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Köszöntő
Bognár Péter humánigazgató
Fotó: Bodajki Ákos

Kedves Olvasók!
Úgy tűnhet, hogy az Atomerőmű magazin februári
számának témája, az egészség igen távolról kapcsolódik csak a nukleáris iparhoz, de ez nem így van, sőt:
igen sok szálon összefut a kettő. Az egyik szempont az
atomerőmű üzemeltetőinek, munkatársainak egészsége – mondhatnánk, hogy ez minden más üzemben is
fontos, de nem véletlenül fordít az erőmű erre a megszokottnál jóval nagyobb figyelmet már a kezdetek óta.
Az atomerőmű biztonságos működésének szavatolásához arra is szükség van, hogy törődjünk az embereinkkel, segítsük őket az egészségük megőrzésében, de
munkatársaimmal az egészségmegőrzésen túl fontos
számunkra a diagnosztizálási és gyógykezelési lehetőségek biztosítása is. Az említett célokat szolgálják a jelenleg fennálló lehetőségeink, melyeket nagy számban
vesznek igénybe munkavállalóink. Nagyon speciális terület a miénk, hiszen itt van, és csak itt szerezhető meg
minden szaktudás, ami ahhoz kell, hogy az atomerőmű
működjön. Fontos, hogy kiemelten figyeljünk azokra az

emberekre, akik birtokában vannak ennek a tudásnak,
mert nehezen pótolhatók: húsz év atomerőművi tapasztalat elsajátításához pontosan húsz év kell, tartja a
mondás, és ez elég jól megmutatja azt az értéket, amit
az itt dolgozók képviselnek.
A másik szempont a külső környezet egészsége. Igen
összetett és sokoldalú kérdés, hogy hogyan hat az erőmű léte a körülötte élők életminőségére? Mi úgy látjuk,
hogy egyértelműen pozitívan: ha ugyanezt a mennyiségű áramtermelést szénerőművekkel kellene biztosítanunk, az elképesztő mértékben megterhelné a környezet, a lakosok szervezetét. Januárban a szmogriadó
országszerte egy kis betekintést engedett a fosszilis
energiaforrások problémáiba – pedig a háztartások
átmeneti kibocsátása nem összemérhető azzal a szen�nyezéssel, amit egy ipari üzem képes állandó jelleggel okozni. Innen nézve az atomerőmű mindannyiunk
egészségének egyik letéteményese.
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Munkahelyi egészség:

különleges figyelem egy különleges üzemben
Krausz Attila | Fotó: Bodajki Ákos, Juhász Luca, internet
Lassan egy évtizede már annak, hogy új belépő munkavállalóként, egy őszi reggelen jelentkeztem az
atomerőmű 1. számú orvosi rendelőjében alkalmassági vizsgálatra. Számomra nem kis meglepetést
okozott az az alaposság, amivel a vizsgálatok során találkoztam, hiszen korábbi munkahelyemen néhány alapvető fizikai vizsgálat, valamint vérnyomásmérést követően már az alkalmasságot igazoló papírral a kezemben távozhattam a rendelőből. Az itt eltöltött évek során személyesen is megismerkedhettem a Paksi Atomerőmű által biztosított, széles körű foglalkozás-egészségügyi ellátással, valamint
a testi-lelki egészséget szem előtt tartó munkahelyi egészségfejlesztő rendszerrel.
„Valamennyi munkáltatónak a
munkavállaló felvétele előtt orvosi vizsgálatra kell küldenie a
munkavállalót, amelyet bizonyos

időközönként szükséges megismételni” – tudtam meg dr. Brázay
Lászlótól, az atomerőmű munkatársainak foglalkozás-egészség-

ügyi ellátásáért felelős NukleoMed Kft. ügyvezető igazgatójától.
A vonatkozó rendelet részletesen
szabályozza, hogy milyen szem-
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pontrendszer szerint, mely vizsgálatokat kell elvégezni egy munkavállaló adott munkakörbe lépése
esetén. A Paksi Atomerőműben
dolgozók esetében a vizsgálatok
köre azonban jóval szélesebb a
szabályozásban leírtaknál.
Az alapvizsgálat tartalmaz vérnyomás-, pulzus-, testsúly- és
testmagasságmérést, ezt egészíti
ki a máj-és vesefunkciót, illetve a
vérképet vizsgáló laborvizsgálat.
A megfelelő besorolás és a vizsgálatok elvégzése mind a munkavállaló, mind pedig a munkáltató
számára fontos. Az egyén fel tud
készülni a munkája során őt érő
káros hatásokra, és ekkor meghatározzák azokat a kereteket, amelyek mellett a munkáját végezheti.
A munkáltató számára pedig lehetőség adódik az alkalmatlanság
kiszűrésére. Fontos megjegyezni, hogy a munkáltató számára
az egyik legfontosabb feladat az
egészségkárosodás elkerülése.

Brázay doktor kiemelte: „A Nuk
leo-Med Kft. által biztosított
szolgáltatások sok esetben jóval
túlmutatnak a hagyományos foglalkozás-egészségügyi szolgáltatások körén. A Paksi Atomerőműben mindenkinek évente részt kell
venni az időszakos orvosi vizsgálatokon. Az eredményeket informatikai alkalmazás segítségével
dolgozzuk fel és tároljuk, ennek
segítségével adott személy esetén lehetőség van arra, hogy több
évre visszamenőleg összehasonlítsuk, elemezzük a mért értékeket, ez pedig alapot szolgáltathat
az orvos kollégák számára életmód-tanácsadásra is. E funkció
segítségével az elmúlt évek során
sikerült korai stádiumban kiszűrni
cukorbetegséget, magas vérnyomást, máj-, vese-, pajzsmirigyrendellenességeket is.”
Ezenkívül
szívstresszmérésre,
szívizomállapot-mérésre és tumormarker-vizsgálatra, terheléses
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EKG- és pajzsmirigyvizsgálatra is
lehetőség van térítés ellenében,
akár egészségpénztári elszámolással is. Munkánk során a fentieken túl ellátunk sürgős eseteket,
alkohol- és drogszűrést, végzünk
munkahelyi higiénés vizsgálatokat, valamint közreműködünk az
egészségmegőrzést
támogató
aktivitásokban is.
„A Nukleo-Med a 2015-ben kiírt
közbeszerzési eljárás keretében
5 év időtartamra elnyerte az üzemi területen történő foglalkozásegészségügyi szolgáltatás lehetőségét, ez azonban nem jelenti
azt, hogy ne keresnénk újabb lehetőségeket az ellátás további
fejlesztésére” – mondja dr. Brázay
László. „A közeljövőben szeretnénk az időszakos orvosi vizsgálatok során esetenként jelentkező hosszabb várakozási időt egy
online regisztrációs jelentkezési
felület kialakításával csökkenteni. További tervünk, hogy a pécsi
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klinika támogatásával információs
tableteket helyezünk ki a várótérben. Ezek segítségével az érdeklődők egy, a dohányzási szokásokat, a tüdőbetegségek családban
történő előfordulását, valamint
a munkahelyen jelentkező káros
hatásokat felmérő kérdőívet tölthetnek ki. A válaszok alapján a
program tanáccsal látja el a kitöltőt, szükség esetén szakorvos felkeresését javasolja. Igény esetén
alacsony sugárdózisú CT-felvétel
készülne, amivel a korai stádiumban lévő tüdőrák jó eséllyel kiszűrhető lenne.”
A kollégák egészségi állapotát illetően Brázay doktor elmondta:
az Paksi Atomerőműben dolgozók
státusza hasonló a magyar lakosság statisztikai adataihoz, azzal a
különbséggel, hogy a rendszeres
szűrővizsgálatoknak köszönhetően egyes betegségekre (pl.: magas vérnyomás, cukorbetegség,
rizikófaktorok) korábban fény derül. A dohányzás terén jobbak a
statisztikai adatok az országosnál,
amelynek a nem dohányzók védelmében született törvény szigorú betartása mellett az egészségtudatosabb életmód is oka lehet.
A Nukleo-Med Kft. által biztosított ellátás a vállalatnál elérhető
egészségügyi szolgáltatásoknak
csak egy részét fedi le. Lászlóné
Németh Ilona munka- és személyügyi osztályvezető tájékoztatása szerint a palettát kiegészítik a
Medicover egészségbiztosítónál
igényelhető ellátások, amelyek
tanácsadás mellett szűrővizsgálatokat,
laborvizsgálatokat,
járóbeteg-ellátást és diagnosztikai
vizsgálatok széles körét biztosítják
a munkatársak számára. Ezeket a
paksi klinikán, illetve a budapesti
klinikákon vehetik igénybe a biztosítottak. Emellett például a Tolna
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Megyei Balassa János Kórház és
az erőmű között létrejött vállalkozási szerződés alapján a kórház az
dolgozók és közeli hozzátartozóik
részére emelt szintű fekvőbetegellátást biztosít.
A lelki egészség – pontosabban
a kiegyensúlyozott lelkiállapot
érdekében – pszichológiai ellátórendszert is működtet a Paksi
Atomerőmű. Szatmári Szilvia munka- és szervezeti szakpszichológus ennek kapcsán elmondta:
„Az atomerőműnél törvényi előírás és belső eljárásrend alapján
különböző típusú vizsgálatokat
végzünk. A belépést megelőző
vizsgálat célja annak feltárása,
hogy a jelentkező esetén léteznek-e olyan sajátosságok, kóros
pszichés elváltozások, amelyek
biztonsági kockázatot jelenthetnek egy veszélyes üzem műkö-

A Paksi Atomerőmű egészséghez
kapcsolódó díjai, kitüntetései:
2007 – Legjobb női munkahely 2. helyezés
– Részvétel a „Move Europe – Egészséges munkavállaló
az egészséges munkahelyen” elnevezésű programon
2009 Szívbarát munkahely 2. hely
2011 „Legegészségesebb munkahely” különdíj
2012 Családbarát munkahely
2013 Kerékpárosbarát munkahely 2013
2014 Családbarát vállalat 1. hely
2015 Családbarát munkahely 1. hely
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dése esetén. A társaságunknál
alkalmazott tesztek, pszichológiai
eljárások esetén fókuszpontban a
pszichés állapot, a személyiség, az
intellektus és a viselkedés vizsgálata áll.
Az időszakos munkapszichológiai állapotfelmérésre a hatósági jogosító vizsgához, a kiemelt
társasági jogosító vizsgához és

a társasági jogosító vizsgához
kötött munkakörök esetén kerül
sor. Ennek során cél a kollégák
munkaképességét
befolyásoló
pszichológiai jellemzők egy adott
időszakra vonatkozó felmérése,
az eredmények alapján a pszichés
állapot pszichológiai szempontú
minősítése, valamint a munkaképesség és a mentális egészség

megőrzését, fejlesztését támogató pszichológiai tanácsadás biztosítása. Erre háromévente kerül
sor.
Soron kívüli pszichológiai állapotfelmérést egyedi jellegű esetekben végzünk, ennek célja a
munkaképesség
pszichológiai
szempontú minősítése és jövőbeni alakulásának prognosztizálása.
Ilyen eset lehet akár a munkavégzés közben megélt trauma is, ez
esetben a hatásokat vizsgáljuk, és
szükség esetén a későbbiekben
segítjük az érintettet a trauma feldolgozásában.
Természetesen lehetőség van
arra is, hogy egyéni tanácsadás
céljával keressenek fel minket a
kollégák. A mentálhigiénés és
pszichoterápiás szaktanácsadásra
munkahelyi, családi, egyéni krízishelyzetek, problémák esetén
kerül sor. A tanácsadás helyszíne
az Egészségközpont e célra kialakított helyisége.”
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Egészségkuckó
idei programjai:
• Starline scanner vizsgálat
• hangfürdő és masszázs
• gyógytorna
• pilates
• jóga
• gym stick
• kismamaklub
• pszichoterápiás
tanácsadás
• Egészségkuckó-táborok
gyerekeknek
• Adventi Egészségkuckó
és koncert
• előadások mindennapi
pszichológiai témákban
Szatmári Szilvia
vezetésével
„Az utóbbi időben mind több
szakterület keresi fel a munkaügyi
szervezetet különböző típusú tréningigénnyel” – folytatja Szilvia a
tendenciákat firtató kérdésemre
válaszolva. „Ez egyrészt jelzi, hogy
egyre inkább elfogadottá válik a
pszichológiai módszerek szervezeti alkalmazása, másrészt számunkra is jelzés lehet, hogy szükségessé
válhat e programok rendszerszintű kezelése. Általánosságban is
elmondható, hogy a pszichológiai kultúra lassacskán beépül a
tudatunkba, egyén és szervezet
szintjén egyaránt. Az emberek fel-

ismerik, hogy e tudomány eszközként szolgálhat nemcsak meglévő
probléma kezelésére, hanem a
megelőzésben, a problémamegoldó képesség fejlesztésében is
kiemelt szerepe lehet. A gyakorlat
azt mutatja, hogy a kollégák igénylik a támogatást a munkahelyen
kívüli szerepek ellátásához is, ezt
támasztja alá a korábbi időszakban biztosított foglalkozások, konzultációk (önismereti csoportok,
egyéni stresszkezelési technikák,
szülők iskolája) népszerűsége. Külön öröm egy pszichológus számára, amikor az egyén nemcsak
a problémájával keresi fel, hanem
egy őt ért pozitív élményről számol
be, amelynek eléréséhez a szakember segítsége is hozzájárult.”
A kollégák lelki egészségére kitérve Szilvia elmondta: a vizsgálatok
eredményei azt mutatják, hogy
munkavállalóink túlnyomó többsége pszichésen kiegyensúlyozott,
a munkavégzéshez megfelelő állapottal rendelkezik. Ugyanakkor
az elmúlt években növekedett a
kiégési szindróma kockázata, a
munkahelyi stresszorok hatása
tetten érhető. A stressz napjaink
felgyorsult életritmusának sajnálatos velejárója. A klasszikus családi minta és az általa biztosított
védőháló gazdasági szempontok
miatt csökkenő mértékben tudja
betölteni ezt a támogató funkciót.
E hatásokat nem szabad figyelmen kívül hagynunk, fontos, hogy
időben felismerjük a probléma
meglétét, és fektessünk hangsúlyt
ennek kezelésére.
Testi és lelki problémáink, a minket érő stresszhatások kezelése
kiemelten fontos, erre Szilvia és
Brázay doktor úr egyaránt felhívta
a figyelmem. Beszélgetéseink során mindketten kiemelték azoknak
a munkahelyi egészségfejlesztő
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programoknak a jelentőségét,
amelyek elsősorban az Egészségközpontban érhetőek el a munkavállalók számára.
„Stresszkezelési technikák, egészségnevelő, ismeretközlő előadások, relaxációs technikák elsajátítása, személyre szabott egyéni
táplálkozási tanácsadás, Egészségkuckó-foglalkozás gyermekek
számára, egészségnapok. Csak
néhány program mely az érdeklődők számára rendelkezésre áll
– sorolja az egészségfejlesztő tevékenységek egy részét Somogyi
László, a tevékenységet koordináló Személyzetfejlesztési Csoport
munkatársa. Az Egészségközpont
2006-os létrehozásával a cégvezetés olyan támogató környezetet
kívánt biztosítani, amely hozzájárul az a munkavállalók és hozzátartozóik életminőségének fejlesztéséhez. A helyszínt a Budapesti
Műszaki Egyetem Ergonómia és
Pszichológia Tanszék szakembereinek közreműködésével alakították ki az ESZI főiskolai épületében.
A programokat az erőműben felmért igényekre és a pszichológiai
állapotfelmérés
eredményeire
alapozva alakítják ki.
„A pszichológiai kultúra és vizsgálatok fejlesztése kiemelt fontosságú az Egészségközpont
számára” – hangsúlyozza Somogyi László. „A közelmúltban új mérőeszközöket vásároltunk – Bogen–Lipmann-kalitka,
mikromanipulációs tremorméter,
kézkoordináció-vizsgáló, biofeed
back készülék, logikai piramis –,
amelyek lehetővé teszik az eddigieknél specifikusabb vizsgálatokat
a munkatársak pszichés állapotát
illetően. Tevékenységünk során
folyamatosan keressük azokat a
területeket, ahol további fejlődési
potenciált látunk.
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„Hittel, szeretettel, reménnyel
lehet csak dolgozni”
Schreiner István | Fotó: Bodajki Ákos, Atomerőmű Mentőszolgálat
Kevés olyan tapasztalt orvossal találkoztam, mint dr. Szvitán Gábor, az Atomerőmű Mentőszolgálat vezetője. Emberi életeket ment, elkötelezte magát az életminőség javítása mellett, és közben energiáját nem
kímélve oktatja a sürgősségi betegellátást. A szakmai csúcsairól és mélységeiről beszélgettünk vele, és
arról, hogyan tudja mindezt hatalmas életkedvvel megvalósítani.
–– Mi az a szakmai szépség, ami
Téged a pályán tart? Mitől szép ez
a szakma?
–– Mitől szép? Az egésztől. Nem
tudnám lebontani. Nyilván attól
szép, hogy az ember sokat tanult
és tanul folyamatosan, mert ugye
ez nem úgy van, hogy 6 évet elvé-

geztünk, és utána a babérjainkon
üldögélünk, hanem akkor még
szakvizsgát teszünk, és a szakvizsga után pedig folyamatosan
képezzük magunkat azért, hogy
jobbak, naprakészek legyünk a
jelenlegi tudományokból is, és
alkalmazzuk azokat az elveket,

amiket a gyakorlatban szükséges
végrehajtanunk. A lendületet, az
erőt az adja, hogyha látjuk, hogy
sikerül megmenteni egy beteget,
sikerül felfedezni egy betegségét,
sikerül azon javítani, és a beteget
meggyógyítani. Az ilyen dolgokról, mint az újraélesztés sikeressé-
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ge, ami ritka beavatkozás, nem is
beszélve.
–– Neked volt sikeres újraélesztésed?
–– Igen, sok volt.
–– A praxisodban mi adta a legnagyobb sikerélményt, mi volt a legmeghatóbb pillanatod?
–– Havonta van ilyen… Nem
tudnék egyet kiemelni. Volt sok
olyan dolog, ami lendületet ad:
egy szülésvezetés, egy súlyos,
életveszélyes allergiás reakció ellátása, tömeges balesetnél egy
kárhelyparancsnoki teendő, a
betegek koordinálása, ellátása,
egy szívinfarktus, amikor a beteg
tényleg a halál mezsgyéjén jár, és
sikerül onnan őt visszahozni, ezek
mind a szépségei. De ha csak egy
betegséget felfedezek valakinél,
aki nem tudja, hogy mi a baja, és
ezt sikerül meggyógyítanom, vagy

a gyógyítás megfelelő útjára terelnem, már az is egy eredmény.
Ez egy mindennap sikeres szakma
lehet. Persze vannak dolgok, amiken nem tudunk segíteni, az letör
bennünket egy kicsit, vagy szomorúvá tesz. Van, amikor a betegség
jellege nem engedi meg, hogy
tudjunk segíteni, egy végzetes
baleset, egy súlyos alapbetegség,
egy rákos betegség végstádiuma,
amit a Jóisten elrendel, azt mi nem
tudjuk felülírni.
–– Az éremnek két oldala van,
említetted a szakma szépségeit,
másrészt viszont sokszor halljuk,
hogy kiégnek az orvosok, sok
szenvedést látnak. Ezeket a látványokat, ezeket a sikertelenségeket, a tragikus életeket fel kell
dolgozni. Te hogy állsz ezzel a kérdéssel? Mit teszel azért, hogy ezt
tudd kezelni?
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–– Abszolút megérint. Azt szoktam mondani, hogy minden esetet
fel kell dolgozni, ami bennünk nyomot hagy. Amikor megtörténik az
eset, és megérint bennünket lelkileg, fel kell dolgoznunk, és le kell
zárnunk egy befőttes üvegbe, és
azt el kell tennünk a lelkünk polcára. Ami azt jelenti, hogy lezártuk az
ügyet magunkban, de ott van valahol, és tudjuk, hogy hol van. Nem
tudjuk meg nem történtté tenni,
de ha nem zárjuk le, az a kiégéshez
vezető egyik út.
A másik a túlterheltség, ami a kiégéshez vezethet. A túlterheltség és a reménytelenség érzése,
amikor egy ügyeleti műszakban
ránk zúdul a betegek garmada, és
hiányos az orvosi és a nővéri sor.
Akkor nagyon nehéz uralni ezeket
a helyzeteket, de ezt is meg kell tanulni kezelni.

