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Dr. Kovács Antal
kommunikációs igazgató
Fotó: Juhász Luca

Kedves Olvasók!
Idén júliusra a küzdelem témakörével azért készültünk eredetileg, mert
most indulna az olimpia, a lap megjelenése idején már útra készülődne
több paksi fiatal, hogy megmérettesse magát a világ sportolói között.
A történelemben először ez azonban elhalasztódott – és nagyon bízom
benne, hogy ők jövőre tényleg elindulhatnak, Önök pedig azt a bizonyos, olimpiára hangolt lapszámot a kezükbe vehetik –, de a téma maga
maradt, hiszen egy egészen másfajta küzdelmet vívtunk meg az elmúlt
hónapokban.
Júliusban, az országos eseményeket óvatosan követve, újraindul az élet
az erőműben, egyúttal elkezdődik a felkészülés a jövőre, amely pontosan
olyan bizonytalan, mint az év eddigi része volt. Nem tudhatjuk, beigazolódnak-e a szakemberek jóslatai a járvány újabb, őszi fellángolásáról, de
a Paksi Atomerőműnek mindenképpen készülnie kell erre.
Júliusi lapszámunkban interjút olvashatnak Pekárik Géza vezérigazgatóval, akit a járvány tanulságairól, hosszú és rövid távú hatásairól kérdeztünk. Megnézzük, mit is jelent az erőforrásokért folytatott globális harc,
és milyen szerepet kaphat például Franciaországban a nukleáris ipar a
koronavírus-válsághoz hasonló sokkok leküzdésében. Foglalkozunk az
emberi lélek belső harcaival is, megnézzük, hová vezetnek a függőségek, és azt is, milyen modern technológiák segítik a profi sportolók felkészülését „fejben”, koncentrációban.
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„Fejlődési lehetőséget látok”

Torma Dóra | Fotó: Juhász Luca
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. működése júliusban csaknem teljesen visszatér a megszokott üzemmódhoz, lezárul az újraindulás harmadik fázisa is. A visszatérés azonban, ahogyan az élet más területein, itt
sem feltétlenül jelenti azt, hogy ugyanarra a pontra érkezünk, ahonnét márciusban, az országos veszélyhelyzet előtt elindultunk. Pekárik Gézát, a Paksi Atomerőmű vezérigazgatóját a válsághelyzet értékelésére, a tanulságok megosztására kértük.
–– Március elején még csak a híreket figyeltük, a hónap közepén pedig kapkodtuk a fejünket, és villámgyorsan új fogalmakat tanultunk
erőművön belül és kívül is: home
office, online iskola, Pandémiás
Vezetési Csoport, négy hónapja
ezek semmit vagy jóval kevesebbet
mondtak, mint ma. Hogyan éltétek
meg az erőmű vezetésében ezt az
időszakot?
–– Nyilván erre senki nem számított, nem így terveztük az évet – de
tanulságos folyamat lett. Az egyik
legérdekesebb momentum talán,

hogy a társaságirányítás jellege
megváltozott, ilyen korábban nem
volt. Általában a társaságok vezetése tudja, hogy merre szeretne
haladni, és ezt az irányt szem előtt
tartva hoz döntéseket, magyarán
proaktív módon irányít. A Paksi
Atomerőmű egy abszolút kiszámítható vállalat, előre elkészítjük az
üzleti tervünket, ez alapján dolgozunk, túlnyomórészt jól be tudjuk
mérni a kockázatokat és az egyes
döntések, események következményeit. A pandémia viszont ezt
megváltoztatta. Átéltük azt, hogy

nem mi irányítottunk aktívan, hanem követtük az eseményeket,
annak megfelelően hoztunk döntéseket, hogy megnéztük, hogyan
terjed a járvány, milyen szigorító
szabályokat hoz a kormányzat és az
egyéb hivatalok, intézmények. Magamban „követő üzemmódú vezetésnek” neveztem el ezt az irányítási módot. Ez újdonság volt, amit
akár izgalmasnak és érdekesnek is
nevezhetnénk, de mégis inkább
nyugtalanító, egyfajta kiszolgáltatottság érzését hozta magával a
napról napra változó helyzet.
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–– Gazdaságilag milyen hatása lesz
a koronavírus-járványnak, hogyan
hatott a tervekre a veszélyhelyzet?
–– Mindjárt a veszélyhelyzet elején felvetődött a kérdés, hogy fel
kell-e rúgnunk a teljes éves tervünket a pandémia miatt, vagy sem.
Végül úgy döntöttünk, hogy a lehető legnagyobb biztonság mellett, minél kisebb üzleti áldozattal
igyekszünk a helyzetet kezelni, és
úgy látom, hogy ez sikerült is. Volt
például üzem közbeni karbantartási ciklus, ami pont a veszélyhelyzet
időszakára esett, itt azért érdemi
munkavolumen-csökkentést
irányoztunk elő, és csak azokat a feladatokat hajtottuk végre a karbantartási ciklusban, amik a biztonság
és az üzletfolytonosság fenntartásához feltétlenül szükséges voltak.
Előkészítettük továbbá a 4. blokki
főjavítást, ez a cég történetének
az első – és remélem egyben az
utolsó – pandémiás főjavítása volt.
Ezen is túl vagyunk, és viszonylag
jól sikerült, főleg ahhoz képest,
hogy milyen nehezítő körülmények
voltak. A blokk visszaindításának
szakaszában szerencsére már nem
volt szükség azokra a szigorú távolságtartási és védekezési szabályokra, amelyek korábban érvényesek
voltak a vezénylőkben, így tudtunk
pluszszemélyzetet biztosítani, akik
segítették a visszaindítási tesztek
és próbák végrehajtását.
A termelési eredményeink függetlenek maradtak a pandémiától, a
blokkok termeltek, rendkívüli események nem történtek ebben az
időszakban. Most éppen öt blokknappal tartunk az időarányos termelési terv alatt, de ez még az
év második felében bőven ledolgozható. A beruházások kapcsán
lesznek elmaradások az év végére, itt a veszélyhelyzeti hónapokat
jellemző kényszerű munkavégzési

szünet miatti elmaradás már nem
lesz behozható. Ezek a beruházási
feladatok átcsúsznak a következő
évre. Az időarányos üzleti eredményünk összességében pozitívabb
képet mutat, hiszen az anyagfelhasználás is a megszokottnál kevesebb volt, bár ez természetesen
csak átmeneti megtakarítás, mivel
az elhalasztott feladatokat el fogjuk végezni.
A külső területeken zajló munkálatokat a veszélyhelyzeti időszak alatt
sem állítottuk le. Az új blokkok üzemi és felvonulási létesítményeinek
helyet biztosító terület-előkészítési
feladatokat például folyamatosan
végeztük, a veszélyhelyzet ellenére sem szüneteltettük a munkát
annak érdekében, hogy a kiemelt
fontosságú projekt ütemes előrehaladását ne hátráltassuk. Szabadtéri munkaterületekről lévén szó,
viszonylag könnyen biztosítani lehetett a távolságtartást és minden
egyéb, a veszélyhelyzet miatt bevezetett különleges munkavégzési
szabályt.
–– Milyen elvek alapján szerveződött az elmúlt hónapok munkája?
–– A legfontosabb alapelvünk a
pandémiás helyzet kezelésében is a
biztonságra törekvés és az óvatosság volt. Ez jellemző volt már a vírus
megjelenésekor is. A hazai általános gyakorlathoz képest gyorsabban reagáltunk, korábban hoztunk
intézkedéseket, illetve végeztünk
el felkészülési feladatokat. Amint
megjelent a vírus Európában, már
felülvizsgáltuk és aktualizáltuk a
korábban a madárinfluenza idején
kidolgozott pandémiás tervünket,
így március elején az már a koronavírusra átdolgozva volt hatályos
az erőműben. Az óvatosságunkra
jellemző, hogy mi később fogunk
ebből a rezsimből kihátrálni. A veszélyhelyzet hivatalosan megszűnt
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már ugyan, de nálunk még most,
július elején zárul csak a visszatérés
harmadik fázisa, valamint folyamatosan figyeljük a híreket, a sajtót,
mert azt látjuk, hogy Európa-szerte, ahol hirtelen enyhítő intézkedéseket hoztak, ott egy-egy járványgóc sorra kialakul.
Az erőmű nem csak amiatt speciális eset járványügyi szempontból, hogy a munkánkra minden
körülmények között szükség van.
Átlagos napokon nagyjából 4000
ember fordul meg a területen.
Ez a szám, amikor „dübörgött” a
járvány, drámaian csökkent: legkevesebb 1000-1100 volt a napi
beléptetések száma (ebből 400 fő
saját állomány, és 6-700 fő a partnertársaságoktól). Ez még mindig
rengeteg ember, akik több helyről
érkeznek, és egy területen koncentrálódnak. Hiába tűnik úgy, hogy kiürül a környék, még mindig nagyon
könnyen gócponttá válhatunk.
–– Milyen tanulságokat látsz az elmúlt hónapok munkájában, van-e
olyan terület, ahol maradandó változást hozott a járványügyi válság
időszaka?
–– Már most látszik több pozitív
tanulsága ennek a helyzetnek, és
alighanem találunk is még továbbiakat később. Megtanulhattuk
például az IT-rendszerekben rejlő
lehetőségek hatékonyabb kihasználását. A vírus miatt áttereltük az
életünket a virtuális világba, például Skype-on tartottunk értekezleteket. A technikai eszközök nyilván
nem pótolják a személyes kapcsolatokat, de hosszú távon használni
lehet, illetve kell a bennük rejlő potenciált. Amikor a csapat jelentős
része otthoni munkavégzésre kényszerült, akkor érzékeltük, hogy a
munkavégzés feltételei nem adottak mindenkinél teljeskörűen, hiszen nem készültünk fel előre tuda-
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tosan egy ilyen helyzetre. Nem volt
meghatározva, hogy kinek legyen
hordozható számítógépe, távoli el-

tálni a dolgainkat, ez pedig az elmúlt időszakban nem volt megoldható. Tapasztalatot szereztünk

érése stb. Az elkövetkezendő időszakban az igényeket és a lehetőségeket pontosan fel kell mérnünk,
és biztosítani kell a megfelelő feltételeket minden olyan kollégának,
aki egyébként olyan beosztásban
dolgozik, ami alkalmas lehet az otthoni munkavégzésre.
Másik tanulság, hogy a konzervativizmusunkból adódóan nagyon
szeretjük papíralapon dokumen-

most abban, hogy nem muszáj
mindig mindent nyomtatni, papíron vinni, pecsételni, aláírni, hanem igenis hatékonyan és megfelelő bizonyító erővel működhet az
elektronikus ügykezelés, jóváhagyás is. Gyorsan kellett a járványhelyzetben az ezt érintő átmeneti
szabályozásokat kidolgozni. Ezek
az előírások a fokozatos visszatérés során hatályukat vesztik ugyan,

de a folyamatgazdák megkapták a
lehetőséget és a feladatot, hogy
ennek a néhány hónapnak a pozitív tanulságait ültessék át a normál
eljárásainkba. Számos szerződéskötésről, beszerzést megalapozó
dokumentumkezelésről derült ki
például, hogy a veszélyhelyzet idején jóval egyszerűbben működött,
mint korábban, és nem mondhatjuk, hogy szerényebb minőségben.
E területeken komoly fejlődési lehetőségeket látok.
A külföldi utazásokkal, illetve a
gyártóművi átvételekkel kapcsolatban is hasonlóan új helyzet alakult ki. Az utak elmaradása miatt
egyrészt közvetlen megtakarításokat értünk el, másrészt az ezekhez kapcsolódó munkaidőalap
átcsoportosítása többletet hozott
a szervezeteknél. Természetesen
nem lehet a külvilágtól teljesen elszigetelődni, a külföldi kapcsolatainkat nullára csökkenteni, hiszen
vannak speciális esetek, ahová feltétlenül szükséges vagy érdemes
elmenni, de nyilván van olyan is,
ahová felesleges.
Át kell gondolnunk mindemellett
a területen belül működő vállalkozások helyzetét is. A Pandémiás
Vezetési Csoport nemcsak a saját
állományunkra nézve írta át a telephelyen történő mozgás és élet
szabályait, hanem mindenki másra,
azokra a vállalkozásokra, testvérvállalatokra vonatkozóan is, akiknek a telephelyen belül is vannak
irodáik. Azonban nekik is van saját
vezetésük, működtettek saját kríziscsoportokat, hoztak szabályokat,
amelyek nem minden esetben harmonizáltak a mi elképzeléseinkkel.
Át kell gondolni, hogy a jövőben
hogyan lehet ezt jobban, egységesebben működtetni, és célszerű lehet tovább szűkíteni a területen belüli vállalkozások számát. Néhány
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évvel ezelőtt volt már egy ilyen
törekvés, akkor minden olyan társaság, amelyik nem az MVM Csoporthoz tartozott, kiköltözött. Bele
sem merek gondolni, mennyivel
nehezebb lett volna a helyzet kezelése, ha még itt vannak…
További tanulság, hogy át kell vizsgálnunk a kritikus munkaköröket.
Az Átfogó veszélyhelyzeti intézkedési tervben le van írva, hogy melyek azok a munkakörök, amelyek
a társaság működtetéséhez alapvetően szükségesek. Ez nemcsak a
blokkok folyamatos üzemeltetését
takarja, hanem az üzletmenet folytonosságának biztosítását jelenti.
Az üzletfolytonosság fenntartásához meghatározott kritikus munkakörökön belül megkülönböztettük
azt az általunk „szuperkritikusnak”
elnevezett, alapvetően speciális ismeretekkel, jogosítványokkal rendelkező szűkebb üzemviteli munkavállalói kört, akikre vonatkozóan
még részletesebb munkavégzési
szabályokat kellett kidolgozni, illetve különleges munkavégzési feltételeket kellett biztosítani. Azonban
még ők is több százan vannak, és
ekkora létszámot nagyon nehéz (talán lehetetlen is) úgy kezelni, hogy
az mindenkinek megfeleljen, és
még a járványügyi helyzet szabta
különleges körülményekhez is optimálisan illeszkedjen.
–– Létezik olyan forgatókönyv, ami
őket a teljes külvilágtól elválasztja?
–– A tervekben létezik ilyen, fordított karanténnak hívjuk, de szerencsére nem volt szükség ennek az
alkalmazására. Remélem, hogy a
jövőben sem lesz szükség egy ilyen
forgatókönyv éles alkalmazására,
de mindenesetre a pandémia alatt
kialakított elképzelés finomhangolását még el fogjuk végezni.
–– Júliusra nagyjából visszaáll a
megszokott élet az atomerőmű-

ben. Hogyan készültök a továbbiakra?
–– Június 22-től léptünk a második fázisba, ez leginkább a területen történő mozgásokra vonatkozó
korlátozások és a testhőmérsékletellenőrzés megszüntetését jelentette. A harmadik fázis július 6-tól
indult, de ez sem jelent teljes felszabadítást egyelőre: továbbra is
preferált az, hogy az otthon hatékonyan dolgozni tudó kollégák
ezután is ezzel a munkavégzési
móddal éljenek. Természetesen
a munkahelyi vezetők feladata és
felelőssége, hogy meghatározzák,
kiknek a munkájára tartanak feltétlenül igényt a telephelyen belül.
Nagyon fontos viszont előretekintenünk az őszre, meglátjuk, érkezik-e második hullám. Úgy gondolom, jobb félni, mint megijedni,
azaz fontos, hogy megfelelő eszközökkel, szabályozásokkal, a mostani
veszélyhelyzeti működés részletes
kivizsgálásával, értékelésével készülni a jövőre.
–– Hogyan reagáltak a munkatársak, milyen volt a hangulat a válság
idején?
–– Mindenki másképp élte meg
természetesen. Voltak, akik a hos�szú idejű otthon tartózkodás miatt
elbizonytalanodtak, úgy gondolták, hogy talán rájuk már nincs is
szükség, hiszen lám, működik az
erőmű nélkülük is. Persze, működött is, de egy csomó tevékenység nem zajlott, nem végeztük
el azokat a feladatokat, amiket
egyébként el kellett volna, sok
minden elmaradt, amit utóbb pótolni kell. Nem voltak oktatások,
képzések, vizsgáztatások, de ez
nem azt jelenti, hogy ezekre nincs
is szükség, hanem azt, hogy most
érkezik el a „vizsgaidőszak”, pótolni kell a mulasztásokat. Akadt
persze olyan is, aki szabadságként

7

szerette volna megélni ezt az időszakot, holott egyáltalán nem erről
volt szó. Számos kolléga a home
office-ban még többet dolgozott,
mint egyébként, mert a munkahely
szociális élet mivolta megszűnt,
és csak a munkájával foglalkozott
reggeltől estig. A TAMF-projektben például gőzerővel folyt a munka, itt több területen is hatalmas
előrelépés volt, azt is mondhatnám talán, hogy a projekt előrehaladásának kifejezetten jót tett a
karantén! Mindenki koncentráltan
tette a dolgát. Volt olyan kolléga,
aki azt mesélte, hogy ő minden
reggel felöltözött, mintha munkába indulna, mert a mindennapi
megszokott rutint csak így tudta
fenntartani.
Jómagam már nem ebben az élethelyzetben vagyok, de úgy érzem,
nagyon nehéz lehetett a fiatal kisgyerekes családoknak, ahol esetleg többen maradtak otthon egy
kis lakásban. Az iskolák, óvodák
bezártak, otthon maradtak a különböző korosztályú gyerekek, el
tudom képzelni, hogy ez kőkemény, megterhelő helyzet lehetett
a szülőknek. Többen elmondták,
hogy mekkorát nőtt a szemükben
a munkahelyük értéke, most látták,
hogy mennyire jó ide bejönni, itt
dolgozni.
Szeretném megragadni az alkalmat, és ezúton megköszönni minden kollégának az elmúlt hónapok
munkáját, a pozitív, segítőkész és
toleráns hozzáállásukat, azt, hogy
közösen ennyire rugalmasan tudtuk
venni az akadályokat. Jó volt látni,
hogy mindenki felnőttként kezelte
a helyzetet, és büszkévé tett, hogy
a mindennapi életünkben megszokott szabálykövetés micsoda fegyelmezettséget és pozitív hozzáállást eredményezett ebben a nem
mindennapi szituációban.

8

GLOBÁLIS HARCOK

Stabilitással a sokkok ellen
Hárfás Zsolt | Fotó: stock.adobe.com

Ha Franciaország 6 új EPR típusú atomerőművi blokk építése mellett teszi le a voksát, akkor ez kellően
hatékony ösztönzőként szolgálhat a gazdaság újraindításához, és segíthet kivédeni a koronavírus-járvány okozta sokkot. A francia Nukleáris Energiatársaság közelmúltban publikált állásfoglalása szerint a
francia atomenergetika az uniós válságkezelésről folytatott vitában felmerült mindhárom szempontot
teljesíti: egyrészt új beruházásokról, másrészt alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó projektekről van
szó, harmadrészt azok rugalmas és szuverén iparágban valósulnának meg.
Franciaországban jelenleg 57
atomerőművi blokk termel éjjelnappal, alacsony szén-dioxid-kibocsátású villamos energiával
látva el az ország lakosságának
több mint háromnegyedét, valamint több mint 250 ipari energia-

fogyasztót 530 telephelyen. Azzal,
hogy „stabil villamos energiát kínál megfizethető áron”, az atomenergia hozzájárul a francia ipar
versenyképességéhez és a lakosság kiszámítható áron történő, stabil energiaellátásához.

Befektetés a jövőbe
A francia EDF energetikai konszern „Grand Carénage” nevű
fenntartási és befektetési programja évente 4 milliárd eurót szán
a meglévő atomerőművi blokkok
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üzemidejének
meghosszabbítására, ugyanakkor a koronavírus-járvány lecsengése után az új
atomerőművi blokkok építését is
támogatná. Idén januárban a francia környezetvédelmi minisztérium
nyilvános konzultációba kezdett
az energiaátmenet kezelésére, a
2019–2028-as időszakra vonatkozó
átdolgozott stratégiai dokumentumot, az ún. programmation pluriannuelle de l’énergie-t illetően.
„Az új atomerőművi blokkok építésére irányuló program 2021-től
kezdődően hatékony eszköz lehetne a gazdasági és szociális
fellendülés eléréséhez” – írta a
francia Nukleáris Energiatársaság,
hozzátéve, hogy ennek részeként
az atomipar „készen áll arra, hogy
mozgósítsa az erőforrásait”. Legalább három pár EPR típusú atomerőművi blokk megépítése lehetővé tenné a jelenlegi francia flotta
15%-ának a megújítását.

