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Dr. Kovács Antal
kommunikációs igazgató

Kedves Olvasók!
Elindult a 2022-es év is – kicsit talán fásultabban, fáradtabban a
szokásosnál, hiszen az elmúlt két év valamilyen módon mindenkit
megviselt. A pandémia sok mindent átértékelt, megváltoztatott, és bár
a nehézségek első pillantásra jobban látszanak, mégis érdemes a pozitív
változásokra, tanulságokra is odafigyelni. Megtanultuk, hogy bár sok száz
nemzet él a földön, emberiség mégis egy van, és egy távoli földrészen
történtek – mint mondjuk egy vírus mutálódása – villámgyorsan
következményekkel járhatnak nálunk is. A káoszelmélet pillangóhatása
már nem csupán a matematikusok játéka, hanem a mindennapi életünk
kézzelfogható tapasztalata.
Tanulságként dönthetünk úgy is, hogy saját magunkon változtatva
igyekszünk a világot is jobb hellyé tenni. A pandémia a globális gondok
közül a kisebbik, össze sem lehet hasonlítani a klímaváltozás lassabb, de
mégis belátható időn belül szó szerint a körmünkre égő problémájával.
Az Atomerőmű magazin idei első lapszámában segítséget nyújtunk
annak, aki új utakra indulna: bemutatjuk azt a tudományos alapokon
nyugvó étrendet, amely jelen tudásunk szerint az egyes embernek és a
bolygónak is a legjobb, de olvashatnak olyan szabad sportlehetőségről
is, amelyen kisgyermektől idősekig bárki részt vehet.
A tavalyi év vége az atomerőműben a szokásosnál mozgalmasabb volt: a
karácsonyi időszakra esett a 2. blokk „nagy” főjavítása, ennek részleteiről,
arról, mennyi munka van amögött, hogy egy blokk elindulhasson és
általában az igazgatóság munkájáról Szabó Attilát, az erőmű karbantartási
igazgatóját kérdeztük.
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„A főjavítás alapvetően
az emberekről szól”
Torma Dóra | Fotó: Bodajki Ákos, KAIG
Nem ünnepi készülődéssel, hanem éjjel-nappal munkával telt a tavalyi év vége a Paksi Atomerőmű Karbantartási Igazgatóságán dolgozók számára a 2. blokk főjavítása miatt, amelyen ezúttal tízévente esedékes nagy karbantartási feladatokat is végre kellett hajtani. Szabó Attila, az erőmű karbantartási igazgatója a gépek „jóllétéért” felel, de – amint interjúnk során kiderült – számára ez nem elválasztható a
kollégáinak jóllététől. Ez a főjavítás már nemcsak a berendezésekről, hanem az emberekről is szól, vallja
az igazgató, akiknek kemény munkakörülmények között kell helytállniuk, ezért fontos, hogy ismerjük az
igényeiket, problémáikat, és tegyünk azért, hogy jól érezzék magukat a csapatban.
– December végén, amikor beszélgetünk, a vége felé jár az atomerőmű 2. blokkjának főjavítása, ami
idén több szempontból is speciális. Miben nagyobb most ez a munka, mint szokott? Hogy álltok vele?
– Végrehajtottunk most olyan
nagy munkákat is, amelyeket tízévente kell: a zónakirakás mellett
komplett
reaktortartály-vizsgá-

latot, mind a hat gőzfejlesztőt,
nagynyomású előmelegítőket, az
1. számú víztisztítót és a fővízkört
érintő nyomáspróbákat. Még nem
fejeztük be teljesen – bár hivatalosan már vége van, mert az első gép
párhuzamos kapcsolása és felterhelése megtörtént –, de a négyes
gép még szerelés alatt van, talán
majd a hétvégén. A mostani főjaví-

tás egyik nagy kihívását a turbinák
jelentették: idén először fordult
elő, hogy saját csapatunk végezte
el az átlapátozást. Korábban ez úgy
zajlott, hogy amikor szükség volt
rá, szétszedtük a gépet, felraktuk
egy kamionra, elvittük Bukarestbe,
ott egy hét alatt átlapátozták, majd
hazahoztuk. Az elmúlt két évben
eljutottunk oda, hogy mi is hozzá
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merünk nyúlni a lapátokhoz, most
már csak balanszírozni visszük Romániába. Európában három olyan
gép van, az egyik Bukarestben,
amely képes egy ilyen hatalmas,
38 tonnás forgórészt balanszírozni,
ahogyan az autógumikat szokták
centrírozni. Olyan minőségben kell
működnie, mintha egy egyszerű
ventilátor lenne.
Az indítással voltak problémák,
dolgozni kell még rajta, és hát fáradtak már a fiúk, hatalmas munka
volt a főjavítás. Ugyanilyen volumenű főjavítás a 2. blokkon legutóbb
2019-ben volt, de ahhoz képest
is nőtt a munkamennyiség: akkor
például
nyomáspróba-terjedelmünk 72 darab volt, most 142 van.
Duplázódott, mert olyan nyomáspróbákat is el kell végezni, amelyek
eddig nem voltak előírva.
– Szerepet játszik a nagyobb
munkavolumenben az is, hogy már
nem 12, hanem 15 hónapos ciklussal működnek a blokkok, vagyis
ennyi idő telik el egy-egy főjavítás
között?
– Alapvetően a 15 hónapos ciklus
is benne van, de az inkább pozitív
értelemben. Inkább az van a háttérben, hogy öregszenek a blokkjaink, és egyre több olyan rendszerünk van, amit illik tisztességesen
átnézni. A létszámunk nem változik, az átfutási időket próbáljuk tartani, és ez azzal jár, hogy ilyenkor
éjjel-nappal dolgozunk. Most például a főjavítással párhuzamosan
fut egy üzem közbeni karbantartás
is – és azért csak egy, mert a Duna
alacsony vízszintje miatt egy másikat el kellett halasztanunk –, és van
egy teljesen új dízelünk, ami végre
megérkezett, be kell építenünk.
Régóta állítom, hogy a főjavítás
nem a berendezésekről, rendszerekről, nyomáspróbákról szól, hanem az embereimről, a kollégáim-
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ról. Óriási munka, amit csinálnak,
mindezt úgy, hogy ők – az állványépítők,
armatúra-karbantartók,
készülék-karbantartók – kapnak
leginkább sugárterhelést munka
közben. Évről évre szorítjuk lejjebb a dóziskorlátot. Ha valaki a
hatósági korlátot eléri, nem mehet a primer körbe dolgozni egy
ideig, általában átrakjuk helyette a
szekunder körbe, de azért ez nem
mindig ideális megoldás, mert ha
például addig a gőzfejlesztőn dolgozott valaki, nem biztos, hogy
utána le tudja például a ZÜHR-hőcserélőt szigetelni. Ezek nagyon
speciális szakmunkák, nagy men�nyiségű csavarozással, nem mindegy, hogy melyik berendezést
milyen elemekkel rakják körbe – kicsit olyan, mint a puzzle, ha valaki
egyet ötször kirak, utána már gyor-

mert szűk, sötét helyen van, kicsi a
tér, nagyon speciális felületek vannak rajta, amelyeket rendbe kell
tenni. Elképesztő precizitás kell az
ott végzett munkákhoz – felépítik
az állványt, lebontják a szigetelést,
mennek az armatúrások a határarmatúrákat revíziózni, a készüléket
kinyitni, rendbe tenni – nem lehet
szórakozni, lassan dolgozni, kizárólag gyorsan és pontosan.
Mivel a körülmények ilyenek, és
a munkánk sikere főleg a csapaton múlik, törekszünk arra, hogy
legalább kényelmi eszközökkel,
a munkakörnyezet javításával támogassuk az embereinket. Nagyon sokat lejárok, beszélgetek
a kollégáimmal, igyekszünk odafigyelni az igényeikre, hiszen néha
apróságnak tűnő dolgok nagyot
lendíthetnek a motiváción. Vettünk

san és fejből megy, de ha átküldjük
egy másik berendezésre, az már
egy másik puzzle. Vagy ott van az
egyes víztisztító berendezésünk,
ami olyan hely, hogy emberileg is
rossz odamenni – nem azért, mert
csipog közben a doziméter, hanem

például a műhelyekbe modern kávéfőzőket, hiszen miért csak az irodákba járna ez? Tavaly vásároltunk
több mint 90 kényelmes széket,
hogy másik példát mondjak – értem én, hogy tűzvédelmi és egyéb
szempontból a vasszékek lenné-
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nek a megfelelőek, de képtelenség elvárni egy műszerésztől, hogy
egész nap azon üljön, és dolgozzon.
Vannak olyan körülmények, amelyek csak az utóbbi időben merültek föl: amíg 12 hónapos ciklusokkal dolgoztunk, a főjavítások nagy
részét nyáron végeztük, amikor
általában kisebb volt a víz a Dunában, nem kellett fűteni, és általában kevesebb energia fogyott.
Ez aztán változott: egyrészt a klímák miatt már nincs kisebb energiaigény nyáron sem, a Duna is
kiszámíthatatlanabb, idén például
nyáron éppen árvíz volt, ráadásul
a 15 hónapos ciklussal nem tudjuk mindig úgy kisakkozni az évet,
hogy melegben legyen a főjavítás.
És azért, amikor reggel −7 fokra ébredünk, és az embereinknek
ki kell menni a vízműbe dolgozni,
szét kell emelniük egy több méter
magas szivattyút, közben csöpög
a víz, ezt utána el kell szállítaniuk a
revíziós pontba, ott szétszerelni…
az nem kellemes. Az elmúlt években ennek a munkának a körülményein úgy javítottunk, hogy fűthető munkasátrakat telepítettünk a
vízműves területen. Olyan a sátor,
mint a matrjoska baba, össze lehet
tolni a kívánt méretre (régen, a beruházás idején a pakettüzemnek
volt hasonló, összetolható csarnoka). Így zárt, fűtött térben tudnak
dolgozni a fiúk.
Felújítottuk a kinti műhelyeket is,
kaptak számítógépet, modern bútorokat, mert az itt dolgozók talán
az egyetlenek az erőműben, akik ki
vannak téve az időjárás szeszélyeinek, és ezt valahogy tompítanunk
kell. De kaptak például fejenként
két szekrényt – apróság, de ilyen
munkahelyen nem igazán kulturált,
ha ugyanott kell tárolniuk a munkaruhát és az utcai ruházatot.

Sokat dolgoztam azon, hogy a
mellettünk lévő korszerű műhely
megépüljön. Zavart, hogy speciális berendezéseket, amelyek csőtörés esetén gyorsan körülhatárolják a gőzfejlesztőket, a gépház
+15 méteres szintjén, egy nagy
reflektor alatt szerelik a kollégáim.
Az iszonyú melegben foglalkoztak olyan precíz berendezésekkel,
amelyeken több száz tömítést kel-

tok. Akkor fog csak jól működni,
ha mellé megteremtünk minden
olyan feltételt, amelynek révén jól
érezhetik magukat közben.
– Milyen létszámmal dolgozik az
igazgatóság?
– A saját létszámunk a karbantartási igazgatóságon 680 fő, és alighanem ezen a területen dolgozunk
a legtöbb alvállalkozóval, összesen úgy 1500 emberrel. Rájuk sok

lett minden alkalommal kicserélni.
Az új műhely kész van, klimatizált,
könnyen daruzható, világos, van
külön konyhája. Az engedélyezési
folyamata zajlik éppen, és bízom
benne, hogy a 3. blokk februárban
esedékes főjavítását már itt fogják
végezni.
Rendkívüli teljesítményt várunk el
az emberektől, az erőműnek mennie kell, de ez nem működik úgy,
hogy odaállítom őket, és közlöm
velük, hogy ezt kötelező csinálno-

esetben nincs állandó jelleggel
szükség, bár a karbantartások közötti szünetekben is születik 6-700
munka hetente – ciklikus karbantartások, üzem alatt végrehajtható
karbantartások, és persze hibajavítások –, plusz szinten tartó képzéseket is végezniük kell az alvállalkozóknak is, így sokuk folyamatosan
itt van.
– A pandémia mennyire befolyásolta a munkavégzést az elmúlt
másfél évben?
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– Nagyon. Hatalmas kihívás volt
mindenkinek. Az első hullámban
inkább csak féltünk, igyekeztünk
megszokni az új körülményeket.
A második hullámban úgy állítottunk össze csapatokat, hogy ha
valamelyik kiesett, akkor mindig
a helyére tudott lépni egy olyan
csapat, amelyik ugyanazt a teljesítményt hozta. Amikor kevesebb
munkánk volt, akkor a pandémiás
vezetési csoport és a cégvezetés
hozzájárult, hogy fizikailag is otthon tartsunk embereket „tartalékban” – szükség is volt rájuk.
Most, a harmadik hullámban, ami
telibe találta a 2. blokki főjavítást,
megbillentünk… Volt olyan munka, amit át kellett ütemeznünk,
mert nem volt hozzá csapat. Amikor amúgy is rengeteg túlórával
tudunk csak dolgozni, akkor elég
sokkoló, ha reggel arra jövök be,
hogy négy kollégát is haza kell
küldeni. Ráadásul a csapat összetétele is nagyon számít, mert ha 4
felelős munkavezetőt kell hazaküldenem, az tulajdonképpen 8 pozíciót jelent. A felelős munkavezetők
jogosító vizsgával rendelkeznek,
amelyet kormányrendelet ír elő,
és a mellettük lévő kollégák nélkülük nem dolgozhatnak. Amikor az
armatúrás területen bajba kerültünk, felhívtam három alvállalkozó
céget, és mindhárman nagyon segítőkészen álltak hozzá, adtak volna azonnal embert – igen ám, de
nem tudtunk melléjük tenni felelős
munkavezetői bizonyítvánnyal rendelkező kollégát.
Átütemezésekkel kezelni tudtuk
végül is azt a 8-10 napot, amíg egyegy csapat felgyógyult, de nagyon
remélem, hogy többet nem lesz
ilyenre szükség.
– Néhány éve hatósági engedélyezést követően bizonyos karbantartási munkákat üzem közben,

nem pedig főjavításkor hajtanak
végre. Milyen tapasztalataitok vannak ezzel kapcsolatban, beváltotta
a hozzá fűzött reményeket?
– Nagyon jó ötlet volt annak idején az üzem közbeni karbantartás,
és működik is, szépen elteríti az
erőforrásokat, kisimítja az erőforráscsúcsokat. Korlátozott ugyan,
hogy mely munkák esetében tudunk így dolgozni, de azokat a
létfontosságú
berendezéseket,
amelyek nem közvetlenül a blokkok üzemeltetéséhez kellenek,
mint például a dízelek, meg tudjuk
csinálni üzem közben, és ezzel jelentősen csökkentjük a főjavítások
terheit.
Hozott magával egy extra lehetőséget is az üzem közbeni karbantartás, amire korábban nem
számítottunk: bizonyos területek,
pl. a vízműves csapatunk vagy a
dízelesek, akik ugye üzem közben
dolgoznak, nem annyira leterheltek a főjavítások alatt, és egy kis
átképzéssel be tudnak segíteni a
turbinaszereléseknél, egyéb területeken, így csökkentve a többiek
terhelését.
– A Termelési Alrendszer Működésfejlesztés (TAMF) Projekt munkairányítással kapcsolatos része
is a Karbantartási Igazgatóság alá
tartozik, és múlt nyáron jelentős
változások történtek ezen a területen. Hogyan látod ennek az eredményeit?
– Nagy változás, hogy már a Karbantartási Igazgatóság tervezi a
munkautasításokat és a karbantartási költségeket, és pár éve megkaptuk a teljes munkairányítást.
Másik nagy változás volt a nyáron,
hogy a heti operatív munkákat
elkezdtük 12 hétre előre tervezni – és kiemelkedő eredményeket
látok ezen a területen. Amikor júliusban elindítottuk a heti munkák
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tervezését a TAMF szerint, rengeteg mutatónk piros mezőben volt,
vagyis késést jelzett, de ezt követően hétről hétre elképesztő javulást lehetett látni. Több ezer olyan
munkautasításunk volt, amely
nem volt készre jelezve, nem derült ki a rendszerből, hogy hogyan
állnak – ehhez képest augusztus
végére eljutottunk oda, hogy egy
kezemen meg tudtam számolni a
késésben lévő munkákat. Ehhez
persze az kell, hogy én és vezető
kollégáim is minden reggel 8.20kor bekapcsolódunk az értekezletbe, ami ezzel foglalkozik. Elég
sokat vitatkozunk, csiszolgatjuk
ezt a gyémántot, megkérdezzük
magunkat, hogy vajon jól priorizálunk-e, igyekszünk átalakítani
a gondolkodásunkat. Eljutottunk
oda, hogy a vonatkozó mutatóink
95% fölött vannak.
Nagy munka a TAMF-projekt, és
a munkairányítást, karbantartásszervezést, munkatervezést érintő részek összes hozadéka nálunk
van, ami kétségtelenül extra terhet
ró az igazgatóságra – de nagyon
szépek az eredmények, és lesznek
még változások, érkezik a vállalatirányítási szoftver, az Asset Suit új
verziója.
– Milyen munkákat terveztek
2022-re?
– Februárban lesz egy kis főjavításunk a 3. blokkon. Augusztusban
lesz olyan alkalom is, amikor két
blokk áll majd egyszerre, mert lesz
egy irányítástechnikai rekonstrukció a vízműben, épp ideje kicsit feljavítani a vízmű vezénylőjét. Ilyen
mértékű főjavítás, mint ami most
volt, nem lesz. Bízunk benne, hogy
addigra nyár lesz, ideális lesz a vízszint, jó lesz az idő, és lesz megint
egy sikerszériánk, amikor mindent
a tervezett időn belül meg tudunk
csinálni.
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Európai energiakáosz

Hárfás Zsolt | Fotó: Hárfás Zsolt, stock.adobe.com
Magyarország az atomenergia magas részarányának és az átgondolt hazai energiapolitikának köszönhetően olyan sziget a jelenlegi európai energiakáosz közepette, ahol nem kell tartani a téli gázhiánytól, az
áramkorlátozásoktól vagy a lakossági gáz- és áramárak növekedésétől. Brüsszel erőltetett energia- és klímapolitikai döntései és az atomellenesek által előszeretettel ingyenesnek nevezett időjárásfüggő nap- és
szélenergia átgondolatlan nyugat-európai rendszerbe állítása, a kedvezőtlen időjárás miatti megújuló kapacitáshiányt a gáz- és szénerőművi termelés felpörgetésével próbálja orvosolni Európa. Kérdés, sikerül-e.
Nézzünk a problémák mélyére!
Az elmúlt évtizedben Európában
gőzerővel létesültek az ellátásbiztonságot garantálni nem képes
időjárásfüggő megújuló kapacitások, miközben tömegével estek
ki a rendszerből az alaperőművek.
Új, zsinóráramot adni képes erőművek alig épültek, miközben folyamatosan nőtt az áramigény.
A szén-dioxid-kvóta árai az erőltetett ütemű uniós zöldítés miatt
elszálltak, a rendelkezésre álló
források szűkössége miatt sokkoló a gázhiány. Az előbb írtak következményeként kialakult a gáz-,
szén- és áramhiány, valamint több-

szörösére emelkedtek a földgáz, a
szén, a villamos energia és a széndioxid-kvóta árai is.

Sokkoló árak
Karácsony hetében a villamosenergia átlagára korábban elképzelhetetlen, 300 €/MWh-értéket
ért el. Az új rekord (órás)ár pedig
ennek több mint kétszerese (!),
620 €/ MWh volt. Az egész Európai Unióban sokkoló áramárak
vannak. Az is egyértelmű, hogy az
áramárak folyamatos növekedését
döntően az elszabadult földgázárak okozzák. Kisebb mértékben a

kvótaárak is hatást gyakorolnak az
árakra, hiszen a januári 33 €/tCO²
érték novemberben elérte a közel
75 €/tCO² értéket, de december
elején már volt mintegy 89 €/tCO²
érték is! Ez tovább növelte a földgázerőművek termelési egységköltségét. Itt érdemes megjegyezni, hogy a Paks II. Atomerőmű a
teljes életciklusra vonatkoztatott
egységköltsége csak 55 €/MWh,
tehát bőven megéri megépíteni és
üzemeltetni!
Mindezt előrevetítve itthon a felelős szakértők és döntéshozók nyilatkozatai az elmúlt években következetesen másról sem szóltak, mint
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arról, hogy az áramárak szükségszerűen növekedni fognak, és kapacitáshiány lesz Európában, ami
még inkább felfelé hajtja majd az
áram árát. Nos, ez mára bekövetkezett! Ehhez persze az is kellett,
hogy például a német szélerőművek termelése a növekvő beépített
kapacitások ellenére 2021 első felében – és azóta is – a szélhiány miatt
jelentősen lecsökkent, miközben
a szén- és gázerőművek termelése
folyamatosan növekedett. Ez tovább növelte az árakat és természetesen a szén-dioxid-kibocsátást is.

Fókuszban az atomenergia
Uniós szinten a jelenlegi helyzet
megoldása helyett látszatintézkedések történnek, a „tűzoltást”
leginkább az egyes tagállamokra
bízzák. Mindebben az a legdöbbenetesebb, hogy az energiaválság tényleges, legfőbb okát nem
szüntették meg, ugyanis a megújuló energiaforrások, különösen
a nap- és szélerőművek átgondolatlan fejlesztése nem állt le,

sőt továbbra is prioritásként kezeli ezt a kérdést az unió, miközben a nemrég lezárult EU-csúcs
zárónyilatkozata egyáltalán nem
tesz említést az atomenergiáról.
Mindez annak ellenére történt,
hogy a közelmúltban tíz tagállam
is kiállt az atomenergia mellett.
Ugyanakkor örvendetes hír, hogy
a csúcstalálkozót követően Ursula
von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke nyilatkozatban egyértelműen kiállt az atomenergia
mellett: „Szükségünk van a jövő
energiamixében az atomenergiára, ami egy stabil és biztonságos
energiaforrás.”

