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Dr. Kovács Antal
kommunikációs igazgató

Kedves Olvasók!

Fotó: Juhász Luca

Szeretnek Önök úton lenni? Én – bár legtöbbször autózom – leginkább a futást szeretem. Amikor én mozgok, nem visznek, és nincs
különösebb célom, csak hogy mozogjak a természetben. A szabadság különleges érzését adja ez az embernek. Életünk szó szerinti és
elvont értelemben vett útjainak azért többnyire célja van. Tudjuk,
mit szeretnénk, hogyan látjuk magunkat tíz év múlva, dolgozunk, jó
esetben nemcsak azért, hogy a családunk útját is egyengessük, hanem azért, hogy kiteljesedjünk, hozzátegyük a magunkét egy olyan
célhoz, amely sokakat szolgál.
Az energiatermelés, különösen egy atomerőműben szerintem egy
ilyen cél, hozzájárulás a közjóhoz, mindenki életéhez. A mostani lapszámunkban megnézzük, mi lehet a jövő útja ezen a területen – áttekintjük, milyen kutatások és eredmények vannak a fúziós reaktorok tekintetében. Bemutatunk egy különleges életutat: újdonsült
blokkügyeletesünk mesél arról, hogyan sikerült megszereznie ezt a
képesítést. A blokkügyeletesek munkaköre az egyik legfontosabb
az atomerőműben, és ezt elérni kemény munka, több évtizedes tanulás, elmélet és gyakorlat kell ahhoz, hogy valakire rábízzuk ezt az
óriási felelősséget. Teszünk egy kitérőt azért a lélek útjai felé is: egy
paksi lány elmeséli, milyen végigmenni az El Caminón, és megtudhatják, látássérült fiatalok hogyan biciklizték körbe a Balatont idén
nyáron.
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Úton a határtalan
energia felé
Hárfás Zsolt | Fotó: ITER
A legenda szerint Prométheusz ellopta a tüzet az istenektől az embereknek, aminek nem lett jó vége,
ám kései utódai ma sem nyugszanak: a Napot akarják a Földre hozni. A tudósok 60 éve állítják, hogy csupán idő kérdése, hogy mikor sikerül beindítani az első önfenntartó földi termonukleáris fúziós reaktort.
A pontos választ firtató kérdésekre, hogy mégis ez mikor következik be, ugyanazt mondják ma is, mint
60 éve: ehhez legalább 20-25 évre van még szükség.

A JÖVŐ ÚTJAI
A leginkább ígéretes fúziós reaktortípus a tokamak, amely szó a
„toroidális kamra mágneses tekercsekkel” orosz kifejezés rövidítése.
Az első tokamak megalkotása Igor
Tamm és Andrej Szaharov szovjet
fizikusok nevéhez fűződik. A Szovjetunió nagy lehetőséget látott
ezekben a kutatásokban, ezért
1951-ben a világon elsőként állami
program indult a termonukleáris
kutatások céljából. Ezek a kutatások a Kurcsatov Intézetben folytak.
Az első tokamak prototípusa 1954ben készült el az intézetben.
A nukleáris energia békés célú
felhasználása érdekében szervezett első genfi konferencián került szóba először, hogy ne csak a
maghasadás- (fisszió) alapú energiahasznosításról
beszéljenek,
hanem a fúziósról is. Ekkor azonban még senki sem volt hajlandó
beszélni a folyamatban lévő kutatásokról. Az oroszok törték meg
a hallgatást, és 1956. április 25-én
Harwellben, nagy meglepetésre
Igor Kurcsatov megtartotta híres
beszédét a szovjetek nagy áramú,
pulzált plazmakisüléseiről. Kurcsa-

Kezdetben volt az
őstokamak
A szabályozott magfúziós kutatások az 1950-es években kezdődtek. Leírva nagyon egyszerű a
képlet: könnyű atommagok egyesülnek egy nehezebb atommaggá,
megnövekszik a nukleáris kölcsönhatás közöttük, aminek eredményeként felszabadul a nukleáris
energia. A megvalósítás viszont
annál nehezebb.

A T-1-es, minden tokamak őse
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tov előadásával új utat nyitott, ám
az is tény, hogy a kezdeti lelkesedés utóbb alábbhagyott, amikor
kiderült, hogy nem sikerül tartósan
fenntartani a fúziót és egyben tartani a plazmát.
Mindazonáltal az 1958-as második
genfi konferenciára már több mint
száz fúziós kutatásokkal foglalkozó
publikáció érkezett főleg német,
angol, szovjet és amerikai kutatóktól. Ez a konferencia világított
rá arra, hogy a fúziós kutatások
világszerte egy irányban haladnak,
és ugyanazzal a kihívással szembesülnek mindenütt a kutatók. Ezek
közül pedig az a leglényegesebb,
hogy miként lehet huzamosabb
ideig egyben tartani a több millió
fokos plazmát és fenntartani a fúziót.
A szovjet fúziós program és a fejlesztések eredményeként 1958-ra
a prototípus után elkészült a világ
első „igazi” tokamakja. Később
Lev Arcimovics vezetésével a T3as és T4-es tokamakok 10 millió
Celsius-fokra hevített plazmája új
reményt adott, és valóságos tokamaképítési lázat indított el a vi-
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lágban. Mintegy 300 berendezés
létesült Európában, Japánban és
az USA-ban és persze Oroszországban. Mindmáig a tokamak a
legsikeresebb, leginkább perspektivikus fúziós berendezéstípus
a világon.

Energiára szükség van
A világ jövőbeli villamosenergiaellátásának az egyik legperspektivikusabb módja lehet a magfúzió.
A fúziós üzemanyag két összetevője a deutérium és a trícium,
amelyek a hidrogén nehezebb
és ritkábban előforduló izotópjai.
A deutérium évmilliókig elegendő mennyiségben megtalálható
a természetes vizekben, a trícium
viszont rendkívül ritka a természetben, de előállítható a Földön
szintén hatalmas mennyiségben
megtalálható fémből, a lítiumból.
A lítiumot elektromos berendezések (mobiltelefon, notebook)
akkumulátorában szintén használják. A fúziós üzemanyag tehát
gyakorlatilag korlátlanul rendelkezésre áll. Ez az energia emellett
rendkívül környezetbarát, hiszen
az energiatermelés szén-dioxid és
egyéb károsanyag kibocsátásától
mentes. A fúziós erőművekkel hatalmas mennyiségű energia termelhető folyamatosan és állandó
teljesítmény mellett. Ha például
1 milliós lélekszámú város energiaigényét vesszük, akkor azt 400 000
tonna szén, 250 000 tonna olaj
vagy mindösszesen 60 kg fúziós
üzemanyag fedezheti. Egy másik
szemléletes példa: 1 liter tengervíz
és 5 gramm lítium érc felhasználásával annyi energia termelhető,
mint amennyit 360 liter benzin elégetésével nyerhetünk. Ha a fúziós
energiatermelés
megvalósulna,
akkor képes lenne hosszú távon

határtalan mennyiségű energiát
biztosítani az emberiségnek.

Hogyan működik
egy fúziós erőmű?

Fúzió a jelenben

Egy jövőbeli fúziós erőműben a
fúziós üzemanyagokat, a tríciumot és a deutériumot különböző
módszerekkel 150 millió fokosra hevítik. Az egyik ilyen módszer
mikrohullámokat alkalmaz a mikrohullámú sütőhöz hasonlóan. Az így
létrejövő forró plazmát el kell határolni a tartály falától, mert különben lehűlne, és közben a tartályt is
károsítaná. Ezt egy erős, úszógumi
geometriájú mágneses térrel lehet
megvalósítani. A plazma töltött részecskéi több 10 ezer kilométert
tesznek meg, ahogy a mágneses
erővonalakat követve róják a köröket, a falat nem érintve. Az ilyen
toroidális kamrát, amely mágneses
tekercsekkel van ellátva, hívják tokamaknak. A fúziós reakció másik
terméke egy nagy energiájú neutron, amely töltéssel nem rendelkezvén nincs összetartva a mágneses tér által, így a berendezés
falába ütközik, ahol az energiáját
átadja valamilyen hűtőközegnek,
és közben lítiumból tríciumot is
termel. A felmelegített hűtőközeg
energiáját felhasználva gőz állítható elő a reaktoron kívül, amel�lyel végeredményképpen villamos
energia vagy például hidrogén termelhető.

A fúziós energia alkalmazása és
egy fúziós erőmű építése azonban nem egyszerű feladat, hiszen
a Nap hőmérsékleténél tízszer forróbbra, 100-150 millió °C-ra kell
hevíteni a fúziós üzemanyagot,
és ezen a hőmérsékleten össze
A világ első számú termonukleáris fúziós reaktora a Nap,
amely lehetővé teszi a Földön
az életet. A Napban a „fűtőanyagot” a tömegvonzás fűti
fel és tartja csapdában, ezáltal
teremtve meg a fúzió alapvető
feltételeit. A Földön a Naphoz
képest elenyésző tömegű fúziós anyag használható. Ezt a saját tömegvonzása nem képes
összetartani, ezért más csapdát kell alkalmazni, valamint a
Napnál közel tízszeres hőmérsékletet kell elérni.
is kell tudni tartani a plazmát annak érdekében, hogy a fúzió fenntarthatóvá váljon. A technológiai
fejlődés ugyanakkor határtalan,
hiszen a világ tudósai immáron
60 éves nemzetközi összefogással
azon dolgoznak, hogy az újabb és
újabb tudományos fejlesztések és
eredmények felhasználásával egyre közelebb kerülhessünk a fúziós
energia kereskedelmi felhasználásához, azaz ahhoz, hogy a fúziós
energiatermelés lehetősége az
emberiség szolgálatában álljon.
Ehhez azonban még számtalan
technológiai problémát szükséges
megoldania a mérnököknek és a
fizikusoknak.

ITER
Jelenleg a fúziós energiatermeléshez vezető út legfontosabb állomása a dél-franciaországi Cadaracheban a tényleges megvalósulás szakaszába lépett ITER (International
Termonuclear Experimental Reactor), amely az eddigi legnagyobb
tokamakberendezéssel új tudományos-technológiai szintre emeli a
fúziós kutatásokat, hiszen számos

A JÖVŐ ÚTJAI

7

ITER

fizikai folyamatot, illetve technológiai megoldást itt lehet majd
először tesztelni. Kiemelt cél az
50 MW fűtőteljesítmény mellett
az 500 MW fúziós teljesítmény elérése, ezzel demonstrálva a fúzió
energetikai felhasználásának lehetőségét, valamint a tríciumtenyésztési megoldások tesztelését is.
Az ITER projekt tagjaként az Európai Unió, Oroszország, az Amerika Egyesült Államok, Kína, India,
Japán és Dél-Korea egyesítette
szellemi, fejlesztési és gyártási képességeit a tudomány egyik
legnagyobb határának a meghódítása érdekében, amely a Földön reprodukálni akarja azt a ha-

tártalan energiát, amely a Napot
és a csillagokat táplálja. A projekt
tagjai 3 kontinenst, a világ népességének a felét és a globális GDP
85%-át képviselik. A beruházási
költség 45%-át az Európai Unió
biztosítja, a hat technológiai és
gazdasági nagyhatalom (Oroszország, USA, Kína, India, Japán és
Dél-Korea) pedig egyenlő arányban osztozik a beruházási költség
maradék részén. A beruházáshoz
több mint 10 millió alkatrész legyártása szükséges.
A nemzetközi beruházás előrehaladása már nemcsak az építési
területen érzékelhető, hanem az
adott országok által fejlesztett és

legyártott részegységek, berendezések beszállításában is. A 39
tervezett épület közül például a
tokamak-épületegyüttes építése
szinte rohamléptekkel halad. A beépítendő berendezések szállítása
pedig az ütemezésnek megfelelően alakul.
A jelenlegi frissített tervek szerint
az első plazma 2025 decemberéig,
a deutérium-trícium üzemanyagon
alapuló, teljes teljesítményű üzem
pedig 2035 körül várható. Ezt követően pedig 2040-re, de inkább
2050-re teszik az első olyan fúziós reaktor, DEMO létrehozását,
amely a villamosenergia-hálózatba
is képes lesz energiát betáplálni.
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Interjú egy ifjú
blokkügyeletessel
Lehmann Katalin | Fotó: Juhász Luca
Kiből lesz blokkügyeletes, és egyáltalán mit csinál? Hosszú út, több évtizednyi tanulás áll azok mögött,
akik végül megkaphatják ezt a nevet. Ifjú blokkügyeletessel beszélgettem tanulmányainak kezdeteiről,
arról, hogy egykor maga sem gondolta volna, hogy egyszer ő is blokkügyeletes lesz, de aztán tanulmányai során sokat tett azért, hogy idáig eljusson. Betekintést nyújtott munkakörébe, és megtudtam, hogy
a sötét vezénylő a jó vezénylő. Interjú Németh Zsolttal.
–– Mi ösztönzött, mi vitt abba az
irányba, hogy blokkügyeletessé
válj?
–– Amikor a Műegyetemen voltunk gyakorlaton, és a tanreaktornál előadásokat hallgattam, már
nagyon érdekelt ez a terület, de
nem gondoltam arra, hogy valaha
is blokkügyeletes leszek.
–– Milyen tanulmányokat folytattál, hogyan váltál blokkügyeletessé?
–– A szüleim az atomerőmű építésekor kerültek Paksra. Az általános
iskola elvégzése után az ESZI-ben
folytattam tovább a középiskolai
tanulmányaimat, erősáramú villamosipari energetikai technikus
lettem, majd a főiskolát is Pakson
végeztem energetikai mérnök
szakon. Mivel erősáramot és gépészetet is tanultam, és szüleim is
itt dolgoztak, nem volt számomra
kérdés, hogy hol szeretnék elhelyezkedni, úgymond „ide tanultam”. Tanulmányaim befejezése
után 2004-ben sikerült elhelyezkednem az atomerőműben mint
primer köri gépész. Hat éven át
dolgoztam ebben a munkakörben,
ezután primer köri főgépész, majd
reaktoroperátor lettem. Ez utób-

bi munkakörben körülbelül öt és
fél évig dolgoztam. Ekkor kaptam
egy felkérést, hogy betanulhatok
blokkügyeletesnek, aminek nagyon örültem, mert ezáltal megtanulhattam és megérthettem egy
atomerőművi blokk egészének
működését. Szívesen vállaltam a
kihívást, és elindultam a szekunder köri útvonalon, mert ez a tudás is szükséges ahhoz, hogy az
ember blokkügyeletessé válhasson. Idén júliusban sikeres hatósági vizsgát tettem. A betanulás
során tanfolyami és szimulátoros
képzésekre jártam, amelyek több
elméleti és gyakorlati vizsgával
végződtek. Ezenfelül folyamatos
szinten tartó képzéseink vannak,
de a mindennapi üzemeltetés során is ismernünk kell a legfrissebb
módosításokat, szabályzatokat, eljárásrendeket, technológiai változásokat. Mindennel tisztában kell
lennünk, ami a blokkon történik,
illetve számonkérések is vannak,
e-learninges vizsgák, évente szimulátoros képzéseink és vizsgáink,
illetve nekem három év múlva ismétlő hatósági vizsgát kell tennem, hogy a munkakörömben tovább dolgozhassak.

A gyakorlati rész az egyik legfontosabb szerintem, azt sehol máshol nem lehet betanulni, csak a
blokkon elvégzett munkával, illetve a sokat tapasztalt kollégáktól ellesni, megtanulni azt, ami a
könyvekben nincs leírva. Az iskolákban tanultak abban segítettek
sokat, hogy itt már könnyebb volt
megérteni az elméleti részt.
–– Volt melletted mentor a betanulási időszakban?
–– A turbinagépész és turbinaoperátori betanulásomkor már
volt hivatalos mentorom, aki felelőse volt a betanulásomnak. Ő is
nagyon sokat segített ebben az
időszakban, hogy megszerezzem
a megfelelő ismeretet és tudást
a munkám elvégzéséhez. A végső
szakaszban blokkügyeletes mentor is volt kijelölve mellém, aki
szintén önzetlenül és maximálisan
támogatott a tanulás során, de
minden blokkon, ahol csak jártam,
sok segítséget kaptam a kollégáktól, köszönet ezúton is mindenkinek érte.
–– Miből áll egy munkanapod, mi
a feladatod?
–– A blokkvezénylőben a biztonságos villamosenergia-termelés

A JÖVŐ ÚTJAI
irányítását, felügyeletét végezzük. Feladataink a blokk állapotának ellenőrzése, a biztonságos
üzem meglétének a fenntartása.
Ezt megfelelő módon különféle ellenőrzésekkel végezzük, illetve az
operátorok és a terepi személyzet
is ellenőrzéseket végez. Rengeteg
próbát végzünk, amivel bizonyítjuk
a rendszereink üzemképességét,
illetve egyéb feladatok, különfé-

–– Egy biztos háttér, a család is
kell ahhoz, hogy valaki végig tudja csinálni ezt a hosszú betanulási
időszakot, sok nélkülözéssel jár,
főleg vizsgák előtt. Elkerülhetetlen az otthoni tanulás, emellett
be is vagyunk osztva a munkahelyen is. A 4. blokkon vagyok blokkügyeletes, egy fiatal, jó közösségbe kerültem, ismert környezetbe.
Napi feladataimon kívül nagyobb

le üzemviteli teendők is adódnak,
amit el kell végeznünk. A legnagyobb volumenű feladat számunkra egy-egy főjavítás; ilyenkor a
blokk leállítását hajtjuk végre, a
karbantartás és üzemanyag-átrakás feltételeit készítjük elő, ezek
után a blokk visszaindítása a feladatunk. Mindezen tevékenységeket váltóműszakos munkarendben
csináljuk.
–– Milyen
munkatapasztalataid
vannak ifjú blokkügyeletesként?

esemény még nem történt, amióta éles blokkügyeletes vagyok, de
ettől függetlenül is izgalmasan telnek a műszakok.
–– Hogyan történik egy műszakátvétel?
–– Műszakváltáskor átadjuk az elmúlt műszakokban történt eseményekről az információt; milyen változások voltak, milyen munkákat
végeztünk, illetve attól függően,
hogy mikor volt az illető utoljára,
annyi napra visszamenőleg ismer-
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tetjük a blokk állapotát, és informáljuk az elmúlt időszak eseményeiről. Ellenőrzési listát töltünk ki,
átnézzük a fontosabb rendszerek
sémaképeit, blokkvezénylői műszereket, amikor mindez megvan,
és a váltó fél felkészült a műszak
átvételére, akkor aláírásával igazolja és átveszi a műszakot.
–– Mit csinál a blokkügyeletes a
blokkvezénylőben? Mire figyel?
Mindenre, ami esetleg villog?
–– Úgy mondjuk, hogy a sötét vezénylő a jó vezénylő, tehát ha a
jelzőrendszer nem jelez, nem villog tablójelzés, akkor nincs eltérés. Az operátorok folyamatosan
ellenőrzik monitorokon és műszereken a paramétereket, ezenkívül a jelzőrendszer működése is
nagyon fontos, mert ez hívja fel a
figyelmet, ha valamely paraméter
a nem megfelelő tartományban
van. Ilyenkor hangjelzés is érkezik, ami felhívja a figyelmet, a tablót értelmezni kell, ezután jön a
megfelelő szakmai tevékenység.
A személyzetnek fejből is tudni
kell a megfelelő lépéseket, de az
eltérő állapotok felszámolását kezelési utasítások szerint kell elvégeznünk. Ismerni kell a tablókat,
azokat megfelelően kell kezelni,
priorizálni esetleges üzemzavarok
során. Nekünk ezt azonnal kell
tudni kezelni, sokszor nincs idő
elmélkedni, hanem másodpercek
alatt kell meghozni a megfelelő
döntést. A védelmeket is ellenőrizni kell, hogy rendben működnek-e, illetve ha elmaradás van,
nekünk kell pótolni és beavatkozni, ha szükséges.
–– Honnan történik a beavatkozás?
–– A vezénylőből operatív és nem
operatív pultokról, panelekről, illetve a terepi személyzet segítségével a helyszínről.
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Modern kori zarándoklat
Kanczler-Thuróczy Zsuzsanna | Fotó: Juhász Luca, internet
Ha valaki a zarándoklat szót meghallja, rögtön a két legfőbb célpont, Jeruzsálem és Róma neve
jut eszébe, de akik egy kicsit tájékozottabbak, nekik egyből beugrik Santiago de Compostela neve
is, hiszen a méltán híres ősrégi zarándokút, az El Camino itt, a spanyolországi Galicia tartományának
fővárosában ér véget. A legenda

szerint az itteni székesegyház, a
korábban Jeruzsálemből hajón
hazaszállított idősebb Szent Jakab földi maradványai fölé épült.
A Szent Jakab-út, vagy más néven
El Camino az UNESCO világörökség részét képezi, melynek jelvénye a fésűkagyló. Hét különböző
útvonalon lehet eljutni Santiago
de Compostelába a zarándoklat

során. Mindenki tudásszintjének
és indíttatásának függvényében
választ a lehetőségek közül.
A mai felgyorsult, modern világunkban, ahol sokszor egy-egy
napra sem tudunk lassítani, miért
vágnak bele mégis oly sokan ebbe
a többhetes zarándokútba?
A motivációk teljesen egyénfüggőek, van, aki pusztán kuriózum-
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ként tekint az utazásra, valaki egy
fizikai megmérettetésnek, erőpróbának véli, de nagyon sokan egyfajta megtisztulásnak, amolyan
belső utazásnak, a bennünket foglalkoztató kérdésekre való válaszadásnak fogják fel a dolgot.
Braun-Gaál Bernadett jó néhány
évvel ezelőtt maga is megtette az
erőt próbáló kihívást, és sikeresen
teljesítette is azt. Dettit faggattam
a hihetetlen kirándulás, a monumentális belső utazás érdekességeiről, rejtelmeiről.
–– Hogy jutott eszedbe, hogy teljesítsd az El Caminót?
–– Egyéves friss házasokként
kezdtünk el a családalapításon
gondolkodni. Szerettem volna
úgy babát vállalni, hogy tökéletesen felkészülök rá. Aki ismer,
tudja, hogy nagyon pörgős életet
éltünk/élünk a férjemmel, amiből
szerettem volna egy kicsit lassítani. Elfogadni, hogy egy ideig nem
én irányítom majd az életemet.
–– Milyen előképzettséged volt,
tettél-e már meg hasonló túrákat
korábban?
–– Gyerekkorom óta sokat túrázok, futok, így különösebben
nem készültem erre a zarándoklatra. Nem is nagyon tudtam, mert
ahogy eldöntöttem, hogy elmegyek a Caminóra, öt napra rá már
Franciaországban voltam.
–– Milyen gyakorlati tanácsokat
adnál azoknak, akik elhatározzák,
hogy ők is belevágnak ebbe a
nagy kalandba?
–– Az első és legfontosabb, jól
felmérni, hogy mi az, ami valóban
kell. Itt minden holmit végig kell
cipelni. Hátizsák témában az örök
szabály érvényesül: a kevesebb
néha több. Hasznos a jó bakancs,
és praktikus sebtapaszt is vinni a
vízhólyagokra. Nem kell túl sok
elemózsiát magunkkal cipelnünk,

hiszen az út lakott területeken át
vezet, így tudunk élelmiszert és vizet vásárolni, a szállások nagy részén pedig főzni is.
–– Mesélj nekünk egy kicsit az
utazás részleteiről, az indulásról,
az egyes napokról, a megállókról!
–– Azt gondolom, hogy ez az út

