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Mindig csodás, amikor egy családapa megtalálja azt a 
hobbit, amit a gyermekeivel együtt végezhet. Mikor és 
honnan jött az ötlet, hogy robotokkal foglalkozzatok?

már gyerekkorom óta érdekelt az elektronika, így otthon szétszedtem 
minden háztartási berendezést, hogy megvizsgáljam, hogy is működ-
nek. sajnos összerakni nem mindig sikerült őket a szüleim „nagy örö-
mére”. ez az érdeklődés később is megmaradt, villamosmérnök lettem, 
és hogy a saját berendezéseinket megmentsem a szétszedéstől, inkább 
elkezdtem a fiaimmal robotokat építeni. kezdetben egyszerű, majd egy-
re bonyolultabb szerkezeteket készítettünk, és mára eljutottunk odáig, 
hogy én tanulok tőlük, ami büszkeséggel tölt el.

Gyerekekkel foglalkoztok, gyakorlatilag tanítjátok 
őket. Miben tudtok mást nyújtani, mint a 
hagyományos tanórákon?

Gyermekeinket az első két-három évben fáradságos munkával meg-
tanítjuk járni és beszélni, aztán szegények az iskolapadban azt hall-
ják, hogy ne mozogjanak és ne beszéljenek, hanem csak csöndben 
figyeljenek az órán. A mi foglalkozásaink lényege, hogy itt mindent 
meg szabad fogni, ki lehet próbálni, lehet közben beszélni. A tudás 
nagy részét tapasztalati úton szerzik a gyerekek, mely így sokkal tar-
tósabban megmarad. Nálunk a hiba nem rossz dolog, éppen ellenke-
zőleg, természetes része a fejlődésnek, így nincs is okuk stresszelni 
úgy, mint az iskolában.

Milyen visszajelzéseket kaptok? 

Azt hiszem, a gyerekek az egyik legőszintébb közönség, ezért minden 
foglalkozás valódi próbatétel a figyelmük lekötésére, de elmondhatom, 
hogy könnyű dolgunk van. Ahogy elkezdjük a foglalkozást, mindenki 
elmerül a robotalkatrészek világában, mely sokszor csak egy vécépa-
pír-guriga, de a végeredmény egy működő, programozható kis robot, 
melyhez még érzelmek is kötik a gyerekeket, és nagyon nehezen tudnak 
tőle megválni a foglalkozás végén.

A felnőttvilágtól is kapunk pozitív visszajelzéseket különböző szakmai 
díjak formájában, mint például a bécsi robotchallenge nemzetközi ro-
botépítő verseny első helyezése vagy a 2018-as Highlights of Hungary 
jelölés.

A robotépítés eléggé összetett, kreativitást igényel. 
Miből áll egy robot? Ha építeni szeretnénk egyet, 
mi kell hozzá?

A célunk éppen az, hogy lebontsuk a robotok körül kialakult mítoszt, 
miszerint azok csak nagyon drága, bonyolult berendezések lehetnek. 
Az általunk készített robotok merev alkatrészei, mint például a testük, 
a fejük, a lábuk vagy a karjuk egyszerű, újrahasznosítható anyagokból 
készülnek, melyeket szabadon lehet vágni, rajzolni, ragasztani. Az álta-
lunk fejlesztett készlet segítségével ezek a szerkezetek képesek lesznek 

mozogni, világítani, érzékelni és akár a saját mobiltelefonunkon keresz-
tül kiadott utasításokat végrehajtani. ráadásul a megépítésükhöz nem 
kellenek speciális szerszámok, elég egy olló és némi ragasztószalag.