Árstabilitás,
ellátásbiztonság és
klímavédelem
Minél több időjárásfüggő megújuló van a rendszerben – az ipari léptékű energiatárolás lehetőségének
hiánya miatt –, annál több tartalék
erőműre van szükség a megújuló
termeléskiesés kompenzálására.
A gáz- és szénerőművek ezt a célt
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szolgálják, de működésük ellentétes a klímavédelem szempontjaival.
A teljes életciklusra vetített széndioxid-kibocsátásuk 500 g/kWh,
illetve 1069 g/kWh. A működésükhöz szükséges gáz és a szén stratégiai készletezése politikai, technológiai és költségszempontból
sem egyszerű feladat, miközben az
energiahordozók mostani áringadozása a legjobb példa arra, hogy
az energiabiztonságot nem lehet
garantálni, ha túlzott a megújulók
és a szükségképpen nagy arányban a rendszerben lévő tartalék
erőművek aránya.
Olyan klímabarát erőművekre van
szükség, amelyek az időjárástól
függetlenül télen-nyáron, éjjelnappal képesek olcsó áramot
termelni a valós ellátásbiztonság
garantálásával biztosítva az árstabilitást is. Éppen ezért egyre több
ország kíván az atomerőművekre
támaszkodni, amelyek a klímabarát villamosenergia-termelés mellett az árstabilitást is garantálni
tudják. A friss nukleáris üzemanyag
stratégiai készletezése – a gáztól
és a széntől eltérően – egyszerűen és kis költséggel akár több
évre is megoldható, a nukleáris
üzemanyag piaca stabil, nincsenek
olyan kilengések, mint a gáz piacán. A hatalmas energiasűrűség
miatt a 2-3 éves készlet akár egy
nagyobb teremben elfér. A Paksi Atomerőmű jelenleg is kétéves,
folyamatos üzemelésre elegendő
tartalékkal rendelkezik.
Az atomerőművek az üzemanyagárra kevésbé érzékenyek, mint
például a gázerőművek. Csak
egy példa: ha a friss atomerőművi
üzemanyag árának 100%-os emelkedése következne be, a termelési egységköltséget ez csupán
10-15%-kal emelné meg, köszönhetően annak, hogy az üzem-
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anyagköltség az önköltségen belül alacsony. Ezért van az, hogy az
atomerőművekben termelt áramot
nagy árstabilitás jellemzi.
Ezzel szemben a gáz árának 100%os emelkedése esetén a gázerőművek egységköltsége 70-75%-kal
is megemelkedik, hiszen az önköltségük döntő hányadát a gázköltség teszi ki. Erre pluszköltségként
rárakódik még a szén-dioxid-kvóta
ára is. Jelenleg azt láthatjuk, hogy
a gázerőművek e tulajdonságuk
következtében ma csak roppant
drágán tudnak üzemelni. A többszörösére emelkedett gáz- és széndioxid-kvóta árai miatt a gázerőművek termelési egységköltségéből
csak a gáz és a kvóta ára mintegy
170-220 €/MWh-ra adódik.

számú lap, a Bild, majd a német országos napilap, a Die Welt mutatott rá, hogy tarthatatlan a helyzet,
amit a maradék hat atomerőművi
blokk leállítása fog okozni, amelyek jelenleg stabilan biztosítják a
német villamosenergia-fogyasztás
12%-át. A Die Welt nyílt levelet
tett közzé, amelyet 25 vezető nemzetközi szakértő szignált. A levél

gázerőműveket (!) is kívánnak építeni. Nem véletlen, hogy foggalkörömmel ragaszkodnak az Északi
Áramlat 2 gázvezetékrendszerhez,
amely már elkészült, de a gázszállítás elindítását akadályozza a
bürokratikus szabályozás, pedig a
gyors engedélyeztetés enyhítené
a jelenlegi energiakáoszt. Miközben az is látható, hogy – az új né-

szó szerint így kezdődik: „Kedves
Németország, tartsa üzemben az
atomerőműveit!” Az ok triviális.
Atomerőművek nélkül a németek elbukják a 2030-ra vonatkozó
klímavédelmi célkitűzést. Ha ezek
az egységek is leállnak, akkor ez
évente további 60 millió tonna
szén-dioxid-kibocsátást fog eredményezni, hiszen az atomerőművek helyét gáz- és szénerőművek
veszik át. A szerzők ezért felszólítják a politikusokat, hogy legyenek
elég bátrak ahhoz, hogy 2036-ig
üzemben tartsák őket.
A „bátorság” nem volt meg, hiszen
Németország 2021 utolsó napján
a hat még üzemelő blokkból hármat végleg leállított. Miközben a
németek a zöld átállás felgyorsítását tervezik, ezért (átmenetileg) új

met koalíciós megállapodás alapján – tovább folytatódik a nap- és
szélerőművek erőltetett fejlesztése, miközben a még üzemelő 6
atomerőművi blokkot 2022 végéig
le kívánják állítani…
Csakhogy, egy nemrég publikált német közvélemény-kutatás
szerint a német emberek háromnegyede azt akarja, hogy a kormányuk keményebben lépjen fel
az áremelkedés leküzdésének érdekében. Közel harmaduk pedig
már támogatná az atomerőművek
megtartását, ha az stabilizálni tudja az áramárakat.

Terítéken a német
energiapolitika
A jelenlegi drámai helyzet kialakulásnak egyik fő felelőse Németország. A német klíma- és
energiapolitika egy vágyálmon
alapszik: a megújuló energiaforrásokra támaszkodva biztosítaná a
villamosenergia-ellátást. Mára bebizonyosodott ennek tarthatatlansága. Az atom- és szénerőművek
leállításával, kizárólag nap- és szélerőművekkel nem lehet garantálni az ellátásbiztonságot, az olcsó
áramot és a klímavédelmi célok
elérését. Ezek helyett elképesztő gázárakkal és az eddigi horror
áramárak további növekedésével
kénytelenek szembesülni az ottani
fogyasztók. Miközben a német Katasztrófavédelmi Hivatal arra tanítja az embereket, hogy mit tegyenek áramszünet és hideg esetén…
Angela Merkel leköszönését követően többé már nem tabutéma a
német energetikai politika fiaskója.
2021 végén a legnagyobb példány-

Újabb veszély
Az Európai Uniót – és köztük a már
most is jelentős importra szoruló
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Németországot – egy újabb veszély is fenyegeti. Méghozzá az,
hogy egyes országok már felvetették, ha kemény lesz az idei tél,
ahogy ezt ígérik, és emiatt veszélybe kerül az adott ország ellátása,
akkor korlátozni fogják az áramexportot, azaz az importlehetőség
is be fog szűkülni Európában, aminek egyenes következménye lehet
az áramkorlátozás, illetve az áramszünet.
Ma az európai energiapiac megtépázott, gyakorlatilag hiányzik a
szén és a gáz az áramtermeléshez
és a fűtéshez is. A készletek fogynak, az ellátásbiztonság garantálása és az árnövekedés megfékezése érdekében a döntéshozóknak
haladéktalanul lépnie kell. A sokkoló gáz- és áramárak nemcsak az
európai gazdaság, az ipar versenyképességét veszélyeztetik, hanem
drámai hatással lesznek a háztartásokra is. Egyes országokban már
most is pánikhangulat uralkodik

például a gyárak leállása, valamint a lakossági áram- és gázárak
drasztikus növekedése miatt.

Hazai biztonság
Szerencsére a hazai fogyasztók
a felelős kormányzati döntéseknek köszönhetően biztonságban
érezhetik magukat, hiszen a rezsicsökkentési program, amelynek
alapvető célja, hogy az egyes közműszolgáltatások ára megfizethető legyen a magyar családok számára, fenntartható. Az októberi
adatok is arról tanúskodnak, hogy
az Európai Unióban Budapesten
volt a legolcsóbb a lakossági fogyasztók számára a földgáz és a
villamos energia. Ebben döntő jelentősége van annak, hogy a hazai
áramtermelés közel felét az olcsón
termelő Paksi Atomerőmű biztosítja. A rezsicsökkentés eredményei az 15 évre szóló orosz–magyar
gázszerződés, valamint a nemzeti
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érdekeket szolgáló Paks II. Atomerőmű megépítésével hosszú távon fenntarthatóak. Nem véletlen,
hogy a mostani válságban egyre
több ország tekint követendő példaként a magyar rezsicsökkentésre, valamint a klíma- és energiapolitikai döntéseire.
Várhatóan az árak növekedése
csillapodni fog, ám hosszú távon
magas energiaárakkal kell számolnunk. Ne felejtsük, hogy klímavédelmi és politikai okokból a
következő évtizedekben nagyon
sok alaperőművet, döntően szénerőművet fognak leállítani Európában. Ez borítékolhatóan hiányt,
gáz- és áramár-növekedést fog
okozni. Ezért is létfontosságú a két
új paksi blokk megépítése mellett
a szakmai alapokon álló, az ellátásbiztonságot, a klímavédelmi célokat és az olcsó áram rendelkezésre
állását garantálni képes eddigi hazai energia- és klímapolitika folytatása.

12

ÚJ KEZDET

Indulj sportosan!
Olimpiai ötpróba
Susán Janka | Fotó: Susán Janka, stock.adobe.com
Így év elején hajlamosak vagyunk hirtelen felindulásból olyan fogadalmat tenni, amit valahol legbelül
érzünk, hogy valószínűleg nem fogunk tudni betartani. Például heti háromszor lefutni tíz km-t. Legtöbbször amiatt nem sikerülnek ezek, mert nem mérjük fel reálisan a fizikai erőnlétünket, és hirtelen sokat
várunk el magunktól. Egy óvatosabb kezdéssel lehet, többre mennénk. Az Olimpiai Ötpróbát több ok
miatt is ajánlom ehhez. Az egyik, hogy elkezdhetjük a mozgást nagyon alapszinten, a másik pedig, hogy
megadja a hosszú távú célunkat, ami végig motiválhat. 2024-ben lesz a következő olimpia Párizsban,
addigra mi is formába jöhetünk, és a legszerencsésebbek közülünk még szurkolhatnak is élőben a versenyeken.
Az előző lapszámban beszélgettem Gelányi Attila ultrafutóval,
aki mellesleg részt vesz az Olimpiai Ötpróbán, és még két ren-

dezvény szervezésében is Szászváron. Nem tudtam szabadulni a
gondolattól, hogy ebbe nekünk is
be kell neveznünk a családdal, jó

inspiráció lesz a pontok gyűjtögetése a mozgásra. Regisztráltam a
www.otprobaparizsba.hu oldalon,
ami nem nagy teljesítmény, de ami
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ránk vár, az már annál inkább. Járjuk körbe, mire is vállalkoztunk, talán az olvasó is kedvet kap hozzá!

Kik regisztrálhatnak?

Nyolctól tizenhat évesig szülői
hozzájárulást kérnek a regisztrációhoz, azon felül bárki egyénileg
benevezhet. A sikeres regisztrációhoz az ezer forintos díj befizetése
is szükséges, azután kapjuk meg az
ötpróba-azonosítószámot, amivel
rögzíteni lehet a teljesített távokat.

– Milyen sportágak közül választhatunk, és mekkora a legkisebb
táv, amivel már pontot lehet gyűjteni?
• Futás: 5–9 km
• Országúti kerékpározás:
15–29 km
• Hegyi kerékpározás: 15–19 km
• Úszás: 0,5–0,9 km
• Vízitúra (kajak-kenu, evezés,
sárkányhajó, SUP): 5–9 km
• Túrázás: 5–14 km
• Görkorcsolyázás: 10–19 km

• Triatlon: 0,75 km úszás, 20 km
biciklizés, 5 km futás

Hol gyűjthetők pontok,
hogyan történik a
számolásuk?

Sporteseményeken a Nagy Sportágválasztó, BBU Nonprofit Kft.
szervezésében, valamint virtuálisan
a GeoGo Maradj Fitten programban, ahol több mint 100 útvonal közül szemezgethetünk.
A cikk írásakor nem látom még a

2022-es szervezett eseményeket,
de a tavalyiak szerint akár minden hétvégén is gyarapíthattuk
volna pontjainkat. Attila mesélte,
hogy vannak, akik több száz pontot összegyűjtenek, annyira szeretik, hogy szabadidejük nagy részét
ezekkel a sporteseményekkel töltik.
De ha csak magunkhoz akarunk
alkalmazkodni, választhatunk a
virtuális, egyénileg bármikor teljesíthető távok közül. A teljesített
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távokhoz tartozó pontokat be kell
rögzítenünk az azonosítónkkal.
A 15 évnél fiatalabbaknak, illetve
a 60 évnél idősebbeknek, valamint
a mozgáskorlátozott ötpróbázóknak a teljesítésükért távtól függően még többletpontok is járnak.
A GeoGo-távokkal annyi a megkötés, hogy havonta négy pont szerezhető maximum. Időnként ezen is
könnyítenek, mint tavaly december
30-31-én, amikor a két nap alatt,
akár húsz pontot is gyűjthettünk.

Milyen ajándékok várnak
ránk?

Két dolgot emelek ki közülük, az
Ötpróba-melegítőt és a sorsjegyet.
Hatvan pontot kell összegyűjteni
mindkettőért, de nehezítő tényező, hogy öt különböző sportágban
kell teljesítenünk. El tudunk-e addig jutni állóképességben, hogy le
tudjunk úszni ötszáz métert, lefussunk öt km-t, biciklizzünk kb. tizenöt km-t, túrázzunk tízet? Ugye nem
hangzik lehetetlennek? A sorsjeg�-
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gyel pedig akár kijuthatunk Párizsba az olimpiára, ahol szurkolhatunk
a profiknak!

Hogyan használható a
GeoGo az ötpróbázáshoz?

Regisztrálnunk kell a www.geogo.hu oldalon, és a profilunkba
be kell írnunk az ötpróba-azonosítónkat. Ez nagyon fontos,
mert ha nem adjuk meg az
azonosítót, nem fogják elkönyvelni a pontokat, ezért ezt mindenképp rögzítsük. A GeoGo
használatához nem szükséges
alkalmazást telepíteni a telefonunkra, csak a telefon böngészőjében betölteni az oldalt,
majd a főképernyőhöz adni, ami
után az alkalmazásaink között
megjelenik a GeoGo kis ikonja
is, így egyszerűen meg tudjuk
nyitni. Ez a főképernyőhöz adás
elsőre bonyolultnak tűnhet, de
teszteltük androidos és iOS-es
telefonon is, viszonylag egysze-

rűen megoldható. Az oldalon
még videós segítség is van ehhez.

Mi is az a GeoGo?

Sportolj szabadon! – a jelmondata a mozgalomnak, hiszen azt
tűzték ki célul, hogy egészséges
életmódra, rendszeres természeti sportolásra ösztökéljenek.
Minden évben kiírnak egy kupát,
amelyen bárki indulhat. Minden
túra után itt is pont jár, amelyeket

gyermek- és felnőttkategóriában
lehet gyűjteni. Arany fokozatot az
kap, aki 1000 pontot összegyűjt.
Elsőre soknak tűnhet, de jóval
bőkezűbbek a pontosztásban,
mint az ötpróbában. Vannak ingyenesen vagy bizonyos összegért teljesíthető útvonalak, a fizetősökön jutalom is van az árban
(pl. egy emlékérem).
A cikk írásakor Pakson csak egy
táv teljesíthető: Dunakömlődi
séta címmel. Ez nem része az ötpróbának, de a rendszer kipróbálásához éppen megfelelő. Négy
kilométeren végigmehetünk Dunakömlőd látványosságain. Azt
hiszem, én is ezzel fogom kezdeni, és ha minden klappolni fog,
megjelenek a teljesítők között.
Az útvonalak bővíthetők is, aki
kedvet érez, egy kicsit tud áldozni anyagiakban és szabadidőben,
az létrehozhat néhány útvonalat,
amit akár az ötpróbához is lehetne csatolni.
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GeoGo Ötpróba – Maradj
Fitten túrák a közelben és
kicsit távolabb
Szekszárd – 5 km
Teljesíthető: gyalogosan (szintidő
1,25 óra) vagy futva (0,8 óra), szintemelkedés 50 m, szerezhető pontok száma: 1
A Bátaszék felé vezető út melletti kerékpárút 2,5 km-es szakaszán
oda, majd vissza haladva teljesíthető. Indulhatunk a Csatári úti MOL
kúttól vagy a kerékpárút Szőlő utcai
végétől is.

Szekszárd – 9,8 km
Teljesíthető: gyalogosan (szintidő 2
óra) vagy futva (1,6 óra), szintemelkedés 100 m, szerezhető pontok
száma: 2
A PTE Illyés Gyula Kara bejáratának
közeléből induló kerékpárúton teljesíthető: 5 km-t kell haladni oda,
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A természet hatása egészségünkre:
Az Exeteri Egyetem kutatói
húszezer emberen végeztek
felmérést előző heti programjaikról. Rossz egészségi állapotra panaszkodott azoknak a
negyede, akik szinte semen�nyi időt nem töltöttek a természetben, ráadásul a felük
elégedetlen is volt az életével.
Azok közül, akik minimum két
órát töltöttek a természetben,
csupán az egyhetedük panaszkodott az egészségi állapotára, és csak egyharmaduk
volt elégedetlen az életével.
(Forrás: MTI)
Mit kapunk a természetben?
A stressz-szintünk csökken,

aztán vissza ugyanennyit. A kihívás bármelyik irányból elkezdhető:
a két ellenőrzőpont a kerékpárút
egyetemhez közeli eleje, illetve a
Szőlő utca.

Balatonfüredi sétakör – 5 km
Teljesíthető: gyalogosan vagy futva
(szintidő 1,5 óra), szintemelkedés
50 m, szerezhető pontok s záma: 1
A füredi sétányon Bujtor István
szobrától kiindulva gyönyörködhetünk a Balaton panorámájában, a
Germering utcáig tart a séta, majd
vissza az indulópontig.

Gyalogtúra Balatonfüreden
– 12 km
Teljesíthető: gyalogosan (szintidő
4,5 óra) vagy futva (szintidő 2 óra),
szintemelkedés 400 m, szerezhető
pontok száma: 2
A vasútállomástól a vasúti aluljáró
kijáratától indul a túra, itt van az

és beindul az energiaszintünk
emelkedése, úgy is mondhatjuk, hogy „újratöltünk”.
A tiszta, oxigéndús levegőtől igazán felfrissülünk, más
üzemmódba váltunk. Olyan
helyzetek, mozgásformák érnek, amelyek kihívást jelentenek, és ezek teljesítése pozitív
megerősítéssel jár. A mezőkön, nagy hegyek között, vadon élő állatokhoz közel megélhetjük sebezhetőségünket,
kicsinységünket is, egyben
kötődésünket a természethez,
és annak fontosságát. Közelítünk ösztönös alaphelyzetünkhez, a jóllétünkhez.

első ellenőrzési pont, majd a Kilátó utcát megcélozva egészen Zöld
kereszt elágazásig, ez a második
ellenőrzőpont. Utána a Tamáshegy mellett haladunk el, aztán a
Sándor-hegyre megyünk fel, majd
a Koloska-völgyben a tó végében
könyvelhetjük le a teljesítést. Vis�szafelé más lesz picit, a keresztnél
van újabb ellenőrzési pont, ami
után már csak vissza kell menni a
vasúti aluljáróhoz, ahonnan elindultunk.

Harta – Szelidi-tó – 12 km
Teljesíthető: országúti kerékpáros (szintidő 2 óra), szintemelkedés
150 m, szerezhető pontok száma: 1
Megörültem ennek a Pakshoz közeli lehetőségnek. Igaz, hogy a Duna
túlpartján van, de a Szelidi-tó az
egyik kedvenc fürdőhelyünk, így
nyáron biztosan kipróbáljuk ezt a
rövidtávot, hiszen biciklivel könnyen
teljesíthető.
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Edd egészségesre magad!
Váczi Gergő | Fotó: saját archívum, stock.adobe.com
„Az vagy, amit megeszel.” Ludwig Andreas Feuerbach német filozófus frappánsan és röviden fogalmazta meg gondolatait az elfogyasztott étel és az ember mentális, valamint lelkiállapota közötti összefüggésre. És milyen igaza volt. Rengeteg fórumon olvasni a legkülönbözőbb teóriákat az étkezéssel, a
diétákkal kapcsolatban, amelyek rövid vagy hosszú távon biztosítanak megfelelő eredményt. Legyen
az a kívánt testsúly vagy éppen a megfelelő alak elérése. Nos, mint megannyi másban sem, tökéletes
recept erre sincs, azonban a tudományos megközelítés és ennek segítségével a szervezetünk jobb megértése hasznos lehet. Itt jön képbe a mikrobiom fogalma, ami jelentős szerepet játszik az egészségünk
megőrzésében és a betegségek kialakulásában. Zsuzsa K. Farrell táplálkozási szakemberrel beszélgettünk erről a viszonylag új tudományágról. Zsuzsa Skóciában él, az amerikai Cornell Egyetemen T Colin
Campbell Plant Based Nutrition kurzusán szerzett növényi táplálkozási tanácsadói oklevelet, továbbá az
Egyesült Királyságban táplálkozáspszichológiai coach képesítést. Rendkívül érdekesen és befogadható
módon beszélt erről a nem éppen könnyű témáról, és szerintem az írás elolvasása után a kukában fogja
végezni egy-két, a kezünk ügyébe került párizsis zsemle…