„Ha a kardomat
nem találom is meg,
Szent Jakab Útján vezető
zarándoklatom végén talán
meglelem önmagam.”
Paulo Coelho

hívja a zarándokokat. Én a zarándoklat előtt öt nappal „döntöttem el”, hogy végigmegyek rajta.
Nagyon fárasztó napom volt, és
kifeküdtem a szálkai kápolna mellé csillagokat nézegetni. Ott éreztem, hogy mennem kell, és csak
nagyon csendben jegyzem meg,
hogy a Compostela is csillagmezőt jelent.
Másnap elkezdtem szervezni az
utazásomat. Úgy gondoltam,
hogy ha már Szent Bernadett a
védőszentem, akkor Lourdes-ből
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indulok neki. Ez kb. 150 kilométerre van Saint Jean Pied de Porttól, ahonnan a legtöbben vágnak
neki. Gyakorlatilag egy nap alatt
össze is állt minden az utazáshoz.
Lett repülőjegyem, első estére
szállásom, útleírásom, néhány jó
tanácsom, és kivettem szabadságot is egy hónapra. A visszaútra
nem foglaltam repülőjegyet, hiszen nem tudtam, hogyan és hol
ér véget az utam.
Bőven volt bennem félelem, elvárás, kérdés. A francia szakaszra
nem találtam túl sok leírást, arra
mindössze egy térképpel indultam el. Ez a rész, bár jól kijelölt,

sokkal kevesebb szállással és településsel rendelkezik. Ebből kifolyólag ez a 150 kilométer lett az
utam legnehezebb része. Az öt
nap alatt volt, hogy nem találtam
szállást, vagyis a zarándokszállás
már megtelt. Így azt az éjszakát
az erdő szélén, egy kis patak partján, egy padon töltöttem. Az egyik
legnagyobb félelmem volt, hogy
lesz-e esténként szállásom. Amint
ezt megéltem, rájöttem, hogy ez
mégsem akkora tragédia. A másik
nagyon érdekes tapasztalás, szin-
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tén ebben az öt napban, az éhezés
volt. Két napig nem találtam boltot, mert ezalatt csak pár házból
álló településeken haladtam át.
Általában egynapi élelmet cipeltem magammal, de ebben a két
napban megtanultam, hogy „kérj,
és megadatik”. Amint erre rájöttem, amikor igazán éhes voltam,
mindig találtam valami ehetőt.
Örülök, hogy Lourdes-ből indultam, mert ez az időszak adta meg
az utam legmélyebb gondolatait,
érzéseit, tapasztalásait. Ezek csendes, magányos napok voltak.
Saint Jean Pied de Porttól, ahonnan a legtöbben indulnak, nagyon
zsúfolttá, hangossá vált az ÚT. Ebben a falucskában kell beregisztrálni zarándokként. Itt adnak egy
zarándokútlevelet, amit a szállásokon bemutatva befogadják a ván-

dorokat éjszakára, így csak egy
jelképes összeget kell fizetni. Szintén itt kaptam egy településlistát
Composteláig. Ezen van feltüntetve, hogy melyik településeken
halad át az út, milyen szintemelkedések várhatóak, illetve mi található az egyes városokban: bolt,
gyógyszertár, ATM. Itt vettem
meg a zarándokút jelképét, a fésűkagylót is, amelyet az összes
zarándok csomagján láthatunk (a
középkorban a vándorok a szomjuk oltásakor pohárnak használták
a kagylót).
Én átlagosan napi 33 kilométert
mentem. Volt, hogy csak 24-et, de
gyakran 42-t is.
A legérdekesebb élményeim között tartom számon Roncevaux
szállását, ahol rögtön St. Jean
után töltöttem az éjszakát. Aznap

kell átkelni a Pireneusokon, így 27
kilométer alatt 1400 méter szintemelkedés is van, valamint ezen a
szakaszon jutottam át Spanyolországba. A 120 férőhelyes szálláson
60 darab emeletes ágy sorakozik
egy kőházikóban, egy légtérben.
Mindenkinek annyi helye van,
hogy a hátizsákját éppen le tudja
tenni a földre. Majd hajnali ötkor
ez a 120 ember egyszerre ébred,
pakol, meditál, és indul tovább.
A legkisebb szállásom egy templomban volt, ahol nyolcan éjszakáztunk.
Általában ötkor ébredtem. Én
szeptemberben zarándokoltam,
de még így is nagy volt a hőség
délután kettő után, így igyekeztem addig megérkezni az aznapi
szállásomra. Mivel csak két váltás
ruha volt nálam, ezért mindennap
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mostam. A legtöbb szálláson volt
konyha, ahol a vacsorámat el tudtam készíteni. Úgy indultam neki
az útnak, hogy én zarándokként
szeretném végigcsinálni, nem turistaként, így nem ültem be étterembe, kávézóba.
–– Hogyan tudnád jellemezni az
út során az érzéseidet, mind fizikai, mind mentális szinten?
–– Mentálisan és fizikailag is erősen érkeztem a Caminóra, de voltak pillanatok, amikor összetörtem. Fizikailag a francia szakasz
második napján legyalogolt 42 kilométer után volt a mélypontom.
Úgy jött ki a szállás, hogy ennyit
kellett mennem, nem volt más opció.
Mentálisan több mélypontom is
volt, például a spanyol rész közepe felé, amikor 35 kilométert céloztam meg. Aznap brutális meleg
volt. Megérkezésem után derült
ki, hogy a szállás zárva van ágyipoloska-irtás miatt. A következő
pihenőhely hét kilométerre volt.
Na, azt az érzést nem kívánom
senkinek. Miután holtfáradtan
odaértem, akkor derült ki, hogy a
helyi ünnep miatt az összes bolt
zárva van, de akkor azon már csak
nevetni tudtam.
Azt gondolom, hogy nagyon szerencsés vagyok, mert ezek a mélypontok csak pillanatnyi állapotok.
Hálás vagyok a férjemért, a családomért, mert úgy, ahogy a mindennapokban szorosan mellettem
állnak, ezen az úton is végig velem
voltak. Segítségükkel eltörpültek
ezek a mélypontok.
Ahogy a mindennapokban, úgy
az úton is az a legnehezebb, hogy
mindegy mi történt előző nap,
másnap menni kell tovább. Minden szálláson csak egyetlen éjszakát lehet eltölteni. Többre nem
maradhat egyetlen zarándok sem.

–– Milyen volt megérkezni, hazajönni, és végül összegzésként azt
kaptad az utazástól, amit vártál,
esetleg csalatkoztál pozitív vagy
negatív értelemben?
–– Érdekes érzés. Nagyon készültem az utolsó napra, alig tudtam
aludni is. Korán összecsomagoltam, és indultam tovább. Santiago de Compostela határában
volt a szállásom, így azelőtt érkeztem, mielőtt ébredt volna a város.
Az amúgy nyüzsgő spanyol téren
teljes volt a csend. Éppen jött fel a
nap. Azt egy hatalmas csodaként
éltem meg. Ott gondolkodtam
el, hogy mit kaptam, mit tanultam meg. Az egyik legértékesebb
kincs az idő. Igyekszem figyelni rá,
és annak ajándékozni, aki tényleg
fontos számomra.
Santiago de Compostelában van
egy mise a zarándokokért, amelynek fénypontja, amikor egy hatalmas ezüst füstölőt (botafumeiro)

lengetnek be a szerzetesek együttes erővel. Ott lenni nagyon bensőséges és fantasztikus élmény
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volt. Ahogy sokaknak, úgy számomra sem ért itt véget az utazás,
hiszen a következő három napban
folytattam tovább az óceán partjára, Finisterrébe (a latin eredetű
szó a Föld végét jelenti).
Az óceán partján, a Finisterre
szirtfokon áll egy világítótorony.
A hagyomány szerint az idáig gyalogló zarándokok idekötöznek
egy számukra fontos dolgot, itt
teszik le a „terheiket”. Sokan pólót, bakancsot, feleslegessé vált
felszerelést hagynak a szirten, ezzel is jelképezve azt a változást,
ami végbement bennük az utazás során. A zarándokok kiülnek
a sziklákra, és gyönyörködnek az
alattuk morajló víztömegben és a
végtelen kékségben. Leírhatatlan
és mesés érzés, nem lehet szavakba önteni!
–– Belevágnál újra hasonló megmérettetésbe, vagy most már gyakorló anyukaként elengedted az
ilyen és ez irányú elképzeléseidet?
–– Persze, habár most a gyerekek
az elsők az életünkben, de amikor
a kisfiammal voltam várandós, valahogy teljesen véletlen egy útinapló akadt a kezembe egy zarándokútról, mely szintén Santiagóba
megy, csak éppen Svájcon át.
Több úton el lehet jutni Santiagóba, én a Camino Francés-t teljesítettem. Van egy Camino Norte
útvonal, amely északon, a tengerparton megy végig San Sebastiantól Compostelába. Ez nagyon
vonz. Még kicsit várat magára, de
ha menni kell, ott leszek!
Mindenki döntse el magában azt,
hogy megéri-e időnként kiszakadni a nyüzsgő hétköznapokból, és
számot vetni, körülnézni a világban, hol tart, merre halad. Egy biztos, aki feltöltődni, felejteni vagy
újrakezdeni szeretne, annak segíthet a Szent Jakab-út energiája.
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Tandemmel a Balaton körül
Lehmann Katalin | Fotó: Juhász Luca, internet
A Mozdulj! Közhasznú Egyesület idén kilencedik alkalommal, augusztus 15. és 21. között szervezte meg
tandemes kerékpártúráját a Balaton körül. Az egyesület célja évek óta az, hogy felejthetetlen élményt
nyújtsanak látássérültek és kísérőik számára. Az esemény fővédnökei Bernáth Ferenc gitárművész és
Horváth Lajos (Laller) dakaros motorversenyző voltak. Az egyesület júliusi sajtótájékoztatóján mutatta
be himnuszát, amelyben számos neves hazai előadó is közreműködött, köztük Dóka Attila dalszerzőgitáros és Szíj Melinda énekesnő.
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Tenni és tenni az
esélyegyenlőségért –
amikor egy család és baráti
társaság összefog
Az esélyegyenlőség jegyében biciklizték körbe a Balatont látássérültek és látók, közel 27 tandembiciklivel, illetve szólóbiciklivel.
A résztvevők száma idén is elérte
a 70 főt. Hogy honnan indult ez az
egész nagyszabású és egyedülálló kezdeményezése a Mozdulj!
Közhasznú Egyesületnek? Tálos
Mónika, az egyesület egyik alapítója mesélt nekem a kezdetekről,
a tandemtúráról és más rendezvényeikről is.
,,Nyolc évvel ezelőtt, 2011-ben
baráti
társaságunkkal
közösen hoztuk létre az egyesületet,
amelynek a magját a testvérem,
dr. Tálos Marianna és a családom
alkotja. Az első tandemkerékpártúra is ugyanebben az évben volt.
Akkor mindösszesen még csak
7-8 tandemkerékpárral, körülbelül húszan kerekeztünk” – kezdte
a visszaemlékezést Mónika. ,,Az
idei év volt a kilencedik alkalom;
már 27 kerékpárral közel 80-an
tekertük körbe 5 nap alatt a Balatont, ami megközelítőleg 240 km.”
A nyári szezon a tandemtúra előkészítéséről és a túráról szól, de
ezzel nem ér véget az egyesület
munkája, az év többi részében is
aktívan munkálkodnak. Integrált
divatbemutató a másik nagyszabású esemény, ahol például látássérült vagy kerekesszékes modellek mutatják be magyar tervezők
ruháit. Az egyesület művészeti
gálája is igen jelentős esemény
– szintén az esélyegyenlőség jegyében –, mivel ezen alkalmakkor egy-egy fogyatékossággal élő
művész léphet fel egy-egy profi
előadóművésszel.

15

Paksi hölgy a balatoni
tandemtúrán
Feil Dóra paksi gyengénlátó hölgy
már harmadik alkalommal vesz
részt a nem mindennapi tandemtúrán, amelynek, mint mondta,
nemcsak sportértéke, de figyelemfelkeltő célja is van. Dóri még
néhány évvel ezelőtt az internetről értesült a balatoni körtúráról.
Mindig is szeretett volna nagy
közösségben bringázni, akár tandemmel is, így az egyesület nyári
eseménye kiváló lehetőséget kínált számára. Ennek már három
éve, azóta is aktívan részt vesz a
szervezésben, szponzorokat és támogatókat keres jó eredménnyel.
Szervező és résztvevő egyben,
mint mondta, évről évre hatalmas
élmény egy ilyen nagyszabású, figyelemfelkeltő eseményen részt
venni. A jó hangulat, az egymás
elfogadása, az egymástól való tanulás, a hosszú kilométerek legyőzése és persze a közösségben eltöltött kellemes idő – ez jellemzi a
túra mindennapjait.

Sok helyről érkezik a
segítség
Az egyesület munkáját rengeteg
civil szervezet is támogatja, ami
hatalmas segítség a látássérültek
számára, hiszen nem mindenki engedheti meg magának a nyári kikapcsolódást, és nemcsak a gyakorlati akadályok, hanem az utazás
és ellátás költségei miatt sem. Sokan terméktámogatással, üdítővel, tejjel, süteménnyel segítik az
eseményt, így a reggeli is mindig
bőségesen biztosított, de napközben is folyamatos az ellátás, ami a
nagy meleg és a sporttevékenység
miatt kifejezetten szükséges. A bicikliseket autók és szólóbringások
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is kísérik, akik folyamatosan szállítják a csomagokat és a szükséges
felszereléseket.
Bizonyos éttermek kedvezményes
étkezést biztosítanak számukra,
hajótársaságok hajókázással támogatják az eseményt, felejthetetlen
és kellemes kikapcsolódást nyújtva
ezzel a résztvevőknek. Tihanyban
levendulás szörppel, sörrel szokták
frissíteni magukat a túrázók, de ültettek már fát Balaton menti városok polgármestereivel is. Az elmúlt
évek alatt az időjárás általában
kegyes szokott lenni a tandemtúrához, de ha meg is kell szakítani
a biciklizést egy-egy kisebb nyári
zápor miatt, akkor is találnak megfelelő elfoglaltságot, kikapcsolódást maguknak. A szervezők sokat
készülnek a Balaton-kerülő túrára,

így a tarsolyban mindig van valamilyen mindenki számára kellemes program. Hogy évről évre ne
váljon unalmassá a körút, mindig
máshonnan, más irányból indulnak
útnak. Az idei évben Balatonalmádiból rajtoltak a résztvevők.

A Balaton-kerülő
tandemtúra napjai dr.
Tálos Marianna Facebookbejegyzései alapján
,,Tandemtúránk első napja
Balatonalmádi volt a helyszíne a
nulladik napnak, amikor is megismerkedtünk a csapat új tagjaival.
Hivatalosak voltunk az új bringás
imahely felavatására, majd művész
barátaink fellépése nyitotta meg
a borfesztivál színpadán az azna-

,,Nem az az erős, aki másoktól elvesz, hanem aki
másoknak ad – ha mást nem, legalább esélyt.” Mozdulj! Közhasznú Egyesület
,,Ami összeköt minket, az a tenni akarás és az elszántság. Azt valljuk, hogy a segítségre mindig és
mindenhol szükség van, csak észre kell venni. És az
apró mindennapi segítségnyújtás is döntő fontos-

pi műsorokat. Motoros barátaink
idén is eljöttek hozzánk, így motorokra is pattanhattunk. Kalandban
nem lesz hiány idén sem, bringás
ötpróba vár a csapat tagjaira.
Tandemtúránk második napja
Meglepetésajándék, atyai áldás
Révfülöpön, strandolás, Varga Pincészet, majd Balatongyörök. Már
kora reggel 2 bringás társunk, Talabér Timi és Tivadar Laca a társaságot Mozdulj! logós kulaccsal ajándékozta meg. Felejthetetlen élmény
volt az a szeretet, amivel fogadtak
minket a révfülöpi katolikus templomban a helyi lakosok, civil szervezetek képviselői a soproni Lions
Club tagjaival együtt. A kellemes
időjárásnak köszönhetően strandolhattunk is, majd Badacsony-

ságú környezetünkben. Fő irányvonalunk a fogyatékossággal élő emberek támogatása. Olyan programokat szervezünk, ahol a segítséggel élő emberek
meg tudják mutatni, hogy ők is tudnak komoly értéket létrehozni. Ezenkívül célunk az is, hogy rendezvényeinken közösen és aktívan tudjunk részt venni a
fogyatékossággal élő embertársainkkal.” – Dr. Tálos
Marianna, az egyesület vezetője.
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 rsön mustot és bort kóstolhattunk
ö
a Varga Pincészet jóvoltából. Este
pedig együtt gyönyörködhettünk a
Balaton-part szépségében játékkal
és villámpiknikkel együtt.

ben. Balatonberényben játszottunk, majd a cél Bélatelep volt.
Végre jó nagyot fürödtünk a Balcsiban, majd a naplemente fényeiben gyönyörködtünk.

Tandemtúránk harmadik napja
Tegnap új tagok csatlakoztak
hozzánk, így már 76 főre növekedett lelkes csapatunk. Az alaptáborunkban közös nagy játékot
tartottunk a vöröskeresztes tábor
kis lakóival. Nagy melegben vágtunk neki a 40 km-nek. Keszthelyen Choma Balázs és a keszthelyi látássérültek vártak bennünket
egy meglepiprogrammal, majd a
Fő téren tartottunk flash mobot.
A karmelita templomban Balázs
atyától kaptunk atyai áldást, majd
fát is ültettünk a templom kertjé-

Tandemtúránk negyedik napja
Ez a nap is mozgalmasra sikeredett. Fonyódon a Kripta-villát
látogattuk meg, majd Balatonbogláron a vitorlásklubnál fogadták nagy szeretettel csapatunkat.
A fürdés mindenkinek nagyon jólesett a nagy hőségben. Balatonlellén a Lions Club képviselői egy
kis frissítővel vártak bennünket.
Rövid játék után még 40 km várt
ránk Siófokig. Este Barkó Tamás
látássérült barátunk egy kis tüzes
bemutatót tartott nekünk. Tegnap
sem feküdtünk le korán.
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Tandemtúránk ötödik napja
Utolsó tandemes napunk, SóstóBalatonalmádi. Ráérősen tekertünk Balatonkeneséig hiszen ez a
nap a levezetésről szólt. A rekkenő
hőségben alig vártuk, hogy megmártózhassunk a Balaton hűs hullámaiban a kenesei szabadstrandon. A közös ebéd egy nagyon
jó hangulatú kerti parti volt a Feil
család árnyas diófái alatt. A délutáni órákban értünk Almádiba,
majd este a játékra verbuválódott
csapatok még kreatív zsíroskenyereket alkottak. Az est programja
„Ki mit tud?”-dal és díjkiosztóval
zárult. Ma reggel pedig elérzékenyülve búcsúztunk egymástól. Jövőre jubilálunk, mert a 10. következik!
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Valósággal kikövezett úton
Czibuláné Mayer Szilvia | Fotó: internet, Fricz Anita

Sok emléket az illatok határoznak meg. Az óvodai menza az egyedüllétét, az eső utáni föld a gombászást, az ázott kutya szőre a sétát egy őszi erdőben. Valahogy már előzőleg tudtam, hogy nehéz lesz
ezekre a helyekre elmenni, de leginkább eljönnöm onnan. Viszont ha behunyjuk szemünket, az nem
megoldás. Szaporodnak, menhelyeik telt házasak, ami több mint félmillió áldozat évente. Máshol e kultúrában egyértelmű az ivartalanítás, nálunk csak a mikrochippel való ellátás kötelező. Pedig volt szó
ebadóról is, mely alól az ivartalanított, befogadott, törzskönyvezett magyar fajták és a munkakutyák
kivételt képezhetnének. Tudták, hogy némely kistestű kutya már 6-7 hónaposan ivarérett? A védelmet
az ivartalanítás jelentené, de talán elindulunk egy humánusabb úton kevesebb gazdátlan ebbel és több
felelős emberrel, mert feltétel nélküli szeretete irigylésre méltó, amit az emberek többsége nem tudhat
magáénak. De e történet egyelőre többszereplős nálunk Pakson is, legyen a helyszín a paksi gyepmesteri telep, a menhely vagy egy újrakezdés lehetősége, ami biztos, az az együttműködés. Sorba látogatva
ezeket az út kezdete – vagy vége? – elgondolkodtató.
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Kutyabaj
Júliustól tanfolyamhoz kötötték
a kutyatartást, de sajnos nem nálunk, hanem a szomszédos osztrákoknál, pedig már az iskolában is
tanítani lehetne a velük való bánásmódot. Itthon a legfeketébb
napok a szilveszter és az újév napja nekik, ilyenkor több százan szöknek el a megszokott környezetből.
Pedig a gazda köteles gondoskodni állata biztonságáról, ellenkező
esetben felelősségre vonható a
kóborló (közterületre tévedt) állat
által okozott balesetért. Kötelező viszont a mikrochip beültetése,
mert az elkóborolt kutyák 40%-a
soha nem jut vissza az eredeti gazdához. Eltűnés esetén elsőként
az állatorvosunknál kell jelenteni
chipszámukat, azután szólni kell a
gyepmesternek vagy a helyi menhelynek, ahonnan is az ebek 90%-a
szintén nem kerül haza, leginkább,
mert nem is keresik őket. De merre
is vezet az útja egy talált négylábúnak?