Jártok előadásokat, foglalkozásokat tartani? 
Meséljetek erről? Merre jártatok már? Hogyan 
érhetnek el titeket?

különböző alapítványokkal, technológiai cégekkel, oktatási szerveze-
tekkel vagyunk kapcsolatban, amelyekkel együttműködve szervezünk 
alkalmankénti vagy rendszeres foglalkozásokat iskolákban vagy ren-
dezvényeken szerte az egész országban. A szakmai elismeréseknek 
köszönhetően hívtak már foglalkozást tartani kanadába, Franciaor-
szágba, Ausztriába, de még kazahsztánba is. éppen most kaptunk egy 
felkérést a svédországi magyar nagykövetségtől, hogy képviseljük ma-
gyarországot a göteborgi technikai kiállításon.

Görögkatolikusok vagytok, bekapcsolódtok 
a helyi közösség életébe. Mit jelent számotokra 
görögkatolikusnak lenni?

Dél-Dunántúlon viszonylag kicsi szórványközösség van, de talán éppen 
ezért nagyon összetartó is, itt mindenki ismer mindenkit, ezért nagy 
öröm velük találkozni minden alkalommal.
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robotokat épít, gyerekeket tanít a környezet-
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Hitetek egy mély, megélt hit; honnan indultatok, 
otthonról hozott alapokra építkeztetek?

mindketten a szüleinktől kapott, ellesett értékek szerint élünk, melyek 
alappillérei a hit, a szeretet és egymás elfogadása, mely sok nehézsé-
gen átvezetett minket az együtt töltött huszonöt év alatt. bízunk benne, 
hogy ezeket az értékeket tovább tudjuk adni gyermekeink számára is.

Mindig jóleső a derűs, kedves közvetlenségetek. 
A mindennapokban mi a ti erőforrásotok?

A mindennapokban az embernek vannak jó és rossz napjai is. Azon-
ban egy nagy családban mindig akad valaki, akinek éppen jó napja 
van, és képes feltölteni, erőt adni a többieknek is, ezért mi egymásból 
merítünk erőt.

Hol érhetnek el titeket az emberek?

ezt a tevékenységet a napi munka mellett végezzük, ezért elég el-
foglaltak vagyunk, de a technika lehetőségeit kihasználva a http://
facebook.com/rebotkit és a http://rebotkit.net oldalakon keresztül 
tartjuk a kapcsolatot a külvilággal, ha éppen nem egy foglalkozáson 
vagyunk, mert a személyes találkozást semmi sem tudja pótolni.

Mi az üzenete ennek a fejlesztésnek a magyar 
édesapák és a magyar gyermekek számára?

A jelmondatunk: „Ne dobd ki, építs robotot!” – és ezt szó szerint gon-
doljuk, hiszen hulladéknak titulált anyagokból készítünk valami olyat, 
ami tudást, élményeket ad a gyerekek, családok számára. ez a gondolat 
azonban átvitt értelemben is igaz, hiszen valami nem attól válik értékes-
sé, hogy sok pénzbe kerül, drága anyagokból készül, hanem attól, hogy 
mennyi munkát, szeretetet, tudást fordítunk rá.

Milyen jövőbeli terveitek, célkitűzéseitek vannak 
a fejlesztést illetően?

A végső célunk, hogy a készletet gyártani tudjuk, hogy minél több 
 iskolába eljusson, és olyan közösségeket építsen, ahol a játék és a tu-
dás mellett a gyerekek környezetbarát viselkedése is fejlődik.

Tapasztalt, több gyermeket nevelő családként 
már rendelkeztek jókora életbölcsességgel. 
Milyen üzenetet küldenétek a fiatalabb, 
kisgyermekes családok számára?

A feleségemmel mind a ketten kétgyermekes családból származunk, 
ezért a három gyerek felnevelése minden szempontból igazi kihívást je-
lentett számunkra, ugyanakkor ez a kis folyton nyüzsgő közösség olyan 
erővel, érzelmi töltéssel látott el minket a mindennapokban, melyet ed-
dig soha nem tapasztaltunk.

bÁTrAN üzeNem mINDeNkINek, 
ezT kÁr leTT VolNA kIHAGyNI, 

ezT meG kell élNI!
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