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Köszöntő
Dr. Kovács Antal
kommunikációs igazgató
Fotó: Bodajki Ákos

Kedves Olvasók!
Ismét elérkeztünk az év utolsó lapszámához, egyben
a visszatekintés, lecsendesülés időszakához, amikor
az évet átgondolva készülhetünk a következőre. Karácsonykor egymás felé fordulunk, és azoknak szeretnénk örömet okozni, akik a legközelebb állnak hozzánk: a családunknak, a gyermekeinknek.
Az idei karácsony mégsem csak az örömről szól. Az év
végére a legjelentősebb nemzetközi szervezetek képviselői, jeles tudósok jelzik, kiabálják, amennyire tudják, hogy nagy a baj. A klímaváltozás végérvényesen
megváltoztatja a Földet, és visszafordítani már egészen biztosan nem tudjuk, legfeljebb mérsékelni a
hatásait. Az IPCC, a WWF, az ENSZ Élelmezésügyi
és Mezőgazdasági Szervezete, a – nem véletlenül a
novemberi Black Friday napján publikált – amerikai
Nemzeti Éghajlatjelentés mind ugyanazt mondja: ez
így nem mehet tovább, mert azoknak a gyerekeknek,
akiknek idén karácsonykor ajándékot adunk, nem lesz
jövője.
Az atomerőmű, amely szén-dioxid-kibocsátás nélkül
termel áramot, ebben a harcban a megoldás egyik ré-

sze. A folyamatot megállítani azonban önmagában ez
sem fogja tudni, ahhoz mindannyiunkra szükség van,
változtatnunk kell a fogyasztási szokásainkon, az életmódunkon, az értékeinken. Sokszor írtunk már róla,
és biztosan fogunk is még, hogy el kell kezdenünk a
mindennapi döntéseinkbe bevonni azt a szempontot
is, hogy milyen hatással lesz mindez a Földre. A karácsony remek alkalom arra, hogy elkezdjük a környezettudatosságot: vásároljunk helyi termelőktől ajándékot, hozzávalókat a karácsonyi menühöz, kerüljük
a műanyagokat, ahol csak lehet, ne termeljünk fölösleges extra szemetet például a csomagolással – még
karácsonykor sem.
A karácsony nem a fogyasztás ünnepe, hanem a szereteté. Kérem, gondoljanak erre, amikor beszippantaná Önöket az ünnepi bevásárlás – sétáljanak inkább
egyet a szeretteikkel, társasozzanak a gyerekekkel,
készítsenek közösen díszeket! A megspórolt fogyasztással átadhatjuk nekik a legnagyobb ajándékot, amit
ma bárki adhat a gyerekeknek: egy élhető Földet.
Kellemes karácsonyt, boldog új évet kívánok!
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Mentsük meg unokáink jövőjét!
Hárfás Zsolt | fotó: Hárfás Zsolt, internet

A globális klímavédelmi, ellátásbiztonsági és versenyképességi
célok elérése, valamint a jövő
nemzedékek egészségének és
életfeltételeinek biztosítása érdekében az atomenergiára és a
megújuló energiaforrások alkalmazására egyaránt szükség van.
Ezt erősítik meg a mértékadó
nemzetközi szakmai szervezetek is.
Idén októberben az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testülete, az IPCC az évtized alighanem
legfontosabb jelentését publikálta. A tekintélyes szakértők megállapították: közös érdek, hogy sikerüljön a globális felmelegedést
– a párizsi klímaegyezménynek
megfelelően – az ipari forradalom
előtti szinthez képest 1,5 °C alatt
tartani, hiszen ez a kulcsa, hogy
el lehessen kerülni a természetes
ökoszisztémát fenyegető veszélyeket, amelyek már 2 °C -os melegedés esetén is nagy eséllyel bekövetkeznek.
A testület egyértelműen leszögezte, hogy az atomenergia nélkül
nem lehet eredményes a klíma
változás elleni küzdelem, azaz e
technológia növekvő mértékű
alkalmazása nélkülözhetetlen ahhoz, hogy elérhetővé váljanak a
globális
kibocsátáscsökkentési
célok. Valós nemzetközi összefogásra és ambiciózusabb fellépésre
is szükség van annak érdekében,

hogy a károsanyag-kibocsátást
radikálisan csökkenteni lehessen
az éghajlatváltozással járó súlyos
következmények enyhítése, illetve
megelőzése érdekében. Az IPCC
jelentése világossá tette: az emberiség jövője a tét!
Az IPCC jelentését kiegészítő
megállapítás szerint a globális
felmelegedés 2 °C helyett 1,5 °Cra való mérséklése „gyors, széles
körű és precedens nélküli változásokat igényel a társadalomtól.”
Hozzáteszi: „Az emberiség és a
természetes ökoszisztéma számára egyértelmű előnyt jelent a
globális felmelegedés 1,5 °C-ra
mérséklése a 2 °C-kal szemben,
ami jobban fenntartható fejlődést
biztosít.”

A jelentés egyik legfontosabb
üzenete, hogy már jelenleg is
tapasztaljuk, mit okoz az 1 °Cos globális felmelegedés: többek között extrém időjárást,
emelkedő tengerszintet, eltűnő
északi-sarki jeget. Éppen ezért
számos klímaváltozási hatás elkerülhető lenne, ha a globális
felmelegedést sikerülne 2 vagy
több fok helyett 1,5 fok alatt
tartani. Például 2100-ra a tengerszint növekedése 10 cm-rel
lehetne kisebb, ha a 1,5 fokos
felmelegedést a 2 fokossal vetjük össze. Annak valószínűsége,
hogy az északi Jeges-tenger
nem fagy be telente, 1,5 fokos
globális felmelegedés esetében
100 évente egyszer várható, 2 fok
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át kell állnunk egy tisztán karbonsemleges társadalomra, valamint
meg kell fékeznünk, és vissza kell
fordítanunk a természet és a biológiai sokféleség pusztulásának
tendenciáját.”
Az „Élő bolygó jelentés” sokkoló adatai szerint 1970 és 2014 közötti időszakban a gerinces fajok
populációi 60%-kal csökkentek,
azaz a populációk egyedszáma
kevesebb mint 50 év alatt átlagosan jóval több mint a felére csökkent. A trópusokon ez a szám még
ijesztőbb: 89%. A bolygónk tüdejének nevezett Amazónia 20%-a
mindössze 50 év alatt tűnt el. Globális szinten 1990 és 2015 között
129 millió hektár erdőt irtottak ki.
Az érintett időszakban az emlősök számára alkalmas élőhelyek
területe 22%-kal csökkent.
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A WWF sokkoló üzenete

Az ENSZ általi atomenergetikai
jövőképet támasztják alá a Nuk-

blokk építése várható. Az elmúlt
három évben világszerte 24 új
blokk kapcsolódott a villamos
energia-hálózatokra.
Idén csak Kínában 7 új blokk kezdte meg a működését vagy kapcsolódott a hálózatra. Legutóbb
október 27-én az orosz VVER1000 típusú Tianwan-4 blokkot is
hálózatra kapcsolták, és ezzel a
globális atomenergetika történelmi pillanathoz érkezett el. A világ
atomerőművi blokkjainak a beépített nettó kapacitása első alkalommal lépte túl a lélektani 400 000
MW-os értéket.
2018. novemberi adatok szerint
Kínában jelenleg is 11 új blokk
épül, a jövőben pedig további
180 (!) új atomerőművi blokk is
megépülhet az országban, amelyek összes kapacitása elérheti a
közel 200 000 MW-os értéket is.
Számoljunk egy kicsit. Ekkora kapacitás révén éves szinten közel
1580 TWh villamos energia termelhető, és csaknem 1270 millió tonna
szén‑dioxid-kibocsátás előzhető

Az ENSZ-jelentés üzenete teljes
mértékben egybevág például a
WWF természetvédelmi szervezet október végén publikált „Élő
bolygó jelentés 2018” című, közel
150 oldalas elemzésében foglaltakkal is. Már a szervezet főigazgatójának az üzenete is nagyon
sokkoló és kijózanító az olvasó
számára.
„Nem számíthatunk egészséges,
boldog és ígéretes jövőre itt a
Földön, ha tönkretesszük az élet
hálóját, amely fennmaradásunkat
biztosítja. A biológiai sokféleség
pusztulásával instabillá vált éghajlat, kizsákmányolt óceánok és
folyók, lepusztult talaj és kiürült
erdők vesznek bennünket körül.
A következő években sürgősen

leáris Világszövetség aktuális,
november elejei adatai is. Jelen
pillanatban a világon 454 blokk
üzemel, 17 országban 54 épül, a
jövőben pedig további 500 (!) új

meg a szénerőművek általi termeléshez képest.
Lengyelország – ahol a villamos
energia-termelés döntő része,
közel 80%-a széntüzelésű erőmű-

esetében azonban már minden
évtizedben sor kerülne rá.
A 1,5 °C-os cél eléréséhez gyakorlatilag szinte azonnal el kell kezdeni az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését. Ez még
gyorsabb elmozdulást kíván abba
az irányba, hogy a növekvő villamosenergia-igénynek találkoznia
kell az alacsony szén-dioxid-kibocsátású termeléssel, beleértve az
atomenergiát. A nukleáris alapú
villamosenergia-termelés átlagosan két és félszeresére nő 2050-ig
az IPCC által vizsgált 89 forgatókönyvben.
Az atomenergia részaránya vagy
a meglévő fejlett atomtechnológiáknak, vagy az új lehetőségeknek, úgymint az újgenerációs és
gyorsneutronos blokkoknak, az
új urán- és tórium-üzemanyagciklusoknak, illetve a kis és közepes
teljesítményű atomerőművi egységek terjedésének köszönhetően növekedhet.

Szárnyalnak az új
atomerőművi beruházások
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Ez különösen fontos Ausztrália számára, hiszen jelenleg a legnagyobb
problémájuk a csillagászati energiaárak mellett az ellátásbiztonság,
valamint a párizsi klímaegyezményben foglaltak teljesítése.
A jövő szintén biztató: 2019-ben világszerte 13, 2020-ban 11, 2021-ben
6, 2022-ben 9, 2023 és 2026 között
pedig további 8 újabb atomerőművi blokk állhat a villamosenergiatermelés szolgálatába.
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A világ atomerőműveinek beépített nettó kapacitásának a változása (GW)
Forrásadat: IAEA

vekből származik – szintén új
atomerőművi blokkok építését
fontolgatja, hogy képes legyen
csökkenteni a szénerőművi termelést és a szén-dioxid-kibocsátást,
valamint növelni tudja az ellátásbiztonságot és az ország versenyképességét.
Fehéroroszországban a Belorusz
Atomerőmű első VVER-1200 típusú blokkja már 2019-ben, a második egysége pedig 2020-ban
állhat a villamosenergia-termelés
szolgálatába, ezzel biztosítva az
ország ellátásbiztonsági, versenyképességi és a klímavédelmi célkitűzéseinek a teljesülését. Pakson
is hasonló blokkok fognak megépülni.
India folyamatosan komoly fejlesztéseket hajt végre: Oroszországgal októberben újabb hat,
3+ generációs blokk építéséről
állapodott meg. A tervek szerint
India 2032-ig meg akarja tízszerezni a nukleáris kapacitását, azaz
a 63 000 MW beépített nukleáris
kapacitást kívánja elérni. A gyors
ütemű fejlesztés oka, akárcsak Kínában, a robbanásszerűen növekvő villamosenergia-igény.

Októberben már Üzbegisztánban is kezdetét vette az első
atomerőmű-projekt,
amelynek
keretében a Pakson megvalósuló blokkokhoz hasonló, 2 darab
VVER-1200 típusú blokk fog megépülni. A két új egység lendületet
ad az ország gazdaságának stabil
fejlődéséhez, valamint a lakosság
életkörülményeinek javulásához is
hozzájárul.
Az Amerikai Egyesült Államokban
a Vogtle Atomerőmű 3. és 4. blokkjának befejezésére szavazott mind
a négy társtulajdonosa. Donald
Trump amerikai elnök aláírásával
pedig hatályba lépett az a törvény,
amely felgyorsítja a korszerű amerikai atomreaktorok kifejlesztését.
Közben újabb és újabb országok
tervezik, hogy belépnek az atomklubba. Ausztrália példája különösen figyelemre méltó. Az atomenergiát 1998-ban még indexre
tevő és 2008-ig az uránbányászatot
is tiltó Ausztrália miniszterelnöke
nemrégiben azt nyilatkozta, hogy
megfontolják az atomerőmű-építési tilalom feloldását az országban, ha az elemzések igazolják
e technológia gazdaságosságát.

A német zöldek már az
atomért tüntetnek
A német politikai alapon meghozott atomellenes döntésnek és a
megújuló energiaforrások túlzott
és átgondolatlan fejlesztésének nagyon súlyos következményei van-
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nak. Falvakat és templomokat rombolnak le, pusztítják a természetet
is. Mindezek mellett például a
fosszilis alapú villamosenergia-termelés még mindig nagyon magas
részaránya miatt a németek már
elbukták a 2020-ra tervezett klímavédelmi célkitűzés teljesítését,
valamint a megújulók éves szinten
mintegy 28 milliárd eurós támogatása miatt toronymagasak lettek a
villamosenergia-árak.
Mindezeket figyelembe véve a
németek már kezdik felismerni, hogy jelenlegi formájában az
Energiawende ellátásbiztonsági,
versenyképességi és klímavédelmi
szempontból is zsákutca. A Hambach-erdő megmentéséért folytatott sikeres küzdelmet követően,
október 21-én Münchenben a jó-

zan gondolkodású és a környezet
védelmét valóban szem előtt tartó
német zöldszervezetek felvonulást
tartottak az atomenergia mellett,
és kampányt indítottak az európai
atomerőművek megmentése érdekében, beleértve a németországi
atomerőműveket is.
Véleményük szerint a nemzetközi
jelentések is rámutatnak arra, hogy
a klímavédelmi célok elérése érdekében az atomerőművek megtartására és fejlesztésére van szükség.
A német atomerőművek bezárása
a fosszilis energiahordozók hosszú
távú bebetonozását, nem pedig
a klímavédelmet szolgálja. A német atombarát zöldekhez hasonlóan a hazai atomelleneseknek is
jó lenne már végre megértenie az
ENSZ IPCC globális üzenetét: az
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atomenergia megkerülhetetlen és
hatékony segítséget jelent a világ
számára a klímaváltozás és az energiaszegénység elleni küzdelemben.
Mindezek alapján úgy gondolom,
hogy ma már a világ számos országa is felismerte, hogy nagy men�nyiségben, versenyképesen, a klímavédelmi és az ellátásbiztonsági
követelményeknek is megfelelve,
csak és kizárólag az atomenergia
felhasználásával lehet villamos
energiát termelni. Éppen ezért
egyre többen lépnek be az atomenergiát használók elit klubjába,
azaz a következő évtizedekben
egyre több új atomerőművet fognak építeni világszerte. Hazánk a
Paks II.-projekt megvalósításával
szintén ezt az utat kívánja követni.
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Az utolsó perc
T.L. | fotó: internet

Döbbenetes időjárási változásokra kell felkészülnünk az előttünk
álló évtizedekben, amelyet durva, özönvízszerű esők, tartóssá és általánossá váló hőségriadók, síelésre alkalmatlan egykori téli olimpiai helyszínek és hihetetlen mezőgazdasági károk jellemeznek majd
– összegezte előadásában a várható folyamatokat egy klímakutató
nemrég egy milánói kongresszuson. Nathalie de Noblet világossá
tette: az ember az oka a megváltozó éghajlatnak és a nyomában
következő katasztrófáknak.

Már a jelen évszázad közepére kirívó hatásokkal jár a klímaváltozás,
a 21. század végére pedig drámai,
pusztító hatásokkal kell szembesülnünk az éghajlat átalakulása miatt világszerte – ez volt a fő
megállapítása annak az előadásnak, amelyet Nathalie de Noblet
tartott novemberben egy milánói
mezőgazdasági
kongresszuson.
Az Université Paris-Saclay Klíma- és
Környezettudományi Laboratóriumának munkatársa, nemzetközi
hírű klímakutató az eseményen az
agráriumban érdekelt hallgatóság
előtt foglalta össze a várható hatásokat. A kutató adatokkal bőségesen alátámasztott előadásában
mindvégig igyekezett a tényeknél

maradni, összességében azonban
nem tudta elkerülni a figyelmeztetést: a klímaváltozás nagyon veszélyes folyamat, amely a szén-dioxid
kibocsátásával egyre inkább súlyosbodik.
Nathalie de Noblet kitért a legszembetűnőbb változásokra. Ezek
szerint várható, hogy már 2050re látványosan megemelkedik az
évi hőségnapok száma, vagyis az
olyan időszakok gyakoribbá válnak,
amikor hőségriadót rendelnek el
az extrém forróság miatt. Míg ez
ma Közép-Európában éves szinten
7–16 nap között váltakozik, az évszázad közepére meghaladja majd
a 35-öt, 2100-ra, vagyis a mai kisgyerekek időskorára pedig több

mint 60 napnyi hőségnap lehet Magyarországon – vagyis lényegében
az egész nyár egyetlen permanens
hőségriadó lesz. Mindez azért is
kirívóan veszélyes, mert nem csupán kellemetlenséggel jár, hanem
komoly bajokkal is. A kiugró energiafogyasztáson, áramkimaradásokon, közlekedési anomáliákon túl
egészen bizonyosan számos emberéletet követel majd. Emlékezetes a
2003-as nyári hőséghullám, amelynek során csak Franciaországban
mintegy 30 ezer ember halt meg
a meleg miatt – többségükben
beteg vagy magukra hagyott idős
emberek.
A kirívó meleg mellett az időjárás egyre szélsőségesebbé válik:
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a pusztító viharok, özönvízszerű
esők, jégesők, orkánerejű szelek
egyre gyakoribbá válnak, ezek miatt komoly károk keletkeznek az
épített infrastruktúrában, a felsővezetékekben és a mezőgazdaságban egyaránt. Sajnos várható, hogy
ezek a durva viharok is egyre több
emberéletet követelnek majd.
Az időjárás nagy kilengéseket mutat majd, ám egyre inkább a melegedés irányába tolódik el. Vagyis
nemcsak a nyarak lesznek nagyon
forrók, hanem a telek is egyre
enyhébbek, egyre esősebbek és
latyakosabbak lesznek. Mindez a
mezőgazdasági és egyéb károk
mellett érzékenyen érintheti a téli
szabadidős tevékenységeket, a sí-

turizmust is. Nathalie de Noblet
szemléletes példát is említett: számításai szerint az eddigi téli olimpiai helyszínek többsége az évszázad
második felére már alkalmatlanná válik ilyen téli sportos rendezvények
megtartására.
Szocsi,
Grenoble vagy például Szarajevó
néhány évtized múlva olyan éghajlattal rendelkezik majd, ahol esetenként ugyan előfordulhat hó, de
már nem lehet garantálni azt, hogy
a hőmérséklet érdemben nulla fok
alatt marad télen a játékok idejére.
A jelenleg tapasztalható időjárási
körülmények egy 1 fokos változás
eredményét tükrözik – 1850 óta a
globális átlaghőmérséklet 1 fokkal
nőtt. Az évszázad végére ugyanak-
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kor további 3 fokkal emelkedik majd
ez a szint – látható tehát, hogy nagyon súlyos változásokra kell felkészülni. A kutatónő a fokok jelentőségét egy példával érzékeltette: a
legutóbbi jégkorszak során 5 fokkal
volt hidegebb az átlaghőmérséklet, mint ma, vagyis az átlagban már
néhány fokos elmozdulás rendkívül
pusztító hatásokkal járhat. Nathalie
de Noblet végül egyértelművé tette: ma már egyáltalán nem kérdés,
hogy a globális felmelegedést az
emberi tevékenység, a szén-dioxid
döbbenetes mennyiségű kibocsátása okozza. A klímaváltozást
tagadni, vagy ebben az ember
szerepét relativizálni teljesen megalapozatlan, tudománytalan állítás.
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Csendben élj
Czibuláné Mayer Szilvia | fotó: internet