12

Egészség&energia

Pozitív életszemlélettel, hittel,
szeretettel, reménnyel, csak ezzel
lehet dolgozni és a betegekhez
fordulni. Ez ad erőt ahhoz, hogy
túl tudjuk magunkat tenni ezeken a
nehézségeken.
–– Ha a tűzoltóknak tömeges balesethez kell vonulniuk, ahol roncsolásos sérülteket kell ellátni és kimenteni, akkor ajánlanak fel nekik
pszichológusi segítséget. Nektek,
orvosoknak van ilyen lehetőségetek, hogy esetleg mentálhigiénés
szakemberhez fordulhattok?
–– Az Országos Mentőszolgálatnál konkréten van ilyen lehetőség,
ha foglalkoztatja az illetőt az ügy,
ha nem tud tőle szabadulni, ha
felébred éjjel, és nem tud aludni,
akkor megvan a lehetőség, hogy
pszichológus segítségét vegye
igénybe.
–– Dolgozol sürgősségi orvosként,
mentősként, az Atomerőmű Mentőszolgálat szakmai vezetése is a Te
feladatod. Nem sok ez egy kicsit?

A család hogy viseli? Hogy tudsz
velük kompromisszumot kötni?
–– Alakulása óta dolgozom az
Atomerőmű
Mentőszolgálatnál.
Pécsen a mentőknél voltam állomásvezető, aztán Kaposvárra költöztem. A mentőknél rohamkocsin
és gyermek-MOK-on, valamint a
kaposvári sürgősségi osztályon
dolgozom. 7 évig helikoptereztem
is, de ez most már nem fér bele.
Az igazság az, hogy amíg fiatal az
ember, addig sokat dolgozik, és
két végén égeti a gyertyát. Egy
idő után rá kell jönni, hogy ez a
család rovására mehet, megy. Éppen ezért ma már nem dolgozom
sokkal többet egy átlagembernél.
Egy átlagember mondjuk, 170 órát
dolgozik egy hónapban, én 180200 órát, mindennel együtt. Ha
úgy tetszik, akkor nincs főállásom,
hanem sok mellékállásom van.
Egyébként a kiégésről volt szó: ez
a kiégés ellen az egyik legjobb
orvosság, hogy nem egy helyen,

nem egyféle problémával dolgozom, hanem több helyen, többféle problémát látva. Változatos
a munkám, ugyanakkor ez ad egy
kis nehézséget is, mert mindenütt
a legjobbat nyújtani és megfelelni,
ez pluszenergiákat igényel. Ugyanakkor a sok lábon állás, a sokféle
tevékenység az, ami plusztöltetet
ad napról napra. Ha jövök dolgozni
bármelyik munkahelyemre, akkor
örömmel jövök. Így a családomra
is jut idő, mert ebből a 200 órának
egy része éjszaka, tehát nappal
foglalkozhatom a családommal.
–– Hobbi? Mit csinál egy orvos a
szabadidejében?
–– Igyekszem heti háromszor egy
órában sportolni, most leginkább
ez a hobbim. Úszok, futok, kerékpározok. Illetve a hobbim a bútorkészítés lenne, de most nincs műhelyem, úgyhogy azt nem tudom
gyakorolni. Nagyon szeretek fával
dolgozni. Fotózni is szeretek. Szeretem a jó képeket.
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–– Minden évben beszámolsz a
mentőszolgálat éves tevékenységéről. Én láttam ezt a beszámolót,
láttam egy csomó számot, grafikont, ami az olvasóknak nyilván
nem sokat mond. Néhány szóban
össze tudnád foglalni, hogy működik ez a mentőszolgálat? Illetve
még egy kérdés: hogy látod, ugye
immár 12 éve működik az Atomerőmű Mentőszolgálat, megismerték az emberek az itteni szolgáltatásokat? Mennyire veszik igénybe
ezeket?
–– Amit az Atomerőmű Mentőszolgálat tud, az az, hogy a nap 24 órájában magas szakmai színvonalon
képviseli a mentést az erőmű területén, illetve az Országos Mentőszolgálattal történt megállapodás
alapján az erőmű 15 km-es körzetében nagy egészségügyi válsághelyzet esetén igénybe vehető a
szolgálat is. Úgy gondolom, hogy
az atomerőmű vezetése 2005-ben
deklarálta, hogy az egészség érték számára, és ezt az Atomerőmű
Mentőszolgálat működésével demonstrálta is. A dolgozók többsége megismerte, igénybe is veszi
a mentőszolgálatot, nyilvánvalóan
balesetek, sérülések, rosszullétek
kapcsán hívják a mentőt. Van egykét eset, amikor a betegek még
az üzemegészségügyi szolgálatot
keresik fel az akut egészségügyi
problémájukkal, de velük közösen szeretnénk azt elérni, hogy az
akut egészségügyi helyzetekben a
mentőhöz forduljanak, és mi lássuk
el az ilyen eseteket.
Úgy látom, hogy ez a mentőszolgálat működésében, felépítésében példaértékű az országban is.
A mentő felszereltsége az országban az egyik legjobb, az orvosok,
mentőtisztek pedig napi rutinnal
rendelkeznek, hiszen az Országos
Mentőszolgálatnál is vonulnak. Azt

gondolom, hogy ez magas színvonalú ellátást biztosít a területen
dolgozók részére.
–– Volt egy légből kapott ötletem.
Lefelé találkoztam két hölggyel,
akik kérdezték, hova megyek?
Mondtam, hogy megyek a doktor
úrhoz riportot készíteni. Mindegyikük feltehetett egy kérdést. Egyikük azt kérdezte, hogy hova tennéd
a magyar egészségügy helyzetét a
világon?
–– Válaszolnék rá, ha tudnék, de
nem teljesen ismerem, hogy a világban milyen a helyzet. Azt tudom, hogy az Országos Mentőszolgálat és ezáltal az Atomerőmű
Mentőszolgálat is magas szakmai
színvonalat képvisel a világ mentésében. Nagyon sokféle mentési
típus van a világban. Van ahol, a
mentőautón csak egy jól képzett
paramedikus és egy gépkocsivezető dolgozik, máshol a mentő riasztásakor, ha kell, orvos is megy a
helyszínre. Magyarországon men-
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tőtiszt, illetve mentőorvos van a
gépkocsin, ami egy magasabb,
sokkal kifinomultabb ellátást tesz
lehetővé. Azt gondolom, hogy ez
hungarikum, amit ugyanúgy meg
kellene őrizni, mint a védőnői szolgálatot.
–– Egy jóvágású orvos hogyan tud
ellenállni a nővéreknek?
–– Családos vagyok, otthon vár
egy doktornő, 4 gyönyörű gyermekem van, akiket szeretek.
–– Esetleg van-e még valami, amit
el szeretnél mondani?
–– Nem beszéltünk róla, de az
egyik kedvenc munkám, már-már
hobbim az oktatás. Laikusoktól a
végzett orvosokig szívesen adom
át a tudásomat. Szeretem, ha valahol megnyilvánulhatok, akkor
adok is valami hasznos információt
a hallgatóságnak, az olvasóknak.
Egy esetet szeretnék elmesélni:
Egy pécsi férfi a munkahelyén
egy nagyon erős visszeres vérzést
tapasztalt a lábszárán. Egy bőséges vérzés mindenképpen ijesztő. A kollégái mentőt hívtak, amit
nagyon jól tettek, és valahonnan
előkerült egy fürdőköpenyöv, amivel elszorították a combját, ezt
már nem jól tették. Ezzel azt érték
el, hogy a visszeres visszaáramlás
megállt, viszont az ütőeres beáramlás a lábba megtartott volt,
így gyakorlatilag kivéreztették a
szegény embert mire kiérkeztünk a
mentővel. Nem kellett volna mást
tenniük, minthogy valamilyen gézt
vagy tiszta textíliát erősen rászorítanak a vérző területre. Ennek a
betegnek aztán elég hosszadalmas műveletekkel kellett infúziót
adni, sebét ellátni. A kórházban
vért is kapott. Egy egyszerű esetből így lett egy bonyolult. Csak azt
kell tenni, ha valami nagyon vérzik,
ott nagyon kell nyomni, és hívni a
mentőt.
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A valós kockázat nem az atomerőmű
Hárfás Zsolt | Fotó: internet
A nukleáris alapú villamosenergia-termeléssel
kapcsolatban
gyakran felmerül a „nukleáris
kockázat” mint kritikus tényező,
hiszen az atomenergia társadalmi megítélése szempontjából
leginkább a súlyos nukleáris
balesetektől való belső félelem
dominál.
Ugyanakkor hozzá kell tenni azt
is, hogy kockázata mindennek
van, kockázatözönben élünk, így
a gépjárművekkel való közlekedés, a sport, az építkezések, de az
otthonunk is számos kockázatot
rejthet magában. Ezekkel a kockázatokkal együtt kell tudni élni,
hiszen szorosan a mindennapi
életünkhöz tartoznak. Sajnálatos
módon hazánkban, a Központi
Statisztikai Hivatal adatai szerint,
2015-ben 585, 2016 I-III. negyedévében 395 ember halt meg köz-

lekedési baleset következtében, a
közlekedést pedig természetesen
senki nem kívánja betiltani. Hasonló a helyzet a repüléssel is. Az
atomenergia mellett alapvetően
ez a második olyan dolog, amelyben az emberek egy része jelentős kockázatot lát, fél tőle. Éppen
ezért, ha a globális repüléseket és
azon belül a repülőgép-baleseteket nézzük, akkor az Aviation
Safety Network adatai szerint
2015 az egyik legbiztonságosabb
év volt a repülés történetében, hiszen „csak” 16 halálos kimenetelű
baleset történt, amelyben 560-an
vesztették életüket (a 2016. évi
hivatalos adatok még nem állnak
rendelkezésre).
A mindennapi életünkben a közlekedés mellett természetesnek
vesszük a villamos energia folyamatos rendelkezésre állását,
de azt meg is kell tudni termelni,

hiszen az „áram nem a konnektorból” jön. 2015-ben a globális
villamosenergia-termelés
közel
24 000 TWh, ebből a nukleáris
alapú termelés részaránya a 30
atomenergiát használó országban
2441 TWh-ra adódott. Az Európai
Unió atomenergia-dominanciája
ennél nagyobb, hiszen 2015-ben
az összes villamosenergia-termelés 26%-át az atomerőművek biztosították. A fejlődéshez minden
fejlett országban villamos energiára van szükség, emellett pedig a
klímavédelmi, ellátásbiztonsági és
versenyképességi követelményeket is teljesíteni kell. A célok elérésének az atomenergia az egyik
legfontosabb pillére.
Az egyes energiatermelési módok által előállított villamos energiára (TWh) vonatkoztatva már
több felmérés is készült annak
érdekében, hogy maga a terme-
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lés a teljes üzemanyagciklus (bányászat, kitermelés, finomítás,
szállítás, villamosenergia-termelés, hulladékelhelyezés) esetén
milyen kockázatokat is hordoz,
azaz mennyi halálos áldozattal
jár. A nukleáris üzemanyagciklus
természetesen magába foglalja
– az energiatermelésen kívül – az
uránércbányászatot, a tárolást, a
konverziót, a dúsítást, az üzemanyaggyártást, az újrafeldolgozást
és a végső hulladékelhelyezést is.
Az ábra szakmai szemmel is megdöbbentő, hiszen láthatjuk, hogy
a villamosenergia-termelési módok közül például a szénerőművekhez 60, az olajhoz 36, a gázhoz
4, az atomenergiához pedig csak
kevesebb, mint 1 haláleset köthető 1 TWh termeléshez viszonyítva. Mindezek alapján pedig
megállapítható, hogy tényekre és
adatokra támaszkodva az atomenergiához messze a legkevesebb haláleset köthető, szemben
a széntüzeléssel. Ettől függetlenül
a társadalom arra érzékeny része
az atomenergiát érzi rendkívül veszélyes energiatermelési módnak,
azaz ez inkább egy szubjektív félelem, mint valós kockázat.
2016-ban az Euractiv által is publikált, négy környezetvédelmi
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szervezet összefogásában készített „Europe’s Dark Cload” című
tanulmány a széntüzelésű erőművek egy adott országon belüli és
országhatárokon átívelő hatásait
elemzi. A tanulmány megállapítja,
hogy az európai szénerőművek
általi összes kibocsátáshoz 2013ban 22 900 ember idő előtti halála,
valamint több tízezer szív- és tüdőbetegség is köthető. Európán belül Németországban – ahol „Zöld
Forradalmat” kiáltottak – van a

Az egyes energiatermelési módok kockázatai
(haláleset/TWh megtermelt villamos energia).
Forrás: nextbigfuture.com

legtöbb szénerőművek általi kibocsátáshoz köthető haláleset, hiszen évente átlagosan 3630 ember
hal meg a szénerőművek károsanyag-kibocsátása következtében.
A fentiek alapján az igazi kockázatot nem az atomerőművek jelentik, hanem a szénerőművek, hiszen már európai viszonylatban is
kimutatható, hogy a szénerőművi
kibocsátások miatt nagyon súlyos
egészségügyi következményekkel
kell számolni.

Támad a szmog
Januárban országszerte szmog
riadók nehezítették az életet.
A szálló por koncentrációjának jelentős növekedését – a
szerencsétlen
meteorológiai
viszonyok, a szélcsendes idő
mellett – azonban a közhiedelemmel ellentétben nem elsősorban a közlekedés vagy az
ipar okozza: a fővárosi önkormányzat tájékoztatása szerint a
szennyezés mintegy egyharmada a fával, szénnel, hulladékkal
tüzelő háztartásokból ered, míg
csupán egyhatoda a gépjárművekből. Téli szmog esetén ezért
előfordulhat, hogy a szennyezés

a kis forgalmú, családi házas
övezetekben nagyobb.
A szmog egészségügyi kockázatai jelentősek lehetnek, különösen az idősek, betegek,
gyerekek esetében. A szálló por
izgatja a szem kötőhártyáját, a
felső légutak nyálkahártyáját,
köhögést és nehézlégzést válthat ki, majd a tüdőben felszívódva gyulladásos folyamatot
indíthat el. Asztma és krónikus
légcsőhurut miatt ilyenkor többen fordulnak orvoshoz, valamint nő a szív- és érrendszeri
megbetegedések száma.

16

egészség&Energia

A rejtélyes hormesis-elmélet
Szerbin Pável | Fotó: internet
Az ionizáló sugárzás biológiai hatásait nem egyértelműen ítéli meg a tudományos közvélemény.
Az UNSCEAR és más nemzetközi szervezetek konzervatív álláspontja szerint a legkisebb dózisnak is van
negatív élettani hatása, a hatás egyenesen arányos a dózissal. Azonban a tudósok egy része a kis dózisokat
nemhogy károsnak, hanem hasznosnak ítéli. Az általuk vallott ún. „hormesis” (hormone-like stimulating
effects) elmélet szerint a kis dózisú ionizáló sugárzásnak biopozitív, serkentő hatása van, és a káros jelenségek csak nagyobb dózisok esetén, egy bizonyos küszöbdózis elérése fölött jelentkeznek. Az elmélet
hívei azt vallják, hogy az ionizáló sugárzás jelenléte elengedhetetlen feltétele az élő szervezetek normális
működésének, de egészségi kockázata legalábbis nem olyan nagy, mint azt a főbb nemzetközi sugárvédelmi társaságok ajánlásai állítják. Japánban a hormesis-kutatásoknak külön központja is van.

Állatkísérletekben már több alkalommal sikerült kimutatni a kis
dózisú sugárzás pozitív hatásait,
vagy legalábbis léteznek olyan
eredmények, amelyek kétségessé
teszik a lineáris dózishatás-összefüggés alkalmazhatóságát a kis
dózisok tartományában. Nagyon
érdekes, hogy létezik a humán
csoportokon végzett vizsgálatoknak is alternatív interpretációja,

amely a kis dózisú ionizáló sugárzás jótékony élettani hatásait
véli bizonyítva látni. Pl. nukleáris
létesítmények dolgozói körében
az USA-ban elvégzett epidemiológiai vizsgálatok kimutatták,
hogy egyetlen ráktípus jelzett pozitív korrelációt a dózissal, a többi
rákhalálozás és a leukémia okozta
halálozás kisebb volt, mint más,
nem sugárveszélyes munkahelye-

ken dolgozók esetében. A Bikini
korallzátonyon végzett atomfegyver-kísérletek hosszú távú egészségi hatásait vizsgálva kimutatták,
hogy a sugárzást elszenvedett
emberek rákkockázata nem volt
szignifikánsan nagyobb, mint a
kontrollcsoportban. 1954-ben 23
japán halász szenvedett nagyobb
dózist egy hidrogénbomba-robbantást követő radioaktív kihullás
következtében. A csoport valamennyi tagja sugárbetegséget
kapott, ennek ellenére a következő 25 évben egyikük sem hunyt el
rákos daganat miatt. A hiroshimai
és nagaszaki atombomba-robbantások túlélőinek körében végzett élettartam-vizsgálatok során
(Life Span Study) az elszenvedett
dózisok részletesebb analízise
kimutatta, hogy a kis és közepes
dózistartományban (0,01-0,09 Gy)
kisebb volt a leukémiában és más
rosszindulatú daganatos betegségekben elhunytak aránya a robbanást túlélők, mint a kontrollcsoport tagjai között.
Földünkön léteznek olyan területek, amelyek természetes radioaktivitása sokkal nagyobb az
átlagosnál. Például Dél-Kínában,
Guangdong tartományban talál-
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ható olyan 74 000 lakosú terület,
ahol a természetes radioaktív sugárzás háromszorosa a világátlagnak. Az eredmények azt mutatták,
hogy a rosszindulatú daganatok
okozta lakossági halálozási arány
nem különbözik szignifikánsan
más, hasonló geológiai adottságú és gazdasági-egészségügyi
fejlettségű megyék halálozási
adataitól. Indiában, Kerala államban egy, az átlagosnál nagyobb
háttérsugárzású területen összehasonlították a rákos daganatok
előfordulásának gyakoriságát átlagos háttérsugárzású kontrollterület adataival. Negatív korrelációt tapasztaltak, csakúgy mint
korábban hasonló vizsgálatokban
az Egyesült Államokban és Japánban.
A hormesis-jelenség egyik élettani magyarázata lehet a kis dózisú sugárzás hatására az élő
szervezetben
megnövekedett
a szuperoxid-diszmutáz (SOD)
enzim aktivitása. A SOD felelős
a radioaktív sugárzás nyomán a
sejtben keletkező nagy reakcióképességű szabadgyökök semlegesítéséért, ilyenformán a kis dózisú
besugárzás feltételezhetően növeli a sejtek ellenállóképességét
a sugárzással szemben. Egy másik
vélemény szerint a hormesis a sejtek azon tulajdonságának következménye, hogy a sugársérülést
követően beindul a programozott
sejthalál – apoptosis − folyamata,
miután a sejtek további károsodások okozása nélkül egyszerűen
elpusztulnak. Manapság általánosan elfogadott tény, hogy szervezetünkben folyamatosan keletkeznek rosszindulatú sejtek, azonban
ezeket az immunrendszer kiiktatja.
Lehetséges, hogy ebbe a folyamatba segít bele a kis dózisú su-
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kérdést eldöntő bizonyítékokkal
– egészséges vagy káros-e a kis
dózisú ionizáló sugárzás.

gárzás, amikor szelektíven elpusztítja az elfajult sejteket, mivel azok
érzékenyebbek az ionizáló sugárzásra, mint a normális sejtek – ez
az alapja a sugárterápiának.