Előnyös befektetés
atomerőművet építeni
A Deloitte nemrégiben megjelent
elemzése szerint minden egyes
euró, amelyet a francia atomiparba
fektetnek, 2,5 eurót fial a gazdaságnak. Emellett 2030-ra minden
egyes TWh, amelyet az atomerőművekben termelnek meg, 360 millió euróval növeli a nemzeti GDP-t,
és ez több mint háromszorosa annak, amennyivel a szélenergia járul
hozzá a nemzeti össztermék bővüléséhez! Ez utóbbi ugyanis 100 millió euróra tehető.
Európai viszonylatban a francia
atomipar már most is versenyképesnek számít. A háztartási
villamosenergia-árak tavaly több
mint 70%-kal voltak magasabbak
Németországban, mint Francia
országban, hiszen a németek fo-

lyamatosan állítják le az atomerőművi blokkjaikat, miközben éves
szinten mintegy 27 milliárd euróval
támogatják a megújulókat, amely
összeget a háztartási fogyasztókkal fizettetnek meg.
Franciaország harmadik legnagyobb iparágaként az atomenergetikai ipar több mint 220 000
közvetlen és közvetett munkahelyet biztosít. A franciaországi EPRblokkok építésében részt vevő
dolgozók 80%-a francia vállalatok
alkalmazottja, ami nagyon magas
érték a többi energetikai ágazathoz képest. Például a szél- és napenergiai technológiák vonatkozásában Franciaország továbbra is a
külföldi szereplőktől függ.
Egy EPR típusú projekt 8350 munkahelyet teremt az építési szakasz-
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ban, és a blokk 60 éves üzemelése
során további 1600 munkahelyet
biztosít. Franciaország a 3. generációs atomerőművi blokkok építésével kapcsolatban már sikereket
is elkönyvelhetett, hiszen két EPR
típusú egység már kereskedelmi
üzemben áll Taishanban, Kínában.
Az első EPR típusú blokk építése
Finnországban, az Olkiluoto telephelyen 2005-ben kezdődött meg,
és várhatóan valamikor csak 2021ben kezdheti meg a villamosenergia-termelést. Ugyanilyen típusú blokk lesz a Franciaországban
2007 óta épülő Flamanville-3 is.
Az új atomerőművi blokk esetében 2022 végén kezdődhet csak
meg a friss üzemanyaggal való feltöltés. Az Egyesült Királyságban, a
Hinkley Point C projekt keretében
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– szintén ilyen típusú EPR-blokkból – kettő fog megépülni. A kérdés már csak az, hogy melyik országban fog elkészülni az újabb
EPR típusú blokk, elcsípve ezzel
a „virtuális” harmadik helyezést a
két, Kínában már üzemelő egység
után.

közben Németországban a fos�szilis erőművek viszik a terhelést,
amikor nem süt a nap, illetve nincs
szél. Az ábrán is nagyon jól látható,
hogy például 2020. május 27-én is
a francia áramtermeléshez köthető
szén-dioxid-kibocsátás rendkívül
alacsony, csak 29–40 g/kWh volt.

A francia áramtermeléshez köthető szén-dioxid-kibocsátás alakulása
2020. május 27-én (Forrás: rte-france.com)

A karbonsemlegességhez
nélkülözhetetlen az atom
Az állásfoglalás szerint ahhoz,
hogy Franciaország és Európa
2050-re elérje a karbonsemlegességet, létfontosságú, hogy az ország atomerőműveinek egy részét
megújítsák. A francia villamosenergia-termelés már jelenleg is
rendkívül alacsony szén-dioxid-
kibocsátású, hiszen kevesebb,
mint 50 g/kWh ez az érték, amivel
jócskán megelőzi a szomszédos
országokat. Németországban például az erőművek 400 g/kWh kibocsátással termelnek. A francia
alacsony kibocsátási érték döntően a nagyon magas atomerőművi
részaránynak, valamint a megújuló
energiaforrások alkalmazásának
(víz, nap és szél) köszönhető, mi-

Mindez azt jelzi, hogy Franciaországnak azonnal el kell indítania
egy új atomerőmű-építési programot, annak érdekében, hogy
az alacsony szén-dioxid-kibocsátású villamosenergia-termeléssel
teljesíteni tudja a dekarbonizációs célokat. A nagy nemzetközi szakmai szervezetek kiállnak
amellett, hogy az összes alacsony szén-dioxid-kibocsátású
technológiát – a megújulókat, az
atomenergiát és a szén-dioxidleválasztást – együttesen kell alkalmazni ahhoz, hogy 2050-re
elérhető legyen a villamosenergia-szektor nagyarányú szén-dioxid-mentesítése. Franciaország
ebben a tekintetben már most
is példaértékű, hiszen jelenleg is
rendkívül klímabarát módon termelik az áramot.

Atom nélkül földgázt
kellene égetni
Az új nukleáris beruházások elindításáról szóló döntés késedelmével vagy hiányával Franciaország annak a kockázatát vállalná,
hogy sürgősen meg kellene kezdenie új gázerőművek építését,
amelyek rengeteg üvegházhatású
gázt bocsátanak ki. A közelmúltban ez a helyzet állt elő Japánban,
amely túl lassan kezdte újraindítani
atomerőműveit, továbbá az Amerikai Egyesült Államokban, New
Jersey-ben és New York államban, hamarosan pedig Belgiumban is ez várható. A gázerőművek
teljes életciklusra vonatkoztatott
szén-dioxid-kibocsátási
értéke
490 g/kWh, szemben az atomerőművek 12 g/kWh értékével.

Franciaország számára
az atomenergetika a
szuverenitás záloga
Franciaország az atomenergiát
tartja a francia energiafüggetlenség pillérének. Ez biztosította
és biztosítja, hogy Franciaország
megvédje magát a világ energiapiacának kiszámíthatatlanságától
és a hozzá kapcsolódó geopolitikai kockázatoktól. Az atomenergiának köszönhetően kivédhetőek
az olajársokkok, amelyek értelemszerűen a földgázárak elszállásával
is járnak.
Az atomerőművek által termelt villamos energia ára – ellentétben a
gázerőművi termeléssel – könnyen
kalkulálható, hiszen nem befolyásolja a piac ingadozása. A nukleáris üzemanyag csupán 5%-ot tesz
ki a termelési egységköltségből.
Az uránpiac ugyanakkor nagymértékben eltér az egyéb üzemanyagok piacától, ugyanis a geo-
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politikai kockázatai alacsonyak.
Az uránkészletek több mint 40%-a
az OECD-országokban található,
és a kereskedelmi ügyletek nagy
része hosszú távú, évtizedekre szóló szerződések szerint történik.
Franciaország robusztus uránbeszerzési lánccal rendelkezik, hiszen
az atomerőműveket működtető
EDF-nek 2 évre elegendő uránkészlete van. Ezzel szemben a
fosszilis erőművek készletei kevesebb mint 6 hónapra elegendőek
az éves üzemanyag-fogyasztáshoz
viszonyítva. Fontos szempont az
is, hogy az áramtermelés 10%-át
már jelenleg is kiégett fűtőelemek

újrafeldolgozásával nyert üzemanyag biztosítja. Emellett Franciaországnak stratégiai mennyiségű
szegényített uránkészlete van,
amely 5 évre elegendően bármelyik pillanatban helyettesítheti a
természetes uránfelhasználást a
francia üzemanyaggyártó kapacitásoknak köszönhetően.
Az állásfoglalás végezetül kiemeli,
hogy Franciaország eddig a megfelelő ipari programok nélkül nem
volt képes a 3. generációs atomerőművi blokkok sorozatgyártására. Miközben ezzel ellentétben
például az oroszországi Roszatom
állami atomenergetikai konszern
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az elmúlt 14 évben 15 új atomerőművi blokkot épített és adott át
világszerte, valamint nemzetközi
szinten jelenleg is mintegy 30 új
blokk megépítésére van megrendelése, köztük a Paks II. Atomerőmű két új, VVER–1200 típusú egysége is.
A Franciaországban üzemelő
atomerőművek kiváló példával
szolgálnak más országok számára
is, hiszen a blokkok révén rendkívül alacsony az ország villamosenergia-termeléséhez
köthető
szén-dioxid kibocsátása, versenyképes az áramár és garantált az
ellátásbiztonság is.
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Végtelen küzdelem?
Lehmann Katalin | Fotó: stock.adobe.com

A környezeti erőforrásokért folytatott harc egyidős az emberiséggel.
A föld népességének és változó igényeinek növekedésével egyidejűleg
megindult a természeti tőke fogyása (a termőföld, a nyersanyagok, a friss
víz és a tiszta levegő) is. Józan ésszel belátható, hogy bolygónk nem képes végtelen számú embert végtelen mennyiségű környezeti erőforrással, nyersanyaggal ellátni. A fenntartható fejlődés megoldást jelenthet az
amúgy kritikus helyzetre. A disztópikus elméletek szomorú képet vázolnak elénk, amelyben a földi civilizáció hanyatlik, ahol mindennapos az árués üzemanyaghiány, a rendet és a törvényt pedig az anarchia váltja fel.
Milyen lehetséges megoldások vannak a kezünkben, amellyel mindezen
szörnyűségek megelőzhetőek? Hogyan indult az erőforrásokért folytatott küzdelem, és hova tartunk most ebben a világméretű harcban, ennek
alapján milyen lehetséges jövőképek léteznek?

GLOBÁLIS HARCOK
A civilizáció hajnalán és
azóta
A környezeti erőforrásokért folytatott küzdelem (csakúgy, mint a háború) az emberiség történelmével
egyidős, bár az ember fogyasztási
igényének mértéke jelentősen változott az idők folyamán. A nagy
földrajzi felfedezések és gyarmatosítások a javak megszerzéséről
és mindazok feletti hatalomgyakorlásról szóltak, amelyek alapjaiban határozták meg a történelem
alakulását, és hatással vannak mai
világunkra és bizonyos mértékben
jövőképünkre is.
Az ókori birodalmak kialakulása
idején a népesség igénye még
kielégíthető volt a környezeti erőforrásokból származó javakból, de

a jólét és a viszonylagos jólét hatására a népesség egyre nőtt, a birodalmak pedig mindig többre, és
a gazdagság elérése céljából még
többre vágytak, attól sem riadva
vissza, hogy elvegyék másét, hogy
háborúzzanak egymással. A nagy
földrajzi felfedezések − amelyeknek természetesen számos pozitív hozadéka is volt az egyetemes
fejlődésben − a globális kizsákmányolás, a világ gyarmatosításának
kezdetét is jelentették.
Mai társadalmunk pedig talán
még mohóbb, mint bármikor valaha, pedig ahogy azt az alternatív
megoldások is mutatják, szükségleteink kevesebb erőforrással is
kielégíthetők lennének. A pazarlás, a túlfogyasztás globális probléma, ámde óriási paradoxonban
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áll a világ éhező térségeivel szemben. Amíg a fejlett országokban és
nagyvárosaikban az élelmiszerből
(felhasznált és fel nem használt) és
egyéb cikkekből gigantikus szeméthalmok alakulnak ki, addig a
föld legszegényebb régióiban az
egy főre jutó GDP mértéke rendkívül alacsony.
A föld jelenlegi legszegényebb országának az afrikai Burundit tartják,
amely egyben a világ egyik legfejletlenebb országa is, ahol az emberi fejlettségi index (HDI) is minden ország számadatával szemben
elmarad. Az ország természeti
kincseit (nikkel, cink, kobalt, urán,
réz, arany) egyelőre alig aknázzák
ki. A népesség ezzel szemben ugrásszerűen megnőtt ezekben a régiókban; Burundi esetében hatvan
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év alatt (1960−2017) körülbelül a
tízszeresével. Az írástudatlanság
65%-os az országban. Milyen jövő
vár ezekre a térségekre? A felelősség helyi, regionális vagy globális?
Az ENSZ (1945) és különféle szakosodott szervezetei számos kérdésben folyamatosan tanácskoznak
(pl.: Riói egyezmény 1992), célokat
tűznek ki és kötelezettségeket állapítanak meg, de az Egyesült Nemzetek Szervezete működését már
számos kritika is érte.

Mad Max-jövőkép?
Ha a sci-fi politikával és a filozófiával találkozik egy alkotásban, ott
minden bizonnyal valamiféle utópikus vagy disztópikus eredmény
jön létre. Mit hoz a jövő? Anarchikus állapotokat (pl. Mad Max filmek, Az éhezők viadala, A bűn éjszakája stb.) vagy kevésbé negatív
kimenetelű, némi megnyugvást és
reményt adó (pl. Elysium − Zárt világ stb.) végkicsengést?
Az elmúlástól, a járványoktól, a
természeti csapásoktól és a háborúktól való félelem a kezdetektől fogva meghatározza az emberi
gondolkodást, és minden emberi
cselekvés mozgatórugójává válik,
de napjainkban már nemcsak az
életben maradás és szaporodás az
alapvető célja az emberiségnek,
hanem adott esetben a jólét, a túlélés és a hatalomgyakorlás. Ebből
aztán absztrakt ötletek is születnek, akár a filmiparban is.
Mindannyian, még ha sajátos módon is, de rendelkezünk valamiféle vallásossággal, még ha csak az
anyagi világ is a hitünk alfája és
ómegája. Minden vallásosság pedig végső soron a létezésünket
próbálja magyarázni és igazolni.
Földi életünk legtöbbünknek ma
már nem csak a túlvilágra való

felkészülést jelenti, ahogy a középkori keresztényeknél, akik minden
lépésükkel az Istent félték. A földi
ember legtöbbje ma már mindenből a maximumot próbálja kihozni,
a pazarlástól és túlfogyasztástól
sem riad vissza. Belátható, hogy
ez a mértéktelen fogyasztás a környezeti erőforrások elapadásához
fog vezetni. Ezen a ponton tűnnek
fel szemünk előtt az előbb említett
filmek. Ez vár ránk?

Fenntartható fejlődés
Fenntartható fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit anélkül, hogy csökkentené a jövendő
generációk képességét, hogy kielégítsék a saját szükségleteiket.
,,A téma általános ismertséget Lester R. Brown 1981-ben megjelent
»Building a Sustainable Society«
című műve váltotta ki. Az ENSZ
Millennium Project keretében 15
globális kihívást azonosítottak,

melyek egymással összefüggő
komplex problémák. Az emberiség jövőjét attól teszik függővé,
milyen megoldásokat, válaszokat
sikerül találni ezekre a kérdésekre.
Bár az emberiség kilátásai (például
a várható életkor vagy az írástudás
tekintetében) több területen javultak, mind a gazdaság, mint a társadalom szintjén olyan környezeti
problémákkal kapcsolatban kell
lépéseket tenni, amelyekre a jelenlegi paradigmák mentén nehezen
képzelhető el eredményes cselekvés.”
Tapasztalhatjuk, hogy világunk jelenleg jóval több erőforrást használ, mint amennyit a természetes
újratermelődés megengedne. Ebből következik, hogy a jelenlegi
gazdasági rendszer csak jelentős
mértékű mesterséges eszközökkel
képes működni. Ha ezek az erőforrások kimerülnek, a gazdaság komoly veszélybe kerülhet, mivel az
erőforrás-felhasználás körülbelül
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90%-át a fosszilis energiahordozók
képviselik. Hogy meddig érdemes
kitermelni például egy adott kőolajmezőt, azt az EROEI-mérőszám
határozza meg. A természetben
előforduló erőforrások csökkenésére sokak szerint a technológiai
fejlődés jelentheti a végső megoldást, mivel a fosszilis energiaforrások jelentik a legnagyobb környezeti károkat.

Erőforrás-gazdálkodás
Ahhoz, hogy anyagi jólétben, illetve testi és szellemi jólétben éljünk,
környezeti erőforrásokra van szükségünk. A probléma ott kezdődik,

hogy ezeket az anyagokat nagyobb ütemben használjuk fel,
mint amilyen gyorsan a természetben újratermelődnének. Ökoszisztémáink több mint 60%-ára igaz,
hogy természeti erőforrásaikat
már most túlzott mértékben aknázzuk ki, de ezzel párhuzamosan
a világ népessége folyamatosan
nő. A föld népessége belátható
időn belül eléri a 9 milliárdot, így
egyértelmű tehát, hogy olyan társadalommá kell válnunk, amely hatékonyabban gazdálkodik természeti erőforrásaival.
Az Európai Unió hosszú távú stratégiát dolgozott ki, amelynek célja az, hogy kevesebb erőforrás
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felhasználásával több értéket hozzunk létre, és ahol lehetséges, a
természeti erőforrások kitermelése helyett inkább a környezetvédelmi szempontból kedvezőbb
megoldásokat alkalmazzuk.
Az emberiség lassú önpusztításon
megy keresztül, pedig problémáját felismerte. Tavasszal a világon
végigseprő
koronavírus-járvány
sok helyütt megmutatta, hogy
az emberiség elcsendesedése a
környezet újraéledését szolgálta.
Joggal állapítható meg, hogy az
emberiség jelenléte nélkül is létezik a természet, de a természet
jelenléte nélkül bizony nem létezik
tovább az emberi civilizáció.
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Függőségeink – mérték nélkül
Susán Janka | Fotó: stock.adobe.com

Alkohol, evés, kábítószer, dohányzás, szerencsejáték, számítógépes játék, munka, és még sorolhatnánk.
Közös bennük, hogy könnyen túlzásba eshetünk bármelyikkel, de akár több is keresztezheti életünket
közülük. Van, aki kordában tudja tartani, de sokan képtelenek rá, hogy ne lépjék át a határt. Mi az, ami
hajlamosít rá? Mi az, ami a tartást adja? Az egyik beszélgetőtársam megjárta az alkoholizmus legalját,
amikor már csak a függőség határozta meg a mindennapjait. De kijött belőle, már hosszú évek óta tiszta, és szép családja van. A másik riportalany szülőként került ilyen helyzetbe gyermeke pokoljárását
követte végig, és mostanra jutottak el addig, hogy esély látszik a gyógyulására.

EMBER, KÜZDJ!
–– Szeretsz a függőségedről beszélni?
–– Igen, az tart józanul, hogy beszélek róla. Teljesen benne voltam.
Túl vagyok három gyógyszeres elvonókúrán és két öngyilkossági
kísérleten. Édesapám erős alkoholista volt, az az agresszív fajta,
aki bántalmazta édesanyámat,
szerencsére hamar különmentek.
Tizenkét éves voltam, amikor elveszítettük édesanyánkat, a húgom
hat, kaptunk egy nevelőszülőt.
Nagyon hamar serdültem, punk
zenekarban játszottam, sodort
magával ez a világ, a haverok, a lányok. Ott volt előttem a rossz példa, és mégis odajutottam! Azzal
a különbséggel, hogy én ittasan
nem voltam agresszív.
–– Miért ittál? Milyen hatással volt
rád?
–– Már a kezdetektől feltűnt, hogy
ritkán jött az a jóleső érzés, amit
egy „normális” ember kis mennyiségű alkohol elfogyasztása után
tapasztal. Nálam inkább az volt
a cél, hogy megszakadjon a film.
Teljesen mindegy volt, hogy mit
iszom, csak ártson, kiüssön.
–– Mikor kezdtél inni?
–– A középiskolát végigittam.
Az elején még kevésbé, de az
utolsó két évben már keményen.
A zenekar miatt volt egy kis népszerűség is. Eleinte kevés is elég
volt, hogy eljussak a kívánt állapotba, aztán egyre több kellett.
Később, amikor dolgoztam, már
csak erre kerestem. Nem tudtam
nem inni.
–– A középiskolát befejezted?
–– Igen, de nem tanultam tovább,
hanem elvittek katonának. Ott
is előfordultak problémák, volt,
hogy két fegyveres őr kísért le a

lokátortoronyból a fogdába. Ott
azért elgondolkodott az ember
elég rendesen.
–– Az volt az első alkalom, amikor
fegyelmeztek?
–– Sok-sok eset volt, bár nem voltam én rossz fiú sose. Például amikor forgalmas helyen vizeltem, és
meglátta a rendőr. Elszaladtam, a
rendőr utánam. Azt is gondolhatta, hogy van valami nálam. Persze
elkapott, és bevittek. Többször is
történt hasonló. A lakástól kétszáz
méterre volt a kocsma, oda szerettem járni. De volt, hogy onnan
vittek haza autóval. Beraktak a lépcsőházba, onnan meg már elboldogultam.
–– Gondolom, volt akkor körülötted egy baráti társaság?
–– Volt, de ők elkopnak. Ennek ez
a rendje.
–– Próbálnak segíteni?
–– A barátok olyanok, hogy addig,
amíg jól érezzük együtt magunkat,
addig tök jó minden. Amikor észreveszik, hogy valami probléma van,
akkor kezdek nekik egyre inkább
teher lenni. Akármilyen jóbarát,
esetleg szól, hogy ne igyak annyit,
aztán elmaradozik. Egy idő után
már nem is keressük egymás társaságát. De egy alkoholista nem tud
„egy kicsit kevesebbet” inni.
–– Nem tudja, hogy most meg kellene álljon?
–– Nem tudja, hol a határ. Meddig ihat még egy kicsit, és hol van
az, ahol már átfordul. Ez mindenkinél egyedi. Amikor már nem ura
magának, vagy emlékezetkiesése
van, ott már nagyon nagy baj van.
Van olyan barátom, aki azt mondja, hogy napi egy sör nem árt meg.
Sokan úgy kezdik a reggelt, hogy
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isznak egy felest és egy sört, mert
abból nem lehet baj. De ez nem
igaz! Nagyon komoly probléma
lehet belőle. Addig észre sem veszi, amíg hozzájut. De ha egy ünnepnap miatt kimarad, nem kapja
meg a reggeli adagját, akkor már
feszült lesz, vagy elkezd remegni.
–– Mi volt az az első pont, amikor
változtatni szerettél volna?
–– A sorozatos kudarcok miatt, és
amikor végleg egyedül maradtam.
Hiába élt mellettem a húgom, már
nem hozhatta szóba a problémámat, az ő életét is befolyásolta az
életmódom. Nem jöhettek fel a
barátai például, mert nem tudta,
hogy milyen állapotban találnak
engem. Az alkoholizmus családi
betegség, ezt így kellene kezelni
is. Ekkor már az akaratomnak semmi köze nem volt ahhoz, hogy egyik
nap józan vagyok, vagy éppen
kiütve fejezem be. Ilyen állapotban már csak az ivás lehetőségét
kerestem. Azért, amit megittam,
egyedül én vagyok a felelős. Körülöttem senki nem erőszakolta rám
az ivást, mindig rajtam múlt.
–– Tudtad, hogy ez nem jó. A húgod is gondolom számtalanszor
elmondta, kérte, követelte, hogy
hagy abba, de te folytattad. Miért?
–– Nincsenek miértek. Egy alkoholbetegnek nem kell indok, hogy
igyon. Iszik, mert kell neki. Elértem
egy olyan állapotba, hogy reggel
felkeltem, és rángatózott az egész
testem. Ez addig tartott, amíg
meg nem ittam az első felest. Volt
olyan, hogy azért nem mentem be
dolgozni, mert képtelen voltam a
másnaposság miatt. Ittam, ittam,
mert rosszul voltam, aztán már
nem is lettem jobban, csak lefordultam a székről. Nagyon hosszú
ideig voltam munkanélküli, mert
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gunkat, megkerestük az értékeinket, és azokból újra felépítkeztünk.
A terápia a Minnesota-modell, az
Anonim Alkoholisták (AA) tapasztalatain alapul. 2001. május 8. óta nem
ittam alkoholt.
–– Ma is kapcsolatban állsz az AAval?
–– Az a mérhetetlen segítség, támogatás, az a közösség, amit az
AA-tól kapok, az tart engem a mindennapokban józanul.