Silent night, Stille nacht, Csendes
éj… Az egyik legszebb dal, a legbensőségesebb ünnepen. Lágy
dallamok, ismerős ritmusok, fahéj
illat, meghitt harmónia, ropogó
kandallótűz, fülünkben a fehér kerámiaharang csengettyűje, amire a
gyerekek mindjárt befutnak, hogy
meglessék az ajándékokat a karácsonyfa alatt, mert kinek este, kinek reggel érkezik a várva várt Jézuska. Talán még a hó is hull, együtt
vagyunk, sok családban nagy a
boldogság. Minden idilli, leülünk
vacsorázni, beszélgetünk, kitöltjük
a kitűnő bort, és hálát adunk, hogy
ismét eltelt békében egy év. A többedik fogás után még az élet nagy
dolgai is szóba kerülnek, mert ez
jó, mert ez fontos, tekintve, hogy
mi zajlik a világban körülöttünk.
Este kellemes az álomba merülés,
játszanak a fények, úszunk a boldogságban, gyerekként várjuk a
másnapot, hogy minél hamarabb
játszhassunk az újjal, felnőttként
pedig nagy teher esik le a vállunkról, ha minden úgy sikerült,
ahogyan elterveztük. Az ajándék
környezetbarát, a dédit is felhívtuk, mindenki megkapta az áhított
meglepetést, a Vöröskeresztnek is
adakoztunk, tárgyak és érzések keverednek, ez már valami.
Pedig burokban vagyunk, és ez a
buborék érzékeny. A csend is tud
kiabálni, ha keserű az íze és fanyar
az illata. Pillanatok alatt kerülhetünk más helyzetbe, megfordulhat

életünk, önhibánkon kívül elszegényedhetünk, elárvulhatunk, leéghet az otthonunk vagy ami még
szomorúbb, gyászolhatjuk gyermekeinket, amire még szó sincs
a magyarban. Hirtelen minden
rendben van, volt – de hamar lehetünk egyedül. Erről sokszor megfeledkezünk. Tudom, mert ilyenek
vagyunk, emberek vagyunk. Pedig
próbálunk nem így tenni, de elragadnak a hétköznapok, az autóval
elszigetelt közlekedés, a tényleges és közvetlen tájékozatlanság
– pedig a világ legfrissebb dolgaiban „up to date”-ek vagyunk.
Hiszen talán nem is ismerjük a
hideg estéket, a szegénységet, a
kiszolgáltatottságot, mert nekünk
szerencsénk van. Tudjuk is, meg
is becsüljük. De volt már ilyen tapasztalod? Voltál már dermesztő
hidegben az utcán, maradtál már
egy fontos napon egyedül? Lógott már ki a cipőből a lábad ujja
zimankóban? Kerültél már indokolatlanul bajba, vagy karácsonykor
ettél egy melegedőben? Megetted-e az anyóssal a levest, vagy
csak odavitted neki? Mert egyedül enni nagyon nem jó. Nem,
nem kell ilyen messze elmenni, és
ne is erről fantáziáljunk, de létezik.
Ijesztő, riasztó, nem a mindennapokra jellemző, irtózunk tőle, nem
szeretünk erre gondolni, velünk ez
meg sem történhet, elfordulunk,
talán nem is akarattal, egyszerűen
csak azért, hogy a gondolatot is

távol tartsuk – hiszen ezt is tanítják. Nem nyújtjuk kezünket elégszer a buszon, pedig csak szégyelli
magát a mozgáskorlátozott, nem
hajolunk le elégszer, pedig megtehetnénk.
Vajon beszélgetünk eleget? Hallgatunk-e eleget? Mosolygunk eleget? Adakozunk eleget? Nevelünk
eleget? Nem egyenes út a liberalizmus mindenben, pedig mi a legjobbat szeretnénk, és ez meggyőződésünk. A takarító is tiszteletre
méltó, tanult ember lehet, a hajléktalan is lehetett tegnap vagyonos, a drogos is lehet még zseni,
csak néha utat kell mutatni. A világ
baját nem vehetjük nyakunkba, ez
nem is dolgunk. De az utca nem
túl barátságos karácsony éjjel
egyedül. Míg a szüleimmel laktam
Budapesten, szenteste az ablak
villámgyors becsukásakor néha
kinéztem a nyolcadikról, és mikor
láttam a lent lézengő embereket,
arra gondoltam, mennek valahová, aki sietett, azért, akik kettesben voltak, azért, aki őgyelgett,
azért. De ma azt gondolom, lehet,
hogy némelyek csak egyedül voltak, és azért mentek sétálni, mert
végül is jobb, mint otthon magukban. Eleget biztosan nem teszünk,
mert eleget nem lehet. Picit üljünk
le, gondolkodjunk, maradjunk magunk, és élvezzük a csendet, mert
megszelídít – kit, miért. Hiszen
oka mindenkinek van, kérdés, szánunk-e rá egyáltalán időt.
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Karácsonyi
adománygyűjtés 2018
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. idén bővítette karácsonyi adományprogramját:
a tizedik évfordulóját ünneplő „cipősdoboz-akció” céges kezdeményezés
mellé ismét csatlakozott Paks városa,
annak több szociális intézménye és az
erőmű nyugdíjasai is, hogy minél több
rászoruló gyermek és család számára jusson meleg ruha, írószer, játék és
édesség szenteste a fa alá. Emellett tartós élelmiszerek is érkeztek szép számmal a dobozokba, illetve a számos gyűjtőhelyre. Az összegyűjtött adományok
a Paksi Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat, a Segítők Háza, a Paks Kistérségi Szociális Központ fogyatékosok
nappali ellátását biztosító szervezete és
a Katolikus Karitász munkáját segítik.
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Miénk itt a tér
Torma Dóra | Fotó: Vincze Bálint

…üzenik az állatok Vincze Bálint fotóin általában. Az erőmű természetfotósának képein megörökített természeti gazdagság nemzetközi színtéren is
számos sikert aratott idén – mutatjuk
a 2018-ban három jelentős versenyen
díjazott képeket.

Kiterjesztés
Montier-en-DER nemzetközi fotópályázat: közönségdíj

Esti mese Arany Teknős nemzetközi fotópályázat: Mikrokozmosz kategória, II. hely
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Ki vagy te? Mont Photo nemzetközi fotópályázat:
Egyéb állatok kategória, I. hely

Etetés Mont Photo nemzetközi fotópályázat:
Emlős kategória, I. hely

Vízállás-leolvasás Montier-en-DER nemzetközi fotópályázat: finalista
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Ajándék nélkül?
Susán Janka | fotó: internet

Ajándék nélkül?! Ez a változat
persze csak felnőttek esetén
működhet, vagy ha a tágabb családon belül így beszéltük meg a
karácsonyi találkozást. Az igazat
megvallva, nekem a karácsony
elképzelhetetlen
meglepetés
nélkül, de annak nem kell jó pár
ezer vagy több tízezer forintba
kerülnie. A szolid, de szívmelengető, és kis ökolábnyomot
eredményező ajándékokat járom körül. Beszélünk egy kicsit
az adventi, karácsonyi készülődésről is. Főleg azért, mert ez a
legjobb szerintem az egészben,
hiszen a karácsony csak három
nap, a készülődés viszont minimum egy hónap az adventtel
együtt.

Tervezzünk, kezdjük
időben
Volt olyan év, hogy az első adventi
hétvégére még nem díszítettük fel
a házat, amit utólag nagyon megbántam, mert úgy éreztem, hipphopp ott a január, és le kell szedni
mindent. Azóta mindig figyelek
erre, és van idő kiélvezni ezeket a
heteket. Arra hazamenni, hogy égnek a lámpák az ablakpárkányon,
és belépve a lakásba is adventi
hangulat fogad. Fel van töltve az
adventi naptár a gyerekeknek, vi-

lágítanak az adventi koszorú gyertyái (pontosabban LED-égői, mert
átálltunk rá, sokkal biztonságosabb).

Minden évben új színben a
karácsonyfa?
A díszek pedig csak gyűlnek és
gyűlnek… Nekem a karácsonyfa
a múltat is jelenti, a hagyományt
is jelképezi. Még mindig eszembe
jutnak a gyerekkori karácsonyfadíszek – néhány még szerencsére
meg is van belőlük. Talán vettünk
egyet-kettőt hozzá évente, de
alapvetően mindig ugyanazokat a
díszeket tettük fel, és ez olyan jó
érzés volt, a folytonosságot és biztonságot sugallta. A karácsonyfa
hagyományos színe az arany-pirosezüst hármas körül mozog. Nálunk
most is így van. A díszeink kiegészültek néhány, a gyerekek által
készítettel, de az utóbbi tíz évben
nem sok újat vettünk, és ez nagyon
jól van így. Ha kisebb a fa, akkor is
felfér rá mind, ha nagyobb, akkor
jobban érvényesül a szép formája,
elegánsabb lesz az összhang.

Mitől lesz jó egy ajándék?
Attól, hogy amikor meglátjuk az
ajándékot, azt érezzük, fontosak
vagyunk az ajándékozónak. Ismer

minket, tudja, minek örülnénk. Látszik, hogy energiát fektetett bele,
igazándiból a szabadidejéből ránk
áldozott egy keveset, hogy örömöt szerezzen nekünk. Ha kreatív
valaki, akkor saját maga készített
egy pont nekünk való apróságot,
de az is lehet, hogy már a befőzések idején is számol azzal, hogy
majd nekünk is jusson karácsonyra
abból az isteni sárgabaracklekvárból. De az is lehet, régóta vágyunk
egy szép tárgyra, és pont azt kapjuk tőle, mert utánajárt.

Ajándékozzunk szeretetet
<3 – legyünk hálásak
Nem könnyű a pörgős mindennapokban érzékeltetni, milyen
fontos számunkra egy közeli családtag. Ezen tudunk változtatni,
ha egy vagy két héten keresztül
megfigyeljük, tudatosítjuk és lejegyezzük azokat a hétköznapi apró
cselekedeteket, amiket már-már
természetesnek veszünk, de ezek
nélkül sokkal nehezebben tudnánk a mindennapi feladatainkat
ellátni, vagy a lelkünk, az érzelmi hangulatunk sokkal rosszabb
lenne. Lehet szó akár a szüleinkről vagy a szerelmünkről. Mire is
gondolok? Segítséget kaptunk
a mosogatógép kipakolásában,
a gyerekek másnapi tízóraijának
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elkészítésében. Kaptunk egy váratlan ölelést, egy kedves mosolyt, egy apró hibánk ösztönös
megbocsátását. Ha összegyűjtöttük ezeket a kedvességeket egy
héten keresztül, akkor készíthetünk belőlük hét lapból álló kis
füzetecskét szépen kidíszítve. Vegyünk hozzá szép levélpapírt vagy
egyszerű színes lapokat, amiket
scrapbookmódszerrel és fotókkal
kidíszíthetünk. A lapokat szépen
összefűzve, borítóval ellátva, már
el is készült a különleges, személyre szóló kis meglepetésalbumunk.
Egy ilyen ajándékból mindig erőt
meríthet az, aki kapja.

Ajándékozzunk élményt
Miről szoktunk beszélgetni legtöbbször egy baráti társaságban?
Az utazásokról, túrázásokról, színházról, moziról, könyvekről. A tárgyaknál sokkal fontosabbak az élményeink, ezek maradnak meg
bennünk leginkább, ezeket tudjuk
legkönnyebben felidézni, ha vis�szatekintünk. Induljunk el a legegyszerűbb ötletektől, olyanoktól,
amik tulajdonképpen pénzbe sem
kerülnek nekünk. Ha van egy idős
hozzátartozónk, aki már egyedül nem szívesen megy ki sétálni,
meglephetjük heti egy közös sétával. Ha ovis és kisiskolás unokáink
vannak, és a gyerekeinknek gondot jelent, hogy kettesben tölthessenek egy estét, ajánljuk fel, minden pénteken nálunk aludhatnak
az unokák, így kapnak egy szabad
esetét, ami óriási kincs. Szervezzünk a testvérünkkel színházi estét
helyben vagy egy távolabbi városban. Ha eddig nem tudtunk együtt
kirándulni, akkor tervezzünk meg
pontos túraútvonallal, a környék
látnivalóival, és azt tegyük a fa alá.

15

Ajándékozzunk
ökoszemléletet

A csomagolás is lehet
ajándék

A műanyagszennyezés az egyik
legnagyobb probléma jelenleg.
Javítsunk a helyzeten egy kicsit
azzal, hogy bevásárláshoz használható, mosható vászonzacskóval lepünk meg néhány rokonunkat, barátunkat. Ha tudunk egy
picit varrni, saját magunk is elkészíthetjük, de a netről is megrendelhetjük.

Vegyünk néhány méter vásznat
az ajándékzacskók és papírok helyett. Szegjük körbe (vagy vigyük
el egy varrónőhöz) a kellő méretűre levágott anyagot, amit később terítőként is használhatnak.
Vegyünk (vagy varrjunk) néhány
vászonszatyrot és anyagfestő filcet
vagy festéket. Díszítsük ki kedvünk
szerint, majd ebbe tegyük az ajándékot. Hasznos segítség lesz a bevásárlásokban.

Az ajándékutalvány nem
ciki
Ha még sincs ötletünk, és feltétlenül kell ajándékot vennünk, ne vessük el az ajándékutalvány ötletét.
Lehet az könyv, ruha, lakberendezés, illatszer stb., mert ez biztosan
nem vész kárba, akinek adjuk, olyat
fog rajta vásárolni, ami tetszik neki,
hasznos számára. Sokkal cikibb, ha
olyat veszünk, ami egyáltalán nem
tetszik neki, és nem tud mit kezdeni vele, talán még bosszankodik is
miatta.

Ügyeljünk az ünnepi ételek
mennyiségére
Két szempont miatt is, kevesebb
kiadásunk legyen, és ne szedjünk
fel plusz három kilót az ünnepek
alatt, hogy a januárt majd fogyókúrával kelljen kezdenünk. És persze
az időfaktor is fontos, ne a konyhában töltsük az ünnepeket, hanem a
családdal beszélgetve, társasozva,
közösen filmet nézve és nagyokat
sétálva. Már alig várom!
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Szépségek helyben
Susán Janka | Fotó: saját archívum, Juhász Luca, Agócs Róbert
Mielőtt a világ túlsó feléről rendelnénk ajándékot, nézzünk körül a környékbeli kézműveseknél! Az alábbi ajánló csak rövid ízelítő, de minimális kutatással csodákat találhat bárki a saját közvetlen környezetében. Vásároljunk helyben egyedit, különlegeset, értékeset környezetbarát módon, hiszen így nem kell
több száz vagy ezer kilométerről szállítani, ahhoz extrán csomagolni. Támogassuk a helybélit, a helyi
értékeket!

Sáfrány Mária – mintarajzoló, hímző,
csipkekészítő

Pakson, a főutcán található kis üzletében már
több évtizede kínál minőségi népművészeti és kézimunkatermékeket, alapanyagokat.
Ha betérek az üzletébe, sokszor kézimunkával a kezében találom, mert mindig készül
éppen valami. Karácsonyi ajándéknak a népművészeti termékeken kívül találhatunk nála
asztali és karácsonyfadíszeket, terítőket,
szalvétagyűrűket, keresztszemes és gobelinképeket és egyéb kiegészítőket. Ha pedig
saját kezűleg szeretnénk még egy apróságot
elkészíteni, az alapanyagokon túl szakmai tanácsokat is kaphatunk tőle.

Som Virág – nemezelő

Szívesen varr és nemezel. Azt mondja, jó érzés különféle anyagokból valami szép dolgot létrehozni,
pláne, ha ez használható is. Színpompás táskákat,
szemüveg- és telefontokokat (de akár laptopra is
készülhet), kendőket nemezel, hozzáillő fülbevalókat készít. Ha olyan családtagnak, barátnak szeretnénk ajándékot találni, aki különösen szereti
a természetes anyagokból készült tárgyakat, feltétlenül keressék meg Virágot. A nemez az egyik
legősibb textilkészítő technika, az így készült termékek nem rövid használatra szólnak, hanem évekig elkísérik a megajándékozottat. Elérhetőségei:
20/350-5531, a meska.hu oldalon Som Virág Art

FENNTARTHATÓ KARÁCSONY
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Csuhaj Tünde – tojásdíszítő

Különleges darabok kerülnek ki
Tünde kezei alól. Alapanyagai a
tyúk- és strucctojástól egészen
a masszív emutojásig terjednek.
A megfelelő tojás kiválasztása, kifúrása, kifújása, kimosása után ceruzával rajzolja a mintát. Ezután
viasz- és batiktechnikával megfesti, majd maratás után a felületen
megjelenik a minta. A csipkézést
gravírozógéppel készíti, és a legvégén lakkal rögzíti. Egy kisebb
tojás elkészítésének ideje három,
a nagyobbaké öt nap. A szekszárdi
művész munkáit legkönnyebben
Facebook-oldalán érhetik el.

Benke Erika – kozmetikumok

Erika Dunaszentgyörgyön él, ott
készülnek a természetes alap
anyagú testápoló termékei, amelyek a www.benkeerikaszappan.hu
oldalon keresztül is rendelhetőek.
Karácsonyra készülve különleges
karácsonyi kínálatot is összeállítottak. A csomagokban megtalálhatóak természetes alapanyagú
szappanok (normál és problémás
bőrre), arcápoló termékek (minden
életkorra felkészülve), bőrápoló
termékek (ajak- és testápolók érzékeny bőrre is), hajápolók (bőrbarát, gyógynövényes összetevőkkel), szakállápolók (pl. bajuszpedrő
és -rögzítő viasz).
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Kozák Éva – fazekas
(Népművészet Mestere)

Gerjenben él, de karácsony előtt
Pakson, a városháza előtti adventi udvarban és a Paksi Városi Múzeum adventi vásárában is megtalálható. Betlehemes, angyalkás,
háromkirályos ablakdíszeket készített az ünnepekre. Igazi, szépen
szóló (akár hangolható) csengőket,
csomagoláshoz ajándékkísérő angyalkákat. A várakozás időszakára
adventi koszorúk is beszerezhetők
nála, és a készülődés hangulatának fokozásához pedig egy általa
formázott almasütő is kiváló lehet.
Az ünnepi asztalra szép gyertyatartókat és a szentesti vacsorához
halászlés tálakat ajánl.