– Mielőtt kibontjuk a témát, kérem, tisztázzuk, hogy mi is a mikrobiom, mit takar pontosan a kifejezés?
– Az emberi testben, akárcsak
minden élőlényben, a gazdasejteken túl számos mikroorganizmust
találunk. Ezen mikroorganizmusok
összességét nevezzük mikrobiótáknak, a sejtjeik génállományát
pedig mikrobiomnak. Minden
élőlénynek, növénynek, állatnak,

embernek megvan a saját mikrobiomja, ami olyan egyedi, akár az
ujjlenyomatunk.
– Minden élőlénynek, növénynek, állatnak, embernek egyfajta
mikrobiomja van?
– Nem. Eddigi ismereteink szerint ötféle mikroorganizmus él
bennünk:
baktériumok,
vírusok, paraziták, gombák és archeák. Csak baktériumokból

eddig 15 000-félét sikerült azonosítani, becslések szerint legalább
36 000-féle létezik belőlük. Ebből 300-1000-féle található meg
a bélrendszerünkben. Körülbelül
39 billió mikroba él bennünk, a
többségük baktérium. Az emberi sejtek száma hozzávetőlegesen
30 billió, tehát több mikrobasejt
van bennünk, mint emberi sejt.
Az arány 56% : 44% a mikrobasejtek javára, nem pedig tíz az egyhez, mint azt korábban gondolták. A téma egyébként rendkívül
felkapott a tudományos életben
is. Az elmúlt 10-15 évben mintegy
13 000 kutatás jelent meg az emberi bélrendszer mikrobiomjáról,
ami alapjaiban írja át többek közt
a táplálkozásról való ismereteinket.
– És akkor érintette is az előző
válaszban azt a területet, ami talán
a leginkább foglalkoztatja az olvasót. A táplálkozás. Mi a mikrobiom
szerepe a táplálkozásban, azon belül az emésztésben?
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– A bélflóránkban található mikroorganizmusok aktívan részt
vesznek az emésztés folyamatában, eközben osztoznak velünk
az ételekből kinyerhető energia
és tápanyagok felhasználásában.
Szerepük egyébként rendkívül
összetett. A jó bélbaktériumok segítenek minket az immunrendszer
szabályozásában, védenek bizonyos betegségekkel szemben, enzimeket, vitaminokat állítanak elő,
segítenek a hormonális egyensúly
megőrzésében, megóvják a bél
nyálkahártyájának épségét, hogy
nemkívánatos anyagok ne juthassanak be a véráramba, sőt még
az agyműködést és a mentális
egészséget is befolyásolják. A jó
bélbaktériumok akár arra is képesek, hogy „fel- és lekapcsolják” a
génjeinket. Ha mondjuk a családi kórtörténetünk szerint magas a
rákos megbetegedés kockázata,
az életmódunkkal, a táplálkozásunkkal aktiválni tudjuk a jó bélbaktériumokat, és ezzel akár megakadályozhatjuk bizonyos rákfajták
kifejlődését.
– Ezzel tulajdonképpen 100%ban kivédhető lenne különböző
betegségek kialakulása? Olyanoké, amelyekre genetikailag hajlamosak vagyunk?
– 100%-ot a tudományos életben soha nem szoktunk használni.
Így én sem teszem, de nagyban
tudjuk befolyásolni a betegségek
kialakulását. Ha egészségesek vagyunk, a bélrendszerünkben is
egyensúlyban vannak a dolgok:
a baktériumok sokasága békés
harmóniában él egymással és velünk. Valahogy úgy képzelhetjük
el ezt, mint mondjuk az esőerdők
ökoszisztémáját, ahol a különféle fajok sokasága és egyensúlya
elengedhetetlen az egészséges

körforgás fenntartásához. Ha felborul az egyensúly és bizonyos fajok túlsúlyba kerülnek, az akár az
esőerdő létét is veszélyeztetheti.
A bélrendszer mikrobiom-egyensúlyának megbomlása, más néven
diszbiózis, krónikus és autoimmun
betegségekhez, elhízáshoz, 2-es
típusú cukorbetegséghez, szív- és
érrendszeri
megbetegedéshez,
magas vérnyomáshoz és emelkedett koleszterinszinthez vezethet.
– Mi a normális, egészséges mikrobiomszint, már ha van ilyen?
– Ez egy meglehetősen komplex kérdés, nem lehet rá olyan
egyszerűen válaszolni, mint például arra, hogy mi az egészséges
vérnyomás. Az International Life
Sciences Institute (Nemzetközi
Élettudományi Intézet) alig több
mint három éve, 2018. december
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17-én tartotta meg azt a workshopot Amerikában, amelynek célja
az egészséges mikrobiom egzakt
módon mérhető jellemzőkkel történő meghatározása volt. Itt kijelölték a lépéseket, de a munka java
még hátravan.
– Mi az, amit eddig tudni lehet?
– Amit eddig tudunk, hogy az
egészséges mikrobiom egyik fő
jellemzője a diverzitás, a bélrendszerben található mikroorganizmus-fajok gazdagsága. Másik fontos tényező a fajok összetétele, a
„jó” és „rossz” baktériumkolóniák
aránya.
– Melyek a jó és melyek a rossz
baktériumok?
– A jókat nevezzük probiotikumoknak. Maga a szó a latin „pro”
és a görög „bios” szavakból szár-
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mazik, és azt jelenti: az életért,
azaz az életet támogató. Ezek azok
a baktériumok, amelyek bizonyos
növényi rostok és rezisztens keményítők, más néven prebiotikumok lebontásával rendkívül hasznos vegyületeket, ún. rövid láncú
zsírsavakat hoznak létre. A rövid
láncú zsírsavak többek közt gyulladásgátló, rákmegelőző, lipid- és
cukorszabályozó képességekkel
rendelkeznek. A rossz bélbaktériumokat nevezzük patogéneknek.
Ezek azok, amelyek betegségeket okoznak, emésztési zavarokat
idéznek elő, túlsúlyhoz, magas vérnyomáshoz és cukorbetegséghez
vezetnek.

– Mi a kapcsolat a táplálkozás és
az egészség között? Van egyáltalán
összefüggés?
– Hippokratésznek tulajdonítják
a mondást: „Legyen az ételed a
gyógyszered.” Nincs rá bizonyíték,
hogy ezt valóban mondta volna,
azonban a mikrobiommal kapcsolatos kutatások mára megkérdőjelezhetetlenné tették a táplálkozás
és az egészség kapcsolatát. A genetikánk mellett kétségtelenül az
ételeink játsszák a legfontosabb
egészségbefolyásoló szerepet, sőt,
mint mondtam, akár felül is írhatják a genetikát. Egyéb fontos, az
egészségre ható tényezők a stressz,
a környezeti ártalmak, a káros szen-

vedélyek, a testmozgás vagy annak
hiánya, az alvás minősége és az
emberi kapcsolataink. Ezen a hat
tényezőn alapul a nyugati típusú
orvostudomány viszonylag új ága
az ún. életmódorvoslás, amelynek
immár magyarországi szervezete is
van: a Magyar Egészségmegőrzési
és Életmódorvostani Egyesület –
MOTE.
– Igaz-e az állítás, hogy életünk
első 1000 napja, abban az időszakban fogyasztott ételek az
egész életünkre meghatározó jelentőségű?
– Igaz, és ebbe beletartozik a várandósság alatti 9 hónap is, mint
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ahogy az is, hogy a kisbaba természetes úton vagy császármetszéssel született-e. Kutatások kimutatták, hogy az utóbbi módon
született csecsemők mikrobiomja kevésbé gazdag, mint a természetes szüléssel világra jött babáké. Ez magyarázhatja, hogy a
császáros babák immunrendszere gyengébb, mint a hüvelyi úton
születetteké, ugyanígy az anyatejjel a mama rengeteg értékes
mikrobát juttat a pici szervezetébe. Azonban ez nem jelenti azt,
hogy akit mondjuk nem tápláltak
anyatejjel csecsemőkorában, abból nem lehet egészséges mikrobiomú felnőtt. Akár már pár
nap kiegyensúlyozott, rostban,
azaz zöldségben, gyümölcsben,
teljes kiőrlésű gabonákban és
hüvelyesekben gazdag étrend
képes előnyösen megváltoztatni
a bélflóra összetételét a jó baktériumok javára. Ugyanígy akár
egy-két egészségtelen étkezés –
ultrafeldolgozott, finomított lisztekben, hozzáadott cukorban és
zsírban, állati eredetű ételekben
túlsúlyos étrend – képes elvinni
az arányt a rossz baktériumok javára.
– Rengeteg diétáról hallani, olvasni. Ami mikrobiommal hozható összefüggésbe az a teljes
értékű növényi étrend diéta. Mit
jelent ez pontosan?
– Először is, ez nem egy diéta vagy fogyókúra, hanem egy
életmód, amely bizonyítottan
a legjobb nemcsak az emberi
egészségnek, hanem az állatoknak és a földnek is. A teljes értékű növényi étrendben (röviden:
TÉNÉ) a hangsúly a zöldségek,
gyümölcsök, finomítatlan gabonák, hüvelyesek, magok és
csonthéjasok, valamint fűszernö-

vények fogyasztásán van. Ezeket
igyekszünk a lehető legkevésbé
feldolgozott formában bejuttatni a szervezetbe, miközben
minimalizáljuk a finomított liszteket, hozzáadott cukrokat, olajokat és az állati eredetű ételeket. Ahogy a TÉNÉ-étrend egyik
vezéralakja, dr. Michael Greger
orvos mondja: „Nem veszünk el
az ételekből semmit, ami jó, és
nem adunk hozzá semmit, ami
rossz.” A TÉNÉ nem azonos a vegán étrenddel, utóbbi ugyanis
tartalmazhat egészségtelen, ultrafeldolgozott ételeket, így nem
feltétlenül szinonimája az egészséges étkezésnek.
– Ezek az ételek vagy a TÉNÉéletmód segíthet minket abban,
hogy a megfelelő mikrobiomszintet elérjük?
– A megfelelő mikrobiomszintet minél változatosabb növényi
étkezéssel tudjuk elérni. Együk a
szivárvány színeit! A növények színét a különféle értékes fitokemikáliák adják. Minél több színt fogyasztunk, annál inkább biztosak
lehetünk abban, hogy megadjuk
a szervezetünknek mindazokat a
tápanyagokat, amikre az egészséges mikrobiomhoz szükségünk van. Ne feledjük, kizárólag
a növényekben találhatunk rostokat és rezisztens keményítőt,
amelyek táplálékul szolgálnak a
jó bélbaktériumoknak. Az eddigi valaha volt legnagyobb mikrobiomkutatás, az American Gut
Project szerint hetente legalább
30-40-féle növényt kellene ennünk a változatos, egészséges
bélflóráért. Ez soknak hangzik,
de valójában könnyen kivitelezhető. Például én hetente kétszer
készítek egy nagy adag nyers salátát, amiben legalább egy tucat
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zöldség van. A reggeli zab-, hajdina- vagy quinoakásámat pedig
három-négyféle
gyümölccsel,
len-, chia- és kendermaggal,
mandulavajjal, mákkal, valamilyen diófélével és fűszerekkel,
fahéjjal, vaníliával, szegfűszeggel gazdagítom. A negyvenféle
növényben külön számít minden
fajta, a golden, idared, jonatán alma is például mind-mind
más mikrobiommal rendelkezik,
sőt még az is befolyásolja, hogy
hol termett. Érdemes tehát nem
mindig ugyanonnan beszerezni
az alapanyagainkat. Külön kiemelném a fermentált ételeket,
mint a savanyúkáposzta, kovászos uborka, a kimchi, miso vagy
tempeh, amelyek rendkívül előnyösek a bélflóra számára.
– A végén tegyünk említést
egy-két olyan ételről, amelyeket
mindenképpen kerülni kellene.
– Amelyek nem megfelelőek,
azok egyrészt az ultrafeldolgozott ételek, amelyekben nincs
vagy szinte alig van rost, vitamin
és egyéb tápanyag, viszont általában nagyon kalóriadúsak. Biztos sokan felszisszennek, amikor
azt mondom, a hús, a tojás, a tejtermékek bizonyítottan nem segítik a bélflóra egészségét. Amikor állati ételeket eszünk, nem
pusztán fehérjét fogyasztunk,
hanem telített zsírokat, karnitint,
kolint, heme vasat, rákpromótáló növekedési hormont és egyéb
nemkívánatos anyagokat is, amin
az elkészítés módja, a grillezés,
zsírban sütés, nitrátos pácolás és
füstölés csak tovább ront. Nem
véletlen, hogy az Egészségügyi
Világszervezet a feldolgozott húsokat ugyanabba a karcinogén
kategóriába sorolta, mint a cigarettát és az azbesztet.
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Lelkünk feltöltése
Susán Janka | Fotó: Susán Janka, stock.adobe.com

Életünk kezdetéről, okáról és miértjéről keveset tudunk, sokszor keresgélünk e kérdések mentén, ahogy
telnek az éveink. Szüleink, családunk próbál támogatást adni, de vannak olyan helyzetek, amikor ennek
ellenére egyedül érezzük magunkat. Sokszor elbizonytalanodunk, hogy merre menjünk tovább egy döntési helyzetben, és nem vagyunk meggyőződve, hogy jó lesz-e, amerre elindultunk. Honnan gyűjthetünk
erőt, hogyan szerezhetünk bizonyosságot e kérdések megválaszolására? Kiben bízhatunk, hogy segíteni
fog egész életünkben?
„De hogyan hívják segítségül azt,
akiben nem hisznek? Hogyan is
higgyenek abban, akit nem hallottak? Hogyan hallják meg igehirdető nélkül?” (Biblia, Pál levele a rómaiakhoz, 10. fejezet 14.)
Az Alpha kurzus tízalkalmas ismerkedés a keresztény hittel, ahol
megoldódik Pál apostol előbb idézett problémája is, hiszen akik tíz

héten keresztül, hetenként két órát
szánnak erre az idejükből, azok
megkezdhetik az ismerkedést Isten
tanításaival. Pakson a református
gyülekezet lelkészei, Lenkey István
és Lenkeyné Teleki Mária szervezik
évente október környékén a „tanfolyamot”. Tavaly ősszel a pandémiás helyzet megengedte, hogy
be is fejeződhessen a sorozat.

Kinek érdemes részt venni
az Alpha kurzuson?

A legfontosabb talán, hogy érdeklődése, kérdései legyenek a hittel
kapcsolatban. Egészen különböző
indíttatásból érkeznek emberek a
kurzusra. Olyanok, akik gyermekkorukban vallásos nevelést kaptak,
de később eltávolodtak, mostanra
pedig úgy érzik, szeretnének is-
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mét közelebb kerülni Istenhez. Sokan ma is gyakorolják a vallást, de
nem tartoznak egy gyülekezethez,
és emiatt egyedül érzik magukat,
hiányzik számukra hitük közösségben való megélése. Vannak, akik
gyerekként nem kaptak vallásos
nevelést, de felnőtté válva megérezték ennek hiányát. Lehetnek
olyanok, akik a gyülekezethez tartoznak, de a jelenlegi élethelyzetükben hitük megerősítésére van
szükségük. Érkezhetnek más keresztény felekezetek tagjai közül is,
akik hitük megélésében bizonytalanodtak el, és keresésben vannak.

Milyen egy foglalkozás?

Meglepő lesz talán, de mindegyik
egy finom vacsorával kezdődik.
A református gyülekezet tagjai
szeretettel hívják meg a résztvevőket, és így olyan hangulatot teremtenek, amikor könnyebben indul az ismerkedés, a beszélgetés.
Készült egy tízrészes filmsorozat,
ez adja az információk alapját, a
gondolatok, a kérdések beindítását, vacsora után ezekből néznek
meg egy-egy újabb részt. Utána
kis büfészünet következik, ahol
kötetlenül tudnak beszélgetni a
résztvevők. A végén pedig a lelkészek vezetésével gondolják át,
vitatják meg a filmben látottakat,
hallottakat. Az a cél, hogy minden
felmerült kérdésre megkapják a
választ, és a következő alkalomig is
munkálkodhasson bennük néhány
gondolat.

Miről van szó, milyen
témákat érintenek a
foglalkozások?

Olyan kérdésekről, amelyek talán a
legfontosabbak számunkra, de csak
ritkán beszélünk róla. Csak ennyi az
élet? – teszi fel a kérdést az első kisfilm címe. A minket körülvevő világ
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zaja, hangos ígéretei, valós vagy
hamis lehetőségei olyan útra terelhetnek, ahol látszólag szépen haladunk előre, sikereket érünk el, de
minek az árán? Keressük a boldogságot, a lelki egyensúlyt, úgy érezzük, pillanatokra megtaláljuk, de
vajon mi tesz boldoggá stabilan,
meggyőződéssel? A hitünk megtalálása nem zökkenőmentes.
Kicsoda Jézus? A világ népességégének egyharmada az ő tanításait
követi, de ettől sokkal többen hallottak már róla. Tudósok kutatták,
elemezték a Jézusról fennmaradt
írásokat, szövegkritikai kutatásokat
folytattak, hogy megbizonyosodjanak valódiságukról. Ezek részleteiből, valamint Jézus isteni származásáról ismerhetünk meg egy
jó csokorra valót a következő kisfilmben.
Országunkban volt egy időszak, a
szocializmus, amikor a vallási tanítások megismerését próbálták tiltani, nemzedékek nőttek fel anélkül,

hogy a Biblia útmutatását megismerték volna. Pedig a benne foglaltak máig a törvényeink alapját adják, annak ellenére, hogy egészen
más világban élünk, mint Jézus ide-

jében. Aki a Bibliai tanításai nélkül
nő fel, saját tapasztalatai útján – sok
esetben a kárán – kell megtanulnia
azokat az alapigazságokat, amelyeket a Biblia tanításai tartalmaznak.

Mit kaptál az Alphától?
M.: Olyan ajtót nyitott, amelyen belépve megtaláltam azt az utat,
amit kerestem. Segített hinni, bízni abban, hogy Isten velem van,
és ha az erőm elfogy, van, aki utat mutat. A másik a közösség ereje. A lelkészek, István és Mária segítsége, valamint a társaké, akikkel
együtt mentünk végig az úton. Folytatásként a Béta elvégzése már
egyértelmű volt, ahol részletesebben foglalkoztunk a Bibliával.
J.: Az élő Isten megtapasztalását. Azt, hogy Isten keres minket és mi
is kereshetjük őt. Ott van a mindennapjainkban, és nagyon jó megtapasztalni a közelségét, szeretetét, szelíd terelgetését az életünkben.
K.: A félelmek elűzésében segít egy közösség, egy olyan közösség,
amelyben emberek érdek nélkül elfogadják, támogatják egymást.
Egy ilyen támogató, elfogadó közösségre leltem az Alpha csoportban. Az alkalmak során jól éreztem magam, emberi melegség vett
körül, ami erősített lélekben, és csökkentette a félelmeimet.
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Lenkey István református lelkész
– Hogyan látod, az utóbbi időben nőtt a vallás után
érdeklődők száma?
– Azt nem tudom megmondani, hogy a vallás utáni érdeklődés mértéke emelkedik vagy csökken, és
nem is tartom annyira fontos kérdésnek. Lelkészként
leginkább nem azokkal tudunk kapcsolatba kerülni,
akik a vallás iránt érdeklődnek, hanem azokkal, akiknek létkérdései vannak, és ebben szükségét érzik,
hogy melléjük álljunk. Aki saját magával küzd, aki szeretné értelmezni életének eddigi fonalát, akinek kérdései vannak. Hová megyek? Merre tartok? Elakadt
egy ponton, segítségre van szüksége. Ezek tulajdonképpen vallásos kérdések is, mert Istenben van meg
mindre a válasz. Lényeges eleme ezeknek a kérdéseknek az egzisztenciális megragadottság. Amikor
észrevehető a kérdésekben, hogy nem egy vallásos
eszmerendszerről van szó, hanem rólam – ezáltal bármelyikünkről. A hitben élők – nem csak a lelkészek –
próbálnak úgy kapcsolódni a nem vallásos emberekhez, hogy meg tudják mutatni, át tudják adni Isten
közelségének melegségét, szeretetét. Olyan kapcsolatot szeretnének kialakítani, hogy merjenek az
életkérdéseikkel hozzájuk fordulni. Mitől függ ennek
sikere? Attól, hogy mennyire tudunk hitelesek lenni.
Visszatérve a számokra, úgy látom, hogy ez hullámzik, függ a gyülekezettől is és a körülöttünk lévő emberek élethelyzetétől is.
– Létezésünk egyik alapja a hitünk?
– Igen, de ezt az alapot a valláson kívül sok helyen
keresik az emberek, és sokan nem is így hívják. Csak
éreznek valamilyen hiányt anélkül, hogy egyáltalán
meg tudnák fogalmazni ezt saját maguk számára.
Sokaknak nincs is meg az ehhez kapcsolódó fogalmi készlete, ezáltal már itt elakadnak. Nyilván nem
az ő hibájuk ez, hiszen évtizedeken keresztül kimaradt sokak életéből az Istennel, hittel, lélekkel való
foglalkozás. Persze gyakran azoknak is nehéz, akik
valamely életszakaszukban már találkoztak vallási tapasztalatokkal (pl. jártak gyermekkorukban pár évig
hittanra).
– Miért ajánlod az Alphát?
– Mert nagyon közvetlen, jó hangulatú, őszinte légkörben tudunk olyan dolgokról beszélgetni,

amelyek hallatlan fontosak, de az élet sűrűjében
nemigen fordítunk időt. Az életünk lényegi kérdései kerülnek elő. Természetesen eközben tiszteljük
mindenkinek a szabadságát. Mindenki csak annyit
fed fel magából, amennyi neki komfortos. A tapasztalat viszont az, hogy ebben a felszabadult,
szeretetteljes légkörben bátran mernek kérdéseket feltenni a résztvevők, olykor nagyon provokatív kérdéseket is, s ilyenkor izgalmas beszélgetések alakulnak ki. Az Alpha egyik jelszava, hogy
életünk sok-sok órájából megéri tíz estét rászánni
arra, hogy megtudjuk, mi életünk értelme. Sok al
phás csoporttal dolgozva azt láttam, hogy tényleg
sokan vannak, akiket ez a sorozat segített abban,
hogy életüknek forrására, értelmére és céljára rátaláljanak. Szerintem erre megéri tíz jó hangulatú
estét rászánni. Persze vannak olyanok is, akik a tíz
este után azt mondják, hogy nekik másfelé vezet
az utuk. Értük hálásak vagyunk, hogy velünk voltak,
de szabadságukat tisztelve, szeretettel veszünk
tőlük búcsút. De tényleg vannak mindig jó páran,
akik megtalálják azt a kincset közöttük, amiért érdemes maradni, és tovább ismerkedni a hittel.
– Milyen segítséget ad a mindennapokhoz a hit,
Isten tanításai annak, aki nem áll meg a tíz hét után?
– Minden egyes hívő ember a saját válaszát tudja erre
megadni, én is csak a sajátomat tudom megosztani.
Milyen segítséget? Minden segítséget!
Igaz, a „segítség” szó kicsit azt a benyomást keltheti, mintha önmagamban gyenge lennék, elakadtam, szerencsétlen vagyok, segítségre van
szükségem. S ez persze olykor igaz is. De amikor
ügyesnek, rátermettnek, kompetensnek érzem
magam, akkor is nagyon sokat ad az Istenhez kapcsoló hit. Sem az öröm megélésében, sem a bánatban, nehézségben, nyomorúságban nem vagyok
egyedül. Ott van velem Jézus, az Isten. Az Ő tanításai pedig adnak egy keretrendszert, amelyben
el tudom helyezni az életemet. Van egy iránytűm,
egy térképem az élethez. Ez biztonságot ad. Isten
tenyerében van az életem. Így a bánat sem olyan
kétségbeejtő, az öröm pedig sokkal teljesebb Isten társaságában, az ő segítségével és áldásával
megélve.
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Indulj el egy úton…
Gyöngyösi Petra | Fotó: Juhász Luca

Igazából bármerre is vitte az élet, mindig dunaszentgyörgyinek tartotta magát, itt éltek, élnek a nagyszülei és a szülei is. Pedagógus családból származik, amelynek tagjai között van óvodapedagógus,
zongoratanár, történelem- és ének-zene tanár, kórusvezető, népművelő. Sebestyén nagypapáját pedig
nincs olyan ember, aki ne ismerte és szerette volna a faluban. Tulajdonképpen a családi hagyományok az
ő élete fonalát is körbeszövik. A jó példát követve a tudásátadás, a közösségépítés lehetősége számára
egy klub formájában adódott meg. Kákai Emesével beszélgettünk, aki a közelmúltban alapította meg a
dunaszentgyörgyi BabaMama Klubot.
– Honnan jött az ötlet a BabaMama Klub megalakítására?
– Ez az ötlet valamelyest egy
kényszerhelyzetben született meg
bennem. Az elmúlt nyáron – átmeneti jelleggel, a házfelújtás idejére – odaköltöztünk a nagyma-

mámhoz, és a két kicsi gyermekkel
úgymond egyedül voltam a négy
fal között. Természetesen ott volt
a Dédi, de ő leginkább abban tudott segíteni, hogy főzött ránk.
Mi megszoktuk azt Tolnán, hogy
közösségbe járunk, városi szinten

magától értetődik, hogy jóval több
lehetőség adódik, sokkal több
program közül lehet általában válogatni (pl. babaúszás, játszóház,
fejlesztőfoglalkozás, zenés foglalkozás, baba-mama klub stb.), akár
heti több napra való elfoglaltság is
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kínálkozik. E mellett volt némi jártasságom a klubvezetésben, mert
Tolnán a barátnőmmel átvettük az
ottani szervezését, amikor az előző
anyuka visszament dolgozni, majd
elment babázni. Az ott szerzett
tapasztalatot próbáltam kamatoztatni Dunaszentgyörgyön is. Arra
gondoltam, hogy itt is mehetnénk
közösségbe, találkozhatunk, gyerekek-anyukák egymással – ilyen
formában is. Több korombéli lányról tudtam, hogy ők is éppen kisgyermekes anyukák, de esetleg
még nem ismerik egymást, nem
járnak össze. Egy baba-mama klub
pedig nagyon jó lehetőséget biztosít arra, hogy ezek az anyukák
találkozzanak. Az első alkalommal
tartottunk egy bemutatkozást, ami
nagyon jól sikerült, és szerintem
kimondottan hasznos volt: többen
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„Jó látni azt így az elmúlt öt és
fél hónap távlatából, hogy ezek
a kezdetben még bimbózó kapcsolatok megerősödtek, és bátran állíthatom, hogy barátságok
is kialakultak mind a gyerekek,
mind az anyukák között. Számomra ez a legjobb hozadéka
az egész kezdeményezésnek,
én ennek örülök a legjobban.”