E sorok írója abban a megtiszteltetésben részesült, hogy egy
hiroshimai konferencián személyesen találkozhatott a hormesiselmélet apostolával, az amerikai
T. D. Luckey professzorral. Luckey
úr akkoriban a nyolcvanas éveiben
járt, elmondása szerint otthonában az ágya alatt egy jókora tórium ásványröggel aludt, és szemmel láthatóan kiváló egészségnek
örvendett…

Földünkön az élet a mainál kb. 10szer nagyobb háttérsugárzásszint
mellett jött létre. Kevéssé valószínű, hogy az evolúció során,
miután annyiféle hatáshoz sikerült alkalmazkodni az élő szervezeteknek, ne fejlődtek volna ki a
sugársérüléseket kijavító élettani
rendszerek. Ezek tevékenysége is
okozhatja a hormesis-jelenséget.

Az ábrán látható görbe nem egy valódi görbe, hanem egy hisztogram burkoló görbéje. A „biopozitív” hatás (serkentő hatás) akkor figyelhető meg,
ha a sugárzás mértéke egy jól meghatározott értéktartományon belülre
esik. A „bionegatív” hatás az adott tartományon kívülre eső dózis estén
jelentkezik.
Egészségügyi index
serkentő

1,2

károsító sugárzás

háttér

1,0
0,8
0,6

minimum

kóros

elégtelen

0,4
-2

-1

optimum

jellemző
0

1

maximum
túl nagy

elfogadható
2

3

halálos

4

5

6

Az egész testet ért besugárzás mértéke (relatív egység)

Ha az evolúción belül csak az emberré válás legutóbbi 3 millió évét
nézzük, akkor több mint százezer
humán generációt ért radioaktív
sugárzás. Ha logikusan belegondolunk, a háttérsugárzás nem igazán tekinthető károsnak, hiszen ha
így lenne, már kihalt volna az emberiség. Mindenesetre a jelenség
igen érdekes, és talán a következő
évek kutatásai szolgálnak majd a

Ajánlott linkek a témához:
https://en.wikipedia.org/wiki/
Radiation_hormesis
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
articles/PMC2477686/
https://www.efsa.europa.
eu/sites/default/files/event/
documentset/120614l-p09.pdf
http://www.radiation-hormesis.com/
modern-hormesis-scientists/
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Hufnágel Pisti sohasem létezett
Orbán Ottilia | Fotó: internet
„Január elsejétől fogyózok. Idén elseje nem hétfőre esett, csak ezért
nem kezdem el most a diétát. Vagy mégsem, nem, még van maradék
az ünnepekről, és utána elkezdem. Még csak ezt a pár szelet sütit
eszem meg, és holnaptól diéta.”
Ugye ismerős? Igaz, fogyókúrára
az év bármely szakában rászánhatod magad, de egy új év kezdete
mindig vonzó volt a nemes ügy érdekében, hogy fogyókúrás fogadalmakat tegyél.
A kutatók szerint életünk „leghizlalóbb” időszakai közé tartozik a
partnerünkkel való összeköltözés
és a házasság első néhány éve,
illetve a gyermekvállalás. A legjobb formánkat pedig az esküvőnk
előtti időszakban, illetve szerelmi
bánatot, szakítást követően hozzuk. Természetesen a karácsonyi
és a téli időszakra, meg úgy általánosságban az ünnepekre jellemző
átmeneti súlynövekedéseket sem
szabad elfelejteni. A nők jellemzően 28 éves életkorukban a legelégedettebbek testükkel, a legelégedetlenebbnek pedig a 30-as
éveik végén mondhatók. A néhány
kilós ingadozás teljesen normális.
Ez valójában úgy zajlik le, hogy
szinte észre sem vesszük. Amikor
már látványosan hízunk vagy fogyunk a normális testsúlyunkhoz
képest, az már nem ideális állapot.
A legtöbb, amit tehetünk azért,
hogy mindezt elkerüljük: stabil
életmód, azaz rendszeresség, kiegyensúlyozott táplálkozás és természetesen a sportolás.

Két felnőtt gyermek büszke édesanyja vagyok. Második gyermekem születése után pár hónappal
úgy gondoltam, hogy itt az ideje,
hogy női mivoltom újra előtérbe
kerüljön. Pakson felkerestem az
akkori legtrendibb ruhaboltot,
hogy jól bevásároljak magamnak.
A kedves eladó hölgy méla undorral végignézett rajtam, és közölte:
„ebben a méretben itt nincs ruha,
és nem is lesz!”. Hidegzuhanyként
ért ez a reakció, gyorsan megfordultam, hátra sem néztem, kirohantam az üzletből. Ismerős? Tisztában voltam vele, hogy van még
feladatom önmagammal… és van
bőven min dolgoznom… De ez…
Sokkot kaptam a szörnyű igazságtól. (Akkor úgy éreztem, igazság.)
Utána, ha jól emlékszem, már a
világ összes fogyókúráját és diétáját kipróbáltam. Több, kevesebb
sikerrel. „És ez valóban egy tuti
tipp!” – cseng a fülembe.
De kinek akarunk megfelelni?
Mik az elvárások velem szemben?
Hiszen két csodálatos gyermekem van, büszke vagyok rájuk és
magamra. Jól kellene éreznem
magam és élveznem a „megjelenésem” a világban. Gyönyörű
XS-es fotómodellek pózolnak az
újságok, magazinok címlapján, a

média is ezt közvetíti nekünk. Olvastam, hogy valahol a lányok már
8 évesen fogyókúráznak. Valami
itt elromlott, amit meg kell javítani. Tele van a környezetünk olyan
emberekkel, akik meg akarják nekünk mondani, hogy mi a trendi,
hogy kell kinéznünk. Mi pedig reménykedünk, hogy Hufnágel Pisti
eljön majd, mert neki mindegy, és
bármilyen kinézettel jó leszek neki,
mert így szeret. Aztán rádöbbenünk, hogy csupa Mézga Gézák
vesznek körül minket, és ők a legnagyobb kritikusaink.
Később az évek múlásával rájöttem, hogy ez az egész fogyókúraügy egy nagy lufi, amit mi saját
magunk fújtunk fel. De amit tudok
ma, amit eddig elértem az életemben, mindaz sokkal boldogabbá
tesz, mint hogy a méreteimen és
súlyomon aggódjak. Az egészség nem a fogyókúrával, hanem
a kiegyensúlyozott életmóddal
tartható fenn. Ugyan ki mondja, hogy csak az a tökéletes, amit
a magazinok címlapján látunk?
A való világban ami igazán fontos,
az a harmónia és önmagunk elfogadása. Persze ez nem azt jelenti,
hogy nem kell némely szokásodat
elhagynod, lefogynod, meghíznod, változnod vagy átalakulnod.
Élj egészségesen, de úgy, ahogy
neked tetszik! Ne várj Hufnágel
Pistire! Ne sanyargasd önmagad,
hanem találd meg a saját utadat,
és ahhoz tartsd magad.
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Tisztelet testnek és léleknek
Susán Janka | Fotó: Juhász Luca
Dr. Farkas Edina háziorvossal Domb utcai rendelőjében beszélgettem, ahol 2013 óta praktizál. A hozzá forduló betegek panaszaira a gyógyírt személyre szabottan próbálja megtalálni. Elmondása szerint az a legfontosabb, hogy figyeljünk a testünk jelzéseire, és alapvető a testsúlyunk normál tartományban tartása, mert az
elhízás komoly rizikófaktora számos szív- és érrendszeri problémának, daganatos betegségnek.
–– Melyek a jellemzői az egyes korosztályoknak egészségügyi szempontból? Vannak esetleg jellegzetesebb női problémák?
–– A 30-as éveiben sokakra jellemző, hogy súlyfelesleget szednek fel,
és majd a negyvenes éveikben kapnak esetleg észbe, hogy változtatni
kell ezen. A túlsúlyosság leküzdésénél először a mértéket kell megtanulni. Amikor ezt megbeszéljük,

akkor egy tányéron mindig meg
szoktam mutatni, hogy mennyi legyen rajta a hús és a köret, amin
gyakran meglepődnek.
A 40-eseknél jelentkeznek általában először a vérnyomás- és a
cukorproblémák. A legveszélyeztetettebbek az 50-esek és a menedzsertípus.
Kapcsolatban állok az erőművel, így
a betegeim éves szűrési eredmé-

nyeit megkapom. Ha valamilyen eltérést látok, akkor szólok, hogy valamit tenni kellene, beszéljük meg.
De ha valakit csak jogosítvány-hos�szabbításnál látok, akkor őt is elküldöm rutinvizsgálatokra, és kikérdezem az életmódjáról.
Az éves egészségügyi szűrés nagyon fontos. Érdemes mindenkinek
ellenőriztetni a vérképét, vérnyomását, menjen el tüdőszűrőre, hasi
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ultrahangra (ha pl. magas vérnyomása van) és szemészetre.
A nőkre jellemző, hogy nagyon
kevés vizet isznak, emiatt fáradékonyabbak, fejfájósabbak, feszültebbek, emésztési problémák
jelentkezhetnek. A pajzsmirigygyulladás szintén inkább női tünet,
amely nagyon gyakran pszichoszomatikus okokra vezethető vissza.
Ha van bizalma a betegnek, akkor
közösen felderíthetjük az okokat.
Ez a nagyon jó a háziorvosságban,
hogy körül tudjuk járni egy betegség körülményeit. A nők ügyesebben változnak, jól hasznosítják az
észrevételeket.
–– Vannak sikertörténetek?
–– A siker mindig a betegen múlik.
Én csak felvázolom a lehetőségeket, a megvalósítás már az ő feladata. A nők nagyobb hajlandóságot
mutatnak az életmódváltásra, ezért
inkább egy férfipéldát hozok. A betegem már olyan állapotban volt,
hogy cukorbetegségére és magas
vérnyomására gyógyszert kellett
szednie. Ekkor kezdett el többet
mozogni. Nem kellett ehhez futnia, hanem elég volt erősebb tempóban sétálnia, amely már meg
is izzasztotta. A gyakoriság és az
időtartam is fontos. Ő legalább hetente háromszor hosszan, 2-3 órát
sétált. Ennek az lett az eredménye,
hogy húsz kilót fogyott, és minden
gyógyszert el kellett venni tőle,
mert normalizálódtak az értékei.
–– Mennyire fontos ma az embereknek a betegségmegelőzés?
–– 30 és 50 között az emberek egyre jobban figyelnek magukra. Reneszánszát éli a sport, a betegeim
közül rengetegen mozognak. Egy
éve én is rendszeresen futok. Úgy
kezdtem, és ezt tudom ajánlani
másoknak is, hogy eleinte csak pár
száz métert futottam, aztán sétáltam. Kezdtem mondjuk kétszáz mé-

terrel, aztán séta, amíg rendeződött
a pulzusom. A rendszeresség révén
egyre hosszabbodtak a futási szakaszok, és most már tíz kilométernél tartok. Fontos, hogy odafigyeljünk futás közben a pulzusunkra,
nem szabad a korunknak megfelelő
maximum fölé menni, mert túlterheljük vele a szívünket, és inkább
ártunk, mint használunk. Érdemes
beszerezni egy pulzusmérőt. Ha
valaki fogyni is szeretne a futással,
nem csak az állóképességét növelni, no, akkor még inkább lényeges,
hogy megfelelő pulzusszámmal

fusson, abban a tempóban, amikor
leghatékonyabb a zsírégetés, és ez
nem a sprintelés, hanem annál lényegesen lassúbb tempó. Ezeknek
az értékeknek az interneten utána
lehet nézni.
A futás azért is jó, mert sportcipő
kell csak hozzá. A rendszerességen
van a hangsúly, mindenki meg tudja
találni a neki megfelelő időpontot.
Minimum a napot ki kell jelölni, és
ahhoz ragaszkodni. A képesség
mindenkiben ott van.
–– Ha valaki jelentős túlsúllyal rendelkezik, hogyan kezdjen mozogni?
–– Ilyen esetben kezdjen erőltetett
sétával, biciklizzen (akár szobabiciklin), ússzon. Egyre több embert
szoktam látni nordic walking botok-
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kal sétálni, aminek mindig nagyon
örülök, mert ez az idősebb korosztály számára is nagyszerű. Legjobb
kisebb társaságban, közös programként szervezni.
–– Mivel tudunk rásegíteni a mozgás mellett még az egészségmegőrzésre?
–– Aki vevő rá, annak el szoktam
mondani, hogy a szellemi táplálék is
nagyon fontos, mert minden fejben
dől el. Lecsillapítani is tudni kell az
elménket, mert a stressztől meg kell
szabadulni. Ez akkor működik jól, ha
van hitünk, és ebben mindenki meg
tudja találni a számára megfelelőt.
Amikor egy kimerült ember megérkezik hozzám, akkor megkeressük a
neki megfelelő gyógyuláshoz vezető utat, amellyel a munkájához, családi életéhez kapcsolódó stresszt
fel tudja dolgozni, mert a stressz
ezután is maradni fog, de az nem
mindegy, hogyan kezeli azt, hogyan
dolgozza fel.
–– Zárásképpen milyen jó tanácsot
tudnál adni a télvégi időszakra?
–– A D-vitamin bevitelére hívnám
fel mindenki figyelmét, amely azért
fontos, mert antioxidáns, az alapvető sejtműködéshez szükséges,
tumormegelőző hatású, a gyerekeknél a csontok képződésében
segít, a felnőtteknél pedig a csontritkulás megelőzésében. Jó hatással van az emésztésre, és immunerősítő. Felnőtteknél 30 éves kortól
mindenkinek ajánlom. Vannak már
hosszú hatású készítmények is,
amelyek szedése a felgyorsult életmódunkhoz alkalmazkodik.
A legfontosabbnak azt gondolom,
hogy tartsuk tiszteletben a testünket, adjuk meg azt, ami jár neki.
Értem ezalatt a jó minőségű táplálékot (a szellemit is), az elegendő alvást, a megfelelő mozgást, valamint
figyeljünk oda a jelekre, amelyeket
a testünk ad.
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Kényszer nélkül
Susán Janka, Lehmann Katalin | Fotó: Juhász Luca, Atomerőmű Tűzoltóság
Nagyné Szalai Melindát jógaoktatóként ismertem meg. Vegetáriánus életmódot folytat, 2014ben az Országos Vegetáriánus
Főzőverseny győztese volt. Azóta is rendszeresen tart főzőbemutatókat az Együtt a Parlagfű
Ellen Alapítvány szervezésében.
Ezek mellett fitoterapeuta és
dúla végzettsége van.

Étkezésről és mozgásról beszélgettünk, fókuszban tartva a női
egészségmegőrzést, hiszen Melinda is háromgyermekes anyuka.
–– Miért lettél vegetáriánus, kapcsolódik ehhez a jógázás? Hogyan
és mikor alakult ki nálad ez az életmód?
–– Én egy olyan családból jövök,
ahol húst hússal ettünk, szinte

köret nélkül, ami a hagyományos
étkezésnek is a legszélsőségesebb fajtája volt. 20 éves koromra
emiatt rendkívül rossz egészségi
állapotba kerültem. Másodtípusú
cukorbetegséget diagnosztizáltak
nálam, visszérgyulladásom volt,
gyakran szédültem, és PCOSszindróma alakult ki nálam (a női
ciklus nem megfelelő működése).
Azt éreztem, hogy változtatnom
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kell az életmódomon, és elkezdtem kísérletezni. Lecsökkentettem
a hús fogyasztását heti egy alkalomra, emellett lassan felszívódó
szénhidrátokat ettem, a cukrot
is minimalizáltam, szinte kiiktattam. Hamarosan az orvosi eredményeim egyre jobbak lettek, és
a beindult változást a megfelelő
jógagyakorlatokkal is segítettem.
A gyógyszereket hamarosan el is
hagyhattam.
7 évvel ezelőtt megpróbáltam az
életmódomon úgy változtatni,
hogy a PCOS-szindróma ellenére is sikerüljön a gyerekvállalás.
Ugyanazt a sémát vettem elő a
második és harmadik terhességemre készülve is. Lassan öt éve,
hogy áttértem a vegetáriánus életmódra.
Én nem mondom azt, hogy mindenkinek vegetáriánusnak kell
lennie, hanem mindenkinek meg
kell figyelnie, hogy mennyi húsfogyasztással tud ő jól élni, mert
ami most van, az senkinek sem jó.
Egyre több helyen születnek olyan
kimutatások, hogy a hús előállításához milyen sok energiát vonunk
el a földtől, mennyire megterheli a
környezetünket, amíg felneveljük
az állatokat, mert nagyon rövid idő
alatt szeretnék őket felnevelni.
A kisebb mértékű húsfogyasztásnál érdemes kitekinteni a vegetáriánus konyhára, jó ötleteket meríteni belőle, ezzel új színt vinni eddig
megszokott étkezésünkbe.
–– A jógázás mióta része a mindennapjaidnak?
–– Olyan tizenhárom éves lehettem, amikor egy téli időszakban
olyan mozgásformát kerestem,
amelyhez nem kell kimenni a hidegbe. Nagyon sokat jártam ekkoriban könyvtárba, és a könyvtárost kérdeztem meg, mit javasolna
nekem? Kezembe nyomott egy
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vastag könyvet, ami a jógáról szólt.
Először idegenkedve lapoztam át,
látva benne a kicsavart pózokban
lévő embereket, de aztán ahogy
kipróbáltam, éreztem milyen jó
hatással van rám. Azóta egyre
magasabb tudati szintre vittem,
egészen addig, amíg a betegségemet próbáltam a gyakorlatokkal meggyógyítani. A mozgás és a
táplálkozás kiegészítik egymást, és

mi lesz holnap, mit kell a következő
pillanatban tenniük. Elégedettség
tölti el őket, ami szintén jót tesz az
öngyógyító folyamatok beindításának. Én a jógát azért is szeretem,
mert nincs megfelelési kényszer
közben. Nincs az, hogy a másik
fekvőtámaszból hússzal többet
tud megcsinálni, vagy gyorsabban
fut le tíz kilométert. Mi fekvőtámaszból kettőt, esetleg négyet

ehhez szorosan kapcsolódik a szellem is. A bevitt táplálék sokkal jobban hasznosul a jóga által, illetve
jógázni is könnyebb, ha az ember
olyan ételeket eszik.
–– Sokan hallottak már a jógáról,
de nem igazán tudják, milyen módon hatnak ránk a gyakorlatok? Miért ajánlod a jógát?
–– Az emberek általában nem
azért jógáznak, mert tudják azt,
hogy 5 kilóval kevesebbek lesznek, hanem azért, mert utána jobban érzik magukat. Felszabadultak
lesznek, a feszültségek elillannak,
mert a gyakorlatok elvégzése után
egy ürességi állapotot érnek el.
Nem kattog az agyuk azon, hogy

végzünk, de azokba mindenki beleizzad, viszont a gyakorlatok alatt
a fókuszt mindenki saját magára
teszi. Tudatosítja magában, hogy
ebben a testben vagyok, ezt az
izomcsoportot dolgoztatom meg,
ezzel így haladok. Épp a múltkor
mesélte egy jógás házaspárom,
hogy amikor jóga után mentek
haza, csak csöndben ültek egymás
mellett az autóban, aztán egymásra nevettek, és tudták, hogy mit
érez a másik, milyen jól érzi magát
a másik is.
–– Ahogy idősödik az ember, az
ízületei egyre kötöttebbek lesznek. Nekem az a célom a jógával,
hogy ezen változtassak.
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–– Én azt tapasztalom, hogy már
egész fiatalon is korlátozódik a
gyerekek mozgása, és nem is kis
mértékben. Ez a beszűkülés nemcsak mozgás terén korlátozza őket
és minket, hanem szellemi szinten
is. Nem tud felszabadult lenni az
illető, hanem korlátok közé szorítja magát. Az lenne a jó, ha még
felnőttként is időnként gyereknek
éreznénk magunkat, ami alatt azt
értem, hogy legyenek pillanatok,
amikor önfeledten tudunk nevetni,
játszani.
–– Hogyan változik a testünk,
milyen jellemző életszakaszokat
különböztethetünk meg? Most
beszéljünk inkább a nőkről, mire
figyeljünk oda, hogy megőrizzük
frissességünket?
–– Az első huszonöt év mindenkinél a megalapozó szakasz, amikor
fel kell építeni a szervezetét. Ebben az időszakban áll be a hormonrendszerünk, nőiségünk alapja, hogy elkezdünk menstruálni,
és kialakul a női ciklusunk üteme,
jellege. Minden lánynak és nőnek
vezetni kellene egy ciklusnaplót,
amelybe nem csak az időpontot
jegyzi fel, hanem a ciklus jellemzőit. Érezte-e a ciklus közepét, milyen
esetleges fájdalmai voltak, milyen
volt a vérzés mennyisége? Ezek a
feljegyzések akkor is nagyon fontosak, ha valamilyen problémával
keressük fel a nőgyógyászt.
Ebben az időszakban kell beállítani az életformáját mindenkinek,
megtalálni azt a mozgást, amit
munka mellett is rendszeresen tud
végezni. Az étkezést tekintve a változatosságra kell törekedni.
A második huszonöt évre most
már azt mondhatjuk, hogy ez a
gyermekvállalás időszaka. Ekkor
fokozottan oda kell figyelni a szénhidrátokra, fehérjékre, zsírokra,
egyenletesen kell belőlük fogyasz-