Hernádi Zoltán – méhész,
méhviaszgyertya-készítő

Régi paksi méhészcsalád sarja, felesége az adventi vásár és
a piacok rendszeres árusa. Idén
akác-, napraforgó- és vegyes virágmézet lehet nála kapni, különlegességként propoliszos és
lépesmézet, az immunrendszer
erősítésére virágport és propolisztinktúrát ajánl. Ajándéknak
díszüvegbe töltött válogatásokat, diósat és levendulásat kínál.
Az ünnephez kapcsolódva a méhviasz gyertyákat említi, amelyeket
sok más mellett angyalka-, tobozés fenyőformában is készít.
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Vándor Andrea – selyemfestő,
patchworkkészítő

Pakson élő alkotó, akit az adventi
vásárban is megtalálhatnak. Eleinte sálakat, kendőket festett, jelenleg szabást és varrást tanul, az
új ismereteivel egyedi igényeket
szeretne kielégíteni selyemből készült exkluzív ingek és ruhák készítésével. Karácsonyra a mindenki
által elérhető termékeit, az igazi
selyemsálak és -kendők mellett a
mandalás képeit, karkötőit, díszpárnáit, patchworktáskáit és egyedi kérésre készített festett pólóit
ajánlja. Elérhetőségei: 70/264-1311,
avandorxix@freemail.hu

WOLF HENI jewellery

A paksi kézműves ékszereinek és könyvjelzőinek stílusvilága széles körű, így
nyomokban fellelhetők bennük az etno,
a boho, a folk, a rusztikus, a minimál, a
gypsy, a mór stb. stílusjegyek. Ami biztosan jelen van, az a szabadság életérzése, a
romantika, a harmónia. Munkáira hatással
van a természet, a távol-keleti építészet
formavilága, Marokkó, India színvilága.
Az ékszerekre jellemző, hogy ugyanazon
darab felvehető hétköznapi farmeros és
különleges alkalmi viselethez is. Viselésük
mindig kényelmes, látványos, ellenállhatatlan. Elérhetőségei: 30/839-7106, Facebook: WOLF HENI jewellery
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Ökokarácsony
Cserenyecz-Lehmann Katalin | fotó: internet
Az első gyermekkori emlékeim egyike, amikor a családommal a nagyszüleimnél karácsonyozunk. Az utakat vastag hótakaró borítja, amely igazán csak szánkóval járható. A kis szobában kellemes meleg, nyugalom van. Nagynénik, nagybácsik, unokatestvérek nyüzsögnek, de ott van velünk egy varázslatos valami
vagy valaki, akinek illata semmihez sem fogható. Büszkén csillog az ablakban, nem túl nagy, de nem is
kicsi. Szinte tündököl! – A szaloncukrot nem leenni a karácsonyfáról! Van a fa alatt is – mondja egy felnőtt. A karácsonyfa pedig szikrázik, tündököl, és ontja semmihez sem fogható fenyőillatát.

Élő-, mű-, esetleg gyökeres fenyő?
Műanyag vagy saját készítésű, netán ehető díszek? Mibe csomagoljuk az ajándékokat? Évről évre
nagy dilemma tud lenni a karácsony, pedig nem is kell annak lennie. Üljünk le egy kicsit. Reszkessetek betörők a tv-ben, forralt bor a
jobb és fahéjas keksz a bal kézben,

na és rengeteg őszinte szeretet,
csak semmi grincseskedés. Nemsokára karácsony.

Karácsonyi előkészületek
A karácsony az egyik legnagyobb
keresztény ünnep, de nem csak a
keresztények ünnepelnek ilyenkor

világszerte. Az ünnepvárás már
jóval karácsony előtt, az adventi
időszakban elkezdődik, amely a
karácsony előtti negyedik (de például a görögkatolikusoknál az ötödik) vasárnappal veszi kezdetét, és
egészen karácsonyig tart. Rohanó
világunkban mindenki másképp éli
meg ezt az időszakot; vannak, akik
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szüntelen futkároznak egyik üzletből a másikba, hogy mielőbb beszerezzék a legjobb és legszebb
ajándékokat a karácsonyfa alá,
a legfinomabb és legínyencebb
ételeket pedig az ünnepi asztalra.
Aztán van a másik oldal, akik valamivel csendesebben készülődnek
a szeretet ünnepére, és vannak
olyanok is, akik ilyenkor nélkülözve, egyedül kell, hogy megéljék
az ünnepeket. Amikor 24-én este
körbeüli a család az ünnepi asztalt,
legyen azon az asztalon sült malac
vagy csak kevéske étel, kimondva vagy kimondatlanul, valakinek
vagy valaminek hálát adva vagy
csak szeretetteljesen körbenézve
a szülőkön, a gyerekeken, de ekkor
már lecsendesedve, megnyugodva mind ugyanarra gondolunk;
vajon ki ette le a szaloncukrot a
fáról?! Nem, nem erre gondolunk,

hanem arra, hogy milyen semmihez sem fogható, csodás dolog,
hogy együtt lehetünk, és van kivel
ünnepelnünk.

A karácsony nem kell, hogy
egyenlő legyen a vásárlási
lázzal
Térjünk csak vissza erre a vásárlási
őrületre. Miért is kell, hogy megőrüljünk karácsony előtt? Bolond
egy ,,divat”, már ha ezt a modern
szokást annak lehetne nevezni.
Szaladgálni egyik boltból a másikba, eszelősen csapkodni a billen
tyűzetet online vásárlásba gabalyodva, ez aztán a szép kis szokás!
Sajnos, hajlamosak vagyunk így
tenni, pedig elég lenne csak leülni egy percre, és végiggondolni,
hogy pontosan kinek és mit szeretnénk ajándékozni, és ami a legfon-
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tosabb kérdések egyike, valóban
szükség van-e rá?
Szerencsére az utóbbi időben szép
számmal találkozhatunk olyan adventi, karácsonyi vásárokkal, ahol
hazai és saját készítésű termékeket
vonultatnak fel a termelők. Nem
kell belefulladnunk a pompába,
amely a hatalmas üzletekben fogad bennünket, hanem akár kellemesen végigsétálhatunk egy
szikrázóan feldíszített ünnepi forgatagban is, ahol mézeskalácsot,
bejglit és kézműves játékokat,
ékszereket is vásárolhatunk szeretteinknek. Egyediek és ugyanolyan hasznosak is lehetnek, mint
a plázákban vásárolt társaik, és
még a csomagolásra is ügyelhetünk azzal, hogy szándékosan nem
vásárolunk műanyag szatyrokat,
helyettük inkább a textil- és papír
szatyrokat részesítjük előnyben.
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Ó, szép fenyő, ó műfenyő?
Vagy gyökeres
Akkor most mi tévők is legyünk?
Legyen egy divatos, rózsaszín vagy
normann fenyőm műanyagból,
vagy hagyatkozzak a jól megszokott lucfenyőre? Aztán ott vannak

mert megunhatjuk, tönkre is mehet
satöbbi – pedig roppant nehézkes.
Élő fenyő: ebben az esetben a fa
elégetése, megsemmisítése okozza a legnagyobb környezetszen�nyezést. De! Egy vizsgálat szerint
a ,,karácsonyfanevelő intézetekben” az éveken át növesztett fák

fenyőfaként árusítják, természetesen drágábban, mint a vágott fenyőt. Legyen szemfüles! Gyökeres
fenyőfát karácsonyra kertészetből
vásároljon”– olvasható a jó tanács
az egyik kertészetnél.
Szumma szummárum, az ACTA kutatása arra jutott, hogy az emberek

Ki hogy készül?

a gyökeres fenyők is. Nehéz a választás, mégis dönteni kell, hiszen
közeleg a karácsony. Senki érzéseibe nem szeretnék belegázolni, de a
tények magukért beszélnek.
Induljunk ki abból, hogy az emberek többsége szeret karácsonyfát
állítani, persze nem szabad megfeledkeznünk azokról sem, akik vallási
és egyéb meggyőződésből nem élnek ezzel a nagyjából a 19. században elindult szokással.
Műfenyő: gyártás és szállítás. Ez a
két tényező az első két legfontosabb része a környezetre mért terhelésnek. Tudományosan igazolt,
hogy minél tovább tartja meg valaki a műfenyőjét, az annál jobban
csökkenti az éves környezetterhelést. A tényekkel nem lehet vitázni, így azzal sem, hogy a műfenyő
újrahasznosítása és feldolgozása –

végső soron jót tesznek a Földnek,
mert ahogy nőnek, folyamatosan
nitrátokat vonnak el a talajból és
szén-dioxidot a levegőből. A szállítás itt is negatívum, de ezt minden
esetben kiemelhetnénk.
Manapság választhatunk már gyökeres fenyőket is, amelyet aztán a
kertünkben elültethetünk, és évek
múltán akár karácsonyfa-eladásba
is kezdhetünk.
,,Tapasztalatok szerint szakszerűtlenül, nem megfelelő méretű gyökérzettel termelik ki azokat a gyökeres
fenyőket, amelyeket becserepeznek. Az ilyen fenyőfa, ha túl is éli
a karácsonyi megpróbáltatásokat,
nem sok eséllyel fog fejlődésnek
indulni a kertbe ültetés után.
De olyannal is találkozhatunk, hogy
egyszerűen egy vágott fenyőt ültetnek bele cserépbe, és gyökeres

József:
,,Egy időben mi is műfenyőt
díszítettünk, aminek nyilván
megvolt az előnye (tisztább,
nem hullik, gyorsabban lehet
pakolni stb.), de az élő fenyő illata és látványa semmihez sem
fogható. Feleségemmel nem
ragaszkodunk a hagyományos
karácsonyi ételekhez; szívesen
készítünk szárnyasokból sülteket, mert az ünnep további részében szüleimnél már úgyis a
tradicionális karácsonyi menüt
fogyasztjuk. Csak minimális ledes díszeink vannak, szeretjük
a hangulatos, gyertyafényes ünnepi vacsorát.”
Rózsa:
,,Az idei karácsonyunk nagyon
különleges lesz, mivel az egész
család, gyerekekkel, unokákkal,
és dédnagymamával együtt
Szegeden fog ünnepelni, és a
karácsonyi vásárra is közösen
megyünk majd el. Nálunk gyökeres fenyő van minden évben,
amit aztán kiültetünk a családi
házunk udvarába. Töltött káposzta, hal, saláták, hókifli és
mézeskalács, ezek az ételek
kerülnek az asztalra. Az ünnepi
asztalnál rendszerint gyertyát is
gyújtunk, ez nem maradhat el,
de a házat is feldíszítjük fénycsővel.”
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csak a legritkább esetben alakítják
ki a karácsonyi szokásaikat a természetvédelem jegyében, sokkal inkább döntenek érzelmi okok alapján: számít a választott fa külalakja,
mérete, sűrűsége, és szerepet játszanak a kényelmi szempontok,
például az, hogy a műfenyő nem
hullajtja a tűleveleit és nem ragad.

Zöldcsomagolás, gyertyák
és égők, hagyományos
finomságok
A papír csomagolóanyagok mindennapi életünk részei, olyannyira, hogy szinte észre sem vesszük,
hogy mekkora mennyiséget használunk el belőle, akár feleslegesen
is. Gondoltunk már arra, hogy a
karácsonyi ajándék tasakját többszöri felhasználással ,,hasznosítsuk
újra”? Ha pedig nagyon tudatosak
szeretnénk lenni, akkor az ajándékcsomagoláshoz célszerű újrahasznosítható csomagolóanyagot
választani, majd a felbontás után a

szelektív gyűjtőbe helyezni. A megmaradt, fel nem használt csomagolóanyagot pedig ne dobjuk el,
hiszen a következő évben is felhasználhatjuk.
A gyertya a keresztény szimbolikában Jézus Krisztus jelképe, de a hit
lángját és az örök életet is megjeleníti. Nem véletlen, hogy karácsonykor is előkerülnek a gyertyák, sőt
már az adventi időszakban is. Az étkezőasztalon, de régebbi időkben
a karácsonyfára rögzítve is használták. Sokféle színben, illatban és
formában vásárolhatunk gyertyát,
de vannak, akik maguk készítik el.
A paraffinviasz kezdőknek tökéletes, mivel könnyen olvad, olcsó,
valamint színekben és illatokban is
nagy a választék. Érdemes gyertyakészítéssel is próbálkozni, természetesen fontos az elővigyázatosság és a körültekintő munka.
A fényfüzérek üzenete hasonló a
gyertyákéhoz. Fontos odafigyelni,
hogy a kevesebb több, és hogy a
túlzott csillogás-villogás visszás is

23

tud lenni, valamint hogy nem kell
éjjel-nappal égetni a fényfüzéreket
– hacsak nem magas villanyszámlát
szeretnénk kérni karácsonyra.
Édesanyák, nagymamák egyik központi problémája ilyenkor karácsony felé közeledve, hogy mit tegyen az ünnepi asztalra? Klasszikus,
magyaros ételek kerüljenek elő,
vagy alkalmazzák bátran a reformrecepteket? Emlékszem, a nagy
disznóvágások mind-mind családi
események voltak gyermekkoromban, nagyszüleim így készültek az
ünnepekre és az új esztendőre. Töltött káposzta, bejgli és megannyi finomság, ami nélkül nem karácsony
a karácsony – vagy mégis? Nem
tudom, mit szólna, szegény nagymamám, ha egy nagy tányér ananásszal töltött sült hússal várnám
karácsonykor… Ízlene neki. Persze,
minden csak szokás és szájíz kérdése, merjünk újítani, de érdemes körbenézni a kamrában is. Már ha van
olyan otthon. Ha nem, irány a piac,
a helyben termelt alapanyagok!
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Közös szatyor
Váczi Gergő | fotó: internet, saját archívum
Az elmúlt évben, tehát 2017ben a globális szinten előállított élelmiszerek majdnem
egyharmada, mintegy 1,3 milliárd tonna ment veszendőbe.
Az élelmiszerveszteség évente
nagyjából ezermilliárd dollárjába kerül a világgazdaságnak.
Elképesztő adatok, amelyek tökéletes képét adják annak, ahogyan élünk. Pazarlón, túlköltekezve, felesleget termelve,
mivel a mérhetetlen fogyasztásunk ezt generálja. Hogy mi
a megoldás? Az biztos, hogy
„egyedül nem megy”, de az

is biztos, hogy az egyén nélkül sem kivitelezhető. Politikai,
gazdasági szándék és összefogás kell ahhoz, hogy a társadalmunk hosszan, még nagyon
hosszan fenntartható legyen.
De szerencsére vannak törekvések és jó példák arra, hogy
kisebb közösségek is tehetnek
az ügy érdekében. Sárdi Dóra,
a Szatyor közösség egyik aktív
vezetője mesélt az Atomerőmű
magazinnak jelenről és jövőről. És hogy az milyen lesz? Fényes vagy „szeméttel” terhelt?
Ez csak rajtunk múlik…

–– Mi az, amit a Szatyor Egyesület
alatt értünk? Hogyan lehet a Szatyor Közösségek fogalmát definiálni?
–– A Szatyor bevásárló közösségként indult, mintegy tíz évvel ezelőtt több család összeállt, mert
úgy gondolták, hogy jobban szeretnének a saját lakóhelyükhöz
viszonylag közelről, Budapest 50
km-es körzetéből megbízható élelmiszert beszerezni ahelyett, hogy
akár piacon vagy hipermarketben
vásárolnának. Ez a kezdeményezés
nőtte ki magát mára egy 5 budapesti átvevőponttal működő bevá-
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sárló közösséggé. Heti szinte több
mint száz rendelés van. Egy internetes felületen lehet feladni ezeket. Minden héten azok a termékek
rendelhetők, amelyek elérhetőek
a gazdáknál. Sok különböző termelővel vagyunk kapcsolatban, és
mindenkit személyesen ismerünk.
Le is megyünk hozzájuk, meglátogatjuk őket. Megnézzük, hogy hogyan gazdálkodnak, beszélgetünk
velük arról, milyen szerekkel védik a
növényeket, ha egyáltalán használnak ilyeneket. Tehát le lehet adni a

rendelést, és miután beérkezik az
áru, az átvevőpontokon mindenki
megkaphatja a szatyrát, amiben
benne van minden, amit kért.
–– Melyek azok a legfontosabb
kritériumok, amelyeknek meg kell
felelniük a termelőknek? Vannak-e
egyáltalán leírt vagy íratlan szabályok?
–– Törekszünk arra, hogy a termelő 50 km-en belül gazdálkodjon,
jellemzően a tartós élelmiszerek
közül van olyan, ami távolabb-
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ról érkezik. Mivel szezonális a választék, a nálunk megvásárolható zöldségek miatt nem fűtenek
üvegházakat, így a szállítás és a
termesztés károsanyag kibocsátását tudjuk csökkenteni. A termelők fenntarthatóan gazdálkodnak,
biogazdaságokból érkeznek a friss
zöldségek, vagy kíméletesen termesztik azokat. Továbbá az is elengedhetetlen, hogy személyes
kapcsolat alakuljon ki. Már a kezdetektől alapértéke a Szatyornak a
közvetlen termelő-vásárló kapcsolat, amikre jó alkalmat teremtenek
a termelői kirándulások.
–– Mi volt a fő célkitűzés, amikor a
közösséget tíz évvel ezelőtt létrehozták?
–– Hogy megbízható helyről, normál áron lehessen hozzájutni friss
szezonális zöldséghez és gyümölcshöz, aminek az ökológiai
lábnyoma minimális. A mi rendszerünkkel a helyi termesztés és szállítás által nem nő duplájára, triplájára, akár négyszeresére a termék
ára, mint például egy ausztriai
vagy németországi biogazdaságból származó, amúgy nagyon jó
minőségű árunak. A szállítás és a
csomagolás nagyon rossz hatással
van a környezetünkre. Ez volt tehát
az elsődleges szempont. A másodlagos pedig, hogy bizonyos
termelőknek egy ilyen méretű bevásárló közösség lehetőséget ad
a tervezésre. Ha tudják, hogy száz
vagy akár több család rendel majd
az ő általuk termesztett zöldségből vagy gyümölcsből, akkor bátrabban tudnak tervezni, és esetleg
nagyobb földet mernek bevetni.
Fontos szempont továbbá, hogy a
termelő és a vásárló között minél
kevesebb köztes állomás legyen.
Ez a legrövidebb lánc tulajdonképpen, ami létezik.
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–– A Szatyor közösségekben
részt vevők maximálisan tudatosak, vagy erre törekszenek.
De mit tapasztalt a makro- vagy
mikrokörnyezetében? Ön szerint
általában ránk, magyarokra men�nyire jellemző, hogy tudatosan
vásárolnánk?
–– Minket, magyarokat nehezen
tudom elválasztani a nyugati embertől. Sajnos nincs elég tudatosság. Jelenleg a vásárlóerővel
rendelkező társadalmi réteg szerintem nem elég tudatos fogyasztó. Nagyon sok a hirtelen ötlettől vezérelt impulzív vásárló, akik
össze-vissza vesznek mindenfélét, amit aztán nem használnak
fel. Egy tavalyi felmérés szerint
Magyarországon mintegy 1,8 millió tonna, fejenként mintegy 68
kilogramm élelmiszerhulladék keletkezik évente. Ez mintegy 400450 ezer rászoruló étkeztetésére
lenne elegendő.
–– Ön szerint mi az oka, hogy en�nyire pazarlók vagyunk, hogy en�nyire nem vagyunk tudatosak?
–– Mert ez egy elég melós dolog. Folyamatosan mérlegelni,
gondolkodni,
fenntarthatónak
lenni. Sok energiát követel, és az
ember a vásárlásban örömét leli.
A teli kosár a jólétet próbálja bizonyítani olyan emberek számára,
akik esetleg nem elégedettek az
anyagi lehetőségeikkel. Nyilván
a legfontosabb azonban a nevelés. Merem remélni, hogy a most
felnövekő generációban már
tényleg nagy számban lesznek
olyanok, akik gyerekkorukban találkoznak ezzel a gondolkodással, és ezt saját magukénak érzik
majd.
–– Akkor a felelősség a miénk?
Szülőké? Nekünk kell jó példával
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előállni, hogy a gyermekeink már
a szülői minta alapján ezt tartsák
majd normálisnak?
–– Igen. Ez lehet az egyik remény,
hogy szülőként tudunk megfelelő
példát mutatni. De sajnos látni
kell, hogy nincs elég ilyen szülő
jelenleg a nyugati társadalmakban. Így az iskolának, az oktatásnak lenne további fontos szerepe.
Ebben azonban egyáltalán nem
vagyok derűlátó. Az én gyerekeim alternatív iskolába járnak, ott
ez fontos szempont. Az állami oktatásban nem tudom pontosan,
hogy a curriculumnak milyen része a fenntartható gazdálkodásra
való nevelés.
–– Visszajelzéseket azért hallott
ezzel kapcsolatban, hogy az állami oktatásban hogyan és miként
viszonyulnak ehhez a tanárok és
ezáltal a diákok?
–– Nem sokat tudok erről.
Én négy gyermeket nevelek.
A két szélső gyermekem között
tíz év korkülönbség van, és ebben az egy évtizedben is nagyon
nagy differencia van abban, hogy
az emberek mit hisznek el abból,
amit a környezeti terhelés vagy a
környezeti katasztrófák, a globális
felmelegedés jelent az életünkben. Ami tíz évvel ezelőtt még
csak egy jóslat volt, azt ma már a
valóság. Azt gondolom, hogy az
értelmiségi körökben egyre erőteljesebben fog mindenki valamilyen megoldást találni a saját életén belül is ezekre a kérdésekre.
Nyilvánvalóan a helyi élelmiszert,
a becsomagolásmentességet, az
egész szemétkérdésnek a megoldását, a beszerzési egyszerűségeket és a helyi szezonális élelmiszert kell preferálni.
–– Vannak azért pozitív jelek.
A világ mintha megmozdult vol-