kinek kell egy alkoholista. A nagymamámhoz jártam enni, olyan címszóval, hogy segítek neki bevásárolni. Az első szakmámban gépészként
dolgoztam nyakig olajban, máshol
meg színes kábeleket dugdostam
egymásba, de már oda sem voltam
jó. Tudtam, hogy nagyon komoly
baj van, de semmilyen lehetőséget
nem ismertem, ahonnan segítséget
tudnék kérni.
–– Hogyan tudtál kikeveredni ebből?
–– Végül hallottam egy elvonókúráról, és elmentem oda. Ennek az
volt a célja, hogy megmutassák,
lehet józanul is élni. Ezért a rángatózót lekötözték, mást gyógyszerrel
szedáltak le, és a cél az volt, hogy
a májfunkcióm elérje azt az értéket
(GGT < 50), hogy szedhessek egy
gyógyszert, ami kikapcsolja a máj
alkoholbontó képességét. Aki ezt
szedi, nem ihat alkoholt, mert belehalhat. Tudtam, kell valami, ami
megállít. Kijöttem az elvonóról, de
a környezetemben nem változott
semmi. Ugyanúgy bejártam a kocsmába, csak nem fröccsöt ittam,
hanem kávét, akár hetet egymás

után. Valami kellett, hogy pörögjek. Ugyanaz a társaság vett körül,
ugyanaz a süket duma és trehány
életforma folytatódott. Nyolc hónap után meg is fogtam újra a poharat. Ezután ambulánsan jártam
be kezelésekre, hogy kitisztítsanak,
ami után három hónapig tiszta maradtam, de megint visszaestem.
A három száraz nap után ismét a
detoxban ébredtem. Az a doktornő, aki a kúrán kezelt, odajött hozzám, és azt mondta: Magán nem lehet segíteni. Ekkor voltam 27.
–– Ez nagyon szíven ütött?
–– Teljesen összeomlottam.
–– Hogyan álltál fel?
–– Akkor jutott el hozzám a szigetvári addiktológiai rehabilitáció híre.
Ez nem elvonókúra, inkább egy személyiségfejlesztő terápiának mondanám. Az első perctől szermentes.
Ez kockázatokat hordoz magában,
de van orvosi segítség ezek megoldására. Képzések is részei a kúrának, megismertetik a pszichológiai
hátterét, belgyógyász pontosan
elmagyarázza a szervi hatásait az
alkoholizmusnak. Kielemeztük ma-

–– Milyen hasznos tanácsokat kaptál tőlük?
–– A telefon pontosan olyan mes�sze van tőlem, mint egy pohár (karnyújtásnyira). Ha gondom van, inkább telefonáljak egy AA-s társnak,
a pohár helyett. Ne legyek éhes,
dühös, szomjas, magányos, elesett.
Tehát az érzéseimet próbáljam meg
kezelni. Akár éjjel kettőkor is felhívhatok egy AA-s ismerősömet,
hogy megbeszéljem vele a problémámat, meg fog engem hallgatni.
És ami nagyon fontos, ha látok egy
elesett embert, megpróbálok vele
beszélgetni. Ha segíteséget kér,
itt vagyok neki. Minden este hálát
adok azért, hogy ma nem kellett innom, és erőt kérek, hogy a következő nap is így legyen. Szabad józanul
is boldognak lenni!
–– Mit köszönhetsz a józanságodnak?
–– Mindenem, amim van. Csodálatos család, három gyönyörű kisgyerek, szerető feleség. Az iskoláim, a
munkahelyem, a sport, igaz barátok, a lakásom, az autóm...
Riportalanyaim felajánlották segítségüket bárkinek, aki a cikk elolvasása
után úgy érzi, hogy kérdezni szeretne tőlük. A telefonszámukat elkérhetik a szerkesztőségben.
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Amikor a gyermek érintett
Nem tudják hogyan kezdődött a fiuk (T.) alkoholizálása, mert kollégista lett. „A középiskolában szinte mindenki találkozik az alkohollal, aztán jönnek az
egyetemista évek, és folytatódik minden, csak talán
egy kicsit még durvábban. Aztán, amikor lediplomáznak, többségük belevág a nagybetűs életbe, és
az alkohol már nem kap akkora szerepet a mindennapokban. Ám van, akinek ez nem sikerül, mert addigra már függő.”
Utólag visszatekintve, felgöngyölítve az eseményeket, már látják, mik lehettek volna a jelek, de benne élve, ilyen tapasztalatok nélkül nem vették észre.
Az is megnehezítette a dolgukat, hogy T. egyedül
ivott, nem társaságban. Csendesre, mosolygósra
itta magát. „Amikor hazajött, szinte az egész hétvégét a szobájában töltötte. Számítógépen játszott,
filmezett, zenét hallgatott. Nem akartuk megzavarni, hisz „szegény gyerek” annyit tanul. Hadd engedje ki a gőzt. Persze hiányzott nekünk, hogy ott volt
velünk, de mégsem.” Most már látják, hogy ez a
„megkímélés” óriási hiba volt. Semmilyen házimunkát nem bíztak rá, harmincéves koráig még füvet
sem kellett nyírnia.
2017 októberében szembesültek fiuk függőségével,
epilepsziás rohammal kórházba szállították. „Ekkor
vált világossá számunkra a betegsége. Mellbevágó
volt szembesülni, eleinte mintha valaki más filmjét
néztük volna.”
Egy ismerősük, aki korábban elmesélte nekik a gyógyulása történetét, dióhéjban elmondta az alkoholbetegség főbb jellemzőit, és a segítségkérés lehetőségeit. Azt tanácsolta, T. csatlakozzon az AA-hoz
(Anonim Alkoholisták, w ww.anonimalkoholistak.hu),

ők (a szülők) pedig az AA testvérszervezetéhez, az
Al-Anonhoz (www.al-anon.hu), az alkoholisták hozzátartozói csoportjához. 2018 márciusában mentek
el T.-vel az első regionális AA-találkozóra Szekszárdon.
Sajnos T. egyre távolabb került tőlük, és megjárta
a poklot. Az epilepsziás roham után egy hétig zárt
osztályon, két hétig rehabilitáción volt, de itt csak
nyugtatózták. Aztán a javaslatukra elment Szigetvárra, ahol nyolc hónapot töltött, de amint kijött,
folytatta az ivást. A második zárt osztály után érte el
a mélypontját, amikor maga kérte, vigyék kórházba,
végre határozottan kijelentette, abba akarja hagyni!
Sokáig nem látták jól a helyzetet, de egyszer végre
rászánták magukat, hogy elmenjenek egy Al-Anongyűlésre. „Megértettük, hogy nekünk nem a gyerekünk viselkedésével kell foglalkoznunk, hanem saját
magunkkal, mert akkor van esélye a gyógyulásra. Meg kellett változtatnunk a hozzáállásunkat az
egész betegséghez és hozzá is.” Napi szinten kezdtek el szakirodalmat olvasni, és hetente egyszer elmentek a gyűlésre. „Ez számomra egyszerre feladat
és egy érdekes utazás kezdete volt, amit nem éreztem tehernek.”
T. újrakezdte a terápiát Szigetváron. Havonta egyszer családi konzultáción találkoztak, ahol együtt
beszélgettek a pszichológussal. Nemrég mentek T.ért, a kezelői bizakodva engedték el. A munka java
még vissza van, amit tanult, most a gyakorlatban
kell megvalósítania. Teljesen nem engedték el még
a kezét, egy átmeneti otthonban, nyolc sorstársával,
egymást erősítve próbálnak alkohol nélkül is örömtelin élni.
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Humánus méhész
Susán Janka | Fotó: Juhász Luca
Van egy kis ellentmondás a címben? A méhek élete ugyanis emberi látásmóddal nézve nem mondható
humánusnak, sőt inkább kegyetlen. A rendszerük azt a célt szolgálja, hogy folyamatos legyen a generációváltás. A humánus alatt azt értem, hogy Müller József számára fontos a méhek fennmaradását évről
évre úgy biztosítani, hogy megkapjanak mindent hozzá. Azzal most szembesültem, hogy emberi segítség nélkül a háziméhek elpusztulnának. Sajnos néhányszor elő is fordul, ha egy kiszabaduló, önállósulni
induló családot nem sikerül befogniuk. A háziállatok közé tartoznak, pedig a legtöbben reflexből nem
ebbe a kategóriába tennénk őket.
Józsefék kéthektáros területén kilencven méhcsalád él különálló
kaptárokban. Egy vonalban sorakoznak szemben a néhány éves
mandulaültetvénnyel. Idén számítottak az első igazi virágzásra, de
a későn jött havazás megfosztotta
őket ettől. Pedig a négyfajta mandula olyan egy hónapig virágozna.
Abban bíznak, hogy jövőre a méhek az első gyűjtéseiket már innen
a közelből valósíthatják majd meg.
A kaptárok után kialakítottak egy
kis tavat is, hogy a méhek a közel-

ben tudjanak inni. A rajta lévő tavirózsák szép színfoltjai a birodalmuknak. A beszélgetésünk alatt a
cicájuk egy pillanatra sem tágított
mellőlünk, egész végig ott dörgölőzött a lábunkhoz.
Elindultunk a kaptárok felé, a hidegebb idő miatt megtehetjük,
mert a méhek kevésbé aktívak.
Egy kicsit megszeppenve, óvatosan indultam, de aztán közvetlenül
egy nyitott kaptár mellett beszélgettünk, és nem voltak egyáltalán
harciasak.

Kinyitotta a tetőt, ami alatt egy vékony párna fekszik. A szaporítás
időszakában jártunk náluk, és a
párna azt segíti, hogy könnyebben
tudják tartani az ehhez szükséges
harminckét fokos hőmérsékletet.
„A kaptár alapvetően gömb alakú,
csak mi szabdaljuk fel a keretekkel. A belseje mindig ott van, ahol
éppen a fiasítás folyik. Télen megelégednek a huszonnégy fokkal.
A hőt úgy tartják meg, hogy rendszeresen helyet cserélnek, aki kívül
volt, az beljebb megy, és fordítva.”
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A szaporítás időszaka egész nyáron tart, mert ekkor a legnagyobb
az elhullások száma. A növényi vegetáció csúcsán (pl. akácvirágzáskor) a dolgozó méh átlagos élettartama mindössze 4-6 hét.
Hihetetlen a munkatempójuk
ezeknek a kis állatoknak, túlhajtják magukat. Napjában többször
megteszik a gyűjtőhelyig az utat.
Ottjártunkkor éppen a hársfa virágzott, és a Pöröstől egészen a
lakótelepig elrepülnek értük. A virág cukros nedvét, az úgynevezett
nektárját szívják ki, azt szájszerveikkel átdolgozzák, ellátják saját
testük enzimjeivel, és visszajuttatják a viaszsejtekbe. Amikor már
elég sűrű, kellően érett, lezárják
viasszal.

A méhanyát már kijelölik pete korában, és ő az egyetlen, akit egy
speciális minőségű méhpempővel
etetnek. Az egy szuper táplálék,
sok mindenre jó, az emberek is
használják különböző kezelésekre. „Mi nem gyűjtünk méhpempőt,
mert minden egyes kiszedéskor
elpusztítanánk a szaporulatot,
és ez nekem már nem fér bele” –
emeli ki.
Három fajta méhet különböztetünk meg: a méhanya, a dolgozó
méh (aki nőstény, de nem megtermékenyített) és a klasszikus here,
aki a spermát adja – a gyűjtésben
nem vesz részt. A herék a repülési útvonalban „korzóznak” fel alá,
és várják az anyát, akivel röptében párosodnak, majd elpusztul-
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nak. Az anya ezt ötször-hétszer
is megismétli, hogy feltöltődjön
spermákkal, mert utána egész életében – ami akár hét-nyolc év is
lehet – ezekből tud petézőképes
maradni.
Felmerül a kérdés, hogy királynő
vagy rabszolga? „Én csak csórikámnak hívom, mert elég nehéz
sora van” – mondja kicsit ironikusan József. Ugyan ő a kolónia ös�szetartója, és egy személyben létezik, de azért ennyi petét letojni
nem kis dolog. Egy nap akár kétezret is lerakhat. Az udvartartása
eteti, gondozza, tisztítja.
A frissen lerakott pete körülbelül
egy milliméternyi fehér kis kukacka. A méhanya csak abba a sejtbe teszi bele a petét, amit előtte a
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dolgozók kikentek méhpempővel,
és az első egy-két napban ezt eszi.
A pete sorsa ekkor dől el, de nem
a méhanya dönt, hanem a „szűzlányok közössége” (vagyis a dolgozók). „Mindig azt mondom, hogy
ez egy közösségi tudattal rendelkező társaság.” A dolgozók döntik
el, hogy leváltsák-e az anyát, hogy
mennyi herét, dolgozót szaporítsanak. Egy méh kifejlődéséhez tizenhat nap szükséges, ez idő alatt a
milliméternyi petéből kifejlődik a
három centiméteres rovar. Döbbenetes az iram!
A méhek életét mi emberek tes�szük küzdelmessé a rengeteg vegyszerrel. Ma nem nagyon van olyan
növényi kultúra, amit ne permeteznénk. Ilyen szempontból a repce a
legveszélyesebb, előfordult olyan,
hogy a méhei fele elpusztult. Törvény ugyan előírja, hogy növényt

permetezni csak esti időszakban
lehet, amikor a rovarkultúrák már
elvonulnak, de ezt nem mindig
tartják be. Ha egy napközbeni permetezésbe berepül egy pici méh,
nincs esélye. A permet spriccelése leveri a földre, plusz a hatása.
A csávázószerek használata a másik kényes kérdés. Ez ugye vegyszeres védelmet nyújt a növénynek
a fejlődése során, de ez a vegyszer
bekerül a virágba, és onnan a mézbe is, amit laboratóriumban ki lehet mutatni. Emiatt folyamatos vita
tárgya a csávázás az EU-ban.
A méhész élete pedig a gazdasági hatások miatt küzdelmes. Ha jó
év van, akkor a nagykereskedelmi
árat leszorítják. Rengetegszer hoznak be külföldről mézet, ami csak
a nevében méz. Az idén nem kellett ilyenhez folyamodni, mert a tavaszi fagyok megtették hatásukat.

Az akácot is érte, csak másodvirágzásból lett nagyon kevés méz.
A tavaszi mézek jól sikerültek, sok
galagonya van a Duna-Dráva Nemzeti Park területén, és sikerült külön
gyűjteniük belőle. Nagyon finom
méz, főleg szívpanaszokra ajánlják. A hárs mellett most virágzik a
vaddohány. A méhecskékre az a
jellemző, hogy mindig arra a növényre mennek, amiből több van.
A méhész nem igazán tud tervezni,
minden év másként alakul.
Fekvő, nagy Boczonádi-rendszerű kaptárokban méhészkednek.
„Magyarország a polihisztorok világa, mert nincs még egy ország,
ahol ennyi fajta kaptárt használnának, az irodalom szerint is” − emeli
ki. A múlt század elején próbálták
egységesíteni, és eljutottunk oda,
hogy alapvetően két kaptárstílusra
fogyatkozott. Amikor felnyit egy
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Boczonádi-kaptárt, a keretek lapjai
olyanok, mint egy nyitott könyv –
ezért szereti. A szélén lévő keretek
esetleg tartalékok és üresek. Beljebb vannak azok, ahova a mézet
gyűjtik. Utána egy zömében virágporos, majd középen a fészek, ahol
a fiasítás, a szaporítás történik. Méhészkedéskor persze befújja egy
kicsit füsttel, és így könnyen ki tudja venni a kereteket, nem kell hozzá semmit pluszban megemelni.
Egy keret súlya mézzel együtt nem
több négy-öt kilogrammnál. A másik fajta az ún. rakodókaptár, amiben több mézet lehet termelni, de
– mint a neve is mutatja – folyton
rakodni kell, közben nagy súlyokat
emelni, és ez rendkívül igénybe veszi a gerincet.
Méhészkedni kétféleképpen lehet.
Magára is hagyhatók a méhek, és
lehet velük folyamatosan dolgozni is. Mindegyik működhet, mert a
természet, vagyis a méhek tudják a
dolgukat,. „De azért jobb az, ha folyamatosan rájuk nézünk” – mondja.
Létezik olyan betegség, amire csak
az a megoldás, hogy megsemmisítik a kaptárt a méhekkel együtt,

vagyis elégetik. Szerencsére ilyen
nála még nem fordult elő. Gyakrabban találkoznak atkával, ez a
legnagyobb gond. Az ázsiai atkát
úgy kell elképzelni, mintha egy
emberen egy nyúl méretű élősködő lenne, és szívná a testnedvét
(mert a méheknek nincsen vére).
A méhészek legnagyobb problémája Magyarországon, hogy nagyon nagy a méhsűrűség, vagyis
közel települnek a méhészek egymáshoz, de a védekezést a kártevők ellen nem hangolják össze.
Ezért előfordulhat olyan, hogy az
egyik atkátlanít, de a méhe találkozik a szomszéd fertőzött méhével, elbeszélgetnek, és közben az
atka át tud mászni. Mert ők bizony
beszélgetnek, csápolják egymást.
A méhészeknél az évforduló augusztus végére, szeptember elejére esik. Addig van intenzív növénykultúra, de utána már csak
vadvirágok nyílnak, ami nem olyan
nagy mennyiség. Szeptembertől
fel kell készíteni a méheket a telelésre. Ebbe beletartozik, hogy mivel elvesszük tőlük a mézet, ezért
vissza is kell nekik adni a táplálé-

Méhek számokban
•
•
•
•
•
•

•

Méhészetek száma Magyarországon: 16 950 db.
Méhcsaládok száma: 958 160 db.
1770-ben, Bécsben volt az első
méhészképzés.
1636-ban kiadták az első szakkönyvet.
1913-ban mutatta meg Boczonádi
Szabó Imre 24 keretes kaptárját.
A méh maximális repülési sebessége 40 km/h, átlagsebessége
„csak” 24 km/h.
8 m magasan repülnek (az anya
és a here viszont 30 m-en).

• 1 km sugarú körben repülnek, tehát 314 hektárt repülnek be.
• 1 kg méz előállításához 50-100
ezer kirepülés szükséges.
• A friss és feldolgozott élelmiszerek 1/3-a közvetlenül vagy közvetetten függ a beporzástól.
• Az étkezési olajok több mint fele
olajos növényekből, főként repcéből és napraforgóból készül,
melyek beporzását többségében
a méhek végzik.


