelenleg túravezetéssel, turizmus-

30

ÉLETÜNK RENDJE

hoz kapcsolódó projektekkel foglalkozom.
– Pont elkerültétek egymást Pakson?
Zoli: – Igen, egymást váltottuk.
Laci: – A nagynéném és a férje volt
a közös pontunk, akik mindkettőnket segítettek. Egyébként fura Zoliról azt hallani, hogy politikailag
megbízhatatlannak minősítették,
mert rengeteg KISZ-rendezvényen
zenélt.
– Megtudhatjuk, hogy miért kaptad Zoli ezt a „pecsétet”?
Zoli: – Nagyon erős volt az igazságérzetem, és a szám is nagy.
KISZ-megrovásban akartak engem részesíteni – valami olyan történt, hogy papucsban kellett volna
menni, én meg cipőt vettem –, és
megjegyeztem: „Nem baj, hogy
nem vagyok KISZ-tag?” Rendszerellenes voltam emiatt, az osztályfőnököm így pecsételte meg az
életemet.
– Laci, légy szíves, beszélj a kezdetekről!
Laci: – Amíg Zoli Pakson dolgozott,
addig én Kecskeméten, a kertészeti főiskolán tanultam. Paks közelebb van Kecskeméthez, mint Sátoraljaújhely, ezért sokszor jöttem
a nagynénémékhez, aki az ESZI
kollégiumában dolgozott. Innen
jött az ötlet, hogy Gabival, a feleségemmel itt telepedjünk le, amihez nagy segítség volt az erőműves lakás. 32 éve dolgozom itt, és
közben pedagógiai végzettséget
is szereztem. Ezt a pandémia alatt
megtoldottam a mester szakkal is.
– A D-műszak együttesben hogyan tudtok együtt dalokat szerezni, hisz alapvetően elég távol éltek
egymástól.

Zoli: – Régen igencsak termékenyek voltunk, és azok a dalok a
mai napig is helytállók. A legutóbbi gerjeni koncertünk után megállapítottuk, hogy jó lenne újabb
számokat is írni, amit a 400 km-es
távolság nem könnyít meg, de a
technika most már lehetővé teszi.
Laci: – Igazából többször előfordult, hogy amikor valamelyikünk
írt egy dalt, azt könnyen tudtuk
D-műszakosítani, ami azt jelenti,
hogy a másik is megtalálta benne
a helyét könnyen.
– Ez azt jelenti, hogy utána közösen is alakítjátok?
Zoli: – Belekontárkodunk egymás
kreativitásába idézőjelben, mert
úgy lesz belőle igazán jó dal. Amiket közösen gyúrtunk össze, azokból kerekedtek a legjobb dalok,
függetlenül attól, hogy melyikünk
ötlete volt.
Laci: – Amikor ezeket a dalokat
bejelentettük hivatalosan az Artisjushoz, akkor el kellett azon is gondolkodnunk, hogy kinek hány százalékban köszönhető egy dal, ami
nem volt egyszerű. Olyan 30-40
dalunk érhető el ott.
– Milyen zenei stílus jellemző a Dműszakra? Mi az, ami közel áll hozzátok?
Laci: – Meghatároztak már minket
egyszer-kétszer, csak azért, mert
muszáj volt, de mi magunkat soha
nem akartuk beskatulyázni. Változatos a merítésünk, a hangnemek
is, amelyekben játszunk, és törekszünk is arra, hogy ne legyünk
egysíkúak. Először szoktuk a zenét megírni, és utána a szöveget,
de mégis sok minden ötvöződik a
készítés folyamatában. Kb. tíz évvel ezelőttig voltak olyan fesztiválok Gödöllőn és Székesfehérváron, ahol hasonló stílusban játszó

zenekarok léptek fel. A Voga–Turnovszky-duó, Boross Lajos, Dévényi Ádám, Nyeső Mari, Hevesi Tamás első időszaka. Rájuk és ránk is
az jellemző, csekély effektezéssel,
egyszerű hangszerekkel, főleg az
énekre és a mondanivalóra helyezték a hangsúlyt. Emberközeli témákat dolgoztak fel, az átlagemberek
hétköznapjaihoz közelállót, a nyelvezete is ezt követte. Közérzeti daloknak is mondhatnánk, politikától
mentesen.
Zoli: – Volt bennünk egy hátsó akarat, hogy eleve szokatlan témákhoz nyúljunk. Tudtuk, hogy a dalok
99%-a szerelemről szól, a maradék
1 a polbeat volt. Ezért mi olyan
mondanivalót próbáltunk megérinteni, amelyekbe humort is tudtunk tölteni, akár keserédesen is.
Éppen ez a humorosság, szarkasztikusság az, amit zsigerből produkálunk Lacival, és talán emiatt tud
velünk a közönség azonnal szimpatizálni. Nem vagyunk fellengzősek,
mint a mostani sztárok legtöbbje,
kimondunk olyan dolgokat, amit
más nem, vagy feldolgozunk.
A hangunk pedig olyan jól összerezonál, hogy a legutóbbi koncertünkön sem tudták megállapítani,
hogy melyik szólamot, melyikünk
énekeli. Az összhang kettőnk között nemcsak barátságban, hanem
hangban, zenében, gondolkodásban, életfilozófiában is megjelenik,
és ez átjön a színpadon is.
– Milyen témákat szerettek megzenésíteni?
Laci: – Elég hamar felfedeztük az
abszurditást, ami mára már divatosabb lett, az abszurd humor
meghökkentőségét. A témaválasztásunkban is sokszor megjelenik.
Néhány dalcímmel tudom ezt illusztrálni: A szeletevő ember, A szú,
Nászfrász, Szerencsétlen dal.
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– Mitől kaptok ihletet?
Laci: – Nem tudom.
Zoli: – Kicsit megkerülve a kérdést, azt mondom, hogy amikor
még nem volt az önkontrollunk
olyan erős, mint ma, akkor sokkal termékenyebbek voltunk,
mert nem bíráltuk felül a saját
attrakciónkat. Most minőségileg kifogástalan műveket szeretnénk előállítani, amibe beletörik
a bicskánk.
– A fellépéseken csak ketten
játszotok?
Laci: – Mostanában Levente fiammal szoktunk kiegészülni, aki
zongorázik. Szerencsére ő is nagyon muzikális, és zongoradarabokat ír. Olyan szempontból is jó,
hogy játszik velünk, mert zenei

betétekkel tudja feldobni a dalainkat. Régebben is csatlakozott
hozzánk néhány barát, akik főleg
a vokális részbe segítettek be,
három vagy négy szólamot énekeltünk.
– Pakson mikor léptetek fel?
Laci: – Hét évig működött az Internetvers fesztivál, ami egy ván-

dorfesztivál volt, és a negyediket
itt Pakson rendezték.
Zoli: – Bárhol szívesen fellépünk,
mert ez egy alkalom, hogy újra
együtt lehetünk, a fiatalságunk is
megelevenedik.
– El tudnátok képzelni az életeteket zene nélkül?
Laci: – Elképzelni igen, mert jó a
képzelőerőm, de a valóságban
nem.
Zoli: – Én már a képzelődésbe is
beleőrülnék. A zene átsegített
minket a fiatalságunkon. Én úgy
éltem meg, hogy a gitártanulás,
gitározás a serdülőkori traumáimat szépen szétmosta és feldolgozhatóvá tette. Akinek ez nem
adódik meg a zene által, annak
sokkal nehezebb dolga van.

Laci: – A dalainkon is nyomon lehet követni, hogyan tettünk szert
egyre nagyobb tudásra azzal,
hogy újabb akkordokat, megoldásokat sajátítottunk el.
– Milyen sikereket értetek el?
Laci: – Fesztiválokon első helyezéseket értünk el többször, országoson is, és televízióban is szere-
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peltünk. Például a X. Nemzetközi
Kaláka Folkfesztiválon különdíjat
nyertünk, és 1998-ban, az I. Gödöllői Országos Dalostalálkozón
elsők lettünk. Ezeken kaptunk
olyan visszajelzéseket, hogy ezt
mi jól csináljuk.
Zoli: – Szeretnék üzenni az olvasóknak, azoknak akik gyermeket
nevelnek. Ha olyan hobbiba, elfoglaltságba kezd gyermekük,
amiben örömét leli, azt minden
erejükkel támogassák, mert ezen
múlhat, hogy esetleg felnőttként
is azzal foglalkozhat, amit szeret.
A zene sok boldogságot hozhat
az ember életébe.
Laci: – Az iskolában mint pedagógus vagyok jelen, és óhatatlanul felmerül a kérdés, hogy mint
zenész és pedagógus, miként

illeszkedem a két funkciómmal
egymáshoz. Amióta itt dolgozom, számtalanszor volt arra lehetőség, hogy tanítványokkal zenéljünk együtt, vannak olyanok,
akikkel az iskola befejezése után
is. Szeretem megmutatni nekik,
hogyan is lehet szívből, jó energiákkal zenélni. Ezt mi jobban
tudjuk Zolival, mint a kottás részt!
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A nagybetűs PRODUCER
– szívvel álmodni, ésszel alkotni
Váczi Gergő | Fotó: saját archívum

Több mint huszonhárom éve dolgozom a média világában. Millió embert ismertem meg ez idő alatt.
Vannak jelentéktelenek, néhányan izgalmasok, sokan átlagosak, de nagyon kevesen vannak azok, akik
igazán inspirálólag hatnak az emberre. Nos, a nagyon kevés szakember egyike mindenképpen Illés Gabriella. Szerencsés vagyok, mert dolgozhattam Gabival. Láthattam munka közben, ahogy létrehozza,
megalkotja a vízióit, ahogy tűzön-vízen át képviseli azt, amit igazán magáénak érez. Igazi amerikai sikersztoriba illő a karrierje. Szerkesztőként, főszerkesztőként, producerként bábáskodott a Megasztár,
A Nagy Duett, A Kiválasztott vagy éppen a Virtuózok műsorok felett. De A Játékkészítő popshowmusical és az Álomutazó mesemusical ötletgazdája is, amelyet egyébként a TulipánTündér Produkciós
irodájával színpadra is állított. De a Gateway to Space – Űrkiállítás, Living Dinosaurs magyarországi
megálmodója, a The Champion névre keresztelt high tech nemzetközi utazó sportkiállítás megvalósítója, valamint az Európában is egyedülálló budapesti VR Vidámpark létrehozója is. 2021-ben filmproducerként debütált. Első munkája a Szabó Győző könyvéből készült Toxikoma című film, mely bemutatása
után röviddel az utóbbi évek legnézettebb magyar filmalkotása lett. Mindemellett 2017-ben doktorált,
jelenleg a Kodolányi János Egyetem Film- és Televíziós Művészeti Tanszékének egyetemi docense, az
UNICEF Magyarország Bajnok programjának egyik szereplője.
– Megannyi produkció, alkotás,
műsor, kiállítás és egy nagyjátékfilm is a te nevedhez fűződik, mint
producer. Mielőtt ezeket és persze
a te személyes ambícióidat ves�szük górcső alá, tegyük tisztába,
hogy pontosan mi is a dolga, feladata a producernek?
– Alapvetően a producer olyan
ötletek, ideák mellett teszi le a
voksát, amit szeretne megvalósítani. Egy jó producer kijárja az
utat, hogy az ötlet valósággá váljon. Ehhez egyébként a saját pén-

zét is beteheti, vagy pályázat útján valamilyen más külső forrást
vehet igénybe, de akár kockázati
tőke bevonásával vagy egy úgynevezett Angel Investor, azaz egy
angyal befektető bevonásával is
sikerülhet megvalósítani a projektet. A befektetők mellett a saját
pénzemet is gyakran kockáztatom,
és ezzel is vállalom az elköteleződésemet az ötlet mellett. Illetve
van, hogy megbízás alapján amolyan alkalmazott művészként hozunk létre valamit.