Jógázó tűzoltók
Az atomerőműben dolgozó tűzoltók már több mint egy évtizede vesznek
részt rekreációs jógatréningen, amelyet évente kétszer, általában tavas�szal és ősszel a képzett jóga- és lovaskultúra-tanár, Páger István vezet.
Tűzoltóink állandóan magas stresszhelyzetnek vannak kitéve, így a felgyülemlett feszültségek oldása, az egészségtudatos életmód elsajátítása
az ő életükben is nagy fontossággal bír, amelyhez képzett oktatók bevonásával az Atomix Kft. a lehető legtöbb segítséget biztosítja.
Amint azt Páger Istvántól megtudtuk, a jóga elsajátítására gyakorlatilag
mindenki képes, legyen gyermek vagy idős, férfi vagy nő. Nincsenek életkori és nembeli korlátok; a jógaoktatók különféle csoportokkal foglalkoznak, még kisgyermekek számára is tartanak jógafoglalkozásokat.
– A jóga a test és a lélek egyensúlyát szolgálja, a jóga maga az élet. Egész
életünkben jógázunk, még ha nem is tudunk róla. Jógázunk, amikor a
háztartást vezetjük, amikor dolgozunk – mondja az erőműben is tréningeket vezető jógaoktató. – Vannak mozdulatok, gyakorlatok, amelyek
előmozdítanak bennünk pozitív folyamatokat, és ha ezeket megfelelően
alkalmazzuk, akár különféle testi és lelki tüneteket enyhíthetünk, gyógyíthatunk velük.
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tani. Nem arra kell törekedni, hogy
csont és bőr legyen az illető. Sokan panaszkodnak arra, hogy a hasuk alsó szakaszáról nem tudják leadni a zsírréteget. Ez nem véletlen
a gyermekvállalás szempontjából,
mert az első hónapokban abból
táplálkozik a baba. A várandósság
alatt egyenletes, kiegyensúlyozott
étkezésre van szükség, nyugodtan
figyelhetünk arra, hogy mit jelez a
szervezetünk. A mozgás is legyen
része a mindennapoknak, mert
ettől is jobban fejlődik a baba, a
kismama pedig készül a nagy eseményre, a szülésre, amely akkora
megterhelés, mintha lefutnánk
egy maratont. A szülést követő
egy évet szánjuk arra, hogy a baba
gondozása mellett, visszataláljunk önmagunkhoz. Legyen időnk
mindkettőnkre, nem kell a szülést
követő héten talpig sminkben és
tökéletes frizurával megjelenni,
egy hónap múlva pedig maratont
futni. Nem. Ez az időszak inkább
arról szóljon, hogy a terhesség
és a szülés alatt a testünket ért
megterhelések miatti változásokat
megpróbáljuk korrigálni. A terhesség alatt lazábbak lesznek az
ízületeink, hiszen készül a testünk
a szülésre, és utána ezeket a változásokat helyre kell rakni, mind a
mélyizomzatban, mind a felsőbb
rétegekben. Ne ilyenkor váltsa
meg egy nő a világot. A szoptatás
időszakában a sok éjszakázáshoz
elengedhetetlen a szénhidrátfogyasztás. E nélkül nem fogja bírni
ezt az intenzív időszakot. Az idegrendszernek
ehhez
szüksége
van szénhidrátokra, megfelelő,
jó minőségű, hosszan felszívódó
szénhidrátokra. Az első hat hét
a gyermekágyi időszak, az utána
következő nyolc héten, ha mindennap tornázgat az anyuka, akkor
regenerálhatja a hasizmát. Aztán

már az izmok tónusát is elkezdhetjük erősíteni, futni a szülést követő
fél év után lehetne. Az első egy év
szóljon a test újjáépítéséről.
A harmadik huszonöt év elején,
menopauza után a hormonszintünk megváltozik. Az alacsonyabb
ösztrogénszintet természetes úton
lehet pótolni, akár cickafarkteával,
vagy ligetszépeolajjal. Ekkor már
időszakosan többet kell gyógyte-
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ákat fogyasztani. A nőket az agyinfarktus veszélye fokozottabban
fenyegeti, mint a férfiakat, ezért
jobban oda kell figyelni az erek
karbantartására. Ötvenen túl a
megfelelő étkezésen és mozogáson túl, érdemes többet olvasni,
tanulni, új dolgokat megismerni, mert ezzel teszünk legtöbbet
az időskori elbutulás ellen, nem
hagyjuk, hogy bekorlátozódjunk.
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Kerékpáros-fejlesztések előtt
Vöröss Endre | Fotó: Juhász Luca
Magyarország feltekert a dobogóra! Hollandia és Dánia után nálunk mondták a legtöbben (22 százalék),
hogy számukra a kerékpár a leggyakrabban használt közlekedési eszköz. Az Eurobarometer által publikált arány még tovább is emelkedhet, ha a kormány rábólint egy, a munkába tekerést pénzzel ösztönző
tervezetre. Ha tehát egészség, akkor mozgás, ha pedig mozgás, egyre inkább: bringázás.

Ennek élettani jelentősége a Miért is jó a kerékpározás? c. írás
(webbeteg.hu, 2015. 05. 24.) szerint abban áll, hogy kiválóan edzi
a szív- és érrendszert, emeli a lég-

zésszámot, a szív munkája fokozódik, ezáltal a vérkeringés élénkül.
A rendszeres kerékpározás nagymértékben javítja a terhelhetőséget. Az ízületekhez ugyanakkor

kíméletes, jóval kisebb terhet ró
azokra, mint a kocogás vagy a futás. Mint munkába járó eszköz, sokak számára nagy segítséget jelent
a reggeli-délutáni stressz levezeté-
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sében – ennek összes pozitív hatását magába foglalva.
Igen ám, de hol tekerhet az ember akár a munkába menet? Jó hír,
hogy sok a terv: országos szinten
és Paks környékén is. Pupp Gábor,
a Műszaki Osztály csoportvezetője elmondta: Pakson a Kurcsatov
út – ASE-csarnok között, a Kishegyi úti csomópontig az út- és járdaburkolat felújítása keretében
kerékpárutat is terveznek a sportkomplexum előtti járda mellé.
A kivitelezés a képviselő-testület
döntésétől függ, az engedélyek,
kiviteli tervek megvannak. Tanulmányterv készült a Pollack Mihály
utcáig, sőt le az ESZI mögötti területen át egészen a Rákóczi utcai kereszteződésig a folytatásról.
A másik előrehaladott elképzelés
a Paks és Dunakömlőd közötti kerékpárút. Misóczki Anikó társulási
és pályázati osztályvezetőtől tudjuk, hogy a közel ötszázmillióba
kerülő, a 6-os imsósi oldalára tervezett építkezés döntés-előkészítő fázisban lévő anyagát már 2016
márciusában beadták, eredményéről várják a visszajelzést.
Elekné Csollány Éva városfejlesztési referens a több országot
érintő EuroVelo 6 magyarországi
főnyomvonala kapcsán elmondta: a Budapesttől délre eső szakasz Soltnál lép át a Dunántúlra
(az ettől délre eső alföldi részeket
összekötik, felújítják). A Dunaföldvár–Bölcske-szakasz megépítése
révén kerékpárúton lehetne eljutni
a volt Vasúti Múzeumig, ahonnan
a háborús emlékműig haladna a
nyomvonal. Itt egy városi és egy
6-os menti ágra válna szét, ezek
később a csámpai szakaszba torkollnának. A Kiégett Kazetták
Átmeneti Tárolója mellett pedig
kerékpárosbarát út vezetne Gerjen, így a tervezett híd irányába,

melyen kerékpársávok is lesznek.
A dunántúli oldalon a tanulmányterv szerint a kerekesek Faddon
át Tolna, Szekszárd irányba is tekerhetnek majd. A Csámpa–Dunaszentgyörgy-szakasz még nincs
napirenden, ám Paks vezetése
nem zárkózik el az ezt célzó összefogástól.
Mindez sok vendéget is hozna a
térségnek. Amint azt Czink Dóra
turisztikai és városmarketing referens aláhúzta, sok külföldi kerékpáros vendég tájékozódott már
náluk. A lehetőségek bővülésével
számuk feltehetően tovább nőne,
amit tovább emelhetne a magyar
érdeklődés felfutása. A kereslet
növekedésével pedig a kínálati oldal is hasonlóan nyitottá válhatna,
mint a Duna másik, alföldi oldalán.
A fejlesztési terveket az atomerőmű is támogatja. Bognár Péter, a
cég humánigazgatója elmondta:
a prioritás a Dunakömlőd–Paksszakaszé úgy, hogy a vasúti ös�szeköttetés megmarad. A Csámpa–Dunaszentgyörgy
remélt
bringaút kapcsán megtudtuk,
hogy az erőmű nem pályázhat, de
egy igényfelmérést támogat, sőt
ez a szakasz akár része lehet egy
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későbbi, megyeszékhelyre tartó
kerékpárútnak is. Felmerült ugyanis, miként lehet majd a 2016-ban
Szekszárddal aláírt, távfűtést célzó
együttműködést kiaknázni, és egy
fölötte vezetett bicikliút ötlete is
elhangzott. Ma viszont még végleges nyomvonala sincs a távvezetéknek, így a kérdés korai.
Az erőmű érdekelt munkatársai
egészségének megőrzésében is,
de egyelőre nincs napirenden,
hogy a jövőben anyagilag patronálná a munkahelyre bringázást.
Tény ugyanakkor, hogy ezzel a
parkolási nehézségeket is tudná
enyhíteni. Érdemes lehet továbbgondolni a történetet – mondta a
humánigazgató – egy Pakssal történő összefogással a jelenleg még
elképzelés alatt álló elektromos
közlekedés égisze alatt (e-bike).
A bebringázás kapcsán megkerülhetetlen a saját kerékpárral történő belépés engedélyezése. Tudni
kell, hogy az erőmű törekszik arra,
hogy csökkenjen a (gép)járművek
száma a területen, ugyanakkor azt
meg lehet vizsgálni, szavatolható-e a cég fizikai biztonsága esetleges nagyszámú kerékpáros belső utakon való megjelenésekor.

Magyar körverseny
paksi szakasszal
A Tour de Hongrie 2017. június 27-én startol a szombathelyi prológgal. Másnap Keszthely–Zalaegerszeg-, 29-én Velence–Siófok-szakaszra kerül sor, majd ezt követően érkezik Paksra a mezőny, innen
rajtol a Ceglédig tartó etap. Komoly sportdiplomáciai siker ez, hiszen több település pályázott rajt-, illetve célhelyszínnek, mint ahány
helyre eljuthat a hatnapos nemzetközi viadal. Világranglistapontok
mellett pénzdíjért is folyik a versengés, a „Körön” 16 500 euró talál
gazdára.
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Micsoda az ember?
Prancz Zoltán | Fotó: internet
Bármilyen véleménynek vagy kívánalomnak adjon is hangot valaki
életmóddal, egészséggel, esetleg
erkölcsiséggel kapcsolatban, óhatatlanul előfeltételeznie kell valamilyen emberképet. Megkerülhetetlen a kérdés: micsoda az ember?
Kik vagyunk valójában, hogyan
épülünk fel, hogyan „működünk”,
mikor gondolkodunk helyesen önmagunkról? Ezek firtatása egyidős
az emberiséggel. Az alábbiakban
a gondolkodástörténet során napvilágot látott három alapvető emberképet tekintjük át. Olyanokat,
amelyekbe jószerével valamennyi
antropológia besorolható.
A legnagyobb hatású elképzelés
minden bizonnyal az, amely szerint
az ember két lényegi „alkatrészből”, testből és lélekből áll. A testlélek kettősség (dichotómia) az
antik görög gondolkodásban, kö-

zelebbről Platón műveiben jelenik
meg először tudományos igénnyel.
A platonikus emberkép szerint a
lélek a testtől függetlenül is létező, természetfeletti és halhatatlan
valami, amely az ember magasrendű tudati tevékenységeiért felelős.
A test ezzel szemben romlandó és
múlandó, az alacsonyrendű fizikai
vágyaknak kiszolgáltatott.
A test és lélek platóni szembeállítását, illetve a lélek testtel szembeni
kitüntetettségét érzékletesen festik
alá azok az extrémitások, amiket ez
az elgondolás bejárt. Ezek között
a szexualitás bűnnek bélyegzése
csak a nyitány. A gnosztikusok például egyenesen a lélek börtönének
tartották a testet, de nem kevésbé
beszédes, hogy az újplatonikus Plótinosz állítólag csak titokban evett,
mert szégyellte, hogy szüksége van
ilyesféle alantasságra. És akkor még
nem szóltunk az egyház megnyilat-

kozásairól, amely az első századot
követően mindinkább platóni hatás
alá került, s azt máig konzerválta.
Akárhogy is, nem meglepő, hogy
a testet leértékelő emberkép szerint nincs különösebb jelentősége
a testi egészségnek, s azzal együtt
az e világi boldogságnak sem. Mi
több, a halál tulajdonképpen nem is
rossz dolog, hiszen a lélek a testből
kiszabadulva, magasabb létformában él tovább. Ennek ismeretében
meg sem lepődünk azon, hogy az
igazságtalanul halálra ítélt Szókratész – Platón mestere – nem él a
felkínált menekülési lehetőséggel,
hanem tiltakozás nélkül kiissza a
méregpoharat, és amikor értetlenkedő, megrendült tanítványai már
azt hiszik, bevégezte haláltusáját,
utolsó erejével még rátesz egy lapáttal, azt kérve tőlük, hogy vigyenek hálaáldozatot Aszklépiosznak,
annak az istennek, akinek a gyógyulást volt szokás megköszönni:
Szókratész tehát kigyógyult a legnagyobb betegségből, az életből.
Másodikként a felvilágosodás tudományosságával megszülető, s
máig uralkodóvá vált materialista
emberképet vesszük szemügyre,
amely éppen az imént taglalt testlélek kettősség ellenében jött létre.
Ha egy szóval kellene jellemezni ezt
az antropológiát, La Mettrie, a 18.
századi szabadgondolkodó orvos
fő művének címét idézhetnénk:
embergép. Az ember lényegileg
valóban gépként jelenik meg ettől
az időszaktól fogva a tudományos
gondolkodásban. Kezdetben mechanikus szerkezetként próbálták
elképzelni, majd bonyolult vegyi
üzemmé lépett elő, amelyben mindenféle biokémiai reakciók sisteregnek, és még a hagyományosan
a léleknek tulajdonított funkcióit is
– mint például a gondolkodást vagy
az érzelmeket – molekuláris szin-
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tű kölcsönhatások sokasága adja.
A címerfelirata lehetne ennek az
emberképnek a determinista filozófus Taine sarkos kijelentése: „Bűneink és erényeink éppolyan vegyi
termékek, mint a vitriol és a cukor.”
Az egészség megőrzése, illetve
helyreállítása központi helyet foglal
el a materialista emberkép értékrendjében, és túlzás nélkül nevezhető lélegzetelállítónak az a siker,
amit az ezen alapuló orvostudomány az utóbbi két évszázadban
elért. Másfelől nagy ára volt ennek
a sikernek. A mindent anyagi folya-

matokra visszavezető antropológia
éppen attól fosztotta meg az embert, ami az általa leváltott test-lélek kettősség eszméjében túltengett: a természetfeletti kilátásoktól,
vagyis attól a várakozástól, hogy az
élet több, mint puszta lét – röviden
az élet értelmétől.
Végül a bibliai teremtéstörténetből
elénk táruló emberképet tekintjük
át. A Genezis elején található tömör
leírás szerint Isten „a saját képére
és hasonlatosságára” teremtette
az embert, mégpedig a következőképpen: „megformálta a földnek

29

porából, és az élet leheletét lehelte
az orrába – így lett az ember élő lélekké.”
Három fontos sajátosságára figyelhetünk fel ennek az emberképnek.
Az egyik, hogy az ember, illetve az
emberi élet anyagi bázison (a föld
poraként megnevezett elemeken)
alapul. A másik, hogy ennek ellenére nem nélkülözi a természetfelettiséget: az emberi szervezet
Isten hasonlatosságára formáltsága és az azt megelevenítő, az élet
személytelen lehelete egyaránt
transzcendens vonás. A harmadik
pedig, hogy az ember a maga teljes
valójában neveztetik élő léleknek,
tehát nem választható szét testre és
lélekre: testi mivoltával és lelki jellegű képességeivel együtt felbonthatatlan, kompakt, egyedi, istenképű
lény.
A bibliai emberképből is erőteljes
igenlés következik az egészségre, a
helyes életmódra és a gyógyításra
nézve. Ám ez az igenlés nem marad
meg az anyagelvű orvostudomány
síkján, hanem messzemenően figyelembe veszi az ember istenképűségét (transzcendens irányultságát) is. Más szóval azt, hogy az
emberhez méltó élet nem merülhet
ki a betegség hiányában vagy a fizikai létfeltételek teljesülésében, hanem magasrendű eszményeket és
célokat is magában kell, hogy foglaljon, csakúgy, mint a megnyugtató válaszok keresését és megtalálását a legnagyobb létkérdésekre.
Kicsoda tehát az ember? Ezt senki
sem válaszolhatja meg helyettünk,
legfeljebb támpontokat adhat hozzá, miként ez az írás is teszi. Nekünk
magunknak kell állást foglalnunk, kinek-minek látjuk, illetve szeretnénk
látni magunkat. A választ érdemes
jól megfontolni, hiszen az nemcsak
egészségünkre, de egész életünkre
– sőt, talán még azon is túl – kihat.
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STRESSZTELENÜL
Váczi Gergő | Fotó: internet
Totális stressz az életünk. Gyakran halljuk ezt, sőt egyre gyakrabban és egyre többen érezzük is. A stressz
elkerülhetetlen. Kisgyermekkorunktól tulajdonképpen halálunkig velünk van. A mindennapi események,
mint például tömegközlekedés vagy a munkavégzés is okozhatja, de életünk nagyobb fordulatai is kiválthatják. Ilyen lehet a költözés, állásváltoztatás, házasság, komoly betegség. Így az, hogy foglalkozni kell
vele, vitán felül áll. Ha hagyjuk elhatalmasodni, akkor a kisebb tüneteken felül, akár komoly egészségkárosító hatása is lehet. A stresszről az ország egyik legjobb szakemberét kérdeztem. Egy olyan pszichiátert, aki jellegzetes stílusban, brutális őszinteséggel beszélt és beszél a mai napig pácienseivel. Teszi ezt
természetesen mindig a problémával küzdő egyén érdekében. Dr. Csernus Imre készségesen válaszolt
az Atomerőmű magazinnak, ahogyan teszi majd azt Pakson is mindenkinek március 8-án a Csengeyben.
Előadásán a párkapcsolat, kríziskezelés, önbizalomhiány, önismeret és gyereknevelés is szóba kerül majd.
Most azonban a stresszt vesszük górcső alá…
–– Rengeteget hallunk a stresszről. Arról azonban keveset, hogy
mi is igazán a stressz. Lehet a fogalmat definiálni?
–– Én ezen soha nem gondolkodtam. Én általában a megoldásokkal szoktam foglalkozni. De
persze meg lehet fogalmazni. Egy
olyan érzet, ami egy olyan esemény következtében alakul ki,
ami jelentősen kilendíti az embert
a komfortzónájából, és úgy érzi,
hogy elveszti a biztonságérzetét.
És ez különböző testi, lelki tünetekkel jár.

