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Dr. Kovács Antal
kommunikációs igazgató
Fotó: Juhász Luca

Kedves Olvasók!
Egy hónappal ezelőtt nem voltunk benne biztosak, hogy a májusi Atomerőmű újság témája a mosoly lehet – nem láttunk a jövőbe, nem tudhattuk, hol tart májusra a koronavírus-járvány elleni védekezés, hány beteg
lesz, mennyire sikerül megóvnunk a családunkat, barátainkat, munkatársainkat. A mosolyunk egyelőre fáradt és óvatos: az első csatát, úgy
tűnik, megnyertük, de a háborút még biztosan nem. Magyarországon
ezen sorok születésekor még nem öltött tömeges méretet a járvány,
ezt pedig nem vitás, kinek kell ezt megköszönni: a mindennapok emberének, aki betartja a távolságtartás szabályait, aki kitart a munkában,
gyereknevelésben, felveszi a maszkot, amikor kell, és skype-on beszélget a nagyszülőkkel. Mellettük, velük együtt pedig nem lehet eléggé
köszönetet mondani az egészségügyben dolgozóknak, akik ott állnak
a frontvonalon, és a saját életüket kockáztatva segítenek a betegeken.
Nehéz hetek állnak mögöttünk, és alighanem előttünk is: valószínűleg jó
ideig kell még az új szabályok szerint, egymástól távolságot tartva és a
biztonságra fókuszálva léteznünk. Az atomerőműben a helyzet változatlan, és szerencsére csak ismételni tudom azt, amit egy hónappal ezelőtt
már leírtunk: tesszük a dolgunkat, az ország áramellátása biztonságban
van. Bár a hatósági rendelkezések május elején enyhültek, az erőműben
a veszélyhelyzet idejére hozott intézkedések egyelőre nem változnak:
számunkra továbbra is munkatársaink védelme a legfontosabb.
A májusi Atomerőmű magazinban körbejártuk azt, mit jelent a kollégáinknak a válsághelyzet, különböző területen dolgozó emberek mondták
el nekünk, milyen az életük március közepe óta. Kerestünk helyi hősöket, helyi ügyeket, amelyek a közösség erejét mutatják, azt, hogy igenis
össze tudunk fogni a bajban. És a karanténélet legnagyobb rejtélyére
is megpróbáltunk fényt deríteni: mégis miért kezdett el a fél ország kenyeret sütni, és mitől olyan sikeres Szabi, a pék?
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Így dolgozunk most
Lehmann Katalin | Fotó: Juhász Luca
Az elmúlt hetek és hónapok eseményei, szinte a semmiből ránk zúduló járványhelyzet gyors és határozott intézkedéseket és megoldásokat követeltek mindannyiunktól. A munka az erőmű területén sem
állhatott meg, ahol csak lehetett, kollégáink home office-ra álltak át, de akiknek a munka a személyes
jelenlétet továbbra is megkövetelte – ők most is ugyanúgy dolgoznak, bár semmi sem a régi. Ők mesélnek most munkájukról és arról, hogyan élik meg a nem szokványos mindennapokat, mit várnak a közeljövőtől.

Dr. Péger János

üzletágvezető
(Atomix Kft.
Rendészeti Üzletág)
,,A munkaidőm szinte 100%-ában
idebent vagyok, mivel a kollégáimmal a szuperkritikus munkakörbe
tartozunk. A fizikai és vagyonvédelmi feladatainkat változatlanul
végezzük, pandémiával összefüggésben eddig inkább többletfeladataink jelentkeztek. Szerintem
ilyen helyzetben egyértelmű elvárás egy vezetővel szemben, hogy
kollégái között legyen, figyeljen rájuk, a felmerülő problémákat kezelje, a szükséges információkat, tájékoztatást megadja részükre.
Megismerkedtünk a Skype-értekezlet fogalmával, az adminisztrációban közreműködő kollégák részére home office-t rendeltünk el.
Megszerveztük a fertőtlenítéshez,

tisztításhoz szükséges anyagok
folyamatos rendelkezésre állását.
A hőmérsékletmérés, alkoholos
ellenőrzés változásainak metodikáját is meg kellett alkotni. Szabályozásokat dolgoztunk ki, melyeket
a megrendelővel, hatóságokkal
egyeztettünk. Minden változtatás
alkalmával az összes műszakváltásnál jelen voltunk, elmagyaráztuk
a szabályok értelmét, a gyakorlati
tapasztalatokat begyűjtöttük stb.
Összegezve, nem érzem úgy, hogy
csökkentek volna a feladatok, talán
annyiban változtak, hogy személyes találkozások helyett több lett
a Skype, emiatt többet ülök számítógép előtt.
A portákat érintő korlátozások is
feladatokat generáltak nálunk, illetve az élelmezéssel kapcsolatban is
szerveznünk kellett az őrök ellátását. Forgatókönyveket kellett készíteni a járványhelyzet lehetséges kihívásaira, melyeket remélem, nem
kell a gyakorlatban alkalmaznunk.
Személy szerint hiányzik, hogy korábban, bármilyen elfoglaltak is
voltunk napközben, mindig szakítottunk időt arra, hogy közösen
ebédeljünk, és egy jót beszélgessünk. A kézfogások elmaradása
is furcsa volt az elején, azt gondoltam, hogy ezt nem lehet megszokni, de mára már nekem is

és akikkel találkozom is ez vált
természetessé.”

Bajnai Péter Krisztián
blokkügyeletes
(Üzemirányítási Osztály)

,,Üzemviteli műszakos munkarendben dolgozom, amelynek kötött
munkahelye a blokkvezénylő. A 12
órás munkarend bevezetésével
a családdal hasznosan eltölthető
idő nagyon megfogyatkozott. Nehezen tervezhető és megvalósítható ezen napok alatt a gyerekekkel való tanulás, játék és mozgás,
illetve az idősebb családtagoknak
nyújtható segítség. A készenléti
időben ott a bizonytalanság, hogy
az előre eltervezett otthoni napirendet mikor módosítja egy munkavégzést elrendelő telefonhívás.
A napi, megszokott munkavégzés
megváltozott, új feladatokhoz, tevékenységekhez kellett alkalmazkodnunk. A közvetlen emberi kapcsolatokon alapuló kommunikáció
beszűkülése mellett az elektronikus információátadás, az általunk
eddig nem végzett adminisztratív
tevékenységek megsokasodtak.
A magánéletben nagyon sok változást kell megélnünk. Négy
leánygyermekem iskolához kötött programja teljesen átalakult.

EMBERI ARCOK
Az elektronikus formájú oktatás,
zeneiskolai képzés sok újdonságot
hozott magával. A napirend teljesen megváltozott, nyugalmasabbak lettek a napok. A sportolási,
mozgási tevékenységek, edzések
megszűnése miatt otthoni környezetben próbáljuk pótolni azt.
A legnagyobb lányom tart kétnaponta köredzést a többieknek.
Ehhez otthon megtalálható eszközöket használunk, valamint egy-két
edzőtermi eszközt is sikerült házilag „előállítani”. A mozgásterünk
leszűkülése, a bezártság miatt
kevesebb élmény, inger ér bennünket. A magánéletben például
nagyon tetszik, hogy több időt tudok a gyermekeim mellett tölteni,
lelassult a világ körülöttünk.
Egy idézet: „A legjobbra számítok,
de a legrosszabbra készülök.” Ezt
mind a munkahelyemen, mind a
magánéletben komolyan gondolom.

Molnár György

munkaerőből jelenleg 4-5 fővel vagyunk jelen. A műhelyben jelenleg
mind az 5 kolléga dolgozik, mivel
nemrég kezdődött a gumicserés
időszak, és szükség van mindenki
munkájára. Az erőmű raktáraiban
dolgozó 12 targoncás kolléga 6-6
fős heti váltásban dolgozik.
A 7 fős adminisztratív állományból ketten felmentés alatt vannak,
és három kollégánk home office
módban segíti otthonról a munkánkat. Mónus Ádámmal heti váltásban felváltva visszük a négy
területet, mivel elengedhetetlen
a helyi jelenlét. A bent lévő kollégának az otthon lévők hathatós támogatást nyújtanak.
Nincs időnk a depresszióra. A kollégák mozgatva vannak, maximum
egy-egy hetet töltenek csak otthon, tehát azt gondolom, hogy
csak igen kevés időt töltenek bezártságban. Az otthoniakkal folyamatos a kapcsolattartás, ami a feladatunk is. A kollégák hozzáállása
megértő és elfogadó, tudomásul
veszik az intézkedéseket.”

szállítási szakágvezető
(Atomix Kft. Szállítási
Szakágazat)

Kiss István

,,Sok minden változott a területünkön. Korábbban négy gépkocsisofőr tartózkodott az ügyeletespihenőben, ehelyett három fő
otthonról, egy fő pedig ténylegesen az erőmű területéről ügyel, így
eleget tudunk tenni a távolságtartási előírásoknak.
Az ügyeletes kocsikban az utasteret leválasztottuk, külön légtérben
van a sofőr és az utasok is, akik
csak a hátsó utastérben tartózkodhatnak. A krízisteam döntésének értelmében a sofőr egyszerre
csak két fő utast szállíthat, így is
csökkentve a személyes kontaktokat. A teherszállításon vasúti és
munkagépügyelet működik; a 12

,,Ahogy az erőmű mindennapi életét, úgy az Iratkezelési Csoport
megszokott, mindennapi rutinját
is felforgatta a COVID-19 elleni
védekezés. Napi működésünk során a Pandémiás Vezetési Csoport
döntéseit kell követnünk, aminek
egyik legfontosabb eleme az emberi kontaktok számának csökkentése volt. A cél elérése érdekében
a pandémiás időszakra az eljárásrendünket vezérigazgatói utasítással kellett módosítanunk.
A változtatás során a belső feljegyzések, levelezések forgalmazása email-rendszerre lett átirányítva. In-
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nentől kezdve a külső területekről
(MVMI, NÜSZ, Magyar Posta) érkező leveleket és küldeményeket
kolléganőink már nem kézbesítik
automatikusan, hanem scannelés
után elektronikusan küldik el az
adott szervezeti egységek képviselői felé további ügyintézésre.
A belső, papíralapú iratforgalom
minimalizálódott.
Ebben az új rendszerben a kolléganők forgószínpad-szerűen dolgoznak, amellyel hozzá tudtunk
járulni az üzemi területen tartózkodók számának csökkentéséhez.
Igyekszünk telefonon és elektronikus úton tartani a rendszeres
kapcsolatot a csoportban dolgozó munkatársainkkal, hogy minél
gördülékenyebben legyünk túl
ezen a szokatlan, emberpróbáló
időszakon. Mindamellett, hogy a
mindannyiunk érdekében meghozott intézkedéseket a kollégák
elfogadják, a beszélgetések során
rendszeresen felmerül a kérdés,
hogy mikor térhetünk vissza a korábban megszokott munkavégzéshez.”

osztályvezető (Vezérigazgatói
Titkársági Osztály)

Páskuly Bianka

csoportvezető
(Munkaidő-nyilvántartási
Csoport)
,,Azt hiszem, azt mondhatom,
hogy a használt rendszereken kívül alapjaiban változott meg a

6

EMBERI ARCOK
Védelem a járvány ellen – intézkedések a Paksi Atomerőműben
• Meghatározták a műszakváltás feltételeit, minimalizálták a fertőzésveszélyes helyzeteket, folyamatos
fertőtlenítést rendeltek el, és ahol mód volt rá, ritkították az egy helységben tartózkodó kollégák létszámát.
• Április 16-tól 12 órás munkarend bevezetése a műszakos dolgozók számára, kétheti váltásban – ezzel
csökkentve a műszakos munkavállalók számát és a
műszakváltások számát is.
• Egyirányúsították a portákat, az egyiken kizárólag
befelé, a másikon csak kifelé haladhat a személyforgalom.
• Napi kétszeri étkezés biztosítása, a munkába járás
segítése, karantén esetén elhelyezés és napi ellátás
a szuperkritikus személyzet számára.
• A vezénylőbe történő belépések korlátozása, ha
mégis elkerülhetetlen, akkor a beosztott munkatársak kivételével kizárólag védőfelszerelésben történhet.
• Hőkamerák használata a portákon.
• Papírmentes működés: átállás digitális megoldásokra, ahol még szükséges.

munka és a napirend. Változó
tendenciát mutatnak az igényelt
adatszolgáltatások, az adminisztráció, nőtt az ügyfélforgalom. Számos feladat állt elő, mint például
az elektronikus adminisztráció
lehetőségének
megteremtése,
részletszabályainak meghatározása, de ezenkívül maga a home
office is feladta a leckét, mivel
alapvetően ügyfélközpontú szervezet vagyunk, és az esetek nagy
részében személyesen tartjuk a
kapcsolatot a munkavállalókkal.
A szuperkritikus munkakörű munkavállalók adatszolgáltatásai is
összefogást igényelnek a társszervezetekkel, akik szintén közreműködnek az adminisztrációban.

• A lejáró vizsgák érvényesek maradnak, az egészségügyi vizsgálatok is leálltak, az időszakos orvosi
alkalmassági igazolások a veszélyhelyzet végéig érvényesek maradnak.
• A személyzet folyamatos biztosítása érdekében az
első jogosító vizsgákat megszervezik, de új formában, a távolságtartás szabályainak szigorú megtartásával, és ahol megoldható, Skype-on.
• A főépület liftjeibe egyszerre csak egy ember szállhat be.
• A 9 személyes ügyeletes autók egyszerre maximum
2 embert szállíthatnak, akiknek a lehető legmes�szebb kell ülniük egymástól.
• A dolgozókat szállító buszjáratok szűkített menetrenddel járnak, kötelező maszkot viselni rajtuk, az
első ajtónál nem lehet felszállni, plexifal védi a sofőröket, és az utasokat a megfelelő távolság betartására kérik.
• Az erőmű étterme bezárt, az étkezés biztosítására az
üzemelő büfékben készételek állnak rendelkezésre.
• A büfékben az egyszerre ott tartózkodók számát
csökkentették, és megszüntették a készpénz használatát.

Szerintem az alkalmazkodás lehetősége nagyon sok mindenen
múlik, legfőképp azon, hogy milyen a csapat, gondolok itt a közvetlen kollégákra, az osztályon
belüli csoportokra és a vezetőkre
egyaránt.
Együtt, gyorsan, hatékonyan alkalmazkodtunk. Úgy gondolom,
hogy ez a helyzet megmutatta,
milyen fontosak azok a kezdeményezések, amiken már egy ideje dolgozunk, hogy elektronikus
útra tereljük a folyamatokat, az
adminisztrációt, amennyire csak
lehet, és hogy fejlesszük a rendszereinket, változtassunk, mert a
változás, fejlődés szükséges. Ezt
hozza a jövő…”

Keresztesné Tóth Edit

adminisztrátor (Atomix Kft.
Képzési Központ Szakágazat)
Edit főbb munkafeladatai közé tartozik a szakember-utánpótlás keretein belül foglalkoztatott betanuló
kollégák HR-es és egyéb ügyeinek
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intézése. A járvány az ő munkájára
is hatással van, így március 19-e óta
otthonról dolgozik.
,,Ahogy Magyarországot is elérte a
világjárvány, az atomerőmű is megkezdte az óvintézkedéseket, ezzel minden hirtelen megváltozott.
Szinte percről percre jöttek az új
információk, utasítások a munkával
kapcsolatban is. Egyre több ember
maradt otthon.
A hó végi zárás közepén voltunk,
és még tartott a betanuló kollégák
szakmai tanfolyama, de el kellett
kezdenünk Nagy Zsuzsanna szakágvezetővel a szakember-utánpótlás betanulás alóli felmentését.

Az addigi napirend felborult, egy
újat kellett kidolgozni, mivel a munka mellett 9 éves iskolás gyermekem online oktatását férjemmel
megosztva felügyelnem kellett.
Kolléganőmmel, Korbely Évával,
nem egyforma informatikai feltételekkel kerültünk home office-ba,
minden feladatnál el kellett döntenünk ki tudja lehetőségeinkhez képest megoldani.
Ami máskor rutinból jött, azon el
kellett gondolkodni most, hogy is
csináljam. Minden feladat megoldása sokkal több időt vett igénybe,
de az ember a válsághelyzetben
kreatívabbá válik.
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Be kellett látnom, hogy a home of
fice-nak van pozitív tulajdonsága, ad
némi rugalmasságot a munkaidőt
tekintve, ugyanakkor az állandó készenlét érzése is megbújik mellette.
Jelenleg kissé fáradtnak érzem magam, mert próbálok megfelelni az
elvárásoknak minden téren, legyen
az munkahelyi (munkakörömből
adódó), iskolai vagy otthoni feladat.
Remélem, amit ebben a helyzetben megtanultunk és megtapasztaltunk, azt hasznosítani tudjuk, és
alkalmazzuk is a továbbiakban. Bízom benne, hogy az összefogás és
segítségnyújtás nem hal ki az emberekből a vírussal együtt.”
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A koronavírus-járvány tanulságai
Hárfás Zsolt | Fotó: Hárfás Zsolt, stock.adobe.com
Néhány hónappal ezelőtt még senki sem gondolta, hogy a koronavírus-járvány miatt alapjaiban változik
meg az életünk. A nanométeres mérettartományból hirtelen ránk szakadt fenyegetés rávilágított arra,
hogy mennyire sebezhető és törékeny a világ, amelyben élünk, amelyet egy parányi vírus megjelenése
képes alapjaiban felforgatni. Bár még messze a járvány vége, az már most látszik, hogy a világjárványhoz hasonló globális problémák, mint amilyen a klímaváltozás ügye is, csakis globális összefogással oldhatók meg. Van azonban még egy fontos tanulság. A nemzetek közötti szolidaritás szép példái mellett
kénytelenek voltunk ismét szembesülni azzal, hogy a kritikus helyzetekben mindenekelőtt magunkra
számíthatunk, hiszen minden ország számára a saját biztonsága és a lakosság ellátása a legfontosabb.
A járvány ismét megmutatta, hogy az ellátásbiztonsággal is ugyanez a helyzet, adott esetben az importáramra egyáltalán nem számíthatnánk.
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Mentsük meg az emberek
és a bolygó jövőjét
A járvány ugyan jelenleg háttérbe szorította, ettől függetlenül
azonban továbbra is ténykérdés,
hogy a klímaváltozás a világ egyik
legnagyobb kihívása, amelyre
politikai, gazdasági és egyéb érdekektől függetlenül a világ országainak azonnali és felelős válaszokat kell adnia. Annál is inkább,
mert a klímaváltozás egyik következményeként újabbnál újabb
járványok üthetik fel a fejüket.
A szakmai előrejelzések azt mutatják, hogy globálisan összehangolt lépések nélkül nem lehet elkerülni az éghajlatváltozásnak az
eddigieknél is sokkal súlyosabb,
drámaibb következményeit, amelyek az élet minden területén sokkoló hatásokkal járnak. Az időjárási anomáliák sokasodásával
eleve emberek millióinak az élete
kerül veszélybe.

Fogadjuk meg a
nemzetközi szakmai
szervezetek ajánlásait
A járvány kezdeti kezelése azt is
megmutatta, hogy milyen súlyos
következményekkel jár a veszély
lekicsinylése. A klímaváltozás aggasztó következményeit nem érzékeljük ugyan azonnal, ezért a
politikusok hajlamosak lekicsinyelni a veszélyt. Kicsit olyan ez, mint
a tűzre tett kondérba esett béka
esete. Mire észbe kap, hogy melegszik a víz, már meg is főtt. Különösen elgondolkoztató a járvány
fényében, hogy vajon mit érnek
az európai klíma-erőfeszítések, ha
a legnagyobb szennyezők – Kína
vagy az Egyesült Államok – kibocsátása nemhogy csökkenne, de
még nő is? Ahogy a globalizált
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világban a járvány sem állítható meg az országhatároknál, úgy
a klímaváltozás sincs tekintettel
arra, hogy klímatudatos vagy klímafelelőtlen egy ország. A klímaváltozás hatásai mindenkit érinteni
fognak. Ha ez tudatosul a COVID
–19-járvány kapcsán, már nyertünk
egy fontos tapasztalatot.
Erre szerencsére van esély. A koronavírus-járvány idején látható
igazán, hogy mennyire fontos a
nemzetközi szakmai szervezetek
munkája. A válság kezelésében
szinte az egész világ az Egészségügyi Világszervezet (WHO)
ajánlásai szerint jár el, és ezek figyelembevételével hozza meg az
emberek megmentése érdekében
szükséges azonnali döntéseket.
A nemzetközi szervezetek, például az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testület és a Nemzetközi Energiaügynökség elemzései is
hasonló egyértelműséggel fogalmaznak: a globális klímavédelmi
célok és az alacsony szén-dioxid-

energiaforrások részarányának jelentős növelésére van szükség.
Az atomenergia szerepét ebben
az összefüggésben tavaly az Európai Parlament is felismerte, hiszen egy olyan állásfoglalást fogadott el, amely elismeri, hogy az
atomenergia – mint karbonmentes
áramtermelési mód – szerepet
játszhat az éghajlatváltozás elleni
küzdelemben, és jelentős részesedést kaphat az európai villamosenergia-termelésben.

kibocsátású gazdaság elérése
érdekében a villamosenergiatermelésben a fosszilis alapú
áramtermelés radikális csökkentésére, és ezzel párhuzamosan
az atomerőművek és a megújuló

Mielőbb be kell zárni a szennyező
szénerőműveket. Enélkül, továbbá
az atomerőművek és a megújuló
energiaforrások jelentős fejlesztése nélkül a klímavédelmi harcot
elbukjuk.

Nincs más megoldás:
atomerőművek és
megújulók
A koronavírus-járvány után az Európai Uniónak – és a világ minden
országának – még határozottabban ki kell állnia, és a legszélesebb körű jogi, pénzügyi és egyéb
eszközökkel támogatnia és gyorsítania kell az alacsony szén-dioxid-kibocsátású
technológiák
fejlesztését és a beruházásokat.
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A klímabarát technológiák
Miért is mondják azt a nemzetközi szakmai szervezetek, hogy
az atomerőművek és a megújuló
energiaforrások jelentős fejlesztésére van szükség? A válasz nagyon
egyszerű. A szakemberek és a nemzetközi szervezetek is egyetértenek
abban, hogy ezek a villamosenergia-termelési módok alacsony széndioxid-kibocsátásúak. Ez azért nagyon fontos, mert e technológiák
alkalmazásával radikálisan csökkenteni lehet a villamosenergia-termelés által kibocsátott szén-dioxid
mennyiségét, elősegítve ezzel a

tatva összehasonlítjuk az egyes
áramtermelési módok kibocsátási
adatait, akkor látható, hogy például az atomerőművek fajlagos széndioxid-egyenértékének kibocsátása csak 12 g/kWh, a nap- és szélerőműveké 11-48 g/kWh. Ezzel
szemben a gázerőművek kibocsátása 490, a szénerőműveké pedig
820 g/kWh. Mindez azt jelenti,
hogy a szénerőművekben megtermelt 1 kWh villamos energia közel
hetvenszer, gázerőmű esetében
pedig mintegy negyvenszer több
szén-dioxid-kibocsátással jár, mintha ugyanazt egy atomerőműben
termelték volna meg.

képviselői is képesek a közös cél
– a vírus legyőzése – érdekében
radikális lépéseket megtenni, hátrébb sorolva a politikai, gazdasági
és önös lobbiérdekeket is. A szolidaritás szép példái ellenére azonban ne legyenek kétségeink afelől, hogy sajnos ellenpélda is szép
számmal akad.

Import-villamosenergiára
ne nagyon számítsunk
A koronavírus-járvány ugyanis rávilágított, hogy az egyes nemzetállamok hajlamosak a bezárkózásra,
lezárják a határaikat, és exportti-

szén 820
gáz 490
biomassza 230
naperőmű 48
háztartási napelem 41
víz 24
szárazföldi szél 12
atom 12
tengeri szél 11

Az egyes villamosenergia-termelési módok teljes életciklusra vetített üvegházhatású gázok
fajlagos kibocsátásának összehasonlítása (gCO2eq/kWh) Forrásadat: IPCC

klímavédelmi célkitűzések teljesítését.
Ezt erősítik meg az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testületének
fenti adatai, amelyek szerint, hogy
ha a teljes életciklusra vonatkoz-

A jelenlegi koronavírus-járványnak
a klímavédelem szempontjából
van egy másik üzenete is, hiszen
megmutatja, hogy egy ilyen súlyos
válságban, szükség esetén a világ
politikusai és a nagy iparvállalatok

lalmakat rendelnek el annak érdekében, hogy a saját állampolgáraikat el tudják látni, és biztosítsák
az adott ország nemzeti érdekeit,
minden egyéb érdektől, szerződéstől vagy bármi mástól függetlenül.
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Nézzünk egy kicsit vissza! Németország március elején a Magyarország által megrendelt 120 ezer
maszkot a hamburgi kikötőben exporttilalomra hivatkozva lefoglalta,
azt a szállítmányt csak diplomáciai
tárgyalások révén sikerült hazánkba
juttatni. Ezeket nyugodtan vehetjük figyelmeztető jeleknek.
Egy adott országon belüli ellátásbiztonsági vagy egyéb krízis esetén először minden ország a saját
állampolgárait és fogyasztóit fogja ellátni villamos energiával. Ilyen
esetben nem arra fog törekedni,
hogy egy másik országba exportáljon villamos energiát csak azért,
mert ott nem építettek ki elegendő
erőművi kapacitást ahhoz, hogy fogyasztóikat maradéktalanul kiszolgálják. Ilyen helyzetben minden
bizonnyal azonnali villamosenergia-exporttilalmat
rendelnének
el. Az import hiánya miatt pedig –
a rendszer stabilitása érdekében –
fogyasztói korlátozásokat kellene
életbe léptetni.

Erősödjön az állami
szerepvállalás
Mindez azt jelzi, hogy hosszú távon
nem lehet a villamosenergia-importra mint folyamatosan rendelkezésre álló forrásra tekinteni, hiszen
azt rendkívüli helyzetben senki sem
tudja garantálni. Miközben a közeljövőben várhatóan az egész Európai Unió jelentős kapacitáshián�nyal fog szembenézni. Éppen ezért
a hazai villamosenergia-fogyasztók
jövőbeli biztonságos és folyamatos
ellátása és a hazai szuverenitás biztosítása érdekében az lenne az igazán megnyugtató, ha a fogyasztás
kielégítéséhez szükséges erőművi
kapacitás szinte 100%-ban Magyarországon állna rendelkezésre,
minimalizálva/megszüntetve a már

most is súlyos ellátás- és nemzetbiztonsági kockázatot hordozó importszükségletünket.
Ezért is nélkülözhetetlen a Paks
II. Atomerőmű mihamarabbi, legbiztonságosabb módon történő
megépítése, hiszen láthatóan Magyarország egyszerűen már most
sem lenne képes létezni a stabilan,
olcsón és klímabarát módon megtermelt hazai villamos energia több
mint felét biztosító Paksi Atomerőmű nélkül.
A jövőben Magyarországon további erőművi kapacitások fognak
kiesni a termelésből, miközben
a villamosenergia-igény jelentős
növekedésével is számolni kell.
Ebben a helyzetben még inkább
felértékelődik a hazai villamosenergia-termelés szükségessége,
ezért a Paks II. Atomerőmű és a
nagyon jelentős naperőművi fejlesztések mellett további alaperőművi kapacitások megépítését
kell nemzeti célként kitűzni annak
érdekében, hogy a hazai fogyasz-

11

tókat biztonságosan el lehessen
látni villamos energiával. A jelenlegi helyzet mindenesetre azt mutatja, hogy a kritikus infrastruktúrák nemzeti tulajdonba vétele
helyes döntés volt. A szükséges új
erőművi kapacitások tekintetében
pedig a gazdasági lehetőségeket
figyelembe véve szintén kívánatos
lehet az állami tulajdon részarányának növelése.
A koronavírus-járvány lecsengését
követően a globális klímavédelmi
célok elérése érdekében olyan széles körű nemzetközi összefogásra
és döntésekre van szükség, amelyek révén az alacsony szén-dioxidkibocsátású technológiák még
gyorsabban fejleszthetőek/építhetőek, miközben a fosszilis, különösen a szénerőművi alapú áramtermelést radikális mértékben
szükséges csökkenteni. A jövőbeli
importlehetőségek kiszámíthatatlansága miatt pedig még inkább
ösztönözni kell az új hazai erőművi
kapacitások építését.
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Karanténangyalok

Kanczler-Thuróczy Zsuzsanna | Fotó: saját archívum, stock.adobe.com
Az elmúlt hetekben kialakult helyzet minden magyar családot nagy kihívások elé állított. A járványveszély a gazdaság szinte minden szektorát érintette. Munkahelyek szűntek meg, csökkentek a családi
bevételek, sok vállalkozás nehéz helyzetbe került. Ennek ellenére hozott magával sok pozitív hatást is,
hiszen megannyi kreatív ötlet és sok új gondolat megszületését eredményezte, amelyek segíthetnek
nemcsak átvészelni ezt az időszakot, de közösségteremtő erejüknek köszönhetően új távlatokat is nyithatnak előttünk. Természetesen Pakson is sok segítő szándékú ember él, akik saját problémáik megoldásán túlmenően, gondolnak a közösség boldogulására is. Nagy szükség van ezekre a jótevőkre, hiszen
napjainkban különös fontossággal bír az összefogás, a közösségi felelősségvállalás. Riportomban két
önzetlen paksi segítőt szeretnék bemutatni, Pákoliczné Lengyel Erikát és Wolf Henriettet.
Pákoliczné Lengyel Erika a Paksi
Szivárvány Egyesület vezetőjeként
már korábban is sok megkeresést
kapott olyan emberek részéről,
akik valamiben segítségre szorultak. „Az egyesületünk fő tevékenysége eredendően nem karitatív jellegű, hiszen 2016-ban azért
jöttünk létre, hogy fogyatékkal élő
és rokkant tagjainknak sortársi közösséget tudjunk nyújtani” – kezdi
a bemutatást Erika.
A jelenlegi helyzet miatt a szokásos találkozóikat nem tudják meg-

tartani, a Város Napjára sem készülhetnek, és az első megnyert
pályázati projektjüket, az akadálymentes divatbemutató aktuális
feladatait sem tudják koordinálni.
„A korlátozások bevezetése miatt
egyre jobban előtérbe került régi
tervünk megvalósítása, hogy ös�szekapcsoljuk a felajánlót és a segítséget kérőt. Így jött létre az Angyalkommandó közösségi médiás
csoport. Aktualitást adott a régóta dédelgetett terveinknek, hogy
a járvány miatti válságban hirtelen

nagyon sok ember lába alól kicsúszott a talaj” – emlékszik vissza a
kezdetekre.
Az Angyalkommandó csoport
célja, hogy Pakson, a város környékén, és ezen túlmenően egész
Tolna megyében segítsenek azoknak, akik támogatásért fordulnak
hozzájuk.
Hogy kik az igazán rászorulók, arról így vélekedik: „Természetesen
első helyen állnak a támogatandó
emberek között, akiknél fogyatékkal élő családtag van, főleg, ha ez
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még egy egyszülős család is. Sajnos, ezek azok az emberek, akik
a legkiszolgáltatottabbak, viszont
a legnehezebb rájuk találni. Iszonyatos terheket cipelnek az ilyen
családok békeidőben is, nemhogy
most. Célcsoportunk még a járvány miatt munka nélkül maradt
családok, ők azért is vannak nehéz
helyzetben, mert a hivatali elbírálásban még nem biztos, hogy rászorulónak számítanak. Az egyszülős családok is nehéz helyzetben
vannak, ha a szülő elvesztette a
munkáját azért, ha dolgoznia kell,
akkor meg a gyerekek maradnak
egyedül a digitális oktatás útvesztőiben. De van idős, tanyán élő házaspár is, akiket támogatunk.”
Eredeti elképzelésük az volt, hogy
összekössék a felajánlót a támogatottal, kiküszöbölve a felajánlások
raktározását és a sok közvetítést
a két fél között. Munkájuknak köszönhetően egyre többször jön
létre az adományozó és az adományozott közvetlen összekapcsolódása.
Az eddig elért eredményekre,
megindító történetekre szívesen
emlékszik vissza Erika. „A vis�szajelzések nagyon pozitívak, sőt
meghatóak. Elmúlt a kezdeti félelmünk, hogy talán nincs is szükség
ilyenfajta tevékenységre. Tudjuk,
hogy sokan segítenek, és nem is
akarjuk elvenni senki kenyerét,
de úgy tűnik, még mindig marad
olyan, akikhez nem jut el a segítő
kéz.
Sokat sírunk, mióta elkezdtük ezt a
tevékenységet, először bánatunkban, hogy milyen sorsok vannak,
aztán a meghatottságtól, amikor sikerül valakinek segítenünk.
A legszebb eddigi történet az volt,
amikor egy kislány azt kérte este a
tündértől, hogy zöld almát hozzon
neki, erre másnap beállított az An-
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gyalkommandó csapata, és véletlenül pont volt a csomagban zöld
alma.”
Erika elmondása szerint az a tapasztalatuk, hogy annak, akinek
kevés van, sokkal szívesebben és
gyakrabban ad, mint akinek tényleg lenne miből. Igazán szívhez
szóló, hogy több adomány került
náluk egyik fogyatékos családtól a
másikhoz.
Az igazán nagy volumenű összefogás helyett az a tapasztalatuk,
hogy általában azok segítenek

lenne sok-sok számítástechnikai
eszközre is az otthoni tanuláshoz.
Az Angyalkommandó várja azokat
az önkénteseket, akik bármiben
tudnak segíteni, ráadásul a diákoknak az egyesület igazolni is tudja a
közösségi munkát.
Erika kiemeli, hogy nagyon sokat
köszönhet a csoport másik adminjának, Weinhardt Csabáné Gyöngyösi Zsuzsának, aki szociálpolitikai mesterképzésen tanul jelenleg
az ELTE-n, és ő is nagyon érzékeny
az emberek problémáira. Nehéz

egymásnak, akik már megtapasztalták, milyen kiszolgáltatottnak
lenni. „Nagyon sok településen
sokkal nagyobb összefogást hozott ez a válság, itt mi nem tapasztaltunk hasonlót. Lehet, hogy
ez csak a mi hibánk, mert nem
folytattunk elég hatékony marketingtevékenységet. Nagyon várjuk magánszemélyek adományait,
boltok, vállalkozások felajánlásait
is, akár pékségek már nem friss
áruit, zöldséget, gyümölcsöt, ami
esetleg már nem olyan szép, mert
a legnagyobb kereslet jelen pillanatban az élelmiszerre van.” Megtudtam, hogy keresettek még a
gyerekruhák és -cipők, kisebb bútorok, háztartási gépek, és szükség

lenne mindenkit felsorolni, de az
elsők között jár a köszönet Erika lányának is, aki lelkesen szortírozza
az adományokat.
A járvány elmúltával is szeretnék
folytatni a megkezdett munkát.
A tevékenységi kör bővítése során cél, nemcsak tárgyi, hanem
fizikai és személyes segítséget is
nyújtani. A későbbiekben is szükség lehet arra, hogy segítsenek
bevásárolni, füvet nyírni, elszállítani valamit, megsétáltatni a kutyát, beszélgetni valakivel stb.
A járványveszély elmúltával ezek
nagyobb teret kaphatnak majd.
Keresik az új utakat, mindig szem
előtt tartva az esélyegyenlőséget
és az érzékenyítést.
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A járványhelyzet a helyi üzleteket,
vállalkozásokat és szolgáltatásokat is kihívások elé állítja. A helyi
termékek és szolgáltatások igénybevétele mindkét fél számára előnyös. A vásárlók helyben juthatnak
jó minőségű termékekhez, és ezáltal támogatják az itteni vállalkozásokat, amelyek így biztosítani
tudják hosszú távú tevékenységüket.
Wolf Henriett egyéni vállalkozóként ékszerek tervezésével és készítésével foglalkozik. A járvány
miatt kialakult gazdasági helyzet
számára is jelentős bevételkiesést
eredményezett. „Számos helyen
jeleztem a problémát, vártam,
vártam, és vártam. Aztán elegem
lett, és bevillant a közmondás, miszerint „mindenki a maga szerencséjének a kovácsa”. A legjobb
megoldás érdekében kérdéseket
tettem fel a közösségi oldalakon,
ahol többek között használható