– A producer számára mikor sikeres egy projekt, ha üzletileg, gazdaságilag hoz hasznot, vagy ha
már megvalósul, létrejön, az mindenképpen sikerként könyvelhető
el?
– Nekem személy szerint maga
az alkotás a legfontosabb, hogy
a végén egy sikeres produktum
jöjjön létre. Olyan, amire büszkék
lehetünk, ami tetszik az embereknek, amit vagy mosollyal, nevetéssel vagy tapssal díjaznak a végén. Ugyanakkor persze nekünk
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mert már akkor jól ismert, hiszen
nagyon sok mindenben dolgoztunk együtt korábban. Egy társadalmi problémára szerettük volna felhívni a figyelmet, hiszen az
emberek többségének sajnos van
ilyen jellegű tapasztalata. Nagyon
sok visszajelzést kaptunk, hogy
voltak olyan fiatalok, akik azért
mentek el a rehabilitációra, mert
látták a filmet. Volt olyan család,
ahol azért kezdtek el beszélgetni a drogokról, mert ez a film felnyitotta a szemüket a téma iránt.
Ma Magyarországon egyébként
a filmkészítésből nem lehet meggazdagodni, hollywoodi producerré válni.

is fontos a profit. Főleg akkor, ha
van egy befektetői háttér. Nagyon
komoly elvárások vannak a tekintetben, hogy a megtérülés hogyan
valósul meg, és hogy az adott projekt milyen profitot fog termelni.
– Neked mindig fontos, hogy ez
a kettő meglegyen?
– Nem, nem mindig. És ez egyébként probléma is. Tökéletes példa
a Toxikoma című film, ami a tavalyi
év egyik legsikeresebb filmes alkotása volt. Számomra azonban leg-

inkább ez egy fontos misszió volt,
nem az anyagi haszon motivált.
Egy fontos ügy mellé szerettem
volna állni. Meglepett egyébként,
hogy Szabó Győző anno engem
keresett fel, hiszen nem voltam
filmproducer. Volt ugyan filmes
kreditem, A Játékkészítő színházi
produkciófelvételét mutatták be
moziban, de nem voltam klasszikus filmproducer. Győző azonban
ragaszkodott hozzám. Azt mondta, hogy szeretné, ha az én szívem,
az én eltökéltségem benne lenne,

– Mennyire vágja nagy fába az
ember a fejszéjét, ha nagyjátékfilmet szeretne forgatni?
– Magyarországon filmet úgy
tudsz csinálni, hogy a Nemzeti Filmintézetnél pályázati pénzt
kérsz. Az a pályázati pénz az adófizetők pénzéből van, tehát azzal
nagyon szigorúan el kell számolni. Az önmagában hatalmas siker
volt, hogy a filmet el tudtuk készíteni abból az anyagi keretből, amit
a filmintézet szabott. Egyébként
ők korábban arra számítottak,
hogy a filmet körülbelül húszezer
néző fogja majd megtekinteni. Ehhez képest nekünk több mint százezer nézőnk volt. Ez egyébként
Győzőnek és nekem is egy titkos
célkitűzésünk volt. Ebben a nézőszámban egyébként a jó történet,
a kiváló művészek mellett a hatékony kommunikációnak is nagy
jelentősége volt. Hogy csak egy
példát említsek. Mivel ez egy dráma, tudatosan elkezdtük használni
a szívszorító történet kifejezést a
műfaji besorolása miatt. Ez pedig
növelte az érdeklődést a film irányába.
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– Ez a te ötleted volt?
– A produceri lét szerintem ott is
megmutatkozik, hogy vannak ötletei, gondolatai a szakembernek,
vagy ami szintén fontos, meghallja
azt, ha valaki bedob egy jó ötletet. Emlékszem, egyszer az egyik
televíziós műsor munkálatai miatt
hajnalban ültem a tévé szerkesztőségében, és Teca nevű takarító
nénink mondta, hogy nem érti az
új műsor kvízjátékát, neki azonban lenne ötlete ennek kijavítására. Tehát ő gyakorlatilag takarítás
közben, nézőként megfejtette a
műsorral kapcsolatos problémát.
Nekem „csak” meg kellett hallanom ezt az ötletet. Visszakanyarodva a Toxikomára, a „Szívszorító történet” kifejezést szerintem
Herendi Gábor rendező mondta először, de azt utána tudatosan használtuk. De ilyen tudatos
kommunikáció volt a DRK-val való
együttműködés is. A fiataloknak
készítettünk egy DRK-kollekciót.
Megjelent a „Toxikoma Tisztán,
Szabadon” feliratú pulcsi, póló,
tornazsák, amivel külön kommunikációs platformot értünk el, egy
brandet építettünk tovább. Hiszem azt, hogy sok fórumon ott
kell lenni. A Toxikoma nemcsak
egy film volt, hanem egy misszió.
És ez jellemzi az én produceri létemet is.
– Munkabírás és projekt iránti abszolút elköteleződés jellemző rád.
Ezek mellett mely kompetenciák
szükségesek ehhez a hivatáshoz?
– Az állóképesség, mert onnan,
hogy egy ötletből valóság legyen,
nagyon sok víznek le kell folynia a
Dunán. Egy példa. A Nagy Duett
című műsor az én alapötletemből
készült el. Kerestünk egy olyan típusú zenés, szórakoztató műsort,
ami újszerű Magyarországon. Nyil-

ván folyamatosan nézi az ember a
külföldi műsorokat, inspirálódik,
de mindenképpen újat akartunk.
Szóval A Nagy Duett felépítését,
szabályrendszerét,
tematikáját,
díszletét, hogy ez a formátum milyen kiállású legyen, én gondoztam
az akkori kis csapatommal. Emlékszem, mindig elmentem az éppen
akkor aktuális produkciós programigazgatóhoz, hogy milyen jó
lenne, ha ezt meg tudnánk csinálni, de mindig elutasítottak. Három
programigazgató volt, akit így sikerült túlélni ahhoz, hogy a harmadik
végül fantáziát lásson ebben.
– Őt akkor mivel tudtad meggyőzni?

– Szerencse is kellett hozzá. Abban az időben az RTL Klubon a
ValóVilág iszonyatosan elhúzott a
nézettségi versenyben. Én akkor
bedobtam ezt az ötletet, és sikerült meggyőznőm az akkor programigazgatót, Kiss Pétert, hogy
csináljuk meg A Nagy Duettet,
ami fel tudná húzni a TV2 ázsióját. Szóval, ha évekkel korábban
én azt az ötletet kidobom vagy
leteszek róla, akkor nem valósult
volna meg. Tehát megválaszolva
az eredeti kérdést, mindenképpen az állóképességet, a kitartást
emelném ki, mint fontos produceri kompetenciát. És persze fontos,
hogy a jó producer nagy munkabírású legyen, és jó kommunikációs
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képességgel rendelkezzen. Művészekkel, érzékeny színpadi emberekkel kell megtalálni a hangot, és
közben sokszor fordítani köztük és
a gyártásvezető vagy éppen egy
gazdasági szakember között.
– Nehéz egy megaprodukcióhoz
a művészeket és persze a támogatókat megnyerni?
– Itt is nagyon fontos a kommunikáció. Hogy az ember szót értsen, hogy ki tudja fejezni magát,
hogy el tudja mondani, elő tudja
adni az ötletet, hogy a művészt és
a finanszírozót is meggyőzze. Amikor a Játékkészítő mesemusicalt
csináltuk még nagyon friss volt a
cégünk, a TulipánTündér produkció. Ráadásul egy olyan mesét szerettünk volna elmesélni, ami az én
fejemből pattant ki. Az alapötletet
nem ismerte senki, és ráadásul
egy olyan csarnokba kellett mindezt megvalósítanunk, ami akkor
még épült. Ennek ellenére olyan
sztárokat sikerült az ügy mellé állítani, mint Alföldi Róbert, Szabó
Győző, Oroszlán Szonja, Király
Linda, Király Viktor, Pokorni Lia,
Bereczki Zoltán. A sajtótájékoztatót pedig Gönczi Gábor nyitotta
meg. Nyilván ahhoz, hogy e mellé
az ügy mellé álljanak, kellett az a
szakmai referencia, az a tapasztalás, amiben ezekkel az emberekkel korábban együtt dolgoztunk.
Illetve mindemellett kellett az a
karizma, az az ötlet mögötti személy, akinek el is hitték, hogy ez
meg fog valósulni.
– Ki tudsz állni egy olyan ügy
mellett is, amiben nem hiszel en�nyire, viszont úgy érzékeled, hogy
gazdaságilag sikeres lehet?
– Én nem. Személyiségemből
fakadóan nekem rajongani kell
az ötletért. Kell hogy szeressem.

Az elmúlt években a szórakoztatóiparban dolgozunk, és a pandémia nem tett jót ennek szegmensnek. Ezért az elmúlt időszakban
voltak olyan megbízatások, amikor alkalmazott művészként dolgoztunk produkciókban, projektekben. Korábban nem csináltunk
ilyesmit. De itt is fontos volt, hogy
mindegyikben hittünk, és azonosulni tudunk velük. Olyan, hogy
valamiben nincs benne a szívünklelkünk, csak – ahogy mondani
szokták – arccal a kassza felé, nos,
ilyen nem volt és nem is lesz szerintem.
– A karriered elképesztően szép
ívben halad felfelé. Elindultál szerkesztőként, majd főszerkesztő,
televíziós producer lettél a legnagyobb show-műsorokban. Ezután
különböző színpadi produkciók,
kiállítások, és persze a nagyjátékfilm, a Toxikoma. El tudod képzelni, hogy egyszer visszakacsintasz
a televíziózáshoz? Tud még téged
szakmailag inspirálni egy televíziós
produkció?
– Utoljára a Virtuóz című televíziós komolyzenei tehetségkutató
műsornak voltam a formátumfejlesztője. Az akkor egy nagyon kedves kihívás volt számomra. Akkoriban, amikor televízióztam mindig
volt egy új formátum, mindig volt
egy új sláger, egy új hit, amit lehetett csinálni. Volt, amikor valóságshow-kat készítettünk, aztán realityket, majd napi talkshow-t. Volt,
hogy nagy szórakoztató show-műsort, amelyben a világsztár kereste az utódját. Majd kicsit úgy éreztem, hogy ez elveszett. Azonban
az elmúlt pár évben megjelent a
fikció a magyar televíziós műsorgyártásban is, és elindultak a heti
és napi sorozatok. Ezek tudnak érdekesek lenni, illetve a történet-
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mesélés is izgalmasnak tűnik. Egy
sorozatban például látok kihívást,
és úgy tűnik, az élet úgy hozza,
hogy egy ilyen dologban tudunk
is majd tevékenykedni a közeljövőben.
– Ez azt jelenti, hogy televíziós
vagy filmes sorozatot fogsz, fogtok
gyártani?
– Sokat még nem árulhatok el erről, de azt talán igen, hogy igen,
egy napi sorozatot fogunk készíteni. A nyár végén kezdődnek a
forgatásaink. De persze számtalan
izgalmas dolgot csinálunk még.
Mi történetmeséléssel foglalkozunk, és hogy ennek a történetnek a felülete az képernyő, vászon,
színpad vagy egy kiállítás, az szinte mindegy. Egyébként VR-ben, a
kiterjesztett valóságban is keressük a jövőt. Van egy szórakoztató
élményközpontunk, ami abszolút egy családi, fiataloknak szóló
program. Itt saját fejlesztésű élményeink vannak, gyakorlatilag,
mint egy videójátékban, bekerülsz
a történetbe, és abban a történetben te leszel a főszereplő. De a
Mancs őrjárat című rajzfilmnek a
kiállítását is fejlesztjük, amit majd
Közép- és Kelet-Európában, valamint a régióban fogunk bemutatni. Feladatunk van bőven. Szeretünk szórakoztatni, szeretünk
érzelmeket kiváltani az emberekből, és ez a mi hitvallásunk. A mai
világban szükség van arra, hogy
kikapcsoljuk az embereket, picikét visszaadjunk a gyerekeknek is
élményeket, és a szülőket is visszarepítsük abba az önfeledt világba, ahol mernek gyermekek lenni.
És ha ez csak egy vagy két órára sikerül, akkor is elmondhatjuk, hogy
a feladatunkat teljesítettük. Akkor
a missziónk, célkitűzésünk megvalósult, beteljesült.
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Éld az álmod
Váczi Gergő | Fotó: Magellán
Fehér homokos tengerpart, csillogó, áttetsző színű óceán, dzsungeltúrák, utazás, kaland… Szinte mindenki által
vágyott dolgok ezek, amelyeket azonban csak – ha elég szerencsések vagyunk, akkor legalább – egyszer-egyszer
tapasztalhatunk meg életünk során. És akkor is rengeteg pénz, idő és persze szervezés szükséges ahhoz, hogy
megélhessünk egy ilyen álomszerű csodát. Nos vannak, akik mindent megtesznek azért, hogy álmuk valóra váljon,
és a csoda a mindennapok hétköznapja legyen. Ismerjük meg őket…
Nyolc óra munka, nyolc óra pihenés,
nyolc óra szórakozás. Mindenki ismeri a Beatrice klasszikusát, és szinte
mindenki többé-kevésbé ez alapján
éli az életét. Mancz Virág azonban
összemosta a határokat, és az egész
életét a saját igényei szerint alakította ki. Míg legtöbben a négy fal között képzelik el az irodájukat, addig
Virág szó szerint a mexikói dzsungel
közepén. És hogy miért választotta
ezt az életformát? A világutazó már
gyerekkorában eldöntötte, ő bizony
tengerparton fog élni. Már több mint