–– A tünetek tulajdonképpen
ugyanazok. De igen. Meg lehet
különböztetni jó és rossz stresszt.
A „jó stressz”: motivál, ösztönöz,
ezt érezzük például, amikor izgulva készülünk az esti randira.
A „rossz stressz” a túlzott – állandósult – stressz, amely nyomást
gyakorol ránk, és a testünket folyamatos, intenzív védekező állásba kényszeríti.

–– Mindenki élt már át stresszes
helyzetet. De meg lehet határozni, hogy milyen jellegzetes tünetei
vannak?
–– Klasszikus élettani hatásai vannak. Emelkedett vérnyomás, szapora pulzus, fokozottabb izzadás.

–– Kik azok, akik rosszabban reagálnak erre az extrém helyzetre?
–– Ha a saját foglalkozásomat
nézem, akkor az alacsony érzelmi
intelligenciájú emberek a különböző stresszhelyzetekben különböző patológiás reakciókat adnak.
Az alacsony érzelmi intelligencia
azt jelenti, hogy – magyarul – zárkózottak, akik nagyon nehezen
mutatják és mondják ki a maguk
érzéseit egy adott helyzetben.
Mondok egy példát. Tegyük fel,
hogy megijedek. Én ebben nem
látok semmilyen problémát, hogy

–– Ha jól gondolom, akkor ezeket
a tüneteket akár pozitív érzések is
kiválthatják. Ha ebből indulok ki,
akkor felötlik bennem a kérdés,
hogy meg lehet különböztetni jó
és rossz stresszt? Vagy a stressz
mindig negatív?

Dr. Csernus Imre: „Segítőként
nem vehetek részt az egyén
önsajnálatában…”

én erről bátran beszélek. Hogy
megijedtem, hogy félek. De a 21.
század embere, aki önmagát félistennek mutatja, azt kommunikálja,
hogy ő mindig jól van, közben valójában önmagának és a környezetének is hazudik. Akár tud róla,
akár nem tud róla.
–– Ez azt jelenti, hogy ez a magunknak és a környezetünknek
tett hazugság akarva-akaratlanul
stresszt vált ki bennünk?
–– Óhatatlanul. Mert ha valaki
tegyük fel egy katasztrofális helyzetben van benne, és azt mondja, hogy köszönöm, jól vagyok.
Megkérdezik tőle, hogy hogy lehetsz jól, amikor meghalt, beteg
lett, elveszítetted a munkádat,
otthagyott a barátnőd, a feleséged, a férjed… És akkor ő pont
az ellenkezőjét állítja, mint amit
a környezete lát. Ha a környezet
„megértő”, akkor elhallgatja a valódi érzéseket az illető elől. Hajlamosak vagyunk a mai „őszinte” világban, hogy generáljuk ezt újabb
hazugságokkal, miközben mind a
két fél tudhatja, hogy nem igaz,
amiről beszél.
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–– Akkor ha jól értem, ez azt jelenti,
hogy a hatékony stresszkezeléshez
nélkülözhetetlen az egyén szándéka is.
–– Igen. Ez az első. A szándék a
motiváció. Tudnia kell, hogy mindezt önmagáért teszi.

múlnak. Ilyenkor felül tudom vizsgálni a helyzetet és meg tudom
nézni, hogy milyen kárt okoztam
az adott embernek, és hogyan
tudom ezt a konfliktust rendezni,
akár egy bocsánatkéréssel, vagy
bármi mással.

–– És mi van akkor, ha ez a szándék nincs meg?
–– Akkor a konfliktus nem lesz
megoldva.
–– A stresszoldásnak milyen eszközei vannak?
–– Lehet tünetileg és okilag kezelni. A tüneti kezelés a sportoktól
kezdve a nyugtatókon át, a különböző figyelemelterelő módszerek,
amelyek csak a stressz következtében jelentkező tünetet oldják.
Tehát kémiai és nem kémiai eszközökkel lehet ezt oldani. De az oki
kezelés azt jelenti, hogy az illető
ember kimondja, hogy mi az ő
felelőssége mindabban, hogy ez
kialakult. És milyen személyiségvonások eredményezhették azt,
hogy ő ezt hagyta, elviselte, tűrte. Ez már egy mély szint, amikor
az ember önmaga személyiségéből adódóan kutakodik, hogy mi
eredményezte az ilyen szintű reakciót az adott élethelyzetben.
–– Ezt egyedül meg tudja oldani,
vagy mindenképpen szakember
segítsége szükséges?
–– Ahhoz, hogy ezt valaki egyedül
megoldja, szükség van egy autodidakta módon kialakult önismeretre, szükség van nagyon komoly
önfigyelési képességre, és nagyon
sok időre, mert én azt látom, hogy
ha valaki egyedül oldja meg a dolgait, annak az időtartama sokkal
hosszabb, mint azoknál, akik elmennek segítséget kérni.

31

–– Engedje meg, hogy kicsit személyesebb legyek. Ön szokott
stresszelni? Ha igen, akkor hogyan
kezeli? Vagy egy olyan szakember,
mint Ön, már csírájában el tudja fojtani a kialakulófélben lévő
stresszt?
–– Érdekes kérdés. Ha segítői
helyzetben kerülök stresszközeli
állapotba, és feszült leszek, akkor
nem érzem, mert az én posztom
nem az, hogy a kapott információ bármilyen érzést kiváltson,
mert az érzések szubjektivizálnak.
Ez pedig azt jelentené, hogy abban a pillanatban elveszíteném
az objektivitásomat, és nem azon
agyalok, hogy ebből mi a megoldás, hanem részt veszek a másik
önsajnálatában.
–– És magánemberként?
–– Az más. Magánemberként
óhatatlanul vannak olyan reakciók és élethelyzetek, amelyeknél
kifejezetten érzem, hogy felmegy
a vérnyomásom, vagy elkezdek
emelkedettebb hangon beszélni,
de azt látom, hogy mivel elég régóta foglalkozom saját magammal,
így az ilyen dolgok gyorsan el-

–– A stressz mennyire alkati kérdés? Vannak, akik hajlamosabbak
a feszültségre és ebből következően vannak, akik kevésbé?
–– Mindenkinél egyformán jelentkezik, azonban a megoldások
mindig mások, és érdekes szót
említett, a hajlamot. A hajlam genetikailag kódolt bennünk, amelyet a mindenkori szocializáció
elősegít vagy kialakít. A szocializáció alatt meg azt értem, hogy
amíg felnövünk, biológiailag érettek nem leszünk, addig úgy fogjuk
a különböző stresszhelyzeteket oldani, ahogyan a szüleinktől – vagy
azoktól az emberektől, akik fontosak nekünk – láttuk.
–– Általában ha a stressz szóba
kerül, mindig a káros hatásokról
van szó, és arról, hogy hogyan kezeljük. De van-e prevenció ebben
az esetben? Meg lehet-e előzni a
stresszt?

–– Igen. Erről szól a mentálhigiéné. Tehát aki rászánja magát,
hogy elkezdjen ezzel foglalkozni,
az a mindenkori stresszes helyzeteket teljesen másképpen fogja
kezelni. Higgadt vagy legalábbis
higgadtabb lesz. És az sem elhanyagolható, hogy ezáltal a feszült
helyzetre való reagálásunk is felgyorsul majd. Így az adott problémára a megoldás is gyorsabban
születik meg, ennek köszönhetően pedig a stressz okozta károsító
hatás is minimalizálódik.
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„Aludj el szépen, kis Balázs…”
Váczi Gergő | Fotó: internet
Az alvás alapvető vegetatív jelenség. Létfontosságú szükséglet, aminek hiánya
vagy éppen rossz mivolta fáradtságot, rosszabb teljesítőképességet, betegségeket, sőt szélsőséges esetben akár halált is okozhat. De nem akarok senkit sem
megijeszteni, inkább csak a figyelmet felhívni arra, hogy aludni, jól aludni fontos. A Magellán riportjából mindjárt megtudhatják hogyan, milyen körülmények
között érdemes aludni. És arra is választ kaphatnak, ami talán a legfontosabb
örök kérdés, hogy mennyit kell vagy éppen kellene aludnunk.

Magellán – fedezd fel a világot!
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A nyugalom szigete

Magellán-felfedezések az Atomerőmű magazinban

Lesötétített, kevés fény által át
ölelt helyiségben vagyunk. Nyu
galom és csend érződik. Egy kór
házi ágy körvonalai rajzolódnak ki
a szemünk előtt, amin egy furcsa,
futurisztikus maszkot viselő hölgy
alszik. Békésen és háborítatlanul
fekszik az ágyon. Takarója alól ki
látszik a lepedő, melyen jól látha
tó és olvasható a piros, kicsit ko
pottas felirat. Kórház. A hölgy egy
vizsgálat kellős közepén van.
„Általában száz beteg fordul itt
meg naponta” – mondja rögtön
a közepébe vágva az MH Egész
ségügyi Központjának ideggyó
gyászati osztályát vezető főorvos.
Dr. Szakács Zoltán az alvászavarok
egyik legelismertebb hazai szak
értője. Nem kímél, tovább bom
báz bennünket a megdöbbentő
ténnyel. „Az alvászavar népbetegségnek számít, körülbelül minden harmadik embert érintő be-

Összefog az ismeretterjesztő-szórakoztató média: tavalyi megújulása óta
az Atomerőmű magazin a tudományos ismeretek terjesztését tűzte zászlajára szórakoztató formában. Ennek érdekében megkerestük a műfaj egyik
legjobb hazai műsorát, a Magellánt, hogy az ott feltárt újdonságok és ismeretek nálunk is megjelenhessenek. „Magellán – Fedezd fel a világot!”
című új sorozatunkban Váczi Gergő műsorvezető osztja meg velünk a legérdekesebb riportokat.

tegségcsoportról beszélünk. Azt
is le kell szögeznünk, hogy akik
alvászavarban szenvednek, azok
betegek, tehát mindenképpen
kezelésre van szükségük.”
A hölgy, aki nem olyan régen még
az igazak álmát aludta, és az általam
futurisztikusnak titulált maszkban
feküdt, időközben felkelt. Kipihen
ten, és energiától duzzadva. De
ez – ahogyan elmondta – nem volt
mindig így. „2010-ben fordultam
először orvoshoz. Sokat fájt a fejem, rosszul aludtam, elég éberül,
mindent hallottam magam körül,
nem pihentem ki magam. Fáradt

voltam délelőtt, gyakran kellett
lefeküdnöm délután, és elég sok
kávét ittam ahhoz, hogy tudjam,
hogy ez nem egészséges.” Csil
lánál már az első vizsgálat után
kiderült, hogy a légzésével sok
probléma van, és a rossz alvás a
szívét is megterheli. „Ez volt az a
pont, amikor azt mondtam, hogy
ez nagyon rossz. Kipróbáltunk egy
készüléket, amit azóta is állandóan
használok. Nekem ez nem jelentett gondot. Pihentebb vagyok,
kevesebb kávét iszom, a hat helyett már csak kettőt, ezenkívül a
szívgyógyszeremet a felére csök-
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kentették. Nem fáj a fejem, kell ennél jobb? Nekem nem.”
Ezek a készülékek olyan súlyos
légzészavarok esetében alkalmaz
hatóak, amikor a betegnek nem
elegendő a saját maga indította
légvétele. Ezek már a neminvazív,
azaz a testbe nem behatoló
lélegeztetőgépek kategóriájába
tartoznak. A leggyakoribb ilyen
betegségek: centrális apnoé,
obezitás hypoventillációs szindró
ma, pickwick szindróma.

De mi is az az alvászavar
„Az alvászavar egy nagyon gyakori
probléma. Az alvás egy vegetatív
folyamat, nemcsak a mennyisége,
hanem a folytonossága, az időzítése is fontos.” Dr. Szakács Zol
tán igyekszik nekünk, laikusoknak
is a legérthetőbben fogalmazni.
„Az alvásunk során dolgozunk, a
szervezetünk nem kikapcsolt állapotban van. Ott is nagyon fontos
folyamatok zajlanak. Vannak olyan
hormonok, amik csak alvás közben termelődnek, sőt bizonyos alvásfázisokhoz kötötten termelünk,
és ezeknek a hiánya komoly bajt
okozhat.”
Vannak az alvásnak saját beteg
ségei, amelyek elsősorban az
alvás folyamatát törik szét, ezt
hívjuk
alvásfragmentációnak.
„Ezek közül a leggyakoribb az alvási apnoé, mikor alvás közben a
garat nagyon szűk lesz, vagy elzáródik, az alvó nem kap levegőt.
Lezuhan a véroxigénszintje, és
hogy a fulladástól megmeneküljön, az agy kirántja a mélyalvásból
az alvót a felületes alvásba, ahol
lehetősége támad levegőt venni. Ennek azonban nagy ára van,
megszakadt a munka, a mélyalvás
azért, hogy rendezze a légzését.”

Ezért érzik sokan − annak ellené
re, hogy sokat aludtak − fáradtnak
és kialvatlanak magukat, ami miatt
pedig napközben aluszékonyak és
ingerlékenyek lesznek.

Ne aludj délután!
Sokan gondoljuk, hogy a délutá
ni szieszta, alvás jó hatással van a
szervezetünkre. Hisszük, hogy ez
zel a napközbeni kis pihenővel ki
pihenhetjük az éjszakai nyugtalan
alvás okozta fáradtságot. Ez rész
ben igaz is. De csak részben. Öttíz perc alvás akár segíthet enyhí
teni a fáradtság érzését, persze ez
az éjszakai pihentető alvást nem
pótolja. Sőt. Egy hosszabbra nyúlt
egy-másfél órás délutáni alvás
még káros is lehet, hiszen a szer
vezetünk azt is érezheti, hogy már
kitöltöttük a napi pihenésre szánt
időnk egy részét. Így éjszaka ne
hezebb lesz elaludni, és a mélyal
vás hiányában másnap megint fel
léphet a fáradékonyság, ami egy
ördögi kört eredményez.

Mennyit aludjunk?
„Az alvás egy vegetatív jelenség,
mint ahogyan azon sem gondolkodunk, hogy mikor igyunk vizet,
vagy hogy mikor vegyünk levegőt,
vagy mikor menjünk el pisilni. Ezt
jelzi a mi szervezetünk és a belső
óránk. Ezt úgy hívják, hogy álmosság. Tehát amikor mi álmosak vagyunk, az azt jelenti, hogy el kell
mennünk lefeküdni” – mondta dr.
Szakács Zoltán. Az alvásigényre
vonatkozóan azonban egy konk
rét egzakt óraszámot mondani
nem lehet. Az alvásigénye ugyan
is mindenkinek más. Az ember
ideális napi alvásideje valahol

5 és 10 óra között helyezkedik el.
De megnyugodhatunk. Pontosan
ki lehet számolni, vagy inkább
ki lehet tapasztalni, hogy kinek
mennyi alvásra van szüksége. És
hogy hogyan? Tartsunk a szabad
ságunk alatt egy egyhetes alvás
kúrát (ha erre van lehetőségünk).
Reggelente addig maradjunk az
ágyban, míg már semmiképpen
sem tudunk visszaaludni, este pe
dig próbáljunk mégis a szokott
időben elaludni. Egy idő után be
fog állni a szervezet úgy, hogy
kellően hosszan alszunk, és este
sincsenek komolyabb alvási ne
hézségeink. A hét vége felé már
egyértelműen látni fogjuk, hogy
mennyi alvásra van szüksége a
szervezetünknek.

Hurrá… Alvásbarát szálloda
Az alvászavarok sokféleképpen
kezelhetők. Pirulák segítségé
vel megpróbálhatunk megfele
lő hosszan és mélyen aludni. De
hiba lenne az alvászavarok gyó
gyítását kizárólag altatók szedé
sével egyenlővé tenni. Meg kell
említeni, hogy a probléma megol
dásában igen nagy szerepük van
az úgynevezett alváshigiénés sza
bályok betartásának. A napköz
beni és főleg az esti órákban való
aktivitásnak, a táplálkozás szer
vezésének, az éjszakai kényelem
és nyugalom biztosításának. És
ha már a nyugalomról beszélünk.
Ha hiszik, ha nem, léteznek már
kifejezetten a nyugodt alvásra fó
kuszáló szállodák, ahol minden,
de tényleg minden adott ahhoz,
hogy békésen pihenjünk. „Egy
magára valamit adó alvásbarát
szálloda nagyon komolyan gondolja, hogy a vendégek alváskomfortját segítse, ehhez nélkülözhe-
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tetlen, hogy jó párnát, párnákat
adjon” – mondta Gaál Miklós. A
díjazott budapesti hotel igazga
tója persze büszkén beszélt arról
is, hogy ha valaki nem találja meg
a megfelelő párnát, arra is van
megoldásuk. „Minden szobában
elhelyezett alvásbarát kártyáról
párnamenüből választhat három
másik típusú párnát, és kérésére a
szobába hozzuk neki.” De termé
szetesen az egyik legfontosabb a
kényelmes ágy is adott, valamint
figyeltek a fényekre, az állandó
friss levegő befúvására, a teljesen
fényszűrő függönyökre és a speci
ális hangszigetelésre is.

Mit ne tegyünk…
Ha kizártuk az egészségügyi
problémákat, de továbbra is
fennállnak alvásproblémák, ak
kor lehet, hogy a gond forrása
egészen máshol keresendő. Íme,
néhány tipp a végére, hogy mit

35

Február 25-től
MINDEN SZOMBATON
18.25-KOR
A SUPER TV2-N
Az

és az

ne tegyünk, ha nyugodtan és jól
akarunk aludni. A kényelmetlen
ágy, a nehéz vacsora, a stressz és
az estére hazavitt munka kerülése
ajánlott. A túl sok tea, kávé, kóla,
serkentőszerek megzavarhatják
a mindennapi alvás-ébrenlét cik
lusunkat. Rosszul alvó betegek
ilyet délután 4-5 óra után már ne
fogyasszanak. Az esti tea különö
sen kerülendő, mert bár kevésbé
erős élénkítő csúcshatással jár,
mint a kávé, de stimuláló hatása
elhúzódóbb. Kerüljük a túl későig

támogatásával

tartó tévénézést. Sok gyógyszer is
megzavarja nyugalmunkat, példá
ul a vízhajtók vagy egyes, az agyi
vérkeringést fokozó, ezért este
kerülendő szerek.

Ha ezeket megtesszük, és egész
ségünkkel nincs probléma, akkor
megnyugodhatunk. Szép és pi
hentető alvásban lesz részünk.
Jó éjszakát!
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atomenergetikai múzeum

Könyvritkaságok a múzeumban
Enyedi Bernadett | Fotó: Juhász Luca

Egyedülálló kamarakiállítás nyílt az Atomenergetikai Múzeumban „Ex libris – Egy magángyűjtő könyvritkaságai” címmel.
A múzeum fogadótere negyedévente új, az állandó
tárlat műszaki tartalmától eltérő tematikájú gyűjteménynek ad otthont. A magyar kultúra napja a múltunkat idéző tárgyi és szellemi értékek bemutatására
és továbbadására hívja fel a figyelmet, amely a múzeumnak egyébiránt is célkitűzése. A mostani kiállítás

tekintetében a magyar kultúra néhány érdekes és
egyben ritka darabjára esett a választás Beregnyei
Miklós könyvgyűjteményéből.
A hosszú évtizedek kitartó gyűjtőmunkájával összeállt
kivételes tárlat a múzeum fogadóterében nyitvatartási időben látogatható 2017 márciusáig.

atomenergetikai múzeum

A legrégebbi könyv az 1698-ban kiadott történeti
munka, nevezetesen az Augustusok története, latin
nyelven.
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A legrégebbi magyar nyelvű könyv Szőnyi
Benjamin prédikátor olvasókönyve 1732-ből. A
könyv állagán jól látszik a sorsa is, ugyanis 1956ban megpróbálták elégetni annak a múzeumnak a
kazánházában, ahol őrizték.

Szép és reprezentatív darab
a kiállított német nyelvű
kapcsos biblia 1801-ből, illetve
a magyar nyelvű biblia (Ó- és
Újtestamentum)
1802-ből, amely 1180 oldalas.
Ennek belső borítólapjára
kézzel írta be a Himnuszt akkori
tulajdonosa.