ötleteket is kaptam. Különösen
szeretném kiemelni Csákó Judit
és Cziner Olivia támogatását és
segítségét.”
Jó alapötletül szolgált a kreatív
szakma megmentésére létrejött

#vegyélhazait elnevezésű csoport, ahová – mint alkotó – Henriett is meghívást kapott. Látta,
hogy jól működik, és mindenki
megtalálja a maga szükségletét,
ízlésvilágának megfelelően. Ekkor jött az isteni szikra, hogy egy
ilyen önszerveződő csoport működhetne az itteni környezetben
is, és létrehozta a #paksikosár elnevezésű Facebook-közösséget.
A csoport létrejöttének hetedik
napján a taglétszám meghaladta
az 1200 főt. Elsődlegesen vásárlási szándékkal csatlakoztak a tagok.
Henriett alapkoncepciója egy
virtuális bevásárlóközpont létrehozása volt. „Rendeleteknek és
ajánlásoknak megfelelve otthon
maradva, a kényelmes fotelünkben ülve beléphetünk különböző
virtuális boltokba, és betekintést
nyerhetünk az aktuális termékkínálatba, ahol látható a nyitvatar-
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tás, elérhetőségek, fizetési és kiszállítási lehetőségek. Ezekben a
„boltokban”, vagyis a csoportban
létrehozott fényképalbumokban
megtalálható a teljesség igénye
nélkül pl.: a zöldséges, a sajtos, a
mézes finomságok, ruházat, cipő,
a virágárus friss kínálata, az ügyes
kezű varrónő, villanyszerelő, kőműves, autószerelő és fényező,
redőnyös, hobbikellékes stb.
Ugyanígy rátalálhatunk a bejegyzések között magántanárokra, kineziológusra, esküvőszervezőkre,
ingatlanközvetítőkre, fotósokra,
masszázs-, fodrász- vagy manikűrszalonokra is. Sőt! Még tovább
barangolva reményeim szerint
találhatunk majd állatorvosokat,
könyvelő-, utazási és jegyirodákat, zenészeket vagy akár edzőtermeket is.”
Henriett szeretné, ha a jövőben
csatlakoznának a csoporthoz
egyesületek, alapítványok is, akik

ismertethetik a jelenlevőkkel a
nyílt napok, rendezvények, nyári
táborok szervezésének időpontjait és hasznos tudnivalóit. Reméli, hogy itt mindenki megtalálja a
helyét, aki Pakson és a város vonzáskörzetében termékeket vagy
szolgáltatást kínál.
Az eddigi eredményekről, vis�szajelzésekről elégedetten nyilatkozik. „Számos visszajelzést
kaptam, hogy remek ötlet, sokan
megköszönték a csoport létrehozását, és a hozzászólások alapján
látható, hogy megtalálja egymást
a kereslet és a kínálat, létrejöttek
megrendelések, realizált vásárlások. Napról napra nagyobb és
szélesebb a kínálat a termékek és
a szolgáltatások terén.”
Az ötlet megálmodója biztos abban, hogy a #paksikosár a korlátozások feloldása után is hasznos
lesz, mert ez a csoport egy szaknévsort tartalmazó adatbázisként
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is funkcionálhat. „Ha a közeljövőben valakinek szüksége lesz
kőművesre, autószerelőre, friss
tojásra vagy klassz ajándékra, akkor a keresőszavak segítségével
egy-két kattintással megtalálhatja adott szakemberek, termelők
kínálatát, azok elérhetőségét, leadhatja a megrendelését, egyeztethet egyedi igényeket kényelmesen, olcsón, gyorsan. Nem kell
végigtárcsáznia az összes ismerősét, vagy végigjárnia 7-8 boltot az
egész városban.” Távlati céljai között szerepel megtalálni a lehető
legjobb, környezetbarát, csoportos kiszállítási módot, és találni
egy üzlethelyiséget, ahol biztosítani lehet a megrendelt termékek
átvételét vagy akár spontán megvásárlását.
Láthatjuk, hogy jó szándékból
Pakson sincs hiány, Erikát és Henriettet nyugodtan nevezhetjük a
mi hétköznapi hőseinknek!
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Nem lesz mindenkor így
Susán Janka | Fotó: saját archívum

„El ne hagyd magad,
Várjad jobb sorsodat.
Szívedben bús ne légy,
A szerencse forgandó, naptól feljebb távozó.
Nem lesz mindenkor így.”
(Margaret Island)
Nem lesz mindenkor így. Talán mostanában az az egyik legfontosabb kapaszkodónk, hogy nem lesz mindig
így. A napok, hetek gyorsan telnek, talán túl gyorsan is. A korlátozások miatt ez pozitív, de vannak olyan
momentumai ennek az időszaknak, ami miatt kár ez a száguldó idő. Arra gondolok például, hogy sokakban magasabb szintre emelkedett a szolidaritás, mások támogatása. Segítenek közvetlenül vagy szellemi
síkon. Mindkettő fontos az életünkben, hiszen ha valaki rosszabb helyzetbe kerül ezekben az időkben,
számára minden apró közvetlen segítség jól jön. Az is, ha valakitől ajándékba kap egy szájmaszkot vagy
néhány szappant. Ahhoz, hogy egészségesek maradjunk, a fizikai szükségleteinken túl ezekben a napokban a mentális támogatás is ugyanolyan fontos, ami akár túl is mutat majd ezeken a napokon. Ez lehet egy
emlékfa faragása, de akár egy erre utaló sütemény is. Biztosan az olvasó is találkozott kezdeményezésekkel, ismerőssel, aki(k) megmozdult(ak) másokért. Most következzenek azok, akikbe én botlottam a neten.

Benke Erika –
szappanadomány a
rászorultaknak
Erika műhelyében a szappanon túl
vegyszermentes kozmetikumok is
készülnek, erről eddig már sokan
tudtunk. Egyik nap azonban a Face
bookon azt láttam, hogy a falujában szappanokat ajánlott fel a rászorulóknak.
–– Miért érezted fontosnak, hogy
segíts másoknak?
–– Folyamatosan szoktunk adományozni, de most különösen úgy
éreztem, hogy akinek van rá lehetősége, ki kell vennie a részét a segítségnyújtásban. Szerencsére mi
most tudtunk adni. Háromszor vittem be szappanokat a Dunaszentgyörgyi Nyugdíjasklubba, ös�szesen száz darabot. Sok cikkben
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olvastam arról, hogy a szappan
megbontja a vírus külső felületét,
ezáltal elpusztul, így a védekezés
alapvető eleme.
–– Miért szeretsz másokon segíteni?
–– Nem gondoltam végig, hogy
miért jó ez nekem, segíteni akartam. Hallottam, hogy más maszkokat varr, és azt ajánlja fel. Megkerestem ezt a hölgyet, és az tűnt
praktikusnak, hogy ahol a maszkot osztják, a szappant is megkaphatják.
–– Milyen gondolatok járnak a fejedben a karantén alatt, mi az, ami
előtérbe került?
–– Az édesanyám és a férjem is az
extrém kitettek közé tartoznak a
vírusfertőzés kapcsán, így az ő védelmük áll a középpontban.
–– Ha vége lesz a karanténnak, mi
az, amin változtatni fogsz?
–– Egy kicsit lassítani kell. Épp ma
olvastam egy cikket, hogy milyen
hihetetlen változások történtek
a föld természeti állapotában ez
alatt a néhány hónap alatt. Emiatt
mindenkinek végig kell gondolnia, hogyan lehetne egy kicsit lassítani a tempót. Ha a mostaninál
ugyan kisebb lépésekre hajlandóak lennénk, akkor tudnánk tenni a föld jövőjéért. Hiszem, hogy a
most történtek figyelmeztetések
voltak a számunkra.

Bárdos Zoltán –
emlékfa faragása
Zoltán szabadidejében fafaragással foglalkozik. Faddon minden évben a református közösség szervezi
a megemlékezést a trianoni békediktátumról. Az idei 100. évforduló
különleges alkalom, és a felkérés is,
hogy készítsen egy emlékoszlopot.
A munka java a karanténos időszakra esett.

–– Milyen gondolatok járnak a fejedben a karantén alatt?
–– Nagyon várom a végét. Számos
emberi reakciót túlzottnak tartok. Szájmaszk az autóban egyedül tartózkodó sofőrön vagy a falu
mellékutcáján egyedül biciklizőn.
A boltok „túlélésre” alkalmasnak
gondolt termékeinek kifosztása.
Az, hogy vezetők tömegével hoznak intézkedéseket, utasításokat,
sokszor túldimenzionáltan. Elég
lett volna az idős emberekre (65
év felett, hiszen normális esetben
közösségben ők már nem is dolgozhatnának), illetve a valamilyen
betegséggel terhelt társainkra vigyázni, és a túlnyomó többséggel
változatlanul működtetni a gazda-
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ságot. Mi az erőműben burokban
vagyunk, de számos embernek a
megélhetése, munkahelye szűnt
meg. Az átmeneti probléma miatt
véglegesen. A karanténos távmunka (és oktatás is) soha nem fogja
produkálni a közösségben, együtt
végzett munka minőségét. Hiányzik, hogy eljárjak a munkahelyemre.
De ha már így alakult, a család
legalább együtt töltötte az időt.
A fiam a menyasszonyával hazaköltözött. Sokat társasoztunk,
grilleztünk, húsvétkor a magunk
festette tojásokat dugtuk el és
kerestük meg, jól kihasználtuk az
időt. És haladtam az otthoni munkáimmal (5000 m2-es kertünk van).
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–– Fogsz-e változtatni a karanténos idők tapasztalatai alapján?
–– Nem, ott szeretném folytatni,
ahol abbahagytam. Az informatikai eszközök használatára jobban
rákényszerültem, ami számomra
mindig nehéz volt. Megtapasztaltam ennek jó oldalait is. Ebben
talán fejlődtem, szükségem is volt
rá.
A karanténos változások kapcsán
még egy gondolat mindenkinek:
pár hónap alatt láthatóak voltak
annak jelei, hogy a természet képes a nagyfokú emberi kizsigerelés után is regenerálódni. Ez hihetetlen! Azonban tartok tőle – és
e téren nem vagyok optimista –,
hogy hamarosan ott folytatja az
ember, ahol abbahagyta. Ez baj.
Tele lesz az égbolt repülőgépekkel, a közutak autókkal, a szállások
vendégekkel, a saját kényelmével
foglalkozó ember nem fog önmérsékletet tanúsítani, az önzés, önmegvalósítás miatt ebbe beleszólást sem enged. Tanuljunk ebből!
–– Miért szeretsz adni? – visszatérve az emlékoszlopra.
–– Ez kicsit önzés is, azzal, hogy
másnak adok, magamnak is jót teszek. A faragás nekem nagy öröm.
Azon túl, hogy a közösségnek örömet okozok, a Faddon felállított
emlékoszlopra büszke leszek.

Antus Mária –
Szájmaszk készítése és
szemétgyűjtés a Duna
túlpartján
Marcsi igazán kreatív, az ismerősei
tudják róla, hogy rendszeresen felújít, átalakít bútorokat, a szobafestéstől sem riad vissza, és varrni is
szeret. Bevallom, én is tőle kaptam
az első tartós szájmaszkjainkat.
Az önzetlen segítés folyamatosan
ott van a mindennapjaiban.

–– Hogyan és kiknek varrtál szájmaszkot?
–– Először a fiam kért meg. Elővettem a rongyosomat, az elmúlt
évek anyagmaradékait, mert egy
szájmaszkhoz csak szinte egy tenyérnyi anyagra van szükség. Elkészültek a sajátjaink, aztán úgy gondoltam, varrok még párat pluszba.
Akkoriban nem nagyon lehetett
még venni, és kitettem néhányat
kívülre, az ajtóm kilincsére pár sor
felirattal. Nem tudtam, hogyan fogadják majd, de jót tett a lelkemnek, amikor eggyel kevesebb lógott rajta. Ahogy jártam a közeli
boltba, láttam, hogy nincsen minden eladónak maszkja, akkor vittem nekik is párat. Róluk valahogy
megfeledkezett a média, hogy ők
is ott vannak az „élvonalban”. Nehéz időszakon vagyunk túl, gondolok a felvásárlós hetekre, amikor
eszméletlen megértéssel kezelték
a türelmetlen vevőket. Ezért is leptem meg őket húsvétkor is díszített tojásokkal, mert reggeltől estig helyt álltak. Amikor odaadtam,
megremegett a hangom, mert
szeretek adni, és az örömön kívül
nem várok mást. Hiszem, hogy mi-

nél többet adsz, te magad annál
gazdagabb maradsz.
–– Szeretsz fotózni is, de a Dunára
nem csak emiatt mentél.
–– Tavaly húsvétkor csináltam először ezt az akciót. Elmentek a vendégek, jól elfáradtam, de az idő
hívogató volt. Az egyik kedvenc helyem a Duna túlpartja, nyáron is szeretek átmenni. Van egy megszokott
helyem, ahová a napernyőt is teszem általában, de nem fordult elő
még olyan, hogy ne találjak a körül szemetet. Idén is mehetnékem
támadt, és biztos voltam benne,
hogy nem jövök üres kézzel haza.
Átérve fogtam a gumikesztyűt, a
szemeteszsákot, és olyan idő volt,
hogy a meleg homokban mezítláb
szedhettem a hulladékokat. A síbakancstól kezdve a repertoár eszméletlen. Két-három zsák összejött,
és volt, amit nem tudtam áthozni
sem, például gumiabroncsot. Ilyenkor mindig eszembe jut, hogy nem
vigyázunk eléggé a földre. Pedig
könnyen lehetnénk tudatosabbak.
Aki a Duna túlpartján főz, és átcipel
egy csomó mindent, az miért nem
hozza vissza a szemetet? Legközelebb már nem akar menni?
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Sitkei Balázs
Stella Cukrászda –
„TARTs ki, Magyarország!”
fantázia nevű desszert
Segíteni szellemi síkon is lehet,
aminek egy szép példája ez a lelkesítő nevű desszert.
–– Hogyan született a sütemény
ötlete?
–– Minden helyzetben próbálom a
pozitív dolgokat megragadni. Most
a karanténos időkben is kerestem,
milyen lehetőség van erre. Először
egy igen kedves barátom szülinapjára készítettem ezt a tortát, ami
tulajdonképpen egy „tart”, vagyis
egy linzerkosár. (Eredetileg ez egy
francia édesség, de egyre kedveltebb már itthon is.) Véletlenül, de
pont úgy hoztam össze, hogy pirosfehér-zöld színű lett a belseje – a
vanília, eper és pisztácia a kedvenc
ízeim. Akkor gondolkodtam, hogy
mivel ezek a nemzeti lobogó színei
is, fel lehetne használni arra, hogy
az embereket jobb kedvre derítse,
valamint erősítsük bennük azt a tudatot, hogy most össze kell fogni,
segíteni kell egymást. A sütemény
neve is játékosan ehhez passzol.
–– Hogyan próbáltok segíteni a
mindennapokban?
–– Évek óta igyekszünk az alapanyagokat a helyi és környékbeli
termelőktől beszerezni. Most éppen eperszezon van, ezt is mindig
Faddról vásároljuk. Nagy tételben
szerezzük be, amit feldolgozunk
pürének. A karanténos időszakban
csatlakoztunk az „Etesd a dokit”
programhoz, és ennek keretében
ezeket a tartokat szeretném majd
május 11-én felvinni a Szent László
Kórházba.
–– Hogyan érintett benneteket a
karanténos idő?
–– Rögtön az elején bezártam,
mert a cukrászda az nem létszük-

séglet, így azt nagyon megéreztük,
az emberek inkább az alapvető
élelmiszerekre költöttek. Kihasználtuk ezt az időt arra, hogy tartottunk
egy fertőtlenítést és festést. A háttérben pedig azon dolgoztam, mit
tudnánk kitalálni azért, hogy fennmaradjunk. Szerencsére minden
kollégát meg tudtam tartani, ami
annak is köszönhető, hogy a web
shopon keresztül gyorsan sikerült
átállnunk a kiszállításra. Megerősítettük a kínálatot, a rendeléseket
házhoz vittük, amivel sokan éltek is.
Kicsit később már volt lehetőség,
hogy háromig nyitva legyünk, és el-
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kezdtek újra jönni a vásárlók, mert
egy-másfél hónap után már szerettek volna kimozdulni.
–– Mi az, amin változtatni fogsz a
mindennapjaidban a karanténos
tapasztalatokból?
–– Sok
vendéggel
beszélgettünk erről. Az sokaknak tetszik,
hogy több idő töltenek a családdal. A süteményre visszatérve, azt
szeretném, hogy ez a „TARTs ki,
Magyarország!” desszert tartósan
fennmaradjon, és erről az jutna
eszünkbe évek múlva is, hogy volt
egy ilyen időszak, de összefogással
túljutottunk rajta.
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Karanténpszichológia
Susán Janka | Fotó: saját archívum, stock.adobe.com

COVID-19, karantén, #maradjotthon, hordj maszkot, moss kezet, másfél méter távolság, vásárolj be az
időseknek, naponta hányan halnak meg, hányan kapják el, meddig tart ez még? Kínában újra körzeteket zártak le, bezárkózunk… stb. Ahogy összegyűjtöttem a mostani (április közepi) mindennapjainkra
jellemző fogalmakat, tényeket, kérdéseket, egy kicsit lesokkoltak. Nem vagyok pesszimista alkat, de fenyegető érzés így együtt látni őket. Túl sok minden változott körülöttünk egy láthatatlan képződmény,
egy vírus agresszív térhódítása miatt. Nemcsak a mindennapjainkat kellett átszervezni, hanem be kellett zárkózni, távol kell maradni szeretteinktől, barátainktól. Amitől még nehezebb mindezt feldolgozni:
nem tudjuk, meddig tart, mikor lesz vége. Természetes, hogy ekkora teher mindenkit nehezen érint, és
akadnak többen, akik nehezebben tudják feldolgozni ezt az új helyzetet, nekik próbálunk Győri Ildikó
pszichológus-közgazdásszal segíteni.
–– Mennyire változtak meg a mindennapjaid a vírus miatt?
–– Spanyolországból költöztünk
haza, és néhány óra alatt kellett

meghoznom a döntést. Egy csütörtöki napon jöttek az első hírek,
hogy péntektől két hétre bezárják
az iskolákat, és vasárnaptól kijárási

tilalmat vezetnek be. A gyerekek
számára ott komoly korlátozást jelentett, mert március 16-a óta ők
ki sem mehettek az utcára. A hírek
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hallatán nagyon megijedtem. Néhány óra alatt eldöntöttem, hogy
nem maradunk. Szombaton már
a repülőn ültünk a fiammal, mert
több hetven fölötti kedves családtagom van itthon, akiknek szükségük van a segítségemre, ha itthon
is olyan komoly lesz a helyzet, mint
Spanyolországban.
–– Milyen nehézségek jelentek
meg most a családok életében?
–– Eddig az apukának és anyukának is volt egy munkahelye,
ahová elmentek nap mint nap.
Ha úgy vesszük, a gyerekeknek is
volt „munkahelyük”, a bölcsőde,
az óvoda, az iskola, a szakkör és
sportolás. Ez a sok helyszín most
beszorult a család lakásába, szerencsésebb esetben egy kertes
házba, ahol azért az udvarra ki lehet menni. A munkahely leszűkült
egy íróasztalra, esetleg egy dolgozósarokra, de lehet, hogy az anyukának már csak a konyhaasztal marad. Az utasításokat és feladatokat
kapjuk továbbra is a cégtől, de a
munkakörülmények teljesen mások. Együtt, adott esetben a gyerekekkel összezárva, vagy fiatalon,
teljesen egyedül, szüleinkért aggódva ülünk a számítógép előtt.
Ezekben a viszonylatokban is meg
kell tanulni együtt vagy éppen
egyedül dolgozni. Ez akkora változás az életünkben, hogy eleinte biztosan minden háztartásban
meg fog jelenni a bizonytalanság,
a félelem, az ijedtség a helyzet kezelésével kapcsolatban. Az ember
természetéből fakadóan előjöhet
akár pánikreakció is.
–– Mit is jelent ez? Mennyire látunk egy ilyen helyzetben reális
képet magunkról?
–– Kiemelném, hogy nem „romlott el” senki, nem bennünk van
a hiba, hanem a környezetünkben
lezajlott változások óriási mértéke
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miatt tapasztalhatjuk az ijedtséget. Az emberi agy úgy van „behuzalozva”, hogy amikor elhagyjuk
a komfortzónánkat, a hüllőagynak
nevezett agyi terület bekapcsol,
mert ennek az a feladata, hogy
a túlélésre fókuszáljon. E terület
funkciója évmilliók óta véd minket.
Az ősembereknél ez azt jelentette, hogy ha mondjuk egyedül volt
az erdőben, és szembe jött vele
egy mamut, akkor el kellett futnia
előle, de ha tízen voltak együtt, és
akkor találkoztak vele, akkor megtámadták, előjött az üss funkció,
hogy megszerezzék hosszabb időre az élelmüket. A hüllőagy két fő

nem tudunk, és ekkor jelentkezhet
a pánikroham. A „lefagy” funkció
pedig úgy mutatja magát, hogy
nehezebben vesszük az akadályokat. A három közül valamelyik legtöbbünknél meg fog jelenni. Akár
úgy, hogy éjszaka felébredünk, és
nem tudunk visszaaludni, akár úgy,
hogy az adott napon egyszerűen
nem tudunk koncentrálni, és lassabban oldjuk meg a feladatot.
Visszatérve a kérdésre, hogy men�nyire látjuk magunkat egy ilyen
helyzetben reálisan. Nem, nem
maradunk objektívak, mert amikor
ez a funkció bekapcsol, minden
mást háttérbe szorít. A szerveze-

üzenete az „üss” vagy a „fuss”, de
van egy harmadik is, a „lefagy”.
A hüllőagy a mostani életünkben
is bekapcsol, amikor elhagyjuk a
komfortzónánkat. Az „üss” funkció
nemcsak fizikai értelemben jöhet
elő, hanem megmutatkozhat türelmetlenség, idegesség, veszekedések formájában is. A „fuss”
úgy jelentkezhet, hogy el akarunk
menekülni ebből a helyzetből, de

tünk csak a túlélésre koncentrál,
automatikusan ezeket a reakciókat
részesíti előnyben.
–– Mit tehetünk ilyenkor? Hogyan
tudunk kilépni ebből az automatikus működésből?
–– Ilyenkor vegyük elő a pozitív
eszköztárat, a szimbólumokat és a
humort, hogy vissza tudjunk térni
ahhoz az állapothoz, amikor reálisan látjuk magunkat. A neten a hu-
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mor szerencsére intenzíven megjelenik. Rengeteg mém keletkezik,
sokan megosztanak vicces videókat, például, amikor valaki vécépapírtekercsekből és spagettiből
Forma–1-es autót épít. Ha bármilyen humoros dolgot nézünk, az
visszakapcsol a realitásba.

bele, hanem azokat is, amik örömöket jelentenek, sőt ebből legalább annyit kellene találni, mint
kötelességből. Ha mondjuk, egyik
napunkon a munkahelyen névnapi sütizés lenne, a párunknak esti
foci, akkor mindkettőt tervezzük
bele. A sütizést meg tudjuk tartani

tessük a napirendben, mint a
gyerekekét. Tegyünk bele nekik
figyelmet adó és feszültséglevezető kártyákat is. Mit jelentenek
ezek? A figyelem kártya azt jelenti, hogy odajöhet hozzánk, és kérheti, figyeljünk rá. Elmondjuk neki
reggel, hogy mikor van a napban

–– Segíthet az is, ha jól látjuk a feladatainkat a családban?
–– Azzal, hogy a megváltozott életünket jól megszervezzük, visszatér a kontroll érzete az életünkbe,
ami elősegíti, hogy mentálisan is
jól legyünk. Kikapcsol a hüllőagy, tudunk egymásnak segíteni.
A napirendet ne abban az unalmas
formában képzeljük el, amit régről ismerünk, mert akkor nem lesz
kedvünk megcsinálni. A karanténnapirendbe ne csak a kötelességeinkből fakadó részeket tegyük

online is, a kollégákon kívül a családtagok is be tudnak kapcsolódni. De ha csak a kollégákkal tartjuk, az is élmény lehet. A párunk,
ha nem is megy el focizni, felvehetünk egy rövid videót, amin otthon
„focizik”, ezt elküldheti a csapattagoknak, és tarthatnak közös videóhívást is.
–– A gyerekekre hogyan tudunk
jobban figyelni?
–– A saját munkánkra vonatkozó
programokat, megbeszéléseket
ugyanolyan hangsúllyal szerepel

olyan időszak, amikor nem érünk
rá, de odaadjuk neki a kártyát vagy
kártyákat, hogy azon kívül bármikor odajöhet hozzánk, ha valamire szüksége van. A figyelemkártya
ellenében 5-10 percen belül odamegyünk hozzá, és csak rá figyelünk. Sokkal könnyebb így, mintha
egész nap rohangál hozzánk, hogy
segítsünk neki. A másik lényeges
különbség, hogy a karantén idején többször lehet rossz kedve,
amikor azt le kell vezetnie valahogy. Erre lehetőséget adhatunk
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például az esti fürdésnél, amikor
a kádban kiabálhat a gyerek, vagy
délután felfújhat egy lufit, és azt
kidurranthatja. Fontos, hogy konkrét időhöz legyen kötve, a család
pedig tudjon róla, mikor lesz a lufidurrantás, és számítson rá. Legyen
lehetősége erre a szülőnek és a
gyereknek is.
–– Hogyan tudjuk a nagyobbakat
ellenőrizni? Feltétlenül ellenőrizni
kell, vagy érdemes inkább hatni
rájuk?
–– A távoktatás miatt vannak
olyan területek, ahol egy kicsit
kedvezni tudunk a kamaszoknak.
Nem kell korán felkelniük, hiszen
elég az órák előtt csak egy picivel ébredni, mert a reggeli utazás
idejét megkaphatják pihenésre.
Náluk, ami nehéz lesz, hogy az ő
feladatuk kamaszként a határok
tágítása, a mostani helyzet pedig
pont a beszűkülésről szól. Ezért
nagyon fontos, hogy lelkileg ne
törjük be őket, ne szűkítsük be
őket a lakásba. A lelki és érzelmi
fejlődést hagyjuk meg nekik. Hogyan tudjuk ezt segíteni? Próbáljuk rávenni őket, hogy a baráti társaságukkal online „találkozzanak”,
ne csak írásban, hanem csoportos
videóhívásban, de legalább hanghívásban. Az sms-ezgetés csak
egy nagyon szűk kommunikációs eszközrendszer, nem biztos,
hogy ki tudnak benne teljesedni.
Vegyenek részt csoportos tevékenységekben, például közös zenehallgatásban, kártyázásban, de
valószínű ezeket a lehetőségeket
ők jobban tudják, nekünk csak az
időt kell félretenni számukra. Ilyenekből 2-3-at nyugodtan iktassunk be egy hétre úgy, hogy a család többi tagjának is elfogadható
legyen. Ami még jó lehetőség,
hogy kérdezzünk, kérjünk segítséget tőlük, például a technikai esz-

közök használatában. Betehetünk
a napirendbe egy olyan sávot,
amikor megmutathatják, milyen
érdekes dolgot találtak a neten,
milyen lehetőségek vannak egy új
alkalmazásban. Így az önértékelésük nő, hasznosnak, értékesnek
érzik magukat még a bezárt világban is.
–– Mit tegyen az, aki nagyon egyedül van, akinek nincsen társasága?
–– Mindenkinek valamilyen új
készséget kell megtanulnia most.
Nagyon fontos új készség, ha
megpróbálunk kérni és elfogadni segítséget. Ha valaki egyedül
lakik, és emiatt egyedül is érzi
magát, akkor két dolgot is tehet.
Netet használva könnyebb a dolga, mert azon keresztül felfrissítheti az érdeklődési területeit,
vagy megismerhet újakat, amikre
eddig nem volt ideje, bátorsága.
Javaslom, hogy valamilyen kézzel
fogható dolgot sajátítson el, amihez rengeteg ingyenes kurzust
találhat, amivel elindulhat. A kreativitásból az alkotás élményét
hangsúlyoznám, mert ez a kompetenciánkat erősíti, azt, hogy létre
tudunk hozni valamit, van hatalmunk az életünk felett akkor is, ha
a fizikai környezet most a lakásunk
falaival véget ér. Akinek nincsen
net a lakásban, a ház körül találhat
olyan feladatokat, amiket régóta
nem tudott elvégezni. Ezeknek is
fizikai eredményei vannak, ami jó
érzéssel tölt el.
–– Azoknak, akik elveszítették a
munkájukat lehet tanácsot adni,
hogyan álljanak fel ebből a helyzetből?
–– Érdemes azonnal utánajárni,
hogy milyen segélyre jogosult, és
elfogadni azt. Magyarországon
szerintem össztársadalmilag meg
kell tanulnunk segítséget kérni, és
azt elfogadni. Mindig lesz, aki se-
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gít, de meg kell tanulnunk kérni.
Nem ciki, hanem szükséges emberi dolog. Ha valaki nem látja át
a segélyek lehetőségeit, akár egy
könyvelő ismerősét megkérdezheti, aki ért hozzá. A mai világban három telefonhívásból biztosan eljutunk egy szakemberhez,
aki tud segíteni. Ha nem kérünk,
azok sem tudnak segíteni, akik
egyébként akarnának és tudnának
is. Érdemes a közösségi médiát
használni, az ismerősöknek írni.
De nem azzal, hogy „elveszítettem
az állásomat”, hanem azzal a felkiáltással, hogy „én most ráérek”.
Tud-e valaki olyan munkát, akár
ideiglenesen is, amire én jó lennék? A mai helyzetben akár azzal
is pénzt lehet keresni, ha valakinek
az idős szülőjéhez ételt visznek,
de a futárszolgálatok is keresnek
embereket. Vannak mindig új lehetőségek. Ideiglenesen ki lehet
próbálni, valami egészen mást is,
mint az eddigi munkánk.
–– Vannak ennek a helyzetnek pozitívumai is, ha csak arra gondolunk, hogy egy család több időt
tölt együtt, vagy olyan családtagok is otthon vannak, akik már
szinte kirepültek, most pedig vis�szatértek egy kis időre.
–– Azt önmagában pozitívumnak
tartom, ha a saját gondolkodásunkat át tudjuk állítani arra, hogy van
körülöttünk, aki segít, csak kérni
kell. Emellett elindult egy hatalmas segítséghullám, az emberek
próbálnak felajánlásokat tenni. Eddig ekkora mértékben még nem
fordult ez elő. A harmadik pedig,
amit te is említettél, hogy sok esetben a családok újra együtt lehetnek, értékes közös időhöz jutottak.
Olyan dolgokat tudnak egymásnak mutatni, amelyekből pozitív
töltést kaphatnak, beindulhat egy
pozitív, építő, támogató spirál.
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Mi rejlik a mosoly mögött?
Kanczler-Thuróczy Zsuzsanna | Fotó: saját archívum, stock.adobe.com