„Örvendetesnek
tartom
azt is, hogy egy-egy alkalommal a környékbeli településekről is csatlakoztak
hozzánk, akár azért, mert az
aznapi előadás témája felkeltette az anyukák érdeklődését, akár azért, mert a
közösségbe tartozás fontos
számukra.”

akkor döbbentek rá, hogy mégis ismerik a másikat, ha csak közvetetten is, például egy utcában
laknak, vagy a férjeik egy munkahelyen dolgoznak, vagy éppen a
nagyszüleik szomszédok.

– Az egyik nyári napon a gyerekekkel való séta közben tértünk
be a faluházba, ahol a teleházvezető jóvoltából sikerült rövid
időn belülre termet foglalni. Még
aznap este elkészítettem az első
plakátot, amit másnap közzé is
tettem helyi elektronikus információs felületeken. A harmadik
napon, szerdán elindult a klub,

– Hol, milyen időközönként és
melyik korcsoport részére szervezed a foglalkozásokat?
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Bemutatkozás
Két és fél éve lakik Tolnán a családjával. A párja, István informatikus,
két gyermekük van. Kislányuk, Villő 2 és fél éves, kisfiuk, Regő 8 hónapos. Emese 18 éves koráig szülőfalujában, Dunaszentgyörgyön élt,
majd az egyetemi évek alatt Szegeden. Néprajzos diplomája megszerzését követően kapott munkalehetőséget a Paksi Városi Múzeumban, ahol kislányuk születéséig, 2019-ig dolgozott. Idővel folytatta
tanulmányait, először a Debreceni Tudományegyetemen, ahol a néprajzos muzeológus mesterképzést végezte el, majd – szintén munka
mellett – a múzeumpedagógusi kiegészítő képzést Budapesten, az
ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karán.
Érdeklődése főként a népi kultúrára, a magyar hagyományokra irányul, de tanulmányai során és a tapasztalatai révén ez némileg árnyalódott. Napjainkban a rendezvényszervezés és főként a gyerekekkel
való foglalkozás, a társadalmi kapcsolatok építése, a tudásátadás az,
ami leginkább foglalkoztatja. Kötődése Dunaszentgyörgyhöz mindig
is megvolt, hiába került el messzire. Tanulmányai ideje alatti szakmai
gyakorlatait itt töltötte a szomszédban, majd itt helyezkedett el Pakson. Diplomamunkájának témája is szentgyörgyi vonatkozású: a helyi
népi építészetet foglalja magába.

azóta tartjuk a szerdai napot.
A dunaszentgyörgyi faluház kistermébe járunk, mindig 9.30-kor
kezdünk, átlagban 10 fő részvételével, és kb. egy-másfél órásak a foglalkozások. (Az ünnepek
alatt tartottunk egy kis szünetet,
hogy januárban megújult erővel
folytathassuk a közös „munkát”.)
Célcsoportunk határa a pocaklakóktól egészen a 3 éves korú
gyermekekig és anyukájukig terjed. Hogy minél több, a babákkal és kisgyerekekkel kapcsolatos témába betekintést nyerjünk,
rendszeresen hívok előadókat is.
A tervek szerint ezentúl maximum
minden második alkalomra, hogy
a szabad játékra is legyen bőven
lehetőségük a gyerekeknek.
Az első fél óra mindig kicsit komolyabb, visszafogottabb, utána
viszont már szépen feloldódnak
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a gyerekek. Mivel a kicsik megállás nélkül nyüzsögnek, ami
természetesen így van rendjén,
az előadóink többsége előre elkészített összefoglalóval érkezik,
amit az előadás végén szétoszt
az anyukák között. Így a lényeges
gondolatokat el tudják vinni magukkal haza, és ha érdekli őket a
téma, akkor alaposabban utána
tudnak nézni, amiben ez a vázlat
a segítségükre lehet.
– Mindig egy kedves kis képpel hívogató, az aktuális témát
is megjelölő plakáttal jelzed a
következő alkalmat. Mennyire
tartod fontosnak a klub népszerűsítését?

és most már a vizuális ingerekre
kell hatni. Próbálok azokba a kicsi buborékokba is olyan képeket rakni, amivel jól ki tudom fejezni az előadás témáját, amivel
foglalkozunk, az alkalom hívószavát. Ha a kép már megragadja a
szemet, utána talán elolvassák
az írást is a plakáton. Igyekszem
nem sokat írni, de azért mégis:
röviden, tömören a lényeget oda
kell tenni.
Emese számos, a babák és a kisgyermekek fejlődésével, életmódjával, életkori sajátosságaival, készségeivel, képességeivel
kapcsolatos témában szakavatott, kiváló előadót hívott már
a klubba. Ennek keretében a

„Látókörbővítésnek mondanám, hiszen én nem szeretnék papolni
senkinek, meg osztani az észt. Inkább csak felvillantani, hogy milyen
területei vannak a babás vagy kisgyerekes létnek. Mi az, amiről
nem beszélnek eleget, vagy amiről igazából alig hallunk, mert sem
a védőnőnél, sem a gyermekorvosnál nem kerül szóba. Maximum,
ha valaki végigpörgeti az internetet, akkor találkozhat vele egy-egy
poszt formájában, aztán vagy megragadja a figyelmét, vagy nem.
Ezek határterületek, és szeretném, ha ezekbe is kapnánk egy kis
betekintést, és ha valakit megragad a téma, úgyis elmerül benne
szabadon, önállóan is.”

– Igen, ezeket a plakátokat én
készítem, kiválasztottam egy alapot, és azt variálom. Mindig az
előző plakátról megtartom az
egyik fő színt, és utána a kísérőképhez illő másik színt választok.
Van egy háttér meg két buborék, amihez kapcsolódnak a figyelemfelkeltő képek. Egyszer a
buborék színe, másszor háttéré
változik. Fontosnak tartom a vizuális megjelenést, mert ugye a
szó elszáll, az írás megmarad, főleg a kép! Arról nem is beszélve,
hogy a mostani világban az emberek jóval kevesebbet olvasnak,

résztvevőknek volt alkalma megismerkedni a gyermekjógával,
az igény szerinti, falatkás hozzátáplálással, a lovas mozgásfejlesztéssel, a beszédfejlődéssel,
beszédfejlesztéssel, a babahordozási technikákkal, a gyermekkori tejérzékenységgel, a babapszichológia és a gyermekkori
személyiségfejlődés területeivel.
Egy kivétellel minden eddigi előadó személyes ismerőse, így a
kapcsolatfelvétel nem okozott
gondot, mivel azonban a többségük szintén kisgyermekes anyuka, némi szervezést azért igényelt
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a megfelelő időpont kiválasztása.
Volt több olyan szakértő is, akik
miután értesültek a klub megalakulásáról, rövidesen jelezték,
hogy szívesen gazdagítanák az
édesanyák ismereteinek tárházát
előadásaikkal. A mentális tudás
bővítése, illetve ismeretterjesztés céljából jó néhány felajánlás
van még Emese tarsolyában –
ahogy fogalmazott. Tehát az már
biztos, hogy az új évben sem lesznek híján az édesanyák – s a hallottak alapján megtanulva, majd
a gyakorlatban alkalmazva a babák sem – a színvonalas és érdekfeszítő előadásoknak. Lesz szó a
babmasszázsról, a kisbabák mozgásfejlődéséről, a gyanújelekről,
arról, hogy mikor érdemes vagy
kell fejleszteni, hogyan lehet átmozgatni a piciket, a szülés utáni
regenaráció kapcsán szóba fog
kerülni a torna, a hasizom visszaépítése, a kötődő nevelés, a pozitív fegyelmezés, a média hatása,
a gyermekétkezés, a dietetika, és
a többi, és a többi.
„Ezeket a témákat én találom ki,
persze mindig próbálom kérdezgetni a klubtagokat, hogy melyik
tetszett, melyik nem, miről szeretnének hallani a következő alkalmak során. Eddig mindig pozitív értékeléseket kaptam tőlük
az elhangzottak tekintetében.
Voltak nagyon népszerű témák:
a tejérzékenységgel kapcsolatos és a BLW-s előadások. Azokat nemcsak a helyiek hallgatták
meg, hanem több környékbeli is.
Aztán az is egyfajta visszajelzés,
hogy hányan jönnek a klubba.
Persze, sokszor előfordul az is,
hogy közbejön valami, ami a kisgyermekes családokban a maga
módján természetes, és akkor
nem tudnak részt venni a foglalkozáson” – meséli Emese.
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Autóvillanyosság
Váczi Gergő | Fotó: Magellán
Az autózás életünk szerves része. Az elektromos autózásról azonban ez még nem mondható el. Még.
Ugyanis itthon is egyre jobban terjed a nem belső égésű motorokkal szerelt autók használata. Magyarországon a tavalyi évhez képes 60%-kal nőtt az elektromos autók száma. Jelenleg mintegy 37 ezer
zöldrendszámos jármű közlekedik az utakon, amibe az elektromos és a plug in hibridautók tartoznak.
Rengeteg kérdés merül fel ezekkel az járművekkel kapcsolatban. Hol és hogyan lehet tölteni, mekkora
utat lehet megtenni velük, mennyi töltő van Magyarországon?
Nos, akkor jöjjenek a válaszok,
amelyek a belső égésű motorokkal
szerelt autótulajoknak is hasznosak
lehetnek, és persze remélhetőleg
informatív lesz a már e-autóban
ülő autóstársaknak is.
Mindezek előtt azonban azt fontos leszögezni, hogy ezekhez,
mármint az elektromos autóhoz
bizony kicsivel nagyobb tudatosság kell, mint hagyományos társaikhoz. Erre Balogh Szabolcs, az
MVM Mobility Kft. ügyvezetője

hívta fel a figyelmet. A cég több
mint hétszáz töltőt üzemeltet, sőt
egy olyan applikációt is kifejlesztett, amely nagyban segíti az autóst a töltők megtalálásában, így
az út megtervezésében. És akkor
el is érkeztünk a fent említett tudatossághoz. „Azt jelenti a tudatosság, hogy fontos, milyen az autó
töltöttsége és az akkumulátor állapota. Ha lehet, akkor hosszabb
útra érdemes feltöltött akkumulátorral elindulni. Ha nem feltöltött,

akkor még meg kell tervezni, de ez
nem nagy dolog, mert az applikációban lehet látni, hogy hol vannak
töltőoszlopok.” És itt jön képbe a
Mobility App, amely már szállítja,
azaz mutatja is a lehetőségeket.
„Ha „kizoomolok”, akkor lehet látni, hogy Budapest azért nagyon jól
el van látva töltőkkel, és a töltőikonok is mutatják azt, hogy a sárga
színű az a villámtöltőket jelöli, a
zöld pedig a váltóáramú töltőket.”
Az applikáció tehát abban is segít,
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hogy töltőhelyet találjunk a közelben vagy a kívánt útvonal mentén.
Sőt azt is mutatja, hogy foglalt-e
a kérdéses oszlop. „Mondjuk rámegyünk a szomszéd oszlopra,
senki nem tölt, és mutatja is, hogy
szabad mindkét csatlakozó, tehát
nem egy lutrit vagy szerencsejátékot látsz, hanem látom, hogy szabadok-e ezek az oszlopok, vagy
sem.”
Az országban egyébként mintegy 1500 nyilvános, engedélyes
töltőoszlop található, ebből körülbelül 700-at üzemeltet a Mobility.
Az applikáció valamennyi itthoni
és számos európai országban elérhető oszlopot mutatja. Tehát, ha
kedvünk tartja, akár egész Európát
beautózhatjuk szépen előre megtervezett úton. De akkor lépjünk
is a tettek mezejére, és ismerjük
meg elsőként a váltóáramú töltőoszlopot. Magyarországon és
Európában az AC-oszlopokon jellemzően saját kábellel kell tölteni.
„Csatlakoztatom az egyik végét a
töltőoszlopba, kinyitom a töltőnyílást, csatlakoztatom az autóba is.
Ekkor még nincs meg a kapcsolat,
csak a fizikai az autó és a töltőoszlop között. Úgynevezett készenléti állapotban van. Ezután már
csak vagy az applikációval, vagy
egy speciális kulccsal el kell indítani a töltést.” Ez a kis kulcs úgy
működik, mint egy bankkártya.
Érintésmentesen gyakorlatilag a
kártya közelítésével lehet indítani
a töltést, amit a töltőn lévő kijelző
kékre változott színe jelez. Megtörtént a kommunikáció. Ilyenkor
a rendszer a háttérben ellenőrzi a
felhasználót, hogy van-e fedezet a
kártyáján. Ha minden rendben, akkor ténylegesen elindulhat az autó
feltöltése.
Még természetesen lesz szó a
töltésről, sőt a gyorstöltőket is
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bemutatom, de először tisztázzunk
egy szintén fontos kérdést,
ami – mint megtudtam – elég
gyakran felmerül az elektromos
autót vásárolni tervezők körében.
Kell-e tartani attól, hogy ezeket
a kábeleket ellopják, hiszen
felügyelet nélkül történik maga
a töltés. Ha pedig a kábelnek
lába kél, bizony ottragadhatunk

a messzeségben. Nos, a válasz
– mily meglepő –, természetesen
nem. Nem kell tartanunk, hiszen
egy retesz rögzíti azt, mind az
autó, mind pedig a töltő részéről.
Ezt nemes egyszerűséggel le is
teszteltem. Hiába is rángattam
és erőltettem, a retesz tartott, a
kábel maradt, a töltés folyamatos
volt.

Ezzel a váltóáramú töltővel egyébként 3-4 óra alatt 100%-ra fel lehet tölteni az autót. Ez ideális, ha
otthon vagy a munkahelyünkön
töltjük. Viszont ha sietős a dolgunk, jönnek a villámtöltők. De a
gyorstöltők ismertetése előtt egy
igazi szupergéppel barátkoztam
össze, hiszen át akartam esni a
tűzkeresztségen. Kipróbálhattam
egy igazi elektromos erőgépet.
Indulás előtt az autó ülése szépen pozícióba áll. Az autó persze
nem az én testi adottságaimat térképezi fel, hanem Bródi Sándor, a
KIA Hungary Kft. elektromobilitási
menedzserének korábban beállított üléshelyzetét tárolta el. Indulás előtt kaptam egy kis technikai ismertetőt. Ebben az autóban
ugyanis nem a régi rendszer szerint vannak elhelyezve az akkumulátorok. „Alattunk van a padlóba
beépítve, és ennek köszönhetően
teljesen sík a padló. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az akkumulátor itt lakik a padlólemezben az
utascella alatt.” Amit egyébként
egy páncélszerkezet véd, tehát
egy baleset következtében sem
kell attól tartani, hogy esetleg
lángra lobban. Az indulás előtt
kamerák segítségével vizuális segítséget is kapunk, hogy biztosak
legyünk abban, senki nincs az autó
környezetében. „Van a hűtőrácsba
szerelve egy kamera, a két tükör
alatt van egy-egy kamera, és van
egy tolatókamera a csomagtartóajtóra szerelve, és gyakorlatilag kikeverünk ebből egy ilyen virtuális
madártávlati képet.”
Miután az alapinformációkat megkaptam, jöhetett az élvezeti rész,
maga a vezetés. Nekem, a még
„szűz” e-autósnak, elképesztően
furcsa volt a suhanó autó tapasztalása, de viszonylag gyorsan hozzá
is szoktam, és néhány perc múlva
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már nem is hiányzott a megszokott benzinmotor „berregő” hangja. Miután megvolt az élmény, jöhetett az információ a töltésről és
annak anyagi vonzatáról. „100 kilométerre vetített fogyasztása egy
ilyen autónak durván 16 és 24 kilowattóra között mozog, változik.”
Ez persze függ a sofőrtől, az időjárástól, és persze az autó méretétől.
A korábban bemutatott váltóáramú töltőnél van egy gyorsabb
megoldás, ha „üzemanyaggal”
akarjuk feltölteni a járművet. „Ez
az egyenáramú töltő. Ezzel sokkal
gyorsabban fogjuk tudni tölteni az
autót, ami gyakorlatban azt jelenti,
hogy a töltési idők le tudnak rövidülni akár 10-15 percre is.” Így akár
egy 400 km-es szakasz után, mindössze ennyi idő kell ahhoz, hogy
újabb 3-400 km-t autózhassunk.
Ehhez persze megfelelő autó és
töltőberendezés szükséges. És azt
is fontos tudni, hogy az akkumulátoroknak a legideálisabb a lassabb, váltóáramú töltés. De akkor
nézzük az árakat. „Ezzel a töltővel
a 100 kilométerre vetített költségünk körülbelül 2-2200 forint,
amit most az üzemanyagárakat figyelembevéve még mindig egy
kedvezőbb fogyasztás.” De azzal
még adós vagyok, hogy mekkora
a költsége a másik, váltóáramú töltésnek. „1500–2000 forint 100 kilométeren”.
Azt egyébként hozzá kell tenni,
hogy az otthoni töltés, megfelelő
átalakítóval még ennél is olcsóbb
lehet. Az elektromos autók térhódítása elkerülhetetlen. Szakértők
szerint egyértelműen ez a jövő, sőt
már tulajdonképpen a jelen, hiszen – hogy egy külföldi példával
zárjam a gondolatot – Norvégiában a tervek szerint 2025-től csak
és kizárólag elektromos meghajtású új autókat fognak értékesíteni.
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A Mi Hódunk!/Előszó
Vincze Bálint | Fotó: Vincze Bálint