Bizonytalan, mint a kutya
vacsorája
A gazdátlan kutyák és a nem beazonosíthatóak szerencsés esetben egy menhelyre kerülnek, ahol
gondozzák, és új családot keresnek számukra. De többségüknek
az utcáról egyenesen a gyepmesteri telepekre vezet az út, ahol 14
nap után altathatóak. Ez utóbbit
önkormányzatok vagy velük szerződő vállalkozók üzemeltetik, fő
feladatuk a kóbor ebek begyűjtése. A chippel rendelkező kutyák
gazdáit értesítik a befogásról, azt
követően kiválthatják kedvencüket, de itt néhány kivétellel altatnak a kötelező két hét után, de
legkésőbb, ha a férőhelyek betel-

nek. E telepek halálsorain várakozó kutyáknak nem sok esélyük van
a kijutásra, ugyan vannak állatvédő
szervezetek, akik az ő mentésükkel
is foglalkoznak, ilyen szervezet vagyunk mi is – mesélte a több fronton is tevékenykedő Macs-Eb Remény Egyesülettől Juhász Heni,
hogyan is alakul egy elveszett ku-

tya sorsa. Ők egy vidéki gyepmesteri telepet mentenek, így gazdásítanak, sőt menhelyek segítségét
is kérik versenyt futva az idővel.
Sok gyepmesteri telep van, ahol
az állatok egyáltalán nem kapnak
lehetőséget a menekülésre, vagy
azért, mert nincs olyan szervezet
a közelben, aki fel tudná vállalni,
vagy azért, mert nem engedik be
az állatvédőket – vélekedett szomorúan. Szerencsére Pakson az
átlagnál jobb a helyzet, lássuk,
miért.

Igenis kutyába veszik őket
„2013. január 1-jétől a 4 hónapos
életkort elért kutyák már csak mikrochippel megjelölve tarthatók”
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– erősített meg Rauh Konrád, a
paksi gyepmesteri telep vezetője. Ha nincs bennük ilyen, maradnak náluk (Paks, Kölesdi út 46.), és
a kötelező letöltött két hét után
– közben – megérkeznek a Paksi
Angyalok is. Sajnos, Konrádéknak
csak tíz ketrecük van, viszont amióta Anitáék segítik munkájukat, ott
még kutya nem volt altatva. Ha
14 nap helyett pár hónapot kell a
gyepin lenniük, összefogással mindig mindenkinek találtak gazdát.
Az önkormányzattól fix összeg van
a telep ellátására, ahogy Konrád
a fizetést is onnan kapja, de legutóbb egy parvovírust is garantáltan elpusztító tisztítóberendezés
vásárlására is kaptak anyagi segítséget, tehát jó a kapcsolatuk.
Fogadtak már örökbe kutyát? Felemelő dolog mindahányszor, mert
egy talált kutya soha nem felejt.
De hogy mi lenne a végső megoldás? „Természetesen az, ha minden gazda kötelezően ivartalanítana”– hangzott Konrád válasza.

Kutyamentő Angyalok
A Paksi Angyalok jó néhány főből
álló baráti társaság, akik a paksi
gyepmesteri telep kutyáinak és a
paksi menhelynek is igyekeznek
besegíteni – mesélte Fricz Anita, a
csapat alapítója. Fiatal, lendületes
önkéntesek, akik munka után ellátják az ottani állatokat. A Mancsos
Segítőtársak Alapítvány égisze
alatt dolgoznak, és hozzájuk tartozik a paksi Tescóban elhelyezett
adománygyűjtő doboz.
Anitáék próbálják örökbe adni a
kutyákat, chipleolvasás, állapotfelmérés, ivartalanítás, veszettség
elleni és egyéb oltások, szívféreg
ellenőrzése után. Kölykök szintén
csakis ivartalanítási kötelezettséggel mehetnek el tőlük, mely
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lehet a gazda költsége is, bár a
Szekszárdi Központi Állatkórházban és Pakson is kaptak már állatorvosi segítséget. Az Angyalok
négy kennelt rakhattak le a paksi gyepin, vagyis a DC Dunakom
területén, ahol további együttműködésüket annak igazgatója,
Sárosi József is megerősítette.
Anita kiemelte, a megunt kutyákat
nem veszik át a gyepin, és a gyepmesteri telepről csakis az eredeti
gazdi tulajdonjog-igazolással hozhatja el a kutyáját, ami azt jelenti, hogy kizárólag oltási könyvvel.
A magyar jogszabályok szerint az
oltási könyv érvényes veszettségoltással igazolja a tulajdonjogot,
tehát nem a tanúk, nem a kutya.
2013 óta eb csakis transzponderrel jelölten cserélhet gazdát, így
a veszettség elleni oltás kizárólag
chippel megjelölt kutyának adható be, amit jogszabály ír elő.

személyben a paksi menhely. Két
mankóval a hóna alatt fogadott,
sokáig tartott, mire kiért elém.
A Váczikai Cerbeus egy 20 éves
alapítvány, jelenleg több mint 280
kutyával a telepen, ahol Erzsike a
szukák 98%-át ivartalanította, és
minden idekerült kutyába chipet
rakatott. Udvarra, kikötésre kutyát nem adott ki soha, hajnalban
kel, de félre ne értsen senki, nem
panaszként hangzott el mindez,
inkább elkeseredettségében pityeredett el, mert a férje is elhunyt
4 éve, aki rengeteget segített. Némelyek családoktól kerültek ide,
és nem értik a változás miértjét,
de Anitáékkal voltak már közös
programjaik, ők a menhely kutyáit
is ajánlják befogadó gazdákhoz,
bár egyelőre inkább fiatalokat és
apróbbakat. S hogy a menhely
miből él? Az adó 1%-ából, de az
a pár millió forint évente nagyon

kevés, az eltelt évtizedek alatt alkalmi vagy többé-kevésbé állandó
szponzorok, állatbarátok segítségével sikerült kialakítani, apránként építgetni a menhelyet. Többször említette, hogy felette is eljárt
az idő, de helyhiány miatt itt még
nem kellett 24 éve állatot altatni. Ő ugyanis szereti, ha megöregednek vele kutyái. Volt olyan eb,
amit hatszor adott oda, de az nem
evett, ivott a „vendégségben”, így
mindig visszakerült hozzá, mint Picúr is, aki ottlétemkor csakis hozzá
bújt. Több ezer kutyát sikerült jó
gazdához eljuttatnia, ez ad erőt a
mindennapi gondok leküzdéseihez, és a paksi piaci állatboltban
adakozhatunk étellel a menhelynek. Volt olyan esete is – mesélte
Erzsike csillogó szemmel –, ahol a
gazdásított kutya még a tengerre
is eljutott. A szívének határt kéne
valahol szabni, mert a hely szűkös.

megtalálásakor

most

Kutyarossz dolgok után
hűség és türelem
„Én itt élek, itt érzem jól magam,
de már nem sokáig tart, nagyon
fáradt vagyok” – mesélt Gál Tiborné, Erzsike, aki maga szinte egy
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De ki dönthetné el, kit, hogyan és
miért ne?
A menhelyet jelző táblákat folyamatosan leszedik, hiába rakják ki
újra, valószínű nem kívánt az ottlétük, ami részben érthető. A megoldás jön, mert tudomásul kell venni,
hogy szükség van menhelyre, és
talán fejben is ébredezik már egy
új generáció, akik máshogy gondol(/s)kodnak róluk otthon. Utolsó
kérdésemnél, hogy mi lenne, ha
holnaptól nem tudná ellátni őket, a
csend hangosabb volt mindennél.

Kutyajó hely – megoldás
már készülőben
Bana János, a paksi önkormányzat
alpolgármestere személyesen is segített már a menhelynek, de ez már

nem elég, az önkormányzat régóta
látja. A konkrétumok is ebbe az
irányba mutatnak, hiszen egy hos�szú útnak a közepén vannak azzal,
hogy mára megvan az új hely telke.
Többkörös lakossági tiltakozás miatt csak Pakstól 5 km-re, Tengelic
irányában kezdődhettek el a munkálatok – avatott be. Az előkészítést megkezdték, a szerződést már
megkötötték a telek bekerítésére,
megfelelő betonalapra helyezve
annak jövőjét. Befelé hajló kerítéssel tervezték, hogy a kutyák ne
járhassanak ki onnan. A kiviteli terv
költségei egyelőre hatalmasak, így
nem vállalható, de folyamatosan
tárgyalnak, mert a végső cél a kutyák mielőbbi áttelepítése. Igaz a
tervezett menhely csak közel 200
férőhelyes lesz, de nagyobb és ké-
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nyelmesebb feltételekkel. Elmondta, hogy az önkormányzat célja a
méltatlan helyzet megoldása, de
hiába partner ebben a város évek
óta, nehéz a haladás, mert nem
minden esetben tudják biztosítani
az előrejutás mértékét.
Elindult Vácikára az anyagi segítség a veszettség elleni oltással
kapcsolatban is, az általános járványügyi helyzet miatt támogatják
annak beadását, és már elkülönítették az erre vonatkozó összeget.
S hogy miért nem segítenek közmunkások jelenleg? Sajnos sokan
félnek a kutyáktól, számos esetben megpróbálták már, válaszolta János. Várjuk a közeljövőt, mert
egy igényes, emberhez és állathoz
méltó, biztonságos menhellyel
gazdagodik a város.
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Járatlan utakon
Keresztes Júlia | Fotó: internet

Véget ért a nyár, a szabadság, úgy tűnik, sosem jön el a következő. Pedig még emlékezünk: pihenésünket
már hónapokkal ezelőtt tervezni kezdtük, szervezni párunkkal, családdal vagy akár kisebb-nagyobb baráti társasággal közösen. Próbáltuk az igényeinknek leginkább megfelelő úti célt, szállást és programokat megtalálni. Mi lenne, ha jövő nyárra már másként készülnénk, akár most elkezdve? Ha az is szempont
lenne, mennyire környezettudatos a nyaralás?
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Miért kell szót ejtenünk a
fenntartható utazásról?
Egyes amerikai felmérések szerint
a légi közlekedés forgalma globális szinten 2003 óta több mint kétszeresére nőtt. Ráadásul ez az az
ágazat, amit nehéz fenntarthatóvá
tenni, mivel nem találták még fel
az elektromos repülőket. Mekkora
kárt okozunk azzal, ha családunkkal
egy repülőjáratra váltunk jegyet?
Nagyot. Két amerikai tudós vizsgálatai szerint közvetlen kapcsolat
van a repülőgépek által történő
karbonkibocsátás és az északi-sarki jég felgyorsult olvadása között.
Számításaik alapján egyetlen utas
kb. 4000 km-es repülése során an�nyi karbonkibocsátás keletkezik,
ami közel 3 négyzetméter nyári
jégtakaró olvadásának feleltethető meg. Tehát ha egyszer oda-vis�sza repülünk például Budapestről
Madridba, akkor ennyi jégtakarónak mondhatunk búcsút. Másrészt:
tízszer több ember veszíti életét a
repülőgépek okozta légszennyezés miatt, mint a légikatasztrófák
következtében.
Nem jobb a helyzet a vízi közlekedéssel sem. A nagy óceánjáró
luxushajóknak utasokra és távolságra lebontva kb. négyszer annyi
a károsanyag-kibocsátásuk, mint
a repülőgépeknek. Arról nem is
beszélve, hogy a fedélzeten a motorok működtetéséhez szükséges
fűtőolaj miatt annyira szennyezett
a levegő, mint a világ legszennyezettebb városaiban, pl. Pekingben
vagy Santiago de Chilében.
A gépjárművekkel történő közlekedésről is kimutatták annak súlyos
következményeit: ugyanis az autók, autóbuszok, motorkerékpárok
károsanyag-kibocsátása növeli a
légkörben az üvegházhatású gázok
koncentrációját. A légszennyezés

következtében pedig emelkedik a
daganatos, szív-érrendszeri, légzőszervi megbetegedések, születési
rendellenességek száma.
Hangsúlyozom, ezek amerikai adatok alapján történt számítások, ám
a probléma jelentőségét, fontosságát kellően alátámasztják.

Környezettudatos nyaralás
Vajon az lehet a megoldás, hogy
otthon maradunk? Nem feltétlenül.
Ezzel a cikkel arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy utazás közben
is ügyeljünk a természeti környezet
és az erőforrásaink védelmére. Ehhez a célkitűzéshez ad lehetőséget
a környezettudatos utazás.

A fenntartható utazás, az ökoturizmus fő célja a természet megfigyelése, megóvása. Ennek érdekében a környezettudatos utazó a
minimálisra csökkenti a természeti,
társadalmi, kulturális környezetre
irányuló káros hatásokat.
Ha „zöldszempontok” szerint kívánjuk az utazásunkat megtervezni, figyelembe kell vennünk azt,
hogy lakóhelyünkhöz közeli, bel-
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földi utazást szervezzünk, vagy egy
szomszédos országba látogassunk
el. Érdemes elgondolkodni az alternatív utazási lehetőségeken, és
kerékpárral vagy vonattal útnak indulni. Ha figyelünk a hazai értékekre, a fenntartható gondolkodással
támogathatjuk helyi közösségek
társadalmi, gazdasági jólétét, tehát vidékfejlesztő tevékenység is
lehet egyben. A szállásadás, túravezetés, tárlatvezetés, hagyományőrző foglalkozások sok ember számára megélhetést biztosítanak.
Viszont távoli, légi úton megközelíthető ország meglátogatása
esetén is létezik környezetbarát
megoldás, ugyanis a légitársaság
felajánlhatja a szén-dioxid-kibocsátás kompenzációját. Ez azt jelenti, hogy a repülőjegyet olyan
meghatározott felárral vásároljuk,
amely összeget a légitársaság különféle környezetvédő szervezeteknek utal tovább.
A turisztikai szolgáltatók is egyre
inkább kezdik felismerni az utazóközönség „zöldigényeit”, ezért
egyre több változatos, fenntartható, környezettudatos szolgáltatással lehet találkozni.
Hazánkban például ilyen lehet az
1993-ben indult „Zöld Szálloda”
kezdeményezés. 1994-től kezdve
2 évente írnak ki pályázatokat szigorú feltételekkel az energia- és
víztakarékosság, a hulladékkezelés,
hulladékcsökkentés és újrahasznosítás jegyében. A pályázat kezdeményezői ugyanis úgy vélik, hogy
a szállodák vagy a szállodaláncok
sokat tudnak tenni a fenntarthatóságért az említett takarékossági
feltételek mellett a környezetkímélő tisztítószerek felhasználásával, a
legionella elleni védekezéssel, zajés rezgésvédelemmel vagy a helyi
vállalkozásoktól, termelőktől történő árubeszerzéssel.
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A legutolsó, 2018-as pályáztatás
során a szervezők kiemelkedő részvételi arányt tapasztaltak nemcsak
a szállodaláncok, hanem az egyéni
szállodák között is, tehát elmondhatjuk, hogy a turisztikai szolgáltatók ilyen téren is igyekeznek kiszolgálni a környezettudatos vendégek
igényeit. A kezdeményezéshez csatlakozott szállodák és éttermek listáját a www.hah.hu oldalon lehet
megtekinteni.

„Zöldnyaralás” a
gyakorlatban
Utazási szokásaikról kérdeztem az
embereket. Mindannyian egyetértettek a megkérdezettek közül abban, hogy a fenntarthatóság szemlélete az utazásaikat is befolyásolja.
Közös volt bennük, hogy az úti cél
és környékén is szelektíven gyűjtik
a szemetet, vásárláskor visznek magukkal saját bevásárlószatyrot és
saját kulacsot, családi vállalkozások

által működtetett szállásokat választanak, amelyek család- és állatbarátok.
Berek Gabriella kiemelte, hogy „fontos szempont a szállás kiválasztásánál, hogy illeszkedjen a környezetbe, kevés változtatást végezzenek
a tájon. Külföldi utazásnál busszal
utazunk. Ez azért is jó, mert új barátságokat köthetünk a velünk együtt
nyaralókkal. A szállást és a környező látnivalókat szívesen fedezzük fel
sétálva vagy kerékpárral. Szerintem
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úgy tudunk olyan eldugott, igazi
gyöngyszemeket felfedezni, hogy
a helyiektől megkérdezzük, szerintük mit érdemes felkeresni. Ez lehet olyan helyszín, amelyet egyetlen
prospektusban sem lehet megtalálni, és pont ez adja az egésznek a varázsát.”
Kis László is szívesen részt venne
egy teljesen fenntartható utazáson:
„Inkább belföldi útra mennék, de az
akkor teljesen fenntartható legyen.
Sajnos még nem találkoztam ilyen

utazási hirdetéssel, pedig örömmel
kipróbálnám a családommal.
Pámer Gábor a kerékpározás híve:
„Nyaraláskor reggel felpattanok a
biciklire, és megyek, amerre az út
visz, ha lehet, akár 260 km-t is eltekerek. Este pedig otthon leszállok
róla. Ha messzebbre megyek, akkor a kocsiba berakom a két biciklit
meg a többi holmit, és így indulok
el. Viszont a megérkezés után csakis
kerékpárral járom körbe a környéket.