Az öröm, a boldogság, a pozitív érzések megélése és kifejezése napjainkban különös jelentőséggel bír.
A mi kultúrkörünkben nagy a hasonlóság az egyes népcsoportok között az érzelmek kifejezésre juttatásában. Mi a helyzet a világ különböző vallású, etnikai összetételű régióiban? Hogyan fejezik ki örömüket, fájdalmukat és egyéb érzelmeiket tőlünk merőben más kultúrák képviselői? A témában egy igazán
kompetens személyt, a paksi származású, nemzetközi hírű kulturális antropológust, Régi Tamást sikerült
megszólaltatnom. Tamás tanulmányútjai során bejárta a világot Afrikától Ázsiáig, és nagyon komoly tapasztalatokkal rendelkezik a különböző népcsoportok viselkedési szokásait illetően.
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–– A
különböző
kultúrákban
ugyanolyanok az emberi érzelmek? Ugyanúgy fejezi ki az érzéseit egy ázsiai vagy egy európai?
Kultúrafüggő az érzelemkifejezés?
–– Érdemes rögtön az elején tisztázni valamit: az emberi érzelmek
kultúrafüggetlenek, az érzelmek
kifejezései viszont már nagyon
is kultúrafüggők. Jelenleg a legtöbb kutató úgy gondolja, hogy a
világon minden egyén ugyanazokat az érzelmeket éli meg. Ennek
nagy valószínűséggel az az oka,
hogy biológiailag minden ember
ugyanolyan, azaz számos biológiai
univerzálét ismerünk (az agy mérete, az egész éven át tartó szexuális
aktivitás stb.) ami felelőssé tehető
azért, hogy ugyanazokat az érzelmeket produkálja a testünk, pontosabban az agyunk.
–– Tehát az érzelemkifejezés már
kultúrafüggő?
–– Igen, de ebben is van számos
hasonlóság a kultúrák között.
Az arc izmai minden embernél
ugyanazok, és így az alapérzelmeket is mindenhol ugyanolyan arckifejezés kíséri. Ez a kérdés innentől
válik igazán érdekessé. Az már nagyon eltérő, hogy bizonyos kultúrák ösztönzik vagy éppen gátolják
egy érzelem kifejezését. Egy kultúra ösztönözheti például az öröm
kifejezését, amikor ajándékot kapunk. Egy-egy szubkultúra pedig
elvárhatja, hogy egy politikus beszéde után örömmel összeüssük
a tenyerünket. A különböző érzelmek nyilvános kifejezése, az ún.
PDA (Public Display of Affection)
kultúránkként és történelmileg is
eltérő lehet. A homéroszi hősök,
igazi férfiak voltak ugyan, de sokat
sírtak, akár nyilvánosan is. Férfiasságuk nem függött a düh vagy a
szomorúság őszinte kifejezésétől.
Akhilleusz tulajdonképpen, ami-

kor nem harcol, akkor sír. Ma már
nem annyira elfogadott a nyugati
kultúrában pityergő férfiakat látni, mert az a gyengeség jelének
tűnhet, és mint a kultúra egyéb
normái, az érzelmek kifejezésének
megtanulása is már a gyerekkortól
kezdődik.
Fel lehetne tenni a kérdést, hogy
mi a helyzet az ösztönökkel, azzal,
hogy mégis csak húsból és vérből
való biológiai lények vagyunk, és
a kultúra nem tud mindent „lecsillapítani” és elsimítani. Ez ugye a
klasszikus austeni kérdés: értelem
és érzelem, pontosabban értelem
vagy érzelem. A kultúra vagy az
érzelmeink kerekednek-e felül?
A válasz az, hogy a kultúra több
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területen csődöt mond, és nem
képes szabályozni az érzelmeket. Az ösztöneink tudatos vagy
tudat alatti kis csatornákat találnak. És minden társadalom másként kezeli ezeket az „eltévelyedéseket”. Vannak társadalmak,
pontosabban időszakok, amikor
az erőszak és az agresszió megengedettebb. Az örökletes viselkedési sémák is sok kultúrában
eltérően vannak szabályozva.
Freud azért volt egy zseni, mert
pontosan ennek a kettőnek a
kapcsolatát, a biológiai énünk és
a kulturális énünk közötti állandó
harcot írta le érthetően. Tőle tudjuk, hogy az elfojtott érzelmek és
ösztönök hol és milyen formában
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találnak majd kiutat. Például rémálmokban, erőszakban, szexuális
devianciákban stb.
–– Milyen főbb kutatásokból tudjuk mindezt?
–– Freud óta persze sok idő eltelt.
Számtalan kutató és tudományterület foglalkozott a kérdéssel. Ami
az én területemet érinti, ott talán
a Paul Ekman-féle kultúra-összehasonlító vizsgálatokat kell először
kiemelni. Ekman amerikai pszichológus úttörője volt azon kérdés feltárásának, hogy vajon egymástól
radikálisan eltérő kultúrákban is
ugyanúgy fejezik-e ki az örömöt,
dühöt, szomorúságot vagy az undort. Törzsi közösségeket vizsgált
Pápua Új-Guineán, és azt találta,
hogy az alapérzelmeket az emberek ott is ugyanúgy fejezik ki, mint
Amerikában.
–– Két ember között a legrövidebb
út egy mosoly – tartja a mondás.
Mit jelez a különböző népcsoportoknál a mosoly?
–– Nem tudom, hogy jó hír-e, vagy
sem, de a mosolygás mennyisége
nincs direkt összefüggésben a boldogság szintjével. A mosoly egy
trükkös dolog. Csak azért, mert
nem mosolyog valaki, még nem
jelenti azt, hogy boldogtalan és
vica versa. A mosoly nem csak egy
adott érzelemhez kapcsolódhat.
Lehet zavarodottság, csodálkozás,
fintor, grimasz, megkönnyebbülés
és még számos hangulat vagy érzelem kísérőjelensége. Az igaz,
hogy a legtöbb angolszász kultúrában a mosoly kiterjed a nem
ismert személyekre is, mint alap
kommunikációs forma, míg esetleg
Oroszországban könnyen bajba kerülhetünk, ha állandóan ismeretlenekre mosolygunk. Egy kollégám
az USA-ból hazatérő orosz vendégmunkásokat vizsgált, akik felvették
az állandó mosolygást az USA-ban,

majd hazatérve konfliktusokba
keveredtek, mert ismeretlen honfitársaik félreértették a mosolyukat. Az általam vizsgált legtöbb
afrikai kultúrában a mosoly szintén
nem annyira elfogadott, persze az
örömhöz és a humorhoz ugyanaz
a szájmozgás kapcsolódik mindenhol.
–– Milyen funkciója van az érzelmeknek az emberi evolúcióban?
–– Ez viszonylag messze esik attól, amivel én foglalkozom. Kutató
kollégáim munkáiból kiderül, hogy
ez egy még vitatott terület. A személyes véleményem az az, hogy
az érzelmek egyértelműen nagy
szerepet játszhattak abban, hogy
emberré váljunk, és akármennyire
is próbálja bebizonyítani sok kollégám, hogy milyen érzelmesek tudnak lenni egyes állatfajok, én azt
gondolom, hogy egyedül az ember
az, akinek ilyen kiterjedt és változatos érzelemvilága van, és ami még
fontosabb, egyedül mi vagyunk
azok, akik ezekkel az érzelmekkel
próbálunk kezdeni valamit kulturálisan. Egy ideig tanítottam művészetszociológiát egy külföldi egyetemen. A művészet kezdetei, mint
közismert, egybeesnek az emberré
válásunk kezdeteivel. Éppen azért,
mert akkor kezdtünk el szimbólumokban gondolkodni. Meg vagyok
győződve, hogy az első művészeti
alkotásainkat az érzelmek vezérelték, különösen a félelem. Azaz,
az érzelmek megfogalmazása tett
bennünket emberré. Azóta, azaz
majdnem 40 000 éve, az érzelmek
segítettek át bennünket számos
környezeti és kulturális kihíváson.
Ezzel tudtunk megbirkózni velük.
Az érzelmek és a civilizáció tehát
kapcsolatban vannak egymással.
Az, ahogy az egyén kezeli az érzelmeit, sok mindentől függ, de ahogy
egy egész civilizáció (nemzet, törzs,

nép stb.) örül, szomorkodik, dühöng vagy csalódik, az már egységes képet szokott mutatni. Ebben
nagy szerepe van annak, hogy mit
kap egy nép érzelmi világa a korábbi generációktól. Egy-egy történelmi trauma többször oda vezet,
hogy a nép ugyanazokat a mintákat
kezdi el követni, mint amitől az előző generációk szenvedtek. Ez amolyan a „múlt a jelenben” szindróma.
A félelem például egy elég erős érzelem, ami többnyire segített ben-
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nünket az évezredek során. Aki
nem fél, az nagyon ritkán él sokáig. De van, hogy a félelem kontraproduktív, és ez az érzelem akár a
csoport vesztét is okozhatja.
Maguk az érzelmek, illetve az
azokra adott kulturális válaszok
tehát talán az egyik legfontosabb
és legellentmondóbb területei az
antropológiának és a pszichológiának, és akármennyire is racionális lényeknek szeretnénk látni
magunkat, én még mindig azt

gondolom, hogy az emberre sokkal inkább az érzelmei hatnak,
mint az értelme.
Tamás szavaiból kiderül, hogy az
érzelmeknek az emberi evolúcióban betöltött fontos szerepe vitán
felül áll, és mára már az is köztudott, hogy kimutatásuk pozitív
hatással van a megélésükre, és
azok elnyomása, eltitkolása pedig
csillapítja a hatásukat. Ha visszatérünk a mosolyra, mint az egyik
fontos érzelemkifejezési eszközre,
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elmondhatjuk, hogy kultúránként
nagyon változatos a jelentéstartalma. Nincs még egy ennyire sokszínű kifejezési eszköz, amivel ilyen
sok érzelmet tudunk közvetíteni a
külvilág felé, és az is nyilvánvaló,
hogy nem mindig pozitív érzésekhez kötődik. Lehet titokzatos, kihívó, dühös, hamis, megvető és természetesen őszinte, barátságos
és biztató, de bizonyos helyeken
lehet, hogy jobban járunk, ha csak
a szemünkkel mosolygunk.
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MOS(T)OLYOGJ!
Czibuláné Mayer Szilvia | Fotó: Studio Z

Mona Lisa rejtélyes ajakjátéka, szerelmünk sejtelmes félmosolya, gyermekünk első kacaja, csengő nevetése, édesanyám keserédes mosolya szája szegletében apám temetésén… Szívből jövő, gyermeki, őszinte, vidító vagy fájdalmas mindenképpen velünk született képesség, melyhez apró izmok összjátékára
van szükség, ha olykor álarc is e csoda. Rendkívül szerencsések vagyunk. Itt a Kárpát-medencében nem
dúlnak háborúk, nincs éhség, de van tiszta víz, kegyes az időjárás, mégha nehéz napokat élünk is mostanság. Havi témáink közül mikor, ha nem most legaktuálisabb: a mosoly. Nem terveztem, hogy bármi
olyasmit kérdeznék tőle, amit mások még nem tettek meg – nehéz is lenne. Nem gondoltam, hogy e
megtiszteltetés ily hamar utolér, de régóta terveztem, hitelesebbet sosem kérdezhetnék e témáról,
mint Tóth-Hozleiter Fannyt, Mosolykát! Író, előadó, a Mosolyka Flow arca, blogger és feleség, de vajon
honnan van ereje és töretlen kitartása küzdeni akarásának s hatalma örök mosolyának?
–– Egy csodás gyermekkor után –
közben – cserfes, mosolygós, szeplős kislányként kerekes székbe kerültél. Olyan környezetbe élted ezt
meg, ami maximálisan elfogadta,
sőt támogatta ezt, akár egy osztálykirándulás keretében. Hogy nem
különcként kezeltek, ma nagyon
hiányzik. Gyermekeink burokban
élnek, a fogyatékkal élő emberek
társadalmi helyzete nehéz, elfogadottságuk alacsony, s ha szeretnék
se tudják kezelni azt a helyzetet,
ha valaki bármilyen szempontból
„más”, hiszen a rendszerbe nincs
beintegrálva kellőképpen. Mai önmagadnak okozata a múltad előzékeny környezete, hogy megmaradtál ennek a mosolygós lánynak?
Eldől-e a hozzáállás már gyermekkorban?
–– Alapjait jelenlegi életemnek, az
élethez való hozzáállásomat igen,
gyerekkoromból hozom. Édesanyukámtól kaptam egy képletes
szemüveget, amin keresztül a világ
sokkal szebb és élvezhetőbb. Amin
keresztül észre tudom venni az élet
„apró” csodáit, amik valójában
fontosak. Az „állandó” mosolyom

inkább úgy igaz, hogy többségében ez jellemző rám, de tudok és
szoktam is sírni, vagy szomorúnak
lenni, igaz, rövid ideig. Gyerekként
hamar feltűnt, hogy azzal tudok segíteni a környezetemnek, ha öröm
és boldogság jellemez. Így nekem
és nekik is könnyebb volt a nehézségeket átvészelni. Mivel a fókuszom főképp a pozitív dolgokra
irányult, így azt gondolom, hogy
tényleg szívesen töltötték velem
társaim az időt. Azt adtam nekik,
amit én is szívesen fogadtam. Így
egészítettük ki egymást.
–– Könnyen nevet az, aki teljesen
egészséges, bár nincs ezzel az előjoggal tisztában a legtöbb ember.
Olvastam, feszegetted a határaidat. Talán ez vezet(ett) oda – jó értelemben –, ahol most tartasz, és
ez ad(ott) erőt a nehéz napokban.
De nap mint nap dolgozol azért,
hogy itt tarts, legyen ez mentális
vagy fizikai munka, akár csapatmunka eredményeként is. Honnan
az erőd, mi a titkod, hogy mindennek folyamatosan a pozitív oldalát
nézed és látod? Hit, egyéniség,
döntés vagy „csak” szeretettel

körülvett környezet szükséges ehhez?
–– Az életfilozófiám szerint mi alakítjuk az életünket. A lapokat ugyan
kapjuk, de mi döntjük el, hogy
hogyan játszunk velük. Van egy
sokszor ismételt, de azóta is igaz
gondolatom. Kevés dolgot tudok
pillanatok alatt megváltoztatni, de
egyet bármikor: a hozzáállásomat.
Állandóan a kezemben van a lehetőség, hogy döntsek. Feladom
vagy megcsinálom. Sírok vagy nevetek. Depressziós leszek, vagy
megoldást találok. Pánikba esem,
vagy a lehetőségeimre koncentrálok… Döntöttem. Szenvedés helyett élek, és azt a lehetőségeimhez képest csodákkal fűszerezem.
–– 6 éve férjhez mentél, szerelemtől derűs feleségként készülsz az
anyaszerepre. A Mosolyka Flow
egyik megálmodója, motívációs
előadó – a Paksi Atomerőműben is
láthattunk már a titkárnőfórumon
–, blogger és példaértékű ember
vagy. Egy országnak dobtad fel a
labdát azzal, hogy igenis mindenki egyenlő, sőt! „A test nem egy
jelmez, mi fogva tart, hanem egy
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ajándék. Szeresd hát az ajándékodat, légy rá büszke.” Jelenleg
filmet forgatsz. Mi lesz a témája?
Miért vágtál bele?
–– A Te döntesz című, életemről
szóló könyvem óta eltelt lassan
hét év, és egyre többen kérde-

zik, hogy mi történt azóta, hogy
alakult az életem. Egy teljesebb
képet nehéz átadni cikkekben,
párperces videókban, posztokban. Anno ezért is döntöttem a
könyv mellett, mert sokan csak
egy mosolygós lánynak láttak a
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médiából, akinek mindig minden könnyedén sikerül, de a valóságban ezekért a sikerekért
keményen megdolgoztam. Majd
helyett MOST című filmünk,
amolyan folytatása a bestseller
könyvnek. Fő témája a pillanat
értéke. Az életben egyszer minden elmúlik. A kérdés, hogy amikor ott vannak azok a bizonyos
pillanatok, észrevesszük-e őket.
Udvaros Dorottya játsza Ancusomat és Csuja Imre Apcust.
Mellettük pedig fantasztikus színészek bukkannak fel a történetben.
–– Egyszer azt nyilatkoztad, hogy
a szüleid tettekkel, a sors történetekkel tanított arra, hogy a
merész húzások viszik előre az
embert. Ha elsőre nem is sikerül,
sikerül másodikra. Mit üzensz a
kevésbé bátraknak, akik bizonytalanok, esetleg félnek ezekben
a járványos hónapokban, jómagad mibe kapaszkodsz most?
–– Mindenképp a lehetőségeimre fókuszálok a félelem helyett.
Ahogy a gyönyörű magyar szó
is kifejezi: fél elem, márpedig én
egész szeretnék lenni, és kihozni
a jelenből a legtöbbet. Van egy
„Ennek így…” feliratú tetoválás
a bal csuklómon. Utólag eddig
mindig megértettem, hogy miért
kellett úgy történnie az adott dolognak. Akkor és ott benne lenni
nem könnyű, de azt gondolom,
a földre fejlődni jöttünk, és ez
az időszak most nagy lehetőséget ad belső és külső fejlődésre.
Ez is el fog múlni, ahogy minden.
Viszont kérdés, hogy itt és MOST
mit tudunk tenni magunkért, másokért. Tegyük hát!
„Ez az igazi kincs. A MOST. Az,
hogy dobogni képes a szív, és
táncolni a lélek.” 
MOS(t)OLYOGJunk hát!
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A pék nincs szabin
Váczi Gergő | Fotó: Váczi-Tóth Krisztina, saját archívum

Szabadfi Szabolcs:

„Az a célom, hogy mindenki a sütés szeretetét tanulja meg”
Én azon kisebbséghez tartozom, aki nem tud sütni. Ezt persze némi iróniával a „hangomba” mondom, hiszen tény,
hogy a bezártság, a karantén sokakban előhozta az ősi ösztönt, és kenyeret, kalácsot, különböző pékárut készítenek
otthon. Azért legyünk őszinték. Ez jó dolog. Jó megtapasztalni a saját sütésű kenyér ízét, jó dolog anyáink útjára
lépni – még ha csak egy rövidebb ideig is tesszük majd –, és nagyon jó dolog, hogy a varázslatos ízek mellett az elkészítés maga is egy fantasztikusan jó közösségi, családi összetartás, egy jó program, ami a família minden tagjának
– vérmérsékletéhez és kedvéhez mérten – jó elfoglaltságot biztosít. Az online tér adta lehetőségeknek köszönhetően
nagyon sok recepttel, praktikákkal és persze szakemberekkel találkozhatunk. Szabadfi Szabolcs – vagy ahogyan
szinte mindenki ismeri, Szabi, a pék – azonban a maga természetes és hiteles személyiségével kiemelkedik közülük.
Úgy adja át tudását mindenkinek, hogy szinte még én is kedvet kaptam ahhoz, hogy kovászt ragadjak, dagasszak,
hajtogassak és csapkodjak. De egyelőre maradtam külső megfigyelő, és lelkes feleségem által készített „Szabi-kenyér” buzgó fogyasztója.
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Ha jól tudom, a hideg ráz téged attól a kifejezéstől, hogy az „egymillió pék országa” lettünk. Ettől függetlenül mit szólsz ehhez a nagy
sütési őrülethez?
–– Meglepett ez a nagy érdeklődés, de azért ennek megvolt a
melegágya Magyarországon. Mármint a kovászolt kenyérnek. Jó pár
éve elkezdődött, és egyre többen
kezdtek vele foglalkozni. Rengeteg oldal jött létre, ahol segítséget
adnak egymásnak az emberek.
Éppen ezért lepett meg engem
annyira, hogy az én oldalam kimagaslóan sok embert vonzott be.
–– Mi lehetett ennek az oka?
–– Én korábban is nagyon sokat beszélgettem a követőimmel.
Napi szinten vagyok kapcsolatban sok százzal, sok ezerrel. Ők azt
mondják, hogy a legszuperebb az
egészben, hogy – ellentétben egy
szakácskönyvvel vagy egy leírással
– az oldalamon premier plánban
látják az összes mozdulatot, az állagokat, hogy milyennek kell lenni,
hogy kell megcsinálni, hogy kell
formázni, hogy kell elvágni. Emiatt
sokkal olajozottabban haladnak
egy adott pékáruval.
–– Feleségem is aktív követőd,
és ahogyan én láttam, az is nagy
segítség, hogy real time-ban lehetett nyomon követni az egészet. Ha befejeztél egy folyamatot mondjuk tíz órakor, akkor úgy
fejezted be, hogy 18 órakor találkozunk újra. Tehát teljesen valós
idejű az egész, mintha tényleg ott
lennél velük. A közösségi médiának ilyen formán vett használata
tudatos nálad?
–– Maximálisan tudatos. Igyekeztem és igyekszem úgy tartani ezeket a „foglalkozásokat”, mint egy
személyes workshopot. Azt gon-

doltam, hogy ugyan most személyesen nem tudunk találkozni, de
gyakorlatilag csak egy képernyő
választ el minket egymástól. Egy
dolgot nem tudok most megtenni. Amíg a workshopon melléd állok, fogom a kezedet, és segítek a
kalácsfonásban, vagy rávezetlek,
hogy hogyan kell meggömbölyíteni valamit, most nem tudom
megtenni, csak egy közeli felvétellel. Így próbálom elmagyarázni, hogyan tartom a kezemet ahhoz, hogy a végeredmény olyan
legyen, amilyennek lennie kell.
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Egy hatalmas baj azonban van,
hogy az illatokat nem tudom átadni.
–– Miért, az fontos?
–– Igen. Például a kovásznevelésnél vannak figyelmeztető jelek.
Az érettségre utaló egy fő jel az
maga az íz, az illat. Most csak a
térfogat-növekedésre tudtunk alapozni.
–– Nekem, televíziósként nagyon
fontos a képi megjelenés. Nálad ez
elképesztően szépen, és ami még
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fontosabb, informatívan van bemutatva, feldolgozva. Látunk téged,
a folyamatot, ahogyan a tésztával
dolgozol, látjuk az egész mozdulatsort. Ez tanult, vagy ez is ösztönös?
–– Egy „nagyon professzionális
stúdiónk” van otthon. Gyakorlatilag vettem egy reflektort, és van
egy táblagépem, amivel rögzítem
a munkát. Ennyi. Igazából ez a két
rettentő komoly eszköz, amit használok a felvételekhez.
–– Egyébként halkan jegyzem
meg, hogy már az, hogy reflektort
vettél, hatalmas tudatosságra utal,
hiszen sokan nincsenek tisztában
azzal, hogy a fény mennyire fontos
egy ilyen felvételnél.
–– Igyekszik az ember, de tényleg totál házi módszerekkel oldom

meg. Ami még kis gondot okoz, az
a hangrögzítés. Próbálok hangosan
beszélni, hogyha távol van tőlem az
eszköz. Ugyan már kaptam 87 mikroportajánlatot azóta, hogy melyiket vegyem meg, de még egyszerűen nem volt időm berendelni.

volt ereje vagy mersze belevágni
egy kovásznevelésbe vagy akár egy
kenyérsütésbe. Most van idő rá, és
ezért álltak bele az emberek. Most
pedig már látják, hogyan tudják beilleszteni a mindennapokba, amikor
majd „békeidők” lesznek.

–– A követőid főleg hölgyekből állnak?
–– Túlnyomó részben igen, de rengeteg férfivel is levelezek. Egyébként különböző televíziós felvételek során mindig mondom is, hogy
sütni szexi. Ezt a férfiak is felismerték, és ők is megtanulták. Olyan jó
kérdéseket tesznek fel, és nagyon
ügyesek. Tényleg nagyon jók.

–– Ha egyébként majd visszaáll
minden a rendes kerékvágásba,
ugyanilyen intenzitással tervezed
tartani a Facebook-workshopot,
vagy akkor szeretnéd majd a hangsúlyt visszahelyezni a személyes
workshopokra?
–– Mindenféleképpen csinálom a
személyes workshopokat, az nem
kérdéses. Már most többszázas
várólista van. De természetesen itt
sem szeretnék senkit kizárni csak
azért, mert esetleg ő nem tudja
megfizetni a személyes workshopot, vagy nincs rá lehetősége, hogy
hozzám el tudjon jönni. Nyilván az
intenzitás esetleg változik, hiszen
azért nekem békeidőben ugyanúgy egy komplett céget kell vezetnem, hatvan embert foglalkoztatni,
és ezek mellett rengeteg minden
„kutya füle van még” számomra,
amit csinálnom kell.

–– Főleg a kovásszal történő sütés éli reneszánszát az online térben, de te a kovász nélküli sütést
is ugyanúgy próbálod népszerűsíteni?
–– Egyértelműen. Hamarosan egy
olyan finomságot fogunk elkészíteni a követőimmel, amihez se
kovász, se élesztő nem kell majd.
Én nem kifejezetten csak a kovászról szoktam beszélni, szerintem az
élesztővel is tökéletesen lehet sütni. Nem mindenkinek van ideje és
energiája a kovásszal bíbelődni.
Azt szoktam mondani, hogy a kovász az önmagában inkább egy
hitvallás. Az egy csodálatos hozomány, amit régen tudott a kovász.
Az anyuka a lányának adta, és ő vitte a házasságba, és onnantól kezdve ott használta, és abból sütötte a
családjának a kenyeret. Ez egy csodálatos dolog, amit soha nem szabad elfelejteni. Természetesen ég
és föld a különbség a kovászos és
az élesztős kenyér között, de élesztővel is csodálatosan jó kenyeret lehet sütni. Nekem az a célom, hogy
mindenki a sütés szeretetét tanulja
meg. Korábban az embernek nem

–– Még egy picit hadd kanyarodjak
vissza az „egymillió pék országa”
felvetésre. Attól nem félsz, hogy
pont a te oldaladnak köszönhetően
sok olyan háziasszonyt és családot
fogsz majd „kinevelni”, akiknek
nem lesz szükségük a jó minőségű
kenyérre, mert otthon el tudják készíteni.
–– Egyáltalán nem tartok ettől. Viccesen azt szoktam mondani, hogyha ők elveszik ezt a kenyeremet,
akkor én kitalálok valami újat, hogy
mit süssek. De komolyra fordítva a
szót. Azért azt valljuk be, hogy senki nem szeretne versenyszerű pékké válni. Nyilván meg fog maradni
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az emberek 99,8%-a annál, hogy
egy héten egyszer vagy mondjuk
ünnepnapokra le fogja sütni a családnak a saját kenyerét, de azért
nyilván napi szinten nem fog kézzel
dagasztani, meg tésztát csapkodni,
meg hűtőben keleszteni, meg kovászt etetgetni. Most mindenkinek
több ideje van, és azért egy-egy
home office-ban eltöltött óra után
jól is eshet felállni, és hajtani egyet
a tésztán, majd visszaülni.
–– Akkor neked ez lenne a lényeg,
hogy tradícióvá váljon az otthon sütés?
–– Én bevallom őszintén, nagyon
boldog lennék, hogyha mindenki
egyszer otthon megsütné a saját
kenyerét. Nagyon boldog lennék.
–– De miért?
–– Mert ez egy szuper dolog. Ös�szehozza a családokat. Mindenki a
saját kenyerét eszi, és ez fantasztikus. De nem kell, hogy mindennap
azt egyék. Végül is valljuk be, négyfős családnak a kenyérfogyasztása 700-800 grammnyi kenyér/
nap. Nyilván egy héten egyszer az
anyuka az otthoni sütőjében egy
darabot tud megsütni. Ez a családot maximum két napig szolgálja
ki. Még mindig van öt nap, amikor
el lehet menni az általa választott
jó minőségű pékségbe, és nyilván
meg fogja venni a pékségben előállított kenyeret. Visszakanyarodva
az előző kérdéshez, pont ezért egyáltalán nem tartok attól, hogy ebből bármi gond és probléma lenne,
vagy hogy elvennék a pékek munkáját.
–– Beszélgetésünk elején mondtad, hogy mi volt az inspiráció a
videóworkshopra. De a te sikered
kulcsát miben látod?
–– Fogalmam nincs.

–– Biztosan te is érzed, hogy sikeres vagy, sőt a közösségi média
sajátossága, hogy a siker számokban is megmutatkozik.
–– Tényleg nem tudom. Amit tudok, az az, hogy nagyon vigyázok a hitelességemre. Az nekem
nagyon fontos. Millióan keresnek
fel a tévékből meg mindenhonnan. Elmondtam, hogy én akkor
megyek be, hogyha lisztes ruhában állhatok ott, és a szakmámat
népszerűsíthetem, és tényleg
süthetek valamit. Az, hogyha egy
ágyékkötőben kellene pálmafán
ugrálnom, az nem én vagyok.
A sikeremet – amit írnak vissza az
olvasók is – a tök egyenes, szívből
jövő hozzáállásom teszi. Szerintem az, ami átragad mindenkire,
aki nézi ezeket a videókat, vagy
aki elolvassa egy-egy bejegyzésemet. Napi több ezer üzenetre
válaszolok. Ha találkoznak velem
ugyanúgy megállok, ugyanúgy
beszélek. Én egy ugyanolyan
egyszerű pék maradtam, és tiszta szívből meg tudom neked mutatni, hogy szerintem mitől lesz jó
például a kovászos fehér kenyér.
És ez annyira átmegy, olyan igaz,
hogy ebben nincsen semmi hamis. Az én napjaimat a karanténban az hétszentség, hogy megédesítette ez a történet. Pedig
hidd el, be voltam tojva minden
egyes bejelentkezésnél, hogy hogyan fog sikerülni, fog-e működni, tudok-e rá válaszolni. Nagyon
izgultam, nehogy leégessem magam ország-világ előtt. És ezt is
látták az emberek. Az, hogy az
elején egy kicsit megijedve adtam elő. Megmutogattam a dolgokat, és mondták, hogy nyugodj
meg, Szabi, tök jó minden. És ezzel inspiráltak engem is. Ezek tették olajozottabbá az egész történetet, és éppen ezért már
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sokkal felszabadultabb voltam a
nyolcadik, tizedik, huszadik bejelentkezésnél. Tehát kölcsönösen
segítettük egymást. Én a sütés
szeretetét és a praktikákat, technikákat adtam át, ők pedig még
magabiztosabbá tettek engem,
még ha ez a követőim részéről
nem is volt tudatos.

SAJÁT FINOMSÁGOK
És ha már említettem, hogy mi
is elkészítettük saját Szabi-kenyerünket és kakaós csigánkat
és kalácsunkat…, akkor hadd
büszkélkedhessek el velük itt,
képekben…
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MAGELLÁN

„Stressztelenítés”
harmadik műszakban
Váczi Gergő | Fotó: Magellán
A legtöbb ember, akivel beszélgetek, beszélgettem az elmúlt időben a koronavírus kapcsán, arról számolt be, hogy ez az időszak a lecsendesedésé, a letisztulásé, a lenyugvásé. Viszont pont ugyanannyi
ember számolt be arról, hogy életük egyik, ha nem a legstresszesebb időszakát élik meg. A munka elvesztése vagy éppen annak veszélye, amit lelkileg az a helyzet sem segít, hogy az iskoláskorú gyermek
0–24 órában történő foglalkozást igényel. És így válik, váltunk „egyszerű” szülőből tanárrá, edzővé,
játszó- és osztálytárssá, zenekari taggá, és a titulusokat még hosszan lehetne sorolni. Summa summarum, sokan elképesztő stresszes hétköznapokat, heteket, lassan hónapokat élünk meg, amelyeket jó
levezetni. Vagy legalábbis jó lenne. És hogy mi kell ehhez? Nos, ha van kéznél egy leamortizálásra váró
autó, akkor hajrá. Essünk neki egy kalapáccsal. De ha ez éppen nem áll rendelkezésre, akkor egy párna
is megteszi…

Törj s zúzz
„Borzasztó jó hangja van, amikor
az ember beüt egy szélvédőt.”
Molnár Márkó az előbbit választotta, és így ő azon kevesek közé tartozik, akik ilyen rendhagyó módon
csökkentik a stresszt az életükben.

A hétköznapokban a biztonságos
vezetésre oktatja ügyfeleit, de azt
vallja, hogy néha le kell vezetni a
felgyülemlett feszültséget. Vele
mindjárt többet beszélgetek, de
előbb rögtön nézzük meg, hogy
mi is történik a szervezetünkben,
ha stresszesek vagyunk. „Ami-

kor stresszt élünk át, akkor kortizol stresszhormon szabadul fel a
testünkben. Az a probléma vele,
hogy a gének normál működését
akadályozza, tehát mondjuk a sebgyógyulás lassul.” Somogyi Angelika pszichológus szerint egyénenként változó, hogy kinek milyen a
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stresszel való megküzdési módja.
De az rendkívül fontos, hogy le kell
vezetni, hiszen hatalmas károkat
tud okozni, mind lelki, mind fizikai
téren. És ha már fizikai térről beszélünk, akkor pattanjunk is vissza
a X. kerületi roncstelepre, ahol az
előbb megismert Márkó küzdött a
kalapáccsal és a bezúzandó gépjárművel. Itt meg sem lepődnek
azon, ha autótörő és -zúzó emberekkel találkoznak, azonban ez
most kizárólag a stresszcsökkentést szolgálja biztonságos keretek
között. Minden zúzást egy eligazítás előz meg, amit az élménystresszoldás koordinátora, Bodács
Levente tart. „A védőfelszerelések
használata kötelező. Ezalatt értem
a sapkát, a szemüveget és a kesztyűt.” Egy rövid bemelegítés, és
a biztonsági eligazítás után bárki harcba szállhat a stressz ellen
némi fizikai erő kifejtésével. „Abszolút elfáradtam, és zéró stressz.
A 162-es pulzus kezd visszaállni,
úgyhogy gyönyörű ez a program.”
Molnár Márkó kicsit rápihenve az
aktivitásra már nyugodtabb szív-

veréssel tud beszélni. „Olyan, mint
az edzés, hogy amikor csinálja aktívan az ember, nincs gond utána.
Tehát két órán keresztül elvan, gépészkedik, és utána pedig el tudja mesélni, hogy miről volt szó.
Nem jár az eszében semmi olyan,
hogy jaj, a munkahelyen mi történik, hanem akkor ezzel foglalkozik,
és kész. Tehát teljesen kikapcsol.”
A fizikai erőkifejtéssel boldogsághormon szabadul fel a szervezet-
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ben, így akár jótékony hatású is
lehet ez a módszer. Ám a szakértő
szerint ez csak pillanatnyi megkönnyebbülést hozhat a stresszben.