39 országban járt, a kedvence pedig a sokak által veszélyesnek tartott
Mexikó lett. „Mindig betartottam az
írott és íratlan szabályokat. Soha nem
mentem olyan országba, olyan városba, ahol azt mondták, hogy veszélyes.
Például amikor a Seychelle-szigeteken éltem, akkor volt lehetőségem,
hogy átmenjek Madagaszkárra, de
nagyon sok helyen olvastam, hogy
egyedül, nőként, fehér nőként az ember ne menjen el oda nyaralni. Úgyhogy nem mentem el.” Virág webdesingerként a világ minden pontjáról

tud dolgozni, ezzel pedig életre szóló
élményeket szerezhet. Kalandjainak
se szeri, se száma. Volt, hogy olyan
tóban szeretett volna fürdeni, ahol
bizony veszélyesnek mondott állatok
tanyáztak. „Krokodilok voltak a tóban,
de azt mondták, hogy ettől függetlenül lehet benne fürödni. Hát bátra-

ké a szerencse. Megfürödtem.”
Bátorságra egyébként gyakran
van és volt szüksége, hiszen kígyók, pókok és skorpiók is bárhol felbukkanhatnak. Pláne, ha
egy dzsungeltúrán találja magát
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az ember. „Volt, hogy találtak egy
nagy boát felcsavarodva a fára.
De mivel olyan gyorsan szaladtunk ott végig a szűz dzsungelen,
nem volt időm arra, hogy megnézzem, hogy egy skorpió van-e
ott a lábamnál, vagy egy hatalmas
tarantella. Nem volt idő semmire.
Viszont, ha megálltuk egy percre
is, szétcsíptek a szúnyogok. Nem
lehetett megállni. De hatalmas
nagy élmény volt.”
Virág egyedül kalandozik, de persze vannak, akik nem szólóban
vágnak bele ilyen izgalmakba, hanem párban. Adorján Loránd és
Menyhárt Anett 2019-ben döntött
úgy, hogy felmondanak a munkahelyükön, és elindulnak világot
látni. Életüket teljesen át kellett
szervezni, de úgynevezett digitális nomádként ők is bárhonnan
tudnak dolgozni, csupán internetre van szükségük. Ázsia számos részén jártak már. Az elmúlt
éveket meghatározó koronavírus
is külföldön, egészen pontosan
Balin érte utol őket. „Akkor még
nem tudtuk, hogy mennyi időt fogunk Balin tölteni. Hogy ez most
egy hónap lesz, vagy két hét vagy
három hónap. Teljesen random
volt.” Anett sem aggódta túl a
dolgot, hiszen minden adott volt
ahhoz, hogy akár hosszabb időt
is eltöltsenek a meseszép helyen.
„Emlékszem, még március volt, és
már olyanokról beszéltek, hogy
talán júniusig vagy júliusig ez az
egész tartani fog, és esetleg addig ott lehetünk.” Nos, a néhány
hónapból két év lett. Kerek 24
hónapot töltöttek a földi paradicsomban. Nemrég pedig már
saját kinti házuk felújítása is elkészült, amihez egy igen különleges
szokás is társult. „A pap megáldotta a felajánlásokat, amelyeket
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kaptunk, az asszonyok pedig az
egész házon körbesétáltak, és a
szentelt vízzel mindent meglocsolgattak. Utána minket is megáldottak. Nekünk is be kellett öltöznünk a helyi ruhába. Felvettük
a sarongot, ami ilyen helyi szoknyaszerű ruha. Férfiak, nők egyaránt ezt hordják. Szóval nagyon
nagy élmény volt.” A szerelmesek
persze időközben már hazalátogattak. Erre a beszélgetésre is éppen sokak kedvenc esküvői helyszínén, a Halászbástyánál került
sor. Így nem meglepő, hogy saját nagy napjukat is megidézték.
Ugyanis, ha már korábban Balin
ragadtak, úgy döntöttek, miért ne
tartsák ott az esküvőjüket. „Nem
tudtuk elképzelni soha, hogy egy
tipikus nagy esküvőnk legyen, és
tényleg olyan kis meghitt volt.
Mezítláb, nem azon aggódva,
hogy már fáj a lábam a cipőben.
Szabadon tudtuk csinálni, és tényleg nagyon-nagyon hangulatos
volt. Illetve az is tetszett, hogy
az esküvőn egymásnak kellett fogadalmat tennünk.” Anett és Loránd amolyan arc poeticája, hogy
„annyival más ember lesz az, aki
sokat tapasztal, sokat megy, úgyhogy mi is azon vagyunk, hogy minél több fele menjünk”.
Nos, ezzel minden bizonnyal
egyetért az a magyar család is,
akik 3 éves kisfiukkal járják a világot. Markó Zoltán és Okos Kitti Tímea néhány éve éppen Guatemalában jártak, amikor kiderült, hogy
bár ketten indultak, haza már
hárman jönnek. „Nagyon sokan
mondták, hogy most utazzatok,
mert később nem fogtok. Főleg
nem így, főleg nem ilyen helyekre. Először nyilván megijedtünk,
hogy gyermekünk lesz, de arra
sarkallt minket, hogy erről beszéljünk, hogy ezt hogyan lehet meg-

oldani, és elkezdtünk példákat
keresni.” A keresés pedig végül
abba az elhatározásba manifesztálódott, hogy elindultak. „Nemhogy nem lett vége a világnak, hanem éppen ellenkezőleg, kinyílt
előttünk.” Persze vannak, akik
úgy gondolják, egy kisgyereknek a megszokott környezetben
kell lennie. Erről Kittinek egészen
más a véleménye. „Mi azt gondoljuk, hogy a babának a biztonság
kell, amit nem egy külső dolog ad
meg, a négy fal biztonsága. Ezt
az érzést mi tudjuk megadni, ami
bennünk van meg, ami belőlünk

hogyan –, de készpénzt vettek fel.
Tehát ott egy szépen látható ös�szegtől megszabadítottak minket.
De a szerencsétlenségben az volt
a szerencse, hogy ezt úgy csinálták, hogy csak én voltam ott, Kitti és Boldi egyáltalán nem észlelt
belőle semmit.” Ez persze nem
árnyékolta be az utat, sőt már tervezik is a következőt.
De Kittin, Zolin és Boldin kívül
persze vannak még olyanok, akik
nem a megszokott hétköznapi
familiáris légkörben érzik jól magukat. Ők is a teljes szabadságot
választották. Bősze Anna és Do-

árad. Tehát hogy mi így együtt
érezzük jól magunkat, biztonságban és jól, bárhol a világban.”
A gyakorlott utazók magabiztossága természetesen átragadt hároméves kisfiukra is, aki még a felnőtteknél is jobban bírja a hosszú
utakat. Zoltán 101, Kitti 40, Boldi pedig már 36 országban járt.
Legutóbb például Dél-Afrikában,
ahol a rengeteg szép élmény mellé Zoli elmondása szerint egy-egy
kellemetlen is becsúszott. „Egyszer kitereltek minket egy épületből, elvették a bankkártyánkat, és
arról – a mai napig nem tudjuk,

monkos két lányukkal, Borókával
és Katalinnal keltek útra még 2020
nyarán, méghozzá egy vitorlással.
„Úgy éreztük, hogy a lányok ahhoz
már elég nagyok, hogy ebből az
egész útból fogjanak valamit, viszont annyira még nem nagyok,
hogy a barátok, a közösségek
olyan erősek lennének körülöttük,
hogy most semmiképpen nem
akarnak velünk jönni.” A család
már több mint 40 szigetet járt be,
és megszámlálhatatlan élmén�nyel gazdagodott. A napokban
mégis volt olyan, ami a gyerekeknek és a szülőknek örök em-
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lék marad. „A napokban egy kis
oroszlánfóka feljött, és majdnem
az egész napját velünk töltötte,
az valami hihetetlen nagy élmény
volt. Nekik is és nekünk is. De azt
hiszem, a teknősökkel való úszás
is óriási élmény.” Eddig 16 nap
volt a leghosszabb idő, amit folyamatosan vízen töltöttek, akkor az
Atlanti-óceánt hajózták át. Ha azt
hinnénk, a nyílt vízen átélt viharok
jelentették a legnagyobb kihívást,
nos ez rájuk nem igaz. „Az egyik
országból a másik országba bejutással kapcsolatban, főleg most,
a Covid-helyzet miatt meg alkatrészekkel kapcsolatban bőven sikerült kihívásokkal találkoznunk.
Az egyik, hogy a radar megint
elromlott sajnos. Ezt valahogyan
orvosolnunk kell majd most, hogy
átjöttünk Panamából ide Galápagosra.” Az eddigi leghosszabb út
egyébként még előttük áll, hiszen
hamarosan 3 és fél hétig hullámoznak majd a Csendes-óceánon
azért, hogy megismerjék a Marquises-szigeteket szépségeit.
Fontos hangsúlyozni, hogy valamennyi szereplő olyan foglalkozással bír, amely lehetővé teszi
a távoli munkavégzést, és nincs
az életükben olyan tényező, ami
egy adott országhoz kötné őket.
Többen pedig „csak” kisebbnagyobb túrákkal szakítják meg
az itthoni „normális hétköznapi”
létet. És hogy ezeken kívül mi
kell még ahhoz, hogy valaki ilyen
irigylésre méltó életet élhessen?
Ebben egységes a válasz. Ami
ehhez az életformához elengedhetetlen, az a nyitottság és persze a hatalmas szervezőkészség.
És bár csak online tudják tartani
a kapcsolatot szeretteikkel, a filmbeillő helyszínek, a szabadságérzet és az új kultúrák megismerése
mindenért kárpótolják őket.
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Újraszervezés
Szabó Márta | Fotó: Bodajki Ákos
Ha május, akkor immár hetedik éve, hogy az Atomenergetikai Múzeum
(AEM) Teller Ede vetélkedője kalandba hívja a Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulás (TEIT) településeinek 7. és 8.
évfolyamos általános iskolás diákjait. Az elmúlt két év annyiban másnak
bizonyult, hogy a helyszíni megmérettetés átköltözött az online térbe,
országossá szélesedve ki, így még több lelkes diák bontogathatta szárnyait a természettudományok varázslatos világában. Azonban ez az év
annyiban teljesen rendhagyó, hogy idén mind a helyszíni, mind az online,
országos versenyt megszervezte a múzeum.

Csapatverseny

A TEIT-települések iskolásai háromfős csapatokban tudtak jelentkezni
a versenyre. Az első feladatban egy
videót kellett elkészíteniük, amiben
a szabadesést mutatták be, és természetesen számolással igazolták
és magyarázták is a látottakat. A második és a harmadik forduló már a
múzeum épületében, helyszíni feladatok formájában valósult meg,
amelyek egyaránt magukban foglaltak online feladatlapon megoldandó
kérdéseket, számolós feladatokat és
egy múzeumi „kincskereső” feladatot is.
A szabadesés témakörére felfűzött
vetélkedőn a zsűritagok Härtlein
Károly, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Fizikai
Intézetének mesteroktatója, Krizsán
Árpád, az Atomenergetikai Múzeum múzeumpedagógusa és Mátrai
Zsolt, a Paksi Atomerőmű Technológiai Oktatási Osztály osztályvezetője voltak. Azért, hogy a diákok még
szemléletesebben, a tankönyvek
lapjain túl a gyakorlatban is még jobban megismerhessék a szabadesés
jelenségét, a helyszínre érkezett
Bronto, az Atomerőmű Tűzoltóság
emelőkosaras tűzoltóautója, amely

ezúttal Härtlein Károly fizikakísérletében segédkezett, aki nagyjából 50
méter magasból dobott le tárgyakat,
ezzel szemléltetve a szabadesést.
Az eredmények a következőképp alakultak. Első helyen a Kalocsai Fényi
Gyula Általános Iskola három diákja,
Szentesi Lili, Balogh Péter Máté és
Kozma Patrik végzett. Második lett a
géderlaki Szent László Katolikus Általános Iskola képviseletében Varga
Zoltán, Molnár Luca és Posztobányi
Attila. A dobogó harmadik fokára a
Paksi Balogh Antal Katolikus Általános Iskola ifjú fizikusai, Csapó-Kun
Réka, Rosta Gergő és Terebesi Joel
állhattak fel. Negyedik helyen a Paksi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola csapata végzett, Kovács Botond,
Fritz Léna és Németh Dorina. Ötödik
lett a Kalocsai Eperföldi Általános
Iskola három diákja, Greksa Domonkos, Horváth Sára és Svecz Olga.
Hatodik helyen a Kalocsai Nagyas�szonyunk Katolikus Általános Iskola
versenyzői, Fekete Nándor, Zoltán
Gábor és Vatai Zoltán végeztek.