Kezdő tippek a fenntartható
nyaraláshoz:
–– Ne vegyünk felesleges szuvenírt!
Gondoljuk végig, valóban szükségünk van arra a termékre?
–– Kerüljük az egyszer használatos
termékek (pl. PET-palack, műanyag
szatyrok…) használatát az utazás alatt
is!
–– Keressük az adott régió sajátosságait! Ezzel csökkenthetjük a szállítási
költségeket, támogathatjuk a helyi
közösségeket, és jobban megismerhetjük az adott régiót.
–– Közlekedjünk környezetbarát módon! A túra, séta, evezés, biciklizés
sokkal egészségesebb.
–– Próbáljuk ki a kempingezést!
–– Felelősen használjuk fel erőforrásainkat! Attól, hogy a nyaralás alatt

nem mi fizetjük a rezsit, nem kell feleslegesen a vizet folyatni vagy a klímát járatni.
–– Tudatosan keressük a zöldszálláshelyeket, vendéglőket!
–– Használjuk az e-belépőjegyeket!
A kevesebb szeméttel a fákat is óvjuk.
–– Ellenőrizzük a naptejünket, ártalmas-e a vízi élővilágra!
–– Az utazás alatt is gyűjtsük szelektíven a hulladékot!
–– Csomagoljunk kevesebb ruhát az
útra! Minél könnyebb a bőrönd, annál
kevesebb energia kell a szállításához.
–– Vigyünk magunkkal kulacsot! Sok
étteremben, kávézóban ingyen megtöltik.
–– Ha mégis vendéglátó egységben
rendeljük frissítőnket, akkor kérjük
szívószál nélkül!
A fenti tanácsok közül természetesen nem fontos azonnal az összeset
betartanunk utazásunk idején. Fokozatosan vezessük be őket, akár a
mindennapjainkba is! Nem kell aggódnunk, hogyha néha becsúszik
egy-egy „tiltólistás” dolog. A fő az,
hogy kezdjük el a változást! Ha csak
apránként is, de már az is sokat számít. Beszéljünk másoknak is változtatásainkról, tapasztalatainkról, hogy
jó példát mutassunk! Járjunk nyitott
szemmel! Válasszunk felelősen!
Forrás: divany.hu, Joy, kepmas.hu
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Kontroll alatt
Váczi Gergő | Fotó: Magellán
A légi forgalom folyamatosan növekszik. 2018-ban a fennállása óta először, több mint egymillió repülőgép biztonságos közlekedését segítette a HungaroControl. A társaság felelős a Magyarországra be-,
illetve kilépő gépek légi forgalmi irányításáért, valamint a repülőtérre való leszállás és az onnan történő
felszállás koordinálásáért. A magyar légi forgalmi irányítók – túlzás nélkül állíthatjuk – a világ élvonalába
tartoznak. A légi forgalom növekedéséből fakadóan egyre több és több irányítóra van, lenne szükség.
Irányító azonban nem lehet akárki. Rendkívül komoly felvételi rendszeren kell átesniük, majd egy kétéves kiképzésen kell részt venniük, mire szakszolgálati engedélyt szereznek. De ne rohanjunk ennyire
előre…

Az irányító irányít…
„Hello, good day…” Egy „szokásos” beköszönés a légi forgalmi
irányítóktól. Ők azok, akik számunkra láthatatlanul végzik munkájukat. Naponta döntések ezreit
hozzák meg. Döntéseket, amelyeken emberek élete múlik. Egyetlen
hiba ugyanis akár végzetes tragé-

diába is torkolhat. Győrei Tamás
így foglalta össze a munkája szépségét. „Számomra izgalmas az a
tudat, hogy napi szinten több százezer ember életéért felelhetek.”
Gergely Csaba szerint az irányítói
munka szépségét a változatosság
adja. „Ezt a munkát nem lehet
unalomból, mellékesen végezni,
aki itt dolgozik, mindenki szere-

ti a munkáját.” Az úriemberekkel
hamarosan jobban is megismerkedünk, de előtte látogassunk el arra
a helyre, ami elsőkét jut eszünkbe,
ha a reptérre gondolunk.
A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren vagyunk, azon belül is a
repülőtér és a légi forgalmi irányítás jelképének számító toronyban.
Az előbb „megismert” Gergely
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Csaba is itt teljesít szolgálatot.
„Innen irányítjuk a Budapest Liszt
Ferenc Nemzetközi Repülőtér légijármű-forgalmát, tehát a le-fel
szálló gépeket és ezeknek a repülőgépeknek a földi mozgását
is.” A távolkörzeti irányítás, tehát
a magyar légtér felett átrepülő repülők koordinálása nem itt, hanem
a HungaroControl székházában
található úgynevezett ANS 3-ban
zajlik. A szolgálatot természetesen
mindenhol 24 órában látják el a
szakemberek, 12-12 órás leosztásban. A toronyban egy műszakban
három irányító és egy supervisor
vesz részt. „Gurítóirányító munkahely mellett állunk, az ő feladata és
felelőssége a légi járművek hajtóműindításának és gurulásának az
engedélyezése.” A fel- és leszállási
engedélyt pedig csak a tornyos
irányító adhatja ki.
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forgalmi irányító. Ő egyike azon
keveseknek, akik felvételt nyertek
a légi forgalmi irányítói képzésre.
A HungaroControl székházában
kapott helyet az Entry Point Cent-

egy olyan szintetikus légtérben,
szintetikus repülőtéren, ami rendelkezik az összes olyan tulajdonsággal, amin lehet gyakorolni a toronyirányító munkát.” A szimulátor

ral (EPC) nemzetközi légi navigációs akadémia. Évente mintegy
4-500 jelentkező közül választják
ki a legjobbakat. Egy évben ös�szesen 20 embert, akik többi között egy a szimulátorban tanulják
meg a szakma alapjait. Erről már
Menráth Gábor, az EPC szakmai
vezetője beszélt. „Nem létező repülőtéren gyakorolnak, hanem

azért is hasznos, hiszen egy gombnyomással lehet váratlan szituációt
teremteni vagy éppen megváltoztatni az időjárási viszonyokat. „Az
előbb eső esett, most havazás
van, és ha elég ideig néznénk, akkor látnánk, hogy kezd fehéredni
a táj is.” Ami azért fontos, hiszen
a valós életben az ilyen időjárási
körülménynél az irányító feladata

A torony
A toronyban az egyik legfontosabb a csapatmunka. Az irányítók
egymásra vannak utalva, és persze
saját különleges képességeikre.
Azok ugyanis alapfeltételei annak, hogy valakiből irányító váljék.
„Gyors döntéshozás, helyzetfelismerés, proaktív gondolkodás, tehát el kell tudni képzelni, hogy mi
fog történni 2-3-5-10 perc múlva.”
Ebből a néhány mondatból is érezhető, hogy elképesztően komplex
gondolkodást igényel ez a hivatás.
Pestiesen szólva „fejben ott kell
lenni”.

Kiképzés
„Skandinavian 9004…” Péter Rafael Richárd éppen angolul beszél
egy leszállásra készülő gép pilótájához. A magabiztos és határozott
fiatalember azonban még nem légi
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a futópálya, valamint a gurulóutak
tisztíttatása és a repülők rosszabb
fékhatásának figyelembevétele.
A szakma szépségét mindenki másképp fogalmazza meg.
Az érett irányítók a sokszínűségben találják meg az izgalmat és
abban, hogy mindig alkalmazkodni kell tudni az adott helyzethez.
A fiatal hallgató Rafael ezt kicsit
másképp írja le. „A szépsége az,
hogy ott magasan ülünk a repülőtéren, és gyakorlatilag mindent látunk, nagyjából ez mindent elárul,
és hát ugye ott van a repülőgép.
Szóval az meg király.” Ő egy felhívásra jelentkezett. Ebben az irányítói hivatásra hívták fel a figyelmet.
Jelentkezett, és sikeresen teljesítette a többlépcsős felvételit. Azóta minden pillanatát a tanulásnak szenteli. „Minden nap valóra
vált álom, egyszerűen fantasztikus. Reggel úgy kelek, hogy ez az,
mehetünk, lehet repülőgépekkel
foglalkozni, tanulni róla, és ugyan-

úgy várom a másnapot is Egyszerűen minden nap egyre jobb ilyen
szempontból.” A hallgatóknak
nincs könnyű dolguk. Hosszú tanulási fázison mennek keresztül, míg
megkaphatják a szakszolgálati en-

gedélyüket, és tényleges irányítók
lehetnek. Menráth Gábor kiemelte, hogy a képzés első része itt az
EPC-ben történik. „Ez körülbelül
kilenc hónapig tart, majd utána
folytatja a HungaroControlnál az
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úgynevezett átmeneti képzéssel
és a munkahelyi képzéssel.” Ami
már azt jelent, hogy a diák élesben
kommunikálhat a légi járművek pilótáival, természetesen még oktató felügyelete mellett.

Fuss a pihenésért…
Az irányítói munka érthető módon
nagyon sokat kivesz az emberből.
Szellemileg és fizikailag is megterhelő, hiszen döntéseiken emberek
élete múlhat. Ezért a cég mindent
megtesz annak érdekében, hogy
dolgozóinak a legmagasabb szintű és színvonalú munkahelyet teremtse meg. Így a biliárdasztal, a
pihenő-, relaxálóhelyiség, az internetsziget vagy éppen az edzőterem teljesen megszokott és elvárt
kiegészítői a székháznak. Győrei
Tamás éppen a súlyzókat emelgeti, az egyébként bármely profi
testépítőterem felszereltségével
ellátott gymben. „A 12 órás műszakban kötelező pihennünk. Dolgozhatunk egyben három órát,
utána kötelezően pihenőidőben
kell részt vennünk. Ennek az időtartalma 45 perctől akár három óra is
lehet.” A pihenés nélkülözhetetlen.
A szolgálat közben ugyanis az irányító folyamatos koncentrációban
van. „Ez olyan szinten kimeríti az
embert mentálisan, hogy rákényszerül a pihenőidőre. És fontos az,
hogy szellemileg is regenerálódjunk, valamint fizikálisan is.”

Éles játék
„Na??? Jézus Máriám…!!! Senki
ne akarjon repülni, ha én irányítok!” Ezeket a mondatokat én ejtettem ki a számon. Egy memóriafeladatban nem teljesítettem
túl jól. Az úgynevezett Airbility
telefonos alkalmazás persze nem
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csak egy egyszerű játék. A légi
forgalmi irányítói munkához szükséges készségeket méri. Petrik
Emese, aki a toborzásért felelős
csoport tagja éppen az applikáció részleteit ismerteti. „Például
tesztelhetjük rajta a memóriánkat,
igyekezhetünk repülőgépeket leszállítani a futópályára, illetve kereshetünk kakukktojásokat is.” Ebben a játékban kiköszörülhettem
a csorbát és bizonyíthattam. „Ez
azért sokkal jobban megy, mint a
memória… Látod, szuper vagy.”

hogy felvételt nyerjen az illető.
Különböző készségteszteket kell
elvégezni, majd pszichológiai alkalmassági vizsgálat következik.
„Illetve, ami talán a legizgalmasabb és legérdekesebb, az az irányítókkal együtt végzett úgynevezett assessment center, ahol egy
napig figyeljük, vizsgáljuk a jelentkezőinket.” Ha pedig minden sikerül, akkor kezdheti a kiképzést, ami
átlagosan kettő évig tart.
Légi forgalmi irányítónak lenni
tehát igazán különleges dolog.

Emese elismerő szavai jólesnek,
bár azt be kell látnom, hogy irányítónak nem lennék alkalmas.
A feladatokért egyébként pontokat lehet kapni, ami pedig fontos
a cég számára is. „A legjobb eredményt elérő jelentkezőket utána
behívjuk ide hozzánk, és ők meg
tudják nézni, hogy mit is csinálnak
a légi forgalmi irányítók.” Aki pedig kedvet kap, az jelentkezhet.
Mindössze érettségi és középfokú
angol nyelvvizsga szükséges hozzá. De ez persze nem elég ahhoz,

Nagyon kevesek alkalmasak rá.
Átlagon felüli memória, térlátás,
monotóniatűrés, problémamegoldó képesség szükségeltetik
hozzá. Mindezek nélkülözhetetlen
készségek. Az irányítók ugyanis
mindennap emberek százezreinek
életéről döntenek. Itt a hiba lehetősége kizárt, az ugyanis könnyen
tragédiához vezethet. Azonban mi
megnyugodhatunk, hiszen ahogy
az elején erre utaltam, a magyar
légteret bizonyítottan a világ legjobb irányítói felügyelik.
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A környezetvédelem menő!
Dicsérdi Liza, Kocsis Márk | Fotó: internet

Amazónia lángokban, a jégsapkák pedig olvadnak. Ez már lerágott csont – gondoljuk, de ha
igazán az lenne, nem kéne róla
beszélni. Évek óta kongatják a
vészharangot, és túl kevesen vannak azok, akik meghallják. Szeretném végre azt tapasztalni, hogy
a faluban, ahol élek, nincs tele az
út széle olyan gyorséttermes csomagolóanyagokkal, amelyek 40
km-es körzetben nem találhatóak
meg. De kérdezem én, mit ártott
az a hulladék azoknak a kedves
utasoknak, akik ilyen szomorú, bár
magányosnak nem mondható sorsot szántak neki. Nem kéne, hogy
így legyen. Nincs B bolygó, és csak
egyszer ronthatjuk el.
Valóban megéri tönkretenni a természetet csak azért, hogy élelmezni tudjuk a kielégíthetetlen
társadalmunkat? Gondoljunk csak
a sok elpazarolt élelmiszerre, amit
az alacsony árnak köszönhetően
megvásároltunk, de valójában teljesen szükségtelen volt számunkra. Biztosan nélkülözhetetlen az
emberi szervezetnek, hogy a hét
szinte minden napján kerüljön hús
az asztalra? Ha csökkentenénk
a hús- és tejfogyasztást, azzal a
mezőgazdasági területek körülbelül 83%-át kímélnénk meg a teljes felhasználástól. Tim Searchinger elmondása szerint, „ha a mai
rendszerrel megpróbálnánk megtermelni minden élelmet, amire
2050-ben szükségünk lesz, a világnak meg kellene változtatnia a

megmaradt erdők többségét, ami
miatt a mezőgazdaság önmagában körülbelül kétszer annyi kibocsátást eredményezne, amennyi
az emberi tevékenységből engedélyezett.”
Ha már úgy döntünk, hogy környezettudatos életmódra váltunk, fontos, hogy tájékozottak legyünk a
hulladékgazdálkodásban is. Sajnos
nem elég, ha szelektíven gyűjtjük
a szemetet, vannak dolgok, amiket
legnagyobb igyekezetünk ellenére
sem lehet újrahasznosítani.
A mindennapokban nagyon hasznosak, a környezetre viszont igen
károsak azok a kis felragasztható
papírcetlik, amelyekre jó barátként
tekintünk az iskolában és a munkahelyünkön. Mindez köszönhető
egy ragasztócsíknak, amellyel a
feldolgozóközpontok nem igazán
tudnak mit kezdeni. De termé-

szetesen nem ez az egyetlen, ami
jobb, ha inkább nem kerül a kezünkbe. Mind tudjuk, hogy a chips
fogyasztás nem fér bele az egészséges életmódunkba, és mi több,
a szennyeződéssel teli zacskókat
még újrahasznosítani sem lehet a
konyhakész salátástasakokhoz hasonlóan. Tehát mielőtt bármelyiket is levennénk a boltok polcairól,
gondoljuk át, milyen jobb alternatívát választhatunk.
És most?
A közösségi oldalon megosztott
képekből ítélve azt mondhatjuk,
hogy a környezetvédelem tényleg
menő. A probléma ezzel csak az,
hogy lájkokkal nem csökken a globális felmelegedés, és az út szélén
lévő hulladék sem szedi fel magát
attól, hogy készítünk róla egy fényképet. Ehelyett inkább tedd le a
telefont, és cselekedj!
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Környezetvédelem Pakson is
Kapitány a hajónaplónak, földi idő 2019.
2019, ami azt jelenti, hogy a 2000-es évek gyerekei most
kamaszodnak, járnak középiskolába, felsőoktatásba, és
jobb esetben nemhogy 2050-ben, de ’70-ben vagy akár
’80-ban is élni fognak (fogunk). Továbbmegyek, statisztikákat megnézve 2030 előtt nem fog gyerekünk születni,
ami az jelenti, 2050 körül küldjük majd őket egyetemre…
khm… küldenénk, mivel 2050-re nemcsak az emberiség,
de a Föld nevű bolygó pusztulását is jósolják.
Gondolkozz globálisan, cselekedj lokálisan – égett belém
földrajztanárom mondata. Mit is jelent ez a paksi hétköznapokban? Számos akcióval tehetünk a jövőnkért, és Pakson, úgy vélem, egy jó útra kezdünk rátérni, a teljesség
igénye nélkül néhány gondolat:
Ezt gyűjtsétek, ne a like-okat – ez egy civil kezdeményezés, amelynek már a második alkalma is lement, és
nagyon sok szemetet sikerült összegyűjteni. Sokkoló
mennyiség… A mások által otthagyott mocskot szedtük
össze, nincs ezen mit szépíteni, és nem akarok túl radikálisnak tűnni, de szórja szét otthon a nappalijában, és nézzük, meddig hagyja ott az ilyen. Első alkalommal a régi
vasútállomást, másodjára pedig a pályaudvarnál lévő Duna-parti szakaszt tisztítottak ki a civil önkéntesek. Az eseményeket a Facebookon hirdetik, érdemes követni, én
bízom benne, hogy lesz még ilyen akció.
Másik fontos akció a faültetés. Pakson is működik az életfaültetési program, amelyet minden kisgyerekes szülőnek ajánlok, akinek módjában áll, de emellett ne feledjük
az országos civil kezdeményezéseket sem. A faültetési
programnak híve vagyok én is, bár nem lesz nagy szám,

Hogyan mentsd meg a földet 5 lépésben:
1. Tervezz! – Használj bevásárlólistát, és pontosan
tartsd számon, miből mennyit tartasz otthon, ezzel elkerülve a pazarlást. Pluszpont, ha mindezt környezettudatosan teszed, műanyag zacskók használata nélkül.
2. Nézd meg, mit támogatsz! – Itt elsősorban a pálmaolaj használatára hívnám fel a figyelmet. Ha már a termelők figyelmen kívül hagyják a környezeti szempontokat, legalább a vásárlók legyenek körültekintőek.
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de az eltelt 5 évben 40 fát ültettünk el bizakodva, hogy
majd sokan teszik ezt, és nem fulladunk meg olyan hamar.
Amennyire tehetjük, hagyjuk el a műanyagot, legyen tudatosabb a vásárlásunk. Gondolok itt arra, hogy a műanyag helyett használhatunk vászontáskákat. Pakson már
erre is számos példát láthatunk.
Nem feledkezhetünk meg a tudatos közlekedésről sem,
ahová módunkban áll, menjünk tömegközlekedéssel

vagy kerékpárral, vagy kérjünk elektromos taxit.
Sorolhatnám még, pl.: komposztálás, tudatos vízgazdálkodás, vegyszermentes életmód…, de néhányat kiemelve szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy mi is szeretnénk ezen a bolygón megöregedni, és azt is, ha nemcsak
mi, hanem az eljövendő nemzedékek sem egy felperzselt
bolygóra születnének.

3. Zöldség- és gyümölcstermesztés otthon? – Meglepő ez milyen apró helyen megvalósítható, és hogy
mennyi szívességet teszel vele a bolygónak és saját
magadnak egyaránt.
4. Csapvíz – Használjuk ki az iható vizünket, és ha tehetjük, kerüljük el a palackozott formát.
5. Mutass példát! – Nem baj, ha mások látják rajtad,
mennyire környezettudatos vagy. Ösztönözd őket,
hogy a te példádat kövessék!
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Dusnok – nagycsaládok útján
Susán Janka | Fotó: Juhász Luca

A dusnokiak a lelkületüket a munkában, a barátságban, a hozzáállásban egyértelműen megtartották –
emeli ki Palotai Péter polgármester úr, és hozzáteszi: Jó dusnokinak lenni! Látogatásom óta én is egyetértek ezzel. Kedves település, szép természeti adottságokkal, amihez a Vajas-csatorna nagyban hozzájárul. Szinte körülöleli a települést, megadva ezzel az alaphangulatát. A horgászáson kívül sportolásra is
kitűnő, az evezést kedvelők számára egyre több a lehetőség, ottjártamkor épült egy ehhez kapcsolódó
vízi turisztikai központ. Családszerető emberek élnek itt, régebben 8-12 gyerekes család volt a minta.
A Házaspárok útja ennek állít szép emléket, és talán sok kapcsolatot tett jobbá vagy akár mentett is
már meg. A tamburázás már generációk óta jellemző a településre, a horvát nemzetiségből fakadóan.

BARANGOLÓ
Történelme
Első említése 1216-os, az akkori
pápai összeírásban szerepel. A település neve a „dúsá”, lélek szóból
származik, cseh vagy szlovák eredetű. Ezen meglepődtek az itt élők
is, mert korábban horvát gyökerűnek gondolták. A török uralom idején ugyanis erre a környékre sokan
menekültek Dalmáciából, Szlavóniából és Boszniából. Ugyanakkor
az 1200-as években azokat nevezték dusnokoknak vagy dusenikeknek, akik a földesúr vagy az érsek
halálakor vagy halála évfordulójakor lélekként szolgáltak. A halotti torokon lélekkel ünnepeltek, és
persze anyagi javakat is adtak hozzá. A középkor táján szinte kipusztult a vidék, de a török uralom után
újratelepült déli népcsoportokkal.
Az 1800-as években a lakosság
80%-a illirnek vagy dalmatínácnak
vallotta magát. A horvát kultúra
azóta is megmaradt, ápolják a német és roma hagyományok mellett. A múlt században az itt élőkre
a 8-12 gyermekes családok voltak
a jellemzők, ennek megfelelően
szegények voltak, mert a kis földbirtokok is elaprózódtak. Érdekesség, hogy most is van még olyan
család, ahol a tizenkét gyermekből
még tíz él. Háromezres lélekszámú
település, nem is olyan pici.

Pozitív tendencia látszik
1980-ban éltek itt legtöbben,
négyezren. A hetvenes években
a téesz kimagaslóan működött,
országos elismeréseket kapott, a
paprikatermelés jól jövedelmezett.
Akkoriban úgy tartották, hogy egy
kataszteri hold (fél hektár) művelése egy Zsiguli árát jelenti. A nyolcvanas évek elején új településrészt
nyitottak, a 80 parcellán néhány
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év alatt felépültek a házak. Azóta
folyamatosan csökkent az építési
kedv, évi egy új házig esett vissza,
de mostanában változás kezdődött. Több fiatal döntött úgy, hogy
visszaköltözik, itt épít új házat vagy
egy régit rendbe hoz. Ezt a folyamatot szépen mutatja, hogy a te-

Megélhetési lehetőségek

lepülés tíz „új” telkét tíz év alatt
nem tudták beépíteni, az utolsó
helyre pedig hárman jelentkeztek.
Köszönhető talán ez annak is, hogy
az infrastrukturális körülmények is
megfelelőek. A pályázati rendszerből sok előny, eredmény született
már. Legutóbb az orvosi rendelőt
újították fel, és mostanra egy fiatal
doktornő jár ki hozzájuk rendszeresen. A piacot jelenleg fejlesztik,
ahol állandó húsbolt és helyi termékeket áruló bolt is működni fog.
Megkezdik egy több mint két kilométeres mezőgazdasági elkerülő
út építését, aminek köszönhetően
kevesebb munkagép fog a falun
keresztülmenni.

kozó cég, és több 20-100 hektáros
gazdaság. Az ipart egy bőrbútorműhely képviseli, ahol 40-50-en
dolgoznak, és néhány kisebb vállalkozás. Sokan közelebbi településekre járnak dolgozni vagy helyi
vállalkozó vidéken szerez munkát,
és ingáztatja őket, ezt segíti elő a
közeli szekszárdi Duna-híd is.