Forrás: mehesz.eu
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kot, ami a szabályok szerint csak
répacukor lehet. József nem veszi
el az összes mézet egy családtól,
a fiasításhoz tartozót meghagyja,
annak ellenére is, hogy így kevesebb a bevételük. Novemberben
szokták megejteni az atkamentesítést, hogy télire ne maradjanak
kártevők. Télen csak néhányszor
mennek ki hozzájuk, meghallgatják, hogy duruzsolnak-e. A kisebb
rágcsálók ellen is kell őket védeni,
rácsot helyeznek fel a bejáratukhoz, hogy ne tudjanak bemenni
mézet lopni. Hófúváskor is rájuk
kell nézni, hogy ne záródjon el bejáratuk, legyen elég levegőjük.
Az egy általános tévhit, hogy a jó
méz nem kristályosodik be. Minden méz bekristályosodik. Az akác
is, bár ha nem túl hideg helyen tartják, akár két évig is folyós marad,
a galagonya is sokáig. A leggyorsabban a repce ikrásodik, sokszor
már kipörgetni is nehéz, és finom,
jól kenhető, apró kristályos méz
lesz belőle. Ennek ellentéte a napraforgóméz, aminek durva kristályai lesznek, emiatt hőálló, sütéshez kiváló.
Amikor elkezdett méhészkedni elment allergiavizsgálatra, és kiderült, csak a méhcsípésre allergiás.
Eleinte nagyon óvatos volt, hogy
csak egy-két csípést kapjon. Azóta
kialakult benne az immunitás, de
minden tavasszal újra kell erre emlékeztetnie a szervezetét, amihez
néhány csípés elegendő.
József lassan nyugdíjba készül, a
méhészkedés javát már a fia végzi.
Ezt a nagy területet át is adja neki,
ő pedig egy másik helyen fogja
folytatni kicsiben, mert szereti és
tiszteli ezeket a kis állatokat. Hogy
mért? „A méheknek nincs öncélú
munkája, minden tevékenységük
a közösséget szolgálja” − mondja
búcsúzóul.
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Mérték az érték?
Kanczler-Thuróczy Zsuzsanna | Fotó: Bodajki Ákos, stock.adobe.com

A sport, a mozgás jótékony hatásairól már sok információval rendelkezünk: hozzájárul a testi-lelki egészség megőrzéséhez, segíti a pozitív önkép kialakítását, a fizikai aktivitás révén a gyerekek jobb tanulmányi eredményeket érnek el, illetve olyan képességeket, készségeket is fejleszt, amelyek nemcsak a
munka, de az élet egyéb területein is felhasználhatóak. Mégis, létezik egy megosztó területe a sportolás
világának, az él-, a versenysport világa.
Olyan időket élünk, ahol mindig
azt keressük, hogy ki a legjobb,
és azok az emberek tudnak ideálokká válni, akik az élet valamilyen
szegmensén szélsőségesen nagy
eredményt érnek el. Lapozgatjuk
a Guinness Rekordok Könyvét, a
sportévkönyveket, és évtizedek

múltán is visszaemlékezünk azokra
az emberekre, akik valahol, valamikor, valamiben a legjobbak voltak. Valljuk be őszintén, irigyeljük
őket, amikor a dobogó tetején állnak, de az év többi napján semmi
pénzért nem cserélnénk velük, és
abba sem szeretünk belegondolni,

hogy ezeknek az elképesztő eredményeknek milyen felfoghatatlan
munka és mennyi áldozat áll a hátterében. Az élsport, amely része
a tömegszórakoztatásnak, valamilyen formában mindig jelen volt az
emberiség történetében, az ókortól egészen napjainkig. Az is tény,
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hogy nagyon sok ember ellenzi
egy-egy mozgásformának ennyire magas szintű űzését. A legfőbb
érvek között a szervezet mérhetetlen kizsákmányolása, a sportolók
lelki megnyomorítása, tiltott teljesítményfokozók, bizonytalan életpálya a sportkarrier végeztével, és
bizonyos sportágakban irreálisan
magas pénzdíjazás szerepelnek.
Tisztázni szükséges az élsport
vagy versenysport és a szabadidősport vagy tömegsport fogalmát.
A szabadidősportot űzők célja az
egészségmegőrzés, az örömszerzés, kikapcsolódás és szórakozás.
A versenysport célja ezzel szemben a minél jobb eredmény elérése, mások túlszárnyalása. Nincs
meg egymás nélkül a kettő, hiszen
mindannyian szabadidő-sportolóként kezdünk, és a nagy többség
meg is marad annak, de a tömegből néhányan teljesítőképességük
csúcsán bele tudnak kóstolni az élsport világába.
„Ha újrakezdhetném is végigcsinálnám!” − vallja Fürediné Nikl
Aranka, a Bezerédj Általános Iskola testnevelőtanára. Aranka
életét gyermekkorától végigkíséri
a sport, ritmikus gimnasztikában
tagja volt a junior kéziszer-válogatottnak, jelenleg pedig teljes mellszélességgel a szabadidősport területén dolgozik. Interjúalanyom
tökéletesen látja mindkét oldal
szépségeit és nehézségeit.
–– Mindenkinek megvan a maga
személyes története, hogy hogyan, miként ismerkedett meg egy
adott sporttevékenységgel. Nálad
mikor dőlt el, hogy a ritmikus gimnasztika lesz a sportágad?
–– Balláné Farkas Gabriella 1986ban került a Paksi Sportegyesülethez mint vezetőedző, és vele
együtt érkezett Gulyás Gabriella
balettmester. Balláné Farkas Gab-

riella jött be jött be az óvodába,
én akkor 4 éves voltam, és tartott
egy próba-gimnasztikaórát, ahol
megnézte, hogy ki milyen ügyes,
milyen laza, és beválogatott abba
a kis csoportba, amivel megkezdte szeptemberben a ritmikus gimnasztikaórákat. A szerencsések
közé tartoztam, és innentől kezdve
rendszeresen jártam az edzésekre.
–– Már egészen kicsi korodtól komoly céljaid voltak, vagy egy hob-
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binak, szabadidős tevékenységnek fogtad fel a dolgot?
–– Az óvodáséveimre annyira nem
emlékszem, hogy hogy álltam akkor hozzá, de azt tudom, hogy
minden tréningen ott voltam. Alsó
tagozatban az ESZI-ben edzettünk. Ahogy végeztünk a tanórákkal, vitt minket az edző edzésre,
majd a 1,5−2,5 órás foglalkozások
után visszavittek, és nem a tanító nénikkel, hanem velük fejeztük
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be a házi feladatot. Akkoriban, ha
jól emlékszem, heti három edzésünk volt, de néha volt többször
is. Felső tagozatban már napi szinten jártam 2,5−3 órás edzésekre.
Ekkor már egy-két hétvége is becsúszott. Nálunk nagyon fontos a
balettóra, heti kétszer volt 1−1,5
órás balett is, mellé jött a 2 órás
alapedzés.
–– Mikor, hány év gyakorlás után
érezted először, hogy ebből akár
válogatott szintű teljesítmény is lehet?
–– 6 évesen már városi rendezésű versenyeken vettem részt. Elég
hamar kiderült, hogy tehetségem
van ehhez a sportághoz, hiszen az
összes hazai rendezésű versenyt
megnyertem. A szüleim, hála istennek, teljes mellszélességgel
kiálltak mellettem, mindig biztattak, és azt mondták, amit elkezdtél, azt be kell fejezni. Ha kudarc
ért, és legközelebb nem akartam
versenyre menni, akkor azzal indítottak útnak, hogy elmész, és
megmutatod, hogy mit tudsz, és
kihozod magadból a maximumot. Számomra az 1993-1994-es
évek hozták meg a változást, hiszen akkor nyertem meg az első
vidékbajnokságot és az országos
diákolimpiát, ezáltal bekerültem
a junior kéziszer-válogatottba. Két
évig vehettem részt az edzéseken,
de nemzetközi versenyekre a válogatottal nem jutottam el, azonban
amint kikerültem a kéziszer-válogatottból, több nemzetközi versenyen vettem részt, sajnos pontszerző helyet nem értem el, de
rengeteg tapasztalatot gyűjtöttem.
–– Élsportoló korodra visszaemlékezve inkább pozitív vagy negatív
élmények vannak túlsúlyban? Egyáltalán mik a versenysport pozitív
hozadékai, és mi a negatív oldala?

–– Ritmikus
sportgimnasztikát
mondok, mert amikor még én űztem, akkor így hívták, majd rövidítették ritmikus gimnasztikára.
Nekem túlsúlyban vannak a pozitív élmények. Olyan dolgokat
kaptam ettől a sportágtól, mint a
hozzáállás, a szorgalom, az alázat,
az odaadás, az önfegyelem. Na-

gyon sokrétű ez a sportág, nem
elég a hajlékonyság, a lazaság, és
mivel több kéziszerrel dolgozunk,
ezáltal jobb a labdaérzékünk is.
A negatív hozadéka a testképzavar, az önképzavar, a táplálkozási
problémák. Év elején szomorúan
olvastam, hogy egy négyszeres világbajnok orosz tornász is öngyilkosságot kísérelt meg, emellett
bulimiás is volt. Hatalmas probléma ez a ritmikus gimnasztikában,
hiszen egy szál dresszben kell kiállni a nézők és a bírók elé, és a legnagyobb ellenségünk a mérleg.
Azt gondolom, hogy nincs megfelelő támogatás sem táplálkozási

tanácsadó, sem pszichológus személyében, akik segítenének. Mert
ha az edző fogyásra szólít fel, akkor a futás mellett − segítség híján
– sokan nem esznek, vagy meghánytatják magukat. Ez a mai napig jellemző.
–– Egyetértesz azzal a mondással,
hogy minél magasabb szinten űznek egy sportágat, annál károsabb
az egészségre?
–– Igen. Akármilyen okosan csinálja az ember, akármilyen segítséget
kap családtól, edzőtől, szakembertől, a nagy terhelés miatt egy idő
után előjönnek a problémák. Az is
lehet, hogy a sportolást kell befejeznie valamilyen sérülés miatt.
A lelki oldaláról megközelítve, nálam például korábbi élmények miatt, ha a mérlegre kell állnom, ma
is olyan feszélyezettséget érzek,
mint versenyző koromban, ezért
van az, hogy nincs otthon mérlegünk. Mindenkinek azt javasolom,
hogy ne a mérleget nézze, hanem
arra fókuszáljon, hogy hogyan érzi
magát a bőrében.
–– Mit vallasz, szabadidősport
vagy versenysport?
–– Magamból kiindulva versenysport, amíg lehet. Aztán végül,
ahol én is kikötöttem, a szabadidősport. Viszont nem mindenki alkalmas a versenysportra, ezt tudjuk
jól, hiszen akkor tele lennénk élsportolóval. Ha valaki rájön arra,
hogy ő abban a sportágban, amit
először kipróbált, nem jó, nyugodtan próbálkozzon más irányba,
mert lehet, hogy az lesz számára
megfelelő. Ha a szabadidősportot
választjuk, akkor is keressünk egy
megfelelő tudású szakembert, aki
segít nekünk. Én négyéves koromtól tudatosan felépítve, 23-24 évesen úgy kerültem ki az egyetemről,
hogy olyan tudás került a birtokomba, amit bátran ki merem je-
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Az edző reflektál

A teljesség igénye nélkül néhány felvetés a szülőktől a gyermekkori
versenyszerű sporttal kapcsolatban, amelyekre egy rutinos paksi edző
igyekszik válaszolni.

„A gyerektől megkövetelik, már
egészen kicsi korától kezdve,
hogy állandó, egyenletes, jó teljesítményt nyújtson. Ez még egy felnőttől is nagy elvárás, pláne egy
gyerektől.”
Tény, hogy nagyon sok edző vélekedik úgy, hogy a gyermekkori
sportolás a legjobb alkalom bizonyos képességek kifejlesztésére.
Hajlamosak elfelejteni, hogy a
gyermek nem kis felnőtt, de az
igazán nagy formátumú edzők
be tudják osztani a fiatal sportolót, és ha megértik, hogy nem
tizenegynéhány éves korban kell
a csúcsra érni, akkor ez a türelem
később profitálni fog.
„Sokszor az edző nem figyel a
gyermek szükségleteire, túl sokat
hajtja, nincs elég dicséret.”
A dicséret és annak hiánya az
edző-tanítvány interakció egyik
legfontosabb eleme, valószínűleg ennek szocializációs háttere van, hiszen ha az adott edzőt
sem dicsérték gyermekkorában,
akkor ő is nehezebben adja azt.
Ha kritizálni kell, akkor megered a nyelve, viszont ha pozitív

megerősítésekre lenne szükség,
a szó bennakad. Ezen a területen hazánk edzőkollektívájának
bizony még egy kis fejlődésre
van szüksége. Persze nem szabad senkit túldicsérni, a legfontosabb, hogy mindig a törekvést, a szándékot, a próbálkozást
díjazzuk.
„Minden szabadideje be van osztva, hétközben edzések, hétvégén
pedig, amikor pihenhetne, és
együtt lehetne a család, egész napos versenyekre kell menni.”
Az aktív sportolás kemény élet,
ezt senki nem vitatja. Azonban
megfelelő akarattal és szervezéssel minden megoldható, és a
tapasztalatok azt mutatják, hogy
bizonyos edzések, versenyek helyett nem feltétlenül a tanulást
vagy a családi programokat választják a fiatalok. Rettenetesen
fontos a kommunikáció szülők és
edzők között, hiszen nem szabad
szem elől téveszteni a legfontosabb közös célt, hogy egészséges, sportos, de legfőképpen
helyes értékrendű embereket
neveljünk.
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lenteni, hogy egy 1 éves vagy egy
hétvégi képzéssel nem szerez meg
senki.
–– Hogyan jött az ötlet, hogy volt
élsportolóként mégis a szabadidősport világában tudj kiteljesedni
napjainkban?
–– Már az egyetemen, amikor
edzéseket tartottam, és a gyerekekkel versenyekre jártam, megfogalmazódott bennem, hogy ha
egyszer családom lesz, akkor nem
szeretném, hogy ismételten miattam áldozzunk be valamit. Számomra a család a legfontosabb.
Nekem kell igazodnom a két kisfiamhoz, akik szintén sportolnak.
Tudom jól, ha edző lennék, mivel
maximalista vagyok, akkor lehet,
hogy háttérbe helyezném a családot. Az edzősködés és a versenyek
helyett heti háromszor meg tudom
mozgatni a városban azokat a hölgyeket, akik igénylik ezt a fajta
testedzést. Nekem ez hatalmas
pluszt ad. Néhány évvel ezelőtt
megkaptam a lehetőséget, hogy
ezeket a tornákat megtartsam, akkor még 40 fős bázissal rendelkeztünk, pár év alatt eljutottunk oda,
hogy van egy közel 120 fős bázis, és abból 70-80 ember biztos,
hogy ott van az óráimon. Nekem
ez bőven elég. Nagyon sokat kapok tőlük, és ha csak a felét tudom
visszaadni annak, amit én kapok,
akkor már elértem, amit szeretnék.
El se tudnám képzelni az életemet
mozgás nélkül. Úgy gondolom,
hogy aki komolyan vette a sportot,
az valamilyen formában mozogni
fog a későbbiekben is.
Látható, hogy nincs egyértelmű
válasz. Jussunk el teljesítőképességünk határáig napi szinten, vagy
a mérték az érték? Egy biztos, e
két terület kölcsönhatásban van,
és szükségük van egymásra.
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Szertelenül
Váczi Gergő | Fotó: stock.adobe.com
Azzal szerintem mindannyian tisztában vagyunk és voltunk, hogy a dopping sajnos átszövi a versenysportot, hogy milyen szinten, azt nem lehet tudni. Dr. Tiszeker Ágnes, a Magyar Antidopping Csoport
elnöke szerint az élsportolók körülbelül 30-40%-a él illegális szerekkel. Hogy ez most kevés vagy sok,
mindenki döntse el maga. Szerencsére mi, magyarok viszonylag ritkán hallunk hazai pozitív esetről, és
talán emiatt van, hogy mindig megrendüléssel, viszolyogva és kicsit szégyenkezve konstatáljuk, ha valakiről kiderül… Az eddigi legnagyobb port kavart eset vitathatatlanul Lance Amstrongé volt, akiről 2012
augusztusában derült ki, hogy hosszú időn át alkalmazott, illegális szerek - módszerek használatával vált
a földkerekség legjobb kerékpárosává. Az amerikai doppingellenes ügynökség megfosztotta az 1998
augusztusa óta elért összes eredményétől, így megvonta minden, szám szerint hét Tour de France győzelmét is. A 2000-es olimpián elért bronzérmét a NOB 2013. január 17-én elvette. Armstrong 2013-ban
egy interjújában ismerte be, hogy a vádak igazak.
–– Mielőtt beleássuk magunkat a
dopping, a doppingolás és a tiltott
szerek elleni küzdelem rejtelmeibe, tisztázzuk, hogy mi a MACS,

tehát a Magyar Antidopping Csoport feladata?
–– A MACS egy nagy nemzetközi család, a WADA része. A World

Anti-Doping Agency, tehát a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség fogja össze az országok doppingellenes tevékenységét, amely
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nagyon szigorúan szabályozott.
A tevékenységünket a magyar állam finanszírozza, de a szakmai vezetést a WADA látja el. A tényleges
doppingellenőrzéseket a Magyar
Nemzeti Doppingellenes Szervezet végzi. Minden államnak szuverén joga eldönteni, hogy mennyi
ellenőrzést finanszíroz. Magyarországon 1500 mintavételt támogat
a magyar állam, ami egyáltalán
nem rossz szám. Ezzel az adattal az
országokat nézve a középmezőny
felső részéhez tartozunk. A tényleges doppingellenőrzésen kívül a
minták eredményeinek kezelése,
a biológiai útlevéllel, a gyógyászatimentesség-engedéllyel,
az
összes fegyelmi kérdéssel mi foglalkozunk. A másik nagyon fontos
feladat az az edukáció, azaz a doppingellenes felvilágosítás.
–– Sokrétű a feladata. Mekkora a
szervezet?
–– A szervezet két részből áll.
Az egyik az irodai része, ami nem
olyan nagy, nyolc főből áll. Plusz
vannak külső jogi szakértőink, vannak bizottságaink, ők mind szerződéses partnerek, tehát nem állandó alkalmazottak. Nyilván van
egy pénzügyi része, könyvvizsgáló,
könyvvelő és vannak a doppingellenőrök, 45-en. Magyarországon a
kormányrendelet értelmében kizárólag felsőfokú végzettséggel lehet valaki doppingellenőr. A jelentkezők képzéseken vesznek részt,
amelyeket a WADA folyamatosan
ellenőrzi. Az ellenőrök egyébként
mind bedolgoznak, tehát főszabály
szerint ez egy másodállás.
–– Az említett évi 1500 mintavétel
során mely sportágakra fókuszálnak? Az olimpiai számokra vagy
egy a WADA által összeállított
listában szereplő sportágakra és
sportolókra fordítanak nagyobb figyelmet?

–– Kockázatbecslést
végzünk,
amit a WADA ellenőriz. A sikersportágakra koncentrálunk. Tehát
a vízilabda, az úszás, a dzsúdó, a
birkózás, az atlétika, a kajak-kenu.
De a sportágakon belül a versenyzőkre is külön figyelünk. Kik azok,
akik külön finanszírozásban, szponzorációban részesülnek, kiknél nagyobb a média figyelme, hiszen

„Gyakran hangzik el,
hogy ma már az élsportot
nem lehet dopping nélkül
csinálni. Én azért hiszek,
hinni akarok a sportban.”
Dr. Tiszeker Ágnes

ez minél nagyobb, annál inkább
lehet arra számítani, hogy az általa képviselt sportág is kedveltebb
lesz, ami pedig növeli a doppingolás kockázatát. Nálunk elsősorban
a nyári olimpiai játékok sportágai
fontosak. Azt is tudni kell, hogy
ha valaki kijut, és kvótát szerez az
olimpiára, akkor kötelezően minimum négy doppingellenőrzésen
kell átesnie, természetesen negatív eredménnyel. Ezt a Magyar
Olimpiai Bizottság írja elő.
–– Mennyire fertőzött és mennyire
érzékeny a hazai sportélet?
–– Jó kérdés. Fontos leszögezni,
hogy más a doppingfertőzöttség
és más a doppingérzékenység.
Az érzékeny sportágak nem biztos, hogy fertőzöttek és fordítva.
–– Az embernek az az érzése,
hogy általában a vizes sportágak,
azon belül is a kajak-kenu ami a
legérintettebb lehet. Így van ez?
Ez a legérzékenyebb sportág?
–– Nem. A kifejezetten doppingérzékeny sportágak az atlétika,
a kerékpár, miközben Magyaror-
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szágon nem feltétlenül ezekből
a sportágakból jön elő a legtöbb
pozitív eset. Az, hogy a kajak-kenuról többet lehet hallani, azért
van, mert a Kajak-Kenu Szövetség
önmaga is rendkívül sok pénzt költ
az ellenőrzésre. Ő maga is rendel
mintavételeket, mivel szeretne
megtisztulni. És azt gondolom,
hogy nagyon jó úton haladnak.
De ha megnézzük az úszást, akkor
azt a nemzetközi szakirodalom kifejezetten doppingérzékenynek
tartja. Egy időben néma csend
volt, mindössze egy-kettő pozitív
eset volt az egész világon. Most
már azért jóval több jön vissza.
Magyarországon is sokszor nézzük
őket, sokféle analízissel, sokféle
vizsgálattal. Mindegyik bejelentés nélküli vizsgálat. Egyelőre szerencsére itthon nincs velük semmi probléma. Nyilván próbálunk
azért minden sportághoz eljutni,
de az évi 1500 mintát okosan kell
beosztani, hogy mindenhova jusson, és mindenhol a legjobbakhoz
jusson el.
–– Mennyit változott, ha lehet ezt
a szót használni, mennyit finomodott a doppingolás? És ezáltal
mennyire nehezedett meg lépést
tartani velük?
–– Lépést tartani mindig nehéz.
A doppingoló mindig eljötte jár-e
az ellenőrzésnek. Látni kell, hogy a
doppingolás óriási üzlet, és nem
feltétlenül a sportoló szintjén, hanem a termékek, az üzlet, a gyártás szintjén. Hatalmas pénz van
benne. De ne csak egy adott verseny döntőjére gondoljunk. Például már egy olimpiai kvalifikáció
is rettenetesen nehéz, hiszen az
olimpián való részvétel is tulajdonképpen felér egy győzelemmel.
Sok tízezer vagy százezer sportolóból jut ki 10500 a világon. Már ez
rendkívül doppingérzékennyé tesz
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sok sportágat. Ha pedig kijutott,
akkor természetesen szeretne minél jobban szerepelni, minél jobb
eredményt elérni. A média is azt
szereti, amikor dőlnek a világcsúcsok, repülnek a kalapácsok meg a
diszkoszok, vagy a száz méteren lehet szurkolni, hogy mennyivel lesz

elkezdeni szedni teljesen értelmetlen. Ezt alapozáskor szedik.
Persze vannak olyan sportágak,
mint a súlyemelés, ahol százával
és ezrével dőlnek meg a sportolók, és ömlik a pozitív eset, mert
ott folyamatosan szedni kell a
szteroidot ahhoz, hogy a statikus

növelnie, állóképességet kell fokoznia.
–– Meddig mutatható ki egy szer a
szervezetben?
–– Ez is nagyon változó. Van olyan,
amit hónapokig ki lehet mutatni,
van olyan, amit 10 napig. A növekedési hormon 12-24 óra. Maga a