Online, országos, egyéni
verseny

Az országos, online, egyéni versenyen összesen közel harminc álta-

lános iskolás diák vett részt, és volt
köztük olyan versenyző is, aki mind
a három eddigi online vetélkedőre nevezett. Ez a megmérettetés is
három fordulóból állt, és ugyanúgy
videókésztés, számolás és prezentáció elkészítése volt a feladat, mint a
csapatverseny során.
Az online vetélkedő május 13-án ért
véget a harmadik fordulóval. Május 16-án, hétfőn elérkezett az izgatottan várt pillanat, és kiderült, kik
alkotják az első hat versenyző sorrendjét. A virtuális dobogó legfelső
fokára Varga Dávid Zsolt (Érd) állhatott fel, míg a második helyen Szöllősi Dániel (Cikó) zárt. A harmadik
helyezett Parkó Dénes (Paks) lett, a
negyedik pedig Kiss István (Aszód).
Sóti Kristóf (Budapest) az ötödik helyezést érte el, Sziklási Kristóf (Debrecen) pedig a hatodikat. Minden
versenyzőnek gratulálunk, és köszönjük, hogy ilyen kreatív és igényes pályamunkák születtek mind
a csapatversenyen, mind pedig az
egyéni során.

I. Múzeumi piknik
Lussoniumban

Nemcsak a vetélkedőt, az idei Múzeumok Éjszakája rendezvényt is az
újraszervezés járja át, hiszen teljesen
új helyszínen, teljesen új formában
várja az érdeklődőket a Paksi Városi
Múzeum és az AEM a hagyományos
együttműködésük során. Igazi családi délután ígérkezik a 2022. június
25-ei nyári szombaton, ahol a festői
panoráma és persze egy különleges
tematika, a légiósok várják az érdeklődőket izgalmas játékokkal, zenei
és gasztroélménnyel, no meg egy
páratlan piknikkel. Érdemes felírni
a programot a naptárakba, és követni a múzeumot Facebookon és
YouTube-on egyaránt, hiszen folyamatosan érkeznek a friss hírek és az
újdonságok.
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Valójában semmit sem
birtokolsz
Czibuláné Mayer Szilvia | Illusztráció: Czibuláné Mayer Szilvia

Személyes tapasztalásai, élményei, választékos, érett
gondolatai olyan erővel hatnak és találnak be saját
életünkbe, hogy magunk is megdöbbenünk. Pedig kísértette a kétség, vajon jó író lesz-e Grosschmid Sándor. Ma is elvitathatatlan az a sok igazság(talanság),
melyeket csakis magyarul írt meg, bárhol is élt a világban. Márai Sándor 1900. április 11-én született Kassán. Művésznevét felnőtt korában, épp apja miatt vette fel, akivel azonban igen mély kapcsolata volt: „Az
egyetlen ember, akihez valaha közöm volt”, mondta
róla. Testvérei közül húga kiesett dadája kezéből, és
meghalt, ezért édesanyja betegesen elkényeztette őt. Házi taníttatása után gimnáziumba ment, ahol
rendre bajba keveredett, álnéven is írt. Lázadó diák
volt: „Fognak maguk még tanítani rólam a magyar
irodalomban!” – mondotta, és rácsapta az ajtót az
osztályfőnökre.
„A legtökéletesebben egyedül vagyok.
Én tudom, hogy zseni vagyok.”
1918-ban Budapestre költözött, jogi és bölcsészkaron
tanult, de később Lipcsébe, Berlinbe ment ahol inkább újságoknak dolgozott 1923-ig. Abban az évben
Márainak is eljött az igazi, feleségül vette a később
katolikus vallásra áttért Matzner Ilonát. A művelt, kiegyensúlyozott és diszkrét kassai írófeleség Lola akkor is szerette, amikor ő más(ok)ba volt szerelmes.
Hitvese, barátja, kritikusa és mindent elnéző társa
lett, ott állt a háttérben, hogy a férfi igazán naggyá
nőhessen. Mestere Krúdy Gyula volt, emlékére írta a
Szindbád hazamegy c. művét. Munkája miatt a KözelKeletre utazott, élményeiből született az Istenek nyomában c. útirajz. Majd példaképe, Kosztolányi Dezső
szomszédságába költözött, de ismét Berlinbe küldték. 1934-ben megjelent élete fő műve, az Egy polgár vallomásai első része, mely polgári értékrendszert

ő is vallotta, őrizte. 1939 februárjában fiuk született,
Kristófka, aki hathetes korában vérzékenységben
meghalt. Gyermekük haláláról Márai gyakran írt (Egy
kisgyermek halálára), de elfelejteni e tragédiát sosem
tudta, ezért később örökbe fogadták a hároméves
Babócsai Jánoskát.
„Meg kell védeni és meg kell menteni egy életformát, melynek gyűjtőneve: Európa. Ez a dolgunk.”
Gyűlölte a menekülést, kötődött a megszokott utcákhoz, terekhez, s miután azok arctalanok lettek a
háború miatt, ő is másik hazát „választott”, de tabáni emlékei, a kocsmák hangulata örökké éltek benne,
és ő rendre hazajött. „Most megértettem, hogy én…
soha nem éreztem otthon magam. Valamit kerestem,
valami örökké hiányzott…, de most végre megérkeztem, gondoltam. És figyelmesen néztem a levegős
semmit, ami megmaradt.” (Föld, föld!) 1946-ban nyugat-európai útja és több évi gondolkodás után (Sértődöttek), döntő lépésre szánta el magát. Svájcba,
onnan Olaszországba emigrált, majd 1952-ben New
Yorkban telepedett le. A hazától való elszakadás az
írót nagyon megviselte, sosem érezte magát otthon
Amerikában, hiányzott neki az európai kultúra és a
gyökerei. Naplót is vezetett, Halotti beszéde a magyar líra kiemelkedő remekműve, a hazátlanság fájdalmának megszólaltatása, hisz Márai végig hitt, írt,
teljesítve írói kötelességét.
Az 1956-os magyar helyzetet mindvégig figyelemmel kísérte (Mennyből az angyal), kevés könyve jelent
meg. 1967-ben végrendeletet készített azzal kapcsolatban, hogy mi történjen a kézirataival halála után.
Salernóban, később San Diegóban telepedett le.
„Új hazát nem lehet keresni. Csak pénzt lehet keresni, s a pénz birtokában tartózkodási helyet.”
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szágban és Európában. Ő átadta ezt a hitet, s „most
rajtunk a sor”. Egyik legnépszerűbb írása talán a Füveskönyv, mely tanít és alapigazságokat közvetít.
A gyertyák csonkig égnek (1942) mégis a legtöbb
idegen nyelvre lefordított kisregénye. Ez az éjszakai
beszélgetés, monológ – melyet férjem barátsága révén értettem meg igazán – ritka, de létező kincsről
szól. Nem a szerelem a lényeg e cselekményben, férfibarátságról szól ez a javából, tartással, büszkeséggel, a legnagyobb alázattal egymás iránt.
„A barátot meg lehetett ölni, de a barátságot,
mely a gyermekkorban szövődött két ember között,
talán még a halál sem öli meg.”

Húgát, öccsét, szeretett feleségét, majd a szintén
Amerikában élő nevelt fiát is elveszítette, magányban,
mély depresszióban élt: „Olyan fájdalmat érzek, amit
nehéz elviselni, hatvankét éven át mindent neki olvastam először, minden írást.” 1988-ban az addig méltánytalanul kezelt műveit hiába akarták kiadni újra,
ő visszautasította. Sokáig tiltott szerző volt, hazatért
volna, de már orvosai nem ajánlották. Megírta utolsó naplóbejegyzését: „Várom a behívót, nem sürgetem, de nem is halogatom. Itt az ideje.” Végül 1989.
február 21-én egy pisztolylövéssel pontot tett életére,
hamvait a Csendes-óceánba szórták. Nevelt fia gyermekei az USA-ban élnek, nem beszélnek magyarul,
ezért sosem tudják valójában megérteni nagyapjuk
életművét, amelynek újrakiadása itthon, az író halála
után indult el. Rendkívül érzékletesen, gazdagon és
színesen ír az emberekről, fanyar és kegyetlen humorral, mégis mélyen, humánusan. Gondolkodását leginkább felnőttként értjük meg. Imádta az életet, több
nyelvet beszélt, hazájában a szovjet megszállókkal
nem békélt sosem. Végvára az akkor igazi becsülettel bíró irodalom volt. Ma is jó érzés visszamenekülni
Márai Sándorhoz, aki még hitt az újra tiszta Magyaror-

Remekmű, de ennél sokkal több. Betekintés egy önzetlen, legbensőbb baráti viszonyba, melynek ritkaságát „holmi” szerelem sem képes megölni. Letaglóz,
földre dönt, ahogy Márai legtöbb műve. Nem számít,
kinek van igaza, ahogy nem is az a bűn, amit megteszünk, hanem már a szándék is. Tanít egy ma már
végleg elveszett rangokkal, inasokkal letűnt magyar
világban, s mely könyve Márai életében mégsem vált
híressé. Ahogy több művéből film és színpadi darab is
készült, ez is zseniális, briliáns játék. És a történetben,
mire a gyertyák csonkig égnek, a válasz elhangzása
nélkül is tudják a feleletet, érzik felelősségüket a barátok. Mégis a kimondatlan válasz előtt a barát máris
fölmenti társát, s bölcsen elismeri saját felelősségét
is, nem mutogat a másikra.
Az igazit (1941) rekordszámban adták el. Minden aggódó és szerető asszony lopva nézi néha az urát, és
fordítva. S hogy én ebből a regényből „…mit tudtam
meg? Hát azt, szívem, hogy nincsen igazi. Nincs ő sehol, az a bizonyos. Csak emberek vannak, s minden
emberben van egy szemernyi az igaziból, s egyikben
sincs meg az, amit a másiktól várunk, remélünk.” Mert
Az igazi a válasz arra, milyen egy nő és milyen egy
férfi. És még mire válasz? Hát arra, hogy miért ne váljunk el. A nő viselkedése önmagában teljesen érthető, ahogy a férfié is, ám együtt már bonyolulttá válik, hisz a legnehezebb élettani műfaj az együttélés.
A női létnek más az értelme, így érthető, hogy először
nem értünk a férfiakhoz, férjünkhöz. Haza még nem
siettem könyvhöz úgy, mint Az igazihoz. Ezt a trilógiát mindenkinek ajánlom olvasásra akár többször is.
De nyitottnak kell lennünk kíméletlenül őszinte mondataihoz, amit csak az tud ily találóan leírni, aki az emberi lélek minden rezdülését ismeri, így megértésére
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is esélye nyílik. A legmélyebb kötelező alapolvasmány
ez, melynek mondatai után nem lehet nem elgondolkodni. Amit eddig is sejteni véltünk Márai pontosan
megmagyarázza. Először a jóravaló első feleség mesél házassága kudarcáról, majd a férfi szólal meg, végül a cselédből lett második feleség vall. Mindannyiunknak idejében kell elolvasni, mikor még nem késő.
Miért szeret máshogy a nő és a férfi, mindkettő mégis
miért megérthető. A nő egyszerre gonosz, mostoha
és kedves, odaadó. De ha jól megy sora, önző és szárnyal, birtokolni akar, akár hamis biztonságérzettel is.
S ha picit megbillen az egyensúly, mely mérleg nála
kizárólagosan érzelmi alapú, mindjárt bizonytalan és

AJÁNDÉK
És mégis, ma is, így is,
örökké mennyit ad az élet!
Csendesen adja, két kézzel,
a reggelt és a délutánt,
az alkonyt és a csillagokat,
a fák fülledt illatát,
a folyó zöld hullámát,
egy emberi szempár visszfényét,
a magányt és a lármát!
Mennyit ad, milyen gazdag vagyok,
minden napszakban,
minden pillanatban!
Ajándék ez,
csodálatos ajándék.
A földig hajolok,
úgy köszönöm meg.
hitetlen lesz. A nő türelmetlen, mert egyedüli feladata
és célja a boldogságteremtés, s ha ezt nem teljesítheti, odébbáll, mert létre kell hoznia valamit, és sürgeti
az idő is. De nem számol azzal, hogy jobbára mindezt
csakis ő értékeli. Erre döbbentek rá későn a regénybeli hősök. Egy igazi férfiben mindig marad valamiféle tartózkodás, még ha teljes szívét is adja, nem csak
a szájával, karjával képes szeretni. A férfi boldogságának forrása is a család, annak fenntartásáért viseli az
élet gondjait. Egy proli, egy kispolgár és egy polgár
szerelmi háromszöge ez, melyben megsértődik az,
kit nevelni akarnak, megbukik az, ki nem elég bátor
érzelmei felvállalásához, ahol a kispolgár állandóan
gyanakvó. Megérthetjük, miért nehezebb valamit
megőrizni, mint megszerezni vagy épp elpusztítani.