Kiabáld ki a bajod
„Otthon mindenkinek van párnája.
Üvöltsön bele a párnába, amekkorát bír. Az is segíteni fog.” Somogyi Angelika pszichológust a legtöbben a kezeletlen stressz által
kialakult tünetegyüttesek miatt keresik meg, ami lehet pszichés vagy
akár fizikális is. „Pszichés tünetek
közül talán a szorongás, amelyik
a legismertebb, de az indulatkezelési probléma, a koncentrációés figyelemzavar is megjelenhet,
ezek okán pedig megjelenhetnek
a párkapcsolati témában szexuális
zavarok is. Fizikális szinten pedig
az alvászavar, ami a leggyakoribb.”

Fürdőzz a boldogságban
De a stressz nem csak az általunk
ismert okok miatt alakulhat ki.
Földházi Zsófia háromszoros világbajnok öttusázó élsportolónk
nemcsak mentálisan, de fizikáli-
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san is nehezen tudja regenerálni
a szervezetét. „Reggel nyolctól
este nyolcig foglalkoztatva vagyok. Nagyon sok fizikai számon
veszek részt, és a technikai számok
is inkább fizikai részbe nyúlnak
már át.” Ezért leginkább egy különleges stresszoldó lebegésterápiával piheni ki a fáradalmakat. Ennek varázslatos mibenlétét Képes
Gergely igyekezett elmagyarázni.
„Azok az úgynevezett théta-hullámok, amik elalvás előtt csak egy
pár percig generálják az agyat. Itt
a kezelés egész időtartama alatt
tudják serkenteni az agyműködést.
Tehát gyakorlatilag ez az ötvenperces terápia. Ez egy három-négy
óra alvást tud kiváltani.” A kezelés
öt perc fény- és hangterápiával
kezdődik, majd negyven percen
keresztül teljes sötétségben és
csendben relaxálhatunk. És hogy
mit érez ebben az állapotban az
élsportoló? „Igazság szerint en�nyire nem tudok ellazulni, amikor
alszom, pedig elég jó alvókám van
így a sport mellett. Úgyhogy egyértelműen ilyenkor van az, amikor minden izomcsoportom teljes
mértékben el tud lazulni.” A testnek és léleknek is jóleső terápia
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a vendég a víz felszínén lebegve
a belső, lelki harmóniájának megteremtésére koncentrálhat. A vizes közeg, valamint a sötétség és
a bezártság nagyon jó kombináció
a teljes relaxáláshoz. Ez persze akkor tud működni, ha ezekkel nincs
problémája az embernek. Minél
több ingert vonunk el ugyanis, annál inkább tudunk koncentrálni,
befelé figyelni.

Rajzolj nyugodtan
De ez a relaxált állapot – minden
klausztrofóbiás
embertársunkat
megnyugtatok – nem csak így érhető el. Sümegi Tamásék ugyanis
pont a tudatos koncentrációt alkalmazzák rajzoktatásaik során,
amellyel stresszmentesíteni tudnak. „Mikor már elkezd rajzolni,
akkor megszűnik a külvilág, elcsendesednek a külvilágnak a zajai. Ceruza serceg a papíron, és
amúgy teljesen bele lehet felejtkezni.” Tamás egyik specialitása a
zentangle rajzolás, amit más néven
meditatív firkarajzolásnak neveznek. „Amelynek a segítségével
rövid idő alatt nagyon mély, meg-

nyugtató módosult tudatállapotba
tudunk kerülni.” Sok apró minta elkészítése pedig nem is olyan
egyszerű, mint amilyennek látszik.
Az viszont biztos, hogy nagyfokú
fókuszálást igényel az alkotótól.
„Nagyon jó kikapcsolódási forma, persze itt nem az a cél, hogy
művészi szinten alkossunk, inkább
a tevékenységben rejlő öröm, kikapcsolódás, kreativitás megélése
a cél. Míg a zentangle alkotások
akár egy darab papírra készülnek
ceruzával vagy filctollal, a mandaláknál már megjelennek a színek is.” A kék és zöld színű mandalák nyugtatják a lelket. A piros
és narancsszínek pedig élénkítik
az alkotót. Tamás párja, Liliána
a rajzoktatás mellett tűnemezeléssel foglalkozik. Számára most
ez a technika bizonyul a legjobb
stresszlevezetésnek. „Konkrétan
vezetik le a feszültséget, tehát így
mozgással is bele tudom adni ezt
a stresszt, ezt a feszültséget. Még
ugye a rajzolás egy lágyabb tevékenység.” Liliánának sokat segítenek a tűszúrások a stressz levezetésben, de a rajzolás is teljesen ki
tudja kapcsolni őt.
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Amit azonban fontos tudni – anélkül,
hogy nagyon közhelyes lennék –,
hogy ha semmilyen technika nem
működik, és nem jön a várva várt
enyhülés, akkor célszerű azt a döntést meghozni, hogy szakember segítségét kérjük. Persze tisztában vagyok azzal, hogy a jelenlegi vírusos
helyzet nem éppen a legideálisabb
a személyes terápiákhoz, de a technika pozitív sajátosságait kihasználva
akár online beszélgetésen is részt tudunk venni, ami ártani egészen biztosan nem fog.
És legyünk optimisták. Idővel a korlátozások enyhítésével a személyes
terápiák is megkezdődhetnek, de
akkor már – legalábbis a vírus miatt
– remélhetőleg a nagyfokú stressz is
oldódni fog, tehát lehet, hogy szükségtelenné válik a jelenleg még oly
nagyon is szükségesnek gondolt
„stressztelenítés.”
A szakember szerint egyébként a
legfontosabb a prevenció, vagyis a
megelőzés, amit a számos terápia
mellett optimális életstílus kialakításával érhetünk el. Ebben a legfontosabb szerepe a családi és baráti
kapcsolatok ápolásának és az egészséges életmód kialakításának van,
amire most minden feltétel adott.
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I’m bored in the house and
I’m in the house bored...
Dicsérdi Liza | Fotó: stock.adobe.com

Mi az az egy dolog, amit a tinik nagy része biztosan megtett a vírus okozta kényszerszobafogság alatt?
Elkezdett megtanulni egy új nyelvet, vagy esetleg kiolvasott egy könyvet? Végül is lehet, de most nem
pont erre gondoltam, hanem egy olyan alkalmazás letöltésére, mely ha még eddig nem is, de az életben
legalább egyszer biztosan rákerül az okostelefonokra. Én sokáig tartoztam azok közé a kivételes esetek közé, akik mellőzték a használatát, de unalmas pillanataimban megtört a jég, és megtelt tárhely ide
vagy oda, szorítottam helyet a kis ikonnak.
Híressé válni azzal, hogy tátogunk
egy zenére, és értelmetlennek
tűnő táncokat táncolunk? Üdv a
XXI. században. De mielőtt megvizsgálnánk, miért is vannak oda
ezért ennyien, azoknak, akik nem
ismernék, röviden bemutatnám,
a tiktokker világot. Az alkalmazás,
mely egy kínai videómegosztó
szolgáltatás, 2018-ban hódította meg a világot, amikor is összeolvadt elődjével, a musical.ly-jel.
A lényeg ugyanaz maradt, a kivitelezésben történt némi változás.
A regisztrálóknak lehetőségük van
rövid videókat közzétenni, melyekben különféle trendeket követnek
számos kategóriában, legyen szó
humorról, drámáról vagy akár kisállatokról. Az első benyomásom,
bevallom, nem volt valami fényes,
de miután megtaláltam az engem
érdeklő kategóriákat, az órák csak
úgy pörögtek, miközben én a nekem ajánlott videókat nézegettem. (Talán még ki is próbáltam
a tartalomgyártást, de szerintem
jobb, hogy senki sem látja.) Eddigi tapasztalataim alapján a felhasználók többsége a tizenéves
korosztály, de nem egyszer láttam

már fiatalokat meghazudtolóan
táncoló nagymamát is.
Természetesen a koronavírus ezt a
közösségi oldalt is elérte, méghozzá olyan szinten, hogy trend született a bezártság ihlette tevékenységekből. Mi történik olyankor,
ha valaki huzamosabb ideig nem
hagyhatja el otthonát? Unatkozik.
És mire képes egy unatkozó ember? Inkább azt kérdezném, hogy
mire nem. Nagy slágereket írtak
át egy kicsit aktuálisabb verzióra.
Így járt Britney Spears …Baby One
More Time című száma is, mely
2020-ban a „Covid-19 is killing
me” címet kapta, kifejezve, hogy
a bezártság és a barátoktól való
távolmaradás hosszú távon képes
kinyírni az ember elméjét. Pedig
véleményem szerint eddig inkább
az ellenkezője mutatkozott meg,
és a sok semmittevés mellett azért
mindenkinek, ha csak egy kicsit is,
de előbújt a kreatív énje. Személyes kedvenceim közé tartoznak a
karanténkarakter-választó, illetve
-készítő videók, ahol emberi példákon mutatják be a legtipikusabb
otthon maradós személyiségeket,
természetesen a valóság humoros

irányba való eltorzításával. Ugyanígy alkotnak magukból virtuális
karakternek tűnő arcot, majd egy
kis kameramozgással „lehetőséget adnak” párjuknak, szüleiknek,
hogy megalkossák a tökéletes
lányt vagy fiút. Sokan dolgozták
fel a digitális oktatás nehézségeit
is, a videókonferenciák minden
szépségével és hibájával együtt.
Hiszen kétféle ember van, aki úgy
jelenik meg a képernyőn, mintha egy divatlapból lépett volna
ki, és van még… nos, van még az,
aki általában a tanár hívására ébred. Vagyis jó esetben felébred.
Igen, vannak emberek, akik még
a home office-ból is képesek elkésni. De hát kivel ne fordult volna
már elő, nem igaz? Remélem, volt
olyan, aki erre a kérdésre igennel
válaszolt, és nem csak én küzdök
ezzel a problémával.
A tökéletes videóhoz két dolog
kell. Egy aranyos, háziállat és valami produkció, amit meg tud csinálni. (De igaziból akkor is aranyos, ha
nem tudja megcsinálni.) A kis kedvenceket sem hagyták unatkozni
a gazdik, sőt komoly kihívások elé
állították őket. Ehhez a művelethez
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kellett egy akadálypálya egy olyan
dologból, amiből manapság nemcsak simán sok, hanem nagyon
sok van egy háztartásban. Ez pedig nem más, mint a WC-papír.
A kutyáknak vagy macskáknak egy
ebből felépített falat kell átugraniuk, és minden egyes alkalommal,
amikor sikeresen teljesítenek, egy
következő szintre lépnek, így a fal,
egyre nagyobb lesz.
A bezártság sok ismert celebet
is inspirált, több hazai és külföldi
dal íródott ebben az időszakban.
A legnagyobb visszhangot, úgy
gondolom az egyesült államokbeli Tyga kapta, aki új slágerével,
Bored in the House címmel robbant be újra a közösségi médiába. Szövegének üzenete tökéletesen érthető, és úgy gondolom,
aki hallotta már, megtalálta benne
önmagát. A mű az unalomról szól,
és a rapper szinte végig ugyanazt

ismételgeti. Unatkozik a házban.
Ennél egyszerűbben nem is lehetne megfogalmazni. A tiktokkerek
gyorsan bekapták a horgot, és
tömegével készítették a videókat
arról, hogy hogyan is unatkoznak.
Nos… furcsa ételeket esznek,
még furcsább ételekkel, táncolnak
a nappaliban, a fürdőszobában, a
kanapén, indokolatlanul kiöntik az
üdítőt a szőnyegre, saját magukkal beszélgetnek, és előkerülnek
a kisgyerek játékai is. (Azt hiszem
nem volt nehéz kitalálni, hogy ez
alkalommal nem a csöppség játszik vele.) Vannak olyanok, akik
felöltöznek, mintha mennének
valahová, és olyanok is, akik csak
egy szennyeskosárral a fejükön
mászkálnak. Jó, az utóbbi tényleg
elég furcsa, de biztosan felemelő
érzés lehet. Sokféle megvalósítás,
de egy üzenet. Unatkozni rengetegféleképp lehet, legyen szó a
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lépcsőről való hason csúszásról,
vagy az eddig elképzelhetetlen
helyeken való alvásról. Mindez a
valószínűleg legkevésbé produktív módja a helyzet kezelésének,
de ha másra nem is, arra biztosan
jók, hogy megnevettessenek, és
kicsit feldobják ezt a sokszor unalmasnak tűnő időszakot.
Sokszor tényleg lett volna jobb
dolgom is, mint ezeket a videókat nézni. Könnyen ráfügg az
ember, különösen most, amikor
ahányszor csak szóba kerül a vírus, mindenki félni kezd. Néha
el kell szakadnunk kicsit a hírek
olvasásától, mert még a végén
képzelt tüneteket ragasztanak
ránk. Fontos, hogy kellő felelősséggel kezeljük ezt a veszélyt, de
az is, hogy kontrolláljuk gondolatainkat, hiszen nem szabad hagynunk, hogy minden napunkat a
félelem határozza meg.
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Szabadon a karanténban
Susán Janka | Fotó: Ljasuk Dimitry

Végre sikerült elérnem, és ahogy egyeztettünk a riportról, hallottam a telefonban a szél zúgását a Tisza-
tó egy lakatlan szigetéről. Ljasuk Dimitry saját elhatározása szerint március közepe óta él egy kis kunyhóban, amit eredetileg a téli Tiszáról készülő filmjéhez szeretett volna használni, de idén elmaradt a tél.
Viszont jött a vírus, és az abból fakadó eddig ismeretlen helyzet, amelyben mindannyian zárkózottabbak lettünk, a családunk került a középpontba. A nagyapja nyolcvannyolc évesen Budapesten él, úgy
gondolta, nagyobb biztonságban lenne vidéken. Lehozta az édesanyjához, Dimitry pedig karanténba
vonult a szigetre, hogy megvédje őket. De ez csak az egyik szál, mert a vállalásában más tényezők is jelentősek. Azt hiszem, ez nem egyszerű kaland, hanem az eddigi életének kiteljesedését segítő állomás,
spirituális feltöltődés. De döntse majd el az olvasó, mi minden másról is szól ez a kísérlet.
Ljasuk Dimitry természetfilm-készítő, természetvédő és reklámszakember. Az utóbbi években
kezdett filmeket forgatni a Tiszatóról, amelyhez a vonzódása gyermekkora óta tart. Édesapja horgászszenvedélye miatt jártak ide,
de most már ő sem tud szabadulni tőle. Szeretné megismertetni a
szépségeit másokkal, ezért készülnek a filmek, és szeretné megóvni
a flóráját és faunáját, ezért indít
szemétszedési akciót és csatlako-

zik másokéhoz. Sajnos külföldön
olyan területeken halad át a folyó,
ahol nem megoldott a szemétgyűjtés és feldolgozás, ezért sok
hulladékot rak le nálunk, amitől
meg kell tisztítani.
A karanténszigetes napok felvételeiből filmet szeretne majd ös�szeállítani, addig is előzetesen
bejelentkezéseket oszt meg a
videócsatornáján. Ezek szerint ismerkedjünk meg Dimitry mindennapjaival.

1. bejelentkezés:
Valószínűleg nem
véletlenül kaptuk ezt a
helyzetet
A kunyhó tulajdonképpen egy
szoba csodaszép kilátással. Ezt a
kilátást sokan elfogadnánk, sőt irigyeljük érte, de képesek lennénk
heteken, hónapokon keresztül nomád körülmények között élni?
Mi az, amit komfortban nyújt? Van
benne egy ágy, mellette rongysző-
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ló életformát folytatunk, hogyan
lehetne helyesebben élni, mert
valószínűleg nem véletlenül kaptuk ezt a helyzetet – mondja.

2. bejelentkezés: Bezártam
magam a szigetre, mégis
talán most érzem magam a
legszabadabbnak

nyeg, egy vaskályha, egy lavór, egy
kis konyharész néhány polccal, ami
az élelmiszerraktár, és egy íróasztal székkel. Nem fagy meg benne
az ember, és védve van esőtől, hótól. Mi az, ami nincs? Vezetékes víz
és áram, WC és közvetlen társas
kapcsolat, érintés.
Az időjárás széles spektrumon
mozog, a reggeli mínuszoktól mármár a nyárias melegig. Ahhoz,
hogy ne fagyjon meg, a kályha
elég meleget ad, és ezen tud főzni, vizet melegíteni.
Hozott magával egy kenut, bringát, amivel bejárja a szigetet, szemetet szed, és van egy horgászbotja, így pecázik is. Interneten
tartja a kapcsolatot a kollégáival,
szerencsére van 4G a szigeten.
Az itteni mindennapok körülményei kibillentik a komfortzónájából, nem nyaralás ez az élet. Ennek
ellenére nagyon jól érzi magát a
nagy magányában, spirituális feltöltődés a számára. Van idő elgondolkodni azon, hogy milyen pazar-

Tulajdonképpen összefolynak a
napok, a természet adja a ritmust
a napfelkeltékkel és napnyugtákkal, a köztük lévő részt próbálja értelmesen kitölteni.
Nincs szükség ébresztőórára,
a természettel kel, mindennap
megnézi a napfelkeltét. Ettől sokkal jobban indul a napja, mert
ilyenkor tud igazán önmagával
foglalkozni. Ha belegondolunk,
ilyen a sietős reggelekbe ritkán fér
csak be, neki pedig ez a reggeli
rutin része. Sokszor deres még a
fű, befagy a mosogatóvíz teteje
és látszik a lehelet. Kortyolgatja a
teáját, és csak néz ki a parton a fejéből.
Elvégzi a reggeli tisztálkodást hideg vízben, mert arra már nem
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marad a meleg vízből. A takarításnak is értéke van, emberibbnek érzi magát tőle, ezért ez is a
reggelek része. Mozog egy kicsit,
olyan nyújtásokat végez, amitől
beindul a vérkeringése, és kézen
áll, próbál minél hosszabb ideig.
Reggelire általában müzlit eszik
gyümölcsökkel.
Tízkor kezdődik a munka, videóchatben kávézik a kollégáival.
Nem egyszerű most, mert a partnereik fele bezárt, de próbálják jól
kihasználni a helyzetet, képezik
magukat, és igyekeznek megőrizni a jókedvüket.
Megmutatja, három hét alatt milyen minimális hulladékot termelt.
Egy kisebb szatyornyi csomagolóanyag, néhány fémdoboz és üveg.
A szerves hulladék 2-3 naponta
egy műanyag ételhordós doboznyi, amit rendszeresen elás. A papírhulladékkal esténként a kályhába gyújt be.
Úgy érzi ilyen körülmények között könnyebb környezettudatosan élni, mert rá van utalva, hogy
mindent, amit lehet, felhasználjon,
nincsen pazarlás.
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lizáció. Este begyújt a kályhába,
és meggyújtja a gyertyákat, mécseseket. Lassan felmelegszik a
kunyhó, rotyog a vacsora, ilyenkor
lehet a legjobban olvasni, esetleg
kimenni, és gyakorolni az éjszakai
fényképezést. Ez idő tájt hívja fel a
szeretteit, barátait.
Bezárta magát a szigetre, mégis
most érzi magát talán a legszabadabbnak. Ez most a legszebb hely
számára a világon. Mindez csak
annak a kérdése, hogyan akarjuk
látni magunk körül a világot.

Ivóvízért egy közeli kútra jár, naponta megtölti az edényeit, forraltat csak egy nagyobb termos�szal készít, amiből a teát és a kávét
készíti reggelente. Minden másra
a tó vizét használja: mosogatásra,
tisztálkodásra és mosásra. Környezetbarát mosogatószert használ,
mosáshoz pedig egy régi mángorlófát.
Telefonra, számítógépre szükség
van a kapcsolattartáshoz, munkavégzéshez. Eleinte naponta eljárt
egy sorompóházhoz feltölteni
ezeket, de hóban, esőben, hatvan kilométeres szélben ez nagy
kihívás tud lenni, ezért beszerzett
egy munkaakkumulátort, amit már
csak 3-4 naponta kell tölteni. A víz
után az áram talán a második legfontosabb a mindennapjaiban.
Egy ilyen helyzetben látszik, milyen kiemelt szerepe van. Ha nem
lenne áram, leállna a fél világ –
gondolkodik el.
Kedvenc helye az íróasztalánál
van, ahol írja a naplóját, dolgozik,
olvas. Itt van a kis angyalszobor,
amit a kiskörei tájházból kapott

kölcsön. Az egyik szárnya ugyan
hiányzik, de állítólag már százéves,
így sok családra vigyázhatott már.
Ő az, aki biztonságérzetet ad neki.
Nap végén az a legjobb, ha tükörsima a víz, és kimehet evezni.
Ez minden bezártságért kárpótolja. Egyáltalán nem hiányzik a civi-

3. bejelentkezés:
A szigeten szinte nincs
semmi, mégis úgy érzem,
mintha mindenem
meglenne
Hat hét alatt teljesen megváltozott
a sziget, kizöldült, és szinte már
nyár van. Megjelentek az első virágok, az első hajtások. Lettek új
kis „barátai”, az állatok ott vannak
folyamatosan körülötte. Nincsen
egyedül.
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Megtanult egyszerűbb dolgoknak
örülni. Este a víz már csak 43 perc
alatt forr fel.
Magokat ültetett a szigeten gyűjtött üres konzerv- és műanyag
dobozokba, és úgy örült az első
csíráknak, mint amikor valaki egy
okostelefont kap. Lassan akkorák a
palánták, hogy ki lehet ültetni őket.
Igyekszik hasznos lenni a szigeten,
ha már ilyen jól befogadta őt a természet. Folyamatosan gyűjti, csoportosítja a szemetet, táblára ki is
írta, hogy ne szemeteljenek az idelátogatók.
A háztartási gépek közül legjobban a mosógép hiányzik, mert
emberpróbáló dolog hideg vízben
a mángorlófán súrolva mosni. Minden tisztelete a régi asszonyoké,
mosónőké.
A mozgásra rendszeresen szán
időt, a konditerme a természet.
A fákon lehet húzódzkodni, nagyobb kövekkel súlyzózni, a hideg
vízben úszás pedig boldoggá teszi.
Az éjszakai evezés, főleg a holdfényben, amikor tükörsima a víz, és
tükröződnek a csillagok, látszanak
a messzi fények, fantasztikus számára.
Alig van valamilye a szigeten, mégis úgy érzi, nem hiányzik semmi.
Egy dolgot kivéve, amit a telefon
és az internet sem tud pótolni, a
személyes érintkezés. Úgy hiányzik
neki az érintés, mint egy falat kenyér. A női gyengédség. Az, hogy
a szeretteit átölelhesse. Egy darabig lehet ezek nélkül is élni, de
örökre nem.
A húsvétot egy kirándulással ünnepelte. Elevezett egy „fekete” vizű
belső tóra. Körbevették a nyüzsgő
madarak, a kuruttyoló békák és a
nádasban ívó halak csobogása.
Szinte forrt a víz, mégis nyugodt
volt. Úszott egyet, majd megette
a húsvéti vacsorát. Szerény volt,

de talán ez az egyik legemlékezetesebb.
Húsvét után kapott egy csomagot
az édesanyjától, egy csomó felesleges tárgyat otthonról, és finom
ételeket. Úgy érezte magát, mintha
kollégista lenne, habzsolta a régen
ízlelt rántott húst.
A természet megújulása és az otthonról kapott tárgyak inspirálták.
Tervet készített a kunyhó komfortosítására, csinosítására. Az új pol-
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cokat főleg a parton gyűjtött deszkákból készítette el. Belül minden
a helyére került, de kívül további
ötletei vannak.
Meddig tart még? Nem tudjuk.
De ezt az időszakot nemcsak ő,
hanem mi is felhasználhatjuk arra,
hogy rendet tegyünk magunk körül, hogy egy kicsit jobb pozícióból
tudjuk majd folytatni. Kiválogatjuk,
megőrizzük, ami fontos, és megszabaduljunk a feleslegestől.
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Házhoz megy a múzeum
Bencze Eszter | Fotó: Atomenergetikai Múzeum, stock.adobe.com

Az Atomenergetikai Múzeum (AEM) munkatársai szeretik az új kihívásokat. Ennek köszönhető, hogy a
vírushelyzet miatti ideiglenes bezárás nem bénította meg a múzeum működését, pár nap alatt sikerült
a legfontosabb tartalmakat és teendőket az online térbe áthelyezni.
Szerencsés helyzetben van az intézmény, hiszen több digitális
projektje már készen volt, illetve

számtalan ötlete már csak a debütálásra várt. A múzeum csapatára egyébként is jellemző, hogy

innovatív és kreatív, mindig agyal
valamin, újabb és újabb újdonságokat épít be tevékenységébe.
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Ennek a hozzáállásnak hála, nem
estek kétségbe a kollégák, hanem
lehetőségként és kihívásként mosolyogva tekintenek a következő
időszakra.
Az Atomenergetikai Múzeum sokrétű tevékenységet végez, normál
esetben napi gyakoriságúak a tárlatlátogatások, amelyekre sokféle
korosztály – az iskolásoktól egészen a nyugdíjasokig – érkezik.
A múzeumpedagógiai tevékenység keretében a fizikaórák és az
óvodapedagógiai foglalkozások is
rendszeresek. Évente több mint 20
kitelepülésen vesz részt az AEM,
és becsatlakozik az országos múzeumi fesztiválokba is, hagyományosan minden évben megrendezi
a Teller Ede vetélkedőt és az ifjú fizikusok nyári táborát. Mindezeket

az oktatási és kulturális tevékenységeket kellett a jelenlegi helyzethez igazítani. Fontos szempont
volt, hogy online is minden korosztály számára biztosítson tartalmakat.
„Maradj otthon – a múzeum
megy el hozzád” kampány első
részében az otthoni oktatás támogatását indította el a múzeum. Hetente két alkalommal jelentkezik
élőben az atomerőmű Facebookoldalán „Árpi, a Fifikus fizikus”, aki
a tantárgyhoz kapcsolódóan ad
változatos témakörökben magyarázatokat. Nagyon hasznos, hogy
itt akár kérdezni is lehet, ha egy
diák elakadt valaminek a megértésében. Szintén a fizikatanulást segítik a kísérletes videók, amelyek
hetente egy alkalommal kerülnek
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ki az online térbe. Mindegyik tartalom bármikor visszanézhető, és
nagy népszerűségnek örvend.
Az elmaradó tárlatvezetések pótlására is lehetőséget kínál az AEM.
Gyűjteményét látogatóbarát, digitális módon bárki megismerheti az
Atomenergetikai Múzeum elnevezésű applikáció – különböző áruházakból ingyenesen letölthető.
Otthonunk valóságos terében láthatjuk a múzeum virtuális kincseit.
Látványos módon ismerhető meg
például a közkedvelt Faun vontató
vagy a sugárkapu, melynek működését animáció mutatja be. A műtárgyak körbejárhatók, körbenézhetők háromdimenziós modelljük
forgatásával, a képek mellett a
látogatók elolvashatják a tárgyak
történetét is, valamint archív és
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jelenkori fotókat, videókat is megtekinthetnek a galériában a mobileszköz segítségével.
A múzeum tartalmainak követésével nemcsak ismeretet szerezhet az érdeklődő, hanem játszhat is. A virtuális kincskereső játék remek szórakozást nyújt az
otthonlét idejére. Kéthetente egy mobileszközzel felismertethető ún. „targetet” és egy, az adott tágyról
szóló találós kérdést tesz közzé a múzeum az erőmű
Facebook-oldalán, és a helyesen válaszolók között
ajándékcsomagot sorsolnak ki. Az első játékra több
mint 800 válasz érkezett.
A tárlat másfajta megismerését teszik lehetővé az ún.
360°-os felvételek, amelyek segítségével a múzeum
kiállítási terei és az atomerőmű működése ismerhető meg. A digitális 3D-s panorámaképeket számítógépen vagy mobileszközön úgy tudja az érdeklődő
megtekinteni, mintha ott állna a helyszínen, és körbefordulna, a panorámakép a teljes 360°-os környezetet magába foglalja. Ezek a felvételek az erőmű
Facebook-oldalán és a múzeum honlapján érhetők el.
Nemrég a legkisebbek részére „Élet az atomerőmben” címmel mesekönyv készült, amelyből játékos
formában ismerhető meg a Paksi Atomerőmű működése. Készül a mesekönyv digitális verziója, mellyel a
gyermeknap környékén lepi meg az AEM a gyerekeket. Később ehhez kapcsolódó játékos feladatokkal is
találkozhatnak a múzeum iránt érdeklődők.
Azokra a látogatókra is gondolt a múzeum, akiknek hiányzik a személyes hangvétel és a múzeum dolgozóinak hangja, nekik lehetőségük van ezt az űrt betölteni
heti két alakalommal a Paks FM rádióban jelentkező
Pozitív percek – Töltődj otthon az Atomenergetikai
Múzeummal! című rovatával. Az interjúalanyok jóvoltából képet kaphat a hallgatóság a múzeum életéről, a folyamatos munkáról, és megtudhatja, hogyan
csempészhet bárki az otthonába egy kis múzeumot.
Különleges feladat a hagyományos rendezvények karanténkompatibilissé alakítása. A Teller Ede vetélkedő
az első olyan rendezvény, amelyet teljes egészében
online tartott meg a múzeum. A többfordulós versenyen változatos feladatokkal találkozhattak a diákok: időjárás-jelenséget bemutató kísérlet forgatása,
megújuló energia felhasználását bemutató prezentáció készítése és online feladatsor tesztkérdésekkel és
számolásos feladattal.
Az Atomenergetikai Múzeum a digitális térben is jól
működik, tudásátadást és múzeumi élményeket nyújt
virtuálisan látogatóinak.

A legegyenesebb
görbe
Ismerik Gombóc Artúrt, Csukás István egyik emblematikus mesefiguráját? És azt is tudják, hogy melyik a kedvenc csokoládéja? Igen, jól emlékeznek,
mind az összesféle fajta. Nos, valahogy így van ez a
mosollyal is. Sokféle lehet, és kevéssé számít, hogy
„milyen”.
Az előző mondatom túlzónak tűnhet, pedig nem
az. Ahogy azt biológiaórán tanulhattuk – és jószerivel mindennap tapasztaljuk is, meg tudjuk különböztetni az őszinte mosolyt (amikor a szem is „mosolyog”) a nem őszinte mosolytól (amely csak a száj
körüli izmokra koncentrálódik). Ez a megkülönböztetés alapvetően még nem segít nekünk megérteni
a mosolygás jótékony hatását.
A Psychology Today már 2012-ben arra az eredményre jutott, amikor a mosoly egészségre gyakorolt hatásait vette górcső alá, hogy a mosolygás
– mint „cselekvés” – egy idegi szinten megjelenő
üzenet az agyunk felé. A mosolygás aktiválja azokat
a neuropeptideket (molekulák, általuk lehetséges
az idegsejti kommunikáció), amelyek a stresszel
szembeni harcban a frontvonalban állnak. Ezen a
ponton pedig el is érkeztük mindannyiunk „barátaihoz”, egészen pontosan a dopaminhoz, az endorfinhoz és a szerotoninhoz. Ők a felelősek ugyanis a
jó közérzetünk közvetítéséért a testünkben, nekik
köszönhetjük a mosolygást, mint reakciót egy minket ért jó hatására, és ők is aktívan részt vállalnak
a minket ért stressz hatásainak csökkentésében.
Az endorfin ezenfelül fájdalomcsillapító hatású is,
de a szerotonin is büszkélkedhet az egészségre
gyakorolt nélkülözhetetlen szerepével, hiszen az
antidepresszánsok egyik összetevője, amit orvosi vény nélkül egy mosollyal is aktiválni tudunk az
agyunkban – gyógyszer és mellékhatás nélkül.
2011-ben a skót aberdeen-i egyetem kutatása révén megállapítást nyert, hogy sokkal vonzóbbak
mások számára azok az emberek, akik mosolyognak, mi több, akik mosolyognak, elismertebbnek
érzik magukat, és sokkal könnyebben érzik magukat magabiztosnak.
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Svéd tudósok pedig kísérletükben különböző érzéseket felsorakoztató képeket mutattak a kutatás résztvevőinek. Amikor az alanyok egy mosolygós képet láttak, arra kérték őket, hogy vonják össze „mérgesen”
a szemöldöküket. Ehelyett a kutatás résztvevői akarva-akaratlanul a képen közvetlenül látott arckifejezést
öltötték magukra: a mosolyt, szóbeli utasítás ide vagy
oda.
2018-ban, amikor egyébként milliók a világon A második életed akkor kezdődik, amikor megérted, hogy
csak egy van című könyv hatására kezdtek el megismerkedni az előbbiekben taglalt jótékony mosolygással, dr. Murray Grossan Los Angelesben rámutatott,
hogy a depresszió gyengíti az immunrendszert, míg
a boldogság csillagászati magasságokba tudja emelni a szervezetünk ellenálló képességét. Hangsúlyozta, a mosoly, még ha tettetett is, működik! Nem kell,
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hogy őszinte legyen ahhoz, hogy maga a mosolygás
cselekvése stimulálja az agyunkat, és ezáltal elkezdhessük jobban érezni magunkat! A cardiffi egyetem
kutatásában azokat vizsgálták, akik a botox hatására mérsékelt mimikára képesek. Arra az eredményre
jutottak, hajlamosabbak a boldogság érzésére azok,
akik nem tudják bosszúsan összevonni szemöldöküket, mint azok, akik össze tudják.
Miért mosolyogjunk tehát? Mert saját egészségünkre nézve is számtalan jótékony hatással bír, de hogy
ne csak magunkra gondoljunk: ahogy a fenti kutatások eredményeiből is láttuk, a mosolygás ragályos!
Ahogy Szent II. János Pál pápa versbe is foglalta:
„Gazdagítja azt, aki kapja, / S nem lesz szegényebb
az sem, aki adja.”