10 másodperc alatt az idő. És itt
a század másodpercekért, milliméterekért küzdenek. Azt szokták
mondani, hogy az első húsz az abszolút élmezőny, hogy abból kijut
be a hatos vagy nyolcas döntőbe,
és aztán ott ki lép fel a dobogóra,
az nagyon-nagyon kicsi dolgokon
múlik.
–– A dopping tulajdonképpen mit
tesz a szervezettel? Milyen hatásai
vannak?
–– Különböző szerek különböző
hatásokat váltanak ki. Egy anabolikus, androgén szteroid, ami
a legnépszerűbb doppingszerek
egyike, egyértelműen izomtömeget növel, izomerőt fokoz. Ezt az
olimpiai döntő előtt két nappal

erő, amivel 4-500 kilókat a fejük
fölé tudnak emelni összetettben,
megmaradjon. Csak azt akarom
ezzel érzékeltetni, hogy gyakorlatilag a doppingolás és a doppingellenőrzés szinte minden sportág
esetében mást jelent. Nagyon
igényes munka kell hozzá. Figyelni kell a tudomány jelenlegi állását, figyelni, hogy milyen szerek
vannak a piacon, figyelni azt, hogy
melyik hova hat. Valamint hogy
a sportoló milyen fázisában van
a sporttevékenységében. De ez
névre szólóan is le van bontva.
Nem mindegy, hogy alapoz, nem
mindegy hogy versenyidőszakban
van, nem mindegy, hogy fogynia
vagy híznia kell, izomtömeget kell

szer utána már nem jelenik meg,
tehát nagyon jókor kell jó helyen
lennie a doppingellenőrnek, hogy
tetten érje a tiltott szert. Ha a tiltott szert nem látja, de élt vele a
sportoló, akkor annak a hatása már
megvan. Hiszen beépült az izomzatba, fokozta a vörösvérsejtek
számát és az állóképessége nőtt.
–– Nemzetközi szinten mekkora
lehet a fertőzöttség, tehát hány élsportoló élhet illegális szerekkel?
–– 30-40%.
–– Azt gondoltam, több.
–– Szerencsére nem. Gyakran el
szokott hangzani, hogy ma már az
élsportot nem lehet dopping nélkül csinálni. Én azért hiszek, hinni
akarok a sportban. Maradjunk ab-

EMBER, KÜZDJ!
ban, hogy talán azok még többen
vannak, akik tisztán készülnek, de
ezt meg is kell őrizni, hogy így maradjon. Azt a fajta hitet meg kell
tartani a fiatalokban, hogy érdemes csinálni. Sokszor kapok e-maileket szülőktől, edzőktől, akik csak
drukkolnak a gyerekeikért vagy
a tanítványaikért. Leírják, hogy
egyszerűen nincs értelme folytatni, mert a gyerek tisztán próbál készülni. Eljut egy szintre, de
esélye sincs az élmezőnybe kerülni, nem tud fellépni a dobogóra,
mert olyanok vannak előtte, akik
csalnak. Amikor a doppingellenőrzésre gondolunk, akkor azt is ki
kell mondani, hogy nem ez a jövő.
Tessék tisztán készülni. Nem baj,
ha nem lesznek olyan fantasztikus, világraszóló időeredmények.
Én nagyon szeretem például, amikor egy sportoló az önmaga idejeéhez méri önmagát. Ez nagyon
fontos. Ez lenne a kulcs.
–– A jelenlegi 30-40%-os arány javuló, vagy romló tendencia?
–– Sajnos romlik az arány. Ezt jól is
lehet követni. Abban a pillanatban,
hogy bekerül egy komoly premizálás egy sportágba, tehát pénz van
benne, sajnos egyre inkább tolja
el a rossz irányba és lesznek többen, akik a doppinghoz nyúlnak.
Jó dolog a pénz, de ezzel együtt
nő a nyomás, nő az elvárás, hiszen
a szponzor akkor fizet, ha kap érte
valamit. A valami pedig általában
az eredmény, amivel reklámozni
lehet.
–– Ennek függvényében, mi a jövőképe a doppinggal, a doppingolással kapcsolatban? Eltűnhet
teljesen?
–– Nem tűnik el a dopping. Sőt
egyre elkeseredettebb harc folyik
ellene. Akkor tud, tudna változás
történni, ha a sportoló is tudatosan azt mondaná, hogy tisztán ké-
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szülök. Nem biztos, hogy én leszek
a legjobb, de ennek ellenére tiszta
felkészülést végzek. Ez egy hatalmas emberi döntés. de a társadalom nagyobb felelőssége is fontos
lenne. Vannak olyan országok, ahol
viszonylag kevés a pozitív eset,
mert nagy társadalmi kirekesztettséggel jár a doppingvétség.
Például Japán, ahol doppinggal
megbukni szégyen. Láttam olyan

–– Véleményem szerint ennek
nincs. Olyat legalizálni nem lehet,
aminek biztosan lesz káros mellékhatása, vagy egészségkárosodással jár. Nem biztos, hogy belehal,
de az semmiképpen nem helyes,
hogy egy normális, fiatal, egyensúlyban lévő hormonháztartásba
beleavatkozik egy szer mesterségesen, és egy szélsőséges irányba tolja el. Ahhoz nem kell orvosi

japán sportolót, aki megbukott
az ellenőrzésen és azonnal abbahagyta a sportot. Visszavonult, és
nagy szégyenként élte meg. Mindenkitől elnézést kért és többet
nem volt hajlandó folytatni. Tehát,
ha gyerekkortól kezdve neveljük a
fiatalokat és egy erkölcsi kódex része, hogy nem csalunk, akkor van
remény. Ha ez nem így van, és arra
megy a dolog, hogy csak úszuk
meg a doppingellenőrzést, akkor
sohasem fog megtisztulni egyetlen egy sportág se.
–– Van annak realitása, hogy legálissá tegyék az illegális szereket,
ezzel igyekezve kiegyenlíteni az
esélyeket sportolók és sportolók
között?

diploma, hogy az ember belássa,
hogy ez bizony mellékhatást fog
jelenteni, következményei lesznek. Lehetnek rövidtávú következményei, és vannak szomorú esetek is. A hirtelen halál testépítői
körökben nem egyszer fordult elő,
de a kerékpár sportágban az EPO
használatától is haltak már meg
egészen fiatal kerékpárosok. Sajnos a hosszútávú helyzetet senki
nem vizsgálja, pedig tanulságos
lenne. De összességében bizakodó vagyok, és hiszem, hinni akarom, hogy én mint nagy sportrajongó az elkövetkező években,
évtizedekben tiszta sportolókat
és tisztuló versenysportot fogok
látni.
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Agytorna
Váczi Gergő | Fotó: Magellán

A sportolókra, élsportolókra mindannyian büszkék vagyunk. Örömteli pillanatokat okoznak sikereikkel,
amelyek az öröm mellett büszkeséggel, meghatódottsággal is eltöltenek bennünket, nézőket. Ők azok,
akik mindent alárendelnek a cél elérése érdekében. A fizikai megterhelés és megfeszített munka alapnak számít, azt azonban talán kevesen tudják, tudjuk, hogy bizony egy-egy siker mögött nem pusztán
a test gyötrése és a technika finomítása, hanem nagyon komoly szellemi, mentális tréning is áll. Egy izgalmas és a mai napig forradalminak számító technikáról még 2018-ban készítettem riportot a Magellán
című műsorban.
A győzelem, a versenyeken elért
jó helyezés minden élsportolót
arra sarkall, hogy fizikailag és szellemileg is a lehető legjobb állapotba kerüljön. Hogy melyiknek
van nagyon szerepe, talán nem
is érdekes. Tény, hogy a mentális
felkészülésre általában kevesebb
időt és energiát fektetnek, pedig
ennek fontossága egyre inkább
számít ma már evidenciának. „Nagyon fontos, hogy olyan állapotba
kerüljenek versenyre, ahol nagyon
jól tudnak teljesíteni, és ez a nyo-

más nem szedi szét őket.” Dr. Lénárt Ágota sportpszichológus,
pszichoterapeuta, sportlövőedző,
az olimpiai csapat sportpszichológiai csapatának vezetője, a Testnevelési Egyetem tanszékvezetője. Ha valaki, akkor ő tökéletesen
tudja, érti és érzi, hogy mi kell egy
sportoló lelki, szellemi felkészüléséhez. Ehhez ma már a technika is
segítséget ad. Egészen pontosan
egy olyan szerkezet, amely az agyhullámaink, ezáltal a koncentrációnk erősségét méri. A „játék” − ha

nevezhetjük így − olyan, mintha a
Star Wars egyik epizódjába csöppentünk volna. Koleszár Zoltán, a
kenu sport paksi reménysége koncentrál, és közben az instrukciókat
hallgatja a szerkezet tulajdonosától, Fehér Tamástól. „Az a lényeg,
hogy tudd saját magad irányítani
ezt a labdát. Le vagy föl.” Most tehát bármennyire is furcsának tűnhet, éppen kemény munka, edzés
zajlik.
Mindjárt bővebben is bemutatjuk
ezt a speciális szellemi tréninget,
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de előtte egy kicsit – stílusosan –
evezzünk vissza az időben.
Koleszár Zoltán tehát a hazai kenu
sport egyik kiválósága. A sportoló
a felnőttek között is komoly eredményekkel büszkélkedhet. Többi
között 2018-ban párosban a maratoni távon harmadikként értek
célba. A ma már 23 éves paksi
sportoló minden napja kora reggeli edzéssel indul. „Összesen
11 edzés jön ki egy héten, mivel
szombat délelőtt is jövünk, nyáron is ugyanez, csak így sulis időszakban ilyen kora reggel jövünk
le edzeni, hogy iskola előtt még
beleférjen egy edzés.” A fizikai
felkészültség jól látszik a sportolón. Hajója sebesen siklik a vízen.
Ők edzőjével a siker kulcsát az
erőnléti és taktikai fejlesztésben
látják. A szellemi tréninggel ez időben még nem nagyon foglalkoztak. „Így külön ezzel nem foglalkozunk. Azt mondják, hogy a verseny
a legjobb edzés, ott fejlesztjük
magunkat.” Ebben bizonyára van
igazság, hiszen versenyszituációban tudja a sportoló a legjobban
megszokni a megmérettetéssel
járó feszültséget. A sportpszichológus szerint azonban nem szabad
elhanyagolni a mentális felkészülést sem. Sőt! „A fizikai felkészítésnek és a szellemi felkészítésnek
párhuzamosan kell haladnia, és az
adott feladatnak, az adott helyzetnek megfelelően kell kiválasztani
azt a módszert, amivel a sportoló
csúcsra járatja magát.” Dr. Lénárt
Ágota szerint fontos, hogy a sportoló egy úgynevezett optimális
zónába tudja juttatni magát, ami
lehetővé teszi, hogy jó teljesítményt nyújtson. Viszont ami talán
még fontosabb, hogy ha ebből
a zónából kiesett, akkor is vissza
tudja magát helyezni a megfelelő
állapotba. „Ennek a kontrollnak a
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megtartása az egyik, ami befolyásolni tudja a teljesítményt, és ez
abban is segíti a sportolót, hogy
nehéz helyzetekből jól tudjon kijönni, vesztett helyzeteket is meg
tudjon fordítani, és eredményesen
tudjon szerepelni.”
Az eredményesség szerencsére eddig is végigkövette a kiváló
cselgáncsozót, Bor Barnát. Vitathatatlanul eredményes sportoló.
A paksi judós világbajnoki második és olimpiai hetedik helyezett
versenyző. Ideje jelentős részét az
edzőteremben tölti. „Általában
heti tíz edzés van, az napi kettő,
úgy jön ki, és akkor van a különböző edzésforma, például ma szerda
reggel úsztunk egy órát.”
Az idén 34 éves cselgáncsversenyző három olimpián vett már részt.
Rutinos, érett sportoló, akinek saját technikája van a mentális tré-

kus és eredményes technikának
számít. Azonban a mai élsportban
már a csapatmunka és a különböző technikai eszközök használata is
elengedhetetlen. „Vannak különböző gépek, berendezések, amelyek visszajelzéseket tudnak adni a
sportolónak, akkor ezen visszajelzések segítségével a sportoló be
tudja állítani az állapotát. Ezek a
berendezések a visszacsatolással
a feedbackkel meg tudják gyorsítani a folyamatot, sőt a hibajavítás
folyamatában is alapvető jelentőségűek.”
És itt kanyarodhatunk vissza a korábban már említett Star Wars-os
eszközhöz, aminek segítségével az elme edzése zajlik. Ezek az
eszközök, az úgynevezett neurofeedback technológián alapulnak. Ennek lényege, hogy az
agyhullámaink által visszacsatolt

ningre. „Elképzelem magamban,
hogy jön a verseny, ott hogy fog
kinézni a verseny, kimegyek a szőnyegre, és ha esetleg megtudom,
hogy ki lesz az ellenfelem, akkor
rákészülök. Tehát három nappal előtte el szoktam magamban
mindig sajátítani, hogy mit fogok
csinálni a versenyen.” Ez a sportpszichológus szerint egy klasszi-

eredmények jelennek meg valamilyen formában. Az eredményeket egyébként rögzíteni, tárolni is
tudjuk. Itt például egy labdát tud
a sportoló megemelni a koncentrációjának köszönhetően. Koleszár
Zolinak a tréning részleteit Fehér
Tamás, az eszköz nagy tudora ismerteti. „Az a lényeg, hogy tudd
saját magad irányítani ezt a lab-
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dát. Le vagy föl. Koncentrálással
fölmegy, relaxálással meg le fog
menni.” A fejpánt érzékeli azokat az agyhullámokat, amelyeket
a koncentrációnál és a relaxációnál használunk. Ezeket továbbítja
a gépnek, amely bekapcsol egy
ventilátort, és a labda felemelkedik
vagy éppen ereszkedik. Az ilyen
jellegű visszacsatolás egyébként
kulcsfontosságú. „A fejlődést −
főleg egy sportolónál − tudjuk
azonnal látni, és azt is, hogy milyen irányban haladunk. Jó-e az az
irány, amin elindultunk, vagy menet közben változtatni kell-e rajta.”
Zoli erősen koncentrál. Annak,
hogy a labda fel vagy le mozog
természetesen oka van, amit Tamás igyekszik közérthetően a
sportoló nyelvére is lefordítani.
„Minél tovább fent tudod tartani
a labdát egy szinten, akkor te fent
tudod tartani a figyelmedet, és ez
nagyon fontos a verseny közben
is. És utána következik az, hogy te
lejjebb tudod engedni a labdát, a
relaxálás, mert egy nyugodtabb
tudatállapot viszont azt idézi elő,
hogy te sokkal jobban tudsz majd
döntéseket hozni.”
Természetesen nem csak sportolóknak hasznos, ha a koncentráció
és a relaxáció állapotát könnyedén
elérik. Vannak olyan szakmák, hivatások, ahol a koncentráció és a
figyelem kiemelt fontosságú, hiszen egy-egy rossz döntés akár
életveszélyes helyzetet is előidézhet. „Nyugodtan kell végezni a
munkát, viszont ha be kell avatkozni, akkor viszonylag rövid idő alatt
koncentráltan kell azt megtenni.”
Csiba Tamás ügyeletes mérnökként dolgozik a Paksi Atomerőműben. Feladatát egy futurisztikus
szobában végzi, ahová az erőmű
mind a négy blokkja rendszereinek, berendezéseinek állapotáról
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jönnek be jelzések, mérések. Itt
felügyelik tehát az erőmű reaktorainak működését. Az itt dolgozó
mérnökök a legmagasabban képzett szakemberek. „Én úgy gondolom, hogy a koncentrációmmal
nincs probléma, inkább a relaxációba való gyors átmenettel vagy
a relaxált állapot megtartásával.”
Ennek gyakorlására és fejlesztésére is van lehetőség. A feladat most
kicsit más, mint amit a profi kenus
végzett. Nem labdát kell mozgatni az akaratunk erejével, hanem a
képernyőn lévő környezetet kell
megváltoztatni. „A sivatagból kell
egy zöldellő erdőt fölépíteni. Minél jobban fogsz relaxálni, annál
gyorsabban fog fejlődni az erdő.
Esni fog az eső, sütni a nap. Ezt
mind a te agyhullámaiddal fogod
vezérelni.” Fehér Tamás pontosan
el is mondja, hogy mit kell látni, ha
mérnökünk jól végzi a feladatát.
„Most, amit látni kell, hogy nem
volt relaxált állapotban, tehát nem
fog fejlődni az erdő, hanem visszafejlődik sivataggá.”
És hogy mennyire nem is egyszerű dolog mindez, tökéletesen példázza, hogy Tamásnak ez a feladat,
mármint a zöldellő erdő felépítése
most nem is sikerült. Fontos azonban hozzátenni, hogy az, hogy én
is jelen voltam a feladatnál, nem
segítették a relaxált állapot elérését. Később egy másik, a korábban
már bemutatott labdás eszközhöz
hasonló gépnél Tamás bizonyított.
„Relaxált állapotban bemegyünk
a kürtőbe, majd egy nagyon erős
koncentrációra van szükség ahhoz,
hogy át tudjon menni a labda. Tökéletes volt. Gratulálok!” Csiba Tamás a feladat végrehajtása után a
konzekvenciákat is le tudta mérni,
pont azért, mert azonnali visszajelzést kapott a teljesítményével
kapcsolatban. „A koncentrációs

35

részek viszonylag könnyen sikerültek, azonban a relaxációs gyakorlatokkal, illetve azokkal a fázisokkal
kellene még foglalkozni.”
Időközben Bor Barna is megérkezik a mentális tréning helyszínére.
Az gyorsan kiderül, hogy Barna
nemcsak fizikálisan, de fejben is
nagyon erős, amit a szellemi tréner, Tamás verbálisan is elismer.
„Nagyon jó, most beviszed alá…,
és tökéletes. Gratulálok! Elsőre
körbevitted.” Barna szintén a labdás eszközt teszteli. Neki komplex
a feladata, hiszen a lényeg, hogy
gyorsan tudja váltani az ember a

egy lélegzetet. Akkor kell ellazulni,
és amikor mondja a bíró, hogy mehet a küzdelem, akkor viszont meg
koncentrálni kell, és akkor kell minél erősebben nekimenni az ellenfélnek.”

koncentrált és a relaxált állapotot.
Csak így lehet végigmenni a pályán, és gólt lőni. Ennek gyakorlása
a cselgáncsban is kulcsfontosságú
lehet. „Judóban is van egy kíméleti idő a hajime (rajt) és a mate (állj)
között, amikor az ember megigazítja a ruháját, és akkor tud venni

készítés mellett nélkülözhetetlen a
mentális tréning. Sportpszichológus, gyúró, fizikoterapeuta, és persze ha erre lehetőség van, akkor
a tudomány és a tudomány által
kifejlesztett eszközök segítsége.
Hiszen a cél közös. A minél jobb
eredmény, a győzelem elérése.

Ahogyan látszik, mind az élsportolók, mind az erőmű egyik legfontosabb feladatát ellátó mérnöke
jól teljesített. Megy a koncentráció
és megy a relaxáció is. Azonban
amiben szinte mindenkinek fejlődnie kellene, az a két állapot gyors
váltása. És ahhoz, hogy jobb eredményt érhessenek el, a fizikai fel-
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Különleges gyermekek különleges történetei
Dicsérdi Liza | Grafika: stock.adobe.com

Képzeljük el, hogy egy túlzsúfolt buszon ülünk (ahol az emberek nem a saját táskájukat ültetik maguk
mellé, hanem lehetőséget adnak másoknak is, hogy helyet foglaljanak). Képzeljük el, hogy beszélgetésbe elegyedünk egy mellettünk helyet foglaló személlyel. Megjegyzi, hogy milyen meleg van ma is, és
hogy milyen jól jönne egy légkondi a buszra. Ilyenkor normális esetben elmondjuk mi is az álláspontunkat, és előfordulhat, hogy egy egész úton tartó eszmecserére kerül sor. Most képzeljük el azt, hogy egy
olyasvalaki ül le mellénk, akit nem értünk, mert nem úgy kommunikál, mint mi.
Emlékszem, egy pénteki napon a
kollégiumból hazafelé tartva, az
egyik megállóban több gyerek is
felszállt, akiknek viselkedése különbözött kortársaikétól. Egyéb
tevékenység híján hallgattam és
figyeltem őket. Az egyik kislány
hátrafordult az ülésen, a mögötte
ülő fiatal lány pedig nem tudta, mit
tegyen zavarában, csak magához
szorította a táskáját. Miközben figyeltem az eseményeket, az előbb
említett kisgyerek felvette velem
a szemkontaktust. Ahogy már ő
is figyelt engem, elmosolyodtam,
és legnagyobb meglepetésemre,
neki is egy hatalmas mosoly jelent
meg az arcán. Ezt majdnem minden pénteken megismételtük, és
pár hét után, mielőtt leszállt, elköszönt tőlem. Ekkor elgondolkoztam azon, miért tartanak tőle mások. Az emberek olyan könnyen
kötnek barátságokat, mégis, ha
egy olyan ismeretlennel kerülünk
szembe, aki kicsit is más, mint mi,
lefagy a rendszer, és hirtelen nem
tudjuk, hogyan reagáljunk. Christopher Ulmer „Special Books by
Special Kids” (Különleges gyerekek különleges könyvei) nevezetű