43

A férfinek meg kell tanulnia nem restellni, hanem elfogadni a gyöngéd érzelmeket, s a nőknek fel kell ismernie, hogy hamisak a mesés lányregények, „nincs”
készen kapott, tökéletes igazi. Ha nehéz munka árán
magunk összerakjuk, akkor születik meg, s ha túl nagyok az elvárásaink, lekéshetünk róla.
„ Mondd csak, miért nem tanítják a férfiak és nők
egymáshoz való viszonyát az iskolában? […]
Legalább olyan fontos, mint hazánk hegy- és
vízrajza.”
(Péter – Az igaziból)
Megjelenik az örök boncolgatott téma, a polgárság és
a szegénység is. Mert a szegény nem csak pénzt akar,
azonos értékrendet is akar, mint egy gazdag, hogy az
igazságtalanságát elismerje a világ. Hátborzongató
igazság ez a szerelemről, a magára maradt emberről, arról, miért nem illik össze két ember, akinek az
értékrendje különbözik. Következményei vannak, ha
egy férfi és egy nő nem várja ki azt az időt mire megérthetik egymást. Várni kell, ahogy a jó borra, mely
érik, mert idővel érünk meg mi is. Természetesen közben számtalan csatában harcolva hűen önmagunkhoz
az állandóan változó sodrásában. Ha az ember elég
idős, akkor mindenben az igazságot akarja, de belátja, ahány ember, annyi igazság. Nincs egyféle látásmód, ahogy egyből megformált, hibátlan Igazi sincs.
A kifogástalan jellem a mű végén megbotlik, a lázadó visszavonul, az okos belátja tévedéseit. Kérdés az,
hogy mindez nem túl késő-e. Ma, amikor mindenki elválik, és odébbáll, tucatjával esnek szét a családok, és
jönnek létre mozaikdarabokból újak, miért gondolják
az emberek, hogy az majd jobb lesz? Talán csak kön�nyebb. Hisz a másikat megismerni – ahogyan önmagunkat is – egy élet is kevés, hogy férne hát bele több
férfi vagy több nő megismerése, jellemének megfaragása egyetlen életbe? Csakis úgy, ha megformálása
gyorsabb, így durvább és felületesebb marad, mellyel
megelégszünk. „Egyetlenegy emberből kell megcsinálni azt a hangszert, amely minden dallamot érzékelni
tud”. De ehhez ketten kellenek, sok munka és kitartás.
Hisz „az ember kétszer szeret bele egy nőbe: először,
amikor megismeri, és aztán másodszor huszonöt évvel
később, az ezüstlakodalmat követő időben” – írja Márai. „Ami közbül van, legtöbbször zavarosság, érzelmi
szempontból nincs jelentősége.” S mint oly sok mindenben, ebben is igazat adok Márai Sándornak.
Megj.: a címmel együtt az összes idézet Márai Sándoré
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ATOMERŐMŰVET ÉPÍTÜNK

Bemutatkoznak a Paks II.
projekten dolgozók
Paks II. Zrt. | Fotó: Paks II. Zrt.

ATOMERŐMŰVET ÉPÍTÜNK
Az utóbbi hetekben, hónapokban
számos csatornán mutatkoztak
be a Paks II. beruházásán dolgozó
szakemberek. A társaság honlapján
és közösségi oldalán, illetve a médiapartnerek felületein megjelent
portrék és interjúk a #mipakskettesek brand részeként a projekt megszemélyesítését, s ezzel a társadalmi elfogadottság növelését segítik
elő. A projekt két évvel ezelőtti indulását Mittler István, a Paks II. Zrt.
kommunikációs igazgatója elevenítette fel.
– Még a pandémia időszakában
dolgoztuk ki munkatársaimmal a
projekt tervét. Nem kampányról,
hanem szemléletváltásról van szó.
Azt gondoltuk, hogy a műszaki
részletekről már sokat beszéltünk,
így mindenki tisztában van azzal,
hogy itt egy modern, minden követelménynek és jogszabálynak
megfelelő, biztonságos erőmű
épül meg. Ezért eljött az ideje annak, hogy azt is megmutassuk, kik
dolgoznak nálunk azért, hogy ez
megvalósuljon – fogalmazott Mittler István. Hozzátette: az elképzelés
összhangban van azzal a trenddel,
ami megjelent az energiaiparban
Európában és Magyarországon is.
A #mipakskettesek égisz alatt a
Médiakapcsolatok Osztályon dolgozó szakemberek máig több mint
ötven portrét készítettek el a társaságnál dolgozó kollégáikról. Ezek
némelyike írott formában jelent
meg, de forgattak egy tucatnyi videót is. A legfrissebb sorozat pedig rádióinterjúkból áll, amelyeket
a Paks II. Zrt. a Paks FM rádióval közösen készített el.
– A célunk elsősorban a projekt elfogadottságának további növelése
volt, egyrészt a nálunk dolgozók
szakértelmének, hozzáértésének
fókuszba helyezésével, másrészt
példaként szolgáló életútjuk, ér-

tékrendjük, pozitív tulajdonságaik
kiemelésével. De ahogyan azt az
idő igazolta, közösségépítésre is
kiváló, hiszen kollégáim több telephelyen dolgoznak, így sokan
nem ismerik egymást személyesen
– avatott be a részletekbe a kommunikációs igazgató. Elárulta, hogy
éppen ennek okán sok pozitív vis�szajelzés érkezik a szervezeten belülről a készítőkhöz. A részletekről
elmondta, hogy több megközelítésben készülnek az interjúk. Némelyik a hivatásra fókuszál, míg
mások a kollégák mindennapjaiba,
civil életébe engednek betekintést.
– Előbbi megerősíti, hogy rengeteg tehetséges fiatal és szintén sok
nagy tapasztalatú szakember alkotja a Paks II.-es csapatot. Utóbbi
pedig még számunkra is okoz meglepetést, hiszen itt szembesülünk
vele, hogy a felelősségteljes munka
mellett milyen sok területen állnak
helyt, alkotnak időtállót, mutatnak figyelemre méltó teljesítményt
munkatársaink – sorolta Mittler István.
A #mipakskettesek sorozat legújabb epizódjainak egyik szereplője Tari Gábor főmérnök, aki „erőműves gyerek”, akárcsak sokan
Pakson, de ő nem itt, hanem a Mátravidéki Erőmű lakótelepén nőtt fel,
és szőtte álmait arról, hogy egyszer
majd ő is erőműben fog dolgozni.
A Paks II. projektbe rendkívül nagy
szakmai tapasztalattal érkezett.
A vele készült interjúban beszélt
arról, hogy részt vett a nagyfeszültségű villamos hálózat hosszú távú
fejlesztési stratégiájának elkészítésében, majd annak megvalósításában. Pályafutásáról, mely során a
Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. vezérigazgatójaként is dolgozott, azt mondta: életútja olyan, mint a szegény
ember legkisebb fiáé, aki elindul a
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vándorbotjával, vállán a tarisznyával. Nem tett mást, mint végezte a
munkáját legjobb tudása szerint, az
útja pedig egyenes volt. A Paks II.
projektben igyekszik hasznosítani a
rendszerszemléletet, s a fiataloknak
átadni a tapasztalatait.
Fazekas Tibor viszont egyenesen
az egyetemről, ráadásul az ország
másik feléből, Körmendről érkezett
a projektbe. Pakson otthonra lelt,
és ahogy a vele készült interjúban
elmondta, élvezi a projekt kihívásait. Véleménye szerint egy erőműépítési projektben az a legérdekesebb, hogy rengeteg szakterület
összehangolt munkáját igényli.
– Habár több nyelven beszélek magas szinten, teljesen más, amikor
magyarul beszélhetek, ez olyan nekem, mint amikor visszadobják a
halat a vízbe – fogalmazott Pálosné
Buday Tünde a vele készült interjúban annak kapcsán, hogy miért
érzi magát jobban itthon, mint külföldön. Tünde egy évet Kolumbiában, felet Spanyolországban élt és
dolgozott, majd már családostól
Új-Zélandon töltöttek négy évet.
Két éve csatlakozott a Paks II.-höz.
– A kollégáim mindig meglepődnek, amikor megtudják, hogy én
itt Pakson, a ma már nem létező
szülőotthonban születtem. – Hároméves sem voltam, amikor Szekszárdra költöztünk, de érdekes módon, amikor két éve megérkeztem,
és beleszippantottam a levegőbe,
olyan érzés kerített hatalmába,
mintha hazaértem volna – hangzott
el a Paks FM #mipakskettesek című
portréműsorában.
– A portrékat kivétel nélkül meg lehet nézni, hallgatni, illetve el lehet
olvasni a paks2.hu honlap hétről
hétre új elemekkel gyarapodó #mipakskettesek aloldalán – hívta fel a
figyelmet Mittler István kommunikációs igazgató.
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RADIOAKTÍV HULLADÉKOKAT KEZELŐ KFT.

Nyílt napot és gyermeknapot
szervezett az RHK Kft. és a TETT
RHK Kft. | Fotó: RHK Kft.
2022. május 21-én, szombaton, a Bátaapátiban található Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT)
megnyitotta kapuit a „nagyközönség” előtt. Hogy minden korosztály megtalálja a neki való szórakozási
lehetőséget, így gyermeknapi programokkal is készült a tároló üzemeltetője, a Radioaktív Hulladékokat
Kezelő Kft. (RHK Kft.).
Társszervezőként a Társadalmi Ellenőrző Tájékoztató Társulás (TETT)
is besegített a nagy érdeklődésre
számot tartó rendezvény létrehozásába és lebonyolításába. A társulással – amely az NRHT környéki
településeket tömöríti össze, képviselve az ott élők érdekeit – évek
óta tart fenn kapcsolatot az ország

radioaktív hulladékainak „törvényes gazdája”, és az ilyen és ehhez
hasonló közös rendezvények időről
időre új energiákkal szövik át ezt a
köteléket.
A rendezvény alapvetően két síkon
futott, az egyik a felnőttek számára
szervezett tárlatvezetés, tárolólátogatás volt, a másik pedig a kinti ka-

valkád, amely a gyermekekre összpontosított.
A telephely látogatása előzetes regisztrációhoz volt kötve. Közel százan éltek azzal a lehetőséggel, hogy
testközelből tekintsék meg Magyarország egyetlen, felszín alatti kis
és közepes aktivitású hulladékokat
befogadó és azokat véglegesen el-