Szabó Márta
Forrás: www.psychologytoday.com, www.nbcnews.com
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Édesanyák home office-ban
Paks II. Zrt. | Fotó: saját archívum

Azt, hogy a nők szívének van olyan része, ami csak akkor nyílik ki, ha gyermekük lesz, a Paks II. Zrt.-nél dolgozó Ágnes, Vanda és Bella is megerősíti. A három
hölgy, akik különböző szakterületeken veszik ki részüket a két új atomerőművi blokk építését koordináló társaság munkájából, elárulta: az anyaság, az anyai szeretet semmi máshoz nem hasonlítható érzés. Ugyanakkor
életre szóló feladat is. Az édesanyák vállán a mostani
időszakban is komoly teher nyugszik, ellátni a munkahelyi feladatokat, gondoskodni a családról. Március közepétől – miként sokan mások – Ágnes, Vanda és Bella
is otthon, home office-ban dolgoznak, és – bár ahogy
elmondták, a munkájukhoz minden technikai feltétel
adott – számukra sem egyszerű megszervezni a hétköznapokat.
A Társadalmi Kapcsolatok Osztály kommunikációs szakértője, Aranyos Vanda élettörténete – ahogy szokták
mondani – önmagában is megérne egy misét. Kijevben
született, édesapja magyar, történetesen gyapai, édesanyja viszont lengyel, de Ukrajnában nőtt fel, és ukránnak vallja magát. A ma is üzemelő atomerőmű építése
során kínálkozó lehetőség hozta a családot Paksra évtizedekkel ezelőtt, majd sok ERBE-shez hasonlóan Budapesten találtak boldogulást. A következő állomás Kijev
volt, ahol Vanda nemcsak elmélyítette az első nyelvként
elsajátított orosztudását, hanem megszerezte első diplomáját is nemzetközi kapcsolatok szakon. Ezt követően
a szíve Paksra húzta, pályafutását már itt kezdte el, és
néhány évvel később itt is alapított családot. Férje, Felső Viktor szintén a Paks II. Zrt. munkatársa 2016 óta.
– Jól érzem magam, nagyon szeretem a kollégáimat, és
örömmel tölt el, hogy azzal foglalkozhatok, amit szintén
nagyon szeretek – fogalmazott utalva második, protokollszakértő és rendezvényszervező diplomájára. Azt is
elárulta, rendkívül izgalmas számára, hogy egy ilyen volumenű feladattal megbízott cégnél dolgozhat.

Aranyos Vanda Árvennel és Zoránnal

A világjárvány miatt kialakult helyzet igazolja azt a minden bizonnyal már közhelynek számító állítást,
hogy anyának lenni a világ legcsodálatosabb, egyben legnehezebb dolga. Az otthon végzett munka a
kisgyerekes édesanyákat nagy próbatétel elé állítja, annak az édesanyának pedig, akinek már felnőtt
gyermeke van, a javasolt távolságtartás okoz nehéz perceket. Nincs ez másként a Paks II. Zrt.-nél dolgozó édesanyák esetében sem.

Vanda – akárcsak kollégáinak zöme a Paks II.-nél – március közepe óta home office-ban dolgozik. Nem rejti
véka alá, hogy emberpróbáló feladat helytállni a munkában és ellátni a gyerekek körüli teendőket. Lányuk,
Felső-Aranyos Árven, aki egy kelta királynő szépen
csengő nevét kapta, hatéves, és igazi csajszi, ahogy
anyukája fogalmaz. Öccse, Zorán egy hét híján két évvel
fiatalabb. A gyerekek állandó felügyeletet igényelnek,
komoly kihívás lekötni a figyelmüket, energiájukat, miközben bármelyik percben adódhat munkahelyi feladat.
A nehézségek mellett azonban előnye is van az otthoni munkának, hiszen azóta nincs reggeli rohanás. – Nehezek voltak a reggelek, most viszont csodálatos, hogy
van időm rá, hogy percekig öleljem, szeretgessem őket
– mondta.
– Nagyon hiányoznak a kollégák, a munkahelyi nyüzsgés
– mondta Borsodi Bella Nikola, aki a Műszaki Igazgatóság (MIG) csapatát erősíti. Asszisztensként a Konvencio-

nális Gépészeti Osztály, a Primer Köri Gépészeti Osztály
és az Általános Műszaki Osztály munkáját segíti. Miután
a Budapesti Gazdasági Főiskolán végzett közgazdászként, nem kifejezetten szakmába vágó a feladata, de ezt
cseppet sem bánja, mert sokrétű a munkája, szeret a
MIG-en dolgozni. Azt mondta, itt egy kiváló csapat tagja lehet, és a hangulat is jó. Az pedig – mint szavaiból kiderült – hab a tortán, hogy egy olyan projektben vehet
részt, ami a jövő szempontjából meghatározó. Mivel nagyon szereti a várost, kifejezetten örül annak, hogy az új
erőmű építése megteremti annak lehetőségét, hogy a
gyerekeinek is legyen majd itt munkája, egzisztenciája.
Miután férje, Lukács Attila az atomerőműben műszakozik, Bellának is sokszor kell szembesülnie azzal a meg
oldhatatlannak tűnő feladattal, hogy maradéktalanul
ellássa munkahelyi teendőit, és gondoskodjon a hatéves Lénáról és a három és fél éves Milánról. Nagy kön�nyebbség – mint elárulta –, hogy családi házban laknak,
ráadásul közel a város széléhez. Így a kijárási korlátozás
szabályait figyelembe véve is rengeteg időt tölthetnek a
szabadban. Bellának hiányoznak a kirándulások, a társaság, a baráti találkozások, de kárpótolja az, hogy sokat
lehet együtt a családjával, és nem kellett lemondania a
számára fontos mozgásról sem, rendszeresen tornázik,
fut, biciklizik.
A Gazdasági Igazgatóság asszisztenseként dolgozó
Bánné Juhász Ágnes kamaszként került Ózdról Paksra.
Szülei évtizedekkel ezelőtt az erőműépítésben vállaltak
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munkát, majd később onnan mentek nyugdíjba. Annak
idején rosszul élte meg a költözést, de mára nem bánkódik emiatt, hiszen mindent megvalósított, elért itt, amire vágyott. Itt találta meg férjét, aki az atomerőműben
dolgozik, itt cseperedtek fel a gyerekei, és a munkája
is ideköti. Paksról közben Györkönybe költöztek családi
házba, ahol igazán szép környezetre, kellemes közegre
találtak. Most, hogy a vírus terjedésének megakadályozása miatt javasolt otthon maradni, különösen szerencsésnek mondhatják magukat, ki tudnak mozdulni
a szabad levegőre. Miután az anyai szeretet és aggódás folytonosságát sem az idő, sem a távolság nem töri
meg, Ági számára sem könnyű, hogy Budapesten élő
lányukkal, Vikivel most csak telefonon tarthatják a kapcsolatot, a személyes találkozásokról le kell mondaniuk.
Fiuk, Róbert, pár éve költözött vissza Paksra, egy ideje ő
is a Paks II.-nél dolgozik, így vele tudnak találkozni.
Ágnes, aki végzettségét tekintve mérlegképes könyvelő, a Paksi Állami Gazdaságban kezdte pályafutását, és
több vállalkozásnál is megfordult, 2015-től tagja a Paks
II. Zrt. – véleménye szerint kiváló – kollektívájának.
– Szeretek fiatalok között dolgozni, szeretem a feladataimat és a cégnek köszönhető kiszámíthatóságot is –
fogalmazott. Azt is elmondta, hogy rendszeresen vis�szajárnak Ózdra, így személyes tapasztalata van arról,
hogy milyen egy város, ahol megszűnik a megélhetést
adó ipar, az emberek elvesztik a munkájukat. – Ezért –
tette hozzá – én határozottan állíthatom, hogy a Paks
II.-projekt, az új atomerőmű építése nagyon jó dolog,
hiszen hosszú távon biztosítja az emberek boldogulását. Szüksége van rá az országnak, és szüksége van rá
a városnak is.

Bánné Juhász Ágnes

Borsodi Bella Nikola Lénával és Milánnal

ATOMERŐMŰVET ÉPÍTÜNK
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RADIOAKTÍV HULLADÉKOKAT KEZELŐ KFT.

Biztonsági szolgálat
pandémia idején
RHK Kft. | Fotó: RHK Kft.

RADIOAKTÍV HULLADÉKOKAT KEZELŐ KFT.
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Mostanában gyakran esik szó a hétköznapi hősökről. Nem csupán az orvosokról, ápolókról, mentősökről, akik a koronavírustól megbetegedett honfitársainkkal foglalkoznak, de a többiekről is, akik takarékra kényszerült mindennapjainkban elvégzik a mindannyiunknak fontos háttérfeladatokat. Olyasmiket,
amelyek számunkra maguktól értetődőek, de nélkülük gondban lennénk – mint a szemétszállítás, a
postai vagy bolti munka, a tűzoltás, és a sor folytatható... Ezek a hétköznapi hősök is teszik a dolgukat,
ahogy eddig, csak maszkban-kesztyűben, és most közfigyelmet, tiszteletet is kapnak. Tulajdonképpen a
Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. fegyveres biztonsági szolgálatának tagjait is közéjük kell sorolnunk.
A tárolólétesítményekben elhelyezett sugárzó anyagok őrzése ugyancsak nélkülözhetetlen feladat – és
a nukleáris biztonság sem járványfüggő. Hogy e területen milyen változásokat hozott a járvány, arról
Molnár Lajost, a paksi Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának őrségparancsnokát kérdeztük. Mint megtudtuk, a napi rutin nem sokat változott, és a megszokott ugratások, viccelődések sem maradtak el.
–– Március közepe óta ezen a telephelyen is sokan otthonról dolgoznak, műszakonként csak an�nyian vannak bent, ahányan a napi
feladatok ellátásához, a biztonságos üzemeltetéséhez kellenek.
Értelemszerűen ez a biztonsági
szolgálatot nem érinti, mi folyamatosan teljes létszámban dolgozunk. Viszont a cég pandémiás
tervének megfelelően némileg át
kellett szerveznünk az őrségváltás
menetét, hogy a váltócsoportok
egyáltalán ne érintkezzenek egymással, így minimálisra csökkentettük az esetleges fertőzés kockázatát. Persze ez a napi rutint
nem érinti. Az egy műszakban
dolgozó fegyveres biztonsági
őrök közti távolságtartás is kötelező előírás lett, ahogy a fokozott
fertőtlenítés is, valamint védőeszközöket is biztosítunk a kollégáknak. Persze vannak a telephelyen munkakörök, ahol az otthoni
munkavégzés nem lehetséges,
most ezek a kollégák is a főportán
közlekednek, ők tőlünk kapják a
védőeszközöket. Közben pedig,
az egészségügyi biztonsági szabályok betartása mellett zajlik a
beruházás is, az új tárolómodul
kamráinak szerelőbetonja készül.

Az ott dolgozók nagy része külső
munkavállaló, róluk a megbízójuk
gondoskodik, a mieinket pedig a
szolgálatot teljesítő őrség látja el
maszkkal, kesztyűvel, fertőtlenítővel. A kiégett üzemanyag-kazetták betárolása sem állt le, március
és április közepén is rendben helyükre kerültek az erőműből átszállított elhasznált fűtőelemek.
–– A fegyveres biztonsági szolgálatot mennyire érintette az óvodák-iskolák
koronavírus-veszély
miatti bezárása?
–– Miután jó néhány fiatal, óvodás-iskolás korú gyereket nevelő családapa dolgozik a csapatban, ők szinte kivétel nélkül azt
kérték, hogy éjszakás műszakba
osszuk be őket. Nyilván, hogy
besegíthessenek
feleségüknek
a gyerekfelügyeletbe, leckeírásba, vásárlásba. Ezt úgy próbáltuk megoldani, hogy lehetőleg ez
ne a szabadság terhére menjen,
hiszen most még inkább igényli majd mindenki a családi nyaralást. Ezért ezek a kollégák most
több éjszakai műszakot kaptak,
hogy otthon lehessenek nappal.
–– Mennyire érezhető a rendkívüli
helyzet hatása a munkahelyi légkörben?

–– Amennyire érzékelem, hozzánk egyáltalán nem gyűrűzött
be a járványpánik vagy rossz közérzet, de ez talán abból is adódik,
hogy többségében fiatalok dolgoznak nálunk. Mennek a zrikák a
szolgálati rend változásaival kapcsolatosan, és mindennapos továbbra is a viccelődés, de ez soha
nem megy a szolgálati fegyelem
rovására. És erre mindig kínálkozik alkalom, hiszen egymást ismerő, egymást tisztelő kollégákból
áll az őrség. A múltkor például
úgy adódott, hogy az új felvételes
kollégának a felszerelését a biztonságtechnikai előadó adta át.
Mikor az újonc legközelebb meglátta őt, így szólt a többiekhez: –
Na, megjött a raktáros. Volt nagy
derültség, a technikuson persze
egy ideig rajta ragadt ez az elnevezés. Szerencsére a legtöbb kolléga igyekszik humorral közeledni
az esetleges konfliktusokhoz is,
és így sok problémát nevetéssel
könnyebben meg is oldunk. Ami
engem illet, örülök, hogy a helyzetből adódó gondokat maradéktalanul sikerült orvosolnunk,
fegyelmezetten, jól működik a
szolgálat – és ez önmagában is
okot ad a derűre.
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Csafring gyöngyből
Szénásiné Marika és Szénási Sándor
Vadai Zsuzsa | Fotó: Juhász Luca
Örömmel olvastam, hogy 2020. március 4-én az atomerőmű nyugdíjasának, Szénásiné Marikának kiállítása nyílt Pakson, a Csengey Dénes Kulturális Központ könyvtárában „Népi és modern gyöngyékszerek” címmel.
–– Mióta készítesz gyöngyékszereket?
–– Hat éve tanultam meg a
gyöngyfűzést, amikor Balatonfüreden voltunk a nyugdíjasokkal.
Akit érdekelt ez az alkotó munka,
az elsajátíthatta a gyöngyfűzés
technikáját Kerepesi Ottóné segítségével. Kezdetben kis állatkákat, virágokat fűztünk, majd egyre
bonyolultabb technikákat is tanultunk. Azóta nincs olyan nap, hogy
ne fűznék gyöngyöt.
–– A gyöngyfűzésben vannak szabályok, stílusok vagy a tájegységekre jellemző motívumok?

–– Igen, vannak, a különböző
kultúrákra épülő gyöngyös nyakékekről a hozzáértő népművész
mesterek látják, hogy melyik tájegység viseletét tükrözi. Számtalan stílus van, néhányat kiemelve:
sárközi, erdélyi, ukrán, kárpátaljai,
dél-amerikai indiánok Saraguro
stílusa, amely eltér az európai fűzéstől. A minták nevei is nagyon
színesek: azsúros, csavarintós,
szalonnás, gótikus, inez, piggen,
csafringos. A csafring a sárközi viseletnek a része. A konty alól kilógó szalag végére tűzték ki, hogy
a szél ne fújja el a szalagot.

–– Továbbképzésre van lehetőség?
–– Évente részt veszek a Kölesden
megszervezett egyhetes gyöngyfűző táborban, ahol megadott
tematikára építik a foglalkozásokat, és fűzünk éjjel-nappal. Volt
modern és népi gyöngyfűzés, de
volt, amikor sárközi kultúrára épülő mintákat készítettünk.
–– A kiállításod sajnos a vírus
miatt félbeszakadt, remélhetőleg
mikor lesz újra megtekinthető?
–– Erről nem tudok nyilatkozni,
mivel ottmaradt a Csengey Dénes
Kulturális Központban a kiállított
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anyagom, és nem tudom, mikor
mehetek érte.
–– Az erőműben milyen területen
dolgoztál?
Marika: – A munkámat a Paksi
Atomerőmű Vállalatnál 1978 októberében a Műszaki Fejlesztési Osztályon műszaki rajzolóként
kezdtem, majd a műszaki könyvtárban dolgoztam, és 2005-ben
jöttem nyugdíjba.
Sanyi: – Várpalotáról költöztünk
Paksra, és 1978 januárjában vettek
fel a Villamos Üzemviteli Osztályra, majd a Beruházási Igazgatóság
Villamos Osztályán üzembe helyezőként dolgoztam. A Műszaki
Igazgatóságról mint műszaki ellenőr 2003-ban vonultam nyugdíjba, de még négy évet dolgoztam
a nyugdíj mellett.
–– Készültetek a nyugdíjas évekre?
–– Igen, vártuk a több szabadidőt, hogy a gerjeni hétvégi házunkat és a kertet kedvünkre csinosíthassuk. Azóta eladtuk, és itt
Pakson vettünk családi házat, ami
folyamatosan biztosítja, hogy ne
unatkozzunk. Gyönyörű környezetet alakítottunk ki, ahol az egész
család boldogan megtalálja a
kedvére való elfoglaltságot.
–– Családotok, unokáitok merre
élnek?
–– Két gyermekünk van, Zita és
Norbi. Lányunk az erőmű orvosi
rendelőjében laboráns, fiunk Székesfehérváron dolgozik. Két unokánk van, Gergő informatikusként
végzett Pécsett, most Pesten dolgozik. Lili unokánk Pécsen tanul a
kéttannyelvű gimnáziumban francia–angol szakon.
–– A családi összejövetelek hol
szoktak lenni?
–– A családi összejöveteleket nálunk tartjuk, mivel több a hely.
A névnapokat, születésnapokat

és a jeles ünnepeket boldogan
töltjük együtt a gyerekekkel és az
unokákkal.
–– Mi a legkedvesebb időtöltésetek?
–– Minden évben Harkányba
megyünk, a Siesta Hotelbe, ahol
üdülési jogunk van. Igazi feltöltődés, pihenésben és kényeztetésben telik el a két hét, amit nagyon
szeretünk.
Én eljárok reggelente az uszodába, ott találkozok a régi nyugdíjas
ismerősökkel.
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A nyugdíjasklubban kézimunkázunk, kártyázunk, kirándulni, színházba járunk.
Tagja vagyok a Kertbarátok Egyesületének, ahol színes programokat szerveznek. Igazán vidáman
telnek az összejövetelek. Kedvenc rendezvényem a TÖK-jó
nap, ahol nagy izgalommal készülünk a kiállításra.
Sándor mindig bütyköl valamit,
hol a ház körül, hol a kertben, hol
a garázsban. Szerencsére nem
esik ki semmi a kezéből, és nagyon sok mindent saját kezűleg
megcsinál itthon.
–– Szerettek utazni, világot látni?
–– Sajnos már csak én tudok utazni, mivel Sándor lábát többször
műtötték, és nem szeret itthonról kimozdulni. Felejthetetlen élményt adott a görögországi és
az albán kirándulás, de Hollandiában a nárcisz- és tulipánvirágzás is
varázslatos volt.
2019-ben Erdélyben, Tibodon
szerveztek egy gyöngyfűző tábort, ahol kilencen képviseltük
hazánkat, és tíz erdélyi gyöngyfűzővel töltöttünk el egy felejthetetlen hetet.
–– Hogyan viselitek a mostani karantént?
–– Mivel törvénytisztelők vagyunk, így betartjuk az előírásokat az egészségünk védelmében.
A gyerekeink mennek bevásárolni, és ha kell, az ügyeinket intézni.
Sajnálom, hogy a koronavírus-járvány miatt a kiállításom csak rövid
ideig volt megtekinthető a nagyközönség számára, de ami késik,
az nem múlik, remélem, lesz még
lehetőség a gyöngyös ékszerek
bemutatására.
„MARADJ OTTHON” – most ez
a legfontosabb, itthon feltaláljuk
magunkat, mert a ház körül mindig akad tennivaló.
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„Én vehettem át az első reaktortartályt”
Orbán Ottilia | Fotó: saját archívum
Az emberek többsége otthonról dolgozik, vannak azonban olyanok, akik nem ilyen szerencsések, hiszen
nem minden munkát lehet home office-ban végezni. Az atomerőműben nem áll meg az élet, a kollégák
a veszélyhelyzetben is teszik a dolgukat. A mostani helyzet egészen más. Nem tudjuk, hogy mi lesz a
forgatókönyv. A körülmények, ahogy beszélgetésünk is készült – a helyzethez igazodva –, eltért a megszokottól. Beszélgetőpartneremmel egyetértve az online térben beszélgettünk. Megkértem, hogy beszéljen a kezdeti erőműves időszakról, ossza meg velünk emlékeit az erőmű hőskoráról. Interjúalanyom
Paczolai József csoportvezető a Raktározási Osztály munkatársa, aki 41 éve dolgozik az erőműben, és
ez az első munkahelye.
–– Az első munkahely mindannyiunk életében meghatározó. Egészen más jellegű feladatok, más
típusú felelősség lesz jellemző itt,
mint ami az iskolában volt. Mióta
dolgozol az erőműben? Hogyan

jellemeznéd ezt a kezdeti időszakot? Mit jelentett akkor számodra
atomerőműben dolgozni?
–– Augusztusban lesz 41 éve, hogy
az erőműben dolgozom, ez volt az
első munkahelyem.

1979 augusztusában kerültem felvételre az Erőmű Beruházási Vállalathoz (ERBE) raktáros munkakörbe. 1982-től anyagmozgatási
csoportvezetőként dolgoztam, ekkor – többek közt – feladatköröm-
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be tartozott az erőműbe érkezett
berendezések, alkatrészek vasúti
vagonokból,
tehergépkocsikról
történő kirakatása, majd a kirakodóhelyekről a végleges zárt vagy
szabadtéri tárolóhelyekre szállíttatása. Az ERBE szállító-, illetve
emelőeszközein kívül ehhez szükség volt egy, időnként kettő nehézgépszállító brigádra is trélerrel,
autódaruval.
Hamar magával ragadott az erőmű-építkezésen résztvevők lelkesedése, élveztem, hogy az általunk
kezelt bejövő áruk ellenőrzésével, a sérülésmentes mozgatásával, raktári kiadásával én is részese lehetek a nagy „alkotásnak”.
Az akkori kollégákkal a mai napig
jó szívvel gondolunk arra az időszakra. Rengeteg munkánk volt,
de láttuk felépülni valamennyi erőművi blokkot, ez motivált minket.
–– Voltak-e valamilyen – akár pozitív, akár negatív – szempontból különösen emlékezetes események,
történetek a kezdetekből?
–– Folyamatosan nagy élmény
volt számomra, hogy láthattam,
megismerhettem az erőműbe beépített berendezéseket, azok alkatrészeit a legkisebbektől a reaktortartályig.
Szerencsés voltam, hogy én vehettem át az ERBE-raktár részéről az
első reaktortartályt.
Nagyot változott az életünk a 80as évek végén, amikor megkaptuk
az osztályon az első számítógépünket. Az akkori szoftvereket kihasználva folyamatosan álltunk át
a kézi (kartonos) készletvezetésről
a számítógépes nyilvántartásra.
Nagy lelkesedéssel írtam dBASEben raktári nyilvántartó programokat, amellyel informatikában
kevésbé jártas kollégák is tudtak
dolgozni. A tárgyieszköz-nyilvántartást évekig az egyik ilyen (a cég

által is elfogadott) programmal végeztük.
–– Hogyan alakult a pályád a későbbiekben?
–– 1986-tól kerültem többedmagammal az akkori Paksi Atomerőmű Vállalat Beruházási Igazgatóságához raktári diszpécserként,
később anyaggazdálkodás-vezetőként dolgoztam 1991-ig. 1991
őszétől raktárüzemeltetési cso-

portvezetőként tevékenykedtem.
1993-ban jött létre a raktári áruátvételi csoportunk, azóta végezzük
valamennyi PA Zrt.-s szerződésre
beérkező áru átvételét.
2001-ben alakult meg a mai átvételi és hulladékanyag-raktár, amelyet azóta vezetek. A feladataink
bővültek a veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelésével,
továbbá 2008-tól mi végezzük a
beérkező áruk raktári minőség-ellenőrzését is.
–– Részesültél valamilyen díjban,
elismerésben?
–– 1986-ban a Paksi Atomerőmű
Vállalat kiváló dolgozója lettem,
2010-ben vezérigazgatói dicséretet, 2012-ben Igazgatósági Nívódíj
kitüntetést kaptam. Valamennyire
büszke vagyok, de tartom, hogy
ezek mindegyikében nagy része
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van az adott időszakban velem
dolgozó munkatársaknak is, köszönet érte.
–– Mindenki számára fontos a
munkahely és a magánélet egyensúlya. Nálatok ez nagyon jól működik. Beszéltél a munkahelyi dolgokról, hallhatnánk a családról is?
–– Feleségemmel lassan 30 éve
Pakson lakunk, korábban ő is az
erőműben dolgozott, kb. 30 évig
az ETV-Erőterv Rt.-nél, később
más tervezőcégeknél.
Kinga lányunk építész, 10 éve Pécsen él, tavaly ment férjhez. Egy
pécsi építésztervezői irodában
végzett munkáját és a doktori iskoláját függesztette fel, hogy februárban megajándékozzon bennünket az első unokánkkal, Áronnal.
Szabadidőnket zenehallgatással,
olvasással és házimozizással töltjük.
–– Ha visszamennél az időben,
akkor ugyanezt az utat járnád be?
A fiatalkori énedre gondolok. Ide
jönnél dolgozni az atomerőműbe?
–– Elkötelezett vagyok az atomerőmű iránt, el sem tudom képzelni magam más munkahelyen.
–– Mit tartasz a legfontosabb dolognak az életedben?
–– Természetesen a család a legfontosabb, örülünk, hogy a lányunk is boldog a kis családjában,
Roland személyében támogató és
szerető férjjel nevelheti, gondozhatja a kis unokánkat.
Emellett nagyon fontos, hogy a
munkahelyemen – a hosszú évek
alatt bekövetkezett számtalan személyi változással együtt is – mindig kiváló, egymást segítő és támogató vezetővel és kollégával
dolgozhattam és dolgozom most
is. A legtöbb, amit magamnak kívánhatok, hogy ez maradjon így
a nyugdíjazásig hátralevő szűk 6
évre is.
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#mozogjotthon

Tóth Márton | Fotó: stock.adobe.com
A járványügyi intézkedések nyomán kialakult társadalmi kontaktuscsökkenés felpörgette az online világ
eddig sem unalmas állóvizét – ha máshogy nem, hát akkor majd a világhálón éljük a társadalmi életünket
alapon. Van, aki új recepteket tanul, van, aki blogot kezd el írni, esetleg zenét mixelni, és van, aki elkezd
otthon sportolni.
Egy Bécsben élő, nem mozgásőrült barátom mesélte, hogy a
korlátozások első két hetében an�nyira mozdult ki a lakásból, hogy a
teraszon sétálgatott fel-alá órákig,
hogy levezesse a fizikai feszültséget. Aztán elkezdett lakásban
végezhető edzéseket keresni az
interneten, és mára már, noha mehetne a mellettük lévő erdőbe is
futni, sokszor inkább otthon edz.
Mert egy kattintással elérhető,
nem kell kimozdulni, nem lát senki,
és mégis meg tud mozgatni…
Ha rákeresünk az interneten az
otthoni edzésre, akkor rengeteg
videó között válogathatunk, és
nagyon sok az utóbbi pár hétben
lett feltöltve. Hiszen egyszerű azt
mondani, hogy mozogj otthon, de
ehhez azon túl, hogy rá is kell vennie magát az embernek, legyőznie
a lustaságát, ami az egyik legnagyobb gát a sport és az egészségesebb élet felé vezető úton, az
is nagyon fontos, hogy megfelelő
mozgásformát találjunk magunk-

nak. Mert rákereshetünk egy súlyzós edzésre, és lehet az a célunk,
hogy 150 kg-ot nyomjunk fekve,
ezt csak akkor tudjuk kivitelezni,
ha van otthon súlyzó, pad és állvány. És a háztartások többségében azért nem alapfelszereltség a
húzódzkodórúd vagy a ferdepad.
Meg kell találnunk a saját súlycsoportunknak megfelelő edzést,
és igaz, hogy 3 perc után is abba
lehet hagyni egy keményebb
adagot, de az az igazi, ha az ember végigcsinálja a kiválasztott
penzumot.
Az Atomerőmű Sportegyesületben is felültünk erre a hullámra,
hiszen a klubban dolgozó edzők
nagy része nem tudja az eddigiek alapján végezni a munkáját
a fizikai kontaktus hiányában, így
emiatt az online kapcsolattartás
nálunk is erősödött, edzésprogramok, gyakorlatok mennek üzenetekben vagy zárt csoportokban a
szülőknek, gyerekeknek. De miért
tartsuk maguknál ezt a tudást, ha

ezzel esetleg valaki másnak, másoknak is segíthetünk, és tanulhatunk is belőle?
Áprilistól keddenként és csütörtökönként egy-egy szakosztályunk
ad ízelítőt az otthoni edzéselképzeléseiről, a kosárlabdások,
cselgáncsosok, focisták, kajakkenusok vagy a szabadidősök
más-más típusú, ám eszközigény
nélkül elvégezhető feladatokkal
rukkolnak elő az ase.hu-n, és létrehoztunk egy Youtube-csatornát
(ASE Atomerőmű Sportegyesület)
is. Ezek az edzések edzettségi foktól függően variálhatóak, és lehet
találkozni sportágspecifikus gyakorlatokkal is. Cél a honlapra vagy
a Youtube-ra látogatók megmozgatása és a szakedzők egymástól
való tanulása, továbbfejlődése is,
hiszen minél szélesebb spektrumot látunk át, annál nagyobbat tudunk meríteni, és nem szürkülünk
bele a saját sportágunkba. Mert
tanulni mindig lehet, és kell is…
…akárcsak mozogni…
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BABAHÍREK

Kissné Farsang Erika | Fotó: saját archívum

Nevem: Rohn Döme
Születésem helye, ideje: Pécs, 2020. április 15.
Születéskori súlyom: 3060 g
Hosszúságom: 49 cm
Első gyermek vagyok a családban.
Anya: Takács Ida, a TLK-ban önálló tájékoztatási
munkatárs
Apa: Rohn Tamás, a Gépész Műszaki Osztályon
berendezésmérnök

Nevem: Szénási Dániel
Születésem helye, ideje: Dunaújváros, 2020. április 14.
Születéskori súlyom: 3750 g
Hosszúságom: 53 cm
Első gyermek vagyok a családban.
Anya: Szénásiné Meilinger Zsófia Rebeka,
jelenleg itthon van velem
Apa: Szénási Gábor, Atomix Kft. Tűzoltási és Kárelhárítási
Szakágazatnál tűzoltó

GONDOLATOK
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Az élet mint tragédia és komédia
Prancz Zoltán | Fotó: stock.adobe.com

1872-ben jelent meg a fiatal Friedrich Nietzsche „beköszönő” műve,
A tragédia születése. A pályáját eredetileg klasszika filológusként (az
antik irodalom tudósaként) kezdő
Nietzsche a görög tragédiáról írt,
fogadtatását tekintve botrányt és
rajongást egyaránt kiváltó eszmefuttatásával valójában már filozófusként lépett színre. (E minőségében
válik azután ismertté, napjainkig
tartó hatást gyakorolva az európai kultúrára.) A tragédia születése
az antikvitás jelmezében nagyon is
modern üzeneteket fogalmazott
meg kora és a későbbi nemzedékek számára. A rendkívül gondolatgazdag mű központi tézise, hogy a
megszülető görög tragédia – avagy
színház – csodája valójában egy
önmegmentő – hogy ne mondjuk:
önmegváltó – próbálkozás. A tragédia, illetve tágabb értelemben
a művészet az emberi létezés borzalmait heroikus fenségességgé,
abszurditását pedig komikummá
fordítja át, vagyis az előbbieket az
utóbbiak képzetévé változtatja. Ezáltal vigaszt nyújt az emberi élet
kilátásainak reális számbavételéből
fakadó pesszimizmussal szemben.
(Talán érthetőbbé teszi a nietzschei
felvetést, ha arra a temérdek politikai viccre gondolunk, amikkel a magyar közelmúlt kemény, majd puha
diktatúráját tette elviselhetőbbé a
nép, humorrá párolva le a rendszer
eszement dolgait.)
Ám ha görög tragédiáról beszélünk, nem hagyhatjuk szó nélkül,
hogy egy másik gondolkodó – aki

legalább akkora hatású, mint Nietz
sche, és akit maga a német géniusz
is a legfőbb szellemi ellenfelének
tekintett – szintén megidézi az antik színházat: „Színháza lettünk a világegyetemnek, úgy angyaloknak,
mint embereknek” – írja Pál apostol
a korinthosziaknak, rajtuk keresztül
pedig mindenkinek. A tömör kijelentés arra utal, hogy a Krisztuskövető egyház története – de tágabb értelemben az egész emberi

tragédia-, illetve színházfelfogás
között. Nietzsche értelmezésében
a valóság, a létezés önmagában vak
és értelmetlen. A tragédiává vagy
komédiává transzformáló művészet
csak belevetíti az értelmet e vak értelmetlenségbe. Lényegében illúziót kelt, egyfajta képzelt eszményi
világba, ha úgy tetszik: álomvilágba
emel át bennünket – ahol az álom
arról szól, hogy a dolgoknak van
értelme –, így téve elviselhetőbbé

történelem és létezés is – mintegy
kozmikus színdarab gyanánt minden értelmes teremtmény számára
okulásul szolgál. Világosan megmutatja, hogy etikailag mi a jó és
mi a rossz, egyben megbizonyítja a
krisztusi életelv egyedül beváló voltát egy – hosszú távon is, sőt örökké
– élhető, ideális világ és emberi közösség igénye szempontjából.
Elsőre talán nem szembetűnő, valójában ég és föld a különbség a két

sorsunk mostoha kilátásait. Ezzel
szemben Pálnál, illetve a Biblia eszmevilágában a valóság, az emberi
létezés maga a tragédia, a „fordulatos történet”, aminek értelme és
célja van önmagában. Ez az értelem és cél évezredek alatt – történelemnyi idő során – bontakozik ki,
mutatkozik meg a maga teljességében, és az emberlét fundamentális
nyomorúságára valóságos megoldást ígér.
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Dr. Kovács Antal
kommunikációs igazgató
Fotó: Juhász Luca

Kedves Olvasók!
Június hónapja általában a szabadságról, a nyár kezdetéről szól – véget
ér az iskola, elkezdődnek a nyaralások, a nyári hosszú nappalokon és
rövid éjszakákon a munka mellett könnyen találunk lehetőséget kikapcsolódásra, pihenésre. A mostani június és az azt követő nyár azonban
más lesz – a szabadság helyett sokkal inkább arra figyelünk, hogy visszanyerjük az irányítást az életünk felett, megpróbáljuk újra megtalálni az
egyensúlyt.
Amikor ezeket a sorokat írom, a járványhelyzet már elmúlt, a járványveszély azonban még nem. Bár csökkenő számban, de még mindig vannak
új betegek és áldozatok, és jogos a félelem, hogy ha nem vigyázunk, a
vírus visszatérhet. A világ megtanulta a kontrollált nyitás fogalmát – azt
a folyamatot, amikor a biztonsági intézkedéseket betartva, de lassan
visszatér az élet a korábbi kerékvágásba.
A Paksi Atomerőmű az intézkedések vonatkozásában egy lépéssel az
országos lazítások mögött jár, jó okkal, hiszen az ország egyik legfontosabb vállalataként maximálisan a biztonságra és a termelés megbízhatóságára kell törekednünk. Három fázisban, az országos eseményeket
követve térünk vissza a „normál” munkavégzéshez – ha szükséges, akár
a nyár nagy részére elnyújtva. A júniusi újságban elmondjuk, hogyan
kezdtük az atomerőműben az óvatos nyitást, és egyebek mellett megnézzük azt is, hogyan és milyen járványokkal küzdött meg az emberiség
az elmúlt jó néhány száz évben.
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Kontrollált nyitás
három ütemben
Torma Dóra | Fotó: Juhász Luca
Három fázisban kezdte meg a pandémiás intézkedések visszavonását, a visszatérést a normál üzemmenethez a Paksi Atomerőmű a Pandémiás Vezetési Csoport döntése alapján. Június elején az első fázis
indult el – ebben elsősorban a mozgást korlátozó intézkedéseket oldották fel. A további fázisok megvalósításához is elkezdődtek az előkészítő munkák, bevezetésükről szintén a vezetési csoport dönt majd,
az országos és helyi járványhelyzetet is figyelembe véve. Néhány dolog azonban biztosan itt is velünk
marad: a távolságtartás és a higiénés előírások például valószínűleg jó ideig a napi rutin részei lesznek.
Májusban új életet kezdett az ország és a világ: a járványhelyzetből kiindulva kis lépésekkel, de
elkezdődött a „nyitás”, a korábbi
intézkedések lépésenkénti visszavonása. A hónap végére enyhültek
a kijárásra és a kereskedelemre vonatkozó korlátozások, újranyitottak az óvodák, igen korlátozottan
ugyan, de a digitális oktatás mellett újra találkozhatnak néha az iskolás gyerekek.
A Paksi Atomerőműben a Pandémiás Vezetési Csoport dönt arról,
hogy milyen ütemben, hogyan
történhet a visszatérés a normál
üzemmenethez. Előzetesen három
ütemet határoztak meg, az elsőt
június 1-jével vezették be. A másik
kettő várható tartalma ismert, de
időzítésük lapzártánk pillanatában
még nem. Az ütemterv elsősorban
a járványhelyzet ideje alatt hozott
ideiglenes utasítátsok teljes vagy
részleges visszavonását jelenti.
Az első fázisban a mozgásszabadságot korlátozó és a további korlátozások visszavonásához szükséges előkészítő feladatokat hajtják
végre. A másodikban a támogató
és háttértevékenységeket korlátozó intézkedések visszavonása

történik meg, míg a harmadikban
azon intézkedések visszavonása,
melyeknek a legkisebb hatása

van a normál üzemi munkavégzésre. A harmadik fázist akkor tekintik befejezettnek, amikor kor-

Az első fázis:
•

Visszaáll a korábbi 8 órás műszakrend a 12 órás helyett.