na. Gondolok itt a szelektív hulladékgyűjtésre vagy a nejlonzacskók használatának tiltására
vonatkozó pozitív elmozdulásra.
Ezek Önt optimizmussal töltik,
vagy ennek ellenére sem látja túl
derűsen a jövőt?
–– Vannak apró lépések, amiket
Ön is említett, de vegyük például a nejlonzacskó kérdését,
amelynek megegyezéséből sajnos a magyar kormány kihátrált.
Tehát jelenleg a környezetvédelmi politika sajnos nem követi azt
a fajta progresszivitást, ami szerintem elvárható lenne a jelen
világban. Tehát Magyarország
tekintetében nem vagyok igazán derűlátó. Az unió tekintetében azt gondolom, hogy nagyon
sok változás történik és fog is
történni a közeljövőben, aminek
remélem, hogy a szabályozása
Magyarországra is kötelező lesz.
Európai szinten bízom abban,
hogy valódi változások fognak
történni.
–– A politika mellett ki vagy kik
azok, akik globálisan tehetnek az
ügy érdekében?
–– Jelenleg a civil szektor a különböző környezetvédelemmel
foglalkozó szervezetek kevésbé hangosak és meghatározók,
ezért azt gondolom, hogy a valódi változást politikai fronton kell
megvívni. Ettől függetlenül természetesen minden embernek
a saját maga otthonában vagy
környezetében is muszáj változtatnia a szokásain ahhoz, hogy
valódi változás legyen. Mindennek egyszerre kell, kellene megtörténnie. Politikai szinten lévő
változásnak és az egyszeri ember otthonába lévő változásnak.
Akkor van esélye arra, hogy valóban valami történni fog.
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–– A végén kanyarodjunk vissza
az egyesülethez. Mik a jövőbeni
terveik? Hogyan próbálják elérni,
hogy több közösség, több család
csatlakozzon majd a termelőkhöz,
és van-e esély arra, hogy országos lefedettséggel rendelkezzenek?
–– Igen. Mind a kettő törekvés
életszerű, és vannak is erre már
példák is. Vannak olyan vidéki
városok, ahol a tapasztalatainkat
megosztva velük létre is hozták a
maguk Szatyor közösségét, hogy
a helyi termelőkre alapozva hasonló értékek mentén tudjanak
tudatosan vásárolni. Itt nagyon
fontos az önkéntesség, hogy ezek
a családok tegyenek azért, hogy
náluk is működjön ez a rendszer.
De a Szatyron kívül egyéb zöldségközösségek is működnek már.
Azt gondolom, hogy a Szatyor a
szemléletformálásban tud részt
venni. Programokat szervezünk,
ahol meg lehet ismerkedni olyan
emberekkel, akik már megtették
az első lépéseket, ami kezdetben
picit nehéznek tűnik. Új és fontos
irány a csomagolásmentesség
vagy a csomagolás legminimálisabb módja. Kis vászonzsákoktól
elkezdve a különböző ételhordozó dobozokig fel lehet használni
annak érdekében, hogy ne kelljen
előrecsomagolt terméket vásárolni. Szörnyű tapasztalni, hogy nagyon sokszor a jóléti társadalomban minden dologra, mindenféle
külön eszközünk, tárgyunk van,
és ahhoz is egy külön tárolót tartunk otthon. Iszonyatosan túl vannak bonyolítva a folyamataink, és
sokszor ez viszi el a napi energiát,
a pénzt és ezáltal a lehetőséget
is arra, hogy fenntartható társadalomban éljünk. Ezzel szembemenni vagy megállítani – ez is a
célja az egyesületnek.
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Alkotó energia
Váczi Gergő | Fotó: Magellán

A cím ismerős lehet, nem véletlenül. Az Alkotó Energia pályázat harmadik éve várja azokat, akik környezettudatosan, az újrahasznosítást figyelembe véve, egy kis kézügyességet és technikát belecsempészve
igyekeznek megújítani különböző tárgyakat úgy, hogy a régi szellemiséget megtartva valami új jöjjön
létre. Ez bármi lehet. Egy szék, egy asztal, egy váza vagy akármi, ami a kezünk közé kerül. Karácsony
közeledtével persze fókuszáljunk az ünnepre. Három nagyon tehetséges, ambiciózus és persze kreatív hölgy lesz a segítségünkre, akik ünnepi kiegészítők elkészítését igyekeznek elmagyarázni nekünk.
Ők mindennap tesznek, alkotnak és – a kor szellemiségével haladva – blogot is írnak, hogy saját tapasztalataikat ne csak szűk, hanem széles körben is meg tudják osztani.
Ki ne szeretne például nosztalgikus, dob karácsonyfadíszt készíteni egyszerű papírhengerből, ami
minden háztartásban fellelhető, és
aminek az elkészítése ötéves kortól felfelé nem okozhat problémát.
Sőt lehet még ennél is egyszerűbben díszesebbé tenni az ünnepeket. Ehhez mindössze az ajándékokat kísérő kártyát kell levenni a
meglepetésről, persze csak akkor,
ha már nincs funkciója, és azt ne-

mes egyszerűséggel a fára is felakaszthatjuk. Így tulajdonképpen
az egész család felkerülhet a karácsonyfára, és kaptunk egy-két
díszt is.
Kézzel készített karácsonyi díszek,
ajándékok és kiegészítők rejtelmeibe, elkészítésének titkaiba
nyerhetnek betekintést pillanatokon belül, amelyben három hölgy
lesz a segítségünkre. Olyanok,
akik már karácsonyi lázban égnek.
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Az ország különböző pontjain élnek, más a történetük, más volt
a foglalkozásuk, más az életük.
De közös a szenvedélyük, a hobbijuk, ami mára már a hivatásukká, a
foglalkozásukká vált.

vintagevelem.hu

„Nekem egy teljesen átlagos irodai munkám volt huszonévig. Egy
állami cégnél dolgoztam mint alkalmazott, mindig úgy éreztem,
hogy tévúton járok, valahogy többre vágytam. Nagyon szerettem csinosítgatni a lakást, valamit alkotni,
volt egy időszaka az életemnek,
amikor festegettem akrillal, olajjal,
szerettem varrogatni, kötni, ezeket
inkább munka után vagy hétvégén
űztem. De valahogy soha nem a
munkámban találtam meg a kikapcsolódást. Elég sokáig kellett arra
várni, hogy tudjak vagy merjek váltani”. Kmetyó Lászlóné Krisztina a
családjával most Dabason él, korábban rövid ideig külföldön éltek,
ott kezdett el bútorfestéssel foglalkozni. Először csak azért, mert
sok bútort örököltek, ezeket kezdte csinosítgatni. Ez annyira megtetszett neki, hogy azóta foglalkozást váltott. Főállású blogger lett,
tapasztalatait pedig a vintage
velem.hu felületen osztja meg a
követőivel. „Azt gondoltam, hogy
nagyszerű lenne, ha a hobbim lenne a munkám, azzal tudnék foglalkozni és azzal pénzt keresni, amit
szeretek is csinálni.”

bardoczeva.blog

Viszonylag könnyen lehet papírhengerből egy dekoratív kis dobot
készíteni, ami a megfelelő színek
és anyagok használatával tökéletes
karácsonyi dísz lehet. És azon felül,
hogy mutatós, még a családdal, a
gyerekekkel is jó időtöltés, hiszen
végtelenül egyszerű az elkészítése.
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az újhoz, hanem próbáljunk meg
egy saját stílust kialakítani, és abba
az adott stílusba beilleszteni a dolgokat”.

Vintage Decor

Hosszú-Bardócz Éva – miközben
a papír hangszert készíti – arról
mesél, hogy ő nem esett annyira
messzire a fájától, már ha az építészet és az ilyesfajta kreatív alkotás
rokonszakmának nevezhetők. Éva
tehát eredetileg építésznek tanult,
és teljesen véletlenül lett egy másik foglalkozása. „A kezdet kezdetén 8-10 évvel ezelőtt is hasonló
dolgokkal foglalkoztam, és amikor
végiggondoltam, hogy mit szeretnék csinálni egész életemben, mi
az, amivel szívesen foglalkoznék,
akkor ez az egy volt, ami az eszembe jutott. A sokrétűsége miatt
soha nem unalmas, akár itthonról
is csinálhatom. Próbálom úgy felépíteni az életem, hogy ez legyen
a hivatásom is.” Éva foglalkozása
nagyon sokrétű, de elsősorban
blogger, és a bardoczeva.blog.hu
felületen tartja a kapcsolatot „rajongóival.” Ő is maga építette fel
a karrierjét, a munkáját, méghozzá a hobbijából. Most a karácsony
közeledtével pedig a díszek készítése a legfontosabb számára.
Azt próbálja megmutatni, hogyan
lehet díszeket készíteni olyan dolgokból, amiket egyébként kidobnánk, mint például egy WC-papír-

guriga. „Körberajzoljuk a guriga
átmérőjét, hogy a tetejét és az alját
megkapjuk. Majd kivágjuk, a köröket ráragasztjuk úgy, hogy a mintás

Ezt az elvet képviseli harmadik
„hősünk” is. Kepes Hedvig, aki a
Vintage Decor vezetője, most éppen budapesti műhelyében mutat
egy újrahasznosított karácsonyfát. Az újrahasznosítás jegyében
nem feltétlenül szükséges kivágni
a fát, hanem a már kivágott fát is
esetleg kicsit megszabdalva újjávarázsolhatjuk. Ez egy haladó témakör a csináld magad mozgalom
jegyében. „Itt vágtunk, fúrtunk,
belekerültek a ledek, és egy kicsit nosztalgikus díszeket kapott.
Én már gyerekkorom óta barká-

rész legyen kívül. Elkészítjük a mini
dobverőket, és meg is van a hangszerünk.” A „kreatívok” többnyire úgy alkotnak, hogy közben
újrahasznosítanak. „Alapvetően,
aki ezeket az újrahasznosító tendenciákat követi, az nem követi a
trendeket. A trendek követése arról szól, hogy mindig megújulunk,
általában az gyökeresen más, mint
az előző. Nekünk a tevékenységünk során meg pont az a lényeg,
hogy ne alkalmazkodjunk mindig

csolok apukám révén, mérnök
ember volt, nagyon precíz, a precizitást tőle tanultam. Körülbelül
10 éves koromban vitt el egy dekorműhelybe. Akkor nem voltak
vágógépek, mindent kézzel kellett
vágni. Gyakorlatilag szerintem én
ott szerettem bele az egész »kézműveskedésbe« és az alkotásba.”
Ami összeköti őket – és persze mindenkit, aki alkot –, az az a gondolat, amit ez a szellemiség képvisel.
Hedvig mindezt így fogalmazza
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meg. „Aki alkot, az szabad, itt nincsenek határok vagy kötöttségek,
és alkotni mindenki tud. Ehhez
nem kell képzettség. Nagyon értékes az a munka, amit mi magunk
teszünk bele egy ilyen berendezési tárgyba, jó lesz utána ránézni,
adott esetben férj-feleség, szülőgyerek együtt dolgoznak egy-egy
berendezési tárgyon. Utána ott van
velük nap mint nap, és jó érzés ránézni, mert tudják, hogy ők ezért
együtt dolgoztak, és együtt töltötték az időt.” Azt mondják, hogy a
saját maguk, magunk által készített
tárgyak sokkal többek annál, mint
szimpla munka. Sok esetben azért
fest át valaki bútort, mert érzelmi
kötődése van 1-1 darabhoz. Például a nagymama komódja volt, ami
nyilván nem illik a mi közegünkbe,

hogy ajándékkártyát készítsünk
belőle, ami a későbbiekben akár
karácsonyfadíszként is használható. „Ha ezeket a kártyákat később

díszíteni. A stencilezésnek több
fajtája létezik. Az egyik, hogy több
festéket viszünk fel, illetve jó alaposan eloszlatjuk a festéket. Ebben az esetben kontúrosabb lesz a
minta, de én nagyon szeretem azt
is, hogy ha éppen csak érintőlegesen megy rá a festék. Akkor kicsit
sejtelmesebb.” Ezzel lehet egyébként kopottasabb hatást elérni.
A művelet elég egyszerűnek tűnik. Egy sablont helyezünk a kívánt
tárgyra. Ez esetben a tortatálra.
Egy speciális szivacsot a festékbe
mártunk, majd egyszerűen finom
mozdulatokkal ütögetni kell.

Alkotó Energia
se a színe, se a fénye, de nagyszerűen át lehet alakítani, ami bepasszol a lakásunkba. Ugyanúgy a
nagymama komódja marad, ha ránézünk, az emlékek előjönnek, de
mégis most már hozzánk tartozik.
Sőt Hedvig szerint ma már az ünnepi asztalon a terítésénél is keveredhetnek a stílusok. „Alkalmazzuk
a modern dolgokat egy hagyományosabb, nosztalgikusabb tányérral.” De akár egy régi tapétadarab
is tökéletesen alkalmazható arra,

levesszük az ajándékokról, akkor
ezt a fára is felakaszthatjuk, így tulajdonképpen az egész család felkerül a fára.”

Stencil

„Egy tortatálat fogunk megstencilezni.” Egy kis időre visszalátogatunk Krisztinához, aki egy újabb
kézművestechnikát mutat meg nekünk. „A legjobb, ha fehér színű
tálat használunk. Azzal nem lehet
mellé lőni. Nagyon szépen tudjuk
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Egyébként, ha valaki kedvet kap,
akkor a kreativitását, a megszerzett
tudását és kézügyességét a bútorfestésben vagy újraértelmezésben
is kiélheti. Sőt meg is mérettetheti magát és az általa felújított tárgyat. A Paksi Atomerőmű „Alkotó
Energia” pályázatának pont ez a
célja: a környezetünk megóvása, a
kreatív közösségek megismertetése, valamint a csináld magad mozgalomra való felhívás. A pályázatra
jelentkezni pedig december 31-ig
lehet.
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Mi legyen a fa alatt?
Dicsérdi Liza | Fotó: internet
„Hol van még karácsony!” – sóhajtjuk azt gondolván,
ráérünk még az ajándékok és kellékek megvásárlására. Tervezgethetjük a karácsonyi menüt, és álmodozhatunk, milyen is legyen a tökéletes ünnep. Ennek az
idilli nyugalomnak általában a boltok polcain megjelenő első csokimikulás, fényfüzér és karácsonyfadísz
vet véget. Évről évre egyre korábban öltöznek ünnepi díszbe a boltok, figyelmeztetve arra, hogy ha nem
akarunk kapkodni (már pedig nem akarunk), időben
el kell kezdeni az ötletelést. Ha nem vigyázunk, a sok
csillogás és anyagiasság könnyen elfeledteti velünk
ennek a három napnak a fontosságát.
Megkértem néhány ismerősömet, fogalmazzák meg,
számukra milyen egy tökéletes karácsony. Természetesen minden válaszban megtalálható az ajándékozás, egy vacsora a családdal és a közös filmnézés. Valaki az egész napot bundás zokniban és pizsamában
tölti, valaki ilyenkor látogatja meg a rég nem látott
rokonait. A napok vidámabban, mégis csendesebben
telnek, mint általában, és apró veszekedések is csak a
karácsonyfa díszítéséből adódnak.
Kívánságlistánk néha végtelen, és ha tehetnénk, a világ összes dolgát megvásárolnánk, csak hogy szeretteinknek örömet okozzunk. Valóban jobb adni, mint
kapni? Sokak szerint a két dolog együtt jár, hiszen ha
adunk, azért kapunk is, talán csak egy mosolyt, de az
többet ér bármilyen ajándéknál. Bár valljuk be, egy
igazán szívhez szóló meglepetés nekünk is megmelengeti a szívünket. Vajon van mércéje az ebből fakadó örömnek? Ha a boltban boldogsággal lehetne
fizetni, mi lenne a legdrágább dolog, amit megvásárolnánk? Ékszer? Luxusautó? Egyesek, ha tehetnék,
vagyonukat egészségre, törődésre és szeretetre költenék, amit később szétosztanának. Legalább ezen
a napon ne legyen senki egyedül, mindenki érezze,
hogy tartozik valahová, és várják valahol. Mi tesz minket igazán boldoggá, szeretni vagy szeretve lenni?
Erre a kérdésre kaptam egy igazán frappáns választ.
„Olyan ez, mintha a madárnak kellene választania a
jobb és a bal szárnya között.” Szinte lehetetlen, hiszen
ahhoz, hogy teljes életet tudjunk élni, mindegyikre
szükségünk van.