RADIOAKTÍV HULLADÉKOKAT KEZELŐ KFT.
helyező létesítményét. A csoportok
először a felszíni látogatóközpontba mentek, ahol rövidfilm mutatta
be a tároló működését, valamint az
interaktív érintőképernyős monitorokon rengeteg hasznos információt
szerezhettek a szállításról, a környezetről, a jogi háttérről, valamint az
üzemeltetésről. Új ismereteit mindenki ellenőrizhette egy játékos kvíz
segítségével. A látogatók a program
második felében lemehettek arra a
területre is, ahol valójában a munka
dandárja folyik, ugyanis lehetőség
nyílt arra, hogy aláereszkedjenek a
340 millió éves mórágyi gránitképződményben, és megfigyelhessék a
250 méteres mélységben kialakított
tárolókamrákat. A szakmai, mégis
hétköznapi nyelvre lefordított tájékoztatás, illetőleg a nem mindennapi látvány páratlan élményhez juttatta a résztvevőket.
A TETT térségében, valamint a tagtelepülések vonzáskörzetében sok
kisgyermekes család él, akik üdvözölték, hogy Bátaapáti évről évre helyet ad egy olyan programnak, ahol a
gyermekek is jól érezhetik magukat.
A vásári játékok hangulatát idéző Vitéz László bábjáték-automata alapvetően egy interaktív bábjáték minden korosztály számára. A játék és
a színház utánozhatatlan élményét
adó műsor a nap egyik kedvence
volt. Erre engedett következtetni a
sok-sok kacagás és a csillogó szempárok. Aki szeretett volna, az gokartozhatott, ugrálhatott a légvárban és
a trambulinon, lufit hajtogathatott
Imi bohóccal, valamint kézműves- és
fazekasfoglalkozáson vehetett részt.
A rendezvény fénypontja a Buborék
együttes koncertje volt. A zenei csapat nagyrészt saját szerzeményű dalokkal kápráztatta el a közönséget,
és nem csupán szórakoztatni szeretett volna, hanem zeneileg és szövegeiben is magas színvonalra tö-

rekedett. Egyértelműen teljesült az
együttes által megfogalmazott cél,
hogy a legkisebbek is igényes zenét hallgathassanak. Dalaik azon túl,
hogy mulattattak, segítettek a gyermekeknek a tanulásban és a körülöttük lévő világ megértésében.
„A hulladékkezelés, jelen esetben
a sugárzó hulladékokok feldolgozása, tárolása, elhelyezése bár csak
egy bizonyos réteget érdekel igazán – erőteljes szakmai volta okán –,
ugyanakkor mindenkire hatással
van. Az RHK Kft. számára mindig is
fontos volt, hogy minél szélesebb
kör feltérképezze a telephelyein
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folyó tevékenységet, bepillantást
engedjen a mindennapjaiba. Ez a
nap is erről szólt, tehát hogy még
inkább megismerjenek bennünket,
és vigyék jó hírünket. Május vége
tulajdonképpen egyenlő a gyermeknappal, ezért szerettük volna,
ha a szakmai program mellett rájuk,
a jövő nemzedékére is fókuszálunk.
Őszintén remélem, hogy minden
idelátogató megtalálta a számára
hasznos, érdekes, szórakoztató elfoglaltságot” – foglalta össze Herger Andrea, az RHK Kft. kommunikációs munkatársa, a program egyik
szervezője.
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Időgazdálkodás
Szöcs Zalán | Fotó: stock.adobe.com
Osszuk be a napunkat, vagy hagyjuk, hogy minden történjen a maga idejében? „Gáz” az, ha minden napunkat előre megtervezzük, beosztjuk az időnket? Cikkem nem másról, mint az időgazdálkodásról és
annak velejáróiról fog szólni.
Az egész életünk tervezgetésről
szól. Gondoljunk csak bele, amikor
rendet kell rakni a szobánkban, azt
is eltervezzük. Eltervezzük, hogy
mikor csináljuk meg, majd egy óra
múlva, holnap vagy még ezen a
héten. Sajnos ez általában elmarad, de miért? Figyelmünk kön�nyen áthárul másra, melyet akkor
épp sokkal fontosabbnak tartunk,
ez eléggé gyakori a mi korunkban.
Legtöbbször a telefonunk, a videójátékok vagy a barátaink vonják el a
figyelmünket. Persze, ha ez párszor
történik meg, akkor még elnézhető
dolog, viszont ez általában ismétlődik, és teendőink, amelyeket elterveztünk csak tolódnak tovább.
Fontos, hogy időnket jól osszuk be,
ugyanúgy, mint a pénzünkkel, ezzel is okosan kell gazdálkodnunk.
Az időgazdálkodás sokszor nagy
segítséget ad, és ha hiszitek, ha
nem, tudunk vele időt nyerni. Különböző kutatások is kimutatták,
hogy napi 10 perc tervezéssel, akár

egy óra szabadidőt is nyerhetünk.
Persze fontos, hogy az ezzel nyert
időt se olyan dolgokkal töltsük
el, amikkel csak elpazaroljuk azt.
Az időgazdálkodásban segíthet
nekünk például egy jegyzetfüzet,
persze ezt hiába írom, már mindenki a telefonját használja jegyzetelésre. A tervezéshez tökéletesen
megfelelő okostelefonunk naptár
alkalmazása, ebben több hasznos
funkció is elérhető. Értesítéseket
kaphatunk arról, mikor mit kell csináljunk, különböző jelzéseket állíthatunk be, átláthatóan kezelhetjük
feladatainkat. Fontos, hogy rangsorolni is tudjuk teendőinket, ezeket külön tudjuk jelölni a naptárban
is: a sürgős vagy fontos feladatainkat külön színnel tudjuk kijelölni.
Vannak olyan elvégzendő tevékenységeink, amelyek fontosak,
de nem sürgősek, sokan általában
ebbe a kategóriába sorolunk mindent, ezzel viszont csak magunknak
csinálunk problémát. Ha mindent

az utolsó pillanatra hagyunk, akkor
egyszer csak feladatok tömkelege
fog ránk várni. Ez a végkimenetel
azért lehet rossz, mert közben jöhet olyan fontosabb dolog, ami
miatt az elmulasztott feladatainkra
nem marad időnk. Fontos tehát,
hogy ha azt érezzük, hogy egy teendő fontos, de nem sürgős, akkor
is találjunk ki neki egy határidőt.
Az időtervezés, időgazdálkodás sikeres alkalmazása önfegyelemre,
rendszeretetre tanít minket. Ezek
később, felnőtt életünkben nagyon hasznosak lesznek, és ezt a
fajta gazdálkodást munkánk során
is alkalmazni tudjuk majd. A cikkem elején említett példára visszatérve, nem hagyhatjuk, hogy külső
tényezők elvegyék a figyelmünket.
Fel kell ismerjük, ha valami olyan
tevékenységet folytatunk, amellyel
időnket csak elpazaroljuk. Tervezzünk! Ahogy ezt egy kissé ironikus mondás is tartja: „Akinek nincs
esze, legyen notesze!”
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,,Rájöttem, hogy fontos a tanulás”
Lehmann Katalin | Fotó: Bodajki Ákos
Az ifjú munkavállalók szívesen
mesélnek tanulmányaikról, munkájukról és szabadidejükről.
Ez alkalommal a jelenleg külső
technológiai gépész, de előzőleg autószerelőként és tűzoltóként is dolgozó Bildhéber Gergővel beszélgettem.
– Milyen tanulmányokat folytattál
mostanáig?
– Érettségi után autószerelőnek
tanultam, ezen a területen technikusi vizsgát is tettem. Huszonegy éves
koromig tanultam. Amikort az atomerőműbe kerültem, itt is volt egy
másfél éves intenzív tanulós időszak.
Rájöttem, hogy fontos a tanulás.
– Aztán ezen a területen kezdtél el
dolgozni is?
– Iskola mellett is már dolgoztam,
autót szereltem. Amikor befejeztem
az iskolát, autószerelő lettem, fő állásában pedig tűzoltókét dolgoztam
Tolnán. Egy ideig saját vállalkozásom is volt, amely sofőrszolgálattal
foglalkozott, de ez így már sok volt,
és be kellett fejezzem. A hét minden napján dolgozni sok volt. Ezért
is szerettem volna felvételt nyerni az
atomerőműbe, hogy ne kelljen három helyen is dolgoznom.
– Hogyan telik egy munkanapod?
– A KTO-n van több területünk,
ahol forgunk. Minden területen
megvan, hogy mivel kell foglalkoznunk, hogy hogyan és miként kell
a gépeket ellenőriznünk. Ezeket az
adatokat egy tableten rögzítjük.
MUT-forgalmazást kell még csinálnunk. Mi felelünk az adott helyen
történő munkákért és berendezésekért. Változatosnak jellemezném

a munkám. Éjszaka – mivel három
műszakban dolgozom – nagyrészt
nincsenek kiemelkedő események,
de fel kell rá készülni. A kötelező ellenőrzéseket pedig minden esetben
végre kell hajtani. Napközben azért
sűrűbb szokott lenni a munka.
– Volt rokonod és/vagy ismerősöd,
aki az atomerőműben dolgozott?

– Édesapám is az atomerőműben
dolgozik, de ő sem túlságosan régóta.
– Hogyan jársz dolgozni?
– Busszal járok be Tolnáról mindennap. Szeretek így járni dolgozni,
mert van egy kis lehetőség a buszon
pihenni, és ami még nagyon jó benne, hogy közel lakom a megállóhoz
is, ami szinte a ház előtt van.
Jelenleg még a szüleimmel élek,
nemrégiben vettem házat, azt kezdem majd felújítgatni.
– Miben változott meg az életed,
amióta az atomerőműben dolgozol?

– Rengeteg szabadidőm van ahhoz képest, ami idáig volt. Hiába a
három műszak, sokat vagyok itthon,
sok a szabadidőm. Kiszámíthatóbb,
fizetésben egy biztos hátteret nyújt
számomra.
– Voltak nehezen megszokható
szabályok, vagy olyan dolgok, amelyekre nem gondoltál az elején?
– A műszakozással nem volt gond,
mert a tűzoltóságon is dolgoztam
már éjszaka. Ami talán rosszabb,
hogy a hétvégéim kevésbé szabadok, de összességében mégis több
a szabadidőm, ez pedig jó.
– Mit szeretsz csinálni szabadidődben?
– Ha az időjárás és az időm engedi, akkor szeretek motorozni. Edzőterembe járok, szívesen horgászok.
Leginkább tavakon szeretek horgászni, az erőműves tavakat is szeretem. A családommal júniusban
tervezünk majd egy ,,horgászos
hétvégét”, amit már nagyon várok.
– Van kedvenc horgásztechnikád?
– A fenekezőhorgászatot szeretem a legjobban, amikor nem kell
egy helyben a parton ülni, hanem
csipog a kapásjelző, ha kapás van.
Nagyon szeretem a halászlevet,
nagyrészt én is szoktam főzni a családnak.
– Hogyan látod magad évek múlva?
– Hosszú távra tervezek az atomerőműben. Lehetőségeim szerint
szeretnék akár előrébb is lépkedni
a ranglétrán. Nem az a célom, hogy
ezen a szinten megálljak, szeretnék fejlődni, amennyire csak lehet.
Ha lesz lehetőségem, megpróbálok
majd élni vele.
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Nagymama, mesélj!
Vadai Zsuzsa | Fotó: Bodajki Ákos

Komárominé
Katóka
Nehéz évek
Gyermekkorom óta Dunaszentgyörgyön, a szeretett kis falumban élek.
Négyen voltunk testvérek, de a szívünk majdnem megszakadt, amikor
14 éves koromban elvesztettük drága
jó édesanyánkat, aki mindent megtett
értünk. Testvéreim felnőttek, és elkerültek a háztól, én maradtam egyedül
az apámmal. Rám maradt a háztartás
vezetése, az összes ház körüli munka,
így nem adódott meg, hogy tanuljak. Semmi nem esett ki a kezemből,
mindig szorgalmas és kitartó voltam.
Fiatal, vidám lányként rám talált a szerelem, és 1957-ben összeházasodtunk
a férjemmel. Egy év múlva megszületett Józsi fiam, majd négy és fél évre
Edit lányom. Amíg kicsik voltak a gyerekek, otthon tartottunk állatokat, a
kertet műveltem, selyemhernyót tenyésztettem, és abból tudtam kicsi
pluszjövedelmet teremteni.
1972-ben elhelyezkedtem a helyi varrodában, ahol éhbérért dolgoztattak
bennünket. Sajnos az életem tragikusan alakult, mert 1974-ben váratlanul
meghalt a párom, itt maradtam a két
gyerekkel, és tudtam, hogy ebből a
fizetésből nem tudom eltartani őket.

A nagy fordulat
Hamarosan sikerült elhelyezkednem
a Délép Mély- és Magasépítő Válla-

latnál. Takarítottam, és amivel megbíztak, igyekeztem a legjobb tudásom szerint elvégezni. Tudták, hogy
egyedül maradtam a két gyerekkel,
és nagyon sok segítséget kaptam a
vállalattól. Anyagilag a többszörösét
kerestem annak, amit a varrodában
kaptam. Teljesen megfordult az életem, a pénzeimet összeraktam, és elkezdtem építkezni, otthont teremteni
a gyerekeimnek. 3,5 év után levonultak a területről, és másik munkahely
után kellett néznem.
1982-ben a Paksi Atomerőmű Vállalatnál adódott lehetőség a nagy raktárban elhelyezkedni takarítónak. A sok
munka mellett egy rendkívül jó csapat
verbuválódott össze. Amikor odakerültem, akkor indították az 1. blokkot,
és emlékszem, mindenki igyekezett a
munkájával hozzájárulni a sikeres indításhoz. Kicsi porszemként ugyan, de
úgy éreztem, hogy kicsit én is hozzájárultam a munkámmal ehhez. Érzem
olyan asszonynak magam – aki nem a
tudomány terén lépkedett előre –, aki
mindig megállta a helyét, és az élet
volt az igazi tanítómestere. 1992-ben
mentem nyugdíjba, a nyugdíjas-búcsúztatómon hetvenen voltunk, még
az asztal tetején is kellett táncolnom.
Az atomerőműnek köszönetet mondok a sok segítségért, és a mai napig
tartó, rólunk való gondoskodásért.

nök házon kívül volt!), a lángost otthon bedagasztottam, mire beértem
a fél hetes busszal, meg is kelt, és a
helyszínen csak ki kellett sütnöm. Emlékezetes reggeli volt mindenkinek.