Ritka és értékes könyv Toldy Ferenc A magyar
költészet kézikönyvének egyik kötete 1857-ből.
Itt jelent meg: Hymnus a magyar nép zivataros
századaiból.

Ritka kiadás a paksi születésű Jámbor Pál A magyar
irodalom története 1864-ből című munkája.
Jámbor Pál ebből a könyvből oktatta a szabadkai
főgimnázium diákjait.
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radioaktív hulladékokat kezelő kft.

A nukleáris biztonság
mindenütt fontos
RHK Kft. | Fotó: RHK Kft.

Az elmúlt év decemberében Pá
rizsban fontos szakmai rendezvé
nyen képviseltette magát az RHK
Kft., amely többek között a Paksi
Atomerőmű kiégett fűtőelemeinek
biztonságos átmeneti tárolásáért
is felelős. 1999-ben Denverben
tartották meg először a négyéven
te esedékes Geológiai Tárolók
Nemzetközi Konferenciáját (ICGR),

amelynek Stockholm, Bern, To
rontó után most a francia főváros
adott otthont. Az eseményen a Ra
dioaktív Hulladékokat Kezelő Kft.-t
a társaság kommunikációs vezető
je, Honti Gabriella képviselte.
A világon mindenütt, ahol a villa
mos energia előállításában sze
repe van az atomerőműveknek,

egységesen az a szakemberek ál
láspontja, hogy a radioaktív hulla
dékok elhelyezését, a környezettől
való hosszú távú elszigetelését a
lehető legbiztonságosabb módon
kell megoldani. A kis és közepes
aktivitású anyagok esetében már
jól bevált gyakorlatok léteznek
világszerte (nálunk is korszerű lé
tesítmény működik Bátaapátiban,

radioaktív hulladékokat kezelő kft.
az RHK Kft. kezelésében), ám a
nagy aktivitású hulladékok, illetve
az elhasznált üzemanyag-kazetták
végleges tárolóinak kialakítása
még mindenütt a jövő feladata.
Ugyanakkor több országban is
hosszú ideje folynak azok a mun
kálatok, amelyek e mélységi geo
lógiai tárolók kialakítását célozzák.
A megoldáshoz a finnek járnak
a legközelebb, hiszen ott már a
hosszú engedélyeztetési eljárást
követően megkezdődhetett az
építés. Az ottani elképzelések sze
rint a kiégett üzemanyagot rézkon
ténerekbe helyezik, majd leviszik a
400-450 méter mélyen a föld alatt
kialakított tárolókamrákba, ahol
bentonitgyűrűkkel határolt fura
tokba teszik őket. Ezen mérnöki
és természetes gátak segítik meg
akadályozni a radioaktív izotópok
kijutását a környezetbe.
A tervek szerint ugyanezt a megol
dást követik majd a magyar szak
emberek is, hiszen a természeti
példák nyomán ezt tartják a hozzá
értők világszerte jelenleg a legbiz
tonságosabb módszernek.
Mindez természetesen szóba ke
rült a kétnapos párizsi konferenci
án is, amelynek résztvevői magas
szintű döntéshozók, hatóságok,
hulladékkezelő szervezetek, illetve
a működő tárolók által érintetett
települések, civil szervezetek kép
viselői voltak. A tanácskozáson a
föld alatti létesítmények kialakítá
sával, működtetésével kapcsolatos
társadalmi, politikai, tudományos,
gazdasági szempontok, illetve a
szabályozás kérdései voltak teríté
ken, és – mint általában a nemzet
közi fórumokon – a követendő jó
gyakorlatok megosztása volt a cél.
A több száz résztvevő a világ szá
mos pontjáról érkezett, és különö

sen sokan képviselték a tengeren
túli országokat. Kanada, Japán,
Franciaország, Svédország kiállí
táson is bemutatta létesítményeit,
programjait.

Honti Gabriella, az RHK Kft. kom
munikációs vezetője a második
napon tartott előadást, amelyben
főként a társadalmi kapcsolatok
alakításának hazai gyakorlatát mu
tatta be. Elsőként a bátaapáti kis
és közepes aktivitású hulladéktá
roló, építéséről-bővítéséről szólt,
és ehhez kapcsolódóan beszélt a
lakossággal folytatott párbeszéd
kialakulásáról – az ófalui fiaskótól
napjaink sokoldalú kommunikáció
jáig. Végigvezette a hallgatóságot
azon a folyamaton, hogy a megfe
lelő, széles körű tájékoztatást kö
vetően 2005-ben Bátaapáti lakos
sága komoly többséggel szavazott
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a tároló befogadása mellett. Az
ezt követő parlamenti döntés
után elsőként megépült a felszíni,
majd a felszín alatti létesítmény is.
Hangsúlyozta, hogy a társadalom
mal folytatott párbeszéd azóta is
folyamatos, hiszen kiemelkedően
fontosnak tartják a lakossági elfo
gadottság megtartását.
A kiégett kazetták, illetve a nagy
aktivitású hulladék tárolójával kap
csolatos projekt kommunikációja
ugyancsak hangsúlyosan szerepelt
az előadásban, hiszen elindult a
földtani kutatás a Nyugat-Mecsek
ben, annak érdekében, hogy meg
felelő befogadókőzetet találjanak
ezeknek a radioaktív anyagoknak.
A tudományos és műszaki mun
ka mellett az egyik legnagyobb
kihívás, hogy a program hosszú
évtizedekig tartó időtartama alatt
fenn kell tartani a társaság tevé
kenysége iránti bizalmat, és minél
inkább erősíteni kell az elfoga
dottságot. Ebben fontos szerepet
szánnak a fiatal generációnak, akik
a jövő döntéshozói lesznek.
Az előadás sikerét mi sem mutatja
jobban, mint az, hogy a konferen
cia zárszavában is utaltak rá, úgy
említve, mint a társadalmi kapcso
latok fontosságának sokoldalú bi
zonyítékát.
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Nemzetközi hírek

Nukleáris hírek a világból
Dr. Szerbin Pável

WNA – Nőttek az atomerőmű-kapacitások 2016-ban (WNN)

A World Nuclear Association adatai szerint a világ atomerőmű-kapacitása 2016 végén
391,4 GWe volt, ami enyhe növekedés a tavalyi 382,2 GWe-hoz képest. Tíz új blokk lépett
üzembe 9579 MWe összkapacitással, ezek közül öt – az utóbbi évek jellemző folyamatainak megfelelően – Kínában épült.

További 92 MWe kapacitás jött létre
a teljesítménynövelési projektekből, tavaly ez 484 MWe volt. Három
reaktort állítottak le véglegesen,
egyet Japánban, egyet az USA-ban
és egyet Oroszországban, továbbá a
japán kormány döntése értelmében
nem indítják újra a Monju gyorsreaktor-prototípust, amely 2010 óta áll.
2016 végén a világon 447 reaktor
üzemelt összesen 391,4 MWe kapacitással, 60 reaktorblokk állt építés
alatt, amelyek beépített kapacitása

64,5 GWe lesz. 2015-ben 439 reaktor működött, kapacitásuk összesen
382,2 MWe volt.
A WNA kidolgozta önálló globális
energiarendszer-vízióját, amely a
különböző kis kibocsátású technológiák integrációján alapul. Ebben
az energaimixben a megújulók és az
atomenergia, valamint csökkentett
mértékben a fosszilis energiaforrások (lehetőleg szénleválasztással kiegészítve) működnek együtt, harmonikusan szolgáltatva a megbízható,

megfizethető és tiszta villanyáramot.
A rendszer a lehető legteljesebb
mértékben figyelembe veszi az egyes
technológiák egyedi sajátosságait,
maximálisan kihasználva a pozitív tulajdonságokat és minimalizálva a negatív hatásokat. A WNA „Harmónia”
víziója 1000 GW új nukleáris kapacitás létesítését szorgalmazza 2050re, amely a világ áramtermelésének
25%-át képes majd fedezni.

Dinamikus növekedés a kínai atomenergetikában (NUCNET)
A következő öt évben 30 GWe nukleáris kapacitás lesz épülőben, így Kína atomerőműflottájának összkapacitása 58 GWe lesz 2020-ra.

Évi 16,5%-os atomerőművi kapacitásnövekedést tartalmaz az ország 13.
ötéves tervének energiafejlesztési
része, melyet a Nemzeti Fejlesztési és
Reformbizottság és a Nemzeti Energiahivatal hozott nyilvánosságra. A
fejlesztési célok megvalósításához
évente 7-10 reaktort fognak építeni.
Jelenleg Kínában 37 reaktor üzemel, és 20 van építés alatt, 4 építési
terv pedig már jóváhagyást nyert.
Az atomerőművek részesedése az
áramtermelésben 2015-ben 3% volt,

2020-ra 6%, 2030-ra 9%-os cél elérését tűzték ki.
Érdekesség: a fenti hírrel csaknem
egy időben Taiwanban bejelentették, hogy 2025-re bezárják az összes
jelenleg működő atomerőművet és
liberalizálják a hazai energiapiacot.
A törvényhozók módosították az
immár öt évtizede változatlan energiatörvényt, a változtatások értelmében az állami tulajdonú Taiwan
Power Companyt privatizálják, a 6-9
éven belül létrehozandó holding

jellegű társaság független tagvállalatainak feladata lesz az áramtermelés, hálózati elosztás és értékesítés.
A módosítások értelmében prioritást
kap a megújuló energia, a termelők lehetőséget kapnak a közvetlen
értékesítésre a fogyasztók felé. A
kis megújulóüzemeltetők felmentést kapnak a tartalékkapacitások
létesítésének kötelezettsége alól.
Taiwanban jelenleg hat reaktor működik három telephelyen, az ország
villanytermelésének 14%-át adva.

Nemzetközi hírek
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SMR-hírek (NUCNET, WNN)
A Rolls Royce mérnöki fejlesztőcégekből álló csapatot hozott létre a legújabb technológiájú kis moduláris reaktor (Small Modular Reactor – SMR) kifejlesztésére, mellyel 40 000 új munkahelyet teremtenek, és
amely egy 400 milliárd £-os exportpiacot nyitna meg.
Az Amec Foster Wheeler, Nuvia, Arup és Nuclear
Advanced Manufacturing Research Centre cégekkel
közösen kifejlesztendő SMR-atomerőmű egy Leeds

méretű, kb. 750 ezres lakosságú város áramellátását
lenne képes biztosítani. A tervdokumentáció engedélyeztetése után a reaktorokat egy gyárban sorozatban lehetne gyártani, és készre szerelve a helyszínre
szállítva üzembe helyezni. A Rolls Royce szerint az
SMR-ek nem alternatívái a brit nukleáris nagyerőműépítési programnak, hanem kiegészítik azt.

A tavalyi év utolsó napján nyújtotta be engedélyeztetésre a NuScale amerikai cég az általa kifejleszett
SMR-reaktor tervdokumentációját az NRC-hez. Ez az
első, az NRC-hez benyújtott SMR-engedélyezési kérelem. A terveken 700 szakember több mint 8 évig
dolgozott. A hatóságnak 40 hónap áll rendelkezésére
a dokumentáció értékeléséhez, a kiadandó kombinált
építési/üzemeltetési engedély 15 évig lesz érvényes.

A NuScale szerint a globális kereslet a kis moduláris reaktorok piacán több ezer munkahelyet teremt
és megerősíti az USA nukleáris technológiai vezető
szerepét. Egy NuScale SMR-atomerőmű 12 modult
tartalmazna egyenként 50, összesen 600 MWe kapacitással. Konzervatív becslések szerint 2035-re 5575 GWe SMR-kapacitás lesz a világon, ami kb. 1000
NuScale-modulnak felel meg.

A NuScale-lel csaknem egy időben, december 30án az NRC befogadta engedélyezésre a Tennessee
Valley Authority (TVA) előzetes telephely-létesítési
kérelmét SMR-reaktorok építésére. Az engedély hivatott igazolni, hogy a telephely alkalmas a tervezett
létesítmény felépítésére és üzemeltetésére biztonsági, környezetvédelmi és baleset-elhárítási szempont-

ból. Az engedély 20 évre szól, és további 10-20 évvel
meghosszabbítható. A kérelem kettő vagy több SMRmodul megépítéséről szól öszesen 800 MWe kapacitással a cég Oak Ridge-i telephelyén. A TVA szerint
az SMR-ek fontos részét képezhetik a cég kibocsátásmentes baseload energiatermelésének.

Oroszországban az Államtanács Elnöksége korábbi
határozatának megfelelően a NIKIET kutatóintézet
befejezte a munkálatokat VK-300 kis reaktor tervdokumentációján. A típus egy forralóvizes reaktor,
amelynek hőteljesítménye 750 MW, elektromos teljesítménye 150-250 MW, a hő- vagy áramtermelés
szükséges arányától függően. A reaktor már bevált

berendezéseket alkalmaz, például a fűtőelemek csereszabatosak lesznek a nagy nyomottvizes reaktorokéval. A kutatóintézet szerint 14 megnevezett város
hő- és áramellátását fogja szolgálni az új reaktortípus
2, 3 vagy 4 blokkos konfigurációban, az igényeket ös�szesen 38 reaktorblokkal fogják kielégíteni.
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atomtörténelem

Oroszország nukleáris energetikája
válaszok a XXI. század műszaki kihívásaira – 16. rész
Kimpián Aladár ny. főmérnök | Fotó: internet
Tisztelt Olvasók! Akik velem tartanak ebben a cikksorozatban,
felidézhetik vagy megismerhetik az atomenergetika 80 éves
történetét Oroszországban, a
világ legnagyobb területű országában, és képet kaphatnak
arról, hogy milyen válaszokat
terveznek a XXI. század műszaki
kihívásaira.
A 25 000 t körüli vízkiszorítású
atomjégtörők vízbe merülő részeinek – a 6-7000 m2 fenék- és
oldalfelületnek, a jégtörő orrnak, a három hajócsavarnak és
a kormánylapátnak – a karbantartására, javítására szolgálnak a
báziskikötő úszó szárazdokkjai.
Az északi-jeges-óceáni flotta esetében a báziskikötő a Kola-félszigeti Murmanszk, a Golf-áramlat
hatására télen is jégmentes Kolaiöbölben.
A mintegy 200 m hosszú, kb. 35 m
belső szélességű dokk mindkét
vége nyitott. Úgy süllyesztik, hogy
oldalfali és fenéktartályaiba vizet
töltenek. Miután a hajó beúszott,
és mindkét oldalon kitámasztották, addig szivattyúzzák ki a sül�lyesztővizet a tartályokból, amíg
a dokk padlózata a hajóval együtt
biztonsággal szárazra nem kerül.
A dokk padlózatán zsámolyok
vannak; a hajótest ezekre ül, hogy
a fenékhez is hozzá lehessen férni. Mindkét oldalfal tetején nagy
teherbírású daruk közlekednek a
karbantartási műveletek kiszolgá-

lására. A dokk több MW teljesítményigényű fogyasztóit – a darukat, szivattyúkat, munkagépeket,
fűtést, világítást –, valamint a hajó

önfogyasztását a kikötő rakpartjáról középfeszültségű repülőkábelen látják el. (A képen a dokk előtt
egy külön úszódaru áll, amely a

A Tajmir atomjégtörő a murmanszki kikötő egyik úszó
szárazdokkjában [1]

A Szovjetszkij Szojuz atomjégtörő a murmanszki kikötő
úszó szárazdokkjában [2]

atomtörténelem
partra tudja szállítani a hajóból
kiszerelt és a parti műhelyekben
karbantartandó részegységeket,
illetve a dokkhoz hozza az elkészülteket és az újakat.)
A szárazdokki karbantartás során
kiemelt figyelmet fordítanak a
3 db rozsdamentes hajócsavarra
és a kormánylapátra. A következő
képen a Jamal atomjégtörő felállványozott hajócsavarjai és kormánylapátja láthatók. Rá fog férni
a festés a vízvonal alatti részre.
A régi felületvédelem maradványainak eltávolítása után a légköri
hatásoknak és a sós tengervíznek
ellenálló egy réteg akril alapú alapozót, majd két réteg ütés- és kopásálló, kétkomponenses zománc
fedőfestéket hordanak fel.
Az atomjégtörők nukleáris berendezéseivel kapcsolatos műveletekhez – pl. a kiégett fűtőelemek
cseréjéhez – 1981 óta a 10 000 t
vízkiszorítású, 130 m hosszú,
17,3 m széles Imandra úszó műszaki bázist használják, amelynek
6 db tartályában tárolják a kiégett
és a friss fűtőelemeket és 12 db,
összesen 400 m3 űrtartalmú tartályában a nagy aktivitású folyékony radioaktív hulladékot.
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A Jamal atomjégtörő
felállványozott hajócsavarjai
és kormánylapátja [1]

A Jamal atomjégtörő hajócsavarjainak karbantartása. A hajócsavar lapátjait a fenékhez
mágnesesen tapadó horgokra
akasztott villamos motoros
tirforokkal emelik [1]

Forrás:
[1] gelio.livejournal.com/202837.
html
[2] forums.airbase.ru/2014/07/
t20027_10--atomnye-ledokolyproektov-92-10520-10521-10580.
html
[3] forums.airbase.ru/2015/12/
t92110--plavtekhbaza-proekta1948-imandra.6933.html
Az Imandra úszó műszaki bázis a selejtezendő Arktyika
atomjégtörő mellett [3]
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Osztálytabló

Atomerőmű Mentőszolgálat
Gyöngyösiné Nyul Petra, Orbán Ottilia | Fotó: Bodajki Ákos

Sebők Sándor
mentőtiszt
Dombóváron született 1969-ben,
azóta is ott él. Szülővárosában
járt általános iskolába, ezután
gépészeti szakirányban folytatta
tanulmányait és tett sikeres érettségi vizsgát. A kötelező sorkatonai szolgálat letöltése után 1994ben helyezkedett el a mentőknél.
Munka mellett vágott bele újra a
tanulásba, immáron egészségügyi területen. Először a Kossuth
Zsuzsa Egészségügyi Szakközépiskolába járt Budapestre 1996 és
1998 között, ahol mentőszakápoló
végzettséget szerzett, majd a
Semmelweis Egyetem Egészségügyi Főiskolai Karán elvégezte a
mentőtiszti szakot 2000–2004 között. Az Atomerőmű Mentőszolgálat megalakulásakor 2005-ben
az akkori vezető mentőtiszt felkérésére, gyakorlatilag friss diplomásként került az atomerőműbe,
emellett Tamásiban és Dombóvá-

ron dolgozik mint kivonuló mentőtiszt.
„Amire mindig emlékszem, egyik
szenteste a katasztrófavédelem riasztott bennünket, hogy külső területen, Tolna irányában egy személygépkocsi felborult. Pakson
nincs mentő, mi menjünk. Végül a
paksiakkal együtt értünk oda. Egy
28 éves fiatalembert kellett újraéleszteni, ami sikerült. Ebben nekünk óriási részünk volt, és hogy ez
karácsonyeste történt, az nagyon
meghatott. Egyszer hétvégén
bejött az ellátóhelyre kismotorral
egy középkorú férfi azzal, hogy
nézzem meg, mert már három
napja fáj a mellkasa. Szívinfarktusa volt, és ezt alig akarta elhinni”
– meséli legemlékezetesebb eseteit. Legtöbbször apró rosszullét
vagy sérülés, amivel találkoznak,
teszi hozzá, de sajnos volt már a
kollégáinak több újraélesztésben

is részük, sőt egy tragikus öngyilkosság is bekövetkezett. Sándor
nős, felesége, Gabriella a dombó
vári kórházban dolgozik mint mosodavezető. Két fiúgyermekük
van. Sándor 21 éves, a dombóvári mentőállomáson dolgozik
mentőszakápolóként. Bence 17
éves, a dombóvári Apáczai Csere
János Szakközépiskolában informatika szakos tanuló.
Az egész család nagyon szeret
sportolni, mind a négyen edzőterembe járnak. Rendszeresen
fut, sőt félmaratont és maratont
is futott már. Egy éve kezdett
egy újfajta edzésbe, crossfitre jár
Dombóváron, és most készül élete első spartan race versenyére.
Számára legfontosabb a család, a
sport és a munkája, s akik ismerik,
ezt jól tudják. E szerint él és neveli
gyermekeit is, hozzáteszi, hála istennek, eddig sikerrel.