YouTube-csatornája pontosan az
ilyen esetekre készít fel minket.
A fiatalember évek óta járja a világot, és készít interjúkat olyan emberekkel, akik valamilyen testi vagy
szellemi fogyatékossággal születtek. Nem tudják önállóan ellátni
magukat, nem tudnak beszélni, és
sokan vannak, akik a nap mind a
24 órájában felügyeletet igényelnek. Előfordulnak olyan esetek is,
ahol az orvosok nem tudtak még
pontos diagnózist felállítani, mert
nem találkoztak olyan személlyel,
aki hasonló tüneteket produkált
volna.
Minden egyes videó egy érzelmi
hullámvasút számomra. Van, hogy
a végére a könnyeimet törölgetem, és van, hogy csak mosolygok,
mennyire lenyűgöző személyiségek rejtőznek az „álarcok” mögött.
Ha egy kicsit is elvonatkoztatunk a
könyv borítójától, rájövünk, valójában ők is olyanok, mint mi. Chris
többnyire ugyanazokkal a kérdésekkel ismerteti meg történetüket
a nagyvilággal. Arra, hogy mit tartanak magukban a legkülönlegesebbnek, rövid gondolkodás után
szinte mind azt válaszolták, hogy

semmit. Ők is emberek, mint bármelyikünk. Ők is szeretik a zenét,
a sportot, vágynak a törődésre, a
szeretetre. Arra, hogy a kívülállók
is megértsék őket, hogy ők is szerezhessenek barátokat. Nem várnak semmit, csak egy köszönést és
egy mosolyt. Ilyen egyszerű. És ha
megnézünk akár csak egy videót
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is, láthatjuk, hogy mind mosolyognak. Örülnek napjuk minden
egyes percének, és hálásak minden egyes új reggelért. Humorosak, és hihetetlenül okosak. Sokan
közülük számítógéppel − és akik
számomra a legkedvesebbek voltak −, nevetéssel kommunikálnak.
Szeretnék, hogy az emberek ne
forduljanak el, ha meglátják őket,
ne nézzenek rájuk furcsán, és ne
űzzenek tréfát belőlük. Egyszerűen szólva, nem szeretnék, ha lenne első benyomás, egészen addig,
ameddig meg nem ismerték őket.
Az első kérdés, ami bennem felmerült, hogy mindezek után, ami
velük történik, hogy lehet ennyi

mit tenni, de ki tudja hozni belőle
a legjobbat. Ezeket a szavakat egy
olyan gyermektől hallhatjuk, akinek fájdalommal jár minden egyes
mozdulata.
Egy Bixler-szindrómában szenvedő kislány, kinek minden álma,
hogy megtalálja azt a bizonyos
„nagy Ő”-t, arra vágyik, hogy normális életet élhessen. Még is a kérdésre, miszerint mit kezdene három
kívánsággal, azt válaszolta, hogy
azt kívánná, minden embernek meg
tudja adni azt, amire igazán vágyik.
Azt mondta, hogy ő okkal született
ilyennek, és ezen nem is szeretne
változtatni. Az életben túl sok dolog
van, amit természetesnek veszünk.

nincsenek korlátok, amik megállíthatnak minket. Ha a nagy munka
közepette akad tíz szabad perced,
azt tanácsolom, keress rá erre a csatornára, hiszen ha más nem, ez biztosan megtanít arra, hogy a külső
csak egy burkolat. Egy borító, aminek semmi köze a könyvhöz. Ezek a
történetek megtanítottak arra, hogy
nem számít, mit mondanak mások,
hiszen egy negatív vélemény sem
állhat a boldogság útjába. Egy fiatal fiú szavaival élve, számára az élet
célja az, hogy inspiráljon másokat,
akik majd eljuttatják az üzenetét
azoknak, akik nincsenek közvetlen
kapcsolatban vele. Christopher, aki
hivatása után kutatva teljesen vélet-

hitük és bizalmuk. Egy édesapa,
akinek fia teste minden pontján
nyílt sebekkel született, ezt nyilatkozta: „Választhatsz a között, hogy
szánalmat keltően vagy egy mosollyal az arcodon élsz. Az utóbbi
volt a mi választásunk.” Fia álláspontja, hogy rendellenessége egy
olyan dolog, ami ellen nem tud

Egyre nagyobb, és egyre drágább
dolgok után vágyakozunk, pedig ha
megnézzük az interjúalanyok életét,
rájövünk, hogy mennyire hálásak lehetünk azért, amink van, és azért,
akik vagyunk. Tudunk járni, gondoskodni magunkról, és képesek
vagyunk kifejezni magunkat, azok
lehetünk, akik lenni szeretnénk,

lenül csöppent bele ebbe a világba, már több mint kétmillió emberhez eljuttatta ezeket az üzeneteket.
Nem azért, mert egy rajongótábort
szeretett volna, hanem azért, hogy
az emberek végre megértsék, mi az
élet valódi értelme, és megtanuljanak csodaként tekinteni mindenre,
amijük csak van.
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Eleven mécsesek nyomában
Susán Janka | Fotó: Vincze Bálint, Susán Janka, Sáfrány Szilvia, stock.adobe.com
Gyerekkorom egyik kedves emléke a szentjánosbogár csodája. Varázslatosak, ahogy pici lámpásként
röpdösnek a sötétben. Olyanok, mintha kis tündéreket látnánk, és gyerekként még hiszünk is bennük.
Az Ökocsiga Egyesület hirdette meg június végére a szentjánosbogár-túrát, és abban bíztam, hogy végre viszontláthatom ezeket a kis világító mécseseket. A sötétedéshez közeledve, szép tervekkel vágtunk
neki közel harmincan az útnak. A mécsbogáron kívül még lappantyút is fogunk majd?
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Sáfrány Szilvia, a túra szervezője elmesélte, hogy két éve Cseresznyésben tartottak egy sikeres
mécsbogár-felfedező utat (mécsbogár a másik neve, de milyen
találó!). Nem túl sokat, de néhányat láttak. A rajzásukat nem lehet
pontosan kiszámítani, általában
június utolsó két hetére tehető, az
időjárás persze nagyban befolyásolja.

Bodor Ádám kutató vezette a túrát, megtudtuk tőle, hogy hozott
egy hatalmas madárhálót, amivel lappantyút szeretne befogni,
és megmutatni a résztvevőknek.
A felszereléssel ő előrement, mi
pedig elindultunk a teniszpályától
a félhomályban, hogy utolérjük.
Talán még nem is hallottam a lappantyúról…
A nap utolsó sugarait az autópályához közeledve láttuk, pirosban
és tüzes narancssárgákban búcsúzott tőlünk. A hold majdnem fele
világított ránk ezután. Lassan előkerültek a zseblámpák is a gyerekek örömére, és néhány szúnyog is
a bánatunkra.
Utolértem Ádámot, és kifaggattam a lappantyúkról. Ez egy éjszakai madár, ami alkonyatkor és
pirkadatkor a leghangosabb, akkor szokta a jellegzetes „pirregő”
hangját hallatni. Így jelzi a költőterületének a határait. Május elejétől
kezdenek el visszaérkezni hazánkba Afrikából, ez egy hosszútávú
vonuló madár, hasonló ilyen szempontból a gólyához. Még nincsen
pontosan feltérképezve a vonulásuk. Azt már sejtik, hogy körülbelül hol töltik a telet, jellemzően
a közép-afrikai régióban, de nem
az esőerdőben, hanem az esőerdő és a szavanna közti átmeneti
zónában. Eddig az egyik legtitokzatosabb madárnak tartották, ám
egyre többet tudnak róla, mert a
technika a segítségükre van. Belga
kollégákkal együttműködve tettek
fel egy példányra GPS-es jeladót,
amellyel a táplálkozási területét sikerült felmérni.
A túránk éppen az egyik cserebogárfaj rajzására esett az Ürgemezőn, Ádám abban bízott, ahogy
lemegy a nap, látni fogunk lappantyút, mert indulnak az intenzíven
röpdöső bogarakért, akár öt-hat
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kilométerre is a fészektől. Vadászatkor röptében a csőrét hatalmasra kitátja, hogy minél több
bogarat el tudjon kapni. A fejéhez
képest emiatt nagy a szája, körülötte érzékeny tollakkal, amelyek
segítenek az arra tévedt áldozatok
mihamarabbi észlelésében. A szeme jól fejlett, a nappali életmódot
folytató madarakhoz képest hatalmas, hogy a sötétben is jól tudjon
tájékozódni. A szeme és finom tollazata miatt is a baglyokhoz hasonlítható.
A madár másik leginkább elterjedt
neve kecskefejő. Érdekes okfejtést találtam, honnan ered ez az
elnevezés: „Nagyöblű szájából és
abból kigondolva, hogy a kecskefejő járáskelésében sokszorosan
ellátogat a marhaállások tájára, ott
levágódik, ismét szárnyra kap, és
lappangva keresgélni látszik, rá-

fogja balgatag emberek hite, no
meg egy kicsit babonája is, hogy
azért jár a jószág körül, hogy elszopogassa a tejet. Pedig dehogy!
Minden pásztorember és szemes
gazda tudja, hogy a marhaállások
hulladékjában nagyon megterem
a bogárság, és hogy ez alkonyatkor kel szárnyra, hogy nászt tartson; tudja ezt a kecskefejő is, és
éppen ez a bogárság csábítja a
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jószág állásai felé.” (Forrás: mek.
oszk.hu)
Olyan rigóméretű madárra gondoljon az olvasó, hosszú szárnnyal.
Rendkívül jó rejtőszíne van, tisztára olyan, mint a fakéreg mintázata,
teljesen beleolvad a környezetébe. Napközben a hím többnyire
egy száraz ágon ül, a tojó a földön
lévő fészkén a tojásokon. Amikor

vesben több tíz pár is lehet. Néhány éve a másodköltés idején tudtak ezen a részen 3 hímet befogni
és meggyűrűzni. Jeladójuk sajnos
nincs, mert az bizony drága dolog.
A belga kollégák ezért járnak előrébb a kutatásban.
A terület egyik legnedvesebb részéhez közeledünk. A lappantyú
szívesen jár ilyen és ehhez hasonló

nyen a háló fogságába kerülhet.
Persze ez csak akkor valósulhat
meg, ha a harmincfős csapatunk elhagyja a terepet.
Teljesen besötétedett, és kezdődhet a szentjánosbogár-keresés.
Menet közben Zsuzsival beszélgetek, aki két éve már látott világító
mécsbogarakat. Elmeséli, otthon is
szívesen figyelik a madarakat, több
Miért „szentjános”? A nyári napfordulót, június 21-ét az év legrövidebb éjszakájának napját követi
Szent Iván napja 23-án. Ezen a pogány eredetű ünnepen sok országban hagyomány éjszaka tüzeket
rakni, hogy elűzzék a sötétséget. A
keresztény világban ugyanez a nap
Keresztelő János születésnapja is.
A szentjánosbogarak rajzásának
csúcsa is erre az időszakra esik, német nyelvterületen emiatt kapta az
éjben világító bogár a Johanniskäfer nevet, amelynek fordítása a magyar nyelvben is meghonosodott.

valami − akár egy ember − közel jár
a fészkéhez, akkor riaszt, „tapsol”
a szárnyával (fent összeüti őket),
és kicsit másként pirreg, mint amikor a területét jelzi. Földön költő
fajoknál gyakran előfordul, hogy el
kell terelje egy lehetséges támadó
figyelmét, vagy elriassza. Fel van
készülve arra, hogy az első költése
nem lesz sikeres a leselkedő veszélyek miatt, ezért próbálkozik másodikkal is. A második költés elején
is igen aktívak a hímek, ilyenkor
könnyű becsalni őket a saját területvédő hangjukkal. Az ürge-mezei
részen nem tudni, hogy hány pár él,
de Cseresznyésben a ritkuló feny-

táplálkozóhelyre, mert ezeknek a
területeknek gazdagabb a rovarvilága. Ahogy a fák közé érünk, már
szinte koromsötétben haladunk,
aztán megérkezünk arra a tisztásra,
ahol Ádám szeretné felállítani a hálót. Ez egy 12 × 3 méteres méretű,
amelynek a közepén végighúzódik
egy zseb. Amikor egy madár nekirepül, elernyed, lassan becsúszik
a zsebbe, és kijönni már nem tud.
A gyerekek örömmel segítenek a
felállításban, szinte tíz perc alatt
elkészül. Csalihangos befogást alkalmaz, amikor a madár hívóhangját játssza le folyamatosan, aki ezt
meghallva közelebb repül, és kön�-

madáretetőjük van. Van olyan, amit
boltban vásároltak, de készítettek üres flakonból is. Az etetéshez
mindjárt ad egy jó tippet. Vécépapír-gurigákat kell ehhez bezsírozni,
esetleg természetes ragasztóval
(mondjuk csiriz) bekenni, utána
magvakba forgatni.
Figyeljük a bokrokat, a füvet, hogy
nem látjuk-e a pici villogásokat.
Néha bezavar a közeli autópályáról egy fénycsóva. Valaki felkiált,
ott vannak! De aztán kiderül, csak
a mécsvirágok világítanak. De hogyan! Tényleg, mint piciny mécsesek verik vissza a környezetük fényeit.
Ádám mesél a szentjánosbogarakról is. Több fajuk létezik, de a leggyakoribb a nagy szentjánosbogár.
Lárva formájában ragadozó, ekkor
csigákat eszik. Felnőttkorára a nőstény majdnem ugyanolyan, mintha

BARANGOLÓ
lárva lenne, szárnyak nélkül röpképtelen marad. A kifejlett, ivarérett
példány a fűszál végén ülve villogtat a hímnek, hogy megtalálja, aki
visszavillog neki, hogy már látja,
és odarepül hozzá. Így kommunikálnak egymással. A világítás a luciferin nevű anyagnak köszönhető,
ami oxigén hatására kezd világítani,
a folyamatot a luciferáz enzim irányítja. Tehát egy kémiai folyamatnak köszönhető a fény keletkezése,
amit a bogarak képesek irányítani,
csak akkor villantanak, amikor szükséges. Puha, törékeny, kis körömnyi
méretű rovarról van szó. Ádám egyszer csak felkiált: Hopp, ott láttam
egyet világítani! Mire odanéztem,
sajnos már eltűnt…
Elérjük a túránk leghidegebb és
legsötétebb szakaszát. Ha leguggolunk, még hűvösebbet érzünk,
a gyerekek szívesen próbálgatják.
Teszünk egy nagy kört, és visszaérünk a befogóhálóhoz. Bizakodva
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Világító növények hazánkban: A gombák között azért vannak világítók,
hogy magukhoz csalják a rovarokat, akik azzal segítik a gomba szaporodását, hogy szétszórják a spóráit. Az egyik a világító tölcsérgomba, ami
tölgyesekben fordul elő. Hasonlít az ehető sárga rókagombára, pedig ez
mérgező. A cifra kígyógombát nem sorolják a mérgezők közé, de állítólag rendkívül rossz ízű, ezért érdemes elkerülni. Leginkább gyertyánostölgyes erdőkben él. Vigyázzunk, a legtöbb világító gombafaj mérgező!

közeledünk, de üresen vár minket.
Most valószínű a költési időszakuk
közepén járunk, amikor a legkevésbé reagálnak a hangra, inkább vadásznak, hogy legyen mivel etetni
a gyorsan gyarapodó fiókákat. Két
hét múlva (július közepén) már az
újabb párzásra fognak készülni, ami
viszont a májusihoz hasonlóan aktív
időszakuk. Ezt szeretnék kihasználni egy újabb gyűrűzésre Cseresznyésben. Talán ott több sikerrel
fognak járni.
Egy kicsit reménykedve indulunk
hazafelé, hátha találkozunk világító
bogarakkal, de csak a mécsvirágok
ragyognak eszméletlenül. Ahogy
emelkedik az út, úgy lesz egyre
melegebb a város felé közeledve.
Izgalmas volt a közel kétórás barangolás, ismerkedés az éjszakai természet világával. Jövőre meg kell
ismételni, hátha elcsípjük ezeket a
kis tüneményeket!
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Játékos végtelen

Szabó Márta | Fotó: Juhász Luca
2020 tavaszán a COVID-19 az egész világnak feladta a leckét. Olyan új perspektívára volt szükség,
amely le tudta küzdeni a kijárási korlátozás okozta
tér-idő nehézségeket.
Az Atomenergetikai Múzeum (AEM) számára is adott
volt ez a feladat: új eszköztár kidolgozása, amely révén a munkavégzés, a tartalmak, a műtárgyak, a múzeumpedagógiai munka és az online tér maximális
kihasználhatósága egyaránt lehetségessé válhatott.
Mindezt úgy, hogy színes, formabontó, izgalmas és
interaktív tartalmakkal gazdagítsa az eddig példátlan
időszakot.
A műtárgyak online megtekinthetőségére egészen
újszerű megoldást talált az Atomenergetikai Múzeum
saját, ingyenesen letölthető applikációja révén, egészen pontosan a kiterjesztett valóság segítségével.
Az okoseszközökre telepíthető alkalmazás 3D-s élményt kínált a műtárgyakról az érdeklődőknek az otthonukban, kényelmesen.
A múzeum műtárgyai elhagyhatták tehát a múzeum
épületét, bárhol, bármikor. Így például zongorázha-

tott Teller Ede Mozartot kinek-kinek az otthonában,
vagy parkolhatott a Faun a nappali közepén. Ehhez
úgynevezett targetet tett közzé az AEM az atomerőmű Facebook-oldalán, arra kellett célozni az okoseszköz kamerájával ahhoz, hogy megtalálható legyen a
kincs.
Már önmagában a kiterjesztett valóság is teljesen új
múzeumlátogatási élményeket kínált a kijárási korlátozás és az otthon maradás idejére, de a műtárgyak
otthoni megkeresését nyereményjáték tette még
izgalmasabbá, amely során az online térben versenyezhettek egymással a résztvevők. A kincskeresők
feladata az volt, hogy a Facebook-bejegyzés alatt
kommentárban írják meg, melyik műtárgyat fedezték
fel az okoseszközükkel, és minden játék során három
szerencsés versenyző ajándékot nyerhetett.
A játékos műtárgyfelfedezési feladat sikerét mi sem
bizonyítja jobban, mint játékról játékra a közel ezres
nagyságrendet öltő részvételi arány az ország minden
pontjáról!
A virtuális tárlatvezetés újdonságként jelentkezett a
konvencionális múzeumlátogatás helyett. 360 fokos
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panorámában fedezhették fel az érdeklődők a különböző termeket, tereket vagy műtárgyakat − ugyancsak
otthonról. A Sketchfab-modellek és a hozzájuk tartozó
rövid leírások is gazdagították a tárlatvezetés újszerű,
online lehetőségeit. A cél az volt, hogy bárki számára
interaktívan legyenek elérhetőek az Atomenergetikai
Múzeum 2000 négyzetméteres kiállítóterének kincsei és a hozzájuk kapcsolódó információk az okoseszközök kijelzőjén vagy a számítógép képernyőjén.
A visszajelzések és az elérési adatok alapján az látszik,
hogy az érdeklődők Paks határain bőven túlmutatva
fedezték fel a virtuális múzeumot, ezért az idén online
megrendezett országos Múzeumok Éjszakája rendezvényre további izgalmas kiterjesztettvalóság-tartalmakkal készült az Atomenergetikai Múzeum.
A hónapokig tartó kijárási korlátozást követően júniusban immár szabadtéri játékos „verseny” szervezésére is lehetőség nyílt, ezért a Paks FM-mel közösen
kulacskeresésre invitált az AEM. Az online „kincskereső” játékkal ellentétben ebben a feladatban a gyorsaság számított: aki előbb ismerte fel a közzétett képen
a kulacs rejtőzködési helyét, és előbb sietett el érte,
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az nyerte meg. A kulacsban Paks-szerte ajándékok
voltak elrejtve egy kérdéssel, amelyre ha egy szelfivel
együtt választ küldött a rádiónak a megtaláló, a fődíj
megnyerésére is esélyessé vált. A játékban gyermekek és felnőttek egyaránt részt vettek, a visszajelzések
alapján a kijárási korlátozás megszűnését követően, a
vakáció beköszöntével egy izgalmas, lendületes nyárindító programnak bizonyult a kulacskeresés.
A gyerekek számára külön készült az Atomenergetikai Múzeum interaktív, játékos tartalommal, mégpedig egy digitális mesekönyvvel, amelynek címe: „Élet
az atomerőműben”. Fontos szempont volt a tervezési
folyamat során, hogy a hagyományos, papíralapú mesekönyvhöz képest a digitális forma azon gyermekek
számára is izgalmas és informatív legyen, akik még
nem tudnak olvasni. Ezért a mesekönyv koppintás
hatására hangoskönyv is egyben, felolvassa az adott
oldalakon található rövid szövegeket, amelyek révén
immár kicsik és nagyok egyaránt játszva ismerhetik
meg az áram előállításának módját. Az oldalak között
simítással lehet lapozni, míg az uránbányában berreg
a gép, az erőmű melletti erdőben pedig csiripelnek a
madarak. A mesekönyv − amely ingyenesen letölthető a Play Áruházból, az App Store-ból vagy QR-kóddal is − teljesen új módja a játszva tanulásnak.
Online és szabadtéri játék, virtuális műtárgyak és 3D-s
múzeumos élmény bárhol, bármikor: a COVID-19 rámutatott, hogy bármilyen nehézség leküzdhető, és
egyúttal ki lehet hozni a legjobbat az adott helyzetből, például egy kis játékkal! Az Atomenergetikai Múzeum munkatársai szeretnék megköszönni az online
és szabadtéri játékok során a hónapok alatt összesen
több ezer résztvevőnek, hogy aktívan érdeklődtek az
újdonságok iránt, hogy népszerűvé és sikeressé tették a játékos versengéseket. Ahogy Benedek Tibor
háromszoros olimpiai bajnok, Európa- és világbajnok
vízilabdázó is megfogalmazta saját ars poeticájában:
sikerei oka, tehetsége abban rejlett, hogy mindig ő
akarta jobban, és kevéssé a különleges vagy rendkívüli képességekben. A pandémiás időszak megmutatta és igazolta élsportolónk gondolatait, és együtt
ebből a nehéz időszakból is kihoztuk a legjobbat.
Csíny letudva? Ugyan! Az Atomenergetikai Múzeum
izgalmas, nyári tartalmakban sántikál. Ilyen lesz például Árpi, a Fifikus Fizikus, aki kikísérletezi, hogyan
szabadulhatunk meg a strandszezonban seperc alatt
a felesleges kilóktól, de érdemes lesz fürkészni Pakson a tekergők térképét is, hiszen további nyereményjátékok is kalandba hívnak majd minden érdeklődőt.
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Elkezdődött az új blokkok
létesítésének engedélyezése
Paks II. Zrt. | Látványterv: Paks II. Zrt.