A buszon kelt lángos

Településünkön mindig mozgalmas
kulturális élet folyt. Fiatalabb éveimben a dunaszentgyörgyi énekkarban
énekeltem, néptáncra jártam, színdarabokban játszottam.

Megígértem a raktároscsapatnak, ha
nyugdíjba megyek, sütök nekik lángost. Az időpontot egyeztettük (a fő-

Családom
Gyermekeim Dunaszentgyörgyön élnek a családjukkal.
Edit a virágkötő szakmát tanulta ki,
és itt helyben volt egy kedves virágüzlete, már nyugdíjas. Két gyermeke
van, Viktória Veszprémben diplomázott az egyetemen, Ákos az ESZI-ben
végzett, majd Veszprémben tanult a
zeneiskolában.
Józsi fiamék is itt élnek a faluban, két
gyermeke van, Kitti és Boglárka. Kitti
Pécsen végzett az egyetemen, Boglárka Szekszárdon tanult. Boldog vagyok, hogy unokáim dédunokákkal
ajándékoztak meg. Kitti kislányai Rozina és Rebeka. Boglárka kislánya,
Hanga, egy hónapos.
A fiam legényként került az atomerőműbe a karbantartókhoz, és nyugdíjas koráig ott dolgozott. Most lánya,
Kitti folytatja a család képviseletét az
erőműben, aki a szabadidejében táncol, nagyon ügyesen süt, és gyönyörű
tortákat készít.

A közösséghez tartozni jó
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Mese az iskolában
Az iskolába egyszer elhívott a tanító néni, hogy meséljek a gyerekkoromról. Tátott szájjal hallgatták
a gyerekek, hogy abban az időben
mindig olyat játszottunk, ami az évszakhoz megfelelő volt, nem volt
fürdőszoba, mosógép, és csak a
bátyáim férfibiciklije volt, amit a váz
alatt tekertem.
A mai napig biciklizek, olyan jó bejárni a falut, gyalog bizonytalan vagyok.

Üzenet

Nyugdíjasként kitárult
a világ!
Meglepetésnek szánták a kollegáim,
amikor a nyugdíjasklubba beírattak,
ahol a mai napig tag vagyok. Azután adódott lehetőségem világot
látni. Nagyon sok szép helyen jártam a klubbal, külföldön, belföldön
egyaránt. Remek emberek közé kerültem, akik szeretettel befogadtak.
Rendszeresen kirándulásokat, színházlátogatásokat és színes programokat szerveztek. A rendezvényeken
szívesen csatlakoztam a műsort adók
közé. Imádok énekelni, szinte a lelkemet felújítja, amikor énekelek. Nagyon sok népdal, nóta, operett van a
tarsolyomban, és amikor felkérnek,
boldogan énekelek.

85 év története
A családom meglepett a „Nagymama, mesélj!” című könyvvel, ami a
megélt emlékek megőrzésére szolgál. A könyvben a kérdések felkarolják egy ember életútját. Nagyon
meghatódtam, mikor a könyvet
megkaptam, és gondoltam, hogy

most kiírok a lelkemből mindent, az
elmúlt 85 évem történéseit. A mai
rohanó világban nincs idő arra, hogy
beszélgessünk, és ha el is mondok
valamit, az úgy elszáll, mint a sóhaj,
de az írás megmarad.

Lassabb tempó, nagy
akaraterő
Járnak a nyugdíjas évek, ami bizony jól elhaladt, de még egyedül
ellátom magam, mindennap főzök,
a ház táját, a kertet rendezem, még
soha nem vettem törött paprikát,
mindig magam csinálom.
Nekem az életem a kert, reggel
kimegyek, köszönök neki, ha valami szép, annak örülök. Tyúkjaim is
vannak, mert nem szeretem a bolti
tojást.
Kicsit lassabb a tempó, de nagy az
akaraterő.
Minden évben hozatok 30 mázsa
fát, aminek az elpakolása nagy feladat. A szomszédasszonykával,
Mariskával – aki már nyolcvan felett
van – ketten elpakoljuk a fát. Azzal
nem foglalkozok, hogy hol fáj, mert
akkor nem csinálnék semmit.

Fogadj el mindent úgy, ahogy van,
ahogy és amikor kapod…
Olvadj bele a teremtett világba,
a világ csak veled teljes és egész,
nélkülözhetetlen és megismételhetetlen része vagy.
Nevess, ha kell, vagy sírj, ha úgy
muszáj.
Légy hálás, alázatos, és köszönj
meg mindent, amit kapsz.
Szeress, és adj, adj, adj, csendben,
feltűnés nélkül tedd a dolgod.

Nyugdíjba vonult
kollégáink
2022. április – május
Kálya Zoltán csoportvezető
MVIGH MIG NUFO RFO
Göttli Józsefné anyagvizsgáló
BIG SKVFO KVO
Szélné Bajor Ágnes
üzemanyag-beszerzési főszakértő
GIG LOGFO BSZO
Bocsor István koordinátor
MTIG TSZFO SZO
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RÉGI MOTOROSOK

„Nincs két egyforma nap”
Orbán Ottilia | Fotó: Bodajki Ákos

Kohlmann Béla
Az internet térhódításával információ tömege áraszt el minket,
mégis az évek során felhalmozott tudásnak csak a töredékét
ismerjük. Régi motorosaink fejében hatalmas mennyiségű tudás
és tapasztalat áll rendelkezésre.
Ők azok is, akik olyan események
és történetek birtokában vannak,
amelyek már csak az ő emlékezetükben élnek.
Kohlmann Béla, a Raktározási Osztály raktárosa osztotta meg emlékeit.
Béla Pakson született 1960-ban,
és kertészként végezte el a középiskolát. Első munkahelye 1979-ben
a Paksi Állami Gazdaságban volt, a
szőlészetben, és az erőműben pedig 1983. július 17-én kezdett dolgozni.
– Hogyan jellemeznéd ezt a kezdeti időszakot? Mit jelentett akkor
számodra atomerőműben dolgozni?
– Összetartó, támogató, segítő
csapatba kerültem. Akkor még komoly értéke volt annak, ha valaki
az atomerőműben dolgozhatott.
Segédmunkásként kezdtem a vasraktárban. Targoncavizsga megszerzése után mint targoncavezető
dolgoztam. Közben elvégeztem a
felsőfokú raktár-üzemgazdálkodási iskolát, és mint raktáros dolgoztam tovább a szakipari raktárban.
– Hogyan alakult a későbbiekben
a pályafutásod?

– Több mint 10 éve átkerültem az
átvevőraktárba, amit igen közel érzek magamhoz. Szeretem, hogy változatos, pörgős, nincs két egyforma
nap. Jók és segítőkészek a munkatársaim, jó velük együtt dolgozni.
– Azért 39 év nagy sok idő egy
munkahelyen. Kevesen mondhatják ezt el magukról. Milyen elismerésben részesültél az évek során?
– Tavaly kaptam meg a munkatársaim javaslatára a Céggyűrűt,
amit most is nagyon köszönök
mindenkinek. Az elsők között kaptam meg az Ezüstkártyát, ami akkor még egy ezüst színű papírkártyával járt.
– Mindenki életében központi
szerepet tölt be a család. Mondanál valamit a családodról?

– 1990-ben nősültem, feleségem,
Zsuzsa is az erőműben dolgozik,
műszaki szakértő, az ERBE dolgozója. 1995-ben született meg a fiam
Péter, aki azóta már felnőtt férfi lett,
és forgatókönyvíró, producer, rendező mesterdiplomát szerzett. Nagyon nem az én nyomdokaimba lépett, de nagyon büszke vagyok rá.
– Nagyon fontos, hogy az ember a munka után tudjon lazítani,
kikapcsolódni. Mivel töltöd a szabadidődet? Hogy tudsz kikapcsolódni?
– Mivel az eredeti szakmám a
hobbim is, igy a kertészkedés teljesen ki tud kapcsolni, és persze
a családdal, barátokkal a hétvégi
összejöveteleket, grillezéseket is
nagyon szeretem.
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SPORT

Ó, ió, ció, áció, káció, akáció,
vakáció! Örülünk, Vincent?
Tóth Márton | Fotó: ASE
Június közepével a gyerekek nagy részének véget ér a munka, de kevés az olyan szülő, aki tudja tartani
ezt a ritmust. Mi ilyenkor a teendő? Kulcs a nyakba, és 8-ra gyere haza? Vagy nézünk egy olyan tábort,
ahol figyelnek rád, és még jól is érzed magad? Ez utóbbira próbálunk az Atomerőmű Sportegyesület
berkein belül alternatívákat mutatni!

Kajak-kenu
A kajak-kenu szakosztályban arra
törekszünk, hogy a gyerekek közösséget alkossanak, és élménye-

ket szerezve ismerjék meg a Dunát. A nyári táborunkat már hosszú
évek óta az iskola végével tartjuk,
és igyekszünk minden évben újítani valamit. Biciklivel közlekedünk,

vízen persze hajóval – kajakban,
kenuban, sárkányhajóban fedezzük fel a Duna világát –, de csempészünk a táborba kultúrát, tudományt és sok-sok szórakozást.

SPORT
Ha az edzők jól érzik magukat, akkor a gyerekek is úgy fogják, így az
érdek közös. De a kajak-kenus táborban hogy máshogy is lehetne
érezni magunkat?

Jelentkezés, további információ:
Tóth Márton (20/588-588-9)
Tábor időpontok (8:30 – 17:15)
 június 20–24.
 június 27. – július 1.
 július 4–8.
Tábor díja: 13 000 forint/hét

Úszótábor

A kajak-kenu szakosztály berkein
belül szervezzük meg az úszótábort 7 évesnél idősebb gyerekeknek: az ürge-mezei strand a bázis,
ahol a napi úszófoglalkozások mellett strandolásra, mozizásra, biciklizésre és evezésre és szakítunk
időt.

Jelentkezés, további információ:
Feil Imre (20/932-35-89)
Tábor időpontja (7:30 – 17:00)
 július 25–29.
Tábor díja: 28 000 forint/hét

Cselgáncs
Idén is sorra kerül a hagyományos
judo napközis tábor. Igyekszünk a
gyerekeknek változatos, izgalmas
és érdekes programokat nyújtani.
Lehetőséget biztosítunk az övvizsgázásra. Kirándulásokat szervezünk, ahol grillezünk, horgászunk,
labdázunk, péntekenként pizzát
eszünk.
Jelentkezés, további információ:
Windischmann Bence (30/292-14-06)
Kanczler István (20/939-74-08)
A tábor időpontja (9:00 – 16:00)
 2022. június 16–17.
 2022. június 20–24.
 2022. június 27. – július 1.
Tábor díja: 16 000 forint/hét

Vitorlázás
Az ASE VSC-ben 2022-ben az alábbi
bentlakós vitorlástáborok megrendezését szervezzük a fiataloknak:
Június 20–24. Dombori
Stadler Csaba 20/965-55-01
10–14 évesek ár: 35 000 Ft

Június 27. – július 1. Dombori
Szécskai Viktor 30/937-93-43
10–14 évesek ár: 35 000 Ft
Június 24–30. Balatonfüred
Kollár Károly 20/519-03-28
10–18 évesek ár: 55 000 Ft
Július 24–31. Balatonfüred
Nagy Jenő 20/444-67-83
14–18 évesek ár: 55 000 Ft

Labdarúgás
Az ASE sporttelepén a labdarúgószakosztályunk is megszervezi nyári táborát, ahol az aktív időtöltést
itt is hivatásos edzők garantálják,
amelyek révén örömteli edzésekkel és színes programokkal telnek
a napok – focizni jó!