Osztálytabló
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Varga Gyula
mentőtiszt

Kaposváron született 1967-ben.
A nagykanizsai Landler Jenő Gimnáziumban érettségizett 1986-ban,
majd a helyi kórházban helyezkedett el műtőssegéd munkakörben. Pályafutása során különböző
munkakörökben dolgozott, volt
mentőápoló, gyógyszerraktár-kezelő, főápoló, mentőtiszt, 2009-től
a Pécs I. és Pécs II. Mentőállomás
állomásvezetője, ahol az operatív
szakmai munkáért és 110 kollégája
munkájáért felel.
Tanulmányait munka mellett is
folytatta, 1998-ban a pécsi Egészségügyi Szakképző Iskolában
mentőápoló, majd 2004-ben a
budapesti Semmelweis Egyetem
Egészségügyi Főiskolai Karán
mentőtiszti szakképesítést szerzett. Mindezek mellett az elmúlt
években számos szakmai továbbképzésen is részt vett.
A szakmai tapasztalatokat és a
képzések során elsajátított ismereteket több képzőhelyen is van

lehetősége átadni. Ezek közül
kiemelendő, hogy az OMSZ Déldunántúli Régió regionális oktatásszervező intézményének keretein belül (2011-től) 850 dolgozó
és több száz egyetemi, főiskolai
hallgató, külső képzőhelyen tanuló
szakmai képzéséért felel.
Arra pedig rendkívül büszke, hogy
2015 februárjában az országban
elsőként sikerült átadniuk Pécsett
az OMSZ keretein belül működő
Oktató Centrumot.
Szakmai kiválóságát több nyertes
pályázat, díj és vezetői elismerés
is példázza. Egyéb tevékenységei között megemlíthetjük a PTE
Általános Orvosi Karán és a PTE
EFK mentőtiszt szakon folytatott
oktatást, az ERC által szervezett
ALS- és ITLS-kurzusokon való részvételt, a külső intézményekbeli (iskolákban, üzemekben) elsősegélyoktatásokat, valamint az OMSZ
mentőhelikopterén 20 éven át tartó munkáját.

A Paksi Atomerőmű által működtetett esetkocsin 2007-től dolgozik,
és végzi a mentőápolók képzését,
vizsgáztatását. Számára nagyon
érdekes ez a munka, hiszen a mentésnek olyan oldalát is megismerhette, amit a civil életben nem
alkalmaznak: alpintechnikai fogásokat, légzőkészülék használatát,
veszélyes kárhelyen való munkát,
amelyeket a napi munkája során
is hasznosíthat. Külön kiemelve
teszi hozzá: sokat jelent számára,
hogy az Atomerőmű Tűzoltóságon
egy nagyon jól működő, családias
közösség tagja lehet. Gyula nős,
felesége
informatika-matematika szakos tanár, Pécsett tanít. Két
gyermekük van. Lányuk 9, fiuk 13
éves, a Pécsi Református Kollégium tanulói.
Hobbija, bár kevés szabadidővel
rendelkezik, az olvasás és a barkácsolás, továbbá a családi házuk
kertjében végzett tevékenységekkel próbál kikapcsolódni.
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Mészáros László
mentőtiszt

Az erőműben a mentőszolgálat
megalakulása óta dolgozik, az Országos Mentőszolgálat szekszárdi állomásán pedig nyáron lesz
39 éve. Az erőmű specifikumából adódóan itt néha különleges
mentési feladatokat is el kell látnia. Ezért bizonyos szinten el kellett sajátítaniuk az alpintechnikát,
valamint a légzőkészülék használatát. A mentési munkáknál pótolhatatlan segítséget nyújt, hogy
a mentőszakápoló és gépkocsivezető egyúttal kiválóan képzett
tűzoltó is. A pályafutása alatt a
legszebb pozitív élmény, amikor
valaki életét sikerül megmenteni,
és természetesen a legnehezebb
megélni azt, amikor egy aránylag
fiatal beteget vagy sérültet nem

sikerül megmenteni. A munkával
eltöltött sok-sok év után azt tervezi, hogy tavasszal nyugdíjba vonul.
László nős, két lánya és öt unokája van. A veje is az erőműben
dolgozik mint informatikai mérnök. A hobbija a szőlészkedés és
borászkodás. A szekszárdi dombokon van egy kis tanyája és szőlője, ide nagyon szeret kijárni a
családjával, illetve a barátaival.
A jövőre nézve szeretné élvezni a nyugdíjas éveket, részben
munkával (az Országos Vérellátó
Szolgálatnál is dolgozik mint donorvizsgáló), részben utazással és
szőlészkedéssel.
A legfontosabb számára a család,
valamint a baráti kapcsolatok ápolása.

Osztálytabló
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Iker József
mentőtiszt

Mentőápolói
szakképesítését
1998-ban, a mentőtiszti főiskolai diplomáját 2005-ben a Semmelweis Egészségtudományi Kar
mentőtiszti szakán, Budapesten
szerezte meg. Folyamatosan végez oktatói és vizsgaelnöki munkát
a Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Alapszervezeténél Szekszárdon. 1991-től mentőápoló, 2008
augusztusától már mentőtiszt.
Jelenleg az Országos Mentőszolgálat paksi mentőállomásán
(2008-tól) és az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. üzemi mentőszolgálatánál mentőtiszt (2014-től).
Mindkét helyen szereti a munkáját. Mégis mitől más egy atomerőműben mentősnek lenni, mint
általában? Úgy gondolja, hogy az

atomerőműnél (szerencsére) kevesebb esetszám van az Országos
Mentőszolgálathoz képest. Itt a
főbb figyelmet a sugárveszélyes
környezet, illetve a sérülések követelik. Egyéb speciális feladatok
is vannak itt, például a drogteszt,
vérvétel és az alkoholvizsgálat.
Mindezek mellett elengedhetetlen és fontos a helyismeret, az
alpintechnikai ismeretek is.
Történt már pozitív és negatív
szempontból különös és emlékezetes esemény is a munkája során.
Sajnos többnyire súlyos állapotú
sérültekkel, betegekkel találkozik
(szerencsére nem az erőműben).
Többnyire a szomorú, tragikus
eseményeket őrzi meg emlékeiben. A kevés sikeres újraélesztés

és látványos állapotjavulással járó
eseteket mellett persze örömmel
tölti el, ha valakinek a szubjektív panaszát, fájdalmát mérséklik
vagy meg tudják szüntetni.
József 44 éves, érdeklődési köre
és a hobbija a numizmatika, a magyar veterán motorkerékpárok,
az akvarisztika és a horgászat.
Pakson él felségével és 16 éves
nagylányával, Kamillával. Felesége
néptáncpedagógus, Kamilla pedig a pécsi Leőwey Klára Gimnázium tanulója. Csodás dolognak
tartja, ha segíthet egy új élet megszületésénél, ha mosolyt tud csalni
az arcára egy elesett embernek.
Mégis a legnagyobb csoda és boldogság a családja, akik természetesen a legfontosabbak a számára.
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Vida György

„A bölcsek kövét
nem én őrzöm”
Vadai Zsuzsa | Fotó: Bodajki Ákos, saját archívum
Szüleimmel Pécelen laktunk, majd
a tanulmányaim befejezése után
Budapestre mentem dolgozni
és lakni. Az első házasságomból
született két kislányom, Ivett és
Henrietta. Válásunk után a bíróság
nekem ítélte a gyerekeket. Nehéz
idők jöttek, az életemben. A 4 és
2,5 éves lányokról gondoskodni,
dolgozni, nem volt egyszerű feladat. Ismét megnősültem, majd
1982-ben Paksra költöztünk, és
megszületett Gyuri fiam. Pár év
együttlét után ismét egyedül ma-

radtam a lányaimmal, a családi
házat magam után hagyva, bérelt
lakásba költöztünk.
Villamos képzettségű szakemberként úgy gondoltam, hogy a
„villanygyárban” lesz a legjobb
helyem, és 1982-ben jelentkeztem felvételre az atomerőmű vállalathoz. A Villamos Karbantartási Osztályon kezdtem dolgozni
mint villanyszerelő. Pár év múlva
a főnököm behívott, hogy „látom,
írástudó ember vagy”, rád bíznám a szabadteret mindenestül,

meg a trafósort. Tulajdonképpen
a gépház háta mögött a kerítésig
minden az enyém volt. A műszaki ellenőri megbízást elvállaltam,
hiszen a korábbi munkahelyemen
már végeztem hasonló feladatokat. Nagyon sokrétű munka volt,
tervezni, ütemezni a leállásokhoz,
melyik szakaszt mikor csináljuk,
milyen anyag kell hozzá. Kapcsolatot tartani a külső vállalkozókkal,
és felügyelni a munkálatokat. Nagyon mozgalmas, összetett, kihívásokkal teli munkám volt. A nyugdíjkorhatár elérése előtt egy évvel
szóltam a vezetőmnek, hogy adjon
valakit mellém, akit betanítok, és
átadom neki a feladatokat.
Nyugodt lelkiismerettel 2000-ben
megkezdtem a nyugdíjas éveimet.
A lányaimmal 10 évig voltam egyedül, amikor 1996-ban megismerkedtem a harmadik feleségemmel.
Igazi tűzről pattant menyecske
volt négy gyerekkel, akiket ő is
egyedül nevelt. Összeházasodtunk, és együtt megkezdtük a
harmadik házasságunkat. Közös
gyerekünk nem született. Családi
házat vettünk, felújítottuk, és igazi gyöngyszemet varázsoltunk a
házból. Direkt úgy alakítottuk ki a
nappali részt, hogy a sok gyerek és
a 12 unoka kényelmesen elférjen.
Sokszor mondta a feleségem: Hú,
Papa, ha mi 20 évvel ezelőtt találkozunk, akkor kifordítjuk a sarkából a világot!
Sajnos hat éve elhunyt, és csak 14
évig tudtuk az együttélésünket élvezni, mert a sors közbeszólt.
Az élet úgy hozta, hogy az én
gyerekeim, unokáim távol élnek
tőlem. Legnagyobb lányom, Ivett
Svájcban él a férjével, Henriett lányom családostul kiment Franciaországba, Gyuri fiam Budapesten
él a családjával. Az itthoniak – mint
„idegen” nagypapát – befogad-

nyugdíjasaink
tak, rendszeresen jönnek hozzám,
nagyon imádom őket. Nincs olyan
nap, hogy valamelyik ne toppanna
be hozzám egy kedves üdvözlésre.
Feleségem gyerekei időrendben:
Juci, Gábor, Szilvia, Beáta. Az unokák nagyobb része már önálló életet él, többen külföldön élnek és
dolgoznak, de ünnepeken összejön a népes család.
A névnapokat, születésnapokat
külön jegyzem, nehogy megfeledkezzek felköszönteni az aktuális
ünnepeltet. A köszöntéseket úgy
oldom meg, hogy mindegyiknek
gyönyörű, saját kézzel írott képeslapot küldök. Most karácsonykor 30 db képeslapot adtam fel a
postán. Vissza már kevesebb lapot
kapok, inkább telefonon felhívnak.
Most kaptam egy hatalmas csomagot Franciaországból, tele mindenféle finomsággal.
A nappalim falán sok családi fotó
között van egy kakukktojás, ami a
franciaországi millau-i viaduktot
ábrázolja, ami a világ legmagasabb viaduktja. Amikor épült, sokat olvastam a technikai megoldásokról, és örömömre személyesen
is megnézhettem a kislányom jóvoltából.
Szabadidőmben rengeteg elfoglaltságom van, szívesen kertészkedem, olvasok, rejtvényt fejtek,
de a legkedvesebb, amikor az
unokáim eljönnek hozzám. A szakszervezet nyugdíjastagozatának
vezetőhelyettese vagyok, 2006ban alapítottuk, közel 360 tagunk
van az ország minden szegletéből.
A Magyar Elektrotechnikai Egyesület (MEE) paksi szervezetének
vezetőségi tagja vagyok, ez az országnak a legnagyobb elektronikus szakmai szervezete. Legutóbb
Kassára kirándultunk, de útközben
bementünk a mátrai erőműbe is.
Naponta főzök, most a kocsonyák

sorakoznak a kamrában. A gyerekek sosem jönnek üres kézzel.
Az idén ősszel három kislányunokámat (8, 10, 14 évesek) és kettő
tacskó kutyájukat két hétig én
pesztráltam. Tőlem jártak iskolába,
és az őszi szünetet is itt töltötték.
Csomagoltam a tízórait, az üdítőt,
és mire hazajöttek meleg étellel
vártam őket. Az életem során sokszor voltam egyedül a gyerekeimmel, és muszáj volt az ellátásukról
gondoskodnom, így mindent tudok főzni.
Hogy mit üzennék a fiataloknak?
A bölcsek kövét nem én őrzöm,
az igaz, de a 75 év tapasztalata
alapján azt tudom mondani, hogy
akármilyen hányattatott is az élet,
akkor is gyönyörű, és mindenen
úrrá lehet lenni. Csak egészség
legyen! A sérült emberek is nyerhetnek olimpiát. A szüleim 1901-es
és 1903-as születésűek voltak, és
két háborút éltek meg, a másodikat már gyerekekkel. Éheztünk, és
amit találtunk, azt ettük, céklát,
marharépát meg kukoricát. Szegény anyám a kukoricát százféle
módon elkészítette, szemesen,
főzve, sütve, darálva, ha volt hozzá
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lekvár jobban esett, de ha nem, akkor meg csak úgy megettük. Nem
volt mit enni, nem volt kenyér, zsír,
és a szüleimnek meg kellett oldani, hogy négy éhes gyereknek
tudjanak enni adni. Apám mindig
azt mondta, hogy mindent meg
lehet oldani fiam, csak háború ne
legyen! Akkor sodor az ár mindenkit, és szerencse dolga, hogy életben maradjál. A háború, az egy
utálatos emberi tevékenység!
Azt tudom tanácsolni bárkinek,
hogy nem kell megijedni a feladatoktól, körül kell nézni, utána kell
járni, hogy azzal mit lehet csinálni,
így mindenen úrrá lehet lenni.

Nyugdíjba vonult
kollégáink
2017. február

Gergely Józsefné
analitikus laboráns
ÜVIG VEFO VEO
Porga István
ács-állványozó KAIG SZFO ÉSZO
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Régi motorosok

Akik a kezdetektől itt dolgoznak
Orbán Ottilia | Fotó: Bodajki Ákos
A régi motorosokra nagy szükség van. Az atomerőmű üzemeltetése során megszerzett tudást és tapasztalatot át kell adni a következő generációnak. Erre az erőmű tudásmenedzsment-tevékenysége
kiváló lehetőséget nyújt. Rovatunkban az atomerőmű kezdeti időszakától fogva itt dolgozó munkatársainkat mutatjuk be, olyan momentumokat elevenítve fel és téve közkinccsé a segítségükkel az erőmű hőskoráról, amelyek már csak az ő emlékezetükben élnek. Kovács Miklós, az Oktatási Főosztály
szimulátorinstruktora emlékezik vissza.
–– Nagyon kedves régi kollégámat faggatom a kezdetekről, amikor az atomerőműhöz került. Mióta
dolgozol az erőműben?
–– Leszerelésem után, 1979 kora
tavaszán jöttem felvételizni az erőműbe, miután a Szekszárdi Mezőgép Vállalat akkori igazgatója
nemkívánatos személynek nyilvánított.

Dolgozott itt már akkor egy ismerősöm a Reaktor Osztályon, a tőle
hallottak alapján döntöttem úgy,
hogy szerencsét próbálok Pakson.
Az akkor szokásos átvilágítások és
lekáderezések után 1979. április
2-án vettek fel a Reaktor Osztályra.
Mivel én iparágon kívülről jöttem
(hallgattam is számos kollégámmal együtt elégszer, hogy „ti nem

vagytok iparágiak”), logarléccel
számolták ki a bérem, hogy ne
keressek többet az előző munkahelyemnél, aminek az lett az eredménye, hogy a bérem az osztályon
negatív csúcsot döntött.
–– Hogyan jellemeznéd ezt a kezdeti időszakot? Mit jelentett számodra itt dolgozni ebben az időben?

Régi motorosok
–– Örömmel jöttem, bár nem tudtam, mire számíthatok, mit hoz a
jövő. Aztán megkezdődött a tanulás hosszú és érdekes folyamata,
ami valószínűleg csak a nyugdíjba
vonulásom után ér majd véget,
már ami a szakmai részt illeti.
–– Hogyan alakult a pályád a későbbiekben?
–– 1979-ben és 1980-ban kétszer
két hónap novovoronyezsi betanulás után előbb átrakósként, majd
primer köri gépészként dolgoztam. Rengeteget bújtuk a helyiségeket, ismerkedtünk a berendezésekkel.
Az 1. blokk energetikai indítását
és 1982. december 28-i párhuzamos kapcsolását mint primer köri
főgépész éltem meg. 1984-ben
sikeres reaktoroperátori hatósági
vizsgát tettem, és lettem operátor
az 1. blokk E műszakjában, majd
1992-ben a műszak blokkügyeletese lettem.
–– Volt-e – akár pozitív, akár negatív szempontból − különösen
emlékezetes esemény, történet a
kezdetekből?
–– 1993-ban kerültem a szimulátorra instruktori munkakörbe, azóta is
itt dolgozom. Ha visszaemlékszem
az eltelt 37 évre, rengeteg szép
emlék jut eszembe. Az üzembe
helyezés, blokkindítások, a kezdeti lépések, az oktatásban eltöltött
több mint 20 év, mind-mind jó érzéssel töltenek el. Büszkén gondolok arra, hogy ennyi éven át részt
vehettem a blokkvezénylői személyzet képzésében, oktatásában.
–– Mit csinál egy szimulátorinst
ruktor? Mi a feladata?
–– A szimulátoron alapvetően kétféle oktatási tevékenységet végzünk: a blokkvezénylői személyzet
szinten tartó képzését, illetve a
betanuló rektor- és turbinaoperátorok, valamint vezető elektrikusok

betanító alapképzését. A blokkvezénylői személyzet minden félévben 1 hetet tölt a szimulátoron
tréninggel. Ez idő alatt üzemzavarelhárítási feladatokat gyakorolnak.
Mivel a blokkokon (szerencsére)
igen ritkák az üzemzavarok, ezért
itt, a szimulátoron gyakoroltatjuk
be velük az egyszerű és összetett
üzemzavarok készségszintű elhárítását. A mi feladatunk az oktatási
anyagok megírása, a szimulátoron
történő előkészítése, a gyakorlatok lefuttatása és az elhárítás végén a tapasztalatok megbeszélése, kiértékelése.
A 7 hetes alapképzésen a betanulók megismerik a blokkvezénylőt, az egyes rendszerek üzembe
vételét, leállítását, üzemeltetését,
valamint a blokkindítás és blokkleállás procedúráját. Az ehhez szükséges oktatási anyagok megírása
és a szimulátoron való előkészítése
szintén a mi feladatunk. Ezenkívül
szükség esetén tantermi képzéseket is tartunk.
–– Család, hobbi, szabadidő?
–– 1979-ben megnősültem, két
gyermekem van. Adrienn lányom
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síoktató, a férjével, Balázzsal sikeres sícsapatot működtetnek. Sokat
vannak Ausztriában, ezért ritkábban látom őket.
Attila fiam itt dolgozik az erőműben – feleségével, Csillával
együtt –, a Beszerzési Osztályon.
Hála gyermekeimnek, két gyönyörű unoka büszke papája lehetek,
akiknek a 87 éves anyukám is nagyon-nagyon örül. 2013-ban megözvegyültem, a sors azonban adott
még egy lehetőséget, egy kedves
társsal folytathatom az életem.
Szabadidőmben motorozok, túrázunk, kerékpározunk, síelünk a
barátainkkal.
Korábban sokáig
kézilabdáztam, és kapuskodtam a
városi focibajnokságban.
Terveim a jövőre nézve? A hatósági jogosító vizsgám 2019-ben
jár le, előre láthatólag addig szeretnék még dolgozni. A magánéletünkben pedig biztosan sok új,
izgalmas dolog vár még ránk.
Az életemben a legfontosabb a
családom, szeretteim egészsége,
a szabadidőnk tartalmas eltöltése,
a munkahelyi jó hangulat megőrzése.