A mezőgazdasággal foglalkozók
száma egyre csökken, de azért
olyan 50-60 fő számára ez nyújtja
a megélhetést. A legnagyobb gazdaság 1200 hektárt művel, működik egy terményszárítással foglal-

Természeti adottságok
A Vajas- (hivatalos nevén Sárköz
1-es, amely a Dunából indul és oda
is tér vissza) csatorna kétharmad
részben körbeöleli a települést, ez
adja meg a kedves hangulatát. Talán érthető is, hogy a vízhez közeli

34

BARANGOLÓ

telkeket szívesen vitték le a tulajdonosaik egészen a partig. Ennek
eredményeként nem lehetett végigsétálni ezeken a területeken, és
a rendszerváltás után megkezdődött a területek rendezése. Mára
itt kapott helyet a Házaspárok útja,
amiről később részletesen lesz szó.

szinte kirepültek. A mesebeli udvar és kertje nem véletlen, hiszen
Péter eredeti szakmája kertészmérnök, Margit pedig népművelő. Hat gyermek vállalása, nevelése már meghatározza egy család
életformáját, ehhez szükséges alakítani a mindennapokat, esetleg

Vízi turisztikai központ
épül

még a munkavállalást is. Margit
esetében a munka és a magánélet
teljes átfedésben van, hiszen iskolaidőben a délelőttjei főzéssel telnek, ebédre érkeznek a napközis
gyerekek, utána pedig foglalkozik
velük. Vidáman mondja, ő délelőtt
szakács és takarító néni, délután
pedig tanító néni, mert ebéd után
tanul a hozzájuk járó gyerekekkel. Kivételes helyzetben vannak
az ide járó alsós gyerekek, ugye?
Ha elmondom, hogy itt él Zserbó
kutyus, akit terápiás kutyusként is
szeretnének majd alkalmazni, az
irigykedésünk tovább fokozódik.
Már említettem, hogy Péter kertészmérnök, utána elvégezte a
mérnöktanári képzést is. Ekkor
ismerkedett meg a drámapedagógiával, amit 2000 óta a gyakorlatban is művel. A legidősebb

Vidékről is érkeznek hozzájuk vízitúrázók, de eddig nem tudták
komfortosan fogadni őket, csak
a Vajas partján volt lehetőségük
lepakolni. Ezen segít majd az új
épület, ahol át tudnak majd öltözni, mosdó, zuhanyzó, büfé, főzőhely és közösségi tér lesz benne.
Egy közeli régi kis épületből pedig
csónaktárolót fognak kialakítani.

Kincskereső Dráma
és Kézműves Műhely:
Hodovánné Sipos Margit
és férje, Hodován Péter
A Vajas-csatornától nem messze
laknak, itt nevelték és nevelik hat
gyermeküket, mert néhányan már

gyermekük kezdte ebben az évben az iskolát, és ekkor indította
el a gyerekeknek szóló drámapedagógiai foglalkozásokat hetente
egyszer. Margit emellé kapcsolódott be kézműves-foglalkozások
tartásával. A heti két délutáni foglalkozással indultak, de olyan vis�szajelzéseket kaptak a szülőktől,
hogy szívesen hoznák többször is
hozzájuk a gyerekeket, így jutottak
el a családi napközi elindításáig,
már tizenegy éve. Mára a drámaés kézműves-foglalkozások beépültek a délutánokba, nincsen
kijelölt fix időpontjuk, rugalmasan
alakul ki a gyerekek elfoglaltságaitól függően. Nosztalgiával mesél
Péter még azokról az időkről, amikor gyermek- és felnőttcsoportja is
volt, akikkel színházi fesztiválokra
jártak, a művelődési házban pedig
nagy sikerű előadásaik voltak. Annak örülnek, hogy a tanítványaik
ilyen élményekben részesülhetnek, mert ezeken a foglalkozásokon a játékon és a cselekvésen
keresztül ismerhetik meg az élet
sajátságait. Nem a könyvből kell
bemagolniuk egy leckét, hanem
kijátszhatják az érzéseiket, megtapasztalhatnak dolgokat, kipróbálhatják magukat új helyzetekben,
amely a valósághoz közelíthető.
Akció, cselekvés, játék, és ez mind
élménybe csomagolva – foglalja
össze tömören. A saját gyermekeiket is sikerült ezzel megfertőzniük.
Az egyik színházmenedzsmenttel
foglalkozik, a másik képzőművészeti egyetemen látványtervezést
tanul, és vannak mások is, akik
színházhoz közel szeretnének dolgozni.

Házaspárok útja
Lesétálunk Margittal és Péterrel a
Vajas partjára, amely mentén hú-
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zódik a Házaspárok útja. Ők az ötletgazdái, az önkormányzat pedig
jó partner volt a kialakításban. Sokan látogatják a tizenöt megállóból
álló, beszélgetésre, elmélkedésre
alkalmas 1,3 kilométer hosszú sétautat. A megállók a házasság főbb
állomásait mutatják, ezekről lehet

A Zabavna Industrija zenekar
2008-ban alakult. A délvidék népzenéjét játsszák: délszláv, rác, horvát, szerb és makedón zenét. Műsorukon azonban magyar népzene
és szórakoztató zene is szerepel,
innen ered a névválasztás is, ami
lefordítva szórakoztatóipart jelent.
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mokkal erősítik a dallamot. Csatlakozhat még hozzájuk tangóharmonika, furulya, hegedű stb..

Felmerül a kérdés, mi a
különbség a tamburabőgő
és a nagybőgő között?
A tamburabőgőn – mint minden
tamburán – pengetővel játszanak,
a húrláb mérete sokkal kisebb, a
fogólap pedig be van bundozva,
mint például a gitárnak. A húrok
számában is különböznek a gitártól, mert a tamburáknak négy vagy
öt húrja van, amelyek kvart távolságra vannak egymástól.

Dusnoki népzene

közösen elmélkedni, az emlékeket
felidézni, a még előttünk álló szakaszokat átgondolni. Történt itt
már lánykérés is.

Pozsonyi Dávid, a Zabavna
Industrija tamburazenekar
vezetője
A faluban komolyabban a hetvenes
évek óta játszanak tamburán, akkor
alakult meg az első zenekar, a Dusnoki tamburazenekar. Dávid ennek
az együttesnek a prímtamburásától
Mirkovics Györgytől is tanult játszani. Tanulmányait a Zeneakadémián
folytatta, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem népzene tanszakán,
tambura tanszakon. Az aktív zenélés mellett már ötödik éve tanítja
is a hangszert Pomázon, Szentendrén, Budakalászon és Tökölön.

A tambura balkáni hangszer. A régi
jugoszláv területeken mindenhol
elterjedt. Korábban a tamburazenekarok elterjedése előtt „egyke”
hangszer volt, ugyanúgy, mint például a duda. Egykesége abban rejlett, hogy csupán ének kíséretére
használták.
Érdekesség, hogy a tamburazenekar mint zenekari formáció Magyarországon alakult ki a 19. században
a vonós zenekarok mintájára. Minimum öt zenész alkot egy zenekart, de határ a csillagos ég. Hangszereket tekintve a tamburabőgő
és a kontra vagy tamburabrácsa
szolgálják a ritmikai és a harmóniai alapot, a dallamot a legkisebb
hangszer, a prímtambura játssza.
Ezenkívül jelen van még a tamburazenekarokban a basszprím és
csellótambura, melyek kísérőszóla-

Érdekes jellemzője, hogy a magyar
és a délszláv stíluselemek keveréke.
Ez elmondható a rác nyelvre is,
mert nem csupán a tiszta horvát
szavakat használják, hanem magyar foszlányok is vannak benne,
illetve egy sokkal archaikusabb
nyelvjárás a horvát irodalmi nyelvhez képest. A dusnoki rác nyelvnek egyik legkülönlegesebb jelensége, amely megkülönbözteti
a magyarországi délszláv népcsoportok nyelvjárásaitól, hogy Dusnokon a szavakban előforduló „á”
betűt „zárt á”-val vagy „a” hangzóval helyettesítik, ez egyedülálló
formája a délszláv nyelvtípusoknak.
Ehhez hasonló a zenei keveredés
is. Számos csárdásdallamnak például létezik magyar és egy rác
nyelvű változata is, amely sokszor
tükörfordítás. Ez azért érdekes,
mert a környéken vannak még más
délszláv érintettségű települések
is, de az ő népzenéjükben a magyar hatás nem mutatkozik meg
ennyire.
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Nem csak hajózni,
tájékoztatni is szükséges
Beregnyei Miklós | Fotó: AEM
Harminc évvel ezelőtt, 1989. szeptember 1-jén kezdte meg működését a Tájékoztató és Látogatóközpont elődje, a Tájékoztatási Iroda (TI). Az iroda létrehozásának szükségességét igen keserves tapasztalatok motiválták,
amelyekre nagyon kevesen emlékeznek, hiszen közel kétgenerációs múltról van szó.
A Paksi Atomerőmű Vállalat (PAV)
1985. június 15-től az Erőmű Beruházó Vállalattól (ERBE) átvette a beruházás helyszíni operatív irányítását.
Ezzel a lépéssel a hulladéktároló
ügye is az atomerőmű feladatait gyarapította. Az Ófalu határában építendő végleges hulladéktároló munkáira az ERBE kötött szerződést a 22.
Állami Építőipari Vállalattal.
A tervezett végleges tároló ügye
már 1973-ban napirenden volt, akkor javasolta a fővárosi Köjál, hogy
vizsgálják meg a Püspökszilágyon
lévő tároló területének alkalmasságát erre a feladatra. Ezt a javaslatot
elvetették, majd 1977-ben a Baranya
megyei Magyaregregyet javasolták,
amelyet néhány hivatali villongás és
országgyűlési interpelláció után szintén elvetettek.
Az 1983-85-ös években javasolt
újabb helyszín Feked–Ófalu–Véménd háromszögébe esett, Ófalu
közigazgatási területére. Az ófalui
építkezésről készült tájékoztatót eljuttatták az illetékes tanácsok vezetőinek azzal a kikötéssel, hogy egyelőre tartsák titokban, a lakosságot ne
tájékoztassák.
Aztán az 1985-ös országgyűlési és
tanácsi választások után a zárt közigazgatási hierarchia fellazult, nyíltabb lett a választók felé. Nyilvánosságra került az ófalui terv, felszínre
törtek az egyéni és politikai érdekek,

amelyek elvetették a tervezett hulladéktároló Ófalu határában történő
megépítését.
A lakossági hangulatot elsősorban
azok az egyének befolyásolták és irányították, akik Pécsen éltek, de Ófalu határában voltak üdülőik. Az ófalui

megoldás elutasításának fő mozgatója a mecseknádasdi tanácselnök
volt, aki a pécsi egyetem katedrájáról került Mecseknádasd tanácsának
élére. A hangulatkeltésben jelentős
szerepet játszott a Pécsen megjelenő megyei lap, a Dunántúli Napló és
annak főszerkesztője, aki még könyvet is megjelentetett „Izotópfalu”

címmel, reagálva Rósa Géza „Temetni jöttem” című kiadványára.
A hulladéktároló helyének kiválasztásához az első pozitív lépést Bátaapáti község elöljárója, Krachun Szilárd és a község lakossága tette meg
1988. április 13-án, amikor lakossági
fórumot hívtak össze, amelyen az
atomerőmű szakemberei tartottak
tájékoztatást az ófalui telephellyel
kapcsolatban. A fórumon megjelent
lakók pozitívan álltak a hulladékelhelyezés kérdésének megoldásához.
Közben 1989 nyarán elkészült az
atomerőmű bővítésének beruházási javaslata és komplex környezetvédelmi hatásvizsgálata. Ezt a bővítési programot – okulva az ófalui
eseményekből – a nyilvánossággal
is igyekeztek megismertetni, ám
ehhez a folyamatosan működtetendő tájékoztatási munkához nem volt
az erőműnek apparátusa. Azok az
atomerőműves szakemberek, akik
az Ófalu és környékének lakossági
tájékoztatóira jártak, nem főállásban tartották a lakossági tájékoztatókat.
Az addig összegyűlt tapasztalatok
nyilvánvalóvá tették, hogy a hulladék
elhelyezésével és a bővítéssel kapcsolatos lakossági tájékoztatói feladatokat nem lehet másodlagos feladatként kezelni. Az erőmű vezetése
érezve a lakosság folyamatos tájékoztatásának szükségességét, 1989.
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szeptember 1-jei hatállyal létrehozta
az atomerőmű szervezeti struktúrájába osztályszinten illeszkedő Tájékoztatási Irodát, amelynek vezetésével
Rósa Gézát, a Sugárvédelmi Osztály
vezetőjét bízták meg.
Az iroda első sajtótájékoztatóját
szeptember 13-án tartották az atomerőműben, ahol bejelentették a TI
létrejöttén túl, hogy 1986-ban kormányközi egyezményt kötöttünk a
Szovjetunióval 2 db 1000 MW-os
atomerőművi blokk létesítésére
1994. és 1996. évi átadással. Az irodának egyből három fontos témában
kellett a lakossági kapcsolatot megvalósítani: egyszer a bővítés, másodjára az ófalui építkezés ügye, végül a
megoldást sejtető bátaapáti helyzet.
A bővítés és Ófalu ügye elbukott,
viszont Bátaapátiban megvalósult a
tervezett beruházás, megoldódott a
hulladékok végleges tárolása.
A harminc évvel ezelőtti eseményre
emlékezve eszembe jutnak azok a rágalmak, amelyeket Bátaapáti lakos-

ságára zúdítottak a környező települések hangadói, élükön Ófaluval és
Mecseknádasddal. Krachun Szilárd,
Bátaapáti elöljárója, majd polgármestere hatalmas szervezőmunkával
hét település polgármestereit nyerte meg egy érdekvédelmi szövetség
létrehozására (ez lesz a majdani Társadalmi Ellenőrző Tájékoztató Tár-
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sulás – TETT), ám Ófalu hallani sem
akart a belépésről.
Az elmúlt három évtized alatt változtak a faluvezetők, és ma már Ófalu
is tagja a hajdan elutasított TETTnek. Erről a változásról egy gyönyörű
verssor jut eszembe: „A harcot, amelyet őseink vívtak, békévé oldja az
emlékezet”. (J. A.: A Dunánál)
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Peták Franciska, aki szakmai gyakorlatos hallgatóból
lett a Paks II. Zrt. Nukleáris Osztályának munkatársa,
és Debreceni Szabolcs, aki az Építészeti és Telephely-vizsgálati Osztályon töltötte nyári gyakorlatát.
Fotó: Paks II. Zrt.

A szakemberré válás útján
Paks II. Zrt. | Fotó: Paks II. Zrt.
Minden korszaknak megvannak a maga jellemző szakmái. Ahogy a XIX. századi városok utcaképének
részei voltak hajnalonként a felkopogók és este a lámpagyújtók, úgy a múlt századhoz hozzátartoztak a
falvakat járó vándorüvegesek és a drótostótok. A gombkötőknek és a tekebábu-állítóknak ugyan a gépesítéssel befellegzett, a XX. század közepén kezdődött atomkor azonban töretlenül tart, amihez nélkülözhetetlenek a láncreakciót megszelídítő és az energiatermelés szolgálatába állító mérnökök. Pakson
és térségében, a Duna mindkét oldalán a Paksi Atomerőmű kínál hosszú távú perspektívát a frissen
végzett nukleáris szakembereknek. A két új blokk építését lebonyolító és majdan az üzemeltetést végző
Paks II. Zrt. már most, az építés időszakában kiemelt figyelmet fordít az utánpótlás képzésére az atomenergetikai szakma számára.
A cég hat felsőoktatási intézménnyel (Budapesti Műszaki
és Gazdaságtudományi Egyetem, Pécsi Tudományegyetem,
Debreceni Egyetem, Pannon
Egyetem, Miskolci Egyetem, Dunaújvárosi Egyetem) együttmű-

ködésben életre hívta a Paks II.
Akadémiát, amelynek keretében
az intézményekben atomerőművi üzemeltetési szakmérnök
szakirányú továbbképzés indult.
A két féléves, levelező képzés a
társaság támogatásának köszön-

hetően a hallgatók számára térítésmentes.
A képzés mellett tanulmányi ösztöndíjprogramot is hirdetett a
Paks II. Zrt. „Az Atomenergia – a
biztos jövő” elnevezésű program
célja, hogy az energetika, atom-

ATOMERŐMŰVET ÉPÍTÜNK
energia iránt érdeklődő fiatalok
tanulmányainak támogatásával
elősegítse az új blokkok létesítéséhez és üzemeltetéséhez szükséges munkaerő biztosítását.
A cég évente öt ESZI-ben tanuló
diák és tíz egyetemi hallgató számára biztosít tanulmányi ösztöndíjat.
Mindezek mellett a konkrét munkába is bekapcsolódhatnak azok,
akik jelentkeznek a cég részmunkaidős munkalehetőségére, amelyet MSc-diplomát szerző fizikus,
mérnök-fizikus, energetikai mérnök, atomerőműves szakmérnök
vagy gépészmérnöki szakon tanulmányokat folytató hallgatók
részére írtak ki. A „Mérnök leszek
a Paks II.-nél!” programban részt
vevő hallgatók olyan szakterületspecifikus feladatokat kapnak,
amelyek elvégzése során a gyakorlatba átültethetik elméleti tudásukat, és egyedi technológiai,
beruházási,
projektmenedzs
ment-ismereteket szerezhetnek
korunk legnagyobb beruházá
sában.
És a lehetőségek sora még mindig nem teljes: a cég évente 1015 szakmai gyakorlatos hallgatót
is fogad, akik mentoruk irányításával próbálhatják ki magukat a
vállalatnál. A Paks II. Zrt. 2015től biztosít szakmai gyakorlati
lehetőséget a felsőoktatásban
tanulóknak. A társaság számára
jelentős munkaerőforrást is jelentenek azok a hallgatók, akik
megfelelő elméleti ismerettel
és motivációval rendelkeznek.
A fiatalok szakmai gyakorlat keretében elmélyíthetik tudásukat,
gyakorlati tapasztalatra tehetnek
szert, és megnyílik előttük egy
hosszú távú, kiszámítható életpálya lehetősége.
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Ha nem fogadsz szót, elvisz a drótostót!
De kik voltak a felkopogók és többiek? Az ébresztőóra elterjedése előtt
külön mesterség volt a felkopogóé, aki botjával kocogtatva vagy kaviccsal
dobálva az ablakot ébresztette a családot. A lámpagyújtó feladata esténként az utcai kandeláberek gázlámpáinak meggyújtása volt. A gombkötő
szőr-, selyem-, ezüst- és aranyszállal készült fonalakból készített gombokat, sujtásokat, zsinórokat vert, vitézkötéseket font, a tekebábu-állító pedig értelemszerűen a későbbi automata tekeállító gépek munkáját végezte. A vándorüveges hátán üvegtáblákat cipelve járta a vidéket, és üvegezte
a parasztházak ablakait, a drótostót pedig törött cserépedények és lyukas
fémedények javításával foglalkozó vándoriparos volt. Érdekesség, hogy
a köznyelvben az utóbbi kettő fennmaradt: a váratlan kellemetlenségek
kapcsán azt mondjuk: Úgy hiányzott, mint üveges tótnak a hanyatt esés!
A rosszcsont gyerekeket pedig azzal fenyegetjük: Ha nem fogadsz szót, elvisz a drótostót!
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Felvételi előkészítő:

Kezdés: 2019. október 8., kedd

Jelentkezési határidő: 2019. október 4., péntek

További információ a következő
elérhetőségeken:
www.eszi.hu
facebook.com/eszi.hu
instagram.com/eszigram
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RADIOAKTÍV HULLADÉKOKAT KEZELŐ KFT.

Úton a gazdaságosabb
tárolás felé Bátaapátiban
RHK Kft. | Fotó: RHK
Tudjuk, az utazás alapvetően az emberek helyváltoztatásához kötődő fogalom. Persze a körülöttünk
lévő tárgyi világ kisebb-nagyobb elemei is folyton mozgásban vannak, „utaznak”, miként a radioaktív
hulladékok is, amiket ugyancsak el kell juttatni keletkezésük helyétől a biztonságos tárolókhoz. Lássuk,
mi történt/történik az atomerőművi eredetű kis és közepes aktivitású hulladékkal, míg az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt.-ben összegyűjtött, ott helyben tömörített sugárzó anyagot tartalmazó hordók a végleges tárolóba kerültek/kerülnek Bátaapátiban, a Nemzeti Radioaktívhulladék-tárolóban (NRHT), ahol hamarosan megkezdődik a felszín alatti harmadik kamra vasbeton medencéjének és az ahhoz kapcsolódó
technológiai rendszereknek a kivitelezése.
Fontos hangsúlyozni, hogy a rad ioa k t í v h ullad é k- kezelé s b e n
minden téren az elérhető legnagyobb biztonság az elsődleges szempont. Ezt vallja a terület
gazdája, a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. is, az ott dolgozó
szakemberek pedig a technológia
és a technika fejlődésével lépést
tartva ennek szellemében vég-

zik felelősségteljes munkájukat.
Ám az RHK Kft. munkatársai arra
is törekszenek, hogy a biztonságos működést szem előtt tartva,
új megoldásokkal igyekezzenek
csökkenteni a tevékenységekből
adódó, biztonság megkövetelte
magas költségeket. Ebben nagy
jelentősége van az NRHT új tárolási koncepciójának is.

A kis és közepes aktivitású atomerőművi hulladékok végleges tárolója 250 méter mélyen épült
gránit típusú kőzetben. A Mó
rágyi Rögként ismert 340 millió
éves gránitformációt elsősorban
nagy szilárdsága és kiváló vízzáró tulajdonsága tette alkalmassá a létesítmény befogadására.
A felszín alatti egyes kamrába

RADIOAKTÍV HULLADÉKOKAT KEZELŐ KFT.
mentpéppel töltik ki. Ez fontos
mozzanat a radioaktívhulladékkezelésben, hiszen a hulladékot
nem lehetséges folyékony halmazállapotban véglegesen tárolni, viszont ez a fajta szilárdítás erre
megoldást nyújt. Természetesen
a vasbeton konténer nyújtotta védelemről sem feledkeztek meg, a
második kamrába egyetlen, nagy
vasbeton medencét építettek,
ebbe kerülnek hamarosan az új
hulladékcsomagok, és a további
kamrák technológiai kiépítése is
így történik majd.