Benyújtotta a két új blokkra vonatkozó létesítésiengedély-kérelmet a nukleáris hatóságnak a Paks II.
Zrt. Az atomerőmű-építés eddigi legfontosabb mérföldkövéről elsőként a térség polgármestereit tájékoztatta Süli János. A beruházásért felelős miniszter azt mondta a Paksi Társadalmi Tanács (PTT) ülésén,
hogy a 2015-öshöz hasonló fórumsorozat keretében keresik fel a közeljövőben a beruházás környékén
fekvő településeket, hogy az ott élők közvetlen forrásból értesüljenek az atomerőmű-építés további
fontos lépéseiről és a projekt térségre gyakorolt hatásáról.
Elkészült a két új atomerőművi
blokk létesítési engedélyezését
megalapozó közel 300 ezer oldalas
dokumentációcsomag. Az anyagot elektronikus úton nyújtotta be
a Paks II. az Országos Atomenergia Hivatalnak (OAH) 2020. június
30-án, azaz ütemterv szerint. Süli

János, a Paks II.-beruházásért felelős miniszter a kérelem benyújtásáról közvetlenül annak megtörténte után tájékoztatta a térség
polgármestereit és országgyűlési
képviselőit. A Paksi Atomerőmű
két új blokkjának létesítéséért felelős miniszter az ebből az alka-

lomból összehívott PTT-ülésen
kiemelte: a dokumentáció azt támasztja alá, hogy a Paksra tervezett blokkok minden tekintetben
megfelelnek a magyar és európai
uniós szabályoknak, biztonsági követelményeknek. – Célunk, hogy
a kor legszigorúbb elvárásainak
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megfelelő, kiváló műszaki színvonalú, biztonságosan működő erőmű épüljön fel, amely évtizedekig
hozzá tud járulni Magyarország
klímabarát villamosenergia-ellátásához – hangsúlyozta a miniszter.
Emlékeztetett rá, hogy a Roszatom
által kifejlesztett VVER−1200-as
3+ generációs blokk épül Pakson
a meglévő egységektől északra.
Ez egy továbbfejlesztett harmadik
generációs blokktípus, amelynek
tervezésekor a biztonságnövelés
hangsúlyos szerepet kapott.
Az engedélyezési dokumentáció ellenőrzésére a hatóságnak
12 hónap áll rendelkezésére, amit
3 hónappal meghosszabbíthat.
Az OAH a bírálatba a Nemzetközi Atomenergia-ügynökségen

házásra kerül sor: utakat, lakásokat,
üzemcsarnokokat építenek, fejlesztéseket végeznek az egészségügy,
az oktatás terén, illetve a szolgáltató szektor számos más területén.
A beruházáshoz kapcsolódóan egy
komplex, összehangolt fejlesztési programot valósítanak meg a
térség felzárkóztatása érdekében.
– Az új atomerőművi blokkok létesítése az évszázad ipari beruházása
Magyarországon. Az építkezés időszakában, csúcsidőben mintegy 10
ezer embernek ad majd munkát, de
további 10-15 ezer munkahely létesülhet a kapcsolódó feladatoknak
és munkáknak köszönhetően országszerte – hangsúlyozta.
Mittler István, a Paks II. Zrt. kommunikációs igazgatója arról tájé-

nyújtását követően is felkeresik a
környék településeit, hogy a térségben élők első kézből kapjanak
információt az atomerőmű-építés
következő fontos lépéseiről.
Közérthető tájékoztató kiadvány is
készül, amelyet a Paksi Társadalmi
Tanácshoz tartozó csaknem félszáz
település minden háztartásába eljuttatnak. A létesítésiengedély-kérelemről szóló mintegy százoldalas
összefoglalót pedig közzétették a
Paks II. Zrt. honlapján.
A paksi és Paks környéki településvezetők arról is tájékoztatást
kaptak, hogy az engedélyezéssel
kapcsolatos teendők mellett a felvonulási területen is folyamatos a
munka: elkészült a transzformátorállomás, szerkezetkész a meg-

keresztül külföldi szakértőket is
bevon. Ez idő alatt változatlanul
intenzív lesz a kapcsolattartás az
Országos Atomenergia Hivatallal,
a hatóság az értékelés során további adatokat, információt kérhet
a projektcégtől.
Süli János kitért az ülésen a projekt
gazdaságélénkítő hatására is. Azt
mondta, a két új egység megépítése komoly lehetőség a térség számára, rengeteg kapcsolódó beru-

koztatta a településvezetőket és
országgyűlési képviselőket, hogy
rövidesen lakossági fórumsorozatot indítanak a PTT-településeken.
Felidézte, hogy 2015-ben, a projekt
környezetvédelmi engedélyezése
során egy több mint negyvenállomásos programsorozatot tartottak
a térségben. Annak kedvező tapasztalatai alapján döntöttek úgy,
hogy az újabb jelentős mérföldkő,
a létesítésiengedély-kérelem be-

rendelő és a fővállalkozó számára készülő két irodaház, illetve az
üzemi konyha és étkező. Hamarosan kezdődik az Erőmű-beruházási Központ kivitelezése is az új
blokkok helyszínének közvetlen
szomszédságában. Mindemellett
jól halad az a terület-előkészítési
munka, amelynek zárásaként az
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. átadja
az új blokkok területét a projektcég számára.
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Beruházások
az RHK Kft.-nél
RHK Kft. | Fotó: RHK Kft.

Amikor radioaktívhulladék-kezelésről beszélünk, mindig az elérhető legnagyobb biztonság az elsődleges cél. Ám a szakemberek számára az is fontos, hogy miközben a technikai-technológiai fejlődés
új megoldásokat kínál a még biztonságosabb tevékenységhez, ezt lehetőleg költséghatékony módon
érjék el. A kulcs mindkét szempont esetében – a tudományos-technológiai eredmények kiaknázása
mellett – a munka során szerzett tapasztalatok felhasználása. A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft.
(RHK Kft.) műszaki és mérnöki gárdája hosszú idő óta sikeresen birkózik meg ezekkel a kihívásokkal.
A Paksi Atomerőmű kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékának épült bátaapáti létesítmény,
a Nemzeti Radioaktívhulladéktároló (NRHT) esetében az átgondolt, szisztematikus, minden
szempontot mérlegelő munka azt
eredményezte, hogy az eredeti elképzelésekhez képest kevesebb
felszín alatti tárolókamrára lesz
majd szükség a telephely működése során. Ráadásul a csökkent
számú tárolótérben nemcsak az
atomerőmű teljes üzemideje alatt
keletkezett hulladék számára lesz
elegendő hely, de a leszerelés során fennmaradó is ide kerül.
A szakemberek szinte már az
NRHT első felszín alatti kamrájának 2012-es átadásakor elkezdtek azon gondolkodni, miként
lehetne a létesítményt nagyobb
helykihasználtsággal, kisebb költséggel, ám ugyanolyan biztonságosan üzemeltetni. Azóta az első
kamra már megtelt, 537 beton-

konténerben 4833 hulladékos hordó került végleges helyére, és elkészült a második kamra is, az új
tárolási koncepció szerint. Közben
az új tárolási elképzelés szerint folyik a már kihajtott I-K3 jelű harmadik kamra technológiai kiépítése
is a hulladékcsomagok majdani
átvételére. A készülő konténerek,
valamint a kamrák újfajta kialakítása teszi lehetővé a kívánt hatékonyabb elhelyezést.
A fejlesztés lényege, hogy kompakt hulladékcsomagok acélból
készülnek a korábbi vasbeton konténerek helyett, így kevesebb helyet foglalnak, valamint a harmadik
kamra már ezeknek a konténereknek az elhelyezéséhez igazodva
lett kialakítva. Továbbnövelhető
lett a hasznos tér azzal, hogy a
konténerekben a hordók között
fennmaradó üres teret szilárdított
folyékony radioaktív hulladékkal
töltik ki. Az eredeti vasbeton konténerek hosszú távú biztonságot

szavatoló szerepét a kamrákban
kialakított vasbeton medencék
veszik át. A kompakt hulladékcsomagok a Paksi Atomerőműben
készülnek majd, ahonnan Bátaapátiba az RHK Kft. járművei fogják
elszállítani azokat.
A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. hosszas előkészítést, tervezést követően 2019 júniusában
kötött vállalkozási szerződést a
beruházásra, amelynek alapján a
2015-2016-ban kihajtott I-K3 kamrában a kompakt hulladékcsomagok tárolására alkalmas vasbeton
medence, a kiszolgáló megközelítő utak és a betároláshoz szükséges technológiai rendszerek bővítése valósul meg.
A harmadik kamra szerkezetileg
más rétegrendű, kivitelezési technológiájú, mint a második volt.
A most készülő tárolótér műszaki
megoldását az RHK Kft. részben
az eddigi kivitelezés során szerzett
tapasztalatok alapján, részben a
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két kamra némileg eltérő bányászati kialakítása miatt módosította – az újabb kamra hosszabb és
nagyobb keresztmetszetű, mint az
előző volt.
A szerkezeti különbségek miatt
kiemelten fontos volt, hogy az
egyes szerkezeti rétegekben a lehető legkisebb legyen a repedések kialakulásának kockázata. Ennek érdekében a vágatbiztosított
kőzet (vágattalp) felületi egyenetlenségeit íves kiegyenlítőbetonnal, két rétegben készítették

elő, a korábbi kamrától eltérően
kisebb táblaméretekben kialakított aljzatbetonnal, a radiológiai
gátrendszer vasaltbeton szerkezetei számára. Még megbízhatóbb
megoldás született az aljzatbeton
táblák úgynevezett munkahézagainak réskitöltésére, injektálására is. Hogy a repedések kockázatát elkerüljék, a szakemberek a
korábbinál kisebb szakaszokban
tervezték meg a vasalt alaplemez és az oldalfalak kialakítását.
A kettes kamrával szemben itt a
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medence oldalfala egy rétegben,
méretezett betonacél-szereléssel
készül majd.
Az NRHT hármas kamrájában
jelenleg készen van a vágatkiegyenlítést szolgáló íves felületkiegyenlítő beton és a kétrétegű
aljzatbeton, valamint elkészült a
végfali tömedékelés vasbeton
szerkezete. Így megkezdődhetett
a vasalt alaplemez kivitelezése, így
várhatóan az eredeti elképzelések
szerint 2021-ben lezárulhat a beruházás.
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Zenélni egy életen át
Susán Janka | Fotó: Juhász Luca, stock.adobe.com
Biztosan volt már úgy az olvasó, hogy egy dallam befészkelte magát a fejébe, és önkéntelenül is azt dúdolgatta. Esetleg átsegítette már nehezebb időszakon az, hogy énekelgetett, és ez elterelte a figyelmét
egy problémáról, segített a rehabilitációban? Vagy a reggeli napindítását könnyítette meg egy sláger?
Elárulom, nekem most is van kedvenc dalom a reggeli indulásokhoz. Az estéimet pedig a fiam gitározása is szebbé tudja tenni, ahogy a napi gyakorlását hallgatom, de a lányom ukulelézése is. A zene egyértelműen örömforrás, és vannak olyan szerencsések, akik nem csak hallgatóként részesei, hanem ők az
öröm forrásai. Márkus Istvánnal és Csepregi Péterrel beszélgettem erről, akiknek az életét végigkíséri a
zenélés. Közös pontjuk ebben a Szekszárd Big Band együttes.
–– Mióta zenéltek?
István: – Faddon élek születésem
óta. Nagy újdonság volt, amikor
megjelent az iskolában egy ember, és felajánlotta lehetőségként
a zenetanulást, akkor harmadikos

általános iskolás voltam. Egy évig
nem volt hangszer, csak szolfézs.
–– Azt hogy vészelted át?
István: – Nagyon nehezen. Azon is,
ahogy ketten megbeszélik a régi
ismerősöket, akik azóta is a zene

körül maradtak, akár jó zenészeket
nevelve. Én is egész képbe kerülök
a riport végére a Szekszárd környéki zenei életben.
–– Milyen hangszeren kezdtél el
játszani?
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„Lehet egy dal
vagy ritmus vagy zaj,
egy árva hang,
egy jel.
A zene az kell,
hogy ne vesszünk el,
hogy mégse adjuk fel!
Mert a jó, a rossz
csak szó, olyan,
ami sokszor változó,
de egy ismerős hang,
az megmarad,
máris érzed,
hogy védve vagy,
a dal egy biztos hely!”
Valahol Európában – A zene az kell
(musicalrészlet)

István: – Akkor még egyáltalán
nem ismertem a hangszereket.
Véghelyi Miklós megkérdezte, milyen hangszeren szeretnék játszani? Rávágtam, trombitán. Adott
egy fúvókát, próbáld megszólaltatni! Nem szólalt meg. Adott
egy picivel nagyobbat, azt sikerült, kaptam hozzá egy hangszert
is. Tenorkürt volt, amin négy-öt
évet játszottam. Utána átkerültem
Baka Józsefhez, akinek nagyon sokat köszönhetek. Az egész életét a
zenének szentelte, sajnos fiatalon
halt meg. Ő látott bennem fantáziát, vásároltatott egy harsonát ide
Faddra, és ezután két hangszerrel
jártam órára. Félévkor és év végén voltak a vizsgák, amin az idősebb Véghelyi Miklós hallgatott
meg, de egyszer két „idegen” jött.
A vizsgaanyag elfújása után a harsonaiskola műveiből válogattak,
kérték, játsszam le, tesztelték a tudásomat. Már fél órája fújogattam
nekik, nem értettem mi történik.

–– Meddig kellett várnod a válaszra?
István: – Két hét múlva megkeresett Pecze István, hogy indítanának egy zenekart, egy big bandet.
Szeretnék-e benne játszani? Fényképeken mutogatta, milyen is egy
ilyen együttes, és nagy orsós magnó volt nála, arról játszott zenéket.
1979-et írtunk, tizenöt éves voltam.
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István akkor került ki a zeneakadémiáról.
–– A zenei pálya szóba került később?
István: – A középiskola végén gondolkodtunk, hogy harsona szakon
tanuljak tovább, csak behívtak
katonának, utána már inkább a
könnyűzene érdekelt. Elmentem
az OSZK-ba vizsgázni. Ez volt az
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Országos Szórakoztatózenei Központ, ahol 1987-ben vizsgáztam
Pesten. Tolna megyében én lettem az első A kategóriás zenész.
–– Hogyan zajlott egy ilyen vizsga?
István: – Mára már megszűnt ez a
rendszer. Akkoriban ötven külföldi,
ötven magyar dalt és kétszáz slágert kellett megtanulni, ezeket felírtuk, és bármelyiket kérdezhették.
De volt zeneelméleti vizsga is, sőt
még munkavédelmi is – no ezen
megint felcsattan a nevetés.
–– Akkoriban akárki nem zenélhetett?
Péter: – Nem, nyilvános helyen
pénzért, csak az, akinek volt ilyen
minősítése.
István: – Külföldre pedig csak az
mehetett, aki A vagy B minősítést kapott. Még a Benkó Dixiland
Band harsonásának is el kellett
mennie erre.
–– Péter, Te hogyan kezdted a zenélést?
Péter: – Amikor Pecze Pista alapította a big bandet, akkor én kb.
harmadik osztályos általános iskolás voltam, akkor kezdtem trombitálni. Ez is egy érdekes sztori,
mert nem rendes évkezdéskor,
beiratkozáskor. Apám látott egy
hirdetést, hogy az Úttörő Zenekar
tagokat toboroz. Mivel ő fiatalkorában trombitált és dobolt is, azt
meg tudta, hogy jó a hallásom,
ezért úgy gondolta, zenéljek én is.
Nekiindultunk, hogy lemegyünk
a próbára. Ifjabb Véghelyi Miklós
volt a zenekarvezető. A gond csak
az volt, hogy nem játszottam még
trombitán. Nekem is adtak – mint
Pistinek – egy fúvókát, megszólalt,
utána a hangszer is. Aztán jött a
szolfézspara, de beraktak Füzi János csoportjába. Ő meg behívatta
a szüleimet, hogy ez a gyerek semmit nem tud, kérdezte, hogy hol
járt előképzőbe. Ők meg pilláztak,

hogy mi az az előképző? De aztán
felzárkóztam, megszeretnem nem
sikerült, és sajnos minden évben
más tanárhoz és csoportba kerültem. A hangszertanárokkal is így
jártam. Véghelyi Mikinél kezdtem,
amikor kiderült, hogy egy kicsit
tehetségesebb vagyok, átvett Szili Lajos. De ő meg elment Kuvaitba zenélni a Kati és a kerek perec
együttessel, akkor Pecze Istvánhoz
jártam, majd megint Szilihez. Amikor nyolcadikos voltam, próbáltak
rávenni, hogy menjek zenei szakközépbe, de ahhoz kicsit kitartóbbnak kellett volna lennem. Sőt, a
pécsi középiskolás éveim alatt úgy
abbahagytam, mintha sose jártam
volna trombitálni. Amikor főiskolás
lettem, akkor kezdtem újra belefolyni, aztán amikor visszakerültem
Szekszárdra, sok szálon folytatódott. A fúvószenekarban, majd
1994 körül a Big Bandhez is hívtak.
–– A családban más is zenél?
Péter: – Az édesapám amatőrként
próbálkozott, az édesanyám nyugdíjasként képezte magát nótaénekessé, van róla papírja is.
István: – Apámék nyolcan voltak
testvérek, öt fiú és három lány.
Az öt fiúból csak apám nem játszott hangszeren, de nótázni imádott, és énekkarban énekelt. Viszont az unokatestvéreim közül
senki sem lett zenész, mint én.
–– A big band milyen zenekar?
Péter: – Egy klasszikus nagy jazzzenekari formáció. A ritmusszekció
mellett, ami áll dobból, gitárból,
zongorából és nagybőgőből, van
egy fúvósszekció: egy szaxofonkórus esetleg klarinéttal kiegészülve,
harsona- és trombitakórus. Lehetnek benne változások ide vagy
oda, de összesen tizenöt-hat fő.
Zenetörténetileg nézve az 1930-as,
1940-es években volt talán a legdivatosabb. Az amerikai légierő

big bandje járta a hadszintereket,
muzsikált a katonáknak, Glenn Miller volt a vezetőjük, aki egy repülős
balesetben halt meg 1944-ben.
–– Egy big band csak erre a formációra írt dalokat játszik?
Péter: – Ez mindig előre meghangszerelt muzsika, előre meg van írva
minden hangszernek a szólama,
vannak benne improvizatív részek,
de alapból előre megírt. Volt is
olyan, hogy megkaptuk a közönségtől: Nem tudtok ti semmit, kottából játszotok!!!
–– Egyedül is szoktatok zenélni?
István: – Gyakorolni azért időnként
kell. Egy műsorra fel kell készülni.
Ha nem lesz előadás, akkor a gyakorlás intenzitása lanyhul. A Szekszárd Big Banden kívül nekem van
még egy hattagú kisegyüttesem.
Velük bálokon, lakodalmakon ze-
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nélünk, 1985-től már rengeteg rendezvényen léptünk fel.
–– Miért jó együttesben játszani?
Péter: – Nem jó külön muzsikálni.
Amikor az ember szólóban kiáll,
az néha jó lehet, mondjuk egy koszorúzáson elfújni egy Il Silentiót.
A trombita, harsona szólóhangszer, de az úgy magában nem jó,
kell hozzá legalább egy zongora,
hogy kísérje, esetleg egy ritmusszekció. Úgy lesz jó muzsika, ha
többen csinálják.
István: – Egyrészt, ha megszólal a
muzsika, az egy öröm. A társaság
a másik öröm. Egy együttes, ha
hosszú életű, akkor ott általában jó
a társaság is, mert csak úgy lehet
hosszabb időt kellemesen együtt
eltölteni.
–– Mit kaptok, kaptatok a zenéléstől?