Törzsgárdatagsági elismerések
2017. január
10 éves
Rumpler Attila ÜVIG KIO, Németh
Gabriella Katalin ÜVIG VEFO VEO,
Molnár Katalin ÜVIG VEFO VEO,
Farkas Róbert ÜVIG VEFO VTO,
Kovács Lajos ÜVIG VEFO RHKO,
Makai Róbert Tamás KAIG KAFO
RKO, Kövecses Gábor KAIG KAFO
RKO, Feke Lajos KAIG KAFO RKO,
Ágoston András KAIG KAFO
RKO, Dömény Gábor KAIG KAFO
RKO, Szintai Antal KAIG KAFO

RKO, Hanol Zoltán KAIG KAFO
RKO, Varga Gyula KAIG ÜFFO
DRO, Köllő Imre BIG RENDO,
Kecskeméti József BIG MINFO
AVO, Balogh Bertalan BIG MINFO
AVO, Némethné Hubert Erzsébet
BIG NFCS, Kovács Zoltánné GIG
MMO, Acsádi Sándor HUIG OKFO
ÁOKO

20 éves
Horváth György BIG MINFO MEO,
Pál Tibor BIG MINFO AVO
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A lélek mozgásban
Tóth Márton | Fotó: Magyar Paralimpiai Bizottság, internet
A paralimpiai mozgalomnak
meg kellett és a mai napig kell
is küzdenie az elismertségért,
akárcsak az azon résztvevő
sportolóknak a mindennapi
életben azért, hogy egyenrangúként kezeljék őket. Ezt
a – hasonlóan az olimpiához
– négyévente megrendezett
mustrát nem a versenyzők fogyatékosságának, hanem teljesítményük bemutatásának céljából rendezik már több mint
fél évszázada.

A brit kormány felkérésére, Sir
Ludwig Guttman neurológus vezényletével 1944-ben megnyitotta kapuit Buckinghamshire-ben,
a Stoke Mandville-i Kórházban a
Gerincsérültek Központja (National Spinal Injuries Centre), ahol
az alapító-igazgató azt vallotta,
hogy a sport az egyik fő eszköze
a hadisérültek mentális gyógyításának, önbecsülésük visszaállításának. Stoke Mandeville–i
Játékok néven, 1948-ban, a
londoni olimpiával egy időben

rendeztek először testi fogyatékos, kerekesszékes embereknek
sporteseményt. A náci Németországból 1939-ben Angliába menekült Guttmann kezdeményezésére 14 hadirokkant nő és férfi
íjászatban mérte össze tudását.
A következő mérföldkő 1960ban, Rómában jött el, ugyanis pár héttel az olimpia után 23
országból 400 kerekesszékes –
nem csak hadirokkant – sportoló vett részt az első paralimpián.
1976-ban, Torontóban már több

sport
kategóriába sorolták a résztvevőket. A paraplégiás sportolók
mellett látássérült és amputált
versenyzők is részt vettek, ez volt
az első alkalom, hogy nem csak
tolószékesek szerepeltek a versenyen. Ebben az évben a svéd
Örnsköldvik adott otthont az első
téli paralimpiának, amely lebonyolításában 1992 után áttértek
a ma is használt rendszerre, miszerint a nyári játékok után két
évvel tartják a téli olimpiát és a
paralimpiát.
A torontói játékokra 42 küldöttség 1600 sportolót nevezett,
Magyarország először ekkor delegált hivatalosan versenyzőket
a paralimpiai játékokra. Ugyan
az asztaliteniszező Tauber Zoltán
révén arany-, míg az atléta Oláh
József révén bronzérmet szereztünk, ám ez csak 2016-ra realizálódott. A Magyar Népköztársaság kormánya ugyanis a harmadik
versenynap után hazautaztatta a
küldöttséget a dél-afrikai, feketékből és fehérekből álló csapat
jelenléte miatt, amelyet a rendezők az addig elért magyar eredmények törlésével büntettek. 40
esztendővel később, a riói magyar csapat hivatalos eskütételén
köszöntötték az 1976-os csapatot,
ekkor kapta meg az elismeréseket Tauber Zoltán és Oláh József
özvegye is.
A szervezőbizottság szerint nem
illett bele a professzionális képbe
1984-ben a paralimpia, így Chicago vállalkozott a rendezésre,
ám néhány hónappal az esemény
előtt visszalépett, ugyanis százezer dollár hiányzott még. Végül
két helyszínen, a lebénultak az
Egyesült Királyságban, míg a többi fogyatékos sportoló New Yorkban, Hempsteadben versenyzett.
A helyi Hofstra Egyetemnek két

1987-ig az olimpiai karikák jelképezték a paralimpiát is, ám a
Nemzetközi Olimpiai Bizottság
(NOB) kifogásai miatt a Nemzetközi Paralimpiai Bizottságnak
(IPC) új logót kellet kialakítania.
Öt csepp maradt a karikákból,

óra kellett, hogy a szükséges
összeget összegyűjtse. Végül
Ronald Reagen nyitotta meg a
paralimpiát, amelynek fáklyáját a
játékok történetében először az
olimpiai lángról, a los angeles-i
olimpia lángjáról gyújtották meg,
szimbolikusan összekapcsolva a
két eseményt. Ha már máshogy
nem sikerült…
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ami szintén nem tetszett a NOBnak, mivel színük és elhelyezésük
a karikákra emlékeztetett, ezért
háromra redukálták a cseppszámot. 2004-től van használatban
a ma is használt embléma, ez már
az IPC saját akaratából.
A három alakzatot agitónak nevezik, a latin agitó (mozgásba
hozok) szóból. Az agitok egy központi pont körül forognak, ezzel
jelképezik a Föld minden tájáról
összesereglő sportolókat. A piros, kék és zöld színeket az országzászlók leggyakrabban használt színeiként választották ki.

1988-tól egy helyen rendezik az
épek és fogyatékkal élők olimpiáját. A magyar versenyzők az
eddigi paralimpiákon 144 medált
gyűjtöttek, amelyből 31 a legfényesebből került ki, Rióban 15
versenyzőnket összesen 18 alkalommal szólították dobogóhoz.
A legutóbbi aranyéremnek Tóth
Tamás 100 méteres hátúszó döntője után örülhettünk.
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Jobblábas géniusz
Tóth Márton | Fotó: Wikipedia
1909-ben, Újpesten született egy kisfiú, aki nagyon szeretett focizni,
az élet mégis úgy hozta, hogy nem ebben a sportágban teljesedett
ki. Vízre váltott, úszó és vízilabdázó vált belőle: többek között kétszeres olimpiai bajnokként írta bele nevét a történelemkönyvekbe
Halassy Olivér.
Újpesti srácként minden szabadidejét a focinak szentelte, a helyi
gyerekcsapatba is beválogatták,
ám nyolcéves korában, miközben fel akart ugrani a villamosra,
lecsúszott a lába, és a jármű alá
sodródott. Bal lábát a sípcsontjától amputálni kellett, ám ő nem
tört össze, nem akart lemondani
a sportról, és egy év múlva már
az UTE uszodájába jelentkezett.
Keményen edzett, társaival is
kezdte felvenni a versenyt, majd
17 évesen, 1926-ban dobbantott:
megnyerte a folyami úszóbajnokságot. 64 percre volt szüksége a
Szentendrei-sziget déli csücskétől
a Margitszigeti Atlétikai Centrumig előírt 9 kilométer megtételére. Sokáig a címvédő vezetett,

ám Halassy egy kemény hajrával
(amit ugye a karmunkájára kellett
alapoznia) állva hagyta, majd még
ugyanebben az esztendőben az
1500 méteres gyorsúszásban is
magyar rekordot repesztett.
Az eredményei Komjádi Béla vízilabda-szövetségi kapitány figyelmét is felkeltették, és 1928-ban,
amikor Halassy a folyamúszás mellett 1500 és 800 méteren is bajnok
lett, behívta az olimpiai aranyesélyes pólóválogatottba. Komjádi
ebben az időben az általa kitalált,
új játékelemek bevezetésével alapozta meg a magyar vízilabda első
világuralmát. Ugyan a németek ellen 5 : 2-re kikaptak a mieink a döntőben, de nem rossz egy olimpiai
ezüsttel beköszönni az ötkarikás

játékokról. Ezután azonban a 11
év alatt lejátszott 110 meccsen veretlen maradt a válogatott, amibe
ugye két olimpia (1932 – Los Angeles, 1936 – Berlin) is beletartozott, ahol Halassy alapembernek
számított. Akárcsak az Újpestben,
amelyet 1930 és 1939 között 10 országos bajnoki címig vezetett.
Az 1931-es, párizsi Európa-bajnokság belgák elleni vízilabdadöntőjén végig a vízben volt, de a lefújás utáni ünneplésből nem tudta
kivenni a részét, ugyanis jelenése
volt még az úszók 1500 méteres
döntőjében. A francia és az olasz
versenyző párharcára számítottak
a hozzáértők, senki sem hitte, hogy
az amputált lábú magyar úszó beleszólhat a párharcba. Beleszólt,
nem is akárhogy! A fordulókban
a fél lába miatt elvesztett időt óriási úszással kompenzálta, és egy
másik olasz úszót 1 méterrel tett
be a zsákba, és országos csúccsal
(20:49) duplázott ezen az Eb-n. És
ekkor még híre-hamva sem volt a
parasportnak, az épek között tűnt
ki teljesítményével.
Ki kellett húzni a vízből, annyira ki
volt merülve, ám a pólósok bronzmeccsét nem akarta kihagyni, és
egy kis erőgyűjtés után mankóval
visszament a medencéhez, ahol
a közönség ünneplése és hangos
„Halasszi! Halasszi!” kántálása
miatt félbe is kellett szakítani a
mérkőzést. A kétszeres Európabajnokot a bíró, a zsűri és a vízben
a bronzért küzdő játékosok is egy
emberként, tapsolva ünnepelték.
Hazautazás előtt, a francia főváros
pályaudvarán is több százan éltették, és vállukon vitték a vonatig.
Rá egy évre, 1932-ben, Los Angelesben megszerezte a csapat első
olimpiai elsőségét, az USA elleni
végső, 7 : 0-ra megnyert meccsből
5 góllal vette ki a részét. „Amit ez

sport
a féllábú gazember játszott, az valami
csodálatos!” – méltatta a döntő után
Komjádi Béla (aki akkor már nem volt
szövetségi kapitány).
1938-ban nyerte meg harmadik Európa-bajnokságát a pólócsapattal,
és mikorra a veretlenség megtört,
Halassy Olivér már nem játszott a válogatottban. Úszásban pályafutása
során összesen tizenegyszer nyerte
meg a folyami országos bajnokságot,
a medencében pedig 14 bajnoki címet szerzett. 12 országos rekord fűződik a féllábú sportoló nevéhez, 1500
méteren hétszeri faragással több mint
2 perccel úszott az addigi legjobbnál
gyorsabbat.
A második világháború után sem szakadt el a víztől, az úszószövetség újjáépítéséből vette ki a részét, ám 1946
szeptemberében véget ért a varázslat: Halassy Olivér rablógyilkosság áldozata lett. Erre az esetre tökéletesen
ráillik a tisztázatlan jelző. Szeptember
10-én apósával autózott Angyalföldről Újpestre, amikor egy szovjet katonai jármű állta el az útjukat, és a kocsit
követelték. Miután a 37 éves bajnok
ellenállt, mindkettőjüket agyonlőtték,
az autót pedig később egy távoli utcában, kerekek nélkül találták meg.
Ebben az időben sok volt az úgynevezett vetkőztető, akik útonállóként
raboltak, sokszor felszabadítók-megszállók egyenruhájában. A korabeli
sajtó nem írt katonákról, csak bestiális
rablógyilkosságot említett.
Bármi is történt, egy korszakos egyéniségét veszítette el a sport, aki példát mutatott küzdeni tudásból és
életigenlésből. Több ezren kísérték
utolsó útjára a Megyeri temetőben,
az összes hazai sportegyesület félárbocra engedte zászlaját, a búcsúbeszédet pedig első olimpiai bajnokunk,
Hajós Alfréd mondta.
Egy ilyen sportpályafutást látva gondolkozik el az ember a fogyatékosság
jelentésén.
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el-kép-esztő

Szösszenetek és sztorik

az erőmű egykori mindennapjaiból
Sokszor eszembe jut, hogy mennyire egészséges az az élet-

1980-ban kollégáink hasonlóképpen védték, óvták egészsé-

mód, amit folytatok. Kattog a lista a fejemben: helyes táp-

güket. Részlet a Varga József aranykoszorús szocialista brigád

lálkozás, mozgás, pihenés! Ám ami még nagyon fontos, az a

naplójából.

megfelelő munkahelyi légkör. A test, a lélek, a munka és a



magánélet egyensúlya.

Orbán Ottilia

Babahírek
Nevem: Gadányi Botond • Születésem
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Nevem: Édenhoffer Léna •

helye, ideje: Szekszárd, 2016. októ-

Születésem

ber 30. • Születéskori súlyom: 3320 g •

Szekszárd,

Hosszúságom: 53 cm • Első gyermek va-

ber 9. • Születéskori sú-

gyok a családban. • Anyukám: Gadányi-

lyom: 3250 g • Hosszúsá-

Kővári Judit, a Mezőföldvíz Kft.-nél

gom: 54 cm • Testvérem:

pénzügyi ügyintéző • Apukám: Gadányi

Nóra, 6 éves • Anyukám:

József, az Atomix Kft.-nél vagyonőr

Édenhofferné Pach Tímea, eladó a paksi Éva cukrászdában •

helye,
2016.

ideje:
decem-

Apukám: Édenhoffer Norbert, az Armatúra- és CsővezetékNevem: Szauter Janka Liza • Szüle-

karbantartó Osztályon karbantartó lakatos

tésem helye, ideje: Baja, 2016. november 9. • Születéskori súlyom: 3970

Nevem: Pukli Réka • Születé-

g • Hosszúságom: 52 cm • Testvérem:

sem helye, ideje: Szekszárd,

Jázmin Anna, 3 éves • Édesanyám: Sza-

2016. december 13. • Születés-

uter-Lipták Judit, takarító az Atomix

kori súlyom: 3300 g • Hosszúsá-

Kft.-nél • Édesapám: Szauter Róbert,

gom: 54 cm • Első gyermek va-

autóvillamosági szerelő

gyok a családban. • Anyukám:
Pukli Tímea, tanítónő Tolnán,

Nevem: Horváth Dorka •

az Eötvös utcai általános iskolában • Apukám: Pukli László, a

Születésem

Karbantartás-irányítási Osztályon villamos főkoordináló

helye,

ideje:

Szekszárd, 2016. november
19. • Születéskori súlyom:

Nevem: Horváth István • Születésem he-

2900 g • Hosszúságom: 54

lye, ideje: Dunaújváros, 2016. december

cm • Testvérem: Bence, 2

13. • Születéskori súlyom: 3200 g • Hos�-

éves • Anyukám: Horváth-

szúságom: 53 cm • Első gyermek vagyok a

Mayer Ágnes, gyesen van Bence születése óta • Apukám:

családban. • Édesanyám: Horváthné Tóth

Horváth Sándor, a Biztonsági Rendszer Osztályon műszerész

Melinda, az MVM NÜSZ-nél számlakönyvelő munkatárs • Édesapám: Horváth István,

Nevem: Runyai István • 
Születésem

helye,

primer köri gépész a Reaktor Osztályon

ideje:

Szekszárd, 2016. december

Nevem: Kern Balázs • Születésem

1. • Születéskori súlyom:

helye, ideje: Budapest, 2016. de

4320 g • Hosszúságom: 59

cember 15. • Születéskori súlyom:

cm • Testvérem: Lili, 3,5

3180 g • Hosszúságom: 55 cm •

éves • Anyukám: Runyai-

Első gyermek vagyok a családban. •

Deák Rita, az MVMI Zrt.-nél rendszermérnök • Apukám:
Runyai Gábor, az Automatika Osztályon művezető

Anyukám: Kern-Deli Zsanett, hotelvezető a Takler Kúriában, Szekszárdon • Apukám: Kern Álmos, berendezésmérnök a Gépész Műszaki Osztályon

Nevem: Horváth Adél • Születésem
helye, ideje: Siófok, 2016. decem-

Nevem: Szénási Zsófia • Szü-

ber 4. • Születéskori súlyom: 3750 g •

letésem helye, ideje: Szek-

Hosszúságom: 56 cm • Testvérem: Ar-

szárd, 2016. december 20. •

mand, 2,5 éves • Édesanyám: Horváth-

Születéskori súlyom: 3390 g •

Tibold Ágnes, a Raiffeisen Banknál

Hosszúságom: 57 cm • Első

vezető szakértő • Édesapám: Horváth

gyermek vagyok a család-

József, a Turbina Osztályon turbina-

ban. • Anyukám: Szénásiné

operátor

Kovács Katalin, a Dunaföldvári Fémfeldolgozó Kft.-nél irodavezető • Apukám: Szénási L ászló, az Armatúra- és Csővezeték-karbantartó Osztályon vezető szerelő

58

Gondolatok

„A vidám elme jó orvosságul szolgál…”
Prancz Zoltán | Fotó: Molnár Roberta, „A Ti Fotóitok” fotópályázat
„…a szomorú lélek pedig megszárítja a csontokat” – írta Salamon
király háromezer évvel ezelőtt.
Megállapítása ma különösen időszerű. Mi sem jelzi ezt jobban,
mint hogy a lelki-, illetve a mentális állapot és a testi egészség szoros összefüggése szinte közhel�lyé vált. Ilyen vagy olyan módon
tehát mindenki tapasztalja ennek
igazságát. Sőt, a jelenség még a
szigorú tudományosság berkeiben is teret hódított, gondoljunk
csupán a „pszichoszomatikus
betegségek” fogalmának orvosi
szakkifejezéssé válására (a görög
pszüché/lélek és szóma/test szavak összetételével).
A salamoni bölcsesség a dolgok
jó oldalát megragadó, derűs életszemlélet fontosságára hívja fel a
figyelmet, szembeállítva azt a negatívumokra fókuszáló, depres�szív gondolkodással. Kimondatlanul is azt képviseli ezáltal, hogy
nem csak, sőt elsősorban nem a
körülményeinktől függ, hogy derűs vagy depresszív életszemlélettel állunk-e hozzá a mindennapokhoz. Nehéz életkörülmények
között éppúgy lehet valaki derűs,
mint kedvezőek között megkeseredett. Mindez személyes belátás
és döntés kérdése.
Messzemenően megerősíti mindezt Rick Hanson neuropszicho
lógus közelmúltban megjelent,

„Sírjak vagy nevessek? Az emberi agy boldogságra hangolható”
című könyve. A Berkeley Egyetem professzora az emberiség
vészterhes történeti múltjának
tudja be a szorongó, pesszimista életszemlélet belénk ívódását.
Lényegében azzal érvel, hogy a
„jobb félni, mint megijedni” jellegű gondolkodás évezredeken
át nagyobb garanciát jelentett a
túlélésre, mint a feltétlen optimizmus, és most ennek isszuk a levét,
amikor a negatív tapasztalatokat
rendre túl-, a pozitívokat pedig
alulértékeljük. Ám Hanson szerint
van megoldás. Figyeljünk tudatosan oda a pozitív élményeink
befogadására (ideértve akár az
olyan természetesnek vélt dolgokat is, mint például, hogy van mit
ennünk, vagy fűtött szobában vészelhetjük át a fagyos januárt). Erősítsük fel ezeket, időzzünk el velük
naponta hatszor, alkalmanként fél
percig. Ezáltal mintegy átprogramozhatjuk agyunkat, derűs életszemléletre nevelhetjük magunkat, megszabadulhatunk a túlzott
pesszimizmustól, illetve stressztől
és ezeknek akár betegségekben is
jelentkező következményeitől.
„Nincs új a Nap alatt” – juthat
eszünkbe egy másik salamoni
mondás, a háromezer évnyi különbséggel született tanácsokat
olvasva.
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