2017 májusában szállították le az
utolsó, 537. vasbeton konténert,
így ez a tárolótér megtelt: 4833
hordónyi kis és közepes aktivitású
radioaktív hulladék került végleges helyére. A vasbeton konténerek mindegyikébe 9 hordó került,
a közöttük fennmaradó üres teret
pedig mintegy másfél köbméternyi inaktív betonnal töltötték ki a
szakemberek.
Ezt a régi koncepciót váltják fel
új tárolási móddal, amely során
úgynevezett kompakt hulladékcsomagokat (KHCS) helyeznek el
a kamrákban. A KHCS vékony merevített fémkonténer, amelybe 4
darab radioaktív hulladékkal teli
hordó kerül, és a közöttük fennmaradt üres teret már folyékony
radioaktív hulladékkal kevert ce-

A Paksi Atomerőmű és az RHK Kft.
szakembereinek közös, innovatív
megoldása jelentős, tízmilliárdokban mérhető megtakarítást eredményez majd. Ugyanis a változtatásoknak köszönhetően a Paksi
Atomerőmű 50 évnyi kis és közepes aktivitású radioaktív üzemviteli hulladékát – a leszerelési hulladékot is beleértve – az eredeti
tervekhez képest jóval kevesebb
kamrában lehet véglegesen elhelyezni.
Egy ilyen átgondolt, sokirányú
fejlesztési folyamat gyakorlati
megvalósítása hosszú időbe telik.
Már önmagában az előkészítés
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is hosszadalmas: tervezés, sokszoros engedélyeztetési eljárás,
a kivitelezők pályáztatása stb., ezután kerülhet csak sor az építésre.
Jóllehet az NRHT kettes kamrája
már 2017-ben elkészült, a megváltozott tárolási rendszer a daru
és a föld alatt használt targonca
megfogószerkezetének átalakítását, illetve új beszállító jármű
beszerzését is szükségessé tette.
Csak ezeknek az eszközöknek a
birtokában kerülhet sor a hatóságok jelenlétében az NRHT-ban
a végrehajtott inaktív próbára,
amelyet a Paksi Atomerőműnek
szintén le kell folytatnia, amint a
saját beruházásaikkal elkészülnek.
Közben a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Kft. lefolytatta az eljárást az I-K3 jelű felszín
alatti kamra technológiai kiépítésére, és 2019 júniusában megkötötte azt a vállalkozási szerződést,
aminek keretében megkezdődik
a kivitelezés. A vasbeton medence, valamint az üzemeltetéséhez
szükséges út-, szellőztetési, világítási és egyéb technológiai
rendszer a tervek szerint 2021
tavaszán készül el, bruttó 1,8 milliárd forint költséggel.
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REND A LELKE

Kis lépésekkel a
tervezhetőség fejlesztéséért
Susán Janka | Fotó: Juhász Luca

A Munkairányítás-támogató Osztály – Hamvas Attila vezetésével – teljesen új szervezetként alakult tavaly júliusban, a neve árulkodó, hiszen támogató szerepet fognak betölteni a jövőbeni munkairányítási
rendszerben. A szervezetük kialakításának egyik fő célja az erőmű szempontjából a karbantartás tervezhetőségének fejlesztése volt.
Hétköznapi nyelven megfogalmazva a jövőbeni munkairányítás elsődleges szerepe, hogy a
nukleáris biztonság megtartása,
illetve növelése mellett komoly
hangsúlyt fektessen a termelésés üzembiztonságra, melyek elengedhetetlenek a piacképesség
megtartásához. Ehhez az elsődleges kulcs az előretervezhetőség
javítása, megvalósítása, illetve
hogy a vállalatnál működtetett
folyamatok egymással összhangban, rendszerként működjenek.
A megvalósult előretervezés
megteremti az átgondolt és jól
szervezett munkavégzés feltételeit, csökkenti a nem várt nehezítő körülmények kialakulását, ami
a karbantartások optimális idő
alatti végrehajthatóságát eredményezi.
Működés szempontjából három
részre oszthatóak a feladataik.
Az egyik a munkairányítás támogatásának előkészítő része, ami
elsődlegesen a ciklikus karbantartási munkák koordinálásával, felügyeletével foglalkozik. Ezenkívül
munkairányítás-szempontú
karbantartási monitoringot végeznek

a megfelelő visszacsatolások és az
esetleg szükséges működési beavatkozások érdekében. Ezenfelül
igyekeznek a végrehajtó társszervezeteket minden olyan információval ellátni, ami a munkájukat
segíti. Az osztály ezen része a napi
munkák mellett aktív tagja a TAMF
munkairányítás munkacsoportnak,
akik a Standard Nukleáris Működési Modell bevezetésének előkészítésén dolgoznak. Már most
belecsempészik a jelenlegi folyamataink szerinti működésbe azokat az INPO-elemeket, amelyek
apró lépésekkel ugyan, de elősegítik a későbbi bevezetést.
Az osztály másik része a munkairányításhoz kapcsolódó gazdálkodási feladatokat látja el. Gyökeresen
átalakul a karbantartáshoz szükséges technológiai anyagokkal
történő gazdálkodás. Komoly monitoringtevékenységet készítenek
elő, melynek célja röviden összefoglalva annyi, hogy ne kerülhessen a munkairányítás olyan helyzetbe, hogy anyag vagy alkatrész
hiánya miatt ne lehessen elvégezni
a munkát. A csoportban dolgozók
szintén oszlopos tagjai a TAMF

Projektnek, az ellátási lánc munkacsoport munkáját támogatják.
Hiszik, hogy az ő munkájuk is szerepet fog játszani abban, hogy sikerüljön a Paksi Atomerőmű technológiai alkatrész-raktárkészletét
a fennakadásmentes működéshez
szükséges optimális szintre hozni
A harmadik területük a munkairányítás során keletkező dokumentációk, élettörténeti adatok
kezelésével foglalkozik. Ez tulajdonképpen az elvégzett feladatok munkautasításainak és a rajtuk
szereplő fontos adatoknak a rögzítését, archiválását jelenti. Gépészterületen az élettörténeti adatrögzítés jelenti az eddigi gyakorlathoz
képest az új feladatot.
Az eddig leírt konkrét változások
egyenként tulajdonképpen csak
pici lépést jelentenek. A TAMF
Projektre jellemző, hogy rengeteg
kis változásból áll, amelyekből aztán az új vállalatirányítási rendszer
épül fel.
A változások előkészítése először folyamati oldalról kezdődött, modellezték az elképzelt új
működést. A TAMF Projekt munkairányítás csoportja eddig hu-
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szonhárom folyamatot dolgozott
ki, és ezekből hetet az osztályuk
gondnokol. Az új eljárásrendeknek elkészült a munkaverziója,
de a teljes bevezetésük majd az
AS9 műszaki vállalatirányítást támogató rendszer életbe léptetésével történik meg. A tervezett
folyamatokban sok új szerepkört

A munkatervezés és a gazdálkodás szempontjából a raktárkészlet
optimális szinten való tartása lényeges elem. Azt szeretnék elérni,
hogy csak az kerüljön beszerezésre, amire a működéshez szükség
van, illetve, amire adott pillanatban szükség van, az bent is legyen
a raktárban. Emiatt alakítják ki az

alakítottak ki. Közülük azért van
néhány, amelyeket már integrálni
tudnak a mostani folyamatműködésben is, mert ezek alkalmazása
nem jelent pluszfeladatot a jelenlegi munkavégzésben, és a kollégák számára már az új működés
és sztenderdek megismerését segíti elő.

anyagok rendelkezésre állásának
monitorozását. Ennek keretében
nemcsak anyagigényeket néznek
összesítve, hanem konkrétan a
munkautasítások szempontjából
hetenként, illetve főjavításonként.
Az első monitorozási próbák egyelőre hathetes időtartamra kezdődtek meg, amelyben a konkrétan
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betervezett munkák szempontjából tekintik át az anyagok rendelkezésre állását. Az előretervezés
követi majd a munkatervezéseket
is, amelyeknél az eddigi három hét
helyett tizenkét hétre végzik majd.
Az egyik legnehezebb feladatot
most a raktárkészlet-információk
és a munkatervezési információk
illesztése, változáskövetése jelenti. A későbbiekben automatizáltan szeretnék ezt végrehajtani, de
ehhez a különböző rendszerekben
lévő információkat kell közös platformra integrálni. Ezt a célt segíti
elő például a beszerzési mérnök
munkakör kialakítása is, aki szervezetenként fogja majd össze a beszerzési igényeket. Így a jövőben
az egész Karbantartási Igazgatóság igényei egy szemlélet mentén
lesznek kezelhetőek.
A fejlesztések szakmai alapja a korábbi cikkekben már többször említett INPO-modell, amely szerint
az atomerőművek jelentős száma
működik, főleg a fejlett nyugati világban, de a közeli Szlovákiát
is említhetnénk. Hamvas Attila az
INPO-modell nagy előnyét abban
látja, hogy jól rendezett struktúrába szervezi egy atomerőmű üzemeltetéséhez szükséges folyamatokat. Megmondja azt, hogy mi
minek a támogatására, kiszolgálására hol helyezkedik el a rendszerben, és milyen célt szolgál. Ebben
a munkairányítás egy főfolyamat,
amelynek a most tervezett új működésben jól nyomon követhető
logikai sorrendje van. Azt reméli, hogy a későbbiekben ehhez
ugyanilyen szépen fognak becsatlakozni az ellátási lánc, konfigurációmenedzsment és berendezésmegbízhatóság elemei. Aki erre a
struktúrára a kialakítás után majd
ránéz, az látni fogja a működés logikus struktúráját.
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TÚL A SZAKMÁN

„Sikerült túl jól
megtalálnom az új irányt!”
Sima Éva
Susán Janka | Fotó: saját archívum, internet
Évát már évtizedek óta ismerem, gyerekkorom óta. Láttam felcseperedni a gyerkőceiket, a negyedik
megszületésekor már én is szülőként, sőt egy munkahelyen dolgozva. A sport mindig fontos volt az életükben, de Éva a futással komolyan négygyermekes anyukaként került máig kitartó és egyre fejlődő,
szoros kapcsolatba. Július 6-án eddigi legkomolyabb eredményét érte el a Tisza-tó-kerülő ultrafutáson:
12 óra 49 perc alatt teljesítette a 111,1 kilométeres távot. Hogy lehet ezt kibírni?
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–– Két nappal az ultra Tisza-tó után
beszélgetünk, láthatóan nem viselt
meg komolyabban a táv, fizikálisan
nem roskadtál össze. De mégis,
hogyan lehet ezt kibírni?
–– Azt nem tudom, mert nagyon
meleg volt. Nem a távtól féltem
igazán, hanem a hőségtől, mert a
31-32 fok, ami volt, az már túl meleg. A táv is olyan, hogy végig a
gáton haladt, szinte árnyékos helyek nélkül.
–– A lábad milyen? Mi látszik rajta?
–– Papucsot fel tudtam venni! Hát,
volt egy-két vízhólyagom, meg
még érzem…
–– A lábujjaidat viseli meg?
–– Igen, az a sok betonos becsapódás, az azért kegyetlen, és nyomot is hagy.
–– Egy cipőben futottad le?
–– Igen, de vittem három párat.
Ha kellett volna, cserélek. Amikor
elered az eső, majd eláll, akkor jól
jön egy száraz cserecipő a hosszú
távon, de most nem volt rá szükség. Éreztem már 30 kilométer
környékén, hogy lesz vízhólyagom.
Hát lett is. Mindig van nálam tű és
cérna, és ilyenkor „megvarrom” a
vízhólyagot. De ez nem olyan szörnyű, mint elsőre tűnik, és főleg

többnapos futásoknál segít sokat.
Áthúzok a tű segítségével egy kis
cérnadarabot a vízhólyagon, benne hagyom, és akkor folyamatosan
tud ürülni.
–– Óriási! Ez egy igazi „lifehack”!
–– Most nem volt rá szükség, el
tudtam viselni azt a néhányat, aminek még látszanak a nyomai. Nem
kellett szerencsére másnap futnom.
–– Mert lefutottad egy nap alatt a
másnapit is, egyszerű futónak pedig akár az egy havi adagját.
–– Nem, nem. Két napon nem fu-

„Mindig van nálam
tű és cérna, és ilyenkor
»megvarrom«
a vízhólyagot.”

tok ilyen hosszút, de két ötveneset
sem!
–– De például az Ultrabalatonon
igen, amikor négy nap alatt kerülitek meg a tavat.
–– A négynaposon igen, de arra
sem úgy edzek, hogy előre lefutom.
Futok, mondjuk háromszor, négyszer 25 kilométert. De legtöbbször
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egy hétre elosztva 100-120-at – ez
a csúcsa szokott lenni a felkészülésnek, amiben van egy negyvenes, a
többi rövidebb. Sose futjuk meg
azt a távot, amire készülünk.
–– A Tisza-tavi futás előtt miket futottál, milyen távokkal készültél?
–– Márciusban a Balaton Szupermaratonon négy nap alatt futottam körbe a tavat. Május elsején
az Omszki-tónál futottam egy ötveneset, mert ott még nem jártam.
Május végén elmentem Kalocsára a
hatórásra, mert gondoltam, az egy
jó edzés. Ebbe tulajdonképpen
csak belecsöppentem, mert előtte
találkoztam a verseny szervezőivel,
és ők kérdezték, van-e kedvem átmenni? Először lemondtam, mert
rengeteg dolgozat várt javításra,
de aztán átgondoltam. Hétfőn fussak egyedül ilyen hosszú távot? Inkább átvariáltam, és jó döntés volt
a remek hangulatú futáshoz csatlakozni, ahol a nézők is segítettek.
–– Gondolom, már nagy rutinod
van a mindennapi futások napirendbe illesztésébe.
–– Nem mindig egyszerű, de megtalálom. A hatórás kalocsai futást
is jobb lett volna egy kicsit később
futni a felkészülés szempontjából,
de jöttek az unokáim, és itt voltak
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másfél hétig. Akkor fussam a hos�szútávot? Hát ennyit az edzéstervről! A fontossági sorrendet mindig
az élet alakítja. Ami belefér, az belefér, ami nem, az nem.
–– Térjünk vissza egy kicsit a 111,1
kilométerre. Ezt nem tudom elképzelni, hogyan lehet kibírni.
–– Képzeld el a segítőket, nekik
milyen nehéz! Gondolj bele, mi-

távnál már biciklivel sem kevés.
Tőle ezt el is „várom”, mert ő vitt
bele az ultratávokba. Ilyen melegben a hat kilométeres frissítőpontok közötti távolság is sok lehet,
de így nem volt gond. A melegre pedig külön készültem, vettem
egy karszárat. Tudod miért volt
ez nagyon jó? Odaálltam a frissítőponthoz, hoztak jeget. Ezt a

–– 2016-ban futottam itt Pakson
először hatórásat. Előtte a maraton volt a leghosszabb táv. 2000
körül futottam le az elsőt, de a
pontos időpontjára nem emlékszem, csak arra, hogy nagyon kemény volt. Volt néhány évem, amikor még maratont sem futottam,
aztán úgy 2012 körül újra kedvet
kaptam a hosszabbakhoz.

lyen meleg volt! A párom, Hackl
Béla autóval kísért egyik frissítőponttól a másikig. A verseny előtt
beállítottam neki a szervezők által
megadott koordinátákat, de volt,
hogy a GPS bevitte a „susnyákosba”. Csapó Józsi, a futótársam kerékpárral kísért végig, ami ekkora

karszárat szépen megpakoltam
jéggel, meg a melltartóm hátsó
pántját, a nyakamon is volt egy
hűsítő kendő, és a sapka, amit
szintén bemártottam vízbe, és locsoltam folyamatosan.
–– Mióta vállalsz ilyen hosszútávokat?

–– Mi lesz a következő?
–– Hát azt hiszem, ez a csúcs, és
a csúcson kell abbahagyni! Nem!
Azt gondoltam, valószínűleg vis�szább kell vennem, mert nem vagyok már csitri. Itt is én voltam a
legidősebb az egész mezőnyben,
a nőknél meg főleg. Leginkább a
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gyerekeimmel egykorúakkal futottam. A rajtnál megkeresett a
Kossuth rádió mint a legidősebb
indulót. Örüljek vagy ne örüljek?
Mindegy. A terveim között szerepel félmaraton, maraton, 50 km,
hatórás… És ki tudja még? A családom, barátaim már nem hisznek
nekem. Lehet, igazuk van. Majd kiderül.
–– Inkább legyél büszke a korodra!
–– Ez van, mit lehet tenni? Ha már
ennyi unokám van, akkor valami tartozik hozzá! Ezt nem adják
fiatalon. Erre azt szokták mondani,
hogy mi ezt már megértük. Ja, ezzel bíztatjuk magunkat.
–– Én ezt a mondást tényleg pozitívként élem meg.
–– Én is azt mondom, el kell fogadni, hogy megöregszünk. Az viszont már nem mindegy, hogyan
öregszünk meg. Lehet úgy is, hogy
beülsz a TV elé, és morogsz, szomorkodsz. De lehet úgy is, hogy
célokat tűzöl ki. Persze nem kell
mindenkinek ilyen brutál dolgokat, mint én.
–– Mért fontos, hogy célokat tűzz
ki?
–– Mert akkor ahhoz könnyebb
dolgozni. Megvan, mondjuk az
éves célom, és akkor könnyebben
veszem magam rá akkor is a futásra, amikor nincsen kedvem vagy
rossz az idő éppen.
–– Milyen pluszt ad neked?
Az ilyen hosszú távok teljesítésével
a fizikumodat teljes mértékben kizsigereld. Miért éri meg?
–– Igen, sokan próbálnak meg lebeszélni róla. Valóban, elég lehet
10 kilométer is, de akár annál kevesebb is, a lényeg a rendszeres
mozgáson van. Az én esetemben
elmegyek, megcsinálom, és szembe jön velem az a hihetetlen jó érzés. Igazándiból egy függőséget

is kialakít, hogy úgy érzed, ismét
megpróbálod.
–– De hasonlóan jó érzés gondolom a maraton után is van. Ez miben más?
–– Én érzésből szoktam futni. Sokszor erre még a technikai problémák is rásegítenek – most a Tisza-tónál is volt ilyen. Az egyik
régebbi maratonon sem működött az órám. Ahogy jöttem ki a
Hősök teréről, a kétszáz méteres
egyenesben ott virított a részeredményem, amire egyáltalán
nem számítottam, hogy ilyen jó.
Még jobban nekiiramodtam, mert
olyan inspiráló volt.
–– Ilyen hosszútáv közben hogyan
éled meg fizikálisan? Olvastam
olyat, hogy homályos látás léphet
fel, vagy hallucináció jelentkezhet,
esetleg hányinger, hányás.
–– 70 kilométer környékén sétáltam olyan 500 métert. Egyébként
frissítőponttól frissítőpontig futottam, ahol mindig volt egy kis pihenő, a jegelések, ivások, evések
időbe telnek. Ezenkívül most még
hasmenés nehezítette a dolgomat. Az egyik futótárs hányással
küzdött, azt mondta, de jó neked, legalább benned marad, amit
megeszel. Négy ponton még meleg ételt is adtak, ami nem esett
jól, de ettem, mert kellett az erő.
Az elejétől a végéig ment a hasam,
amit a gáton nem könnyű megoldani. Az volt a szerencse, hogy
nem gyengültem le, amit nem nagyon értettem.
–– Mit bizonyítasz magadnak egy
ilyen hosszú távval?
–– Kihívás. Meg tudom csinálni,
vagy sem? Eddig mindig úgy indultam neki, hogy bármi áron nem
fogom lefutni. Lehetnek olyan körülmények, ami miatt nem biztos,
hogy összejön, de eddig még
mindig szerencsém volt, sikerült.
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Általában a legtöbb hosszútávot
futó már fiatalabb korban elkezd
ilyeneket futni, mint én, és számít
az, hogyan erősödik meg a szervezet. Nyilván sosem késő elkezdeni.
Azt mondom magamnak, ha nem
tudok futni, akkor gyalogolok. Tavaly véletlenül bukkantam rá, hogy
van egy adatbázis, ahová az ultrafutásokat a világon mindenhonnan
beküldik, a különböző távokban és
időtartamokban. Egyszer megtaláltam a nevemet benne. Oppá,
ott pilláztam meglepődve. Keresgéltem benne egy kicsit. Rákattintottam a 12 órásra, a korosztályos
szorzóval meglepő eredményeket
láttam, ami szintén inspiráló. Elcsábul az ember.
–– Rövidet nem is futsz?
–– Beléptem a szekszárdi seniorfutóklubba. Nemrég rendeztek
3000 méteres profi futópályás versenyt, ahol 4:38-as kilométereket
futottam. Ötpercesekre számítottam, én is meglepődtem ezen az
eredményen, pedig nem rövidtávra készültem.
–– Érdekes, hogy elkezd az ember
egy hobbit, és a mentén sok lehetőség bukkanhat elő.
–– Igen, ez jól passzol a hosszútávok fokozatos leépítéséhez is.
Féltem azért a lábfejemet, és azt
gondoltam, hogy egyik irányból
csökkentgetem a távokat, a másik
irányból viszont fejlődhetek a rövidebb távok tempójában.
–– Mire tanított a futás?
–– Kitartásra mindenképp, bár nekem előtte sem volt belőle kevés,
mert a négy gyerek mellett szükségem volt rá. Már én is gondolkodtam rajta, igazából akkor kezdtem
el az ultrákat, amikor a legkisebb is
kiröpült Paksról. Maradt energiám,
valamivel le kellett vezetni, ennyi!
Sikerült túl jól megtalálnom az új
irányt.
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Tudatos táplálkozás, tudatos élet
Ujvári Endre és felesége, Zsóka
Vadai Zsuzsa | Fotó: saját archívum
„Ha egészséged van, akkor mindened van!” Vannak, akik fontolgatják, próbálják az életüket az egészséges útra terelni. A most bemutatott Ujvári házaspár meg is valósította a kiválasztott utat.