•

Egyedi egyeztetések mellett továbbra is műszakban tartják más szervezetek vizsgával rendelkező munkavállalóit.

•

A szuperkritikus munkavállalók pótléka, ingyenes étkezése, gépjárműhasználata megszűnik.

•

Korlátokkal, de újra kinyit az erőmű étterme.

•

Az üzemviteli gyakorlati betanító képzések korlátozásai megszűnnek.

•

Folytatják a szimulátorképzéseket.

•

Fokozatosan beindulnak a szakmai képzések.

•

Változik a vezénylőkbe történő belépés korlátozása, az üzemviteli kisegítő személyzet már beléphet.

•

Folytatódhatnak a foglalkozás-egészségügyi és pszichológiai vizsgálatok, az országos rendelkezésekben meghatározott előírások betartásával.

•

Részben újraindulnak a sportcélú ingatlanok és rendezvénytermek
– de kizárólag sportolási céllal, rendezvényeket továbbra sem lehet
tartani.

•

Az erőmű üdülőiben a magánüdülés a munkavállalók részére engedélyezett, a céges rendezvényekre és a külsős vendégekre a korlátozás
érvényben marad. Az üdülők működésénél a létszámkorlátozást fenn
kell tartani.

•

Az Erzsébet Nagy Szálloda újra üzemelhet, természetesen a szállásés vendéglátóhelyekre vonatkozó rendelkezések betartásával.

•

Megszűnnek a karanténcélra kijelölt szálláshelyek.

•

A szerződéses buszjáratok normál menetrend szerinti indulnak újra.

IRÁNYÍTÁS ALATT

látozó intézkedés már nem marad
érvényben.
Ha az intézkedések szintjén vis�sza is tér a megszokott működési
rend, ahogy bárhol a világban, itt
is fokozott óvatosságra lesz szükség hosszabb távon is. Ezért bizonyos elvárások, amelyek az elmúlt

hónapokban alakultak ki, nem
változnak: a távolságtartás, a kézmosás és -fertőtlenítés, a fokozott
tisztaság alighanem mindenhol
jellemző lesz. Az atomerőműben
ezek biztosítása érdekében megmarad például az ún. kontaktmentes műszakváltás, és azonnal jelen-

teni kell, ha bármely munkatársnál
felmerül a koronavírus-fertőzés
gyanúja vagy lehetősége.
A kontrollált nyitás megszervezése
mellett egy hosszabb távú feladat
is vár a Pandémiás Vezetési Csoportra: a felkészülés a járvány egy
lehetséges második hullámára.

A következő fázisok intézkedései tervezetek, amelyet az országos és helyi helyzetnek megfelelően – a
Pandémiás Vezetési Csoport döntése alapján – még változhatnak, és ugyanez miatt bevezetésük pontos ideje sem ismert még. Június első hetében az alábbi intézkedések szerepelnek a tervek között:
A második fázisban várhatóan visszaáll majd az atomerőmű területére történő beléptetés korábbi rendszere, megszűnik a testhőmérséklet-ellenőrzés, megszűnnek a korlátozások az oktatások és képzések területén,
véget érnek a korlátozások az üzem közbeni karbantartásra és a főjavításokra, valamint az alvállalkozók által
végzett munkákra vonatkozóan. Visszatérhet a munkába mindenki, aki csak a telephelyen tud dolgozni, a 65
év felettiek, újra fogad majd szakmai gyakorlaton hallgatókat az erőmű, és kinyit az üzemi területen a gyógyszertár.
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A harmadik fázisra tervezik a szinten tartó képzések újraindítását. Ekkor térhetnek majd vissza munkahelyükre a home office-ban dolgozó munkatársak, és nyit ki
teljesen újra az erőmű étterme. Megszűnnek a vállalati
konferenciák, munkac soportülések és utazások korlátozásai, az üdülők, sportlétesítmények, rendezvénytermek normál működésre állhatnak vissza, az országos
rendelkezésekkel összhangban. A harmadik fázis végén megszűnik a Pandémiás Vezetési Csoport munkája, és újranyit a látogatók számára a Tájékoztató és Látogatóközpont, valamint az Atomenergetikai Múzeum.
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A klímavédelem kulcsa:
atom és megújuló
Hárfás Zsolt | Fotó: Hárfás Zsolt
A Nemzetközi Energiaügynökség a közelmúltban publikálta a Global Energy Review 2020 című tanulmányát, amelyben a koronavírus-járványnak a globális energetikára, valamint a szén-dioxid-kibocsátásra
gyakorolt hatását elemzi a rangos szervezet. A tanulmány egyik fő konklúziója, hogy a koronavírus-járvány rávilágított: nem lehetetlen az évi 8%-os szén-dioxid-kibocsátás csökkenésének elérése – tehát
nem lehetetlen a civilizációt fenyegető globális felmelegedés az ipari forradalom előtti szinthez képest
1,5 °C alatt tartása.

IRÁNYÍTÁS ALATT
A tanulmány abból a feltételezésből indul ki, hogy a koronavírusjárvány miatt globálisan bevezetett intézkedéseket a következő
hónapokban nagyrészt fokozatosan megszüntetik. Kiemeli, hogy
a koronavírus-járvány okozta gazdasági visszaesés következtében
idén az előző évi értékhez képest
a globális energiaigény 6%-kal eshet vissza. Abszolút értéken ez az
emberiség történetében a legnagyobb visszaesést jelenti. A legnagyobb mértékben a fejlett régiók
energiaigénye fog csökkenni: az
Egyesült Államokban és az Európai Unióban mintegy 10, Kínában
pedig 4%-kal fog mérséklődni az
előző évihez képest.
A globális villamosenergia-fogyasztás az idei első negyedévben 2,5%-kal csökkent, de
számos, nagyon szigorú intézkedéseket meghozó országokban ez
az arány akár 20%-nál is nagyobb
lehetett, hiszen a háztartási áramfogyasztás növekedése nem tudta
kompenzálni az ipar és a kereskedelmi szolgáltatások igénycsökkenését. A tanulmány szerint éves
szinten öt, gyorsabb gazdasági
felfutás esetén viszont 2% lehet
a globális villamosenergia-igény
csökkenésének a mértéke.

A globális energiamix
alakulása
A globális szénigény idén 8, a
gázigény pedig 5%-kal csökkenhet, a megújulók viszont 1%-kal
bővülhetnek 2019-hez képest.
Az atomenergia esetében az éves
csökkenés 2,5% lehet az előző évhez képest számos atomerőművi
blokk végleges leállítása, az igények csökkenése, valamint a járvány miatt a karbantartások és

egyes új projektek késése miatt.
A válság gyorsabb ütemű megszűnése, az igények növekedése
és az üzembe lépő új atomerőművi blokkok hatására idén a csökkenés mérsékelt, alig több mint 1%
lehet.

A megújulók kötelező
átvételének és magas
támogatásainak hatása
A villamosenergia-termelést vizsgálva: a megújulók termelése az
idén a korábbi évektől elmaradó
mértékben, de 5%-kal növekedhet az igények csökkenése ellenére is. Ez annak tudható be, hogy
2019-ben globális szinten az állami ösztönzök hatására több mint
100 GW napelemes és csaknem
60 GW szélerőműves kapacitást
adtak át. A megújulóalapú áramtermelés növekedése leginkább
azért történhetett, mert az igények csökkenése ellenére azokra
az állami szabályozások miatt kötelező átvételi kötelezettség vonatkozik.

A járvány miatt jelentősen
mérséklődött a kibocsátás
A
koronavírus-járvány
okozta
fent részletezett változások miatt
2020 első negyedévében a globális szén-dioxid-kibocsátás 5%kal volt alacsonyabb, mint 2019
első három hónapjában annak
eredményeként, hogy a nagy kibocsátással járó energiaforrások
részaránya nagymértékben csökkent, valamint a klímabarát atomenergia és a megújulók nagy
részarányt biztosítottak. 2020
egészére pedig soha nem látott,
8%-os
szén-dioxid-kibocsátás-

7

csökkenés várható, amely révén
az éves kibocsátás mértéke – a
2010-es értékhez közelítve – 30,6
milliárd tonnára mérséklődne.

A jelentés további
konklúziói
A klímavédelem szempontjából
nagyon örvendetes a fenti hír, különösen annak fényében, hogy
tavaly az ENSZ Környezetvédelmi Programjának egyik jelentése éppen a tervezett és a valós
kibocsátások viszonyát vizsgálta.
A konklúzió megdöbbentő és kijózanító volt. 2020 és 2030 között
drasztikusan, évi 7,6%-kal kellene
csökkenteni a globális kibocsátást
annak érdekében, hogy a globális
felmelegedést 1,5 °C alatt lehessen tartani. A járvány egyik fő hatása, hogy megmutatja a világnak,
igenis lehetséges az évi akár 8%os kibocsátáscsökkenés.
Ehhez azonban elengedhetetlen,
hogy a következő években és évtizedekben továbbra is radikálisan
csökkenteni lehessen a fosszilis
részarányt, miközben nagymértékben növelni szükséges az alacsony
szén-dioxid-kibocsátású technológiák, az atomenergia és megújulók részarányát.

Egyszerre kell
érvényesülnie a dupla
elvnek
A villamosenergia-ellátás tekintetében egyszerre kell érvényesülnie a legkisebb költség elvének
és a klímavédelmi szempontoknak
is, hiszen tény, hogy az atomerőművek teljes életciklusra vonatkoztatott
szén-dioxid-egyenérték-kibocsátása csak 12 g/kWh,
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a szélerőműveké pedig 11-12, a
naperőműveké 41-48 g/kWh, miközben a gázerőműveké 490, a
szénerőműveké pedig 820 g/kWh.
Mindezekre tekintettel az az elsőrendű cél, hogy az olcsó villamosenergia-ellátás és a klímavédelmi
célok együttes elérése érdekében e klímabarát technológiák a
legtöbbet táplálják be a villamosenergia-hálózatba. Ehhez az kell,
hogy a klímabarát és olcsó villamos energiát biztosító atomerőművek folyamatosan 100%-os teljesítményszinten működhessenek,
valamint a nap- és szélerőművek
– az időjárástól függően – szintén
a legtöbb villamos energiát táplálják be a hálózatba.
Ha pedig szabályozni szükséges a
rendszert, akkor ennek érdekében
kizárólag a szén- és gázerőművek
teljesítményét szabad csökkenteni a rendszer stabilitása érdekében. Ugyanis, mint a fentiekben
már láthattuk, egy gázerőmű az
1 kWh-ra vonatkoztatott kibocsátási értéke több mint 40-szerese,
egy szénerőmű esetében pedig
csaknem 70-szer nagyobb, mint
egy atomerőműnek! Tehát klímavédelmi szempontból sem mindegy, hogy milyen típusú erőművet
szabályozunk!

Fókuszban az Európai Unió
A koronavírus-járvány az Európai
Unió villamosenergia-szükségletére is nagy hatást gyakorolt, hiszen 2020-ban 7-8%-kal csökkenhet az igény a tavalyi évhez képest.
Az EnAppSys adatai szerint az idei
év első három hónapjában az európai erőművek összességében
csaknem 734 TWh villamos energiát termeltek, szemben 2019 első
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negyedévének mintegy 745 TWh
értékével.
Látható, hogy az Európai Unióban a legtöbb klímabarát villamos
energiát jelenleg is az atomerőművek termelik. 2020 első három
hónapjában összességében csaknem 192 TWh villamos energiát
állítottak elő, ami 26,2%-os részaránynak felel meg. Ezzel mintegy
154 millió tonna szén-dioxid-kibocsátást előztek meg. Ugyanakkor 2020 első negyedévében
az atomerőművek termelése 2019
első három hónapjához képest
mintegy 27 TWh-val csökkent.
Ennek döntő oka az, hogy Franciaországban az atomerőművek
termelése 11 TWh-val csökkent a
súlyos koronavírus-járvány miatti
villamosenergia-igény csökkenése következtében, továbbá tavaly az Európai Unióban három
atomerőművi blokkot (Ringhals-2,
Mühleberg, Philippsburg-2) állítottak le véglegesen.
2020 első három hónapjában a
nap- és szélerőművek összesen
csaknem 149 TWh villamos energiát termeltek, ami az Európai
Unió áramtermelésének 20,3%-át
jelentette. Ezzel szemben a klíma-

védelmi szempontból káros szénerőművek termelése ebben az
időszakban mintegy 26 TWh-val
csökkent. Ugyanakkor azt is láthatjuk, hogy a szénerőművek helyét döntően gázerőművek veszik
át, emiatt az uniós gázerőművek
termelése az idei év első negyedévében kismértékben növekedett
a tavalyi év hasonló időszakához
képest.

Atomerőművekre és
importra Németországnak
is szüksége van
Németországban politikai döntés
révén 2022 végéig leállítják a még
üzemelő 6 atomerőművi blokkot,
miközben irdatlan mennyiségű
nap- és szélerőművi kapacitást
építenek be a rendszerbe. Jelenleg már 112 000 MW a beépített
német nap- és szélerőművi kapacitás. Erre való tekintettel zöldforradalomról és függetlenségről
beszélnek, a valóság ugyanakkor
ennél sokkal árnyaltabb képet
mutat.
Németország a klímavédelem élharcosának állítja be magát, mi-
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közben a klímabarát áramtermelést biztosító atomerőműveket
állítanak le. A fosszilis, különösen a szénerőművek részarányát
viszont nem tudják a megfelelő
ütemben, radikálisan csökkenteni, hiszen kizárólag a nap- és
szélerőművekkel nem lehet az év
8760 órájában ellátásbiztonságot
garantálni. Nézzünk erre egy példát!
2020. április 8-án este 9 óra körül
a németországi villamosenergiarendszerbe beépített csaknem
110 000 MW nap- és szélerőművi
kapacitásból csak közel 3300 MW
állt rendelkezésre, mivel a naperőművek termelése nulla volt, és
alig fújt a szél. Ez is azt mutatja,
hogy az időjárásfüggő megújulókra nem lehet egy ország biztonságos ellátását alapozni.
A német „sötétség” elkerülése érdekében a még üzemelő német atomerőművi blokkok
94%-os teljesítményszinten működtek. Láthatóan nagy szükség

volt a szénerőművekre és a gázerőművekre is, ennek nyomán a
villamosenergia-fogyasztáshoz
köthető szén-dioxid-kibocsátás
mértéke 494 g/kWh-ra adódott!
A német erőművek viszont még
így sem tudták a német fogyasztókat 100%-ban biztonságosan
ellátni, ezért Németországnak 6
szomszédos országból 8300 MW
importra volt szüksége! Érdemes
azt is megjegyezni, hogy ebben
a pillanatban a francia áramtermelés 76%-a atomerőművekből,
20%-a pedig vízerőművekből
származott, ezért az ottani kibocsátási érték csak 19 g/kWh volt!
Jogosan merül fel a kérdés: mi
lesz akkor, ha a németek végleg
leállítják a még üzemelő atomerőművi blokkokat, a klímavédelmi célok miatt az összes szénerőművet, valamint nem épülnek
újabb, megfelelő kapacitású
gázerőművek? Aki Magyarországon abban az álomban ringatja
magát, csak megújulókkal meg-
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oldható az áramellátás, téved,
amit jól illusztrál a fenti német
példa. Az okoshálózatok kiépülése, az ipari mértékű áramtárolás,
a hidrogéngazdaság kiépülése
kétségtelenül jól hangzik, de vajmi kevés köze van a realitáshoz.
Németország szén helyett orosz
gázzal fogja pótolni a kieső kapacitásokat, amikor nem fúj eléggé
a szél és nem süt a nap.
Ezzel együtt a koronavírus-járvány
hatásaként az látszik, hogy globális szinten reálisan csökkenthető
a szén-dioxid-kibocsátás. Ennek
tükrében az atomerőművek és a
megújulók részarányának jelentős növelésére és a fosszilis részarány radikális csökkentésére van
szükség. Magyarország ezt az
utat követi, hiszen az atomenergia és a megújuló energiaforrások, különösen a naperőművek
jelentős fejlesztése mellett teszi
le a voksát, miközben pár éven
belül a hazai szénerőművi termelés megszűnése várható.
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Hívatlan vendég

Kanczler-Thuróczy Zsuzsanna | Fotó: Wikipedia, stock.adobe.com
Mostanában egyre többet hallani a „békeidőben” kifejezést, amivel a járvány előtti és a korlátozások
majdani megszűnése utáni időszakot szokták jellemezni. Lehetséges, hogy valaki túlzónak tartja ezt a
megfogalmazást, de nagyon sokan még soha nem éltek át ekkora válságot. Az tény, hogy a mostani
megváltozott körülmények mindannyiunkra hatással vannak, de ne gondoljuk, hogy a mindennapi élet
ilyen szintű felborulása példa nélküli a világtörténelemben. Szerencsére nem háborús helyzet vagy természeti katasztrófa miatt volt szükség kényszerpihenőre, azonban a járványok és azok hatásai nagyon
hasonlóak az előbb említett eseményekhez. Ha a mostani statisztikai adatokat nézzük, elmondható,
hogy ha tetszik, ha nem, indokoltak voltak az óvintézkedések. Érdekes, hogy a napjainkban is bevezetett járvány elleni főbb intézkedéseket már több száz évvel ezelőtt is alkalmazták.
A világtörténelemben mindig találni olyan időszakot, amikor valamilyen nagy járvány pusztított.
Kezdetben a rossz életkörülmé-

nyek okozták a fertőző betegségek terjedését. Ilyenek voltak a
pestis, a kolera, a tífusz és a lepra.
Az orvostudomány fejlődésével és

a higiéniás körülmények javulásával jobb lett a helyzet, azonban a
városiasodás és az egyre nagyobb
távolságok legyőzése újabb esélyt
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adott a fertőzések tömeges elterjedésének.
Megfigyelhető, hogy a nagy járványok akkor jelennek meg, ha egy
területen megnő a népességmozgás. A kereskedelem fellendülése, illetve a közlekedés fejlődése
(tengeri hajózás, légi közlekedés)
kedvezhetnek ezek elterjedésének. A háborúk és a járványok a
világtörténelemben kéz a kézben
jártak. A nagy hadjáratokat általában járványok kísérték, és sokszor
a győzelmet is az döntötte el, hogy
melyik táborban szedett kevesebb
áldozatot.
Az egyik legrégebben ismert járvány a pestis. Sokan a középkor
betegségének tartják, pedig már

jóval korábban megjelent, illetve egyes afrikai és ázsiai területek
rossz higiéniás településein napjainkban is szedi halálos áldozatait.
A fertőzés patkányokon élősködő
bolhák közvetítésével jut át az emberi szervezetbe, és betegíti meg.
Állatról emberre és emberről emberre is terjed. Talán kevesen tudják, hogy a pestist használták az elsők között „biológiai fegyverként”
1346-ban a tatárok, akik a Krímfélszigeten álló Kaffa várát próbálták bevenni. A betegség miatt
megtizedelt visszavonuló csapatok halottaikat katapulttal lőtték
át a vár falain, ahol napokon belül
elterjedt a halálos kór. A zömében
genovai kereskedőkből álló lakos-
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ság az ostrom végeztével hajóikkal hazamenekültek, így eljuttatva
a betegséget Konstantinápolyon
és Itálián keresztül Európa több
nagyvárosába. Ezzel a pestis pusztító világjárvánnyá vált.
Az első vesztegzárakat ehhez a
nagy 14. századi pestisjárványhoz
köthetjük, Velencében 30 napra,
Raguzában 40 napra hoztak létre
vesztegzárat. A karantén kifejezést is innen eredeztethetjük, ami
a quarantine, 40 nap elzártság
fordítása. Az ehhez köthető első
magyar írásos emlékek 1510-ből
származnak, amelyben egy városnak sikerült megúsznia a pestist a
vesztegzár miatt. 1738-ban pedig
Pest és Buda is vesztegzárral akadályozta meg a járvány terjedését.
A pestis elleni védekezés során
kezdtek el az orvosok különböző
védőfelszereléseket használni: az
arcukat hosszú csőrben végződő
maszkkal védték, hosszú köpenyt,
csizmát és kesztyűt viseltek. Habár
a maszk nem óvta meg őket a fertőző levegőtől, de mégis nagy előrelépés volt az addigi intézkedésekhez képest. Ebben az időben
fedezték fel a fém- és a papírpénz
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betegséget terjesztő mivoltát.
Védekezésképpen a fémpénzt
ecetes vízbe áztatták, illetve hevítették, a papírpénzt a levelekkel, valamint az iratokkal együtt
átfüstölték, és hasonlóképpen
jártak el a betegszobákkal is.
Bár sokan úgy gondolják, hogy
a legfertőzőbb, legtöbb halálos
áldozattal járó betegség a pestis volt, mégis egyes statisztikai
adatok szerint a himlőjárványok
több halálos áldozatot követeltek. Ázsiában még a védőoltás
bevezetése előtt ún. variolációval
védekeztek az emberek a fekete
himlő ellen. Az eljárás során fertőzött váladékot dörzsöltek a nyílt
sebbe, így idézve elő a betegséget, mely enyhébb lefolyású volt,

és hosszú időre immunitást biztosított (feltéve, hogy nem halt
bele az illető). Sajnos az így megbetegített emberek is fertőztek.
A megoldás a védőoltás bevezetése volt, amelynek kifejlesztése
1796-ban Edward Jenner nevéhez fűződik. A mi szempontunkból fontos esemény 1817-ben történt, amikor első ízben oltottak
be Pakson himlő ellen újszülötteket. Magyarországon 1920-ban
regisztráltak utoljára himlőben
elhunyt embert. Az első oltások
és a himlő végleges eltűnése közötti hosszú idő arra vezethető
vissza, hogy sokan a félelmeik
és ellenérzéseik miatt nem oltatták be gyermekeiket. A himlő az
egyetlen, napjainkra teljesen fel-

számolt fertőző betegség a világon.
A kolera elterjedésének története Magyarországon igen érdekes,
tekintve, hogy 1830 előtt teljesen
ismeretlen volt Európában. Indiában évezredek óta tizedelte a népességet. 1818-ban olyan méretű
járvány tört ki, mely elérte Afrikát
is. A karavánutakon keresztül eljutott Kínán át egészen Szibériáig, majd 1829-ben felbukkant
Oroszországban is. 1830-ban
már Ukrajnában is jelen volt. Fertőzött orosz katonákon keresztül
jutott el Lengyelországba, majd
innen egész Európába. Magyarországon először 1831-ben jelent
meg, sószállítással foglalkozó rutének hurcolták be.

IRÁNYÍTÁS ALATT
Míg korábban a védekezés a betegek elkülönítésében és a fertőzött települések elhagyásában
merült ki, a kolerajárvány idején már központilag irányították
az ezzel kapcsolatos feladatokat. Természetesen ekkor is fontos volt a védvonalak felállítása,
egyes települések, utcák, házak
lezárása. Emellett viszont nagy
gondot fordítottak a betegséggel kapcsolatos információk átadására is. A papok és a település elöljárói hívták fel a lakosság
figyelmét a megelőzés fontosságára. A boltokba tilos volt belépni, az árut az érintkezés mellőzésével vehették át a vevők, és
fizetéskor a pénz fertőtlenítése is
megtörtént. Az elhunytak testére
és a velük érintkezőkre klórmeszes fertőtlenítést írtak elő. A vásárok tartását beszűntették, mely
megszorítások főleg a kereskedőket sújtották. Később számukra engedélyezték a tevékenység
folytatását bizonyos szabályok
betartásával. A fontosabb kereskedelmi útvonalakat lezárták,
Paks dunai szakaszán veszteglési
pontokat állítottak fel, és a túloldalról visszatérni szándékozókat
többnapos karantén alá helyezték. Mivel élelmiszerre szükség
volt, ezért a mezőgazdasági munkákat nem szüntették be, habár
sok dolgozó a félelem miatt önkéntes karanténba vonult.
A félelem a járványok állandó
velejárója volt. A betegség elől
menekülő lakosság az ország
egyéb, addig egészséges területeit is megfertőzte. A települések lezárásai komoly megélhetési nehézséget okoztak a főként
mezőgazdaságból élőknek, ezért
gyakoriak voltak a lázadások, illetve a fertőzöttek eltitkolása, bújtatása, a karantén megszegése.
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Azt már korábban is tudták az emberek, hogy a betegséget apró,
szabad szemmel nem látható „dolgok” terjesztik, és azt is tudták,
hogy melyik betegség fertőző, és melyik nem. Azonban a fertőzés
mikéntjéről a 19. század végéig (a bakteriológia megszületéséig)
semmit sem tudtak, ez a betegség elleni védekezést is jelentősen
megnehezítette.
Egy járvány elterjedéséhez három dologra van szükség: fertőzés
forrása, a fertőzés terjedési lehetősége és az arra fogékony emberi szervezet. Ha e három közül, akár csak egy is hiányzik, akkor
nem tud létrejönni. Természetesen sok egyéb közvetett tényező is
befolyásolja egy-egy járvány előretörését: nagy népsűrűség, rossz
higiéniás körülmények, hőmérséklet, páratartalom, földrajzi környezet stb.
Ha egy betegség egy adott területen folyamatosan jelen van, akkor
endémiáról beszélünk. Ha ez a betegségszám egy bizonyos kritikus
érték fölé emelkedik, akkor epidémiáról, ha pedig a kór gyors ütemben, több kontinensen is elterjed, akkor pandémiáról, azaz világjárványról van szó.
A nagy világjárványok időnként újra feltűnnek, periodicitást mutatnak. Ennek oka, hogy ha egy közösség immunitást szerzett, a
járvány megszűnik pusztítani az adott területen, azonban amikor
megjelenik egy védettséget nem élvező generáció, újra kitör. Ezért
lehetséges az, hogy például a pestis 20-30 évente visszatért egy
adott területre.
Még egy nagy világjárványról kell
említést tennünk, ez az 1918–19ben Magyarországon is végigsöprő spanyolnátha. A magas
halálozási rátát azzal magyarázták, hogy a háborút követően egy
legyengült emberi szervezet találkozott az influenzának ezzel a
típusával, ehhez társultak a rossz
életkörülmények és az orvosi ellátás hiányosságai. Sok hasonló
intézkedést hoztak a maihoz. Kerülni kellett a csoportosulást, bezárták a mozikat, az iskolákat és
az éttermeket is. A lakosságnak
kötelezővé tették a szájmaszk viselését, a fertőzötteket járványkórházakba szállították.
A járványhelyzet elmúltával a helyi lakosság félelemmel és megvetéssel viszonyult az idegenekhez,
hiszen őket tekintették a betegség hordozóinak. Természetesen

a járványoknak, és főként a kolerának voltak pozitív hatásai is: mivel rájöttek, hogy a betegségeket
a szennyezett ivóvíz és a rossz
települési körülmények okozzák,
ezért fokozatosan építették ki a
városok ívóvíz- és szennyvízhálózatát. Járványügyi szabályozásokat vezettek be. A lakásokban
angolvécét és fürdőszobát építettek, és ügyeltek a tisztaságra.
Pandémiás helyzetek mindig voltak, mindig vannak, és mindig
lesznek. Hívatlan vendégként
sokszor megkeserítik az életünket. Akármennyire is hajlanánk
afelé, hogy ilyen esetekben megkongassuk a vészharangot, belénk van kódolva a túlélési ösztön. Ha levonjuk e megterhelő
időszak tanulságait, akkor még
teljesebbé tehetjük a „békeidő”
örömteli pillanatait.
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Halálzónában
Váczi Gergő | Fotó: Klein Dávid és mászótársai

Önfegyelem, kitartás, fizikai alkalmasság és persze önismeret… No, meg egy kis kontroll. Nem is kevés. A hegymászás, kifejezetten az expedíciós hegymászás különleges képességeket igényel. Az előbb
néhány jelzőt leírtam, de persze ezt még hosszan lehetne sorolni. Ha valaki, akkor Klein Dávid mindent
tud erről a sportról, ami talán nem is pusztán sport. Egy életforma, amihez speciális életfelfogás, filozófia szükséges. Dávid pályafutása során eddig négy, 8000 méter feletti hegyet mászott meg, de több
sikeres expedícióban is részt vett. Ami őt és mászótársát, Suhajda Szilárdot különlegessé teszi, hogy
mászásaik során nem használnak oxigénpalackot, ami hatványozottan megnehezíti a magasban történő
létet. Csak hogy értsük, és legyen egy kis viszonyításai alapunk. A föld legmagasabb csúcsát, a Mount
Everestet sikeresen megmászók mindössze 3%-a ért fel a 8848 méter magas csúcsra oxigénpalack nélkül. Tehát extrém ritka és veszélyes, amit Dávidék csinálnak, így a kontrollált tudat, ha valahol, hát ott,
8000 méter fölött, a „halálzónában” létfontosságú.