Fontos az, hogy hol töltjük az ünnepet? Természetesen mindenkinek vannak idilli elképzelései. Havas hegyekkel körülvett meleg házikóban vagy éppen egy
drága szállodában. A többségnek viszont teljesen
mindegy, a lényeg, hogy a szeretteivel legyen. Nincs
szükség nagy szavakra, drága ajándékokra. Valószínűleg ünnepre sincs szükség ahhoz, hogy szeressük
egymást, és törődjünk másokkal. Sokan az adventi
időszakot is ügyesen kihasználják arra, hogy boldogságot csempésszenek a hétköznapokba: karácsonyi
vásár látogatása, séta az ünnepi fények alatt, forralt
bor és sült gesztenye… Az ünnepi hangulat vízkeresztig mindenképpen elnyújtható. Jó lenne, ha nem csak
az év ezen időszakában állnánk meg egy kicsit, és tennénk félre mindent, ami aggodalmat okoz. Ne pazaroljunk túl sok időt arra, hogy azon gondolkozunk, jól
csinálunk-e valamit, hanem inkább törekedjünk arra,
hogy amit csinálunk, az igazán jó legyen.
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Közeleg a karácsony…
Kocsis Márk
…ilyenkor én mindig belegondolok, mit is jelent valójában ez az ünnep. Tudom, mindenkinek más kicsit,
hiszen más-más emlékekkel rendelkezünk, más-más
kultúrkörből jövünk, de azt hiszem, eredendően a következőre hasonlít: családdal lenni, pihenni, beszélgetni, picit megállni, és kiszakadni a hétköznapok világából, és kicsit ilyenkor illik szentimentálisnak lenni
még a legkeményebb pasiknak is. Összefoglalva tehát, ez egy szép családi ünnep.
És itt merült fel bennem a kérdés, hogy mi van azokkal
a gyermekekkel, akiknek nincs családjuk? Remélhető-

leg ők sincsenek ilyenkor egyedül, hiszen az ember
társas lény, szüksége van arra, hogy tartozzon valahova, ez minden korosztályra igaz, de gyermekkorban maximálisan meghatározó szerintem. Ezért lehet
fontos az, ha egy gyermek elárvult vagy szociális árva
vagy bármilyen módon gyermekotthonba kerül, ott
egy jó és befogadó közösség fogadja, és azt érezhesse, hogy egy nagy család az, ahová érkezett, a lehető legjobb legyen ott élni, ha már sajnálatos módon
odakerült.
Azt hiszem, ilyen pozitív példa lehet a dévai Szent Ferenc Alapítvány is. Érdemes róla tudni, hogy alapítója
Böjte Csaba ferences rendi szerzetes, és amit bátran
állíthatok, hogy ő egy ismert, sőt elismert gyermekmentő, és alapítványával csodákat művel. Iskolánk
(ESZI) kapcsolatban is áll az alapítvánnyal, melynek
köszönhetően, minden évben gyűjtést szervezünk a
gyermekek számára. Ezeket az adományokat hosszú
évek óta Jendrolovits Gábor gyűjti össze, és viszi el
Erdélybe a gyermekeknek, ebben idén Strasszer Éva
tanárnő segédkezett neki . Hiszen lehet, nekünk csak
egy csoki, nekik pedig az „A csoki”, hiszen azt egy
másik országban élő diáktól kapja, aki – ha nem is
személy szerint, de – gondol rá, és megteszi ezt a kicsit sem apró gesztust. Minden évben érezni szokták
az ESZI-s diákok, hogy mekkora is ennek a súlya, így
szép számmal tudunk küldeni elsősorban tartós élelmiszert, de mellette édességeket, könyveket vagy
akár apróbb plüssöket, játékokat is.
Sok év során már az is hagyománnyá vált, hogy azok
a gyermekek, akikhez eljut az ESZI-s ajándékcsomag,
kedveskednek nekünk rajzokkal. Elmondható, hogy
minden korosztályból szoktak érkezni rajzok, amelyeket rendre ki is állítunk iskolánk aulájában. Ebben a tanévben ezt a kiállítást Tisza Veronika fogja
szervezni.
Egy lélegzetvétel erejéig hadd jegyezzem meg, hogy
mikor ezen gyermekek képei díszítik az ESZI-t, mindig
jó látni, hiszen tudhatjuk, hogy révbe értünk. Örülök,
hogy ezt is fontosnak tartja iskolánk, hiszen ha van lehetőségünk, hogy segítsünk másoknak, miért ne tennénk ezt meg?
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Szociális érzék – Foktő
Susán Janka | fotó: Susán Janka

A szociális érzékenységet azért
emelem ki, mert a településen
a gépjárműadón kívül nem kell
más adót fizetni a lakosoknak, a
szemétszállítás ingyenes. A gyerekek ingyen kapják az étkezést
a nevelési intézményekben, és
Baka Károly polgármester 2014
óta egy forintért végzi a munkáját – így lehet a szemétszállítás
ingyenes. Már több mint negyven éve él a faluban, ide nősült.
Határozottságának,
egyenességének köszönhetően szót ért
mindenkivel, így a problémák
legtöbbször megoldódnak. Látogatásomkor végigjártuk az
utcaszépítő versenyre készített
kompozíciókat, és ellátogattunk
Rocskár Sándor alkotóhoz, aki
kályhákat készít, szobrokat farag, és ezen ismereteit otthon
a belsőépítészetben is kamatoztatja.
1600 körüli lélekszámú település,
nem túl sok helybeli munkavégzési lehetőséggel. A falu határában
van ugyan egy növényolajgyártó üzem, de oda a faluból csak
20-25-en járnak dolgozni, mert
ott folyamatos három műszakos
munkavégzés van, amire kevesen
vállalkoznak. Legtöbben a környező településekre, leginkább a közeli Kalocsára járnak át, de akár
Dunaújvárosba is. Emellett sokan
foglalkoznak mezőgazdasággal.

BARANGOLÓ

35

végül nekiállt, de előtte már jócskán emelgette a poharat. Befogta
a lovat a szekérbe, felpakolta rá a
búzát, kiment a földre, elvégezte a
munkát, majd visszatért az eddigi
kedvenc tevékenységéhez. Nem
is volt addig baj, amíg a felesége

nézve látható a Dunából kilépő
Vajas-fok mentén helyezkedik el.
A Duna mellett számos helyen találhatunk hasonló kis folyócskákat,
fokokat. A fok elnevezést, a Dunát
az ártéren maradt szabad vízzel
összekötő vízfolyásra alkalmazták.

búzát talált csak a zsákokban, mert
a férje ura bizony a búza helyett a
tarhonyás zsákokat fogta, és szépen elvetette a tartalmukat. Utána
szidta is a felesége rendesen másoknak, az ő ura olyan bugyuta, részeges disznó, elveti a tarhonyát,
és várja, kihajtson belőle a búza.

A fokoknak a nagyobb folyóba történő beömlését pedig tőnek, tűnek nevezték. Fok mint a folyó és
annak a töve = Foktő. (Forrás www.
fokto.hu)

A közmunkaprogramjuk sikerének
köszönhetően már húsz alattira
csökkent a munkanélküliek száma,
a többiek mind elhelyezkedtek.

Foktői tarhonyások
Régen még kisebb sértésnek számított, ha a foktőieket tarhonyásként emlegették, hasonlóan a
tolnaiak sárga lábúnak minősítéséhez. Mára ebből egy vicces történet maradt, amit polgármester úr
mindjárt el is mesélt, az ő szájíze
szerint kicsit kiszínezve.
Abban az időben nem lehetett
még a boltban száraztésztát venni, a falun élők maguk készítették.
Foktőn májusban, júniusban, amikor a tyúkok sokat tojtak, rengeteg
tarhonyát készítettek, az itteniek
ezt igen szerették. Fellógatva tárolták zsákokban, hogy jól ki is
száradjon. Volt egy parasztember,
aki nem vetette meg a bort, sőt
talán túlzásba is vitte a teendői
kárára. Ősz volt, már éppen kóstolható volt az újbor, de a szántás
még ott feketéllet a földjén. A felesége nem hagyta békén, mikor
veti el végre a búzát, a környéken
már csak az ő földjük szégyenkezett bevetetlen. Az egyik napon

A falu nevének eredete
A falu földrajzi elhelyezkedésére
vezethető vissza. A térképen meg-

Falunap és
pásztortarhonya-főző
verseny
Július elején tartják minden évben
a falunapot, amit 2015 óta pásztortarhonya-főző verseny is kiegészít.
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A falu legnagyobb rendezvénye,
amit istentisztelettel kezdenek,
majd minden korosztály megtalálja a hozzá szóló programokat.

Karácsonyi futás
Karácsony előtt nem sokkal szokták a karácsonyi futást megszervezni. Érkeznek rá gyerekek,
felnőttek vegyesen, a környező
településekről is. A gyerekeknek a
művelődési házban programokkal
készülnek, és minden résztvevőt
vendégül látnak lángossal, majd
este máglyagyújtással búcsúznak
el.

Fejlesztések a faluban
Minden EU-s pályázaton indulnak,
és többségén sikeresen szerepelnek. Az utakat felújították, leaszfaltozták, játszóteret építettek, valamint fitneszparkot alakítottak ki

a csatorna partján, amit az idősebbek is szívesen használnak. A polgármesteri hivatal is megújult,
kicserélték a tetőt könnyűszerkezetesre, amit így jóval kevesebb
pénzből meg tudtak valósítani.

A művelődési házat is rendbe tették, napkollektorokat szereltek fel.
Látogatásomkor éppen a könyvtár
épületén dolgoztak. Szeretnének
egy tájházat is kialakítani, amihez
már kiválasztották az épületet, folyik a felújítása, de még sok munka van rajta. Vendégházuk is van,
ahol tíz főt tudnak elszállásolni,
például az erdélyi testvérvárosukból érkezőket.

Télen nem fázhat senki
A rászorulóknak minden évben
biztosítanak elegendő tűzifát,
hogy senki ne fázzon, ne fagyjon
meg a faluban. Tavaly télen volt
olyan, aki ötször kapott.

Bicikliút egészen Kalocsáig

leten fekszik, sokan közlekednek
így. Az iskolában csak alsó tagozat van, utána bejárnak Kalocsára
a gyerekek. Szerettem volna én is
végigtekerni az új úton, de sajnos
beesteledett, így el kellett halasztani.

Utcadíszítő verseny
Már harmadszor hirdették meg,
idén kilencen jelentkeztek. Jó párat megmutatott alpolgármester,
és igazán kreatív összeállítások is
voltak közöttük. Olyanok, amihez
talán egy hétig is kellett készülődni, megtervezni és utána szépen
kivitelezni. Milyen alkotó kedvű
emberek élnek itt! A kezdeményezésből és a szépre igényes lakosok
számának növeléséből a falu is sokat profitál.

Ez a kis falu szinte Kalocsa külvárosának is tekinthető, a 2,6 kilométer távolság minimális. Szep-

Rocskár Sándor –
ösztönös, mint a vadrózsa

tember óta a biciklivel közlekedők
is biztonságosan juthatnak el az
új bicikliúton a szomszédos településre, ugyanis a növényolajgyár
miatt napi kétszáz kamion jár ezen
az úton. A falu teljesen sík terü-

Megérkezünk Sándorék portájára,
épp a nyitott, udvari műhelyében
találtuk. Szabadkozik: „Ez nem is
műhely, mert ott rend van, de nálam nincs.” Hogyne lenne rend,
mikor ott sorakoznak a falon a
szerszámok? Kiderül, azok nem is
a faragáshoz használt eszközök.
Azok beleférnek egy gyümölcsösládába, és már veszi is elő. Harckocsialkatrészből meg reszelőkből
készítette őket. Mindjárt sztoriba kezd egy régi alkotótáborról.
A szerszámait először megmosolyogták, amikor kiborította egy
pokrócra maga köré. Persze amikor elkészült a szobra, már meggyőzte őket. Engem az élet tanított – mondja. A művészetben a
vadrózsa elnevezés megtiszteltetés, mert az ösztönösen tudja,
neki mi a jó, ezért adták neki ezt
a nevet.
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Hogyan kezdődött? Kalocsán a
műveseállomáson dolgozott sofőrként, sokszor volt fuvarja Szegedre. Ahogy várakozott a Dóm
téren, nézegette a szobrokat, úgy
érezte, ezt ő is meg tudná csinálni. Egyik nap, amikor a felesége
elment otthonról, fogott egy baltát, és nekiállt. Elsőként egy tuskóból faragott ki egy parasztfejet.
Megállunk egy kicsit kitárgyalni a
kemencekészítés rejtelmeit, mert
az udvaron áll egy szép példány,
egy autentikus parasztkemence.
Sándor azt mondja, a titok abban
van, hogy a belmagassága ne legyen több 55 centinél, mert akkor túl sok tüzelőanyag kell hozzá. A kemence alakjának pedig
olyannak kell lennie, mint amikor
félbevágunk egy főtt tojást, mert
akkor magától megindul benne a
levegő cirkulációja. Egy kemence
akkor tökéletes, ha a kalács is szépen megsül benne. Nem mindegy, mikor tesszük be, a legjobb
egy papírdarabbal próbát tenni.
Ha meggyullad, még túl meleg,
addig kell várni, amíg csak megbarnul. A magasabb búbos kemencéket azért találták ki, hogy
a kukoricaszárat egészben bele
tudják tenni, ne kelljen felaprítani
előtte.
Ahogy megyünk be a házba,
megmutatja még a féltetőt tartó
gerendákat. Ezek nincsenek ám
legyalulva, mert akkor fellazulnak
a rostok, ezért régen így dolgozták meg, majd beáztatták lóhúgyba, ami után aztán nem ment
bele semmi kártevő. Állítólag az
ammóniatartalma miatt.
Sándor nem szereti a pocsékolást, egy avitt, használt tárgyban
is érzi a belefektetett energiát.
Ezért készült a bejáratnál lévő
oszlopok borítása használt téglából. Ugyan a megtisztítása,

csiszolása időigényes volt, de az
eredmény magáért beszél.
Bemegyünk a házba, és mindjárt
a legnagyobb büszkeségét mutatja meg, a Ludas Matyit ábrázolót.
Szeret úgy megmintázni jól ismert
témákat, ahogy addig senki. Így

volt ez egy juhászt bemutató darabbal is. Amikor elkészült vele,
nagyon tetszett mindenkinek,
örültek, hogy végre egy fiatalabb
embert jelenít meg így. Tisztáztunk még egy városi legendát,
ahogy ő mondja. A juhokkal kint
nem a juhász volt ám, hanem a fiatalabb bojtárokat küldték ki velük,
és ő közülük akart mintázni.
A következő szobában a kályhával
kezdjük, mert azt is ő építette. Kívülről téglával borított, a tetején
egy fejkendős asszonyt faragott ki,
mintázott a téglákból és talán tetőcserépből is. A kályha nemcsak
szép, de rendkívül jó meleget is ad
– árulja el.
A faluban is megtalálható két szobra, a polgármesteri hivatal előtt és
a katolikus templomnál. A hivatal
előtt álló Árpád vezér szobor tanulmánya cseresznyefából három
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hónapig készült, ezt láthattuk nála.
Nem tudták elképzelni milyen lesz
majd a kész mű, ezért faragta ki
ezt is. Sándor a szobraival az ábrázoltak emberi oldalát szeretné
megmutatni, személyiségüket is
láttatni, a pillanatnyi életérzésüket
kiemelni. Árpád vezért általában
lovon szokták megjeleníteni, mutatva ezzel a történelmünkben betöltött nagyságát. Számára Árpád
vezér életének legjelentősebb pillanata az, amikor vezérré avatták,
amikor a hadvezér tartotta pajzson
állt.
Minden szobrának története van.
Az egyik a néhai Orsós Julis nénit
ábrázolja, akácfából készült. Kalocsán bontott egyszer egy kerítést,
aminek a végében egy akác állt.
Már azt is kivágták, csak egy szögekkel teleszurkált, görbe darab
maradt ott. Hazahozta, forgatta a
kezében, próbálgatta, és Julis néni
hajlott háta jutott róla eszébe, így
őt mintázta meg.
A konyhában egy portréra akadunk, Móricz Zsigmondot mintázza kőből. Egészen pontosan műkőből, mert ő keverte be ehhez az
alapanyagokat egy festékesvödörben. Mielőtt teljesen megszáradt,
kiborította a vödörből, és gyorsan
nekiállt, mert olyankor még kön�nyű faragni.
Amikor Németországba járt dolgozni, ott is mindig azt figyelte, miből lehet valamit készíteni. Míg a
kollégái csokit hoztak haza, addig
ő általában egy faragott kőszoborral érkezett. A vámosok eleinte
mindig jól megvizsgálták azokat,
hátha keresett darabot próbál áthozni.
Mostanában legjobban az IT-világ
emberi oldala foglalkoztatja. Szeretné azt ábrázolni, hogy a technikai eszközök elrabolták tőlünk a
gyerekeinket.
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Az éj csendje
Krizsán Árpád | Fotó: internet

Az éjszaka csendjében kicsit figyelve meglepően sok fizikai jelenséget tapasztalunk. A csillagok
látványa is szép lehet önmagában,
és a csillagászat is igen érdekes, de
több „földi” dolog is megtapasztalható.
A környezetünk megfigyelése is lehetséges a sötétben, érezhetjük a
levegő hőmérsékletének változását
és a levegő mozgását. A légmozgást a csillagok fényének vibrálása
is mutatja. A csillagok fényének változása akkor is létrejön, ha a fény a
föld légkörébe érkezik, különböző
légrétegeken áthaladva a fény törik, a fénytörés mértéke függ a hullámhossztól, így a fény színében is
érzékelhetők változások.
Szintén a légkör összetétele miatt
jöhet létre a sarki fény, ami leggyakrabban az északi területeken
figyelhető meg, de nagyon ritkán
akár Magyarországon is látható.
A Napból érkező, töltéssel rendelkező részecskék a levegő részecskéit ionizálják, és ez okozza a fényjelenséget. A színek alapján még a
levegő összetételéről is szerezhetnénk információt: a zöldes szín a levegő oxigéntartalma miatt van.
Azért ha jobban figyelünk, biztosan hallunk zajokat is. Autóút közelében érdemes a remélhetőleg
gyenge forgalomra figyelni, nagyon jól megkülönböztethető a
közeledő és a távolodó járművek
hangja. Ez a hangmagasságbeli változás a Doppler-effektus, a
közeledő járművek hangja magasabb, míg a távolodóé mélyebb a
nyugalomban lévő jármű hangjához képest. Egyrészt, ha lehetősé-

günk van rá, készítsünk hosszú záridővel fényképet az égről. Kellően
hosszú idő után a csillagok látszólagos mozgása figyelhető meg a
képeken. Azért csak látszólagos a
mozgás, mert a gépet a Sarkcsillagra fókuszálva, az is jól kivehető,
hogy a csillagok a kijelölt pont körül körpályán mozognak. Ez ugyan
nem bizonyítja, hogy a Föld nem
lapos, de azt mindenképpen mutatja, hogy forog a Föld.
Megfelelő időpontban nézelődve
akár holdfogyatkozást is láthatunk,
amely akkor jöhet létre, ha a Föld
a Nap és a Hold közé kerül, így a
napfény nem juthat el a Holdra,
azaz a Föld árnyékot vet a Holdra.
Mivel a holdfogyatkozás viszonylag
rövid ideig tart, az égitestek mozgásáról szerzünk információt.
A csillagászati megfigyelésekre érdemes megfelelő sötét helyet választani, ugyanis minél több fény
van körülöttünk, annál kevesebb
égitestet látunk, a távoli vagy kisebb csillagok fénye már nem érzékelhető. Érdemes megnézni az
olyan felvételeket, amelyeket az űrből készítettek az éjszakai Földről.
Egészen látványosan – mint egy
térkép – tárul elénk a bolygónk,
nagyon jól kivehetők, beazonosíthatók a sűrűn lakott nagyobb városok, a főbb utak.
Ha kicsit elmerengünk a csendben,
akkor is ott a tudomány, és nagyon
sok tudományos jelenség vesz körbe minket. Minél jobban figyelünk,
annál több jelenséget veszünk észre, és nemcsak észrevesszük azokat, hanem a köztük megjelenő
kapcsolatot is felismerhetjük.
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A hagyomány jegyében
Patyi Orsolya | Fotó: Juhász Luca