–– Mindketten tősgyökeres paksiak vagyunk, itt élünk, amióta
megszülettünk, a szívünkhöz nőtt
a város.
Endre: – Az építőmérnöki diplomámat a Moszkvai Építőmérnöki
Egyetemen szereztem. 1975-ben
helyezkedtem el az Erőmű Beruházási Vállalat Paksi Kirendeltségén,
a Paksi Atomerőmű beruházásán
dolgoztam az üzemi főépület műszaki ellenőreként, majd 1982-től
kirendeltségvezetőként. Munkámért több ízben részesültem kitüntetésben. 1985-ben a beruházás irányítását átvette a Paksi

Atomerőmű Vállalat, és engem is
áthelyeztek a Beruházási Igazgatóság építészeti főmérnökségére
főmérnöknek. A 4. blokk üzembe
helyezését követően, a Műszaki Igazgatóság Rendszertechnikai
Főosztály Építész Műszaki Osztályának vezetőjeként dolgoztam,
majd 2012-ben vonultam nyugdíjba. Nyugdíjasként szaktanácsadói,
szakértői tevékenységet folytattam, s alkalomadtán folytatok ma
is.
Zsóka: – Vízépítő technikusként a
PA Rt. Tanuszoda vezetője voltam
1989-től 2012-ig. Az uszodában

töltöttem 23 évet, ahol a munkámban benne volt a „szolgáltatok” szó, mint most is, a nyugdíjas éveimben. Ennél kifejezőbben
nem jellemezhetem az életem,
mint hogy segítek az embereknek.
Sokszor nagyon nehéz volt megfelelni a feladatnak, fenntartani a
rendet és betartatni a kialakított
szabályokat. Tagjai voltunk a Magyar Fürdőszövetségnek, amikor
nálunk jártak, egy ékszerdobozhoz
hasonlították az intézményünket.
Szerencsésnek mondhatom magam, hogy az életemből több mint
két évtizedet az uszodában dolgozhattam. 2012. február 13-án vonultam nyugdíjba, és előző éjszaka
titokban feldíszítettem az uszodát
szívecskékkel, virágokkal, hogy így
köszönjek el a munkatársaimtól.
Megható és felejthetetlen pillanat
volt, amikor egy robogómotort
kaptam a kollegáimtól búcsúzóul
ajándékba. Nagyon szerettem ott
dolgozni, és a mai napig hiányoznak a kollegáim és az emberek.
–– Családotok merre él?
–– Férjemmel 1973-ban házasodtunk össze, két gyermekünk született, Edit (42) és László (34). Budapesten élnek, családot alapítottak,
s mindkettőnél született egy-egy
kislányunokánk, Flóra (5) és Hanna (3).
Edit vállalkozásszervező közgazdászként diplomázott, kranioszakrális terapeuta lesz, most teszi le
az utolsó vizsgáját.
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Laci személyi edzőként dolgozik,
és nagyon előrelátóan, rendszerezve a feladatait, kiváló időbeosztással élik a mindennapjaikat. Mielőtt megszületett a kislányuk, már
akkor úgy osztotta be a munkáját,
hogy a gyerekre mindig legyen
ideje, ne csak az esti lefekvésnél
lássa.
A nagy ünnepeket a gyerekekkel
együtt tartjuk a budapesti lakásunkban, ahová rendszeresen járunk, és segítjük az unokák pesztrálását.
–– Mivel töltitek a napjaitokat?
–– A téli időszakban szeretünk a
művelődési házba járni, nagyon jó
rendezvények és rendkívül érdekes
előadások vannak. Szeretünk sétálni, télen korcsolyázok, most elkezdtem konditerembe járni, de általában napi 10 km-nek megfelelő
aktivitás mutat az okosórám. Endre
szokta mondani, ha elmész kenyérért, az legalább 2 óra. Szeretek az
emberekkel beszélgetni, és mindig
akad egy ismerős az utcán, akivel
szívesen szóba elegyedek.
–– Nyugdíjasként életmódot váltottatok?
–– A mondás azt tartja „Ha egészséged van, akkor mindened van.”
Sajnos nagyon arrafelé megy a világ, hogy rettentő sok kész és kényelmes dolgot raknak elénk. Nem
szabad elfelejteni, amit a nagymamáinktól tanultunk, a téli tartósításoktól az otthoni praktikáig.
Ma már az ételek összetevőit nem
ismerjük, a készételek tele vannak
adalékanyagokkal, amelyek ártanak az egészségünknek.
A természetgyógyász újságban
találtam egy hirdetést egy életmódtáborról, így a férjemmel elmentünk Elekre. Az előadások
táplálkozással kapcsolatos része

érintett meg, és minden alkalomra
főztem azokból az alapanyagokból, amelyet a rendelkezésünkre
bocsájtott szakácskönyvből néztem ki. Egyre több emberrel ismerkedtünk meg, és szélesedett
az a terület, ami az egészséges
életmód felé irányított bennünket.
A tanfolyamon eldöntöttük, hogy
ezentúl nem eszünk húst. A férjem
vércukorszintje kicsit magasabb
volt, ezért személyre szabott étrendet kapott, és három hét múlva már a normál értéket mutatta a
laborlelete.
Természetgyógyásznapokon rendszeresen részt veszünk, boldog
vagyok, hogy tanulhatok, habzsolom az új információkat. Ott olyan
emberek vannak, akik haladni akarnak, más a gondolkodásuk. Az ezoterikus világ is érdekel bennünket,
lenyűgözött Egedi Kovács Melinda
előadása is a védikus alkímiáról.
Sohasem gondoltam volna, hogy
mennyire maradandó az ember
életében az, hogy mikor mit mondunk egymásnak, a gyerekeinknek.
Nagyon fontos a tudatos táplálkozás a tudatos élet mellett, hogy a
lelki egyensúlyunk is rendben legyen.
Folyamatosan képezzük magunkat.
Amire a legbüszkébb vagyok, elvégeztem a funkcionális táplálkozási
ismeretek kurzust, amely OKJ-s képesítést adott, majd a „Diétaháború vége” szemináriumot.
„A laborleletek értékelése a gyakorlatban” tanfolyamon olyan ismeretekkel bővült a tudásom,
hogy a laboreredmények eltéréseinél segíteni tudok az embereknek.
Az eredmények összefüggéseit
nézem meg, és az étrend megváltoztatásával helyrehozható az eltérés. Örülök, hogy barátaimnak,
ismerőseimnek többször tudtam
segíteni.
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A Biologika Szabadegyetem szervezésében megtartott „Biologika,
avagy természetes elváltozások
(megbetegedések) mechanizmusai
és biológiai értelmük” tanfolyam
rendkívül lenyűgözött bennünket.
A lelki dolgok kihatnak a szervezetünkre, ha valami életeseményed
volt, annak lenyomata keletkezik az
agyadban. A CT alapján meg tudják mondani, hogy milyen bajaid
vannak, és melyik szerved beteg.
–– A gyerekeitek milyen ételeket
kedvelnek?
–– A gyerekeink is szívesen fogyasztják a „vega” ételeket, de
amikor hazajönnek, akkor vegyes
étrenddel várjuk őket. A töltött
paprika és a töltött káposzta vegetáriánus módon elkészítve a család
kedvenc ételei közé tartozik.
–– A városban van lehetőség ételbemutatókra?
–– Pakson már több alkalommal
szerveztünk természetgyógyászati
előadásokat, ahová sokan eljöttek.
A művelődési házban a Pozitív napon kivonultunk, és „vega” ételeket kínáltunk. A kóstolót pillanatok
alatt elkapkodták.
A dunakömlődi Ízőrző Porta tagja
vagyok, ott is siker koronázta, amikor „vega” ételeket készítettem.
A kóstolókkal szívesen kínálom az
ismerőseinket, barátainkat. A szomszédom mondta, hogy ő nagyon jó
helyen lakik, hiszen ő kóstolja meg
elsőként az új ételeket.
Szerencsére már a városunkban is
sok bolt van, ahol „mentes” élelmiszereket lehet kapni. Próbálunk
olyan ételeket enni, ami jó és hasznos a szervezetünknek.
Az idős emberek azt szokták mondani, vedd magad körül fiatalokkal,
legyenek céljaid, és te is hosszabb
ideig maradsz fiatal.
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„Szeretek a közösségért dolgozni”
Orbán Ottilia | Fotó: Juhász Luca

Úgy gondolom, hogy napjainkban a média egyre több figyelmet fordít a klímaváltozás témájára, így ezzel
kapcsolatban egyre többször felmerül az a kérdés is, hogy mennyit segíthet és mennyire szükséges az atomenergia. Annyi biztos, hogy az atomerőművek sokkal tisztábbak és gazdaságosabbak, mint a hagyományos
tüzelőanyagokat égető erőművek. Az erőmű közvetlen környezetében található csodálatos természet is azt
igazolja, hogy annak működése a környezetre nincs káros hatással. Bizton állíthatom, hogy szinte egyedülálló az országban ennek a létesítménynek környezete. Erőművünk körül a szép parkok, virágágyak a hozzánk
látogatóknak is feltűnnek. De kinek, kiknek köszönhető itt mindez? Hogyan kezdődött a parkosítás, a zöld
környezet kialakítása? Taricskó Istvánt, a Szolgáltatási Osztály technológusát faggattam, mert ő tud igazán
a legtöbbet a témáról, a kezdetekről.
–– 1976 júliusában jöttem az ERBEhez. Kisebb megszakítással visszakerültem a tengelici tsz-hez 1983ban. Akkor kezdődött az 1. blokk
külterületének a parkosítása, a
blokkindítás előtt három hónappal.
PA Zrt.-sként viszont 1986 óta dolgozom az erőműben. Az Energetikai Szakgimnázium és Kollégiumban
(ESZI) kezdtem kertészként, amikor
az intézmény átadása történt. 1987.
január 1-jétől pedig már itt az erőműben kezdtem műszaki ellenőrként. Akkor került az irodaépület elé
az eredeti logó formája virágokból
kirakva. Az régi, nem a napocska,
hanem a kék reaktor üzemanyagának PAV-os emblémája.
A területen jelenleg 26 ember dolgozik, köztük traktorosok is. A kertben két hölgy és egy férfi van, akik a
megfelelő vizsgákkal rendelkeznek
permetezéshez és növényvédelemhez kapcsolódóan. A kertészlányok
nemcsak az egynyári, illetve a növénytermesztéssel foglalkoznak, hanem a cserepes kultúrát is ők ültetik
át az irodákban.
A kertészet mellett még a kommunális szemétszállítással, az utak,

járdák karbantartásával is foglalkozunk, és az északi terület is most
még a miénk. Harminchárom és fél
hektár az, ami intenzív park, tehát
az, ami a kék kerítésen belüli terület.
De kint is vannak kiemelt területek,
ilyenek az ágyások, a Tájékoztató
és Látogatóközpont és irodaépület előtti park. Véleményem szerint
nagyon ráférne a javítás, a felújítás.
De ezek milliós összegűek. Mielőtt
elmegyek nyugdíjba, még szeretném ezt megterveztetni és megépíttetni. Igen, a külső területeket
meg kell terveztetni, és a várossal
el kell fogadtatni. Építésiengedélykötelesek ugyanúgy, mint az épületek. A telepített fákat, amiket tervezés alatt építettünk be, elfogadta a
városi tanács és a polgármesteri hivatal, és arról nekünk leltárt kellett
készíteni, az ún. zöldleltárt. Ha kiveszek három vagy négy fát egy építkezés miatt, azt nekem pótolnom
kell.
Mivel Balatonfüred, Fadd-Dombori
és Sopron is hozzánk tartozik, egynyári növényeket, évelőket termesztünk. Most lassan „kimegy” az egynyári, de már itt válogatom, hogy

mik lesznek a következők. Őszre
lesz a megrendelés az irodaépület
előtti logóhoz. A portákra árvácskákat ültetünk, és most majd próbálkozunk valami mással is, de kevés
az, ami a fagyot bírja nálunk. Szeles,
fagyzugos az időjárás, ami a Dunáról jön, és megviseli a növényeket.
A másik dolog, ami nem hagy nyugodni, hogy a fákat kellene most
már cserélni, mert elöregedtek.
–– Mióta élsz Dunaszentgyörgyön,
ahol már három éve alpolgármester
is vagy?
–– 1989 óta. Paksi születésű vagyok,
és Pakson végeztem az általános iskoláimat, a szakközépiskolát pedig
Baján, a Bereczki Máté Élelmiszeripari és Mezőgazdasági Szakképző
Iskolában. Igazából a parképítés
már a középiskolában megtetszett.
Utána Kecskeméten technikusi minősítést tettem. Igazából soha nem
hagytam el a szakmám. Munkám
elismeréseként 1999-ben az atomerőműves Céggyűrűt is megkaptam, és nagyon büszke vagyok rá.
Amikor megnősültem 1983-ban,
társasházba mentünk lakni, de nem
tetszett sem nekem, sem a nejem-

RÉGI MOTOROSOK
nek. Akkor leköltöztünk Dunaszentgyörgyre. Az akkori lakásárak
hasonlóak voltak a jelenlegihez.
–– Említetted a családot, hallhatnánk róluk valamit?
–– Három gyermekem van, két
lányom atomixes, az idősebbik a
kézbesítőknél volt, a kisebbik műszakos pódiumügyeletes, most pedig gyesen vannak. Négy unokám
van, két fiú és két lány. A nejem itt
dolgozik szintén az Atomixnél, öltözőügyeletes. A fiam szintén az
ESZI-ben végzett, és most betanuló primer köri gépész az Atomix
Képzési Központban. Szeptemberben lesz az esküvője. Mindegyik
gyermekem kialakította a saját egzisztenciáját Dunaszentgyörgyön,

és mindegyik itt alapított családot.
A feleségemmel pedig, amikor lehet, unokázunk. Bár lehetne kicsit
több időnk is, mert a faluban még
szódázok is.
–– Hogy van minderre energiád,
időd?
–– Még mindemellett néha-néha
egy-két parkot megépítünk. Nagyon szeretem a parképítést, ki
lehet közben bontakozni, és azt
szeretem, ha a tulaj megmondja,

hogy mit akar. De sokszor el is fogadják az én véleményemet is. Tavaly a kollégáknak a sportpályán
szerveztem családi napot, majálist,
ami mindenkinek tetszett. Voltak
gyerekprogramok, lovagolás, habparti volt reggeltől estig. Szeretek
a közösségért dolgozni.
–– Ezek után nem tudom, hogy
meg merjem-e kérdezni, hogy szabadidőtöket, ha van, hogyan töltitek?
–– A gyerekek kicsi kora óta egy
hetet mindig elmegyünk valahova nyaralni. Akkor kapcsolódunk
ki igazán. Ma már nehezebb ös�szehozni a közös nyaralást. A nejemmel szeretnék majd eljárogatni
wellnesselni, kicsit lazítani, pihenni. Nem vágyom külföldre, mert
Magyarországot is nagyon szeretem. Mindig vannak csodálatos tájak, szeretünk „elbóklászni.”
Nagyon fontos számomra a család,
fontos a közösség. Ezt láttam otthon én is, a szüleim is ilyenek voltak. Nagyon szeretem az embereket. Úgy vagyok vele, hogy akár ha
segíteni kell, akár ha valami dolgot
kell elrendezni, mindig számíthatnak rám. Most már harmadszorra
választottak meg alpolgármesternek, és úgy érzem, azért ez is jelent valamit. Öröm, ha az embert
elfogadják a faluban.
Ami még nagy tervem 2022-ig
az, hogy legalább az irodaépület
és a látogatóközpont környékét
szeretném rendbe tetetni, és akkor megint rendben lesz 30 évig.
De azt is tudom, hogy nem ezen
múlik most a villamosenergia-termelés. Régi motorosok vagyunk.
Körülbelül 10 éve van nagy motorom, és az utóbbi években kisebbnagyobb társaságokkal túrázunk.
Járunk Ausztriába, Olaszországba,
illetve Horvátországba, egészen
le Montenegróig. Ezek általában
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többnapos túrák. A tengerparti
túrákat nagyon szeretjük, évente
egy-két ilyen túra összejön.
Nagyon fontos számomra a család.
A család működésének a kiszolgálása. Nekem legalábbis ez az első.
Beleértve mindent, tehát feleség,
gyerekek, Mama, kutya, minden.
A munkával, a hobbival együtt a
család működjön. A motorozásban
is fontos, hogy jól érzem magam,
de haza kell érni épen, egészségesen, ezért az ember nem vállal be
szélsőségeket. Minden a családról
szól, az ő érdeküket szolgálom.

Nyugdíjba vonult
kollégáink
2019. július–augusztus
Stallenberger Mátyás auditor BEO
Somogyi Győző műszaki főszakértő
MIG RTFO
Berkó János osztályvezető
MVIGH KAIG KAFO AKO
Pumerschein János nukleáris vezető
szerelő MVIGH KAIG KAFO AKO
Kurucsó Sándor osztályvezető
MVIGH KAIG MIFO MIO
Szabó Dénes osztályvezető
BIG MINFO AVO
Bérces Zsuzsanna anyagvizsgáló
BIG MINFO AVO
Bajári Miklós sugárvédelmi mérnök
BIG SKVFO DO
Szuhai László dozimetrikus
BIG SKVFO DO
Kurucsó Sándorné gazdasági elemző
GIG GKFO KRO
Fogas Antal logisztikai szakértő
GIG LOGFO BSZO
Tesényi Lászlóné raktáros
GIG LOGFO RAKO
Szabó Ferencné logisztikai szakértő
GIG LOGFO RAKO
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ASE 40

Két vezető, három kérdés, két vélemény
Tóth Márton | Fotó: Juhász Luca, AEM

Az Atomerőmű Sportegyesület negyven éve alatt a hetedik elnöknél tart, de az állandóság, a kiszámíthatóság 1979 óta jellemzi a klubot. Ezúttal Süli Jánosnak és Nagy Sándornak tettem fel ugyanazt a
három kérdést.
tolási lehetőségeket. Emellett
eszembe jut az a sok ünnepség,
ahol az Atomerőmű Sportegyesület kiemelkedő hazai és nemzetközi eredményt elért sportolóit köszöntötte az atomerőmű és
a város, és az a büszkeség, hogy
ebben nekem is volt valami részem. Ugyanígy nem felejthető az
a sok magas színvonalú bajnoki és
Európa-kupa kosárlabda-mérkőzés, ahol a telt házas sportcsarnok
hangulatát már csak az emlékezetem őrzi, mivel itt Angliában hasonlót ebben a sportágban nem
tapasztaltam. Akkoriban a csapat
mérkőzéseire együtt jártunk a korábbi ASE-elnökkel is.
Nagy Sándor
(1999 és 2001 között az ASE elnöke)

–– Mi az első gondolata, ami az
Atomerőmű
Sportegyesületről
eszébe jut?
–– A sok önfeledten sportoló
gyerek és felnőtt, akik az atomerőmű támogatásával naponta
megtöltötték a sportpályákat, és
kulturált körülmények között találták meg a kedvükre való spor-

–– Mi volt az elsődleges célja az
ASE elnökeként?
–– Inkább az általános célokról
tennék említést. A legfontosabb
a segítés, ami egyébként is alaptermészetemből adódik. Mindent
meg szeretnék oldani az életben,
és ez a kihívás szintén olyan volt,
amire érdemes volt összpontosítani. A problémák közül néhány
fontosabb dolog: az ASE finanszírozásának átszervezése az ak-

kori szigorúbb körülményeknek
megfelelően, az ATOMIX Kft. eladásának lebonyolítása úgy, hogy
a legkevesebb sérülést okozzon
a rendszerben, a Kosár Kft. megalapítása, az MVM akkori igazgatóságának meggyőzése, hogy
nem kidobott pénz, amit a város
sportjára fordítottunk, a labdarúgó-szakosztály
stabilitásának
megőrzése, és az utánpótlás-labdarúgók megtartása az egyesület
keretében, valamint új segítők bekapcsolása az egyesületi munkába.
–– Mire a legbüszkébb az elnöksége alatti munkából?
–– Amire most is szívesen emlékszem, az ASE-csarnok lelátójának
bővítése, ami az alapvonalak mögötti terület beépítését jelentette. Ez nagyon fontos volt, mert a
mérkőzések óriási népszerűségnek örvendtek, de az emberek
egymás hegyén-hátán figyelték az
eseményeket. Összehangolt munkával, a rendőrség, a tűzoltóság és
az atomerőmű összefogásával sikerült kitágítani a sokszor kicsinek
tartott nézőteret.
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Süli János
(2006 és 2011 között az ASE elnöke)

–– Mi az első gondolata, ami az
Atomerőmű Sportegyesületről az
eszébe jut?
–– Egy komoly múltú, jó egyesület. De nemcsak múltja kell hogy
legyen, hanem hosszú távon is
jó egyesületnek kell maradnia.
Az ASE-nak eredményesnek kell
lennie, mindehhez pedig integrálnia kell a versenysportot és a
tömegsportot. Ekképp a gyerekeket az is motiválja, hogy egyszer
ők is szeretnének olimpiai bajnokok vagy NB I.-es kosarasok, focisták lenni.
Így lehet elérni azt a fontos célkitűzést is, hogy amíg a szülők
dolgoznak, addig a gyerekek tartalmasan tölthessék el az időt,
tudjanak közösségben sportolni,
fegyelmezetten küzdeni. Az itt
kapott szellemiség számtalan év-

tizedes barátságot alapozott meg
már. Ez óriási érték. Ezek a gyerekek jó helyen vannak, egészséges
életmódra nevelik őket, nem kallódnak el.
–– Mi volt az elsődleges célja vezetőként?
–– Az, hogy megteremtsük a működtetéshez szükséges forrást,
ezáltal stabil legyen a klub, és az
ott dolgozó embereknek hosszú
távon legyen munkahelyük. Tudni
kell, hogy a sport nem olcsó. En�nyi gyerekre mezeket vásárolni és
mosni, táskákat, sporteszközöket
beszerezni, az igazolási költségeket fedezni, utaztatni sok pénzbe kerül. Ha nincs versenysport,
akkor lehet, hogy száz gyerekkel
kevesebb sportolna az ASE-ban,
hiszen ők azért csatlakoztak, mert
a szakosztályban fel tudnak nézni
valakire. Ez pénz nélkül, jó létesítmények nélkül nem megy. Tö-
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rekedtünk rá, hogy legyen műfüves pálya. A cselgáncsszakosztály
korszerű edzőtermének tervezését is már akkor elkezdtük. Sokat lobbiztam. Volt, amit sikerült
megoldani, volt, amit nem.
–– Mire a legbüszkébb az elnöksége alatt végzett munkából?
–– Hogy meg tudtuk oldani a működtetést. Nem volt mindig egyszerű. Büszke vagyok arra, hogy
sikerült ezt a lángot megőrizni.
Fontosnak tartom ugyanakkor annak napirenden tartását, hogy –
az ASE alapértékeinek szem előtt
tartása mellett – megvizsgáljuk:
kell-e két futballklub Paksnak, mivel így nem tudunk olyan forrásokra pályázni, amire labdarúgóakadémiaként esélyünk lenne.
És persze büszke vagyok azokra
a sikerekre is, amit a kajak-kenusok, dzsúdósok, kosárlabdázók
elértek, a sportolóink teljesítményére.
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Szabadfogású ellenállás
Tóth Márton | Fotó: internet
Már nincs egy év hátra a következő ötkarikás játékig, amelynek Tokió lesz a házigazdája. A japán főváros
legutóbb 1964-ben 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. Ötödik alkalommal a
sokoldalú Kárpáti Károly viszontagságos életébe pillantunk bele.