KOMFORTZÓNÁN INNEN ÉS TÚL
–– A tavalyi év nagyon eredményes volt számotokra, hiszen csapatotok, az Eseményhorizont
sikeresen teljesítette a K2 első
magyar megmászását palack nélkül. Az idei évre is terveztetek egy
8000-es expedíciót a Makalura,
ami egy felkészülés lenne, lett volna az Mount Everest oxigénpalack
nélküli mászásához. Most, a kialakult helyzet okán ez értelemszerűen tolódik. Hogyan élitek meg?
–– Ez az expedíció a tavaszi mászószezonban lett volna. Pont a
járvány berobbanása idején, április
első napjaiban kellett volna elindulnunk, de a nepáli kormány lezárta a

határokat, nem adott mászóengedélyeket, a meglévőket pedig vis�szavonták. Emiatt természetesen
nagyon csalódottak vagyunk, de
egyelőre úgy tűnik, ebben az év-

„A kontroll nagyon fontos
a hegymászásban,
de ami biztos,
hogy a hegyet nem szabad
és nem lehet irányítani.”
ben ősszel talán sikerül elmennünk
expedíciózni. Nem Makalura, hanem egy másik 8000-esre.
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–– Ez a csúcs is a Himalája Koronája kihívás része lenne?
–– Még nem tettük le a voksunkat egyik 8000-es mellett sem.
A Himalája Koronája arról szól,
hogy a föld valamennyi 8000-es
hegyének csúcsán álljon magyar
állampolgár. A magyar hegymászóközösség jelenleg ott tart – egy
kicsit a mi munkásságunknak is köszönhetően –, hogy a tizennégy,
8000 méter feletti hegy közül már
csak a Sisapangma csúcsán nem
állt magyar mászó. Választhatjuk
a Sisapangmát is, de az is lehet,
hogy egy másik 8000-es mellett
döntünk végül. A lényeg, hogy
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 zilárddal felkészüljünk az Everest
S
palack nélküli megmászására.
–– Ugyanúgy Suhajda Szilárddal
tervezed ezt a mászást?
–– Természetesen. Szilárddal továbbra is mi vagyunk az Eseményhorizont, és továbbra is együtt
munkálkodunk, együtt mászunk.
–– A járvány egyébként milyen hatást gyakorolt még az életetekre?
Persze az önmagában már elég
nagy csapás, hogy meghiúsult az
idei évre tervezett expedíció.
–– Nem titkolom, hogy anyagilag
sem volt egyszerű a helyzet, mert

„…mit lehet kezdeni
egy olyan közeggel,
ami nálunk nagyobb és
bizonytalan…”
nagyrészt motivációs előadásokból és tréningekből élünk. Továbbá felépítettük az egész Makalu
expedíciót, és ezzel is sok pénz
elúszott. Másfelől jól éljük meg,
mert sokat edzünk azóta, és tulajdonképpen ez a járvány úgy alakí-

totta át az életemet, ahogy egyébként nekem kellett volna. Egyfelől
tehát a terveimet keresztülhúzta, a
megélhetésemet megnehezítette,
de az életem sokkal kisimultabb
lett.
–– Akkor, ahogy elmondtad, a felkészüléssel jól álltok.
–– Igen, meglepően jól áll a fizikai
felkészülésünk. Először be voltunk
tojva, de aztán sikerült hatékonyan
átalakítanunk az edzésmunkát, és
nagyon jó alternatívákat találtunk,
Szilárd is és én is. Töredelmesen
be kell vallanom, hogy én bőven

KOMFORTZÓNÁN INNEN ÉS TÚL

kijárok a szabadba. Nehezen bírom a bezártságot. Mindennap
futok terepen, de nagyon figyelek
arra, hogy elhagyatottabb helyeken és kevésbé népszerű idősávokban fussak. Heti hat nap futok
11 km-t, egyszer pedig félmaratont. Ez persze csak szintfenntartó
edzés. Emellett mobilizálok heti
2-3 alkalommal, hogyha nem vagyok lusta, azok is körülbelül egyórás blokkok. Ezeken kívül pedig
minimális erőfejlesztő gyakorlatokat végzek, és heti egyszer sziklát
mászom.

–– Mi szükséges ahhoz, hogy az
ember egy ilyen nehéz helyzetben
is a pozitív oldalát lássa az eseményeknek? Önfegyelem? Önkontroll? Mi az, ami ezen tovább tud,
tudott lendíteni?
–– Említettem, hogy foglalkozom
motivációs előadásokkal és tréningekkel is. A leggyakoribb kérdés,
amivel mostanában megkeresnek
pont ez: Hogyan lehet feldolgozni ezt a válsághelyzetet, hogy lehet újrakezdeni, illetve mit lehet
kezdeni egy olyan közeggel, ami
nálunk nagyobb és bizonytalan.
A hegy jellemzően egy ilyen közeg. Nálunk nagyobb és bizonytalan. Nem tudjuk, hogy mikor lesz
válság – havazás, vihar, lavina –, de
az biztos, hogy előbb-utóbb lesz.
Ez nagyon hasonló a mostani vírusos helyzethez is. A felnőtté válás
egyik legfontosabb eleme szerintem, hogy fel- és elismerem, hogy
lesznek olyan válsághelyzetek,
amivel meg kell birkóznunk, és ezt
elfogadom. Elfogadom, hogy az
élet bizonytalan, veszedelmes és
kiszámíthatatlan. És ahelyett, hogy
azt hazudnám magamnak, hogy
nem ilyen – esetleg beérném egy
szűkre szabott és kiszámítható világgal –, azt mondom, hogy igen,
felnövök hozzád, te rettentő, változékony, gyönyörű világ.
–– Hogy kezdődik el egy ilyen folyamat?
–– Fel kell ismerni, hogy ez nem
súlyemelés. A feladat összetett és
hosszú távú. Fontos, hogy mindig a
helyzetnek megfelelő készségeket,
attitűdöket vegyem elő. Fel kell ismernem, hogy a különböző attitűdök, amikkel ebben a bizonytalan
közegben létezem, olyanok, mint a
szerszámok a szerszámosládában.
Ha arra van szükség, hogy az utolsó
energiáimat bevessem, és elérjem
a csúcsot, akkor erre van szükség:
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belefeszülni, és tíz körömmel kapaszkodni. De ha arra van szükség,
hogy várjak 14 napon keresztül az
alaptáborban, mert havazik, akkor
képesnek kell lennem elővenni egy
másik attitűdöt, ami valamivel relaxáltabb, ami perspektivikusabb.
–– Egy expedíció során egyébként
hogyan kell ezt elképzelni? A közel
három hónapos ottlét állandó kon-

„Nem mondok azzal
semmi újat, hogy az
expedíciózás egyáltalán
nem veszélytelen.”
centráltságban telik? Vagy kisebb
célokat kell kitűzni, amivel napról
napra, hétről hétre lehet továbblépni?
–– Kell, hogy legyen valami, ami
az egészet áthatja, ami rávesz arra,
hogy ott legyek. Ez jó esetben
nem is egy cél, hanem egyfajta
vágy, inspiráció, ami egy mélyebb
dolog. Ez a célnak a gyökérzete.
A különbséget úgy szoktam kifejezni, hogy a cél az olyasmi, amikor azt mondom, hogy ezt a koordinátát el akarom érni a térképen,
és akkor gyerünk. A vágy meg az
inspiráció az valami olyasmi, ami
egy tábortűz mellett születik, és álmodozásról szól. A konkrétumokat
tartalmazó részletes célt akkor fogalmazzuk meg, amikor felismerjük egy vágyunkat, és arra szívből
igent mondunk. Szóval: természetesen kell, hogy az egészet átjárja ez a vágy. És fontos a precízen
megfogalmazott cél is: szeretnénk
palack nélkül elérni egy bizonyos
csúcsot, eközben szeretnénk bizonyos etikai normákat betartani – lehozni a szemetünket, bajtársiasan
viselkedni stb. –, és ez a jól megfo-
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galmazott cél nyalábba fogja minden erőfeszítésünket. Ez persze
nem azt jelenti, hogy a tényleges
fókuszom nem változik folyamatosan. Néha szélesebbre nyitom a
látóteremet, és a teljes feladat egy
nagyobb egységére koncentrálok,
néha pedig egyetlen sziklagerincre vagy a következő három lépésre
szűkül az egész világ.
–– Azt mondtad, hogy ezek tanulható készségek, de ha az emberben zsigerileg nincs meg ez a
képesség, akkor például az expedíciós hegymászásba ne is fogjon
bele?
–– Nem mondok azzal semmi újat,
hogy az expedíciózás egyáltalán
nem veszélytelen. Mindig szeretném maximalizálni a siker esélyét,
miközben kötelességem minimalizálni a tragédia lehetőségét. A fent
leírt készségeket – és persze a
hegymászás minden csínját-bínját
– lehetőleg egy kevésbé veszélyes környezetben kell megtanulni.
A nagy hegyek valóban nagyon
veszélyesek. Nem árt, hogyha az
ember végigjárja a megfelelő szamárlétrát. Bár egy 8000-es hegy
normál útján igazán nagy technikai
nehézségek nem szoktak előfor-

dulni, de persze le lehet pottyanni, vannak meredekebb szakaszok.
Ha ezek a nehézségek a Tátrában
kerülnének elő, akkor minden közepes képességű hegymászó meg
tudná oldani őket. 8000 méter felett azonban az ember mozdulatai,
gondolkozása – egész léte – erőtlen, bizonytalan. Éppen ezért nem
árt, ha az ember jó alpinmászó is.
A K2 esetében, ha a Szilárd és én
nem tudunk az összes mászó előtt
felmászni az egyes táborba, és
ott eltölteni két éjszakát, akkor az
egész expedíció kudarcba fulladhatott volna.
–– Mit jelent a kontroll a hegymászásban? Mind fizikai, mind szellemi szinten?
–– A kontroll nagyon fontos dolog
a hegymászásban, de ami biztos,
hogy a hegyet nem szabad és nem
lehet irányítani. Nem szeretem,
amikor a sajtóban azt írják, hogy
„meghódítani” vagy „legyőzni’ a
hegyet. Ez azt sugallja, mintha a
hegymászó képes volna valamilyen
módon meghódítani vagy kontrollálni a hegyet. Egy üzemcsarnok
esetében jogos és reális igény lenne az irányítás. A hegyek között
ez lehetetlen. Egy fals vágy, ami
rossz lesz nekem. Csökkenti a hatékonyságomat, és nem utolsósorban sírás-rívás lesz a vége, mert a
hegy nem kontrollálható. Ha mégis megpróbálom, csak becsapom
magam. Ennek elfogadása szerintem nagyon fontos. Egy dolog van,
amit kontroll alatt tudok tartani a
hegyen. Saját magam. Néhányan
mondják, hogy nem a hegyet akarjuk legyőzni, hanem önmagunkat.
Én azonban senkit nem szeretnék
legyőzni. Nem szeretném magamat jó alaposan elagyabugyálni,
bevinni egy sikátorba, és ott baseballütővel fejbe vágni. Megérteni
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és megismerni szeretném magamat, és ugyanez mondható el a
hegyről is. Az egyetlen különbség,
hogy saját magamat irányíthatom,
fejleszthetem, csiszolhatom úgy,
hogy a kettőnk találkozása örömteli legyen, és túl is éljem.
–– Biztosan sokszor megfogalmaztad magadnak. Mi a te motivációd
az expedíciós hegymászásban?
–– Nincsen egy frappáns, csattanós válaszom. Az expedíciós
hegymászás összetett, és a motivációja is szükségszerűen az. Van
benne egy jó adag kalandvágy,
ott van a kulturális réteg: olyan né-

pekkel és emberekkel találkozunk,
akikkel nem mindennap találkozik
az ember. Van persze a hegymászótechnikai réteg: sportolóként
tudni szeretném, bírom-e a fizikai
terhelést, és meg tudom-e oldani az elém kerülő mászótechnikai
feladatokat. Végül az egész magja egy magasztos élmény. A hegy
sarokba szorít, és rákényszerít
arra, hogy pontosan az legyek és
úgy nyilvánuljak meg saját magam
előtt, amilyen tényleg vagyok.
Nem tudom magamat magasabbnak, erősebbnek, ügyesebbnek, szebbnek hazudni. Pontosan
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olyan leszek, amilyen tényleg vagyok. Ez nem mindig kellemes, de
mindig hasznos élmény. Ez a fajta szükségszerű, egyértelmű önismereti profit érzékenyebbé és
őszintébbé tesz. Érzékenyebbé
azért, mert a hegy megköveteli,
hogy odafigyelj rá, fontos, hogy
empatikus légy a társaddal szemben is, és az sem árt, ha saját magadra is odafigyelsz. Ha szerencséd van, nem minden halványul
el, amit odafent tanultál: érzékenységet hozol le, és őszinteséget. Ezt a két dolgot. Ez a végső
magja a motivációnak.
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A „művészet sosem ART”
Susán Janka | Fotó: saját archívum

A művészet sosem „árt”, sőt karanténos időkben segít átlendülni a hétköznapok megtorpanásain. Egy ideje követem Halmai
Gyöngyi fotóit, szeretem a stílusukat, hangulatukat. A munkái
portré, esküvői, családi és üzleti
fotózás köré csoportosulnak, de
a karantén ezeket felfüggesztette, a megélhetése megkérdőjeleződött. Ezek az impulzusok, az
új élethelyzet azonban hozzásegítették egy régi terve megvalósításához, volt ideje elmélyedni
kedvenc festményei világában,
hozzátéve a karanténos impres�sziókat. A fotóin kívül az élete is
érdekes fordulatot vett, nem a
szokványos karanténtörténet.
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–– A munkádat hogyan alakította
át a karantén?
–– Arra már be vagyok rendezkedve, hogy a decemberi hajtás
után a január-február kicsit „lájtosabb” szokott lenni. Márciustól indult volna az év több céges
rendezvénnyel, és már esküvővel
is. Óriási arcul csapás volt, hogy
márciustól májusig minden munkámat törölték. Az év eleji szünetem így gyakorlatilag kitolódott.
Van tartalékom, de ilyen hosszú
időszakra nem számítottam.
–– A mindennapjaid is megváltoztak?
–– Egyedül élek, szeretek otthon
magamban lenni. Az esküvőkön,
rendezvényeken sok ember vesz
körül, sokat beszélek, rengeteg
impulzus ér. Utána jólesnek a magányos, csendes utómunkák.
A karantén miatt minden megfordult. Ezt az időszakot a családommal töltöttem, kiköltöztem a
testvéremékhez, ahol van két kisgyerek. Nekik segítek a tanulásban, a szülőknek a háztartásban,
szüleimnek bevásárolni. Most
többet vagyok emberek között,
mint a karantén előtt.
–– Hogyan tudtad magadban feldolgozni a változásokat?
–– Az első hetekben teljesen magamba roskadtam. Nem tudtam,
mit tegyek, keressek valami más
munkát, vagy ne? Meddig fog
tartani? Egész nap azon gondolkoztam, milyen dolgot találjak ki,
milyen új irány felé nyissak, hogy
túléljem ezt az időszakot. Nem
találtam a kiutat, úgy éreztem,
csapdába estem.
Aztán néhány hét után arra jutottam, hogy az egész évet elengedem. Azt tudtam, hogy nem
fogok bajba kerülni, mert a jég
hátán is megélek. Az eddigi tapasztalataim alapján bíztam ab-
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ban, hogy történik valami, ami
átlendít.
–– Ez segített a karanténos fotósorozat létrejöttében is?
–– Igen, valahogy ebből pattant
ki, hogy akkor próbáljuk meg egy
régóta dédelgetett vágyamat
megvalósítani a családom segítségével. Egy olyan fotósorozatot,
ami festményeket gondol újra.
Éreztem, ahogy készültek a képek,
hogy ebből valami jó lesz! Több
fotós barátom is azt a visszajelzést
adta, hogy nagyon kreatívak. Azért
nem készülhettek el ezek korábban, mert nem volt meg az ötlet,
amire fel tudtam volna fűzni. A karantén tette hozzá ezt a kis pluszt.
–– Hogyan kötődsz a képzőművészethez a fotózáson kívül?
–– Gyerekkorom óta vonzódom
a művészetekhez, rengeteget rajzoltam, festegettem. A családban
senki nem művész, igazándiból
anyukám az, aki szeretett rajzolgatni. Gyerekkoromban festőművész szerettem volna lenni, de ettől teljesen elsodort az élet. Húsz
évig a reklámszakmában dolgoz-

tam, és nem a kreatív oldalon.
Amikor elkezdtem fotózni, arra
jöttem rá, hogy itt is festünk, csak
nem ecsettel. Bár előtte tanultam
dekoratőrnek, művészettörténetet, rajzolgattam is, amiket a fotózáshoz nagyon jól tudok használni.
–– Hogyan vágtál bele a fotózásba?
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–– Csak hobbiból elvégeztem
egy tanfolyamot, majd mentem,
tanultam tovább. Egy idő után azt
kezdtem érezni, hogy nem szeretek bejárni a munkahelyemre,
egyre kevésbé érzem jól magam
abban a közegben. Elmentem
két hónap fizetés nélküli szabadságra, és másfél hónap után felmondtam. Ez teljesen érzelmi alapú döntés volt, üzleti terv nélkül.
A szabadság, amit akkor éreztem,
teljesen új életet adott, így vettem egy nagy lélegzetet, és belefogtam. Először csak ismerősöknek dolgoztam, aztán ők tovább
ajánlottak, és így jött egyre több
felkérés.
–– A most kipróbált híres festményeken alapuló fotók sikere után
lehet, hogy ebbe az irányba is elindulsz?
–– Igen, mindenképpen. Ez csak
attól függ, hogy lesz-e rá igény!
Ha például van valakinek egy
kedvenc festménye, én nagyon
szívesen belehelyezem egy ilyen
környezetbe, és így készítek róla
fotósorozatot.
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Gyerek a neten

Kontroll alatt és kontroll nélkül
Lehmann Katalin | Fotó: stock.adobe.com
Felnőttként gyakran tapasztalhatjuk, hogy gyermekeink rengeteg időt képesek eltölteni a médiaeszközök használatával; tévéznek, neteznek, videójátékoznak. A tudatos felnőtt mindezt komolyan veszi,
és gyermekét is tudatosan teszi médiafogyasztóvá, hiszen szinte elkerülhetetlen, hogy gyermekeink
megismerkedjenek és fogyasztói, idővel esetleg előállítói legyenek különféle médiatartalmaknak. Vajer-
Nagy Mariann klinikai szakpszichológussal beszélgettem a gyermekek tévénézési és internetezési szokásairól, az online zaklatás valós veszélyeiről.
–– Hány éves kortól nevelhetjük
gyermekeinket a média tudatos
használatára és a médiaüzenetek
megfelelő értelmezésére?
–– Az agykutatással és a lélektannal foglalkozó tudományos körök nagyon minimálisan és ebben
az esetben is csak korlátozottan

javasolják a médiafogyasztást,
még a kisiskoláskorú gyermekeknek is. Hároméves kor alatt egyáltalán nem tanácsolják például a
tévénézést. Sok esetben ezt nem,
vagy csak nagyon nehezen lehet
betartani, de a javallat az, hogy
tulajdonképpen egyáltalán nincs

szüksége médiafogyasztásra a
gyermekeknek. Az még nagyobb
probléma forrása lehet, ha rájuk
hagyjuk, hogy saját maguk bekapcsolják, majd kapcsolgassák a televíziót vagy például az okostelefont. Az ún. egyedüli felhasználás
még kisiskolás gyermekek eseté-
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elidőzünk a telefonunkkal. Fontos
magunknak is a kontroll, mert félre
kell tudni tenni, és a családunkkal
tölteni az időnket. Az a fajta szörfözés, hogy csak pörgetem a telefont, és tulajdonképpen nem történik semmi, nem lehet követendő
példa.
–– A rajzfilmek között pedig ott
vannak a reklámok. Milyen hatással lehetnek mindezek a gyermekekre?
–– Reklámokra nem nekünk van
szükségünk, hanem a gyártóknak.
Néhány évvel ezelőtt a digitális
eszközökön még kikerülhetőek
voltak a reklámok, de mára már
ennek sincs akadálya, hiszen a különféle videókat is megszakítják a
legkülönfélébb reklámok.
A reklámok az érzéseinkre, a gyermekek érzéseire próbálnak építeni, egy ösztönös reakciót kívánnak
kiváltani, legfőképpen azt, hogy
ben sem javallott. Az egész tevékenység egy kontrollált folyamat
része kell hogy legyen, mondhatni
egy közös program.
–– Mindezek ellenére mégis láthatunk a televízióban egész kicsiknek
szóló, akár egyedüli felhasználásra
szánt rajzfilmeket, műsorokat is.
–– Ezeknek a műsoroknak a készítői keresik azokat a hézagokat (piaci réseket), amelyeket ők még be
tudnak tömni. Ezt nagyon ügyesen vissza tudják forgatni abba,
hogy nem baj, hogyha az anyuka
elfoglalt, majd ők ezekkel a műsorokkal lefoglalják a gyermekeiket.
Az egészen kicsi gyermeknek a
szülő mellett lenne a helye, mivel
ők még mintát követnek; szeretnék látni, mit csinál a szülő. Fontos itt megállnunk, hogy feltegyük
magunknak is a kérdést, hogy valójában mit csinál a szülő? Óhatatlanul is meg-megnézzük vagy

25

adott termékre alapvető szükségünk van, pedig ha jól végiggondoljuk, valójában ez nem is igaz.
Ezek a reklámok nagyon gyors
ingerválaszt gerjesztenek a gyermekekben, ezáltal tényleg azt érzik abban az adott percben, hogy
az a világ legjobb játéka, amit épp
a reklámban látnak. Fontos dolog,
hogy egy nagyobb óvodáskorú
gyermeknél már beszélgethetünk
ilyen dolgokról is. A reklámok célja az is, hogy sose elégedjünk meg
azzal, amink van, hanem mindig
többre vágyakozzunk. Meg kell
tanítanunk felismertetni a gyermekekkel, hogy mi a fontos, és mi
nem, amit már egészen kis korban
el kell kezdeni, mert kimutatható,
hogy a felnőttek között is nagyon
sok az impulzusvásárló.
Hasznos dolog lenne, ha egy osztályközösségen belül, akár egy
osztályfőnöki órán őszintén be-

26

KOMFORTZÓNÁN INNEN ÉS TÚL

szélgetni lehetne ezekről a kérdésekről, ha ebben a témában is
lenne egyfajta érzékenyítés, akár
külső segítség igénybevételével.
–– Miért van az, hogy amíg egyik
gyermeket leköti egy kreatív tevékenység, addig a másikat csak a
számítógépes játékok? Mit tehet
itt a szülő?
–– Ez egy soktényezős folyamat,
ahol a szocializáció és a családi
kontextus nagyon fontos. Szempont az is, hogy a televízió milyen
szerepet tölt be a család életében. Mennyit néz a szülő tévét,
hogy az legtöbbször háttérzaj-e
vagy sem, hogy milyen tartalmakat enged megnézni a szülő a
gyermekének. Függ a gyermektől is, hogy alapvetően mozgékonyabb vagy inkább megfigye-

lő típus. Tudnia kell a szülőknek,
hogy egy nagyon korlátolt világ
az, ami a televízión keresztül érkezik a gyermek felé, ennek ellenére
nagyon könnyen tud rögzülni, és
egy idő után már semmi más nem
lesz érdekes a számára, csak ami
a televízióban lát. Sokszor nehezen megvalósítható, de a szülőnek kell elmondania a gyermeke
számára, hogy mit lehet és mit
nem. Nem kiskirályokat kell nevelnünk, és nem is „digitális Robinsonokat”, akik magányosan,
csak a digitális térben léteznek.
A gyerekeket nem kiszolgálni kell
korlátlanul, hanem kereteket kell
adni nekik, amelyen belük aztán
szabadon mozoghatnak.
–– A videójátékok tényleg olyan
rosszak?

–– A videójátékoknak is különféle
célcsoportjaik vannak. Csodálatos grafikájuk van, sokat fejlődtek
az elmúlt évtizedekben, könnyen
el lehet bennük merülni. A videójátékok tudnak nagyon gazdag
világot nyújtani a számunkra, de
ennek is keretet kell adni. Éppen ez a lényeg, hogy elvigyenek
minket a valóságtól, de ezt a célt
szolgálhatja egy könyv is. Itt most
nem nehéz irodalmak olvasására
gondolok, hanem például olyan
fantasykre akár, amelyeknek ma
már rendkívül színes és izgalmas
tárháza van. A vizuális inger egy
korlátolt csatornán érkező információhalmaz, amely nagyon hamar függőséget tud kialakítani.
A valóság ezzel szemben lassúvá
és üressé válik. Lehet ez egyfajta
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menekülés a valóságtól, de nem
lehet egyedüli megoldás. 16 éves
kor alatt nem is javasolnám a videójátékok használatát.
–– Milyen hatással van a kamaszokra az online kommunikáció, az
online közösségek, a virtuális tér?
Hatással lehet a valós kapcsolataikra?
–– Az elmúlt időszakban rá voltak kényszerítve a gyerekek arra,
hogy számítógépen, az internet
segítségével tartsák a kapcsolatot
egymással, ezzel szemben most
azt láthattuk és tapasztalhattuk,
hogy egy idő után ez is unalmassá tud válni, és igényük volt arra,
hogy a valóságban is együtt lehessenek. Nagyon sok gyereket
és kamaszt lehetett és lehet az utcákon látni, mert egy idő után már
nekik sem megfelelő és kielégítő
az online kommunikáció. Azért ez
bíztató jelenség.
Online személyiség leginkább a
szociális oldalakon tud megvalósulni, de ez nemcsak a kamaszokra igaz, hanem mindenkire, aki
ezeket használja. Aki rendszeres
posztoló és használója ezeknek az
oldalaknak, azoknak már ki is alakult ez a fajta személyiség. Hogy
miért? Leginkább azért, mert
megszűrjük, hogy miket osztunk
meg, vagy hogy milyen képeket
teszünk fel magunkról, ezek óhatatlanul egy torz képet nyújtanak
rólunk – jellemző, hogy legtöbbször csak a jót kommunikáljuk kifelé.
Azonban fantasztikus lehetőség
az, hogy a családok távolba szakadt tagjai ezeknek a technikáknak köszönhetően tartani tudják
egymással a kapcsolatot, érzékelni tudják egymás jelenlétét.
–– Mikor beszélünk online zaklatásról (cyberbullying)? Hogyan veheti észre a szülő és a nevelő, ha

ilyen problémával áll szemben?
Mit tehet?
–– Akit online zaklatnak, azt sok
esetben például az iskolában is
zaklatnak, ugyanaz, aki online is
megteszi. Intő jel lehet, ha valakinek csak online vannak barátai, és
a valóságban nincsenek. Itt lépni
kell. Megváltozhat a gyermek viselkedése, a hangulata, például
szomorúvá, csendessé válik azután, hogy kikapcsolta a számítógépet vagy letette a telefonját.
Az a legjobb, ha jelzi is mindezt a
felnőtt felé.
Online térben minden sokkal
könnyebb, a zaklatónak is, mert
nincs jelen a másik, ezért kevésbé
vagy egyáltalán nem okoz lelkiis-
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meret-furdalást az, ha egyik a másikat megbántja.
Van egy nagyon jó kezdeményezés ma Magyarországon, az ún.
Hősök tere program. A programban részt vevők osztályfőnöki
órákat tartanak országszerte, és
nagyon érdekes témákat – mint
a bullying is – érintenek. Ezek
nagyon érdekes, hasznos és ráébresztő beszélgetések, mert a
szociális érzékenység a jelen kor
fiataljaiból sok esetben hiányzik.
A fogyasztói társadalom berendezkedése jellemzően énközpontú, és nem ismeri fel a változás
szükségességét. A mikroszintű
kezdeményezések ezért kiemelkedő fontosságúak.
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Body shaming
– testszégyenítés
Susán Janka | Fotó: stock.adobe.com

Az ismerőseim között közvélemény-kutatást végeztem, hogy előfordult-e velük olyan, amikor valakitől a
testi tulajdonságaik miatt kaptak negatív megjegyzést. Az első két visszajelzésben arról számoltak be,
hogy szerencsére nem. Ilyen jó a helyzet? – lepődtem meg. Csak nagyon ritka az olyan eset, amikor valakit a testalkata, testsúlya, a szokásostól eltérő kinézete miatt illetnek rosszalló megjegyzéssel?
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A neten találkoztam egy olyan
amerikai felméréssel, ahol 90%
fölötti volt az érintettség. A saját
felmérésemben ez végül 60%ra jött ki. Azonban az is előfordulhat, hogy valaki nem szívesen beszél erről, nehéz lehet ezt
megosztani mással. Szerintem
sokunknak van egy ilyen története, a 60% nem lehet túlzó. Nekem
az ugrik be rögtön, amikor tizennégy éves voltam, és koromhoz
képest magas, mindig idősebbnek néztek. Valamilyen vizsgálatra mentem, ahol egy ismeretlen
orvos a következővel fogadott:
Mekkora gyerekeket hoznak már
ide nekem, lassan létráról kell
megvizsgálnom őket! Tulajdonképpen még ma is rossz ezt felidéznem. Elmeséltem a történetet egy barátnőmnek, ő nem
érezte különösebben bántónak,
inkább viccesnek, engem viszont
megviselt. Miért is? Mert egy
olyan pontomat érintette, amivel
bajom volt.
Mindenki a saját harcát vívja meg,
amiről mások nem tudnak, mert
ez kívülről sok esetben nem látszik, próbáljuk eltüntetni, elfedni. Vívjuk magunkban a csatákat,
próbáljuk erősíteni magunkat, és
egy ilyen rosszalló, az elevenünkbe vágó megjegyzés az eddig
elért eredményeinket tudja akár
egy pillanat alatt romba dönteni.

A lelki erőszak egy fajtája
A megszégyenítés nem új keletű
dolog, évezredek óta velünk van,
és ennek mindig is része lehetett
az éppen a korízlésnek nem megfelelő külső tulajdonságok szóvá
tétele. Rengeteg formája lehet,
a viccelődéstől kezdve, a gúnyolódáson át, egészen a durva
beszólásokig. Pedig van egy na-

gyon fontos szabály, amit érdemes szerintem alkalmazni:
Ne tégy olyat másokkal, amit te
sem szeretnél megtapasztalni,
visszakapni másoktól.

Közízlés, divat
Most a vékony alak, alkat divatos,
de nem volt ez mindig így. Az viszont biztos, hogy nagyon lassan
változik, mert ötven év alatt nem
jöttek divatba a zsírpárnák, amióta én „követem” a világot. De félretéve a tréfát, az egészségmegőrzés szempontjából is lényeges
lenne, hogy ne hízzunk el. Viszont
nem mindenki azért hízik el, mert
túl sokat eszik, hanem betegség

is okozhatja, de létezik ilyen alkat is. Amikor pedig beköszönt
a nyár, egy túlsúlyos ember ne
vegyen fel sortot, mert nem előnyös neki? Inkább süljön meg
hosszú nadrágban? Vagy egy
visszeres lábú ember sem? Vagy
olyan, akinek égési sérülése van?
Vagy striás a combja? Folytathatnánk…
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Az ízlés is egy érdekes kérdés.
Van jó vagy rossz ízlés az öltözködésben? A mai világban egyre
szélesebb a skála, hogy milyen
stílus az éppen divatos, mi fordul
elő a hétköznapokban. Vannak
olyanok, akik visszamennek az
ötvenes évekbe, és aszerint rendezik be a lakásukat, válogatják
össze a ruhatárukat. Egyre nehezebb kijelenteni, hogy ez vagy az
ízléstelen. A klasszikus stílus mellett már eszméletlen sok minden
elfér. Nem lepődünk meg a tetoválásokon, de azon sem, ha valaki
fültágítót hord, vagy éppen csak
feketében jár. A jól ápoltság, a
megfelelő higiénia azonban minden stílusban alap.

Szép test = boldogság?
A médiában ezt próbálják belénk sulykolni. Annyit halljuk az
erre utaló, ehhez kapcsolódó
információkat, hogy az agyunk
összekapcsolja a kettőt, és ha
nem felelünk meg az elvárásainknak, kritizálni fogjuk magunkat.
Ha pedig önmagunkkal szemben
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Elmesélek néhány történetet a „felmérésemből”
A. Először még tizenkét éves korában kapott a kicsi mellei miatt megjegyzést, amikor még be
sem fejeződött a testi fejlődése. Felnőttként
egy másik nő közölte, hogy nagy feneke van!
Úgy gondolja, ha megfogalmaznak egy ezekhez hasonló kritikát, azt általában az irigység
szüli.
B. Mivel nem konfekcióméretű, így folyamatosan,
első látásra éri megítélés. Az életében volt
ugyan olyan időszak, amikor nem evett, rengeteget edzett, és akkor mások által szépnek
és csinosnak mondott volt. Viszont sok minden
történt vele, de az étkezésre, mozgásra mindig
odafigyelt, most is így van. Ez az életmód átsegítette egy olyan súlyos betegségen, amiből
sokaknak nem sikerült felépülni. Amikor kijött
a kórházból, többnyire csak azt vették észre,
hogy lefogyott, és ennek még hangot is adtak. Sőt addig mentek, hogy megfogalmazták:
De most már tartsd is meg! Akkor elsírta magát, mert olyan állapotban volt, hogy beszélni
is alig tudott, járni csak botokkal, a bal oldalán leépültek az izmok. Magában azt mondta,
hogy vissza fogja hízni, mert szüksége van arra
az erőre, amivel a betegsége előtt rendelkezett.
C. Gyermekkorát meghatározta, hogy három és
fél évesen szemüveges lett, és lényegében középiskolás koráig csúfolták. Nem igazán szívesen gondol vissza erre az időszakra, és emiatt
elég gátlásos is volt.
D. Azt mesélte el, hogy az édesanyja gúnyolta ki
tizenöt évesen a feneke miatt. Mai szemmel
ezt fel sem venné, akkor viszont kellemetlenül
érintette. Egy szülő is képes megsebezni gyermeke lelkét.
E. Párja egy viszonylag hosszú élettársi kapcsolatban szinte naponta megjegyezte, hogy
nagy a hasa és vastagok a combjai, pedig kifejezetten vékony volt. Ezt nehezen viselte,
az önbizalmát is megtépázta. Egy önismereti
tréning során derült ki, hogy mi az oka csúfolódásának, miért húz le a társa másokat felnőttként. Ez segített neki, hogy helyre tegye

magában ezeket a rossz élményeket, ma már
egészen másként gondol erre az időszakra.
F. Egyik gimis osztálytársát bántották a lányok,
mert az egyik melle jóval kisebb volt, mint a
másik.
G. Ellenőrizni volt a munkahelyén, és az egyik férfi
kolléga megjegyezte: ez a dagadt nő mit keres
itt?
H. -nak a húszas éveiben mondta egyszer egy
férfi, akihez a világon semmi köze nem volt,
hogy túl sovány az ő ízlésének, a barátnője tetszik neki. Mondjuk ezt abszolút nem kérdezte
senki, és nem is kívánta elnyerni a tetszését,
mert csúnyának és ellenszenvesnek találta, de
ezt ő természetesen nem mondta meg neki.