2018. június 18-án készült a fenti kép. Miért fontos ez? Főleg úgy, hogy a túloldali egy ennél jóval korábbi
felvétel. Nos azért, mert ezt a pillanatot tekintem a mai napig is tartó, számomra nagyon izgalmas fotós
projekt kezdetének, melyről, reményeim szerint érdekes és informatív tartalommal és természetesen képekkel fűszerezve egy cikksorozattal mondom el a „Mi Hódunk!” fotózásának történeteit. Igen, már több
mint három éve komoly energiát fektettem bele egy olyan élőlény mindennapjainak tanulmányozásába és
látható mozgásának megörökítésébe, mely napjainkban igencsak megosztja a közvéleményt. Erről is, és
még sok másról olvashatnak az elkövetkező hónapokban. Még valami, mindkét képet az atomerőmű közvetlen közelében készítettem. Szinte minden felvétel a Paksi Atomerőmű Horgászegyesület tavain vagy
annak közelében készült. Ezért is „A Mi Hódunk!” a főcím.
Akkor vágjunk bele, vagy ha stílszerű akarok lenni, harapjunk rá. Igen, a hódot általánosságban úgy ismerik,
mint egy fafarigcsáló és döntögető, gátakat építő állat.
Sokan csak ennyit látnak. Folyó- és állóvizek partján sétálva nagyon kivételes szerencse kell ahhoz, hogy nappal bárki is megpillantsa. De kezdjük először azzal, ki-

ről is van szó. A világon két faja létezik, a kanadai és az
eurázsiai hód. A kanadai hódról gyerekkorom indiános
könyveiben olvastam. Jaj de régen volt! Az őslakosok
húsáért és bundájáért vadászták, életük egyik fontos
részeként tekintettek rá. Vallási kultúrájukban – mint az
őket körülvevő minden dolgot és jelenséget – mitikus
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tisztelet övezte. Ők még ismerték azt az aranyszabályt,
hogy csak annyit vegyél el a természettől, amennyire az
életed fenntartásához feltétlenül szükséged van. Jó-jó,
tisztában vagyok azzal, mit jelent az egy főre eső négyzetkilométer. De attól, hogy napjainkra ez a szám a töredékére esett, még lehetne önkontrollunk! A harmónia,
egészen addig tartott, amíg be nem tették lábukat az
új kontinensre európai hódító őseink. Hát igen! Nem
az arany volt az egyetlen dolog, mely felkeltette mohó
érdeklődésüket. Vittek (azaz hoztak) mindent, mint az
aduász! Ha csak a hódra koncentrálunk (végül is ez a
cikksorozat lényege), akkor nem a húsa, hanem a bundája volt az elsődleges célpont. Nemrégiben az Atomenergetikai Múzeummal készítettünk egy, a múzeum
You-Tube oldalán ma is megtekinthető ismeretterjesztő
sorozatot. Az „Állati jó fizika” egyik epizódjában Krizsán
Árpi „Fifikus Fizikus” kollegámmal arról is beszélgetünk,
miként képesek az emlősök, köztük a hód is éberen, aktív életet élve átvészelni a telet. Természetesen tudjuk,
hogy az emlősök nyári szőrzetüket levedlik, és egy jóval
sűrűbb, téli bundát növesztenek. Na de milyen sűrűt?
Hihetetlennek tűnhet, pedig tény, hogy a hód bundájának sűrűsége 12-23 ezer szőrszál egy négyzetcentiméteren. Minden tiszteletem azé, aki ezt megszámolta.
De mégsem a hód a csúcstartó. A vidrabunda sűrűsége
ennek duplája. Itt jön az érdekes része a dolognak. Kevés hódbundáról hallottam, igaz, látni azért láttam oroszorsági útjaim egyikén. Novovoronyezs közelében, a
zapovedniki nemzetközi hírű természetvédelmi központ
kiállítótermében. Erről egy külön részben részletesen
írok majd. A 18-19. század végére a hódállomány szinte nullára csökkent. Igen, szisztematikus hajtóvadászat
indult ellenük. Az angol Hudson & Company „áldásos”
tevékenységének köszönhetően, mely arra szakosodott,
hogy a Nagy-Tavakon kiépített kereskedelmi hálózatával, indián és kalandvágyó európai prémvadászok segítségével maradéktalanul kielégítse a kor európai urainak
divathóbortját. Micsoda?! Kásztor! Akarom mondani
kalap. Na neee! De! A kor nemezeléssel készített kalapdivatja a fő ok. Az európai rokonok az elsők voltak, akikre már a középkorban szemet vetettek őseink. Sőt! Ez az
az időszak a keresztény egyház történetben, midőn böjt
idején még a húsát is fogyasztották. Mert hogy? Mondván: a hód vízben él és úszik, ráadásul pikkelyes a farka. Ezért az egyik középkori pápa halnak nyílvánitotta.
Igaz, a hasukat igencsak kedvelő egyházfők és papok
sokáig nem élvezhették ezt a privilégiumot. Az áltudomány felett győzedelmeskedett a természettudomány.
Kedves hölgyeim, miután e sorokat olvasva az újsággal
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kezükben szaladnának párjukhoz, hogy szemükre vessék hajdani hiúsági és haspárti bűneiket, egy pillanatig
még, kérem, várjanak! Mi jut eszükbe elsőként, ha azt
mondom parfüm? Biztosra veszem, hogy nem a hód.
Pedig komoly összefüggés van köztük. Akarom mondani, csak volt, ahogy a férfiúi hiúságból eredő bűnös
divathóbort, úgy a hódpézsma parfümgyártási alapanyagkénti használata is már a múlté. Igaz, hogy több
neves parfümgyártó cég csak az utóbbi évtizedekben
2013 júniusában a dunai vízállás Paksnál 891 cm. A hatalmas víztömeg kimozdította éllőhelyeikről a közel két évtizede (1995) sikeresen hazánkba visszatelepített hódokat.
Új élőhelyeket keresve, napközben is vándoroltak. A Paksi
Atomerőmű hideg vizes csatornájának torkolatánál dolgozó kollégák hívtak fel, hogy azonnal menjek, mert egy vidra
úszkál föl-alá az uszadékfogó műtárgynál. A vidráról nehezen képzeltem el, hogy nappal „flangál” le-föl. Na lássuk,
irány az uszadékfogó, annak ellenére, hogy már egy előre
megbeszélt fotós túrára kellett volna indulnom dr. Kalotás
Zsolt barátomhoz. Felhívtam türelmét kérve, mondván, a
mecseki bánáti bazsarózsák még várhatnak kicsit. Hangján, melyen éreztem, kissé méltatlankodó volt a halasztás
miatt, és hitetlenkedő is a vidrát illetően, azért megértette
választásomat. A vízparton csaholva futkározott az ott dolgozók befogadott kutyája, jelezve, merre járhat a hívatlan
vendég. Nem kellett sokat várnom, hamarosan felbukkant.
Nagyon meglepődtem. Alig vártam, hogy találkozzam
nagyrabecsült barátommal, és megmutathassam neki a
felvételt. Mit ne mondjak, meglepődve, őszintén és elismerően gratulált. Természetesen némi pikírtséggel megjegyeztem: „Igazad volt, Zsolt, tényleg nem vidra!”
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Első találkozásunk meghatározó pillanata, Paks határában,
az Ürge-mezőn. Alig tizenöt éve járom a természetet, és
gyűjtöm a tapasztalatokat egy-egy faj fényképezésekor. Az
első években nagyon keveset tudtam, miként fényképezzek le egy ürgét. Napokon keresztül egy fekvő lessátorban
sok-sok órát vártam, abban a hiszemben, hogy így majd sikerül lefotózni a mező névadóját. Nagyon meleg volt odabent és kint is. Az ürgék ki sem mozdultak otthonukból. Az
évek során lassan kiismertem szokásaikat, és alkalmazkodva
napi ritmusukhoz kerestem fel őket. Eleinte persze a lelkes
amatőr elszántságával vártam a nagy találkozást. Végül csak
megtörtént. Igaz, szerintem fotóalanyom csak szánalomból
jött oda elém, és buksiját az avarba dugva, álcaruhát öltve
közölte velem, hogy van ürge az Ürge-mezőn. Na, ekkor
határoztam el, hogy egy darabig ő lesz a főszereplő a fényképezőgép memóriakártyáján.

Az oroszországi atomerőművek környezetét járva, Balakovóban készült a kép, mely egyben az utazásokról megjelent
album címlapfotója is lett. Minden egyes atomerőművet
befogadó város helyi fotósai, környezetügyi szakemberei
kalauzoltak. Amikor helyi vendéglátóm a Volga partjára
vitt, ahol az ott élő szteppei mormotákat mutatta meg,
nagyképűen kijelentettem, hogy előtérben a mormotával,
mögötte a közel négy kilométer széles Volga túlpartján
lévő atomerőmű kontúrjával szeretném elkészíteni a fotót.
Inkább nem írom le, mit gondolhatott rólam a vendéglátóm. Utólag belegondolva, én sem hittem igazán, hogy ez
sikerülhet. Néhány napig voltam csak ott. A hazautazás
előtti nap délutánján eszembe jutott, hogy jó lenne, ha az
ígért felvételt legalább megpróbálnám elkészíteni. Kértem,
vigyenek ki a helyszínre. Ha elkészül a kép, hívom őket.
Nem kellett sokat várniuk a hívásra. Hogyan sikerült? Én a
paksi és hardi ürgéknél szerzett tapasztalatokra és a hatalmas szerencsére fogom.

hagyott fel az állati eredetű pézsmát tartalmazó illatszerek gyártásával. A hódmirigyben körölbelül ötvenféle
vegyületetet azonosítottak eddig. A szintetikus anyagokkal helyetesített technológia sokat javított a fajok
fennmaradásán. Miként a divatipar is tette ezt a műszőrme bevezetésével. Azért hozzáteszem, ez sem fenékig
tejfel, lásd szeméthegyeink, óceáni műanyagszigeteink

mérhetetlen nagyságát. Nehéz dolga van a Földnek.
Nem kis kihívás embert hordani a hátán. Na de térjünk
vissza a tárgyra. Ott tartottunk, hogy majdnem kihaltak
a mi hódjaink, Óperencián innen és túl egyaránt. Szerencsére csak majdnem. Miért nem ragadott el a hév,
és 2013-ban miért nem vágtam bele, akarom mondani, haraptam rá a hódok fotózására? Nagyon egyszerű

A MI HÓDUNK
a magyarázat. Mert nálánál egy jóval kisebb rágcsálóval
voltam elfoglalva. Az „Ürgemese” albumot készítettem
éppen. Én az a fajta volnék, aki egyszerre csak egy dologra tud koncentrálni. Arra viszont nagyon! Persze nem
teljesen igaz ez sem, mert el-elkalandozok néha. Időközben bejártam Oroszországot, mely szintén egy szép
fejezet természetfotós történeteimben. Az elmúlt évek
nagy részében Németkér, Cseresznyés, Gemenc, Gyulaj erdeit jártam. Nyári napfordulók idején „szülőföldem
szép határát”, Báta, Bátaszék és környékét, ahol az óriás
énekeskabócák újjászületését vettem célba. 2018-ban
hirtelen változott a fő irány. Az erőmű horgásztavai, a
közeli Duna-part és néha-néha Gemenc hódjai felé fordultam. Miért? Arról majd a következő részben beszélek.
Lényeg, hogy három éve az eurázsiai hód (Castor fiber)
a sztármodell. A kanadai és az eurázsiai faj neve egyben előfordulási helyüket is jelöli. Bár ez nem teljesen
igaz. A visszatelepítésekbe némi hiba is csúszott. Európában van egy-két nagyobb kanadai hódpopuláció, ám
ezeket árgus szemekkel figyelik és felügyelik a szakemberek. Nem a biológiai keveredéstől félnek, az ugyanis
genetikailag lehetetlen. A kanadai hód agresszív termé-
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szetétől óvják meg a mi őshonos állományunkat. A kanadai valamivel nagyobb az eurázsiai hódnál, ez utóbbi felnőttkorára elérheti a 1,5 m-t, súlya 30 kg-is lehet.
Észrevették, hogy az idő múlásával fokozatosan nőtt az
általam fotózott rágcsálók mérete? A hódnál csak a vízidisznó, vagy más néven kapibara nagyobb rágcsáló,
mely Dél-Amerikában él, őt valószínű kihagyom. Maradok a „Mi Hódunk”-nál. A hódot nehéz kihozni a sodrából. Ha mégis sikerül valamivel felhergelni, akkor sem
támad torokra. A területére betolakodót vagy a kicsit rámenősebb fotóst vízre mért farokcsapásaival ijesztgeti,
illetve így figyelmezteti társait a veszélyre.
(folyt. köv.)

Ez a felvétel már több rangos természetfotós világversenyen is bekerült az utolsó vagy utolsó előtti szűkített válogatóba, hol magában, hol sorozat részeként. Tavaly évvégén a Franciaországi Montier-en-Der versenyen, 18 000
pályaműből a legjobb száz közé, a Történet kategória
három legjobbja egyikének jelölték. Büszke vagyok arra,
hogy a Kondor-tó hódjait világ körüli utazásra vihettem.
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Egy rendkívüli év margójára
Szabó Márta | Fotó: AEM
2022 sok szempontból egy emlékezetes évnek ígérkezik, számos kerek évforduló várja ugyanis, hogy a szokásos ünnepeken felül olyan jeles napokkal színesítse az előttünk álló tizenkét hónapot, amelyek az atomenergia békés célú felhasználásának jelentős eredményei, és amelyek a mindennapjaink szerves részei.
Az idén 10 éves, Európában páratlan Atomenergetikai Múzeum
(AEM) archívuma igen gazdag,
kuriózumnak számító fényképek
és videófelvételek, tárgyi emlékek egész tárháza található meg
a gyűjteményében. Így nem meglepő, hogy egy-egy, a hazai atomenergetika tekintetében jeles nap
kapcsán számos olyan emléket
tudunk megosztani például Facebook-követőinkkel is, amelyek
hathatósan elősegítik a szuper-

erőnknek számító bevonódásélmény megteremtését a személyes
emlékek, kapcsolódási pontok, a
rég elfeledett történetek felelevenítése által.
A legendás évfordulók, mérföldkövek tiszteletére ezért kialakítottunk a YouTube-csatornánkon
is egy platformot Időkapu néven,
amely lejátszási listán megtekinthető például Wigner Jenő paksi
látogatása 1983-ból, vagy épp az
első blokk indulásakor készült vi-

deófelvétel is. Ez utóbbi 2022-ben
különösen jelentős, hiszen december 28-án lesz 40 éve, hogy a hazai villamosenergia-ellátás kiemelkedő résztvevőjeként az országos
hálózatra csatlakozott az ország
egyetlen atomerőműve.
Ha szétnézünk a világban atomenergetika témakörben, ugyancsak egy jeles évfordulóra bukkanunk, hiszen ebben az évben lesz
80 éve, hogy a világ első atommáglyája elkészült. (1942. decem-
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Hogy idén se maradjunk a
„Marslakók” bölcsessége nélkül, a világhírű magyar–amerikai tudósainktól származó
gondolatokat is kerestünk az
évre, jelen esetben Kármán
Tódortól, aki azt vallotta, hogy
csak a tudás képes legyőzni
az erőszakot, Teller Edétől, aki
szerint a béke azon múlhat,
hogy mennyire erősek azok,
akik békét szeretnének. De
Wigner Jenőtől is idézünk, akinek jókívánsága a következőképp hangzott: „Magamnak és
mindannyiunknak azt kívánom,
hogy képesek legyünk azoknak
az elveknek megfelelően élni,
amelyeket akkor vallunk magunkénak, amikor erősek vagyunk, és amikor nem fenyeget
bennünket közvetlen veszély.”

ber 2-án Chicagóban ment végbe
először az első szabályozott láncreakció, amely tulajdonképpen
a mai atomerőművi reaktortartályokban lejátszódó folyamatok
prototípusa, előfutára volt.)
Ha még tágabb spektrumot választunk, és földrajzi vonatkozás-

ban tekintünk szét a Paksi Atomerőmű háza táján, akkor is kerek
számú évfordulóra bukkanunk,
hiszen idén már tíz éve annak,
hogy a Brinyó, a Dunaszentgyörgyi-láperdő természetvédelmi terület lett. (A Brinyó északi határa
és az atomerőmű kerítése között

alig 600 méter a távolság, ezért
szó szerint a Paksi Atomerőmű
szomszédjaként emlegetjük, és
amely szomszédság egyben ékes
bizonyítéka annak is, hogy az erőmű és a természeti kincsek milyen
tökéletesen megférnek egymás
mellett.)
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A próza nagyasszonya
Czibuláné Mayer Szilvia | Illusztráció: Czibuláné Mayer Szilvia
Egy debreceni hadikórházban 1917. október 5-én jött világra, miközben kulcscsontja eltört, majd véletlenül leforrázták, de a Jablonczay-lányok kemények voltak, amit
édesanyjától Szabó Magda is örökölt. A Kossuth- és számos más díjat elnyert költő, író, műfordító művei kivétel
nélkül őszinték. Nem akart, nem is tudott volna más lenni, bár a kor néha megkövetelte volna. Rajongásig szerette és mélységesen tisztelte szüleit, kiket regényeibe
is belecsempészett, gyermekkorának meghitt légköre és
a Dóczi Leánynevelő Intézet évei meghatározták életét.
Édesapja, Szabó Elek „tiszta lelkű”, művelt városi tanácsos volt, igen bölcs édesanyja, ki folyton mesélt otthon,
Jablonczay Lenke, tanított. A szülők tudatosan nevelték
szabadakaratú teremtéssé lányukat, hisz nekik annak idején ez nem adatott meg. Anyja érzelmeket, emberszeretetet, apja a latin nyelv és antik világ szeretetét „oltotta
belé”, melyekért mindvégig hálás maradt, és gyermekkori emlékei (Ókút – 1970, Für Elise – 2002) számos megírt
családi történetében köszönnek vissza. Létének alfája és
ómegája mindenkor a család, anyja révén jóval idősebb
féltestvére, Majthényi Béla is a legelőkelőbb helyet kapta
az írónő szívében.

„A nő erős, bátor, és ha felismeri a maga
küldetését, mindenre képes és alkalmas.”
Jablonczay Lenke
Latinul már kiskorában megtanították szülei – legtöbbször ezen a nyelven is veszekedett –, majd később németül, angolul, olaszul, franciául és spanyolul is perfekt
beszélt a tűzrőlpattant leány, aki igazi „nyakas kálvinista” gyermek volt. „Béla nem hagy bilin ülni, és éngem
verseket költni” – mondta bátyjának 3 évesen. Költőként
indult pályája, de a lángoló háború kettétörte azt. Félelmében az óvóhelyeken is írt, és Bárány Boldizsár is a fürdőszobában „született” bombázás közben. Nemes Nagy
Ágneshez hasonló tehetség volt, tanultak és olvastak
egymástól, kivel „nem barátnők, barátok voltak.” Szakdolgozatát a római szépségápolásról írta, mert vallotta,
hogy egy ápolt nő „írótarisznyájában”, helyesebben csinos kistáskájában is lapulhatnak könyvek, hisz ő maga is
rendkívül művelt, olvasott volt. Első vőlegényét azonban

nem érdekelték a versek, így e „szelíd szerelem elmúlt” a legendásan szép költőnő és vegyészmérnöke
között. Hódmezővásárhelyen tanított, mikor 1945-ben,
debreceni hazalátogatásakor találkozott a péknél volt
egyetemi kollégájával, aki átkiabált neki az úton, nem
akar-e Pestre jönni dolgozni –, de ő kinevette.

„A debreceni nagytemplomon az egyik torony az
anyám, a másik az apám.”
Ám mire hazaért a kenyérrel, „eldöntötte életét”. Szülei most is támogatták, s az imádott Debrecen vad telei és forró nyarai örökre boldog, de fájó messzeségbe
tűntek (Kiálts város!, A macskák szerdája). Budapest is
elvarázsolta, ahol a Vallás- és Közoktatási Minisztérium
munkatársa lett. 1947 júniusában Szobotka Tibort,
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az elismert írót szépséges macskaarca örökre megbabonázta. Önfeláldozóan támogatták és bíztatták
egymást, legendás szerelmük egész életükön át örök
szövetség maradt. Férje naplóját, melyet halála után
olvasott el, és egészített ki, Bánom is én címmel adták ki. Később az Újholdnál, a polgári hagyományokat
és értékrendet követő irodalmi folyóiratnál kezdhetett
dolgozni, de annak napjai már akkor meg voltak számláva. Leginkább férje bíztatta ekkor írásra.

„Ha szeretsz, elég kell, hogy legyen az, hogy én
vagyok az olvasód.” – Szobotka Tibor
1949-ben utolsó díjazottként – ám mindössze fél napra – kapta meg a Baumgarten-díjat, Bárány c. verseskötetéért, de még aznap visszavette a kultuszminiszter,
majd feloszlatták a szerkesztőséget is. És ha az író nem
alkothat, fuldoklik, mint akkor sokan mások is. E néma
időkben „ordítva” négy regényt is írt, mellette tanított,
fordított, lektorált férjével, hogy fenntartsák magukat.
1956 után sorra kiadták megpihent műveit, a Freskót
és az Őzet, amelyek egy boldogtalan magyar korban,
gigászian őszintén íródtak. 1958 után – hátrahagyva a
költészetet – végleg regény- és drámaíró lett, mert az
eltelt idő, mely igazságtalanul őt is lenémította, örök
változást hozott. Regényei, bár országos elismertséget
hoztak, az 1959-ben megkapott „baumgarteni” József
Attila-díjról boldogan, mégis keserűen nyilatkozott:
„Csak közben elmúlt az ifjúság” – suttogta.

„…számonkérő indulattal faggattam Istent, ha
arra teremtett, amit élnem kell, ugyan miért tette.
Ma már tudom, Isten a Freskó-val válaszolt.”
Az érett prózaírónak életeseményeiből nem volt nehéz merítenie, akár felmenőinek sorsát (Régimódi
történet, 1977), akár magánéletének történeteit elevenítették meg szereplői, mindig jelentős önéletrajzi
vonulatokkal bírtak (Für Elise, 2002). Vallotta, hogy
„térdre kell roskadni, földre nem”, és a Megmaradt
Szobotkának (2018) c. művében emléket is állított
elhunyt férjének és példás szerelmüknek. Könyvei,
melyeket számtalan nyelvre lefordítottak, leginkább
„magyarul szólnak”. Realista lélekrajzzal örök mementóként ábrázolt sorsokat, cseppet sem eseménytelen
drámái nem igazán diákművek (Szép fényes nap, 1975)
inkább kendőzetlen korrajz hétköznapi történetekbe
ágyazott hősökkel, kiknek jellemeitől ma is többek,
gazdagabbak leszünk.

39

„Az irodalom nem manikűrkészlet, az irodalom
kard […] harcos lettem, amikor író lettem, örülök,
hogy író lettem.”
Műveinek sora gyermekkorunktól halálunkig kísérhet,
a gyermek-, az ifjúsági és a felnőttirodalom is részesült
belőle. Abigél (1970) történetét Amerikában és Olaszországban is imádták, az Ajtó (1987), amelyet 40 nyelvre lefordítottak, példaértékűen őszintén szól az emberi
barátságról, ajtót nyitva a bizalom felé, a mély, emberi
kapcsolatok házában. Önihletésű regény – hisz Szabó
Magdának is volt egy Szeredás Emerence, szoros és
különös barátsága házvezetőjével, a nyers természetű
Juliska nénivel –, melyben számos jeles mellékszereplő mellett a feltétel nélküli szeretet a főszereplő. Műveit
rengeteg országban kiadták, egy részét megfilmesítették, színpadra vitték, számos hazai és nemzetközi díj
kísértében, utolsó éveiben még inkább keményen és
metszően őszintén írt mindenről, ami számomra Szabó
Magda legfőbb hagyatéka.