Jelentkezés, további információ:
Tímár Kristóf (timarkristof8@gmail.com)
A tábor időpontja (9:00 – 16:00)
 július 4–8. (8–9 évesek)
 július 18–22. (10–11 évesek)
A tábor díja: 13 000 forint/hét

Kosárlabda
Lányok

A lányoknak a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola tornaterme lesz a
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bázis, ahol egész napos sportfoglalkozás, játékos feladatok (fogó,
kidobó), labdaügyesség fejlesztése lesz, és a kosárlabda alapjait
ismerhetik meg a gyerekek. 2010–
2014 között született lányok és fiúk
jelentkezését várjuk. A táborban a
gyerekek ebédet kapnak, délutánonként – jó idő esetén – elsétálunk fagyizni.
Jelentkezés, további információ:
Pupp Zsuzsanna
(asenoikosarlabdaszakosztaly@gmail.com)
Tábor időpontja (8:00 – 16:00)
 június 27. – július 1.
 július 11–15.
Tábor díja: 15 000 forint/hét

Fiúk

Az Atomerőmű SE férfikosárlabda-szakosztálya évtizedek óta tart
Atom Manó Kosártábort Pálfi Katalin utánpótlás-kosárlabdaedző
irányításával a legifjabb kosaras
palántáknak, illetve a sportág iránt
érdeklődő apróságoknak. Ebben
az egy hétben is a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tornaterme
lesz a bázis, amely alatt sportjátékok, ügyességi játékok, sok-sok
labdázás, találkozás NB. I.-es kosarasokkal, játékos atlétika az ASE
utánpótlás erőnléti edzőjével, fürdőzés, fagyizás szerepel a programban, ahová 1-2. osztályos fiúkat
várunk.

Jelentkezés, további információ:
Pálfi Katalin (20/480-86-18,  
palfi.katalin.tolnataj@gmail.com)
A tábor időpontja (8:00 – 16:00)
 június 20–24.
A tábor díja: 15 000 forint/hét
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BABAHÍREK
Kissné Farsang Erika | Fotó: saját archívum
Nevem: Bárdos Dávid
Születésem helye, ideje: Pécs, 2022. március 11.
Születéskori súlyom: 2940 g
Hosszúságom: 50 cm
Első gyermek vagyok a családban.
Anya: Bárdosné Rohn Edina, a Paksi Bezerédj Általános
Iskola matematika–német szakos tanára
Apa: Bárdos Viktor, a Reaktor- és Készülék-karbantartó
Osztályon nukleáris karbantartó lakatos

Nevem: Németh Noémi
Születésem helye, ideje: Szekszárd, 2022. március 21.
Születéskori súlyom: 3570 g
Hosszúságom: 57 cm
Első gyermek vagyok a családban.
Anya: Némethné Lacza Diána, a Mezőföldvíz Kft.-nél
pénzügyi-számviteli ügyintéző
Apa: Németh István Ferenc, az Atomix Kft.-nél
fegyveres biztonsági őr

Nevem: Bálint Máté
Születésem helye, ideje: Szekszárd, 2022. március 28.
Születéskori súlyom: 2890 g
Hosszúságom: 52 cm
Első gyermek vagyok a családban.
Anya: Oravecz Loretta, a Tolna Megyei Főügyészségen
főügyészségi tisztviselő
Apa: Bálint Gergely Zoltán, az Atomix Kft.-nél
fegyveres biztonsági őr

Nevem: Major András
Születésem helye, ideje: Székesfehérvár, 2022. április 2.
Születéskori súlyom: 3860 g
Hosszúságom: 53 cm
Első gyermek vagyok a családban.
Anya: Papp Ágnes, egyéni vállalkozóként
angol–német szakos nyelvtanár
Apa: Major Gábor, a Gépész Műszaki Osztályon
betanuló berendezésfelelős

BABAHÍREK
Nevem: Kerekes Olivér
Születésem helye, ideje: Szekszárd, 2022. április 5.
Születéskori súlyom: 3180 g
Hosszúságom: 53 cm
Testvérem: Zétény, 8 éves
Anya: Bor Veronika, a Tolna Megyei Balassa János Kórházban
élelmezésvezető-helyettes és ellátási csoportvezető
Apa: Kerekes Krisztián, a Turbinaosztályon turbinaoperátor

Nevem: Frics Gergely
Születésem helye, ideje: Pécs, 2022. április 6.
Születéskori súlyom: 3220 g
Hosszúságom: 49 cm
Testvéreim: Péter és Dániel, 5 évesek
Anya: Schwarcz Beáta, Paks II. Atomerőmű Zrt.-nél
vezető HR-szakértő
Apa: Frics Péter, a Külső Technológiai Osztályon gépész

Nevem: Schütz Zente
Születésem helye, ideje: Szekszárd, 2022. április 7.
Születéskori súlyom: 2920 g
Hosszúságom: 49 cm
Nevem: Schütz Zoé
Születésem helye,
ideje: Szekszárd,
2022. április 7.
Születéskori súlyom: 2220 g
Hosszúságom: 48 cm
Testvérünk: Hum Zétény, 8 éves
Anya: Horváth Júlia, az Atomix Kft.-nél műszaki ügyintéző
Apa: Schütz Gábor, Terrorelhárítási Központ (TEK)

Nevem: Zsidi Emma Lujza
Születésem helye, ideje: Pécs, 2022. április 20.
Születéskori súlyom: 3760 g
Hosszúságom: 51 cm
Testvéreim: Zsófia, 7 éves, Anna Róza, 4 éves
Anya: Zsidi-Török Tímea, a Kincskereső Gyermekkönyvtárban
könyvtáros
Apa: Zsidi Károly, a Digitális Rendszerek Osztályon csoportvezető
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MUNKATÁRSAINK

Gyászközlemény

Kissné Farsang Erika | Fotó: saját archívum

Koleszár Jánosné

Klein Vilmos

Pipa Károly

2022. április 18-án, 88

2022. április 19-én, éle-

2022. április 21-én, éle-

(1933–2022)
éves

korában

Koleszár
MVM

elhunyt

Jánosné,

Paksi

az

(1936–2022)

(1943–2022)

tének 85. évében el-

tének 79. évében elhunyt

hunyt Klein Vilmos, az

Pipa Károly, az MVM Pak-

Atomerő-

MVM Paksi Atomerőmű

si Atomerőmű Zrt. nyug-

mű Zrt. nyugdíjasa. 1933. június 13-án szü-

Zrt. nyugdíjasa. 1936. október 4-én szüle-

díjasa. 1943. április 27-én született Cse-

letett Pakson. 1977. október 18-án vették

tett Pakson. 1978. augusztus 15-én vették

pelen. 1979. január 1-jén vették fel a Paksi

fel a Paksi Atomerőmű Vállalathoz. 1988.

fel a Paksi Atomerőmű Vállalathoz. 1994.

Atomerőmű Vállalathoz. 1996. december

június 30-án történő nyugdíjazásáig a

december 30-án történő nyugdíjazásáig

9-én történő nyugdíjazásáig az Armatúra-

Szolgáltatási Osztályon dolgozott takarító

a Villamos Üzemviteli Osztályon dolgozott

és Csővezeték-karbantartó Osztályon dol-

munkakörben.

elektrikus munkakörben.

gozott művezető munkakörben.

Temetése 2022. április 27-én, a paksi Kál-

Temetése 2022. április 26-án, a paksi evan-

Búcsúztatója 2022. április 30-án, a balaton

vária temetőben volt, ahol családja, bará-

gélikus temetőben volt, ahol családja, ba-

endrédi temetőben volt, ahol családja, ba-

tok, ismerősök, volt munkatársak vettek

rátok, ismerősök, volt munkatársak vettek

rátok, ismerősök, volt munkatársak vettek

tőle végső búcsút.

tőle végső búcsút.

tőle végső búcsút.

Dömötör Ferenc
(1941–2022)

2022. április 30-án, életének 81. évében elhunyt Dömötör Ferenc,
az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa. 1941. szeptember 18án született Budapesten. 1980. március
1-jén vették fel a Paksi Atomerőmű Vállalathoz. 2003. december 31-én történő
nyugdíjazásáig a Turbina- és Forgógépkarbantartó Osztályon dolgozott vezető
szerelő munkakörben.
Búcsúztatója 2022. június 3-án, a Lélekhajó Temetkezési Kft. Szent László nevű hajóján volt.

Az atomerőmű dolgozói megőrzik
elhunyt munkatársaik emlékét.

GONDOLATOK
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Szervezett és szervezet
Prancz Zoltán | Fotó: stock.adobe.com

Ki ne szeretné, ha a dolgai szép
rendben zajlanának? Nem vitás,
hogy a precíz szervezettség fontos
és kívánatos. Ugyanez a helyeslés
viszont nem mondható el ilyen egyöntetűen a szervezetek kapcsán.
Szervezett és szervezet: bár az azonos szótövek közös eredetről és
jelentésbeli rokonságról tanúskodnak, az egyetlen t betűnyi különbség mégis fényévnyi távolságot jelezhet köztük.
A szervezést, avagy a szervezettséget a rend, az átláthatóság, a megfelelő irányítás és működés, vagy
valamely cél hatékony elérése érdekében tett erőfeszítésként határozhatjuk meg. A szervezetet pedig
a szervezés, a szervezettség intézményesült formájaként definiálhatjuk. Ám ebben az intézményesülésben olykor elveszik a lényeg.
Bizonyára senki előtt sem ismeretlen az, amikor egy szervezet nem
megkönnyíti, hanem megnehezíti
annak a célnak az elérését, amire
létrehozták. Ha máshol nem, a hivatalok világában mindenki találkozhatott ilyesmivel. Az átláthatatlan
ügyintézési folyamatok, a rettenetes bürokrácia, a túlméretezett
papírmunka, a vég nélküli sorban
állás, a hivatalnak hosszúra, az ügyfélnek rövidre szabott határidők, a
segítőkészség hiánya, és persze a
mindezen lelketlenséget meghazudtoló gondossággal beszedett
illetékek egyaránt a szervezet célés szereptévesztését jelzik. „Egy
valamirevaló hivatal eltartja magát”
– hangzik az ironikus mondás. Rámutat arra, hogy egy szervezet teljesen öncélúvá válhat, fölébe nőve

az eredeti küldetésének, sőt a fennmaradását akkor is biztosíthatja, ha
léte időközben okafogyottá vált.
„A farok csóválja a kutyát” – festi
meg a népi éleslátás e feje tetejére
állt ok-okozati viszonyt.
A szervezetek eltorzulásának esetei napestig sorolhatók. Különösen
érzékletes példákat kínálnak a párt-

perétől, a francia forradalom pártharcait kísérő guillotine-csattogáson vagy a Weimari Köztársaságot
lebontó hitleri rezsim leszámolásain
át, egészen napjaink minden képzeletet felül- (vagy inkább alul-) múló
politikusi manipulációiig.
Az egyházszervezetekkel, ha lehet,
még rosszabb a helyzet. Kimon-

és az egyházszervezetek torzulásai.
A pártokkal kezdve: közhely a szinte törvényszerű korrumpálódásuk.
A szervezeti vagy a szervezetvezetői érdekek könnyen háttérbe szorítják és kiüresítik a kezdeti, akár
mégoly nemes jelszavakat is, mint
például a köz szolgálata, a társadalmi igazságosság felvirágoztatása,
a jólét biztosítása – és így tovább.
„A forradalom felfalja gyermekeit”
– fogalmazódott meg már a modern demokráciák hajnalán a rút valóságot némileg megszépítő tétel,
ami lényegében azt takarja, hogy
a gátlástalan hatalmi harcokban
bárkit likvidálhatnak (jobb esetben
csak a karaktergyilkosságot alkalmazva). Az átvitt értelmű és a szó
szerinti politikai gyilkosságok történelmi példái bőségesek, Szókratész

dottan szent dolgokat hajlamosak
lábbal tiporni: a krisztusi etikát, az
evangéliumi szeretetparancsot, az
üdvösség örömhírének közvetítését, amik eredeti eszmei talapzatuk
és céljuk. Mi több – bár ez ateista
nézőpontból nehezebben értelmezhető, de egyháziból nagyon
is –, akár Isten fölé emelik magukat. A történelmi példák sora itt is
kimeríthetetlen, Jézus papok általi
halálra adásától, az inkvizíción át,
korunk hatalmi-politikai törekvéseinek kiszolgálásáig.
Mit mondhatunk ezek után? Talán
csak annyit, hogy a magunk helyén,
legyen az hivatal, párt vagy egyház, cselekedjünk lelkiismeretesen
azért, hogy az jó célokért szervezett maradjon, s ne váljon belőle
eltorzult, öncélú szervezet.