Indulás

Zsidó családba született egy Kellner Károly nevű fiú 1906-ban, Egerben, ami a XX. század első felének
időszakában különösen veszélyes
helyzet volt. A társainál kisebb súlyú fiú tornával kezdte sportkarrierjét, majd műugróként 18 évesen
vidékbajnok lett, míg rátalált az ő
igazi sportjára, a birkózásra, amire
két évvel korábban egy cirkuszban
figyelt fel.

Birkózás

1925-ben vidékbajnokságot nyert
kötöttfogású birkózásban, ebben
az évben tiltották ki Egerben a
zsidókat a sportklubokból: Kellner Károlyból Kárpáti Károly lett.
Két évvel később második lett az
Európa-bajnokságon, majd 1928ban, az amszterdami olimpián
már ő képviselte Magyarországot
pehelysúlyban, ahol negyedikként írta be magát a történelemkönyvekbe. Itt ismerkedett meg
a szabadfogású birkózással, amiben a következő két olimpián is
szerepelt. Ő volt az első magyar,
aki mindkét fogásnemben komoly
eredményeket ért el, a hazai szabadfogású birkózásstílus atyjának
Kárpátit tekintik.

1929-ben a szabadfogás első Európa-bajnoki érmét nyerte, ezüstöt, majd meglett az első Eb-címe
is: 1930-ban lett kontinensbajnok.
A Los Angeles-i olimpián is a nemzeti csapat tagja volt, és rászolgált
a címeres mezre: olimpiai ezüstérmes lett könnyűsúlyban, 66 kg-ban.

Az arany története

Az 1936-os berlini olimpiáig vezető útja egy Európa-bajnoki arany(1935) és bronzéremmel (1934) volt
kikövezve, és aggasztó közélettel.
Hitler a zsidó sportolókat kitiltotta
a német csapatból, egyedül Helene Mayerrel tett kivételt, akit a
döntőben a szintén zsidó származású Elek Ilona győzött le, megszerezve az első női magyar aranyat
az olimpiák történetében.
Kárpáti a testnevelési egyetem
hallgatójaként a többiek felkészü-

lését is irányította: három aran�nyal tért haza a birkózóválogatott
a náci Németországból. Berlinben
egy hangszórókkal teli kaszárnyában laktak, ami a játékok után pilótaiskola növendékeivel telt meg.
A szabadfogású döntőig a francia,
az ausztrál, az olasz és az olimpiai
címvédő finn sportolón keresztül
jutott el, a fináléban a német Wolgang Ehrl várta. A horogkeresztes
Deutchlandhalle előtt már gyülekeztek az SS kettős sorfalai, vártak
a Führer érkezésére, aki az olimpia
első hazai aranyára készült: már a
képeslap is ki volt nyomtatva Ehrl
– mint olimpiai bajnok – képével.
Kárpáti azonban nem adta ilyen
könnyen a bőrét, noha a fináléra
nem sok ideje volt pihenni, az ellenséges légkörben magabiztosan
küzdött, minden rutinjára szüksége volt. Hat perc után a sorsolás
őt kényszerítette térdelőállásba,
amiből sikerült felállnia: a bírák 2 : 1
arányban neki ítélték az aranyat,
ezzel övé lett az 1936-os olimpia
első magyar aranya. „A társaim
ölben vittek ki a szőnyegről. Amikor kivittek a sportcsarnok elé,
hogy friss levegőt szívjak, láttam
ám, hogy SS-esek állnak sorfalat.
Jól beszéltem németül, megkér-
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deztem az egyiket, mi történik. Elmegy a kancellár, nem várja meg
az eredményhirdetést – hangzott a
válasz. Így hát nemcsak a szőnyegen győztem, hanem elmondhatom, hogy Hitler is vereséget szenvedett tőlem.”
Évtizedekkel később így emlékezett a berlini döntőre: „Tudtam,
hogy annál jobban már nem készíthettem volna fel magam. Elvégre
a nehézsúlyig felfelé minden hazai versenytársamat megvertem.
Ebben bízhattam, mint ahogy a
tapasztalatomban is, hisz akkor
már kilenc Európa-bajnokság és
két olimpia állt a hátam mögött.
De mindezeknél fontosabb volt
számomra, hogy a németek vagy
az általuk semmibe vett más nemzetek egyikének fia nyeri az első
birkózóaranyat. Én az életemet is
odaadtam volna azért, hogy Magyarországé legyen ez az elsőség.”

Az olimpián túl

Berlin után abbahagyta a versenyszerű sportot, és mivel klubjából
kitiltották, így Debrecenben helyezkedett el egy izraelita gimnáziumban testnevelő tanárként, ahol
mentesítést kapott a zsidótörvények alól, de a német megszállásnál ez már nem sokat ért.
Munkaszolgálatos lett a keleti fronton, majd a lengyel Nadvirna munkatáborba került, ahol szemtanúja
volt Petschauer Attila olimpiai bajnok kardvívó halálának, aki megfagyott, miután az őrök a hóban
meztelenül kúszatták, és hideg
vízzel locsolták. Kárpáti folyamatos ellenállásban volt az őrökkel,
többször megverték, de megtörni
nem tudták.
1944-ben megszökött, a bánki erdőben, majd Budapesten bujkált,
és sikerült találkoznia Papp Viktor
fiatal katona – aki később a Jad
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Vasemtől megkapta a Népek Igaza címet – lakásán feleségével,
aki hamis papírokkal a kórházban
megszülte közös gyermeküket.
Kárpáti a világháború után testnevelőként és edzőként dolgozott,
majd 1950-ben megalapította a
birkózószakosztályt a Honvédban.
1952-ben a magyar sport legsikeresebb olimpiáján, Helsinkiben
szövetségi kapitányként 2 aranyat,
1-1 ezüstöt és bronzot szereztek
tanítványai.
Megjárta a hadak útját, élete második fele nyugodtabban telt, 90
éves korában halt meg, utolsó
éveiben szagolhatott bele a szabadság illatába.
Forrás: http://olimpia.hu, pestisracok.hu, www.szombat.org
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BABAHÍREK

Nevem: Biczó Vilmos
Születésem helye, ideje:
Dunaújváros, 2019. április 8.
Születéskori súlyom: 3450 g
Hosszúságom: 53 cm
Testvéreim: Adél 5 éves, Norbert 3 éves
Anya: Biczóné Gócza Andrea, a Szent Pantaleon
Kórházban gyógytornász
Apa: Biczó Norbert, reaktoroperátorként dolgozik a
Reaktorosztályon
Nevem: Nacsa Alíz
Születésem helye, ideje:
Szekszárd, 2019. május 12.
Születéskori súlyom: 3100 g
Hosszúságom: 55 cm
Első gyermek vagyok a családban.
Anya: Danyi Nóra, Lipo Optikánál marketinges
Apa: Nacsa Norbert, a Biztonsági Igazgatóságon
információbiztonsági felügyelő
Nevem: Nagy Lola Olívia
Születésem helye, ideje:
Budapest, 2019. május 17.
Születéskori súlyom: 3250 g
Hosszúságom: 54 cm
Első gyermek vagyok a családban.
Anya: Megyesi Dominika, a Vékás Dentálban fogászati
asszisztens és dentálhigiénikus.
Apa: Nagy Miklós Kristóf, a Reaktorosztályon
reaktoroperátor
Nevem: Fodor Zalán
Születésem helye, ideje:
Pécs, 2019. május 20.
Születéskori súlyom: 3860 g
Hosszúságom: 51 cm
Első gyermek vagyok a családban.
Anya: Fodor Krisztina, a kormányablakban szakügyintéző
Apa: Fodor Zoltán, a Reaktorosztályon primer köri
gépész
Nevem: Prantner Benedek
Születésem helye, ideje:
Mohács, 2019. május 21.
Születéskori súlyom: 2770 g
Hosszúságom: 53 cm

Első gyermek vagyok a családban.
Anya: Prantner-Szabados Márta, az ATOMIX Kft.-nél
műszaki ügyintéző
Apa: Prantner József, az MVM BSZK Zrt.-nél
információbiztonsági szakértő
Nevem: Koczák Petra
Születésem helye, ideje:
Budapest, 2019. május 22.
Születéskori súlyom: 4170 g
Hosszúságom: 55 cm
Testvérem: Csenge, 6,5 éves
Anya: Koczák-Kulics Szilvia, Kontrollingosztály
Apa: Koczák István, a Turbinaosztályon turbinafőgépész
Nevem: Stiener Kende
Születésem helye, ideje:
Szekszárd, 2019. május 29.
Születéskori súlyom: 3750 g
Hosszúságom: 57 cm
Testvérem: Áron, 3 éves
Anya: Stiener-Markó Brigitta, a Tesco Global Áruházak
Zrt. paksi áruházában volt készletgazdálkodási
asszisztens Áron születése előtt.
Apa: Stiener Bálint, a Reaktorosztályon primer köri
főgépész
Nevem: Lőrinc Merse
Születésem helye, ideje:
Pécs, 2019. június 5.
Születéskori súlyom: 4090 g
Hosszúságom: 53 cm
Testvéreim: Luca és Nimród
Anya: Lőrinc-Boross Lilla, Szolgáltatási Osztály
Apa: Lőrinc Zoltán, az Üzemeltetési Tapasztalatok
Osztályon főtechnológus
Nevem: Pumerschein Mira
Születésem helye, ideje:
Szekszárd, 2019. június 7.
Születéskori súlyom: 3150 g
Hosszúságom: 52 cm
Testvérem: Mirkó, 4 éves
Anya: Pumerscheinné Bedekovity Zóra, a Paksi Pákolitz
István Városi Könyvtár igazgatója
Apa: Pumerschein Péter, a Turbinaosztályon
turbinaoperátor

BABAHÍREK
Nevem: Rábel Zoé
Születésem helye, ideje:
Székesfehérvár, 2019. június 10.
Születéskori súlyom: 3210 g
Hosszúságom: 50 cm
Első gyermek vagyok a családban.
Anya: Rábel-Fekete Mária
Apa: Rábel Gábor, a Beszerzési Osztályon logisztikai
szakértő
Nevem: Sipos Léna
Születésem helye, ideje:
Szekszárd, 2019. június 14.
Születéskori súlyom: 3020 g
Hosszúságom: 52 cm
Első gyermek vagyok a családban.
Anya: Nagy Réka, az MVM OVIT Zrt.-nél beszerzési
referens
Apa: Sipos Balázs, a Gépész Műszaki Osztályon
berendezésmérnök
Nevem: Berkó Sára
Születésem helye, ideje:
Budapest, 2019. június 18.
Születéskori súlyom: 2880 g
Hosszúságom: 51 cm
Testvérem: Bence, 2 éves
Anya: Berkó-Tóth Éva, a Paks II. Zrt.-nél HR-munkatárs
Apa: Berkó Balázs, a Gépész Műszaki Osztályon
berendezésmérnök
Nevem: Váradi Fanni
Születésem helye, ideje:
Szekszárd, 2019. június 25.
Születéskori súlyom: 3500 g
Hosszúságom: 53 cm
Testvérem: Viktória, 16 éves
Anya: Kecskeméti Kitti
Apa: Váradi Csaba, a Radioaktívhulladék-kezelési
Osztályon dolgozik mint szilárdradioaktívhulladék-kezelő
Nevem: Komáromi Áron
Születésem helye, ideje: Pécs,
2019. június 28.
Születéskori súlyom: 3760 g
Hosszúságom: 51 cm
Első gyermek vagyok a családban
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Anya: Mocanasu Boglárka, a Protheus Holding Zrt.-nél
projektmenedzser
Apa: Komáromi Gergő, a Gépész Szerviz Osztályon
minőségellenőr
Nevem: Szilágyi Márk István
Születésem helye, ideje:
Pécs, 2019. június 29.
Születéskori súlyom: 4680 g
Hosszúságom: 53 cm
Első gyermek vagyok a családban.
Anya: Papp Rita, Mars Magyarország Értékesítő Bt.-nél
területi képviselő
Apa: Szilágyi István, az Anyagvizsgálati Osztályon
anyagvizsgáló mérnök
Nevem: Molnár Ádám
Születésem helye, ideje:
Dunaújváros, 2019. július 4.
Születéskori súlyom: 4000 g
Hosszúságom: 53 cm
Testvérem: Panna, 10 éves
Anya: Molnár Roberta, a Logisztikai Főosztályon
logisztikai szakértő
Apa: Molnár Milán, a Beszerzési Osztályon beszerzési
csoportvezető
Nevem: Kovács Lívia Dóra
Születésem helye, ideje:
Pécs, 2019. július 13.
Születéskori súlyom: 3680 gramm
Hosszúságom: 53 cm
Első gyermek vagyok a családban.
Anya: Kovácsné Pettesch Ildikó, a Munka- és Személyügyi
Osztályon humánpolitikai munkatárs
Apa: Kovács Dénes Zoltán, a Nukleáris Fűtőanyag
Üzemnél átrakógép-operátor
Nevem: Árki Zsombor
Születésem helye, ideje:
Szekszárd, 2019. július 19.
Születéskori súlyom: 3730 g
Hosszúságom: 57 cm
Testvéreim: Lilla 5 éves, Csanád 2,5 éves
Anya: Árki-Bencze Zsuzsanna, a Bölcskei Szociális
Alapszolgáltatási Központ dolgozója
Apa: Árki István, a Gépész Műszaki Osztályon
berendezéstechnológia-vezető
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MUNKATÁRSAINK

Gyászközlemény

Az atomerőmű dolgozói megőrzik elhunyt munkatársaik emlékét.

Bércesi Ádámné (1926–2019)
2019. június 14-én, 93 éves korában elhunyt Bércesi Ádámné, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa.
1926. február 6-án született Dunaszentgyörgyön. 1985. november 1-jén vették fel a Paksi Atomerőmű
Vállalathoz. 1991. június 30-án történő nyugdíjazásáig az Igazgatási Osztályon sokszorosító munkakörben dolgozott.
Temetése 2019. július 3-án, a dunaszentgyörgyi temetőben volt, ahol szűk családi körben vettek tőle
végső búcsút.
Keller István (1957–2019)

2019. június 18-án, 61 éves korában elhunyt Keller István, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa.
1957. augusztus 10-én született Pakson. 1979. február 12-én vették fel a Paksi Atomerőmű Vállalathoz.
2010. február 28-án történő korengedményes nyugdíjazásáig a Reaktor- és Készülék-karbantartó Osztályon nukleáris karbantartó lakatosként dolgozott.
Temetése 2019. július 2-án, Pakson, a Fehérvári úti temetőben volt, ahol családja, barátok, ismerősök,
volt munkatársak vettek tőle végső búcsút.

Tigyi László (1941–2019)

2019. július 2-án, életének 78. évében elhunyt Tigyi László, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa.
1941. január 10-én született Dunaszentgyörgyön. 1979. április 9-én vették fel a Paksi Atomerőmű Vállalathoz. 1994. július 31-én történő korengedményes nyugdíjazásáig az Építészeti Osztályon dolgozott
kőműves munkakörben.
Temetése 2019. július 6-án, a dunaszentgyörgyi temetőben volt, ahol családja, barátok, ismerősök, volt
munkatársak vettek tőle végső búcsút.

Blatt József (1967–2019)

2019. július 7-én, 52 éves korában elhunyt Blatt József, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. munkavállalója.
1967. február 28-án született Pakson. 1985. augusztus 12-én vették fel a Paksi Atomerőmű Vállalathoz.
2019. július 7-én történő elhunytáig a Turbina- és Forgógép-karbantartó Osztályon dolgozott technológus munkakörben.
Temetése 2019. július 17-én, Pakson, a református temetőben volt, ahol családja, barátok, ismerősök,
volt munkatársak vettek tőle végső búcsút.

Siebel Lajos (1950–2019)
2019. július 31-én, 68 éves korában elhunyt Siebel Lajos, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa.
1950. november 18-án született Zalaegerszegen.
1986. január 1-jén vették fel a Paksi Atomerőmű Vállalathoz. 2005. november 18-án történő nyugdíjazásáig a Szállítási Osztályon művezetőként dolgozott.
Temetése 2019. augusztus 28-án, a csepeli temetőben volt, ahol családja, barátok, ismerősök, volt munkatársak vettek tőle végső búcsút.
Pécz János (1955–2019)

2019. augusztus 8-án, 63 éves korában elhunyt Pécz János, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa. 1955. november 6-án született Pakson. 1983. április 1-jén vették fel a Paksi Atomerőmű Vállalathoz.
2008. április 11-én történő korengedményes nyugdíjazásáig a Külső Technológiai Osztályon dolgozott
gépész munkakörben.
Temetése 2019. augusztus 16-án, a paksi evangélikus temetőben volt, ahol családja, barátok, ismerősök,
volt munkatársak vettek tőle végső búcsút.

GONDOLATOK
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Életútjainkon
Prancz Zoltán | Fotó: Bakonyi Zsuzsa, A Ti Fotóitok Fotópályázat
A művészet- és a gondolkodástörténet egyik leggyakoribb jelképe az út, az úton levés. Az emberi élet e
jelkép megvilágításában utazáshoz, egy út bejárásához hasonló: születésünkkor elindulunk valahonnan,
és halálunkig eljutunk valahova. Hogy ki hova jut, e
tekintetben nem mást jelent, mint hogy életutunk bejárása során kivé-mivé válunk: milyen tapasztalatokra,
életszemléletre – ha úgy tetszik: életbölcsességre –
teszünk szert, milyen személyiséggé, jellemmé formálódunk, milyen emberré leszünk.
Az életút bejárása, avagy a célba érkezés tehát egyfajta kibontakozás, kiteljesedés. Ugyanakkor rideg
árnyékot vet erre a folyamatra, hogy végső határát
halálunk könyörtelen ténye jelöli ki: minden életút elkerülhetetlenül a halálba torkollik. Ellentmondásos és
lehangoló kép kerekedik ki ebből: mintha életünk a
halállal teljesedne ki, mintha utazásunk célja – a megérkezés – maga a halál lenne.
Számos próbálkozást idézhetnénk itt fel, amely ennek az ellentmondásnak a feloldására – vagyis inkább
csak tompítására – született, az egész életet a meghalás művészeteként felfogó sztoikus beletörődéstől
kezdve, a hangsúlyt a célba érkezésről az utazásra áthelyező bölcseleten keresztül (amely Madách tollából
például ilyetén költői formát nyert: „A cél voltaképp
mi is? / A cél, megszünte a dicső csatának, / A cél halál, az élet küzdelem, / S az ember célja e küzdelem
maga.”), a közismert sörreklám hedonista szlogenjével bezárólag: „annyi az élet, amennyit beletöltesz”.
Hogy ki melyik iránymutatásban lel megnyugtató tanácsra, természetesen a legszemélyesebb választás
kérdése. Azonban a választáskor jó felfigyelnünk arra,
hogy a kínálatban megszólal még egy hang, amely
a fentiekkel ellentétben nem tekinti evidenciának az
életutat lezáró halált. „Én vagyok az út, az igazság és
az élet” – mondja Jézus Krisztus. Önmagát három fogalommal azonosítja, amelyek között az első a témánkat adó út évezredes szimbóluma. Az emberlét tehát
Jézus szerint is úton levés, azaz változás, kibontakozás. Azonban ígérete szerint, az általa kínált út nem
a halálba, hanem – amint a három fogalom sorrendje
is jelzi – az életbe fut ki. Világosan tükrözi ez, hogy az

élet felbecsülhetetlen kincs, és nem csupán az úton
levés kísérőjelensége, hanem egyszersmind méltó
célja is az egész emberi életútnak: a feltámadás, az
örök élet elnyerése. Ám az életből az örök életbe vezető út egyedi és – ugyancsak Jézus szavával szólva
– keskeny út: az igazság útja. Azaz – amint az idézett
fogalomhármas középső tagja megvilágítja – olyan
életút, amelyen az ember, természete nehézkedésével szembeszállva megtanul szokásszerűen az igazság
mellett dönteni, röviden: igaz életet élni.