Valóban
Mi van fejünk felett?
Mi van? Micsoda jel?
A tavasz puha szája
csak sír, és nem felel,
és nem felel a nappal,
és nem felel az éj, –
de hallgat-e valóban,
aki csak nem beszél?
Szabó Magda
Egyszerű ember volt, kinek mindenkihez volt egy jó szava. Kedvencét, a köménymagos levest utolsó éveiben
Kerepesen keresztfia főzte neki, de ha úgy hozta a sors,
inkább nem evett, de ruháira és magára mindig adott e
legendás szépség, erős jellem. Nagybetűs nő volt, kinek
csipkekölteményei, legkedvesebb ruhái komoly jelentéssel bírtak számára. Igen termékeny szerzőnk, lüktető szívvel, tele érzelemmel, ki a sok „előhalál” után 90 évesen,
2007. november 19-én stílszerűen búcsúzott az élettől,
és olvasás közben hunyta le örökre szemeit. Mennyi mindent írthatott volna még nekünk, de jó lenne megtalálni
egy fiókban a megígért Für Elise második részét, amelynek pótolhatatlan hiánya óriási űr a magyar és a világirodalomban egyaránt.
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Amikor az integráció
megvalósul
Susán Janka | Fotó: László-Boglári Orsolya
Petrik Annamáriával beszélgetek, a Termelési Alrendszer Működésfejlesztés (TAMF) Kiemelt Projekt Rendszerintegrációs munkacsoport csoportvezetőjével az Asset Suite (AS) rendszerhez kapcsolódó integrációról,
az IT-rendszerek közötti kommunikáció és a szinkronba helyezett adatok szemszögéből. Beszélgetőpartnerem izgalmas részletekbe enged bepillantani munkájából. Átélhetjük, milyen az, amikor a gyakorlatban
megvalósul egy integráció a teszt sikeres lefutásával.
– Mióta veszel részt a projektben?
– Az Informatikai Csoportnál dolgozom, de jelenleg a TAMF-projektre vagyok delegálva. Mielőtt kismama lettem, már dolgoztam együtt
Czibula Mihály projektvezetővel, és
amikor megtudta, hogy jövök vis�sza, megkeresett 2019 tavaszán. Akkor még csak egy külsős alvállalkozó dolgozott a rendszerintegrációs
munkacsoportban, engem bíztak
meg a csoport vezetésével.
– Milyen végzettséged és munkatapasztalatod van?
– Mérnök informatikus vagyok,
és mérnöktanár. Tanítottam három
évet a Paksi Vak Bottyán Gimnáziumban, utána az MVM Informatika Zrt.-hez kerültem szintén három
évre, mint service desk szakértő.
Örülök, hogy ebből az időszakból
a mai napig sok jó szakmai kapcsolatom megmaradt az MVMI-s kollégákkal. Az atomerőmű Informatikai
Csoportjánál változáskezelési szakértőként folytattam, az informatikai
fejlesztéseket támogattam. Az egyik
legjelentősebb volt ezek közül az
üzemidő-hosszabbítási projekt.
– Mutasd be, légy szíves, a rendszerintegrációs munkacsoportodat!
– Az atomerőmű oldaláról a személyi adatcsoportokban érintett

szatelitek és a Rendész program
törzsszámátállás
vonatkozásában
bekapcsolódott a munkacsoportba
Kerekesné Kajári Tünde, és két külsős
kollégával dolgozunk együtt: Katona
Andrea a dozimetriáért és az e-rendszerekért, míg Horváth Viktor az SAPintegrációért felel. Az összes többi
integrációs igény hozzám tartozik.
– Hogyan dolgoztok együtt? Milyen munkamódszerrel?
– A projekten mátrix szervezet
épült fel, sokan dolgozunk egymással egy-egy feladat során. Mivel integrációról van szó, több területet,
kollégát szólítunk meg.
Minden integráció egyedi, mindegyiknél picit változik a munkamódszer, alkalmazkodnunk kell.
Előfordul olyan, hogy szinte minden
megbeszélésen, lépésben részt veszünk, „fogjuk a kezét” az üzletnek,
az alvállalkozónak és a fejlesztőnek
is. De olyan is, hogy a feladat megbeszélése után szinte önállóan elvégzik azokat, csak státuszolnunk
kell. Nem tudunk egy sablont rájuk húzni, változik az integrációban
részt vevő partnerek száma is.
A projektben a rendszerintegrációs
munkát azzal kezdtük, hogy felmértük a projekt előtti állapotot, azt,
hogy mely rendszerek kapcsolód-

nak az AS6-hoz. Minden alkalmazást megvizsgáltunk, hogy milyen
adatot kap/ad az AS-ből vagy a
replikátumból, készítettünk egy integrációs térképet. Ezután kezdtünk
el foglalkozni az üzleti oldal igényeivel. Egyeztettük, hogy a meglévő
kapcsolatra szükség lesz-e a jövőben. Ha igen, felmerül-e változtatási
igény. Az SAP-hoz kapcsolódva sok,
eddig nem létező integrációt kellett
megtervezni. A kezdeti térképünk
átalakult a jövőképünkké.
A projektben azt a módszertant követjük, hogy az egyes rendszerek
funkciógazdáinak meg kell ismernie
a hozzájuk tartozó rendszert, nem
elég az igényt megfogalmazniuk
– ami néha még önmagában is nehéz –, hanem nekik kell pontosan
specifikálniuk. Ehhez sok esetben
akár a fejlesztőkkel kell együtt dolgozniuk és tesztelniük is.
– Lehet csoportosítani az integrációs igényeket?
– Valamilyen
szinten
igen.
Az egyik nagy halmaz az SAP-hoz
köthető igények, amelyek között
vannak már korábban is meglévők, és most kialakításra kerülők a
készletgazdálkodás kapcsán. A dozimetriai igények, és a replikátumra ülő kisebb-nagyobb alkalmazá-
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sok, amelyek onnan kapnak adatot.
Az APEX alkalmazások, amelyek új
igényként jelentek meg. Természetesen vannak az AS-hez közvetlenül kapcsolódó integrációk is, amik
szintén nagyon fontosak, és meg
kell említenem az elektronikus dokumentumtár integrációját is.
– A dozimetriához milyen változások fognak kapcsolódni?

– Minden AS-hez kapcsolódó
rendszernek van ESA-kapcsolata?
– Néhány kivételével, ahol egyszerű, közvetlen adatátvitelről van szó.
– Mi a legnagyobb kihívásotok az
integrációban?
– Az, hogy nem tudunk sablonszerűen integrációt megvalósítani, mert szinte mindegyik egyedi.
Emellett sokszereplősek, és ezek

– Az egyik legfontosabb és egyben legbonyolultabb integrációnk.
Ide tartozik minden dozimetriai engedély kiadása, attól kezdve, hogy
ki tud belépni a primer körbe. A folyamatban nagyon sok elágazás van,
amelyeket tesztelni szükséges. Sokféle adatot kezelnie is kell, például a
képzési, a sugárkvóta vagy a beléptetéssel kapcsolatos adatokat. Funkcionálisan nagy változás nincsen
benne, a meglévő rendszert kell áttennünk az újba.
– Mi az integrációban a legnagyobb változás?
– Sok újdonság közül az MVMI
által lefejlesztett ESA-keretrendszert emelném ki, ami körbefogja
az AS-t azzal a céllal, hogy összekösse a kapcsolódó rendszereket az
AS9-cel.

szervezése nagy kihívást jelent.
Ha vesszük például az SAP-t, minimum négy szereplőt kell bevonni az
IT-fejlesztésbe, és akkor az üzleti oldalról még nem is beszéltünk. Egy
feladat megoldása sokakon múlik,
sok szervezést igényel.
– Az online működéssel ez kön�nyebb feladatot jelent, vagy nehezebbet?
– Munkaszervezés szempontjából
egyszerűbb az online tér. A személyes találkozások viszont nagyon
hiányoznak. Azt gondolom, hogy
igazán közösségi ember vagyok,
szociális érzékenységgel. Hiányoznak azok a rövid találkozások, amelyek picit hozzá tudnak tenni az online tér formális kapcsolataihoz.
– Nőként hogyan érzed magad az
informatika területén?
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– Egy ilyen szervezői feladathoz jól
illik a női látásmódom, érzékenységem. Hasonlít egy kicsit a családi
élet, a programok szervezéséhez.
Fontos benne a megfelelő kommunikáció. Az eddigi pozitív visszajelzések alapján úgy tapasztalom, el is
fogadnak.
– Milyen érzés, amikor megvalósul
egy integráció?
– Majdnem meghatódtam az
első sikeres páros teszten, amikor
a valóságban átmentek az adatok.
Ennek az a lényege, hogy A rendszerből átmenjen az adat B-be, lehetnek közben köztes rendszerek
is, ebben még külföldi fejlesztők is
részt vettek. Elindítottuk az adatot
a kapcsolódó rendszerből, és minden kolléga folyamatosan jelezte,
ha megérkezett az ő rendszerébe,
és küldte tovább. Persze szükség
volt apró javításokra a programkódokban, de végül az AS9 fejlesztői
régiójába is megérkezett. Nekem ez
óriási sikerélmény volt.
– Miért szeretsz a projektben dolgozni?
– Úgy érzem, szép feladat és izgalmas is egyben. Sokat tanultam
a munka során, és még fogok is.
Olyan szerencsés helyzetben vagyok, hogy jó szakemberek vesznek körbe, és ha ez így megvan,
akkor működik. Alkotunk, sokszor
szinte a semmiből, megszervezem
a lépéseket, összekötöm a résztvevőket. Tudom, hogy kiket kell
megszólítani. Tudom, hogy esetleg
mi hiányzik még a képből, ha nem,
akkor megkérdezem. Ez a projekt
arról szól, hogy találjuk ki, mit szeretnénk, utána pedig vannak kiváló
programozók, akik ezt meg tudják
valósítani. A projekt elején megijedtem az óriási feladattól, de elkezdtük apró lépésekre bontani, és
ezekből szépen összeáll az elképzelt „várunk”.
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A rajt előtt sosem
bizonytalanodnak el
Paks II. Zrt. | Fotó: stock.adobe.com, Retkes Tamás, Paks II. Zrt.
Egy atomerőmű építése olyan, akár a hosszútávfutás: tudni kell, milyen távot fogunk megtenni, és hogy
ehhez mennyi energiára van szükség – ezzel a hasonlattal élt a Paks II. Zrt. társasági lapjának egyik
számában Horváth Miklós Ferenc vezérigazgató-helyettes, engedélyezési és felügyeleti igazgató. Talán nem véletlen, hogy a Paks II. csapatában sokan szeretik civil életükben is a komoly kihívást jelentő
távokat. A teljesítménysport szépségeiről Mátyás Kristóf, Frohmann Tamás és Marosi Patrik beszélt az
Atomerőmű magazinnak.

ATOMERŐMŰVET ÉPÍTÜNK
Mátyás Kristóf
A Paks II. csapatának oszlopos tagja
volt 2021-ben mind az Ultrabalatonon, mind az iparági futóversenyen
Mátyás Kristóf. – Gyerekkoromban
utáltam futni – jegyezte meg a Paks
II. Zrt. tűzvédelmi szakértőként dolgozó, Szekszárdon élő munkatársa.
Sőt, fokozva a meglepetést, azt is
elárulta, hogy azért kezdett triatlonozni, mert egyenként mindhárom
sportban gyenge volt.
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kerékpározás, 42,2 km futás). Úgy
gondolja, rövidtávon nem termett
volna számára babér, hosszútávon
viszont az ember már elsősorban
nem másokkal, hanem önmagával
száll versenybe, és a saját határait
feszegeti. Mivel a kerékpározás nagyon sok időt és pénzt emésztett
fel, így napjainkban már csak a futásra koncentrál. Ott viszont nem
kispályás, hiszen már kétszer teljesítette a Korinthosz ultrafutás 80 kmes távját és kitűzte a következő célt

szerint éppen ezért nem is a fizikum
a legfontosabb, hiszen fejben kell
ott lenni. A hosszútávfutás szerinte
remek alkalom a befelé fordulásra,
éppen ezért mondják az ultrafutók,
hogy ilyenkor lemeztelenedik a lelkük. Neki még azért is örömet jelentenek a hosszú futások, mert – ha
erre lehetőség van – felesége kíséri
kerékpáron, és frissíti.
Azt is elmondta, hogy sohasem áll
túlzott magabiztossággal a startvonalhoz, megtanulta tisztelni a távot.

is: a 100 km-es Szederkény–Bóly közösségi futást. – Aki lefutotta a 80
km-t, egyáltalán nem biztos, hogy le
tud százat, sőt az sem biztos, hogy
teljesíteni tudja újra a nyolcvanat –
jegyezte meg. Nagyon sok mindenre kell figyelni, reagálni, éppen ezért
a felkészülés roppant fontos. Kristóf

– Célba érni szenzációs, libabőrös
érzés. Jó ideig kitart a katarzis, de
utána üresség keletkezik, ami egészen a következő nevezésig tart –
vallja. Azt is elárulta, hogy büszkén
viselte a Paks II.-es mezt a Korinthoszon, az Ultrabalatonon és az iparági futóversenyen is.

Mátyás Kristóf

Általános iskolás korától kilenc éven
át versenyszerűen kajakozott, az ehhez társuló kiegészítő edzéseken
barátkozott meg a futással, majd a
már említett okból egyetemistaként
a triatlon lett a sportja, s három egymást követő évben teljesítette az
ironman távot (3,8 km futás, 180 km
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Frohmann Tamás
– Soha nem álltam még úgy a rajtnál, hogy ne éreztem volna, hogy
lehetett volna többet, jobban készülni – fogalmazott Frohmann
Tamás. Nemcsak az ironmanversenyeken, kerékpáros maratonokon
vállalkozik nagy teljesítményekre,
betanuló szimulátorinstruktorként
hasonló kihívások, élethosszig tartó tanulás vár rá, amire – mint elárulta – a szakmai érdeklődésen túl
valóban az inspirálta, hogy szereti
a kihívásokat. Egy ilyen lesz szeptemberben, amikor társaival együtt
28 hónapra Oroszországba utazik,
hogy ott folytassa a betanulást.
A sportra visszatérve elmondta,
hogy 5-6 éves kora óta élete fontos
eleme a mozgás. Úszott, focizott,
majd tizenegynéhány éven át karatézott, még korosztályos magyar

Frohmann Tamás

bajnoki címet is nyert éppen Pakson, az ASE-csarnokban. 4-5 szezonnyi
motorcsónak-versenyzés
következett, majd olyan, mindenki
számára elérhető mozgásformákat
választott, mint a futás, úszás, kerékpározás. – Biciklizgettem, biciklizgettem, és szépen, észrevétlenül
kiszélesedett a horizont – jegyezte
meg. Ez esetében alkalmanként
akár 280 km-t is jelent… – Egy
olyan hobbibiciklistának, mint én,
az év csúcspontja egy országúti
maraton az Alpokban vagy az Ötztaler a maga közel 240 km-ével,
5500 méter szintkülönbségével
– tette hozzá. Egy-egy ilyen nagy
versenyre októbertől augusztusig
készül, a szeptember – szavai szerint – a wellness-sport ideje, azaz
akkor azt és annyit edz csak, amihez kedve van. Egyébként pedig
a kívánt cél eléréséhez tudatosan

kell készülni, az erő-, gyorsaság-,
állóképesség-fejlesztő tréningeket dobálva egy virtuális perselybe, hogy aztán ott álljon a startvonalnál, és felnyissa, megnézze,
mire elég, ami benne van. Tamás
számára a verseny ünnep, megkoronázza az éves kemény munkát,
ami egy ironmanverseny esetében
2000 km feletti futást, 250-300 km
úszást, 7-8000 két keréken megtett kilométert jelent. A versenyeken soha nem másokkal rivalizál,
hanem a saját kitűzött célját tartja
szem előtt, és mindig boldogan ér
célba, ha sikerül elérni. Véleménye
szerint egy hosszú távú projektben – legyen az maratonra való
felkészülés vagy erőműépítés – az
differenciál a versenyzők között,
hogy ki tud úrrá lenni úgy a nehézségeken, hogy közben a fókusza a
célon marad.

ATOMERŐMŰVET ÉPÍTÜNK
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Marosi Patrik
A szintén betanuló szimulátorinstruktorként dolgozó Marosi Patrik
lábában is van már néhány ezer
kilométer annak ellenére, hogy
csupán 28 esztendős. Bár Budapest–Paks között ingázik, hetente
legalább 9-10 órát edz. Úgy gondolja, hogy a sport nagyon fontos, mert leköti az ember felesleges energiáit, társaságot ad, és
jó érzés készülni mindig valamire.
A versenyeket élvezi, a célba érés
számára mindig eufórikus érzés,
ezért rajthoz állni nem okoz számára nehézséget. Kihívást inkább
a rendszeres felkészülés jelent.
Annak érdekében, hogy ennek is
megmaradjon az „élvezeti értéke”,
Patrik szerint nem szabad csak erre
koncentrálni, kell időt szánni barátokra, más elfoglaltságokra is.
Csupán hét éve, hogy felhúzta
először a futócipőt, s félig-meddig „brahiból” elköteleződött a
hosszútávok mellett. – Nyár közepén kitaláltuk egy ismerősömmel,
hogy le kellene futni a Budapest
Maratont. Jó ötletnek tűnt, kicsit
reménytelennek is – idézte fel nevetve. Csupán három hónapjuk
volt a felkészülésre, de a korábbi sportmúlt – Patrik éveken át
cselgáncsozott – jó alapot adott.
Ha már beneveztek, természetesen rajthoz is álltak, „nyilván nem
sok elvárással”. Azóta 10-12 maratont teljesített, illetve triatlonversenyeken vett részt. Azt mondta,
ha valaki lefutja néhányszor a 42
km-t, utána vagy elkezd ultrázni,
vagy triatlonra vált. Ő azért választotta az utóbbit, mert érdekesebbnek ígérkezett a triatlon, mint
egy maraton után még ugyanan�nyit futni.
Általában évente egy ironmant és
legalább egy, néha kettő külföldi

Marosi Patrik

nagyvárosban rendezett maratoni
futóversenyt ütemez be. – Jó okot
ad utazni, és jó kicsit megismerni a
világot a maratonokon keresztül –
indokolta. A legnagyobb rendezvény a párizsi volt, de megfordult
már Máltán, Bécsben, Barcelonában, Firenzében, Madridban is.

Tervezi, hogy teljesíti a világ TOP6
maratonját magába foglaló sorozatot, de addig is szorgalmasan
gyarapítja egyéb alkalmakon is a
megtett kilométereket, a nyáron
például kollégájával, Frohmann
Tamással Franciaországba készülnek a La Marmotte maratonra.
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Indulás, 2022!
RHK Kft. | Fotó: RHK Kft.
Ismét eltelt egy év, amely számos kihívás elé állított mindannyiunkat. Méltán gondolhatjuk akképpen,
hogy a járvány tulajdonképpen egy igen komoly figyelmeztetés arra, hogy átértékeljük az életünket,
alakítsunk gondolkodásmódunkon.
„A személyes létünkön túlmutatóan a Radioaktív Hulladékokat
Kezelő Kft. életét tekintve is jónéhány új döntést kényszerített
ki a pandémia, melyek helyessége beigazolódott, hiszen extrém
súlyos lefolyású megbetegedés
nem történt társaságunknál. Bevezettünk számos egészségügyi
óvintézkedést, illetve fertőtlenítő
anyagokat rendszeresítettünk és
alkalmaztunk, valamint az oltakozási kedv is kimagasló volt. Az elő-

írások megtartása, a különleges
helyzet kezelése munkatársaim részéről példaértékűnek mondható.
Kiemelendő, hogy a nukleáris biztonság és az üzemeltetés feltételeinek és korlátainak megtartása,
az üzemeltetési, beruházási, karbantartási, tervezési, gazdasági,
biztonsági és kommunikációs feladatok végrehajtása zökkenőmentesen zajlott” – mutatott rá dr. Kereki Ferenc, az RHK Kft. ügyvezető
igazgatója.