Múzeum – egy olyan hely, ahol
régi tárgyakat őriznek, mindent
a szemnek, semmit a kéznek. Így
nem hangzik túl érdekesen…
Múzeum – egy olyan hely, ahol
megfoghatod,
megtekerheted,
nyomkodhatod és fel is mászhatsz
rá. Így már jobb, nem?
A mai fiatalokat ilyen helyekre lehet becsalogatni, és az Atomenergetikai Múzeum (AEM) pont ilyen.
Egész évben tartunk múzeumpedagógiai foglalkozásokat, ahol
nemcsak „nézni” engedjük a gyerekeket, de tapasztalni is. Ezáltal
próbáljuk más oldalról is megközelíteni a természettudományokat.
Már a legkisebbeknél elkezdjük,
akik még olyan sok mindenre nyitottak. A nagycsoportos ovisokat
rendszeres időközönként látjuk

vendégül foglalkozásainkon. Célunk, hogy a kicsik megismerkedjenek az atomerőmű szerepével,
környezeti szépségeivel, és kicsit
tudatosabban tekintsenek az őket
körülvevő élővilágra. Mindezt tes�szük játékosan, a saját nyelvezetükre szabva.
Az általános és középiskolás korosztályhoz pedig a fizika tantárgyat
szeretnénk közelebb vinni azáltal,
hogy a kihelyezett fizikaórákon
olyan látványos, sokszor elképesztő kísérleteket láthatnak, amelyekre az iskolákban nincs lehetőség.
Mindezzel egy környezettudatosabb szemléletet szeretnénk mutatni a fiatalabb korosztálynak,
mert a jövő az ő kezükben van.
Az AEM a szórakoztatva történő
tanítás és értékőrzés mellett a sa-

ját hagyományait is igyekszik megteremteni. Erre remek alkalmat ad
a karácsony közeledte. Ilyenkor általában egy kicsit minden lelassul.
De a múzeum munkatársainak van
még egy fontos feladata, amire
nagy lelkesedéssel készülünk. Két
éve már, hogy december elején
vendégül látunk óvodás vagy kisiskolás gyerekeket, és egy ünnepekre hangoló, adventi délelőttöt
töltünk együtt színes programokkal fűszerezve.
Van kézműveskedés, zene, kalács,
kakaó, tea…, és persze egy kis
fizikát is becsempészünk a karácsonyfa alá.
A társadalmi felelősségvállalás
mindig kiemelt jelentőséggel bírt
az atomerőmű életében, és ez talán karácsony táján még nagyobb

ATOMENERGETIKAI MÚZEUM
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szerepet kap. Az idén gondoltunk
azokra a gyerekekre is, akiknek
nincs nagyon lehetőségük kilépni szűk kereteik közül, és csak
szerényebben tudnak ünnepelni. Meginvitáltuk a Tolna megyei
gyermekotthonok kis lakóinak
egy csoportját is a december 4-ei
múzeumi adventi ünnepségünkre,
hogy részesei lehessenek az atommúzeumos karácsonynak, ami számukra új, de reméljük, talán mégis
kicsit ismerős, és teljesebbé teszi a
gyerekek idei karácsonyát.

Ajándékozz élményt!
Enyedi Bernadett
Talán a leggyakrabban elhangzó szó decemberben:
ajándék. Sokan a karácsonyi bevásárlásoktól és tömegektől ódzkodva félve gondolnak a meglepetések beszerzésére már jóval az ünnepek előtt is. Vajon
tényleg muszáj üzleteket járva, ajándékot ajándékra
halmozva készülni a karácsonyra? Szerencsére egyre
többen gondoljuk úgy, hogy az ajándék inkább legyen idő, odafigyelés, élmény, mintsem sokszor felesleges, könnyen megunható tárgyak felhalmozása.
Az advent időszakában a gyermekek várakozását sem
csak édességekkel, apró kacatokkal lehet fokozni: élményt nyújtani sokkal inkább lehet a minőségi idővel,
programokkal.
Egy színház- vagy mozijegy, diavetítés a decemberi
estéken, egy jó forró csoki vagy társasjáték a családdal sokkal inkább hagy sok év múlva is felidézhető
emlékeket a gyermekekben, mint bármely műanyag
játéktárgy. Tartalmas programokon részt venni, kirándulni, korcsolyázni, kisvasutazni, múzeumba járni télen is nagy élmény…
Az Atomenergetikai Múzeumban egyre többször tapasztaljuk, hogy a vendégek számára a látogatás egyfajta jutalom: volt, akit a jó bizonyítványért cserébe
– saját kérésére – hoztak el, volt, aki születésnapjára
kérte, de többen jöttek úgy az ország számos pontjáról, hogy igazi örömként tekintettek a múzeumlátogatásra. A tartalmas időtöltésről az állandó és időszaki
kiállítás, valamint a választható fizikashow-k mellett a
múzeum új eszközök és lehetőségek segítségével is

gondoskodik. Ilyen például a
több tízezer volt feszültséget
előállító, de akár zenélésre is
alkalmas Tesla-tekercs, amel�lyel bemutatókat tartunk, vagy
a virtuális valóság (VR)-szemüveg, amely az erőmű legérdekesebb helyeire enged betekintést. Van már alkalmazásunk kiterjesztett valóság
(AR)-tartalom megtekintésére is, amely szinte életre
kelti a múzeum ikonikus vontatójárművét, a FAUN-t.
Decemberben pedig különleges adventi hangulatot
teremtünk ünnepváró programjainkkal.
Ajándékozz Te is élményt! Minden látogatónknak boldog karácsonyt kívánunk!
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Közlekedjünk zölden!
Paks II. Zrt. | Fotó: Paks II. Zrt., internet
Egyre gyakoribb a zöld rendszámot viselő autó látványa Magyarországon. Az elektromos autózás
előnyeit nem kell ecsetelni: környezettudatosabb, zajmentes, nagyobb vezetési élményt nyújt alacsony üzemanyagköltség mellett,
és akkor még nem beszéltünk a
kevesebb alkatrészből adódó kevesebb meghibásodásról, a különböző adókedvezményekről és az
ingyenes parkolásról Európa számos nagyvárosában.
A zöldautózás minden bizonnyal
hasonló módon fog elterjedni,
mint a ’90-es években a mobilte-

lefon. Elterjedésével egyre inkább
megfizethetővé válik a technológia, ezzel együtt válnak az utcakép
részévé a hangtalanul (vagy a gyalogosok biztonsága érdekében
zajgenerátorral) futó kocsik. Idővel
Budapest mellett vidéken is kiépül
a jelenleg még fejlődőben lévő
töltőhálózat, és növekedni fog a
kocsik hatótávolsága is. Az elektromos autókra ugyanakkor már
ma nagy szükség van: a legtöbb
európai nagyvárosban az állandó
szmog komoly egészségügyi kockázatot jelent az ott élők számára.
E cikk születésének idején a leve-

Az elektromos autózásnak
már etikettje is van. Udvariassági szabály például, hogy
a nyilvános töltőn hagyott
kocsin illik meghagyni az
elérhetőségünket, hogy a
következő autós érdeklődni
tudjon, mikor válik szabaddá
a töltő. Ha pedig egy töltő
használatban van, nem tiszteletlenség üzenetet hagyni
a töltőn álló autó sofőrjének,
hogy ha végzett, tegye fel a
kocsinkat töltőre.

ATOMERŐMŰVET ÉPÍTÜNK
gő szennyezettsége több magyarországi városban meghaladja az
egészségügyi határértéket, bár
még nem éri el a szmogriadó tájékoztatási fokozatát.

Az elektromos autó annyira
zöld, amennyire a beletáplált
áram

Mielőtt azonban abban a hitben
ringatnánk magunkat, hogy az
elektromos autó a zöldközlekedés netovábbja, nem árt tudni,
hogy kizárólag akkor környezetbarát egy elektromos jármű, ha
a gyártásához és működtetéséhez egyaránt klímabarát módon
megtermelt energiát használnak.
A Bloomberg nemrégiben éppen

arról cikkezett, hogy Németországban vagy Lengyelországban
egy elektromos autó működtetése az áramtermelés környezetszennyező mivolta miatt több károsanyag-kibocsátással jár, mint
egy modern belső égésű motorral
szerelt kocsié. Ezekben az országokban ugyanis jelentős mértékben környezetszennyező szénerőművekben termelnek áramot, így
a zéró emissziós elektromos autózás ott hamis illúzió. A Bloomberg idézi Peter Carlssont, a Tesla
korábbi menedzserét, a NorthVolt
AB jelenlegi vezérigazgatóját, aki
szerint az nem hoz előrelépést,
ha a gázolajat az áram forrásául
szolgáló német szénre cseré-
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lik. A NorthVolt AB éppen ezért
Svédországban – ahol jelentős a
vízenergia aránya – épít akkumulátorgyárat. Az elektromos autók
elterjedésének tehát a klímaváltozás megfékezésének szempontjából akkor van igazán értelme, ha
a gyártás és a töltés is klímabarát
energiával történik. Ezen dolgozik Magyarország is: okosan kombinálva a nukleáris és a megújuló
energiatermelés előnyös tulajdonságait, hosszú távon kivezetve az
elavult, környezetszennyező fos�szilis erőműveket garantálható a
biztonságos, megfizethető és környezetkímélő áramellátás, és ekképp a valódi zöldautózás.
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RADIOAKTÍV HULLADÉKOKAT KEZELŐ KFT.

Rendezni közös dolgainkat

Regionális tanácskozás a radioaktív hulladékról
RHK Kft. | Fotó: RHK Kft.

Amikor a karácsony izgalmai után – amelyek a zaklatott előkészületi időszak végén az ünnepben csúcsosodnak ki – végre elkövetkezik egyfajta megnyugvás, elcsendesülés, a hamarosan ránk köszöntő újévvel
elérkezik a számvetés, a visszatekintés ideje is.

Persze ilyenfajta visszatekintés
egy-egy életszakasz vagy program után is szükségszerűen bekövetkezik, ami szerencsés esetben
leginkább az eredmények összegzését jelenti. Idén egy pályázati
program előkészítésének lezárulta
adta az egyik apropóját a 21. Regionális Szemináriumnak, amely
a közép-európai térség radioaktívhulladék-kezeléssel foglalkozó
szakembereinek éves seregszemléje. A nemzetközi együttműködés ezen a téren sokfajta módon
valósul meg az Európai Atom-

energia-közösségen belül, ez a
két évtizedes múltra visszatekintő közép-európai esemény pedig
cseh–szlovák kétoldalú együttműködésből nőtte ki magát regionális szintűvé. Ma már Csehországon
és Szlovákián kívül Ausztria, Szlovénia, Magyarország is részt vesz
benne, sőt a novemberben Visegrádon megtartott rendezvényre
most először Romániából is érkeztek résztvevők.
Ahogy ezeken a találkozókon
mindig, a tanácskozó országok
képviselői röviden bemutatták a

radioaktív hulladékok kezelésére készített nemzeti programjuk
megvalósítása során az elmúlt
évben szerzett tapasztalatokat.
Az egyik téma a kis és közepes
aktivitású hulladékok végleges elhelyezése volt. A térség atomerőművel rendelkező országai közül
Csehország, Szlovákia, valamint
Magyarország a működő tárolóival
kapcsolatos fejleményeket tudta
bemutatni, míg Szlovénia és Románia arról számolhatott be, hogy
ezek létesítése, a kész koncepciók
alapján a közeljövőben várható.

RADIOAKTÍV HULLADÉKOKAT KEZELŐ KFT.
Az egyik szlovák előadó e programjuk állásának ismertetése mellett beszélt a nagyon kis aktivitású
radioaktív hulladékok elhelyezési
gyakorlatáról is. Ezt a hulladékkategóriát hazánkban a közelmúltban
vezették be, az erre vonatkozó elhelyezési koncepció még kidolgozás alatt van. Az előzetes magyar
elképzelésekről azért egy előadás
révén a jelenlévők is képet kaphattak.
A magyar Nemzeti Program megvalósításának utóbbi évi fejleményeiről Nős Bálint, az RHK Kft.
stratégiai és műszaki igazgatója
számolt be, aki beszélt a Kiégett
Kazetták Átmeneti Tárolójának
időszakos biztonsági felülvizsgálatáról, annak tapasztalatairól és a
jövőbeli bővítés koncepciójáról is.
Az elhasznált fűtőelemek és a nagy
aktivitású radioaktív hulladékok
kezelésének ügye megkülönböztetett hangsúlyt kap minden nemzetközi fórumon. Az ezzel kapcsolatos
szoros együttműködés fontosságát az egyik cseh előadó sokszorosan aláhúzta, kiemelve, hogy a
régió országai e területen nagyon
hasonló helyzetben vannak.
Érthetően nagy érdeklődés fogadta a Finnországból érkezett
vendég előadót, aki a kis és közepes aktivitású hulladék elhelyezési
programja mellett bemutatta a kiégett üzemanyag végleges elhelyezésére tervezett mélységi geológiai tárolójuk megvalósításának
helyzetét is. Ez a téma azért is volt
kiemelkedő jelentőségű minden
résztvevő szemében, mert Finnország a világon az első, ahol ilyen
létesítmény megépítésére létesítési engedélyt adtak ki, és ahol elsőként nyithat meg egy végleges
tároló a nagy aktivitású radioaktív
hulladékok számára, várhatóan
2024-ben.
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A szeminárium résztvevői közösen
értékelték egy közös uniós pályázat
lezárultát a radioaktívhulladék-elhelyezési programok megvalósítását támogató kutatás-fejlesztés
területén. Több témából állították
össze, és nyújtották be ezt a közös
pályázatot az Európai Bizottsághoz
az érintett radioaktívhulladék-kezelő szervezetek, hatósági háttérintézmények és kutatóintézetek,
többnyire a mélységi geológiai
tárolók megvalósításához kapcsolódóan. Minden országban a legfontosabb szakmai szervezetek
határozták meg a nemzeti prioritásokat, és a közös egyeztetések
nyomán alakult ki, milyen témák kerültek a szeptemberben benyújtott
közös pályázatba. Azokkal a kutatás-fejlesztési programokkal lehetett jelentkezni, amelyekben több
ország is érdekelt volt.
A szemináriumon a pályázat előkészítésének, a szakmai tartalom
összeállításának tapasztalatait vitatták meg. Az esemény rangját

pályázat előkészítését koordináló
francia ANDRA munkatársa is részt
vett.
E témához kapcsolódva Molnár Péter, az RHK Kft. kutatási osztályvezetője ugyancsak felszólalt, bemutatva, hogy Magyarország miként
alkalmazta az Európai Bizottság
társfinanszírozásában korábban kidolgozott ajánlást a mélységi geológiai tárolóhoz kapcsolódó kutatási keretprogram kidolgozásához.
Ennek az ajánlásnak a részletesebb
kidolgozása az idén benyújtott pályázat tudásmenedzsmenttel foglalkozó munkacsoportjának egyik
feladata lesz. A radioaktívhulladék-elhelyezési programok sikeres
megvalósításához, a nyugodt szakmai munkához mindenütt fontos
előfeltétel a lakossági elfogadás, a
társadalmi konszenzus kérdése.
Természetes tehát, hogy a műszaki
témák mellett ezen a szemináriumon is napirenden szerepelt a hat
ország tájékoztatási gyakorlatának
ismertetése. A visegrádi tanácsko-

emelte, hogy az Európai Bizottság Kutatás-fejlesztési Igazgatóságának, valamint Közös Kutatási
Központjának képviselői mellett a

záson a magyarországi gyakorlatról
Honti Gabriella, az RHK Kft. kommunikációs osztályvezetője tartott
előadást.
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REND A LELKE

Minden rendben? – a mindennapos, ártatlan kérdést gyakran feltesszük, újabban akár köszönés helyett is. Mikor van valaki, valami rendben? A gyors kérdésre adott válasz persze általában ugyanilyen felületes. A rend, a
rendezettség személyes életünknek pontosan olyan lényeges része, mint egy vállalat életének – az atomerőmű
működésében létfontosságú, hogy gépben-testben-fejben rend legyen, hogy tökéletesen működjön a világ egyik
legnagyobb műszaki teljesítménye. Rovatunkban a rend mélyére tekintünk: azt vizsgáljuk, hogyan szolgálta, szolgálja a rend a közjót, a fejlődést. Hiszen rend a lelke… alapvetően mindennek.

„Jó gazda” – leszünk-e valaha?
Cserenyecz-Lehmann Katalin | Fotó: internet.

Lassan a végéhez közeleg az idei év is. Mikor lapunkat a kezébe veszi az olvasó, talán már éppen a jól
megérdemelt szabadságát tölti. Egyelőre még az ünnepekre, a karácsonyra koncentrálunk, majd szépen
lassan a szilveszteri mulatságra, a nagy gőzkieresztésre, na de mi lesz 31-e után? Beköszönt egy új esztendő, a 2019-es év, de vajon mit tartogat? Vegyes izgalommal várjuk, de írhatjuk-e az idei naptárunk
végére is: megérte? Jól csináltuk? És jövőre írhatjuk-e majd? Lehet a gyorsuló világunkban közös, a
békét biztosító világrendet kialakítani? Merre tartunk mi magunk?

Világrend

A New York Times bestsellere

Henry Kissinger amerikai Nobel-békedíjas diplomata és politikus idén ünnepelhette 95. születésnapját. Tartalmas és sokakat
megosztó külpolitikájáról most
nem értekeznék hosszabban, de
2015-ben kiadott Világrend című
könyve annál több újdonságot
tartogathat számunkra. A könyv
nem egy édes lányregény; közel
félezer oldalon elmélkedik rengeteg történelmi ténnyel igazolva
magát, és a 21. század sürgető kihívására keresi a választ: hogyan
lehet az ideológiai szélsőségek, az
ütköző történeti víziók és a gyorsuló technicizálódás világában közös, a békét biztosító világrendet
kialakítani?