István: – Rengeteg embert megismertünk. Pár évvel idősebb vagyok Péternél, és a nyolcvanas
években nem úgy mehettünk külföldre, mint most. Óriási lehetőség
volt számomra, hogy 1983-ben fiatalon Párizsban járhattam. Németországba többször eljutottunk, az
augsburgi dómban zenélhettünk,
de Moszkva is szép emlék.
–– A big bandben mennyire fontos a karmester?
Péter: – Nem nagyon látni nélküle.
Ekkora zenekarba kell.
István: – Ahhoz, hogy egyszerre induljunk, mindenki ott szálljon be,
ahol kell, szükség van rá.
–– Ő is zenél közben?
István: – Már nem, Pecze István
évekkel ezelőtt átadta a stafétát a
fiának, de előtte sokat szólózott.
–– Milyen fellépéseitek vannak?
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Péter: – A Big Band mostanában
csak az éves egy fellépésre áll ös�sze, ami mindig február harmadik
hétfője. A Big Band szólistái azért
rendszeresen fellépnek.
–– Miért pont az az időpont?
István: – Amikor az együttes 1979ben alakult, már egy jól működő
jazztrióra épült, ehhez keresték a
többieket. Úgy gondolták akkoriban, hogy Szekszárd egy mezőváros, és nem nagyon lehet az embereket kimozdítani. Mikor lehetne
mégis? Amikor még nincs olyan jó
idő, hogy ki lehessen menni a szőlőbe, így a februárt kellene megcélozni. A hétfőre pedig amiatt
esett a választás, mert akkor nem
volt még tévéadás.
Jövő év február harmadik hétfőjére van már programja az olvasónak?
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Újrakezdés ötvenen túl
Vadai Zsuzsa | Fotó: Juhász Luca

Budai József
–– Kérlek, mesélj az életedről!
–– A családommal Szekszárdon
éltünk, az iskoláimat ott végeztem. A munkás életem 1971-ben
kezdődött, mikor elkezdtem a
szakmunkásképző iskolát, majd
megszereztem az épületbádogos
szakmunkás bizonyítványt. Szekszárdon dolgoztam a szakmámban 11 évig. Közben bevonultam
határőrnek Nagykanizsára, ahol
kultúrosként, mozigépészként és
őrsírnokként
tevékenykedtem.
Szeretettel gondolok vissza a katonatársaimra, akikkel „egy mindenkiért, mindenki egyért” csatakiáltással tartoztunk össze.
Megnősültem, és Tengelicre költöztünk, ahol a helyi tsz-ben
dolgoztam. Egy ismerősöm felhívására jelentkeztem a Paksi
Atomerőmű Vállalathoz, mert bádogosokat kerestek. 1985 novemberében vettek fel az Építészeti
Osztályra. Kicsit félve mentem
oda, mivel épületbádogos szakmát tanultam, az erőműben pedig
hőtechnikai bádogosi feladatokat
kellett végezni. Szerencsémre egy
idős bácsika a szárnyai alá vett,
és megtanított a szakma csínjárabínjára. A folyamatos tanulás végigkísérte a munkámat, hiszen az
atomerőművi alapismeretek és a
sugárvédelmi tanfolyamok sikeres
vizsgái után mehettünk a területre, a primer és szekunder körbe,
gépházakba. Szerettem a műhelyben dolgozni, amikor a felmérések

után meg kellett szerkeszteni a felújított burkolatot, majd beépíteni.
A kezdeti időkben munka-, illetve
csoportvezetőként
dolgoztam,
majd tíz év után kiemeltek a fizikai
állományból, és munka-előkészítőnek léptettek elő. Itt új feladatok

„Az utolsó nap, amikor
számoltam le az erőműben,
sírva jöttem el az
építészetről.”
és tanulás következett, hiszen a
számítástechnika alkalmazása elengedhetetlen volt a felújítások, a
nyomáspróbák elvégzéséhez.
Mindig szorgalmas ember voltam, ezt a főnökeim is meglátták,
és a ranglétrán elkezdtem egyre
feljebb lépkedni. Megszereztem
a műszaki ellenőri képesítést, és
külső vállalkozók munkáit ellenőriztem, illetve a teljesítményigazolásokat írtam alá. Leállások
időszakában előkészítettem az
anyagvizsgálati programokat, a
nyomáspróbát a szekunder és primer körben.
Munkám elismeréseként 2003-ban
Atomerőmű Kiváló Karbantartója,
2005-ben Céggyűrű kitüntetést
kaptam. 2009 októberében vonultam nyugdíjba.
Az utolsó nap, amikor számoltam
le az erőműben, sírva jöttem el
az építészetről. A kollégák fehér
zsebkendőkkel integettek, mikor
jöttem ki a kapun, még most is

könnybe lábad a szemem, ha vis�szagondolok erre. A nyugdíjas-búcsúztatómon hetvenen voltunk, és
élő zenekar húzta a talp alá valót.
Felejthetetlen vidámsággal és bulival zártam le az atomerőműben
eltöltött 25 évet, és a mai napig
nagy szeretettel gondolok vissza a
kollégáimra.
Nyugdíjasként nem a pihenés,
hanem az új családom számára
az otthon teremtése volt a feladatom.
–– Kérlek, mutasd be a családod!
–– A második házasságunkat Klárikával, az én drágámmal, 2007ben kötöttük meg. Két évig Pakson laktunk, majd Dunaföldváron
egy csodaszép családi házat építettünk, és még további terveink
vannak. Boldogságunk akkor lett
teljes, amikor 2008-ban megszületett közös kislányunk, Boglárka.
Most végezte a hatodik osztályt,
és az ősszel kezdi a hatosztályos
gimnáziumot.
A volt kollégáim viccelődni szoktak velem, hogy gyönyörű lesz,
majd a Józsi papa megy az óvodába. Hát, Boglárka lányunk megfiatalított bennünket, és rendkívül jó
gyerek és kitűnő tanuló. Féltünk,
hogy idős szülőként nem tudunk
neki segíteni a tanulásban, de szerencsénkre a karantén alatt is önállóan teljesítette a feladatokat.
Első házasságomból született Edit
lányom (38) Londonban él, és ott
megtalálta a számítását.
Klárikának két lánya van az első
házasságából. Tímea (38) Dunaföldváron él a családjával. Unoká-

NYUGDÍJASAINK

ink büszke édesanyja, Amina (11),
Kendra (4), Kloé (2).
Kitti (28) gyógyszerészként dolgozik, itthon lakik a párjával, most
kezdenek építkezni.
A gyerekeinket és az unokáinkat
imádjuk, szeretnek nálunk lenni,
és örülünk, amikor gyerekzsivaj
zengi be a házat. Nyáron, amikor a
nagy úszómedence vize felmelegszik, akkor van igazi beach az udvarban.

Feleségem virágkötő, itthon dolgozik, és a piacon értékesíti a virágkölteményeit.
–– Mivel töltöd a napjaidat?
–– Az eredeti szakmámban dolgozom épületbádogosként. Nagyon
sokat fejlődött a szakma, új technológiák, rendszerek jelentek meg
a bádogosszakmában. Felhúztam
magam a szakmához, és szorgalmasan dolgozom. Dunaföldvár és
környékén hét tetőfedő csapattal
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és három építési vállalkozóval vagyok kapcsolatban, és ők teljesen
ellátnak munkával. Nagyon meg
kell szerveznem a feladataimat,
sokfelé orientálódnom, hogy mindenkinek eleget tudjak tenni. Sok
sikerélményem van a munkám során. Az a legjobb, amikor jön a tulaj, és nézi, csodálkozik, és dicséri
az elvégzett munkám.
–– Közösségi emberek vagytok?
–– Igen, nagyon szeretjük az embereket, de a közösségi élet kialakításához kell egy főszervező,
aki nálunk Klárika. Hat testvérével
megtanulták a családi összetartást, ami végigkíséri az életüket.
A lakókörnyezetünkben jó viszonyt
alakítottunk ki a szomszédainkkal,
barátainkkal, bandázunk, bográcsozunk, kicsit élünk. Hagyomán�nyá vált, hogy a szilvesztert együtt
ünnepeljük. Első években nálunk
volt az óévbúcsúztató, de az nagyon fárasztó volt a számunkra.
Azóta bérbe vesszük a tájházat,
mindenki hozza magával az ételt,
italt, amit fogyasztani szeretne.
A maradékot mindenki hazaviszi,
másnap kitakarítunk, és negyvenen vidám szilvesztert töltöttünk
együtt.
Szeretünk kirándulni, utazni. Daruszentmiklóson van egy telkünk egy
kicsi házzal, ott hétvégenként kertészkedünk.
Az ünnepeket a nagycsaláddal
együtt szoktuk tölteni, a hat család apraja-nagyja kiveszi a részét a
munkából, mondás nélkül mindenki tudja, mi a dolga.
A vasárnapi főzés terhét leveszem
a feleségem válláról, és én készítem el. Klasszikus menüként húsleves, pörkölt vagy sültek kerülnek
az asztalra.
Egyszóval családcentrikusak, boldogok vagyunk, segítjük, tiszteljük
és szeretjük egymást.
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„Gyakorlatilag egy új szakmát sajátítottam el”
Orbán Ottília | Fotó: Bodajki Ákos
A pályaválasztás életünk egyik legfontosabb feladata, hiszen hivatásunk nagyon sok mindenre hatással
van, többek között életmódunkra, lakóhelyünkre, céljainkra. Ráadásul nem elég egyszer átesni a választáson, hiszen ha valaki szülővé válik, ismét izgulhat, hogy gyermeke jó döntést hozzon. Sok munkatársunk az atomerőművet választotta első munkahelyének, ahogy Tumpek Mihály is. A Villamos Műszaki
Osztály (VIMO) vezető berendezésmérnökével online beszélgettünk az erőmű hőskoráról, a kezdetekről, ahogy ő pályakezdőként látta.
–– Hogyan kezdődtek el az erőműves éveid? Mik voltak az első benyomásaid?
–– 1987 óta dolgozom a Paksi Atomerőműben, amely az első
munkahelyem. A Villamos Üzemviteli Osztályon kezdtem váltóműszakban, ügyeletes villanysze-

relőként. A szakközépiskola után
(ahol háztartásigép-szerelő szakon
végeztem) az erőműben újdonság
volt számomra a villamos gépek
(generátorok, motorok) korábban
tapasztaltakhoz képest hatalmas
mérete, az erőművi légkör, a három
műszakos folyamatos munkarend.

Az első évek egymást követő házi
vizsgái során gyakorlatilag egy új
szakmát sajátítottam el. A nappalin
elkezdett főiskolát munka mellett
fejeztem be, amely után egy év katonai szolgálat következett.
Katonaság után visszatérve a frissen alakult Műszaki Igazgatóság-
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ra kerültem technológus munkakörbe, majd néhány évvel később
lehetőségem volt „átigazolni” a
Villamos Laborba technológiai
mérnöknek. Az ott végzett gyakorlati feladatok lényegesen közelebb
álltak az érdeklődésemhez, mint a
korábbi, elméleti műszaki munka.
–– Hogyan alakultak az erőműves
tapasztalataid a későbbiekben?
–– A 2000. évi szervezeti átalakítás, ismét a Műszaki Igazgatóság
(MIG). Két évvel később az Automatikaosztály, majd 2005-ben a
Karbantartási Igazgatóság Karbantartás-technológiai Osztály következett, ami a mai MIG Villamos
Műszaki Osztállyá alakult, és ahol
vezető berendezésmérnökként jelenleg is dolgozom.
Az erőműben töltött évek során
mind a biztonsági, mind a szabályozási környezet rengeteget
változott. Az előírások és formaságok miatt kötött műszaki munka mellett az itt töltött idő alatt
kreativitást igénylő megoldásokra
is adódott lehetőségem. Amikor
dolgozni kezdtem, az erőmű új
volt, az üzemeltetés és az azt szolgáló karbantartás volt a legfontosabb feladat. Az évek múlásával a
megfelelő műszaki és biztonsági
színvonal fenntartása egyre több
terület felújítását, berendezéscseréjét igényli. A kezdeti kisebb átalakításokat egyre költségesebb,
átfogóbb átalakítások követik.
Egyes berendezéseket, rendszereket, az erőmű üzemelési ideje során többször is cserélni kell. Ilyenek
például, a 0,4 kV-os szünetmentes
berendezések is, amelynek a berendezésfelelőse vagyok. Az erőművel együtt üzembe helyezett
eredeti orosz berendezéseket a
magas karbantartási szükséglet és
a gyakori meghibásodások miatt

1994–1998 között cserélték megbízhatóbbakra. Azóta az „új” berendezések tervezett élettartama
is lejárt, ezért újabb rekonstrukció
vált szükségessé. Amíg a rendszer
első átalakítását fiatal mérnökként, komolyabb felelősség nélkül figyelhettem meg, a 2014-ben
indított, jelenlegi átalakításnak a
projektfelelőse vagyok. Egy ilyen
munka végrehajtása során számos
olyan előre nem várt nehézség
adódhat, amire megoldást kell találni. Az erőmű négy blokkján ös�szesen 16 üzemi rendszert érintő
átalakítást idén fejezzük be.
–– Mivel foglalod el magad, ha
nem épp nem dolgozol? Van valami különleges elfoglaltságod?
–– A magánéletben a családom
áll az első helyen. Lányaink még
tanulnak, a kisebbik általános iskolás, a nagyobb most végzi a középiskolát, és egyetemre készül. Nemrég vásároltunk egy családi házat,
aminek a felújítása köti le jelenleg
a legtöbb szabadidőmet. Hobbiként foglalkozom elektronikával,
PIC-mikrovezérlő-programozással, családfakutatással. Családfakutatásba jó 15 éve, kíváncsiságból fogtam bele. Érdekelt, hogy a
névazonosság mellett feltárható-e
valamilyen rokonsági kapcsolat is.
Az apai ágat a paksi plébánia könyvei alapján szinte teljes terjedelmében feltártam, amely alapján a paksi Tumpekek szinte valamennyien
egy közös őshöz köthetők. A kutatásom, illetve későbbi levelezések
során az is kiderült, hogy a paksi
ősapától származik például az idén
91 éves Tumpeck György melbourni olimpiai bronzérmes úszó és a
dunaújvárosi Tumpek Ferenc késkészítő iparművész is.
Legkedvesebb szabadidős tevékenységem a nyárhoz kapcsolódik,
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és a feleségemnek köszönhetem.
Ő beszélt rá a vitorlázásra, amit az
egész család nagyon megkedvelt,
így ha tehetjük, nyaranta körbevitorlázzuk a Balatont. Számomra ez
jelenti az igazi kikapcsolódást.
–– Hogy ítéled meg a döntésed?
Jó erőművesnek lenni?
–– Paksi születésűként a szüleim, a
rokonok és barátok is ide kötnek,
így visszatekintve, az atomerőmű
emiatt is jó választás volt.

Nyugdíjba vonult
kollégáink
2020. március–június
Solt Józsefné kézbesítő VIG VT
Medovarszki László műszaki főszakértő VIG ÜVIG
Mérges György üzemeltetésvezető
ÜVIG ÜVFO RO
Reményi János elektrikus
ÜVIG ÜVFO VÜO
Miklóssy Erzsébet Mária ellenőrző
laboráns ÜVIG VEFO VEO
Kincsesné Müller Margit ellenőrző
laboráns ÜVIG VEFO VEO
Jantner István öregedéskezelő mérnök MIG NUFO ÖKO
Nagy Csaba nukleáris vezető szerelő
KAIG KAFO RKO
Pólya Ernő karbantartó lakatos
KAIG KAFO FKO
Dohóczki János akkumulátorkezelő
KAIG KAFO VKO
Fall József rendszermérnök
KAIG ÜFFO BRO
Pach Jánosné határidő-tervező
KAIG MIFO MIO
Böröcz László csoportvezető
VIG GIG LOGFO
Molnár Rózsa humánpolitikai előadó
MTIG HUFO MSZO
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Kissné Farsang Erika | Fotó: saját archívum
Nevem: Hanol Dóra
Születésem helye, ideje: Pécs, 2020. február 1.
Születéskori súlyom: 3270 g
Hosszúságom: 53 cm
Első gyermek vagyok a családban.
Anya: Hanolné Nyulasi Éva, a D.C. Therm
Üzemi Szolgáltató Kft.-nél pénzügyi
asszisztens
Apa: Hanol Pál, a Villamos Üzemviteli
Osztályon elektrikus

Nevem: Müller Bence
Születésem helye, ideje: Szekszárd, 2020.
március 8.
Születéskori súlyom: 2750 g
Hosszúságom: 49 cm
Testvérem: Botond, 2 éves
Anya: Müller-Pupp Orsolya, a Vitafoam
Magyarország Kft.-nél pénzügyi előadó
Apa: Müller Róbert, a Gépész Szerviz
Osztályon technológus mérnök

Nevem: Tóth Gréti
Születésem helye, ideje: Szekszárd, 2020. március 16.
Születéskori súlyom: 3450 g
Hosszúságom: 54 cm
Testvérem: Enikő
Édesanyám: Kovács Vivien, pékségben bolti előadóként
dolgozott
Édesapám: Tóth Zoltán, az Atomix Kft.-nél fegyveres
biztonsági őr

Nevem: Pach Ármin
Születésem helye, ideje: Mohács, 2020. március 21.
Születéskori súlyom: 3330 g
Hosszúságom: 57 cm
Első gyermek vagyok a családban.
Anya: Hecz-Pach Sylwia Gabriella, a Gépész Műszaki
Osztályon berendezésmérnök
Apa: Pach Alex, az Atomix Kft.-nél rendszerfelügyelő

BABAHÍREK

Nevem: Baranya Boglárka
Születésem helye, ideje: Szekszárd, 2020. április 30.
Születéskori súlyom: 3700 g
Hosszúságom: 56 cm
Testvérem: Bíborka, 4 éves
Anya: Baranyáné Kovács Tünde, a Nemzeti Üzleti
Szolgáltató Zrt.-nél tárgyieszköz-elszámoló
Apa: Baranya Sándor Attila, a Minőség-ellenőrzési
Osztályon rendszerfelügyelő

Nevem: Rizinger Levente
Születésem helye, ideje: Szekszárd, május 14.
Születéskori súlyom: 3620 g
Hosszúságom: 56 cm
Első gyermek vagyok a családban.
Anya: Rizingerné Márfi Beatrix, az Atomix Kft. Vendéglátó
és Idegenforgalmi Szakágazatnál műszaki ügyintéző
Apa: Rizinger Gergely, Atomix Kft. Fegyveres Biztonsági
Őrség Szakágazat

Nevem: Benke Natasa
Születésem helye, ideje: Szekszárd, 2020. május 22.
Születéskori súlyom: 3310 g
Hosszúságom: 52 cm
Testvérem: Athina, 14 éves
Anya: Marton Renáta, angoltanár a Helen Doron
nyelviskolában
Apa: Benke Gábor, a Reaktorosztályon
reaktoroperátor

Nevem: Kuczkó Soma
Születésem helye, ideje: Mohács 2020. június 6.
Születéskori súlyom: 3570 g
Hosszúságom: 60 cm
Testvérem: Zselyke, 3 éves
Anya: Kuczkó Nikolett
Apa: Kuczkó Róbert, a Turbinaosztályon turbinafőgépész
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Gyászközlemény
Baksai József (1940–2020)

2020. június 5-én, 80 éves korában
elhunyt Baksai József, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa. 1940.
február 11-én született Madocsán.
1987. augusztus 1-jén vették fel a Paksi
Atomerőmű Vállalathoz. 1993. december 30-án történő korengedményes
nyugdíjazásáig az Anyagvizsgálati
Osztályon dolgozott anyagvizsgáló
munkakörben. Temetése 2020. június 13-án, Pakson, a Fehérvári úti temetőben volt, ahol családja, barátok, ismerősök,
volt munkatársak vettek tőle végső búcsút.

Az atomerőmű dolgozói megőrzik elhunyt munkatársaik emlékét.

Kissné Farsang Erika | Fotó: saját archívum

Szebényi Mihályné (1945–2020)

2020. június 6-án, életének 75. évében
elhunyt Szebényi Mihályné, az MVM
Paksi Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa.
1945. december 11-én született Passauban. 1983. április 6-án vették fel a
Paksi Atomerőmű Vállalathoz. 1993.
december 30-án történő korengedményes nyugdíjazásáig a Külső Technológiai Osztályon dolgozott külső
üzemi berendezésoperátor munkakörben.
Temetése 2020. június 19-én, Pakson, a Kálvárián volt, ahol
családja, barátok, ismerősök, volt munkatársak vettek tőle
végső búcsút.

GONDOLATOK
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A romolhatatlan győzelmi koszorú
Prancz Zoltán | Fotó: stock.adobe.com
Az ókori olimpiákon a győztesek
fejére győzelmi koszorút helyeztek (ezt a hagyományt elevenítették fel a 2004-es athéni olimpián
is). Pál apostol a korinthosziaknak
ezzel a szimbólummal, illetve az
olimpiai küzdelmek és győzelem
képeivel festette le a keresztény
küzdelmet: „Nem tudjátok-e, hogy
akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de egy veszi
el a jutalmat? Úgy fussatok, hogy
elvegyétek. Mindaz pedig, aki pályafutásban tusakodik, mindenben
magatűrtető, ők ugyan, hogy romlandó koszorút nyerjenek, mi pedig, hogy romolhatatlant.”
A nagy küzdelem eszméje központi helyet foglal el a Biblia eszmevilágában. Lényege, hogy Földünk
egy kozmikus erkölcsi küzdelem
színtere: a jó és rossz, igazság és
hamisság, vagy ha úgy tetszik, szeretet és önzés értékrendje csap
össze rajta.
E nagy erkölcsi küzdelem ott zajlik minden egyes emberben. Ki ne
ismerné a lelkiismeret hangját, az
elkövetni kívánt rossz cselekedetektől visszatartó erőt, vagy éppen
a jóra való késztetést; majd az ezek
nyomán fellépő belső megosztottságot, a döntés gyakran keserves
lelki küzdelemmel járó meghozását? Ismét Pált idézhetjük, aki
minden emberre nézve írta: „…
megmutatják, hogy a[z isteni] törvény cselekedete be van írva a
szívükbe, egyetemben bizonyságot tévén arról a lelkiismeretük
és gondolataik, amelyek egymást
kölcsönösen vádolják vagy mentegetik.”

A nagy küzdelem ugyanakkor a
történelemben, az egyes emberi életek mozaikköveiből felépülő monumentális tablón is megmutatkozik. Ez az aspektusa a
világunk arculatát a kezdetektől
meghatározó birodalmak, háborúk, vallások, eszmék, kormányzatok, törvények és politikai manőverek láncolatában, valamint az
eseményeket kevésbé szembetű-

Mindenki részese tehát a nagy
küzdelemnek, és felelős annak kimeneteléért – elsősorban a saját
élete viszonylatában, de kisebbnagyobb mértékben a történelem alakulását tekintve is. Jó hír
viszont, hogy ebben a küzdelemben nemcsak egy győztes lehet,
mint az ó- és újkori olimpiák versenyszámaiban, hanem sok (s
elsősorban nem másokat kell le-

nően, de azért észrevehetően formáló, az Isten megváltói művében, illetve ezek kettősségében,
a köztük fennálló feszültségben
fedezhető fel.
Amint minden egyes ember sorsa kiábrázol valamit, személyisége, jelleme az élete során eljut
valahonnan valahová, és megmutatkozik rajta a két ellentétes erő
küzdelmének eredménye, úgy a
történelem is súlyos igazságokat
nyilvánít meg, tanulságokkal teli,
jellegzetes pályát futva be végső
állomásáig.

győzni, hanem kinek-kinek önmagát). Arra nézve pedig, hogy pontosan mit takar a Pál apostol által
említett romolhatatlan győzelmi
koszorú, megint csak az olimpiai
küzdelmekkel allegorizáló sorait
idézhetjük: „Ha valami módon eljuthatnék a halottak feltámadására. […] Egyet cselekszem: azokat,
amelyek hátam mögött vannak,
elfelejtve, azoknak pedig, amik
előttem vannak, nekidőlve, célegyenest igyekszem az Istennek
a Krisztus Jézusban […] való elhívása jutalmára.”