A cég életében tulajdonképpen az
a jó hír, ha nincs hír, tehát ha normál üzemvitel folyik a három telephelyen, valamint a kutatási helyszínen. Az alábbiakban a 2021-es
év nagyobb projektjeit vesszük
számba a teljesség igénye nélkül,
illetőleg kitekintünk az új, 2022-es
esztendő várható feladataira.
A Kiégett Kazetták Átmenti Tárolójával (KKÁT) kapcsolatban elmondható, miszerint jelenleg 10 207
kiégett üzemanyag-kazettát tárol-
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nak a létesítményben. 2021-ben
360 db volt a terv a beszállítást
tekintve. Az első három betárolás
sikeresen befejeződött, az azokat
követő safeguards ellenőrzések
(Európai Atomenergia-közösség –
EURATOM, Nemzetközi Atomenergia-ügynökség – NAÜ, Országos
Atomenergia Hivatal – OAH közreműködésével) megtörténtek, amelyek során a hatóság eltérést nem
állapított meg. A 4. blokki betárolás folyamán a dugóemelő berendezés működése során tapasztalt
rendellenesség miatt a szeptemberre tervezett 2. blokki betárolás
90 kazettáját átütemezték a jövő
évre. Az éves karbantartáshoz
kapcsolódóan a kitűzött feladatok megvalósultak, illetőleg megkezdték a CMMS- (karbantartást
támogató) szoftver használatát is.
A 17-22. kamrákban a kijelölt csőcsoportok szivárgás-ellenőrzését a
munkaprogram alapján elvégezték,
az adatok értékelése megtörtént.
2022-ben 360 db kazetta betárolását tervezik. A karbantartási munkákat 2 ciklusban kívánják elvégezni,
illetve a fent említett CMMS-szoftver módosított verzióját szándékozzák még tesztelni. A jelenleg
tervezés alatt lévő átalakítási, felújítási munkák végrehajtását megkezdik, úgymint a monitoringrendszer
rekonstrukcióját és a 1-3. kamra
kürtő acélszerkezetének felújítását.
Annak érdekében, hogy az atomerőmű kiégett kazettáinak átmeneti tárolását biztosítani tudják,
folyamatban van a KKÁT bővítése,
amely 2020-ban kezdődött egy új
négykamrás tárolómodul létesítésével. Eddig 6 modul épült meg
változó kamraszámmal, a tárolókapacitás összesen 11 416 db kiégett fűtőelem átmeneti tárolását
biztosítja. Az atomerőmű üzemidő-hosszabbítása miatt a jelenle-

gi építési fázisnál már a tárolócsőkiosztás sűrűsége 527 tárolócső-/
kamrakapacitásról 703 db tárolócső/kamrára növekszik, változatlan
kamraméretek mellett. Így a jelenlegi bővítéssel az elhelyezhető ka-

Dr. Kereki Ferenc

zetták száma további 2812 darabbal növekszik. Ezzel a fejlesztéssel
nemcsak helyet, hanem jelentős
költséget is megtakarítanak. A beruházás várható befejezése 2024.
A nagy aktivitású radioaktív hulladékok végleges elhelyezésére
szolgáló mélységi geológiai tároló telephelyének kiválasztása és
kutatása több évtizedes, fázisokra
tagolódó feladat. Egy geológiai
tároló megfelelőségét csak mélyfúrásokkal és az azokban végzett
helyszíni vizsgálatokkal lehet bizonyítani. A 2021. év legfontosabb
eseménye, hogy a 2020 októberében megkezdett 3 új kutatófúrás
(Boda és Bükkösd közelében) kivitelezése 2021 szeptemberében
befejeződött. Összesen több mint
3000 m fúrólyukat mélyítettek, ebből mintegy 2250 m-t fúrómaggal,
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ami lehetővé teszi a kiemelt kőzetanyag többcélú laboratóriumi vizsgálatát. A fúrólyukakban helyszíni
geofizikai, geotechnikai és vízföldtani mérések történtek, és összesen 8 db mélységi vízmintát gyűjtöttek. Ezek közül jó pár igen idős
vízkort adott, a csapadék 40 000
évnél régebbi beszivárgására utalnak az adatok. A terület barlangjaiból, a mészkő üregeiből gyűjtött
üledék- és cseppkőminták korának meghatározásával, valamint
az előkerült ősmaradványok vizsgálatával rekonstruálják a hegység domborzatának alakulását.
2021 tavaszán a bükkösdi mészkőbányából egy sztyeppei mamut
260 000 évnél idősebb maradványai kerültek elő. Ez a lelet szintén
segíti a hegység hosszú távú felszínfejlődésének értékelését.
2022-ben benyújtják az OAH-hoz a
2022–2025 közötti időszak kutatási
programját, amelyben új kutatófúrások mélyítésének, valamint a
térség szeizmikus átvilágításának
engedélyezését kérik. A nagy felbontású szeizmikus mérésekre várhatóan 2022 őszén kerül sor.
A Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) technológiai épületében 1701, a felszín alatti tárolóban
537 db konténerben 4833 hordót
tárolnak. A telephelyen lévő ös�szes hordó mennyisége 6534 db.
2020. július 20-án az RHK Kft. a
„Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) üzemeltetési engedély iránti kérelme”
tárgyában üzemeltetési engedélykérelmet nyújtott be a hatósághoz, az intézményi eredetű radioaktív hulladékok egy részének
NRHT-ba történő átszállítása és
ott tervezett végleges elhelyezése
okán. Az építési engedélyt 2021
első félévében kiadták, jelenleg a
kiviteli tervek véglegesítése zajlik.
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Az I-K2 tárolókamra készen áll az
újfajta, ún. kompakt hulladékcsomagok fogadására. A kamrában
történő elhelyezési folyamatok támogatásához az eljárások és technológiai folyamatok kidolgozása
megtörtént, a szükséges gépek,
berendezések rendelkezésre állnak. Az NRHT IBF (Időszakos biztonsági felülvizsgálat) az elmúlt 12
évet átölelő értékelő dokumentációjának összeállítása szintén
2021-ben zajlott. A több szervezeti egység munkája eredményeként összeállított anyag megküldése az OAH részére megvalósult.
A beruházási tevékenységeket
érintően az I-K3 tárolókamrában
kialakítandó vasbeton medence
szerkezetépítési munkáira vonatkozó szerződés 2021 harmadik
negyedévében lezárult. A radiológiai kibocsátás- és környezetellenőrzések végrehajtása során
mind a folyékony, mind a légnemű
kibocsátás mintázásra és mérésre került az éves ütemterv szerint.
Az így nyert vizsgálati eredményeket tekintve a telephely környezetében mesterséges, a tárolótól
(beszállított hulladékból) származó radioaktív anyag jelenléte nem
volt kimutatható.
Előreláthatólag 2022 második negyedévében megindul a kompakt
hulladékcsomagok beszállítása az
MVM PA Zrt. telephelyéről. Folytatódnak ez engedélyeztetési eljárások az intézményi eredetű radioaktív hulladékok egy részének
NRHT-ba történő átszállítása és
ott tervezett végleges elhelyezése okán. A benyújtott üzemeltetési engedély kiadása 2022 első
negyedévében várható. Az I-K2
tárolókamrában a hulladékbetárolási technológiát kiszolgáló eszközök, gépek további fejlesztése
valószínűsíthető, melyek célja az

üzemeltetés biztonságának fejlesztése. Folytatódnak az I-K3 tárolókamrájába tervezett vasbeton
medence és a kiszolgáló technológiai rendszerek bővítési, átalakítási
munkái is.
A Radioaktívhulladék-feldolgozó
és -tároló (RHFT) 2021-ben ös�szesen 35 alkalommal vett át intézményi radioaktív hulladékot,
a szállítást minden esetben a
telephely személyzete végezte.
A beszállított hulladékmennyiség
216 db zárt sugárforrás, valamint
1,67 tonna tömegű, 3,51 m³ össztérfogatú radioaktív hulladék volt,

összesen 6,74 TBq aktivitással.
Szintén tavaly összesen 194 db
sugárforrás került feldolgozásra 7
db gyűjtőtokba történő lezárással,
amelyek az átmeneti tárolóban
levő csőkutakba lettek elhelyezve. A biztonságnövelő programmal kapcsolatban 2021-ben, ami
a Sugárvédelmi ellenőrzőrendszer
berendezéseinek beszerzését és a
meglevő KVP- (Központi vezénylőportál) rendszerbe történő integrálását illeti, a tavalyi telepítés
és üzembe helyezés után, befejeződött az első negyedévben a
teljes körű próbaüzem. A bizton-

RADIOAKTÍV HULLADÉKOKAT KEZELŐ KFT.

ságnövelő program megkezdéséhez szükséges folyamat több
engedélyt, illetve szabályzómódosítást is érint, így elvégezték a
hulladékok átszállításával, illetve
a biztonságnövelő program végrehajtásával kapcsolatos belső
szabályzók kidolgozását, módosítását. Az NRHT-ba első körben
közel 500 darab hulladékcsomag
átszállítható, ezek engedélyeztetése, a folyamatok előkészítése,
az előírt vizsgálatok végrehajtása
folyamatban van. Az üzemeltetési engedélyből és az RHFT IBFből eredő előírások teljesültek, a

hatóság által elrendelt feladatok
határidőre elkészültek. A mérési adatok alapján megállapítható,
hogy a kibocsátások a határértékek alatt maradtak, jelentési kötelezettséget elérő kibocsátások
nem történtek, a tároló környezetében mesterséges eredetű radioaktív szennyeződés nem volt.
2022-ben a telephely a normál üzemeltetési tevékenysége mellett
többek között elkészíti a radioaktívhulladék-csomagokat az NRHTba történő átszállítására, majd a
hatósági engedély kiadását követően az átszállítás megkezdődik.
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Elindul a PÜBI (biztonságnövelő és
kapacitásfelszabadítási program)
végrehajtásához kapcsolódó hatósági engedélyeztetési folyamat,
ezzel párhuzamosan megkezdődhet a személyzet gyakorlati felkészítése a hulladékkitermeléssel
kapcsolatos feladatokra.
Az RHK Kft. munkatársai tehát
2022-ben sem tétlenkednek, újabb
és újabb feladatok állnak előttük,
melyeket mindenki megelégedésére kell megoldaniuk biztonsággal és magas fokú szakmaisággal,
az országban keletkező radioaktív
hulladékok felelős gazdájaként.
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A népszínháztól a Kremlig
Vadai Zsuzsa | Fotó: saját archívum, Bodajki Ákos

Kern Tatyjana

Mesés gyerekkor

Az Amur folyó partján, Habarovszk megyében születtem, több
mint 10 000 km-re onnan, ahol
most lakom. Szüleim Moszkvában ismerkedtek meg egymással,
amikor édesapám a katonaságnál teljesített szolgálatot. Édesanyám kereskedőként, édesapám
polgári repterek építési üzemeltetőjeként dolgozott, 63 évig éltek boldog házasságban. Sokat
költöztünk édesapám munkája
miatt, de nagyon színes, élménydús és boldog gyermekkorom

volt. A legszebb emlékeim abból
az időből valók, amikor még Altajban éltünk. Gyönyörű, havas
telek voltak, rengeteget játszottunk kint a barátokkal, apával
hóembert vagy éppen csúszdát
építettünk hóból. Az öcsém születése után 1 évvel Novovoronyezsbe költöztünk.
1975-ben érettségiztem a helyi
iskolában. Ezt követően minden
vágyam az volt, hogy felvételt
nyerjek a Leningrádi Színművészeti Iskolába, ami elsőre nem
sikerült. Ekkor kezdtem meg

tanulmányaimat a voronyezsi
elektronikai iskolában, és ezzel
párhuzamosan igyekeztem felzárkóztatni a tudásomat a színművészeti egyetem követelményeihez. Az elektronikai iskola
elvégzését követően újra felvételiztem, és 1977-ben felvettek
a művészeti iskola rendezői szakára, ahol vörös diplomával végeztem. Ezt követően 3 évig játszottam a népszínházban. 1980.
szeptember 13-án férjhez mentem, és december 31-én kezdődött el a magyarországi életem.
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Messze a családtól

Nagy változás volt az életemben,
amikor elköltöztem otthonról,
más kultúra, más nyelv, messze a
család, és alig ismertem néhány
embert. Nem volt könnyű, de ez
az én döntésem volt, és az elején
bármennyire is nehéz volt, nagyon
hálás vagyok, hogy akkor így döntöttem.

A magyar nyelv elsajátítása

Amikor Magyarországra érkeztem,
egyáltalán nem beszéltem a nyelvet. 1982-ben megkaptam a letelepedési engedélyt, és ezt követően
munkát vállaltam az ERBE-nél, ahol
tolmácsként dolgoztam. A magyar
nyelv elsajátítása elengedhetetlen
volt, és sokkal gyorsabban is ment,
hiszen szükség volt rá a munkámban nap mint nap. Akkoriban 380
orosz család életét segítettem a
munkámmal. Ennek köszönhetően
egyre jobban elsajátítottam a magyar nyelvet, és egyre több embert ismertem meg, oroszokat és
magyarokat egyaránt.

Családom

Szép nagy családunk van. A férjem Kern László, akivel Novovoronyezsben ismerkedtem meg,
mikor kiküldetésen volt az atomerőműtől. Laci 36 évet dolgozott
a Paksi Atomerőműben, és innen
ment nyugdíjba.
Három gyermekünk van, egy fiunk
és két lányunk. A legidősebb gyermekünk dr. Kern László állatorvos,
Kápolnásnyéken él a családjával.
A gyönki kéttannyelvű gimnáziumban érettségizett, majd a
Voronyezsi Állami Agrártudományi Egyetemen szerzett diplomát.
A szarvasmarha-szaporodásbiológia a fő szakterülete. Kiváló szakember, és nagyon szereti a munkáját. A felesége Kern-Baranya

Lilla pszichológus, két csodálatos
kislányuk van, Lilla már óvodás,
Anna pedig épp 1 éves múlt.
A nagyobbik lányunk Vadász-Kern
Tatjána közgazdász, a paksi gimnáziumban érettségizett, majd
a Gödöllői Szent István Egyetemen végzett alap- és mesterszakon. Budapesten él és dolgozik,
a Rosatom Central Europe Kft.
adminisztratív menedzsere. A férje Vadász Gábor, háromdiplomás
gépészmérnök. A jövő évben költöznek majd be az Etyeken épülő
házukba.
A legkisebb lányunk Kern Ágnes. Ő is a Vak Bottyán Gimnázium tanulója volt, majd az
érettségi után az Eötvös Loránd
Tudományegyetemen végzett
nemzetközi tanulmányok szakon, ezt követően pedig a Budapesti Corvinus Egyetemen
szerzett nemzetközi közgazdász
diplomát. Ági az MVM ERBE
Zrt.-nél dolgozik, és Budapesten él a vőlegényével, Oláh Tamással, aki profi kézilabdázó, és
a Testnevelési Egyetem edzői
szakának elvégzése óta utánpótlásedzőként is tevékenykedik. Ági kiskorában a PSE teni-

szezője volt, és számos versenyt
nyert, illetve a város is kitüntette a Tehetséges Paksi Fiatalok
címmel.
Mind a három gyermekem több
nyelven beszél, köztük természetesen oroszul is. Nagyon örülök, hogy a családunk magyar
tagjai is egyre többet sajátítanak el az orosz nyelvből. Mind
a három gyermekünk sportolt,
Laci vívott és kézilabdázott, Tánya judózott és kosarazott, Ági
pedig teniszezett.
Az öcsém és a családja is Pakson élnek, és mind a hárman az
erőműben dolgoznak.

Horgászverseny
„Kern-kupa”

Évente többször összejön az
egész család, és sokszor nemcsak a közvetlen családtagok,
hanem a nászaink is. Minden évben a nagyobbik lányom és fiam
születésnapján Kern-kupa néven
horgászversenyt
szervezünk,
ami már hagyománnyá vált. Akinek kedve van, a családból bárki
indulhat. Az eredményhirdetés
és a díjak átadását követően vidám hangulatban osztjuk meg
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egymással a „nagy” fogás élményét. Finom vacsorával zárjuk a
kupát, és egy boldog együtt töltött nappal a tarsolyunkban térünk haza.

Ünnepek

Az ünnepek alkalmával legtöbbször a paksi családi házunkban
jön össze az egész család. A magyar és az orosz ünnepeket is ünnepeljük, a két nemzet ételeivel.
Az orosz ételeket sokszor közösen készítjük, ilyenkor körbeüljük
az asztalt, és több száz töltött
tésztát „gyártunk”. A pelményivagy a varenyikikészítés nálunk
családi program, közben vidám
hangulatban beszélgetünk, és
élvezzük az együtt töltött minőségi időt. A gyerekeink barátainak is nagyon ízlenek a nálunk fogyasztott orosz ételek, és már ők
is készítik az orosz finomságokat.

Aktív és nyugdíjas évek

Első munkahelyem az ERBE volt,
ahol 1982-ben kezdtem dolgozni,
majd a Móra Ferenc Általános Iskolában helyezkedtem el. A Paksi Atomerőmű Zrt.-nél 2000-től a
Beruházási Igazgatóságon dolgoztam, majd 2006-tól a Tájékoz-

Orosz gombóc hússal (pelményi)

Ha jó minőségű és ízletes pelményit szeretnénk enni, akkor dolgozzunk
vele egy kicsit, és készítsük el magunk.
Tészta:
1 tojás
1 pohár víz
1 tk. só
600 g búzaliszt

Töltelék:
250 g darált marhahús
250 g darált sertéshús
1 nagy hagyma (apróra vágva)
1 gerezd fokhagyma (apróra vágva)
só, fekete bors

A tészta hozzávalóiból gyúrjunk sima, rugalmas gombóctésztát (a vizet kis
adagokban adjuk hozzá).
A töltelékhez a hagymát és a fokhagymát megpucoljuk, és nagyon apróra vágjuk. A darált marhahúst és a sertéshúst összekeverjük, hozzáadjuk
a hagymát és a fokhagymát, sózzuk, borsozzuk. Alaposan elkeverjük. Az
orosz galuskához készült kész tésztát 4 részre osztjuk. Takarjuk le a 3 részt
nedves törlőkendővel, és tegyük félre, amíg az 1 rész tésztával dolgozunk.
A tésztát 2 cm vastag kötél formájúra nyújtjuk, és 1,5 cm széles darabokra
vágjuk. Minden tésztadarabot lisztezett felületen vékony korong alakúra
nyújtjuk.
Tegyünk 1,5 teáskanálnyi tölteléket minden tésztakorong közepére. Hajtsuk félbe a töltelékkört, hogy félholdat kapjunk. A tésztát zárjuk össze, és
jó erősen nyomkodjuk össze az oldalát, majd a tészta két végét szintén egy
erős mozdulattal egyesítsük. Így kis koszorúformát kapunk, és főzés közben biztosan nem nyílnak majd szét.
A gombócokat főzzük sós vízben babérlevél hozzáadásával egészen addig, amíg a gombócok fel nem jönnek a víz tetejére, és onnantól számított
kb. 3-5 percig még főzzük őket. Tálaljuk vajjal és tejföllel. Aki szereti pikánsan, tegyen rá még egy kis paprikakrémet vagy fekete borsot.

tató és Látogatóköpontban 2020.
december 31-ig, a nyugdíjba vonulásomig tevékenykedtem.

A mai napig egyéni vállalkozóként
dolgozom gyermekprojektekben
testvérvárosi kapcsolattartóként,
a TEIT és a Rosenergoatom kapcsolattartójaként, és a nemzetközi orosz projekteket is a mai napig
viszem, mert nagyon fontosak számomra.

Orosz kultúra,
hagyományok ápolása

A Paksi Orosz Klubot 2001-ben
alapítottuk, 16 éven át elnökként
tevékenykedtem, majd átadtam a
tisztségemet. Kezdetben 10 fővel
indultunk, mára közel 40 állandó
tagunk van. A klubot azért hoztuk létre, hogy közelebb hozzuk
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egymáshoz a városban és az országban élő oroszokat, illetve a
kultúránkat, és az itt élő oroszokat közelebb hozzuk a helyiekhez. A működésünk fontos része
a hagyományok ápolása, közös
programok szervezése, az orosz
kultúra megismertetése a helyiekkel, sportesemények, fesztiválok,
előadások, kiállítások, koncertek
szervezése.

A külhoni oroszokat
képviselem

2004 óta vagyok a Magyarországon Élő Orosz Honfitársak Koordináló Bizottságának az elnöke.
2015 óta az Európában élő oroszok
Koordináló Bizottságnak alelnöke
voltam, 2018 óta elnökként tevékenykedem.
Számos orosz és magyar állami
kitüntetésben részesültem, mind
szakmai, mind társadalmi szerepvállalásomért. 2014-ben az a megtiszteltetést ért, hogy személyesen Vlagyimir Putyintól meghívást
kaptam a Kremlben tartott külhoni
oroszok elnökeinek találkozójára.
A mai napig részt veszek az orosz
világtalálkozókon mint szakértő, és
fontos feladatomnak érzem a külföldön élő orosz fiatalok segítését,
támogatását.
Szívesen képviselem az orosz kisebbséget Magyarországon, és a
kisebbségi státusz megszerzését
szeretném elérni. Ez az egyik legfontosabb témánk az utóbbi években, amit 2022-ben újra benyújtunk a parlamentnek, reméljük ez
alkalommal sikerrel.

Kikapcsolódás

A férjemmel nagyon szeretünk
közösen utazni, horgászni, kulturális programokra menni. Nekem
mindig az az igazi kikapcsolódás,
ha ketten kimegyünk a szabadba

akár csak egy sétára vagy nyaralni,
és kicsit magunk mögött hagyjuk
a mindennapok rohanását. Otthonunk környezetét a férjem varázsolja széppé, csodát tesz a kertünkkel,
ami gyönyörű, és élmény kimenni.
Az unokák és a gyerekeink is rengeteget vannak kint, játszanak, kávéznak, beszélgetnek. Az otthonunk
olyan, hogy körbeöleli a családot.
A szabadidőmben szeretek festeni
és olvasni, és ez igazi kikapcsolódás számomra.
A kedvenc helyeim a Balaton, Horvátország, Oroszország, ahol a
családommal mesés utakon vettünk részt. Számomra sokat jelent a
vízpart, a nap, a hegyek, a szép vidékek és tájak itthon és külföldön,
a férjemmel, a gyerekekkel és az
unokáinkkal.
Nagyon hálás vagyok azért, hogy
olyan szerencsés helyzetben vagyok, hogy számtalan helyre eljutottam már a világban. Bejártuk Európát, Oroszország számos
szegletét, Csukotkán át egészen a
Kola-szigetig.

Megvalósítandó tervek

Még rengeteg tervem van. Szeretném munkámmal támogatni, hogy
az oroszok megkapják itthon a kisebbségi minősítést, és szeretnék
találni valakit, aki tovább viszi idővel a munkámat. Nagyon nagy vágyam eljutni Koreába, Japánba,

Kínába, mert lenyűgöz ezeknek az
országoknak a történelme, kultúrája, melyet csodás lenne a saját szememmel is látni.
A családommal minél többet lenni,
lányom esküvőjét tervezgetni, unokázni, és nagyszerű élményekkel
megtölteni a nyugdíjas éveket.

Nyugdíjba vonult
kollégáink
2021. november–december
Horváth Ferenc turbinafőgépész
MVIGH ÜVIG ÜVFO TO
Teleki Gábor turbinagépész
MVIGH ÜVIG ÜVFO TO
Nyirati Zsolt dekontamináló
MVIGH ÜVIG VEFO VTO
Németh András Ferenc csoportvezető
MIG RTFO ÉPO
Gungl István öregedéskezelő mérnök
MIG NUFO ÖKO
Horváth László vezető szerelő
KAIG SZFO GSZO
Házer István csoportvezető
KAIG ÜFFO BRO
Sallai János műszerész
KAIG ÜFFO BRO
Futó Lászlóné humánpolitikai előadó
MTIG HUFO HSZO
Szelp Csaba műszerész
MTIG TSZFO IKSZO
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RÉGI MOTOROSOK

„Azt hiszem, életem egyik leggyorsabb
200 méterét futottam le akkor”
Orbán Ottilia | Fotó: Bodajki Ákos

Különleges érzés huszonegynéhány évet feleleveníteni, és visszaemlékezni. Bizonyára ezzel így van mindenki, akinek az erőműhöz köze volt a kezdeti időktől fogva. Sok élmény, öröm, néha esetleg szomorúság is vegyülhetett ezek közé az érzések közé, de azt gondolom, hogy mindig előre kell nézni.
A visszaemlékezés pedig mindig azt szolgálja, hogy olyan momentumokat elevenítsünk fel és tegyünk
közkinccsé, amelyek már csak a régi motorosaink emlékezetében élnek. Tálos Zoltánnal, a Logisztikai
Főosztály (LOGFO) logisztikai szakértőjével emlékeztünk vissza a kezdetekre, aki munkája során megmentette egy ember életét.
Zoltán az erőműben 2001 júniusától dolgozik, de a PA Zrt.-s munkáját
1992. április 8-án kezdte Balatonfüreden, a rekreációs központ kikötőjében, ahol portás munkakörben
foglalkoztatták. A tavaszi és az őszi
időszakban azonban a hajók vízre
tételénél és a téli tárolásra való felkészítésénél is besegített a kollégáinak.
– Van egy kis „kanyar” a paksi pályafutásodban. Hol kezdted?
– Az első munkahelyem a balatonfüredi hajógyárban volt, itt 9 évet
dolgoztam a központi raktárban,
ahol a hajógyártáshoz szükséges
műszaki, gépészeti és villamossági
anyagok voltak rám bízva.
– Hogyan jellemeznéd a kezdeti
időszakot? Mit jelentett akkor számodra atomerőműben dolgozni?
– Nekem úgymond két kezdeti időszakom volt. Az első, amikor a
hajógyárból a kikötőbe kerültem,
a második, amikor a Balatonfüredről bekerültem az erőműbe. Az életem mindkét esetben szinte minden
szempontból egy minőségileg magasabb szintre emelkedett azáltal,
hogy új emberek között új ismereteket szerezhettem.