,,Káosz fenyeget a mindeddig
példátlan egymásrautaltság és
kölcsönös függőség dacára: a
tömegpusztító fegyverek terjedése, az államok szétesése, a környezetrombolás hatásai, a népirtás ma is jelen levő gyakorlata, és
azoknak az új technológiáknak a
terjedése, amelyek lassan kontrollálhatatlanná és emberi ésszel
már-már felfoghatatlanná teszik a
konfliktusokat. Az információhoz
való hozzáférés és a kommunikáció új módszerei minden korábbinál szorosabb kapcsolatokat
teremtenek a világ régiói között,
és globálissá teszik az eseményeket, de úgy, hogy közben meggátolják a megfelelő válaszok

adását, azt követelve az államok
vezetőitől, hogy jelmondatokba
sűrítve fejezzék ki azonnali reakcióikat.”
Akinek van ideje karácsony körül
hozzáfogni az említett könyvhöz,
annak csak ajánlani tudom, de
figyelem, egyszerre csak keveset fogyasszon belőle, nehogy
elmenjen az étvágya a karácsonyi menütől, mert mint mondtam, nem könnyű olvasmány. Így
év vége felé talán még inkább
elgondolkodunk a jövőnkről,
a minket körülvevő rendszerek
működéséről, és hogy mi a szerepünk és felelősségünk nekünk,
egyszerű halandóknak ebben a
különös gépezetben.

REND A LELKE
Jó gazda – otthon,
munkában, a Földön
Életrendünk akkor mondhatjuk
fenntarthatónak, ha annak anyagforgalma körkörös, azaz szépen illeszkedik a természet rendjébe, de
a fenntarthatóság elsősorban az
erőforrásainktól függ; mondhatni
bőséges erőforrások birtokában
életrendünk könnyen fenntarthatóvá alakítható, gyakorlatilag attól függetlenül, hogy ténylegesen
mekkora bolygónk népessége.
Az új világrend talán szemléletváltással kell, hogy kezdődjön: ahogy
rendet tartunk otthon, a munka-

helyen, mert érezzük az ezek iránt
való felelősséget, úgy a bolygóval,
a természettel kapcsolatban is
meg kell teremteni ugyanezt.

Néma karácsony
Sok helyen hallhatjuk, hogy a most
élő emberiségnek már nincs túl
sok ideje arra, hogy megtalálja a
megoldást, a helyes irányt. Pillanatnyilag van még elég erőforrásunk, de már nem sokáig. Számos
erőforrás – pl. kőszén, kőolaj, földgáz – kitermelésének tetőzése a
21. század első évtizedeiben vár-
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ható. Gondoltunk már egyszer
is arra, de igazán, nem csak úgy
felületesen, hogy mi lesz akkor,
ha fa és földgáz hiányában a hideg szobában ücsörgünk, és nem
tudjuk felkapcsolni a karácsonyi
fényfüzért, mert nincs elegendő forrásunk a világításhoz, vagy
hogy nem kerül a fa alá semmi,
mert kőolaj hiányában a szállítás is
szünetel? Csak egyszer is elképzeltük mindezen utópikus látványok
mellé gyermekeink arcát? Lehet a
jövő ,,Mad Max”, ,,Éhezők viadala”
hangulatú, de mindebből még jól
is kijöhetünk. Mindez csak ébredésünk gyorsaságától függ.
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TÚL A SZAKMÁN

„Az igazi siker az,
ha kézzelfoghatót készítesz”
Susán Janka | fotó: Susán Janka

Bárdos Zoltán

Az atomerőműben dolgozók napi munkája sokszor nem ad kézzelfogható eredményt. Az áramot persze
előállítjuk, tekinthetnénk ezt is kézzelfoghatónak, hiszen az ország szempontjából meghatározó jelentőségű. De az, hogy a nagyfeszültségű vezetékeken keresztül süvít kifelé az áram, nem egyéni, hanem
csapatmunka eredménye, és nem látszik belőle semmi, csak a vezetékek. Bárdos Zoltán számára fontos,
hogy rendszeresen megtapasztalja fizikai valójában is az alkotóenergiájának az eredményét, és ezt hobbijában találta meg, a faművességben. Vallja, fontos, hogy tárgyakat készítsünk. A fa olyan élő anyag,
ami semmivel sem pótolható. Főleg mindennapi használatra és lakberendezéshez valókat készít, de kisebb és nagyobb bútorokat is, még konyhabútor készítésétől sem riadt meg. Megfigyeltem a kollégáknál már többször, hogy az erőműben megszokott precizitás a magánéletükre is hatással van, és ez alól
Zoltán sem kivétel. Öröm ránézni a szépen megmunkált felületekre, a finoman kifaragott részletekre, a
műhely rendezettségére.
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Könnyen megtaláltam a házukat, mert már a kerítésről
látszik, itt a fát mint anyagot és a szép famegmunkálást is értékelő, szerető emberek élnek. A kerítés
finom, nem megszokott tulipánmotívuma magáért
beszél, és persze ez is saját munka. Később kiderül,
a kedvenc motívuma a tulipán mellett a madár (mindkettő a magyar néprajz alapvető szimbóluma). Belépve az udvarra is mindenhonnan visszaköszönnek az
apró részletek. Már rövidek voltak a napok a riport
készítésekor is, ezért először gyorsan körbementünk,
hogy tudjak néhány fotót is készíteni.
Megmutatta a kisebbik műhelyét, mert kettő is van.
Ebben az egészen pici helyiségben szokta a nagyobb
porral, rendetlenséggel járó műveleteket elvégezni.
Szabadkozik a „rendetlenség” miatt, figyelmeztet,
nehogy összekenjem a ruhám, de ettől egyáltalán
nem kell félnem. Az óriási gyalupadot egy volt kolléga édesapja ajándékozta neki, látszik rajta, már több
nemzedéket kiszolgált. A felsőbb polcokon sorakozik
egy kis gyalugyűjtemény, mert a faluban már azért
híre ment a hobbijának, és kapott néhány régi darabot. Kiállítása is volt már a faluházban.
Azt mondja, tulajdonképpen a feleségének köszönheti, hogy elkezdte a faművesképzést. Ágit vitte fazekasiskolába Pestre, ahol más szakmát is tanítottak.
Addig szívta magába az ottani hangulatot, impulzusokat, míg a faművesképzésbe ő is belevágott. Gyerekként mindig szeretett rajzolni, így a kézügyessége,
térlátása is megvolt hozzá. A kétéves képzés végén
OKJ-s képesítést is kapott. A mestere Bodacz Tibor
tanár úr volt, aki nagy hatást tett rá személyiségével és szakmailag is. Ügyesen építette fel a tanfolyamot, mert olyan fával kezdtek, amit könnyebb volt
megmunkálni, a kezük is fokozatosan szokott hozzá
a terheléshez. A hárssal legjobb elkezdeni – mondja. Annak olyanok a rostjai, hogy viszonylag könnyű
megmunkálni. A gyümölcsfák már jóval keményebbek. Nézem a kezét, inkább egy mérnök keze, mint
egy asztalosé.
Az iskola elvégzése után két fafaragó táborban is részt
vett. Az egyik Abaújszántón volt, ahol a település keleti kapuját készítették el, ami egyben Tokaj-Hegyalja
tájegység egyik kapuja is. Két hétig dolgoztak rajta
tízen, a környékre jellemző szőlős díszítés került rá.
A másik alkalommal a Gerecse hegységbe mentek,
és egy óriási sárkányos hintát készítettek. A családot
is elvitte már oda, hogy kipróbálják.
Bemegyünk a másik műhelybe, a finomabb munkák
helyszínére. Minden munkadarabhoz sablont ké-

49

szít, először papírral, majd esetleg farostlemezből.
Az egyik oldalon a szekrény a szerszámok részére –
ahogy már mondtam, szépen rendezve, ne kelljen keresgélni őket – szintén ötletes, mert családi fotókkal
borította az üvegajtókat belülről, így munkavégzés
közben is vele van a család. A másik oldalon itt is az
asztal és néhány gép. Zoli sorra nyitogatja a fiókokat,
ajtókat, és kerülnek elő a szebbnél szebb művek. An�nyi mindent láttam, nem is tudom, hol kezdjem.
Kezdjük talán a kanállal. Egy időbe nagyon sokat készített, apró ajándéknak is tökéletes. Van egy olyan

sorozata, amiket különböző fákból faragott, mindegyik hátulján jelölve miből is készült. Néhányszor
tartott gyerekeknek is foglalkozásokat, nekik szánta a
fával való ismerkedéshez. Hogyan készül egy kanál?
Le kell szabni egy deszkát, amibe „belefér” a tervezett kanál, és rá kell rajzolni a kanál formáját. Először
az öblös részét kell kivájni , majd körbe levágni a felesleget szalagfűrésszel minden oldalról, és utána kezdődhet a finomítás. Egész egyszerűen hangzik, ugye?
Pedig mennyi buktatója lehet. Ha nekiáll, többet is elkezd, így nehéz megmondani, mennyi idő alatt készül
el egy, de olyan két óra kellhet hozzá.
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A kanál mellé természetesen tányér is dukál, dióból
valók kerülnek elő. Ötdarabos készlet, miért nem hat,
arra már nem is emlékszik, de valószínű, elfogyott az
alapanyag.
Fából készült tolltartók és bicskatartók a következők,
a fedelük domborművekkel díszített. Egy ilyen darabot kézbe venni is öröm, hát még kinyitni és visszazárni.
Folyamatosan jutnak eszébe új ötletek, már azt is
tudja, hogy jövőre mit fog készíteni. Így kezdett el
kedvenc költőinek, íróinak emléket állítani finomra
csiszolt deszkába vésett idézetekkel, fotóval illusztrálva.
A legújabb kihívása a bölcsőkészítés. Ehhez előzőleg részletesen tanulmányozott neten fellelhető régi
bölcsőket, majd elkészítette a sablonokat, és nekiállt.
A műhelyasztalon már ott sorakoznak az alkatrészei.
Volt, hogy a fia is segített neki benne, a közös munka
az egyik legnagyobb öröm a számára. Bölcsőből sem
egyet készít, hatot tervezett, talán az unokáit is ezek

egyikében fogja majd valamikor ringatni. A bölcső
mint tárgy is igen kedves neki, úgy gondolja az újszülöttek számára ez volt a legmegfelelőbb fekhely.
A bölcső mérete folytán szépen körülöleli a kisdedet, az anyaméhből kikerülve biztonságot ad számára, sokkal jobb helye van ebben, mint egy mostani
méretű kiságyban. A készítés menete miatt is érdekes, mert minden eddigi tudását alkalmaznia kell, és
az illesztéseket csapolással kell megoldania, szöget
nem használhat. Keresett már szép versikéket is díszítésnek, amit a ringatók énekelhetnek majd a piciknek.
Azt gondoltam, a fenyőt kedvelik a faművesek, de
kiderült, nehéz vele dolgozni, mert rengeteg függőleges rostszál van benne, emiatt könnyen reped,
szakadnak a rostok. A gyümölcsfák a legjobbak, személyes kedvence a dió. Minden fának más a színe, a
körte például portrék készítéséhez a legjobb, a színe
hasonlít az emberi arcéhoz. De a cseresznye is gyönyörű, a gyümölcsfák általában pirosas színűek.
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Bent a házban megmutatja a vizsgamunkájának készített gyönyörű tékát. A régiek ebben tartották a
bibliát, a gyógyszereket. De előkerül belőle egy kis
faragott tükrös, amit régen a pásztorok használtak
borotválkozáshoz. Még ma is jó lenne piperetükörnek.
Élete legnagyobb munkája a konyha ékessége, a
konyhabútor. Öt éven keresztül készítette munka
mellett, délutánonként. Azt mondja, ilyen nagy kihívásra még egyszer nem vállalkozna. Nyolc centi
széles deszkákból építette meg az egészet, látta el
csodaszép faragásokkal, fogantyúkkal. A teljes bútor
nyolc elemből áll.
A szobákat Ági keresztszemes és gobelinképei is díszítik, szépen kiegészítve a fatárgyak teremtette hangulatot.
Jövőre már eltervezte, a bölcsőkön kívül a konyhából
hiányzó kis fatárolókat szeretné pótolni. Számára az a
legfontosabb, hogy jól használható tárgyakat gyártson. Szerencsére a fából készíthető tárgyak száma
végtelen – mondja.
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Aranyoklevél
Vadai Zsuzsa | Fotó: Juhász Luca, saját archívum

Tímár Géza
Büszkeséggel olvastuk a hírt,
hogy Tímár Géza gépészmérnöki
díszoklevelet, „Aranyoklevelet”
szerzett az 50 éven át kifejtett
szakmai tevékenysége elismeréséül.

Az életútjáról beszélgettem Gézával.
Az iskoláimat a szülővárosomban,
Budapesten végeztem: Ürömi úti
általános iskola, Árpád Gimnázium,
majd a műszaki egyetem, Gépészmérnöki Kar, hőerőgépész ágazat.
–– Az egyetem elvégzését követően az ózdi erőműben dolgoztam.
A gyakorlati idő leteltével a kazánüzem, a turbinaüzem, a városi
távhőszolgáltatás, a kis- és nagynyomású kompresszorüzemek, a
gáztisztító üzem, az oxigéngyár, a
hűtővízrendszerek üzemvitelének

irányítása s ezek termelésének
programozása, valamint az MVMT-vel és az ÉMÁSZ-KDSZ-szel
való kapcsolattartás volt a feladatom.
1975–77 között az Ózdi Kohászati
Üzemek kiemelt műszaki fejlesz-

tőmérnöke voltam az energiatermelés, energiaellátás fejlesztése
és a környezetvédelem területén.
A Paksi Atomerőmű Vállalathoz
1977-ben pályázat útján nyertem
felvételt, ahol a Külső Technológia Osztály vezetője lettem, majd
minőségbiztosítási vezető mérnök munkakörben dolgoztam.
Az atomerőművi éveim alatt megszereztem a minőségszakértő
felsőfokú szakképesítést (MSZHnál), a QS-Fachkraft (TAR) képesítését, valamint a TÜV-akadémia
zertifikatot.

Osztályvezetőként hozzám tartozott a dízelgenerátor-üzem, az
erőművi és városi távhőszolgáltatás, az erőművi tűzivízhálózat,
az erőművi hűtővízrendszerek, az
erőművi szellőztetőrendszerek, a
hidrogénüzem, a nitrogénüzem,
a kis- és nagynyomású kompres�szorüzemek üzembe helyezésének és üzemvitelének irányítása.
Részt vettem az Állapotfelügyeleti Osztály vezetőjeként
az
atomerőmű
technológiai
rendszerei élettartam-, illetve
állapotfüggő karbantartásának
bevezetésében, amely úttörő tevékenységet jelentett, és a NAÜ
elismerését is kivívta. Az erőműszintű eljárásrendi szabályozottság kialakításában és felügyeletében, auditálások végzésében,
valamint az energetikai gépek,
berendezések minőségbiztosítási aktuális eseti feladatainak teljesítésben.
1997-ben 20 év atomerőművi
munkavégzést követően nyugdíjba mentem.
Nyugdíjasként a szakterületeimnek megfelelő műszaki és minőségszakértői tevékenységet végeztem.
Büszkeséggel tölt el, hogy az
elismerés odaítélésében az 50
évből, az atomerőmű alkalmazásában eltöltött éveimnek és
nyugdíjazásomat követően az
erőművel kapcsolatos műszaki
és minőségbiztosítási tevékenységeimnek – összesen 40 évnek
– jelentős szerepe volt.
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Mindezeken felül meg kell említenem a feleségemet, Alizt, akivel
az idén ünnepeltük az 51. házassági évfordulónkat, és mindvégig
támogatott a munkámban, és biztosította a családi hátteret. Egy

gyermekünk van, Viktória (48), aki
Budapesten él és dolgozik.
A nyugdíjas éveinkben sokat utaztunk, alig van olyan európai ország, ahol ne jártunk volna. Szívesen töltjük az időnket mozgással,
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és ha szakmai felkérést kapok, akkor igyekszem a tudásom legjavát
adni az elvégzendő feladathoz.
A Pakson töltött 20 év életem legszebb időszaka volt, a szívem még
ma is oda húz.

Nyugdíjba vonult
kollégáink
2018. november
Tóth Sándor technológus
MVIGH MIG RTFO DKO
Nagy Sándor nukleáris karbantartó
lakatos MVIGH KAIG KAFO RKO
Szentkirályi László forgógépkarbantartó művezető MVIGH KAIG
KAFO FKO
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„Soha nem törekedtem babérokra”
Orbán Ottilia | Fotó: Bodajki Ákos

Úgy került ide Paksra, hogy a család úgy döntött, itt kezd új életet. Mint ahogy sokan közülünk…
Miután elkezdtünk beszélgetni, rájöttünk, hogy nagyon sok közös emlék és közös ismerős köt minket
össze. Azonnal egy hullámhosszra kerültünk, és együtt utaztunk vissza az időben. Jó volt, igen, jó volt
feleleveníteni a közös emlékeket. Ő Csomós Hedvig, az Általános Oktatási Osztály előadója, akivel évtizedeket utaztam vissza.

–– Annak idején, 1986. augusztus
1-jével érkeztünk. Férjem a visontai
hőerőműnél dolgozott elektorműszerész végzettséggel. Már akkor
szívesen foglalkozott videózással,
az ezzel kapcsolatos témákkal, videózott és filmeket készítgetett.
Közben Donkó András (akkor még
elvtárs), az akkori atomerőműves
Oktatási és Nemzetközi Kapcsolatok Osztály vezetője is részt vett
egy konferencián, ahol a férjem is.
Megismerkedésüket követően a
beszélgetések során felvetődött a
kérdés, hogy mi lenne, ha férjem
Pakson, az atomerőműben dolgozna videóscsoport-vezetőként,
és segítené munkájával az ottani
oktatást. Az akkori videósmunkatársak mellé kellett még egy szakember. Szóval meg is egyeztek,
hogy hamarosan Pakson fog kezdeni.
Én pedig Mátrafüreden, az Erdészeti Tudományos Intézet kísérleti
állomásán dolgoztam, egy kezdetleges számítógépen „pötyö-

résztem”. Mivel már biztos volt,
hogy férjem Pakson fog dolgozni,
így felajánlottak nekem is az oktatási csoportban egy munkalehetőséget. Így (folyamatszervező
végzettséggel) kerültem ide én is
adatbázis-kezelőnek. Akkor még
az eü. épület 4. emeletére kellett
járnom a számítóközpontba adatokat rögzíteni. Ott dolgozott még
akkor Veres Zsóka, aki régebben
rögzítette az oktatási adatokat, őt
váltottam én fel azzal, hogy ide kerültem. Készült egy program, ami
nyilvántartotta a dolgozók oktatással kapcsolatos adatait. Ezeket
havonta összesítettem, és a sok
keletkezett papírral elindultam
hozzájuk rögzítésre. Félévente pedig kilistáztattunk mindent papírra, ezzel kész is volt az adatbázis.
Ez volt a kezdeti nyilvántartás.
Ez eltartott az 1989-90-es évekig.
Majd jött a „Magic”-féle nyilvántartás. Ez már annyival volt modernebb és egyszerűbb, hogy itt helyben tudtam rögzíteni, nem kellett

a számítóközpontba vinnem az
adatokat. Saját szervergépünk
volt, amit a mai napig őrizgetek,
ami ma már múzeumi darab.
Később Bogdán György programozóval
továbbfejlesztették
a programot. Közben 1990-ben
gyesre mentem második gyermekemmel. Miután visszajöttem
dolgozni, még fejlettebb volt a
nyilvántartási rendszer, ami úgy
látszott, hogy nagyon bevált, mert
nagyon sokáig ezt használtuk. Egy
probléma volt, hogy a mi rendszerünk nem volt összekötve a humánrendszerrel, és sok probléma
vetődött fel. Külön kellett ezeket
az adatbázisokat összerendelni,
például egy új munkavállaló beléptetésekor vagy kiléptetésekor. Lemezen kaptuk a rögzített
adatokat a humános kollégáktól.
Ez azért nagyon bonyolult volt.
Havonta cserélgettük az adatokat.
Majd jött az ORACLE rendszer,
ami még fejlettebb volt. Itt már
be lettek vonva az oktatásszerve-
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zők, akik szintén használták már az
adatbázist. Már szinte képtelenség
volt egyedül, egymagam végezni a
munkát. Addig szinte minden adatot én rögzítettem és töltöttem fel
az adatbázisba. Aki ilyet nem csinált, az el sem tudja képzelni, hogy
mivel jár. Most sem tudják, csak azt
látják, hogy ha rákattintanak a saját profiljukban lévő Képzések és
Kompetenciák Információs Rendszere (KKIR) nevezetű menüpont
alatt lévő adataikra, ott minden
fontos adat pontosan és naprakészen megtalálható. Csak egy kattintás, de nagyon sok munka van
mögötte. Ez már az SAP-rendszerrel működik 2012. januártól, napjainkban is. Rengeteg ember, rengeteg adat.