– Voltak-e valamilyen – akár pozitív,
akár negatív – szempontból különösen emlékezetes események, történetek a kezdetekből?
– A kikötőben nem igazán emlékszem nehézségekre, persze voltak
olyan pillanatok, amikor valamit nehézségként éltem meg, de ezeken
ma már csak mosolygok. A kikötőbe
a megnyitásakor kerültem az összes
akkori kollégával együtt, így közösen
tanultuk be a feladatokat a kezdetektől fogva. Nagyon pozitívan éltem
meg, hogy az emberek ide pihenni,
kikapcsolódni jöttek, és szinte mindenki mosolyogva, jókedvűen. Nagyon sok szép emlékem van ezekből
az időkből, és ez a sok akkor kialakult
ismeretség nagymértékben segítette a paksi beilleszkedésemet.
Az erőműbe kerülésem kapcsán
azért voltak nehézségek, mint például a lakhatásom megoldása, de ez
egy év alatt megoldódott. A másik
nehézség a betanulás volt. Az erőműbe a Logisztikai Főosztály Beszerzés-előkészítési Osztályára kerültem diszponensi munkakörbe.
Abban az időben vezették be az
SAP-t, ami teljesen új volt még a régebb óta itt dolgozó kollégáknak is.

Én ezt igazi mély vízként éltem meg.
Füredről azért egészen másként láttam az erőművet, mint belülről. Nagyon sokat tanultam és tanulok a
mai napig, itt ismertem meg igazán
egy nagyvállalat működését, ami hihetetlen mértékben kiszélesítette a
látókörömet.
– Úgy gondolom, hogy nem volt
egyszerű és könnyű a helyzeted, de
frappánsan megoldottad, és túljutottál rajta. Hogyan alakult a pályád
a későbbiekben?
– A Beszerzés-előkészítési Osztály
szervezeti átalakulások miatt megszűnt, ezáltal a Beszerzési Osztályra kerültünk mint csoport. Később
LOGFO közvetlenbe került a csapatunk, így a mai napig a logisztikai
területen dolgozom a Beszerzéstámogató Csoportban. Ma sokkal
szerteágazóbbak a feladatok, mint
a kezdeti időkben, de azért a kezdeti feladatokból is maradt néhány
kisebb-nagyobb változtatásokkal a
mai kor követelményeihez igazítva.
– Részesültél- e esetleg valamilye
díjban, elismerésben?
– A munkahelyemen különösebb
díjat nem kaptam, igazából végzem
a dolgom, adom a tőlem telhető leg-
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jobbat, az a célom, hogy stabil ember legyek a csapatban, akire lehet
számítani. Elismerést viszont nagyon
sok esetben kapok a vezetőimtől és
a kollégáimtól.
Számomra elismerés az is, ha segítséget kérnek tőlem más szakterületekről, vagy akár a fiatalabb kollégák,
és tudok segíteni nekik. Lélekmelengető, amikor egy őszinte köszönömöt kapok egy őszinte mosoly kíséretében, és ez még akkor is átjön, ha
éppen telefonon keresztül kommunikálunk.
Életem legnagyobb elismerése azonban egy érzés volt. Talán nem is igazi
elismerés, inkább hála valakitől, de én
máig a legnagyobb elismerések között tartom számon. Még Balatonfüreden történt a kikötőben egy téli esti
órában éppen körbejártam a területet, mert a vagyonvédelemre is figyelnünk kellett. A hajókat csak a parti
területen tároltuk, de valami megmagyarázhatatlan érzésre hallgatva kimentem a belső móló végére, ahol
valami alig hallható nyöszörgő hangra
figyeltem fel. A hang a külső móló felől jött, amelyre akkor még bárkinek
szabad bejárása volt. A part menti
jég nappal kiolvadt egy kb. méteres
sávban, és ez alá csúszott be egy ember. Szerencséjére a kőszórás ott nem
volt meredek, így a feje még éppen
kilátszott a vízből. Azt hiszem életem
egyik leggyorsabb 200 méterét futottam le akkor, de közben felkiabáltam
a vízi rendőrőrsön levőknek, hogy hívjanak mentőt, és jöjjenek utánam segíteni. Amikor kiértem, láttam, hogy
egy idős ember van a jeges vízben.
Megragadtam a kabátjánál fogva, és
húzni kezdtem. Ő már nem tudott segíteni, mert annyira kihűlt, hogy alig
volt benne élet. Csak a kezemet fogta meg. De az a kézfogás! Abban az
érintésben benne volt valami hatalmas remény, köszönet, hála és még
sokkal több annál, de arra nem talá-
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lok még ma sem szavakat. Volt még
ezenkívül három alkalom, hogy nagy
bajban levőknek segítettem, abból
kettő biztosan életveszélyben volt,
de ilyen érzések akkor nem jöttek elő,
mert ők még tudtak beszélni, és nem
csak az érzések útján kaptam meg az
elismerésüket, hálájukat.
– Elakadt a szavam, minden elismerésem. Valljuk be őszintén, hogy na-

Tanszékén szereztem edzői képesítést. Kb. 15 évig a versenysport
mellett edzősködtem is Balatonfüreden. Több országos bajnok került
ki a kezeim közül, ma már négyen
szintén mesterek, ketten edzőként
is vezetnek klubot, egyikük pedig
jelenleg Angliában él, ahol két éve
a súlycsoportjában angol bajnok
lett. Néhány éve egy edzőtáborban

gyon gyorsan cselekedtél és hősiesen viselkedtél. Megmentetted egy
ember életét! Nagyon büszke lehet
rád a családod is. Beszélnél egy kicsit róluk? A szabadidődet mivel töltöd el? Van valami hobbid?
– A páromat, Erikát 2000-ben ismertem meg, 2003-tól élünk együtt.
Ő is az erőműben dolgozik a Kontrollingosztályon. Két csodálatos fiunk született, Hunor 15 éves és Zalán
13 éves.
Szabadidőmben nyáron sokat vagyunk a Balatonon, nagyon szeretünk úszni, néha horgászunk, és néhány éve a SUP bűvöletében élek.
Szeretek kertészkedni is.
Életem egyik legmeghatározóbb
tevékenysége a harcművészet taekwondo irányzata, amelyben 1993ban mesterfokozatot értem el.
A Testnevelési Főiskola Testnevelési

megismerkedtem a chi kung technikáival, amelyet egy kiváló mestertől
tanultam, és azóta is rendszeresen
gyakorlom.
Másik kedvenc időtöltésem az üvegek megmunkálása. A 80-as években kezdődött ez is. 21 évvel ezelőtt
kitanultam az üvegfestő és ólomüvegező szakmát, amelyet kiváló mestertől tanulva, kiváló eredménnyel
végeztem el. Ma – ha időm engedi
– üveg ékszereket olvasztok a kis kemencémben, vagy Tiffany-technikával készítek lámpákat, képeket. Itt
Pakson is több alkalommal láthatták
a kezem alól kikerült alkotásokat.
Korábban több éven keresztül az
Iparművészeti Múzeumban, a Vigadó Galériában vagy éppen a Vajdahunyad Várban és egy alkalommal a
Festetics-kastélyban, Keszthelyen is
kiállították a munkáimat.
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BABAHÍREK
Kissné Farsang Erika | Fotó: saját archívum
Nevem: Kis Olivér
Születésem helye, ideje: Pécs, 2021. július 7.
Születéskori súlyom: 4350 g
Hosszúságom: 51 cm
Testvérem: Lóránt, 3 éves
Anya: Kisné Kohlmann Tímea, postavezető
Apa: Kis László, a Villamos Üzemviteli Osztályon
vezető elektrikus
Nevem: Farkasdi Áron
Születésem helye, ideje: Pécs, 2021. augusztus 6.
Születéskori súlyom: 3330 g
Hosszúságom: 51 cm
Testvérem: Martin, 3 és fél éves
Anya: Farkasdiné Rónai Dalma Petra
Apa: Farkasdi József, a Munkairányítási Osztályon
technológus mérnök
Nevem: Juhász Tamás
Születésem helye, ideje: Szekszárd, 2021. augusztus 9.
Születéskori súlyom: 2700 g
Hosszúságom: 52 cm
Első gyermek vagyok a családban.
Anya: Juhász-Fekete Barbara, a Kontrolling Osztályon
gazdasági elemző
Apa: Juhász György, az Agrotec Magyarország Kft.-nél
területi szerviztechnikus
Nevem: Szieb Boglárka
Születésem helye, ideje: Szekszárd, 2021. augusztus 17.
Születéskori súlyom: 2380 g
Hosszúságom: 48 cm
Első gyermek vagyok a családban.
Anya: Csabai Zsuzsanna, az Atomix Kft. Vendéglátó
Üzletágánál műszaki ügyintéző
Apa: Szieb Levente, a Villamos Üzemviteli Osztályon
vezető elektrikus
Nevem: Enisz Nádja
Születésem helye, ideje: Dunaújváros, 2021. augusztus 18.
Születéskori súlyom: 3350 g
Hosszúságom: 52 cm
Első gyermek vagyok a családban.
Anya: Enisz-Lestár Judit, Atomix Kft.,
Fegyveres Biztonsági Őrség
Apa: Enisz Máté, Atomix Kft., Fegyveres Biztonsági Őrség
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Nevem: Kemény Benjamin
Születésem helye, ideje: Pécs, 2021. szeptember 10.
Születéskori súlyom: 3510 g, hosszúságom: 49 cm
Első gyermek vagyok a családban.
Anya: Páskuly Bianka, a Munka- és Személyügyi Osztályon
csoportvezető
Apa: Kemény Péter, rendvédelmi szervnél dolgozik
Nevem: Nagy Nara
Születésem helye, ideje: Szekszárd, 2021. szeptember 23.
Születéskori súlyom: 2970 g, hosszúságom: 51 cm
Első gyermek vagyok a családban.
Anya: Nagy Vivien, a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóságnál ingatlangazdálkodási referens
Apa: Nagy Bálint, az Atomix Kft.-nél tűzoltó
Név: Szente Anna
Születésem helye, ideje: Pécs, 2021. október 1.
Születéskori súlyom: 3020 g, hosszúságom: 46 cm
Testvérem: Adél, 3 éves
Anya: Szente-Szerencsés Éva, a Szekszárdi Törvényszéken
dolgozik
Apa: Szente Tibor, az Irányítástechnikai Üzemviteli Osztályon
irányítástechnikai művezető
Nevem: Szénási László
Születésem helye, ideje: Mohács 2021. október 11.
Születéskori súlyom: 3590 g, hosszúságom: 53 cm
Testvéreim: Zsófia 5 éves, Janka 3 éves
Anya: Szénásiné Kovács Katalin, a Dunaföldvári
Fémfeldolgozó Kft.-nél irodavezető
Apa: Szénási László, az Armatúra- és Készülék-karbantartó
Osztályon karbantartási műszaki ellenőr
Nevem: Hosnyánszki Ákos
Születésem helye, ideje: Szekszárd, 2021. október 13.
Születéskori súlyom: 3700 g, hosszúságom: 57 cm
Testvérem: Olivér, 1 éves
Anya: Hosnyánszki Bettina
Apa: Hosnyánszki Ferenc, az Atomix Kft.-nél primer köri
takarító
Nevem: Szücs Lili Edit
Születésem helye, ideje: Pécs, 2021. október 14.
Születéskori súlyom: 3450 g, hosszúságom: 53 cm
Anya: Prokos Rita, a TM Kormányhivatalnál igazgatási referens
Apa: Szücs Gábor, a Támogató Szolgáltatások Főosztályon
főosztályvezető
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Gyászközlemény
Bozor Imre (1945–2021)

Kissné Farsang Erika | Fotó: saját archívum
Az atomerőmű dolgozói megőrzik elhunyt munkatársaik emlékét.

2021. március 9-én, 76 éves korában elhunyt Bozor

2008. december 30-án történő öregségi nyugdíjazásáig a Létesítési

Imre, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa.

Főosztály Technológiai Létesítési Osztályon mint szekunder köri cso-

1945. december 1-jén született Baracson. 1981.

portvezető dolgozott.

szeptember 1-jén vették fel a Paksi Atomerőmű

Búcsúznak tőle családtagjai, barátok, ismerősök, volt munkatársai.

Vállalathoz. 2002. december 30-án történő öreg-

Temetéséről a család később intézkedik.

ségi nyugdíjazásáig a Vegyészeti Technológiai
Osztályon dolgozott művezető munkakörben.
Temetése 2021. március 19-én, a tolnai temetőben volt, ahol családja,
barátok, ismerősök, volt munkatársak vettek tőle végső búcsút.

Baros József (1938–2021)

2021. november 11-én, 83 éves korában elhunyt
Baros József, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa. 1938. március 12-én született Faddon.

Kuperczkó András (1963–2021)

2021. november 30-án, életének 58. évében elhunyt Kuperczkó András, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. munkavállalója. 1963. január 2-án született
Szekszárdon. 1986. október 1-jén vették fel a Paksi
Atomerőmű Vállalathoz. 2021. november 30-án történő elhunytáig a Reaktorosztályon dolgozott KÜV-

operátor munkakörben.

1980. július 1-jén vették fel a Paksi Atomerőmű

Temetése 2021. december 17-én, a faddi temetőben volt, ahol csa-

Vállalathoz. 1993. szeptember 19-én történő kor-

ládja, barátok, ismerősök, volt munkatársak vettek tőle végső búcsút.

engedményes nyugdíjazásáig a Rendészeti Osztályon fegyveres biztonsági őr munkakörben dolgozott.
Temetése 2021. november 24-én, a faddi temetőben volt, ahol családja, barátok, ismerősök, volt munkatársak vettek tőle végső búcsút.

Helchert Nándor (1937–2021)

2021. november 19-én, életének 85. évében el-

Bódi Mihály (1937–2021)

2021. december 2-án, életének 84. évében elhunyt
Bódi Mihály, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa. 1937. szeptember 8-án született Reformátuskovácsházán. 1976. június 1-jén vették fel a Paksi
Atomerőmű Vállalathoz. 1998. december 30-án

hunyt Helchert Nándor, az MVM Paksi Atomerőmű

történő öregségi nyugdíjazásáig a közgazdasági

Zrt. nyugdíjasa. 1937. május 20-án született Báron.

vezérigazgató-helyettes közvetlen állományában gazdasági tanácsos

1981. július 1-jén vették fel a Paksi Atomerőmű Vál-

munkakörben dolgozott.

lalathoz. 1993. december 30-án történő öregségi

Búcsúztatója 2021. december 16-án, Pakson, a Virág utcai református

nyugdíjazásáig a Termelésszolgáltatási Osztályon

temetőben volt, ahol családja, barátok, ismerősök, volt munkatársak

dolgozott műszerész munkakörben.

vettek tőle végső búcsút.

Temetése 2021. december 9-én, a szekszárdi alsóvárosi temetőben
volt, ahol családja, barátok, ismerősök, volt munkatársak vettek tőle
végső búcsút.

Vicsev Sztojanov Szivi (1949–2021)

Tófalusi Mihály (1942–2021)

2021. december 9-én, 79 éves korában elhunyt Tófalusi Mihály, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nyug-

2021. november 22-én, 72 éves korában elhunyt

díjasa. 1942. november 16-án született Ungváron.

Vicsev Sztojanov Szivi, az MVM Paksi Atomerőmű

1979. április 10-én vették fel a Paksi Atomerőmű

Zrt. nyugdíjasa. 1949. június 13-án született Bulgá-

Vállalathoz. Sok éven át reaktor-karbantartó mű-

riában, Blagovecben. 1978. június 1-jén vették fel a

szakvezető volt a beosztása.

1997. december

Paksi Atomerőmű Vállalathoz. 1988. augusztus 15-

30-án történő korengedményes nyugdíjazásakor a Reaktor- és Ké-

től családi okok miatt az erőművi munkahelyének

szülék-karbantartó Osztályon technológus munkakörben dolgozott.

elhagyására kényszerült, így 1992-ig Egerben dolgozott. 1992. szep-

Temetése 2021. december 30-án, a tolnai temetőben volt, ahol csa-

tember 1-jén újból felvételt nyert a Paksi Atomerőmű Rt.-hez.

ládja, barátok, ismerősök, volt munkatársak vettek tőle végső búcsút.

GONDOLATOK
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A hit lépése és a racionalitás
Prancz Zoltán | Fotó: stock.adobe.com
Az ember racionális lény, legalábbis
úgy általában. Szeretjük átlátni, érteni a dolgokat. Szeretünk biztosra menni. Azonban az emberlét, a
sorsunk alakulása olyan összetett,
bonyolult valami, amely ritkán szolgál előre bizonyossággal. Gyakran
úgy kell döntéseket hoznunk, hogy
nem vagyunk minden szükséges információ birtokában. Gyakran úgy
kell elindulnunk, hogy nem látjuk
az út végét, sőt olykor még a következő lépést sem. Szellemesen világít rá ellentmondásos helyzetünkre
az az ősrégi anekdota, mely szerint
egy „bölcs” addig nem akart vízbe
menni, amíg meg nem tanul úszni.
A vízbe bizony már akkor bele kell
mennünk, amikor még nem tudunk
úszni. Úszni éppen e hitbeli lépés
révén tanulunk meg. Más szóval annak a kockázatnak a vállalása által,
hogy úszni tudás nélkül merülünk
a vízbe – ha nem is mindjárt mély
vízbe –, s közben persze bízunk a
sikerben: a saját ügyességünkben,
az úszómester rátermettségében,
esetleg a gondviselésben.
Hasonlóképpen van ez az élet legtöbb, sőt minden területén. Még
az abszolút racionálisnak vélt természettudományok sem kivételek.
Legyen szó akár orvostudományról
vagy műszaki tudományokról: nem
nélkülözhetik a hit lépését. Már a
tudományos módszertanból is tükröződik ez. Hiszen a tudományos bizonyítás a hipotézissel, azaz egy feltevéssel kezdődik, ami azután vagy
igazolást nyer, vagy nem. A tudósnak nyilván hinnie, bizakodnia kell a
hipotézise helyességében, hiszen e
nélkül hozzá sem kezdene az egészhez. És ez a hit a kulcsa, a hajtóereje

annak, hogy egy feltevés végül tudományos igazságként táruljon fel.
Számos megragadó példa hozható
erre a tudománytörténetből. Tiszteletreméltó többek között azoknak
az orvosoknak a kíváncsisággal vegyes hite, akik a fertőző betegségek
kutatása érdekében szándékosan
megfertőzték magukat. Vagy újabb
kori példaként a Nobel-díjjal elismert szívkatéterezést említhetjük,
aminek feltalálója elsőként önmagán hajtotta végre a cseppet sem
veszélytelen műveletet. A műszaki
tudományokat illetően pedig elég
csupán arra utalni, hogy a kutatásifejlesztési projekteknek végül milyen kis hányada vezet használható
– gazdaságilag is megtérülő – eredményre. Az ezekben részt vevők, ha
az életüket nem is, de a kutatásba
fektetett pénzt, munkát és időt mindenképpen kockáztatják, bizakodva
abban, hogy erőfeszítésük nem lesz
hiábavaló.
Ha már a szuperracionális tudományok területén sem nélkülözhető a
hit lépése, mit mondjunk az élet kevésbé egzakt, ám nem kevésbé súlyos kérdéseiről, mint például a tár-

sunk, a foglalkozásunk, az erkölcsi
értékrendünk vagy a világnézetünk
megválasztása? Ezek pláne nem
nélkülözhetik a hitet, az ismeretlen
felé táplált valamiféle bizalmat.
A hit lépése, a hitbeli elindulás elengedhetetlen mozzanat tehát. Szükségszerűen jelen van létünk minden
szegletében. Ha sokszor nem is tudatosítjuk, de ott munkál a leghétköznapibb dolgainkban éppúgy,
mint a legsúlyosabb döntéseinkben.
Mi következik mindebből? Az,
hogy a hit nem irracionális. Sőt,
a racionalitás szerves eleme,
ami megkerülhetetlen, és amivel
tudatosan számolni kell, legitimálva
azt a gondolkodási struktúráinkban,
leszámolva
egyszersmind
az
abszolút racionalitás ilyen módon
észszerűtlennek bizonyuló ideájával.
Revideálnunk kell tehát a hit
fogalmát. Ki kell vonnunk a misztikus
ködökből, amikbe történetileg és
általában a torz vallásosság burkolta.
És ezzel a természetes, demitizált,
egészséges hittel indulhatunk el
mind a hétköznapi, mind a szent
dolgok felé.

Természet
ölében

Természetfotó-

12--17éves vagy?
A Paksi Atomerőmű 30 km sugarú
környezetében élsz?

pályázat

Természetfotókat készítesz?

Szeretnél nyáron
egy természetfotós táborban
bepillantást nyerni
a fotózás rejtelmeibe?
Akkor küldj saját
készítésű fotókat
az atomerőmű
Facebook-oldalára!
A pályázat feltételeiről január 15-től
Paksi
Atomerőmű

részletesen olvashatsz közösségi oldalunkon.
www.facebook.com/paksiatomeromu