–– Ilyen sok adatot tárolni nem
egyszerű, helyileg hol voltatok,
melyik épületben?
–– A jelenlegi Beszerzési Osztály
barakkjai ideiglenesen akkor még
az oktatás épületei voltak. 1987. januárban elkészült az oktatási épület, és akkor kellett éppen költöznünk, amikor egyébként az egész
országban a legnagyobb hó volt.
Egyedül az osztályvezető irodája
volt még csak berendezve. Ezzel
párhuzamosan szép lassan berendezkedett a szimulátorközpont is,
és az oktatótermek kialakítása is
befejeződött. Kezdetben az oktatások az irodaépület földszinti tanácstermében és az óvóhelyen voltak, mára már modern és korszerű
épületben vannak az oktatások.
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–– Gondolom, hogy a munka után
jólesik a pihenés. Mivel foglalkozol
szabadidődben?
–– Régebben sokat kötögettem,
rengeteget varrtam magamnak és
a családnak is, de ma már a látásom nem olyan, mint régen. Meg
a türelmem is elfogyott. Olvasni
sokat szoktam, és zenét hallgatni
is nagyon szeretek. Lehetőségeimhez képest szeretek utazgatni,
felfedezni a világot. Nagyon szeretek túrázni is, az ASE Túraszakosztályának vagyok a tagja, szívesen
járok velük túrázni. A gyermekeim
már kirepültek, így több időm jut
a hobbira és szabadidős elfoglaltságra.
Szoktam a konyhában is kísérletezgetni, aszalványokkal és egészségesnek mondott nassolnivalóval
kínálom a kollégáimat, és általában kedvelik.
–– Mondanál valamit a családodról?
–– Nagyobbik fiam családostól
Németországban telepedett le, és
ott is dolgozik. Két gyermekük van.
Sajnos elég ritkán jönnek haza. Kisebbik fiam egyedülálló még, Budapesten dolgozik, ritkábban jár
haza, mint régebben. Egy együttesben dobol, és az idei bluesfesztiválon is felléptek. Sokszor együtt
is eljárunk színházba, megnézünk
egy-egy színházi előadást.
–– Mit tartasz a legfontosabb dolognak az életedben?
– Húha, ez nem egy egyszerű kérdés. Voltak nehézségek az elmúlt
évek során, de sok-sok szép emlékem is van. Az ember igyekezett
megfelelni a követelményeknek
a munkahelyen, otthon és a magánéletben is. 2010-ben munkám
elismeréseként Igazgatósági Nívódíjban részesültem. Soha nem
törekedtem babérokra, de jólesett
az elismerés.
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Balhorog
Tóth Márton | Fotó: Fortepan
Bő másfél év van hátra a következő ötkarikás játékokig, amelynek Tokió lesz a házigazdája.
A japán főváros legutóbb 1964ben volt rendezője az olimpiának, ahonnan Magyarország 10
aranyéremmel tért haza. A magyar sportolók – a paksiakat is
beleértve – gőzerővel készülnek
rá. Sorozatunkban – akárcsak
négy éve – a felkészülés különleges módját választjuk: egy-egy
múltbeli vagy kortárs olimpikon,
olimpiai ikon bemutatásával próbáljuk megfejteni a titkot, amelynek révén ők a csúcsra törtek.
Második alkalommal a legendás
ökölvívó, Papp László életét és
pályafutását tekintjük át.

Tavaszi gyerek volt Paplaci, 1926
márciusában, Budapesten látta meg a napvilágot. Édesapjával
gyakran járt bokszmeccsekre, ám
apja 1937-es haláláig a hegedülés
töltötte ki délutánjait. A családi
tragédia után focizni kezdett, de
sokat dolgozott anyja fűszerüzletében, piacra járt vele az árut beszerezni, és iskola előtt kihordta a
kedves vevőknek az éppen kihordanivalót. Egyszer a barátaival lenéztek az ökölvívóterembe, de az
első edzésen úgy elverték őket,
hogy hátra se nézve hagyták el a
helyszínt.
A világháború után, 1945-ben az
akkor 19 éves Papp László mégis
visszatért a bokszhoz, és onnantól
kezdve egy olyan sikertörténet vette kezdetét, amely Magyarország
egyik leghíresebb emberévé tette a
165 cm magas fiatalembert. Ebben

az időben hozta össze az élet Adler
Zsigmonddal, akivel elválaszthatatlanok lettek, és egész életükben támogatták a másikat a sportban és a
civil életben egyaránt.
Az első, felvezető mérkőzéseit követően 1945. október 6-a az első
olyan ökölvíváshoz kapcsolódó
dátum az életében, amit azóta is
emlegetnek a sportlexikonok: egy
válogatóversenyen őt dobták be
tartaléknak.
„A középsúlyban a csepeli Bicsák
a nagy esélyes, talán a BRE öklözője, Szalai szoríthatja meg. Ám Szalai
nem jön el. Így bizony Bicsáké lesz a
válogatott dressz. Azért a Gyulának
csak bunyóznia kellene, nyakunkon
az országok közötti mérkőzés, mozogjon már egy picit előtte – így az
egyik illetékes.
Jó, jó, de ki vegye fel ellene a kesztyűt? Te, az ott nem a Papp a lelá-
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tón, tudod, a BVSC-s fiatalember.
Ő jó lesz partnernek... Micsoda, mi
történik itt?! A Bicsák a második
menetben feladja! Kedves Papp
László, néhány nap múlva jönnek az
osztrákok, középsúlyban ön lesz válogatott.”
És innen beindult a henger: mérkőzésről mérkőzésre ütötte ki ellenfeleit, és menetelt a világhír és a
legendává válás felé, aminek egyik
nagyon fontos állomása az 1948-as
londoni olimpia volt.
„A legrosszabbul a luxemburgi
Welter, majd a belga Cavignac jár,
őket az első menetben üti ki a magyar bokszoló. No, Resko sem dicsekedhet, a nyitókörbeli vetélytárs
a második felvonásban szalad bele
nagyon csúnyán Papp László öklébe. Ám ő is csak azért húzza odáig,
mert versenyzőnk először túl ideges. A szünetben aztán rájön: inkább kevesebbet kell ütni, de azt
pontosan. A folytatásban felhagy
eltáncolásaival, ehelyett védekezésből hirtelen támad. Az eredmény: egy balhorog, és a finn még
a padlóról feltámogatva is üveges
szemmel szédeleg.
Az olasz Fontana, ő aztán profi, elemezte a magyar fiú eddigi meccseit, s tudja, csak akkor van esélye, ha
beáll védekezni. Talpon is marad a
végéig, persze a győzelemre esélye
sincs. Viszont Wright ellen kemény
lesz, angol srác, otthon küzdhet az
aranyért. All right, Mr. Wright, let’s
fight. A vége: a brit tengerész fejet
hajt riválisa előtt. Papp László olimpiai bajnok!”
Olimpiai bajnokként összesen kétszer – 1953-ban a szovjet Tyisin,
majd 1956-ban a lengyel Pietrzykowski ellen – szaladt bele vereségbe, mindkétszer betegség, ezáltal
hiányos felkészülés után hagyta
el vesztesként a szorítót. Közeledett az olimpia, és arról ment a

vita, hogy kivigyék-e Papp Lászlót,
vagy ne. Állítólag gyengélkedett,
a Varsó-kupán például kikapott
Pietrzykowskitól.
Végül kivitték a kétszeres olimpiai
aranyérmest, aki ott kezdte, ahol
abbahagyta négy éve, Helsinkiben: az első fordulóban az argentin
Saenz nem tanúsított komoly ellenállást, aztán jött a lengyel… Kétszer
került padlóra, a végén ő emelte a
magasba Papp kezét. A döntőben
az amerikai Torres próbálta meg
a lehetetlent, legyőzni a bajnokot. Bár kétszer megrendült, nem
dobta be a törölközőt, így egy kisebb csodát mégis véghezvitt: talpon maradt az immár háromszoros
olimpiai bajnok Papp László ellen.
Az olimpia után, még 1956-ban
Marosán György, a központi bizottság adminisztratív titkára engedélyezte, hogy a profi boksz
világában is kipróbálhassa magát
• Több legenda is született vele
kapcsolatban: elterjedt pletyka,
hogy egy ízben feleségével a Gellért-hegyen sétálva huligánok egy
egész bandája támadta meg őket,
akik nem tudták ki ő, de Papp Laci
mindegyiküket leütötte.
• Az újkori olimpiák történetében
Papp László volt az első ökölvívó,
aki három egymás utáni olimpiai
aranyérmet (Londonban középsúlyban, Helsinkiben és Melbourne-ben
nagyváltósúlyban) szerzett, azóta
két kubai, Teófilo Stevenson és Félix
Savón volt képes erre, emellett kétszer lett Európa legjobbja.

a hétszeres magyar bajnok (1946,
1947, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956).
Mivel Magyarországon profiként
nem bokszolhatott, „hazai” mec�cseit a bécsi Stadthalléban vívta,
29 mérkőzéséből csak a dán Chris
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Christensen elleni Európa-bajnoki
győzelmet közvetítette a Magyar
Televízió. 1962-ben lett a profik
között Európa-bajnok, amelyik címét hatszor meg is tudta védeni.
1964-ben Biszku Béla egykori belügyminiszter, akkori pártszervező
kb-titkár közölte vele, hogy be kell
fejeznie pályafutását, örökre nyitva
hagyva a világbajnoki cím utáni vágyat. Ez Papp László egész életére
rányomta a bélyegét.
Edzősködni kezdett, Adler Zsigmonddal közösen új edzésmódszereket vezettek be, személyre
szabott versenyeztetést, kemény
edzésmunkát és sportemberhez
méltó magatartást követeltek a válogatottba igyekvőktől. Szövetségi
kapitányként a legemlékezetesebb
diadala a papírsúlyú Gedó György
1972-es, müncheni olimpiai aranyérme, de olimpiai ezüst- és bronzérem is kikerült ebből az időszakból.
• Amatőrként 193 mérkőzésen 183
győzelmet aratott 2 döntetlen és 8
vereség mellett. Profi ökölvívóként
29 találkozóból huszonhetet megnyert, a további kettő pedig döntetlenre végződött.
• Sportkarrierje után edzőként dolgozott a Ferencváros, a Bp. Honvéd
és az Óbuda TSZ SK csapatainál, valamint 1969 és 1992 között – megszakításokkal – tevékenykedett a válogatott szövetségi kapitányaként.
• 2004. május 28. óta az ő nevét
viseli az ország legnagyobb zárt
sportlétesítménye, a Papp László
Budapest Sportaréna.

Papp László 1992-ben nyugdíjba
ment, ám 1996-ig, betegségéig
még segítette a sportágat. A politika mellett a betegség mérte rá a
második kiütést, ősszel, 2003 októberében hagyta hátra a földi életet.
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BABAHÍREK
Nevem: Kocsis Lujza Korinna
Születésem helye, ideje:
Veszprém, 2018. július 24.
Születéskori súlyom: 3350 g,
hosszúságom: 51 cm
Egy fiútestvérem van. Anya:
Monos Ágnes, bolti eladó
Apa: Kocsis Csaba, az
ATOMIX Kft. Rekreációs Központjában portás, karbantartó
Nevem: Baksa Éva
Születésem helye, ideje:
Dunaújváros, 2018.
szeptember 5.
Születéskori súlyom: 3300 g,
hosszúságom: 53 cm
Első gyermek vagyok a családban. Anya: Baksa-Galó
Éva, a Minőségirányítási és
Működésfejlesztési Osztályon

gazdasági elemző
Apa: Baksa Ferenc, az Atomix Kft.-nél tűzoltó
Nevem: HosnyánszkiTörjék Zalán
Születésem helye, ideje:
Szekszárd, 2018.
október 9.
Születéskori súlyom: 2980 g,
hosszúságom: 55 cm
Testvérem: Zsombor,
6 éves. Anyukám: Törjék Henrietta
Apukám: Hosnyánszki Tibor, a Turbina- és Forgógépkarbantartó Osztályon karbantartó lakatos
Nevem: Csöndes Éva
Anna
Születésem helye,
ideje: Szekszárd 2018.
október 18.
Születéskori súlyom:
4000 g,
hosszúságom: 57 cm
Testvérem: Magdolna Bernadett
Anya: Csöndesné Samu Zsuzsanna, Interplus Kft.
Apa: Csöndes Dániel, rendszertechnológus a Rendszertechnológiai Osztályon.

Nevem: Nepp Dorka
Születésem helye, ideje: Kecskemét, 2018.
október 18.
Születéskori súlyom:
3250 g, hosszúságom:
50 cm
Első gyermek vagyok a családban.
Anya: Nepp-Czabai Anikó, az Atomix Kft. Gazdasági
Irodánál humánpolitikai előadó
Apa: Nepp Attila, a Reaktorosztályon betanuló
blokkügyeletes
Nevem: Baksai Abigél
Születésem helye, ideje: Dunaújváros, 2018. október 18.
Születéskori súlyom: 3000 g,
hosszúságom: 50 cm
Testvéreim: Barnabás, 7 éves,
Dominik, 5 és fél éves
Anya: Baksainé Gyenes Linda, a Vegyészeti Ellenőrzési Osztályon analitikus laboráns, Apa: Baksai
Róbert, a Minőség-ellenőrzési Osztályon rendszerfelügyelő mérnök
Nevem: Krum Kata
Születésem helye,
ideje: Szekszárd,
2018. október 19.
Születéskori súlyom:
3310 g, hosszúságom:
55 cm
Testvérem: Kornél, 10 éves
Anya: Krum Éva, a TM EGYMI Berkes János Általános Iskolája, Készségfejlesztő Iskolája és Kollégiuma,
Zomba-Paradicsompuszta, gyógypedagógiai as�szisztens. Apa: Krum Péter, a Létesítményüzemeltetési Osztályon szakterületi mérnök
Nevem: Rezicska Bianka Mária
Születésem helye, ideje: Szekszárd, 2018. október 19.
Születéskori súlyom: 3750 g, hos�szúságom: 57 cm
Testvérem: Bartal
Anya: Rezicska Alexa, jelenleg
gyesen van
Apa: Rezicska Antal, a Reaktorosztályon primer köri gépész

GONDOLATOK
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„Hogy semmi el ne vesszen”
Prancz Zoltán | fotó: internet

A kenyérszaporítás csodája a közismert bibliai epizódok közé tartozik. Van azonban egy kevésbé
tudott részlete, ami karácsony közeledtével különösen időszerűvé
teszi a felelevenítését.
Az evangéliumok leírása szerint
Jézus nem akarta éhesen elbocsájtani az őt a pusztába is elkísérő többezres sokaságot, nehogy
„kidőljenek” a hazafelé vezető
úton. Ám a realitásokra így mutattak rá a tanítványai János evangéliuma szerint: „Kétszáz dénár
árú kenyér nem elég nekik, hogy
mindegyikük kapjon valami keveset” (kétszáz dénár körülbelül
kétszáz napi munkabérnek felelt
meg). „Van itt egy gyermek, akinek van öt árpakenyere és két
hala, de mi az ennyinek?”
Az ekkor következő csodatétel
leírása meglehetősen tömör:
„Jézus pedig mondta: ültessétek
le az embereket. Nagy fű volt pedig azon a helyen. Leültek azért
a férfiak, szám szerint mintegy
ötezren. Jézus pedig vette a kenyereket, és hálát adván, adta a
tanítványoknak, a tanítványok pedig a leülteknek, hasonlóképen a
halakból is, amennyit akartak.”
Azonban az események leírása
nem ezzel ér véget. Itt következik a bevezetőben hivatkozott,
kevéssé ismert részlet: „Amint
pedig jóllaktak, mondta az ő tanítványainak: szedjétek össze
a megmaradt darabokat, hogy
semmi el ne vesszen. Összeszedték azért, és megtöltöttek tizenkét kosarat az öt árpakenyérből

való darabokkal, amelyek megmaradtak az evők után.”
A gondosság e záró mozzanata
súlyos üzenetet hordoz, függetlenül attól, hogy valaki hiszi-e vagy
sem a kenyérszaporítás megtörténtét. Karácsony közeledtével
ugrásszerűen megnövekszik az
árufogyasztás, azon belül az élelmiszerek vásárlása is. Érthető,
hiszen az ünnephez elválaszthatatlanul hozzátartozik a bőséges
evés-ivás. Árnyékot vet viszont
minderre az a pocsékolás, ami
a jóléti társadalmakat jellemzi. Egyes kimutatások szerint az
Európai Unió lakosai évente átlagosan mintegy másfél mázsa
élelmiszert dobnak ki, nem ritkán
bontatlanul. Hazánk ugyan lefelé
húzza az átlagot, tehát nálunk valamivel jobb a helyzet, de távolról
sem nevezhető jónak: 70 kilogramm körül mozog ez az érték.
A karácsonyi időszakban pedig
nyilván mindenütt csúcsra jár a
tékozlás.

Az értelmes takarékosság az élelmiszerekkel nemcsak a pénztárcánkat kíméli, hanem – ami talán
kevésbé kézenfekvő – a természeti környezetünket is. Az egykori
kenyérszaporítást nem kísérte az
előállításból, hőkezelésből, tartósításból, minőség-ellenőrzésből,
csomagolásból, hűtésből, raktározásból, szállításból, és még ki
tudja, mi mindenből származó
környezetterhelés, mégsem szabadott gondatlanul bánni az étellel. Nem így áll a helyzet korunk
élelmiszeriparával. Csupán egyetlen jellemző adat erre nézve: a kidobott élelem megtermelése és
szemétként kezelése bizonyos források szerint évi 170 millió tonna
szén-dioxid kibocsátásával jár. Ha
tehát már a teremtői csoda részeseinél is helye volt pocsékolástól
való óvásnak, mennyivel inkább
meg kellene szívlelnünk ezeket a
szavakat ma: „szedjétek össze a
megmaradt darabokat, hogy semmi el ne vesszen”.

Békés, boldog karácsonyi
ünnepeket kívánunk!