Hogyan tudjuk a bántásokat
feldolgozni?
Nem mindegy, hogy milyen pillanatban kapjuk
ezeket a negatív visszacsatolásokat. Gyerekkorban
kevésbé elképzelhető, hogy megfelelően tudjuk
értékelni, mint felnőttként. Addigra a tapasztalataink alapján nagyobb távolságtartással tudjuk talán ezeket a helyzeteket kezelni, mert arra szükség
van. Tudatában kell lennünk, hogy sokszor nem
is valósak ezek a megjegyzések, tehát nem is kell
foglalkoznunk vele, mert csupán egy játszmához
köthetők. Amennyiben olyan helyzetben élünk,
hogy folyamatosan vagyunk ennek kitéve, kérjünk
segítséget szakembertől.

Odafigyelünk a legfőbb védelmi
vonalunkra?
Legkomfortosabban, leglazábban szeretteink és
közeli barátaink között érezzük magunkat. Ilyenkor könnyen előfordulhat, hogy nem gondolunk
bele, mit okozunk egy megjegyzésünkkel, minősítésünkkel. Könnyebben kicsúszhat egy meggondolatlan mondat. Rájuk különösen figyeljünk oda,
mert ők azok, akik meg fognak védeni bennünket
az idegenektől, távoli ismerősöktől jövő hasonló
kritikáktól.
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sem vagyunk kíméletesek, akkor
másokkal szemben még kön�nyebb kritikusnak lennünk. Arról
is olvastam nemrégen, hogy még
modellek is harcolnak saját magukkal, mert ők is kapnak negatív
visszajelzéseket az őket foglalkoztatóktól.

Saját magunkat is
bánthatjuk?
Láttam a neten egy érdekes videót. Az idősebb testvéreket
kérdezték meg, hogy mennyire tudják elfogadni önmagukat.
Szoktak-e kritikát megfogalmazni önmagukkal szemben? Megkérték, írják le ezeket, majd behívták a fiatalabb testvérüket, és

A nőket jobban érinti?
Egyértelműen igen. Ez, gondolom, leginkább abból adódik, hogy mi nők könnyebben
sebezhetőek és érzékenyebbek vagyunk, többet lelkizünk egy kérdésen, mint a
férfiak. Társadalmilag is még
mindig elfogadottabb a nők
alulértékelése vagy bántása.
azt kérték, olvassák fel, mintha
a testvérüknek mondanák. No,
erre egyikük sem volt hajlandó,
mert nem akarták bántani őket.
Bizonyos szempontból, önmagunkat könnyebb bántani, mint
másokat.
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Online tér? Mémek világa?
Sokan töltik idejük jelentős részét
azzal, hogy fotókat készítenek,
majd osztanak meg önmagukról.
Olyanok is szép számmal akadnak,
akik a gyerekük felcseperedését
„dokumentálják”, vagy a családi eseményeket. Ilyen esetekben
könnyebben előfordulhat negatív
komment, mert az online térben
sokan bátrabban kritizálnak, mint
személyes kontaktusban. Vannak
olyanok, akik itt próbálják meg
kompenzálni a hiányosságaikat,
sérüléseiket durva kommentek
formájában. Még az is előfordulhat, hogy egy nekünk kedves fotóból mém keletkezik, aminek az útja
követhetetlenné válik.
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KonTROLLkodjunk?
Czibuláné Mayer Szilvia | Fotó: stock.adobe.com
Mindenkinek vannak hiányosságai. Ha felismerjük hibáinkat, teljesebbek lehetünk. Önmagunk, párunk,
gyermekünk felett mennyire kell konTROLLkodjunk? Nyilván más módszerekkel kezeljük a tökéletes férjet
és az alsós gyermeket. De a hiányt a másikban – vagy magamban – elfogadni nem egyszerű, hisz lehet, hogy
másban viszont zseni az illető. Egyáltalán, reménykedjünk abban, hogy ezen „hibák” még változhatnak felnőttként, hibák-e, vagy maga az egyéniség kiált? Kinek mi a gaz, ugye. Megannyi kérdésről Jéckel Ildikóval,
lányom logopédusával beszélgettem, aki logopédia szakos gyógypedagógus tanár és terapeuta, közoktatási vezető, jelenleg magánlogopédus Pakson. Nem oly régóta ismerem, de felkészítettek a legelső találkozás előtt, Ildikó nem csak e szakmák (képességek) értője, ő egy jelenség, türelembomba, mesekönyvben
megrajzolt szépséges, mosolygós tündér, szinte már egy paksotikum. Örülök, hogy járhatunk hozzá.
–– Kissé elkalandozó lányommal
logopédiai, fogászati problémák
vezettek hozzád. Az általános logopédiai szűrés – amit mindenki
megcsinál nálad – megnyugtatott,
leánykánk ellenállása (konoksága) magas fejlettséggel is párosul. Mégis néha azt érzem, jobban
kéne terelgetnem, kontrollálnom
őt a sulival kapcsolatban, de pont
nem az a típus akinek „megmond-

hatnám.” Te viszont kenyérre kened foglalkozás közben. Mi az a
logopédus tanár, terapeuta, leginkább melyek az érintett területei,
feladatai ma?
–– A logopédusok a beszélt és
írott nyelv veleszületett vagy szerzett zavaraival foglalkoznak, szűrésektől, vizsgálatoktól a terápiákig
sok más tudományterület szakembereivel együttműködésben.

A nyelvi és beszédfejlődési zavaroktól, a hangképzési problémákon, rendellenességeken át a klinikai beszédfogyatékosságokig,
egyre inkább specializálódva egyegy részterületre.
–– Tanulási zavarokkal, az iskolai
teljesítmények specifikus fejlődési zavaraival is felkeresnek. Nyilván, ha szakember kell, akkor nincs
mese. Lássuk be, az iskolarend-
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szer nem igazán egyénre szabott.
Esetleg hátrányosabban érintettek
azok, akik még fiatalabbak. Milyen
előjelei vannak ennek, már óvódáskorban is mutatkozhat? Mikor
érdemes jönni hozzád, és ki állapíthatja meg ezt?
–– Igen, valóban okozhat nehézséget a túl korai iskolakezdés.
Jeleket láthatunk már a kicsiknél
is, amik előrevetíthetik a tanulási problémákat. Ilyenek lehetnek
a várandósság alatti kedvezőtlen
hatások, születés körülményei,
mozgásfejlődésben lévő eltérések, késések vagy egyes fejlődési
szakaszok kimaradása vagy lerövidülése, megkésett beszédfejlődés, elhúzódó, nehezen javuló beszédhibák és sok egyéb más ok.
Mindenképpen érdemes logopédust felkeresni, ha 1,5 éves
lánykánknak vagy 2 éves legénykénknek nincs legalább 50 szavas
aktív, azaz általa használt, mondott szókincse. Óvodásoknál 3
évesen szülői kérdőíves kötelező
szűrések vannak, majd 5 évesen
már közvetlenül a gyermekekkel
beszélgetve vizsgálódnak az intézményekben dolgozó logopédusok. Ebből is kitűnik, hogy ma
Magyarországon a logopédiai
ellátás alapellátás, tehát senkinek sem kell magánúton logopédust keresnie, mert a nevelési
(óvodák) és alapfokú oktatási (iskolák) intézmények biztosítják a
szükséges személyi és tárgyi feltételeket ezen foglalkozásokhoz.
Tankötelezettségi kor végéig a
szakszolgálatok munkatársai mindenkit ellátnak. Felnőttek ellátása
is lehet térítésmentes (pl. egyesületeknél, otthon ápolási szolgálatoknál).
–– Vannak praktikáid a hétköznapokra, pl. a figyelem összpontosítására, vagy a most otthon együtt
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töltött időben a türelem megőrzésére? Nehéz idők ezek a „képzetlen tanároknak”. Egyáltalán, kell
nekünk otthon tanárnőnek lenni?
Az anyaszerep – persze a jelenlegi
együttlét mellett – jobban tetszett.
–– A figyelem egy nagyon bonyolult és összetett, sokrétű agyi
működés. Valamennyi érzékszervünkkel képesek vagyunk rá. Hisz

létük okán. És még valami: néhány
hét alatt nem szerzünk pedagógusdiplomát.
–– Mindennap kontrolláljuk az alsóst, szükséges-e mindent átnézni
vele? Vannak a nem tanuló szülők
és a tanulók. Nálunk mindkettő
voltam. Jó ötleted volt, hogy rakjam ki mindenfelé a szorzótáblát –
már az ugróiskolára is odaírtuk –,

van tapintási, szaglási figyelem is.
Az egyéni különbségek hatalmasak. A tanulásuk is figyelmet kíván.
Erre valóban vannak praktikák.
Első és legfontosabb annak megismerése, hogy melyiket tudom
jobban, tartósabban működtetni, de valamennyi területe fontos.
Az általad említett „nehéz idők”
vélhetően sok családban tette
próbára ezen funkciókat is. Vekerdy tanár úr szavai visszhangoznak:
a szülő a legrosszabb pedagógusa gyermekének… (még ha pedagógus végzettségű is, gyermekek
szerint meg pláne!)
És most ebbe kényszerültünk. Humor és játékosság, no meg rövid
időtartamok. Minél fiatalabbak,
annál rövidebb ideig tanuljunk,
hosszabb szünetekkel. Soha ne feledjük: nem az eredményeiért szeretjük a gyermekeinket, hanem a

mert ha erőltetetten kikérdezem,
nem jutottam volna eredményre,
míg a másikkal sosem volt szükség
praktikákra.
–– Ismét Vekerdy tanár úr szavai
jutnak eszembe: ez az ő dolga –
mondta a gyerek sulis feladataira.
Persze, nézzük át, segítsünk, ha
kéri, de csak annyit, amennyit igényel. Az önálló tanulás elsajátítása
is tanulási folyamat. Úgy gondolom, a kicsik mellé most muszáj
volt odatelepedni. Játékosan, derűsen, élvezettel. Nagyoknál? (Sok
vázlatot megírtam…)
–– Reméljük, egyszer olvashatjuk
ezeket. S a legfontosabb: az egyéniséged mellett nem kívánom, de
mégis megkérdem: mi a TITKOD?
–– Nincs titok. Ez a hivatásom. Köszönöm szépen az interjút, és minden hozzám fordulónak a megtisztelő bizalmát!
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KONTROLL(AIR)
Váczi Gergő | Fotó: Magellán
80%. A Nemzetközi Légiforgalmi Szövetség közlése szerint áprilisban ennyivel csökkent a járatok száma
világszerte az egy évvel korábbi szinthez képest. Óriási szám. Légitársaságok mentek csődbe, emberek százezrei veszítették el a munkájukat szinte egyik napról a másikra. Az IATA hozzávetőlegesen 314
milliárd dolláros bevételkieséssel számol globálisan erre az évre. Mindez a mindenki által ismert ok, a
koronavírus miatt. A forgalom tehát minimális a korábbihoz képest, viszont a csökkentett légtérforgalmat is irányítani kell. Irányítani úgy, hogy abba egyetlen hiba se csússzon, hiszen az elfogadhatatlan.
Elfogadhatatlan, mert egy apró tévesztés emberek életébe kerülhet.
„Hello, good day…” A szokásos
köszöntési forma a toronyból. Onnan, ahonnan a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre leszállni és
persze az onnan felszállni szándékozó repülőgépek pilótáit köszöntik.
Légiforgalmi irányítók. Ők azok,
akik számunkra láthatatlanul vég-

zik munkájukat. Naponta döntések
ezreit hozzák meg. Döntéseket,
amelyeken emberek élete múlik.
Döntéseket, amelyek felelősségét elképzelni sem tudjuk, hiszen
egyetlen hiba végzetes tragédiába torkollhat. És higgyék el, ez
nem költői túlzás. Az irányítók különleges emberek, akiknek mun-

kája, hivatása és már a kiválasztása
is különleges körülmények között
zajlik. Pont ezért az ebben a pozícióban dolgozók különleges képességek birtokában kell hogy
legyenek. Átlagon felüli monotóniatűrés, térlátás, valamint önbizalom és magabiztosság, hiszen a
rengeteg, folyamatosan változó in-
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formáció birtokában kell gyors és
jó döntéseket hozniuk, biztosítva
ezzel, hogy a légi járművek egymástól biztonságos távolságban,
balesetmentesen közlekedjenek.
A légiforgalmi irányítás egy magas
presztízsű, életre szóló hivatás.
Többi között ez volt, ami Győrei
Tamást is megfogta ebben a hivatásban, a fiatal légiforgalmi irányítók csapatát erősíti. „Számomra izgalmas volt az a tudat, hogy
napi szinten több százezer ember
életéért felelhetek. Ezt a munkát
nem lehet unalomból, mellékesen
végezni, aki itt dolgozik, mindenki
szereti a munkáját.”
A Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren vagyunk, ahová a Magellán
stábjával még 2018-ban volt lehetőségem ellátogatni. A reptéren belül a légiforgalmi irányítás
jelképének számító toronyban
kezdtem ismerkedésem ezzel az
elképesztően izgalmas hivatással.
„Innen irányítjuk a Budapest Liszt
Ferenc Nemzetközi Repülőtér légijármű-forgalmát, tehát a le-fel
szálló gépeket és ezeknek a repülőgépeknek a földi mozgását is.”
Gergely Csaba műszakvezetőként
dolgozik. Hosszú évtizedek óta
irányító. A szolgálatot természetesen mindenhol 24 órában látják
el a szakemberek, 12-12 órás leosztásban. A toronyban egy műszakban három irányító és egy supervisor vesz részt. Laikusként azt
gondolnám, hogy ebben a néhány
négyzetméteres zsúfolt helységben harapni lehet a feszültséget,
pont a korábban már többször
említett felelősség miatt. De nem.
A szobában meglepően nagy a
nyugalom. Mindenki higgadtan,
de szemmel láthatóan nagyon
koncentráltan figyeli az eseményeket. A három irányító természetesen tökéletes munkabeosztásban
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végzi a feladatát. „A gurítóirányító
munkahely mellett állunk, az ő feladata és felelőssége a légi járművek hajtóműindításának és gurulásának az engedélyezése.” A fel- és
leszállási engedélyt pedig csak a
tornyos irányító adhatja ki, aki éppen angolul – az irányítás és úgy
általában a repülés hivatalos nyel-

gek, amelyekkel rendelkezni kell.
Ha ezek nincsenek meg, vagy nem
a megfelelő mértékben, akkor
esélytelen, hogy valakiből irányító váljék. A légiforgalmi irányítók
képzése ennek megfelelően nagyon komplex. Sőt, már a kiválasztási folyamat is nehéz, megterhelő és bonyolult. A lelki teher már

vén – adja meg a felszállási engedélyt a légi jármű számára. Ezután
a repülő kigurul a pályára, és végrehajtja a felszállást. Innen tehát az
úgynevezett közelkörzeti irányítás
történik. A távolkörzeti irányítás,
tehát a magyar légtér felett átrepülő repülők koordinálása nem itt,
hanem a Hungarocontrol székházában található úgynevezett ANS
3-ban zajlik.
A toronyban az egyik legfontosabb a csapatmunka. Az irányítók
egymásra vannak utalva, és persze
saját különleges képességeikre.
Azok ugyanis alapfeltételei annak, hogy valakiből irányító váljék.
„Gyors döntéshozás, helyzetfelismerés, proaktív gondolkodás, tehát el kell tudni képzelni, hogy mi
fog történni 2-3-5-10 perc múlva.”
Vannak készségek, amelyek fejleszthetők. És vannak készsé-

ezekben az órákban is hatalmas,
hiszen a kiválasztásnak rendkívül
alaposnak kell lennie. Az úgynevezett FEAST1- és a FEAST2-teszt
talán a legnehezebb. Nem feltétlenül azért, mert 3-4 órán keresztül
folyamatos koncentrációt igényel,
hanem azért, mert ezt csak egyszer lehet megcsinálni. Ha valaki
nem teljesíti sikerrel, akkor örök
életére elbúcsúzhat az irányítói hivatástól.
„Skandinavian 9004…” Péter Rafael Richárd angolul szólítja az éppen a levegőben lévő gép pilótáját. Határozott, bár azt azért fontos
tisztázni, hogy a másik oldalon a
pilóta csak a virtuális térben repül.
A magabiztos fiatalember ugyanis nem légiforgalmi irányító. Még
nem. Ő egyike azon keveseknek,
akik felvételt nyertek a légiforgalmi irányítói képzésre. A Hungaro-
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control székházában kapott helyet
az Entry Point Central nemzetközi
légi navigációs akadémia. Évente
mintegy 4-500 jelentkező közül választják ki a legjobbakat. Összesen
körülbelül 20 embert, akik többi
között a Richárd által használt szimulátorban tanulják meg a szakma alapjait. Ennek részleteiről az
oktatási intézmény vezetője, Menráth Gábor beszélt. „Nem létező

repülőtéren gyakorolnak, hanem
egy olyan szintetikus légtérben,
szintetikus repülőtéren, ami rendelkezik az összes olyan tulajdonsággal, amin lehet gyakorolni a toronyirányító munkát.” A szimulátor
azért is hasznos, hiszen egy gombnyomással lehet váratlan szituációt
teremteni, vagy éppen megváltoztatni az időjárási viszonyokat.
„Az előbb eső esett, most havazás

van, és ha elég ideig néznénk, akkor látnánk, hogy kezd fehéredni
a táj is.” Ami azért fontos, hiszen
a valós életben az ilyen időjárási
körülménynél az irányító feladata
a futópálya, valamint a gurulóutak
tisztíttatása és a repülők rosszabb
fékhatásának figyelembevétele.
A szakma szépségét egyébként
mindenki másképp fogalmazza
meg. Az érett irányítók a sokszínűségben találják meg az izgalmat,
és abban, hogy mindig tudni kell
alkalmazkodni az adott helyzethez. A fiatal hallgató, Richárd ezt
kicsit másképp írja le. „A szépsége az, hogy ott magasan ülünk a
repülőtéren, és gyakorlatilag mindent látunk, nagyjából ez mindent
elárul, és a repülőgép… Szóval
az meg király.” A fiatalember egy
felhívásra jelentkezett. Ebben az
irányítói hivatásra hívták fel a figyelmet. Jelentkezett, és sikeresen teljesítette a többlépcsős felvételit. Azóta minden pillanatát a
tanulásnak szenteli. „Minden nap
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egy valóra vált álom, egyszerűen
fantasztikus. Reggel úgy kelek,
hogy ez az, mehetünk, lehet repülőgépekkel foglalkozni, tanulni
róla, és ugyanúgy várom a másnapot is, egyszerűen minden nap
egyre jobb ilyen szempontból.”
A hallgatóknak nincs könnyű dolguk. Hosszú tanulási fázison mennek keresztül, míg megkaphatják
a szakszolgálati engedélyüket, és
tényleges irányítók lehetnek. Menráth Gábortól megtudtam, hogy
a képzés első része történik itt az
EPC-ben. „Ez körülbelül kilenc hónapig tart, majd utána folytatja a
Hungarocontrolnál az úgynevezett
átmeneti képzéssel és a munkahelyi képzéssel.” Ami már azt jelenti,
hogy a diák élesben kommunikálhat a légi járművek pilótáival, természetesen még oktató felügyelete mellett.
A szakma bonyolultsága és az
óriási felelősség miatt az irányítókat természetesen nagyon megbecsüli a Hungarocontrol. A székházában egy tökéletesen felszerelt
edzőteremben vagyunk. Az éppen
edző Győrei Tamás három éve irányító. A tréning pedig a munkájának tulajdonképpen a szerves részét képezi. A 12 órás műszakba
ugyanis kötelező pihenniük. „Dolgozhatunk egyben három órát,
utána kötelezően pihenőidőben
kell részt vennünk. Ennek az időtartalma 45 perctől akár három óra
is lehet.” A pihenés nélkülözhetetlen. A szolgálat közben ugyanis az irányító folyamatos koncentrációban van. „Ez olyan szinten
kimeríti az embert mentálisan,
hogy rákényszerül a pihenőidőre.
És fontos az, hogy szellemileg is
regenerálódjunk, valamint fizikálisan is.” Az edzőterem mellett a
cég székházában van pihenőszoba
is, ahol tévézni vagy akár aludni is

lehet. Ezenkívül internetsziget, relaxációs fotel, sőt még egy biliárdasztal is rendelkezésre áll azért,
hogy az irányító pihenése és kikapcsolódása biztosított legyen.
A vállalat egyébként arra is figyelmet fordít és energiát fektet be,
hogy innovatív módon próbálja toborozni a fiatalokat. Erre egy
applikációt fejlesztettek ki, ami
azokat a készségeket monitorozza és fejleszti, amelyek szükségesek ahhoz, hogy felvételt nyerjenek a képzésre. Ezt persze én sem
hagyhattam ki. „Jézus Máriám…!!!
Senki ne akarjon repülni, ha én
irányítok.” Nos, ezekből a szavakból kiderülhetett, hogy bizony
nem teljesítettem túl jól. A toborzásért felelős szakember úgy fogalmaz, hogy az Airbility alkalmazás nem egyszerű játék. „Például
tesztelhetjük rajta a memóriánkat,
igyekezhetünk repülőgépeket leszállítani a futópályára, illetve kereshetünk kakukktojásokat is.” Ebben a játékban pedig esélyt kapok
arra, hogy az előbb szerzett csorbát kicsit kiköszörüljem. És úgy tűnik, éltem is a lehetőséggel… „Ez
azért sokkal jobban megy, mint a
memória… Látod. Szuper vagy.”
A feladatokért egyébként pontokat lehet kapni, ami pedig fontos
a cég számára is. „A legjobb ered-
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ményt elérő jelentkezőket utána
behívjuk ide hozzánk, és ők meg
tudják nézni, hogy mit is csinálnak
a légiforgalmi irányítók.” Aki pedig kedvet kap, az jelentkezhet.
Mindössze érettségi és középfokú
angol nyelvvizsga szükséges hozzá. De ez persze nem elég ahhoz,
hogy felvételt nyerjen az illető.
Különböző készségteszteket kell
elvégezni, majd pszichológiai alkalmassági vizsgálat következik.
„Illetve ami talán a legizgalmasabb és legérdekesebb, az az irányítókkal együtt végzett, úgynevezett assessment center, ahol egy
napig figyeljük, vizsgáljuk a jelentkezőinket.” Ha pedig minden sikerül, akkor kezdheti a kiképzést, ami
átlagosan kettő évig tart.
Légiforgalmi irányítónak lenni tehát különleges dolog. Nagyon kevesen alkalmasak rá. Átlagon felüli
memória, térlátás, monotóniatűrés,
problémamegoldó képesség szükségeltetik hozzá. Mindezek nélkülözhetetlenek. Az irányítók ugyanis
mindennap emberek százezreinek
életére vigyáznak. Itt a hiba lehetősége kizárt, az ugyanis könnyen
tragédiához vezethet. Mi magyarok
azonban igazán büszkék lehetünk.
A hazai légteret ugyanis bizonyítottan a világ legjobb irányítói felügyelik.
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„Koronavírus-járvány miatt zárva”
Dicsérdi Liza | Fotó: stock.adobe.com

A tanév vége minden diák számára felüdülést jelent. Elkezdődik a nyár, megnyitnak a strandok, és a
szürke hétköznapok megtelnek izgalmakkal. Eltűnnek a kora reggeli ébresztők, és kezdetét veszi az
egész délelőttös lustálkodás. Hirtelen ki sem látunk a sok szabadidőből, de persze mire észbe kapunk,
már vár ránk egy újabb szorgalmi időszak. Ez az év kicsit másképpen alakult, mint a korábbiak. Elmaradt
a már megszokott évzáró, és a ballagó diákok is búcsúzás nélkül válnak el az iskolától, diáktársaiktól,
tanáraiktól és az elmúlt évek emlékeitől. Mintha csak elvágták volna a filmszalagot anélkül, hogy bárki
is megírta volna a történet végét.

DIÁKSZEM

Az utóbbi hónapokhoz képest
már most is számos enyhítés van
a vírus okozta korlátozásokban.
Azt viszont tudjuk, hogy még idő
kell ahhoz, mire minden visszaáll
a régi kerékvágásba. Tele van a
naptárunk lemondott nyaralásokkal, elhalasztott koncertidőpontokkal, fesztiváldátumokkal, és a
külföldi utazásoknak is nagy valószínűséggel egy kis időre búcsút
kell hogy mondjunk. Furcsa, hogy
az idei nyáron nem a frissen piacra dobott fürdőruhatrendet, hanem a legdivatosabb maszkokat
próbáljuk beszerezni. Elmaradnak
a bulik a barátokkal, zárva maradnak a népszerű szórakozóhelyek,
és kell egy kis idő, mire a 1,5 mé-

ter távolság újra csökken az emberek között.
Kérdezhetnénk, mi értelme van a
diákok kapta nagy szabadságnak,
annak, hogy nem vagyunk minden
hétköznap az iskolapadhoz kötve,
ha lépéseink még mindig korlátozva vannak. A nyári munka idén
nem opció, vagy legalábbis igen
nehéz olyan helyet találni, ahol a
munkáltatók tudják foglalkoztatni a fiatal nebulókat, tekintettel
arra, hogy sok állandó dolgozó is
elveszítette munkáját. A tervekkel
teli mozgalmas nyárból szinte alig
maradt valami, és ami számomra
még mindig a legszokatlanabb,
az az óvatosság, ami mindennapjaink meghatározó elemévé vált.
Nem indulhatok el sehova úgy,
hogy nincs nálam szájmaszk és
kézfertőtlenítő, és kétszer is meggondolom, mielőtt hozzáérek egy
termékhez a polcon. Lecsökkent a
„csak úgy, mert miért ne” kiruccanások száma, és én reménytelenül
a plafont bámulva csak azt kérdezem, mikor lesz már vége. Mikor
beszélhetünk végre arról, hova
utazzunk, kivel találkozzunk, és ne
arról, hogy milyen veszély fenyeget minket, ha mégis a csoportosulást választjuk.
Bár a helyzet néha tragikusnak
hangzik, azért nem olyan elkeserítő, mint azt a kezdetekben gondoltuk, hiszen a korlátozások ellenére számos lehetőség van, amivel
elüthetjük a mindennapokat. Kirándulhatunk, túrázhatunk a természetben, új helyeket felfedezve,
és a nagy bulik helyett tarthatunk
kisebb baráti összejöveteleket, közös grillezést, filmestet, és órákon
át tartó kártyapartikat. Én személy
szerint sosem voltam az a tipikus
közösségi ember. A hangos zene
helyett szívesebben vonultam el
egy csendes helyre olvasni vagy
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alkotni. Ha a szabadidőt túl soknak ítélem meg, előfordul, hogy
belevágok egy új ismeret elsajátításába. Nyelvet tanulok, ami mindenképpen hasznos lehet a jövőre
nézve, és sajnos nem szabadulok
attól a feladattól sem, hogy végre megtanuljak főzni. A jelenleg is
tartó „bezártság” arra ösztönöz,
hogy átgondoljam és rendezzem
a mindennapi tevékenységeimet,
és kész vagy esetleg kezdetleges
tervekkel felkészüljek az előttem
álló kihívásokra. Nem a legfontosabb, de mindezek mellett vár rám
sok megnézendő film és sorozat,
amelyek eddig várattak magukra,
és ki tudja, talán még a sportra is
sikerül rávennem magam, főleg ha
elfogynak a karantén idejére feltankolt édességek.
Ember tervez, Isten végez.
Ha mást nem is, azt biztosan megtanultuk, hogy az életünkben
egyetlen dolog állandó, ez pedig a változás. Szőhetünk világmegváltó terveket, de ha jön egy
járvány, ami megbénítja a gazdaságot, ezzel együtt az emberiséget, kénytelenek vagyunk fájó
szívvel búcsút mondani az addig
gondosan megszervezett programjainknak. Együtt kell élnünk a
bizonytalansággal, és azokkal a
mindennapi apró csalódásokkal,
hogy kedvenc helyünk egy ideig
még biztosan zárva tart. Az, hogy
ez a nyár más lesz, mint a többi,
nem jelenti azt, hogy nem érezhetjük magunkat jól. Reméljük, a
fokozott enyhítés jól halad majd,
és hamarosan minden úgy lesz,
mint ezelőtt volt, és mindenki élheti tovább a saját életét, azzal az
útravalóval, amit a bezártság alatt
tanult meg. Koncentráljunk azokra
a dolgokra, amit még ez a helyzet
sem vehet el tőlünk. Rajtunk múlik,
mihez kezdünk velük.
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Barangoljunk! – Kevésbé
ismert helyeken
Susán Janka | Fotó: Susán Janka
Még a legszigorúbb karanténintézkedések alatt is kimehettünk egy egészségügyi sétára, de szerencsére most már távolabb is merészkedhetünk. Szeretnénk utazni, szabadon bóklászni, de ezzel rajtunk
kívül sokan vannak így, ezért a jól ismert kirándulóhelyek valószínűleg túlzsúfoltak lesznek. Én még nem
merészkednék ilyen helyekre, nézzünk néhány kevésbé ismert célpontot.

BARANGOLÓ
Járjuk körbe a tavat
Szálkán!
Ez volt az első túránk, amikor május
elején végre kimozdultunk Paksról. Autópályán mentünk egészen
a Szekszárd dél kijáratig, ahonnan
már csak pár perc, hogy megérkezzünk. Szelíd dimbes-dombos
tájon, erősen kanyargós utakon
megyünk, és felérve érdemes
megállni, visszanézni. Van ott egy
parkolásra alkalmas út melletti szakasz, ahonnan úgy érezzük, mintha
repülőgépből néznénk le. Rendkívül messzire elláthatunk a Dunához közeledő sík vidéken. Mi most
csak az autóból pillantottunk vis�sza, de így is szerettem. A Szálkai
Strand és Kemping mellett hagytuk az autót, itt jó nagy parkolót
alakítottak ki. A horgászok, ahogy
később láttam, nem itt állnak meg,
sokkal közelebb mennek autóikkal,
de hát ők már jól ismerik a környéket. Az idei tavasz nagyon száraz
volt, a tájon ez egyáltalán nem látszott. A tó melletti virágokkal telt
kövér rét hívogatóan harsány zöld,
a tó vize pedig szelíden fodrozódó, az ég kékjét tükröző volt. Felvettük a hátizsákot, és elindultunk
az út mellett, mert az első szakaszt
így tudjuk megtenni. Az látszott,
hogy számítanak túrázókra, mert
az út menti füvet frissen nyírták, és
láttuk mások nyomait is. Közben
találkoztunk azért jó pár autóval,
traktorral, és olyan húsz perc után
hagytuk el ezt a legkevésbé túrabarát szakaszt. Letérve róla már
közvetlenül a tóparton vagy egy
kicsit távolabb erdős, bokros területeken haladtunk. Kimondottan
változatos a növényzet, számomra
az egyik legszebb része, ahol ös�szeboruló tölgyfák alatt vezet az
út. De láttam bükkfákat, akácokat
és fenyőket is. A tavat körbejárni

olyan hét kilométer kellemes séta,
amit akár rövidíthetünk is azzal,
hogy a kisebbik felét elhagyjuk, átvágunk a két részt elválasztó töltésen. Már hazafelé menve az jutott
eszünkbe, hogy egyszer nyáron
már nagyobb kihívás lenne Paksról elbiciklizni ide, egy-két napot a
kempingben tölteni, majd hazatekerni. Felkerült a bakancslistánkra,
mert a fürdést is ki kellene próbálni a tóban!
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Fedezzük fel Lengyel
Annafürdőt az új
lombkoronaösvénnyel!
Minden évben megünnepeljük a
madarak és fák napját, de azt talán kevesen tudják, hogy Apponyi
Albert intézményesítette ezt az ünnepet. Lengyel, az Apponyi család
birtoka volt, ők alapították a fürdőt,
és látogathatóvá tették a környéken
élők számára is gyógyhatása miatt.
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Mára már csak a forrás maradt a
fürdőből, egy jó kis kirándulóhellyé
vált, tanösvényekkel, vadasparkkal
és erdei iskolával. A második túránkon már egy kicsit messzebb merészkedtünk, és ezt a területet fedeztük fel. Paksról kb. egy óra alatt
érhetünk ide. Szekszárdig akár autópályán, majd Sióagárd felé indulva,
aztán alsóbb rendű utakon lassan, a

természetben gyönyörködve, rendezett falvakon áthaladva, sokszor
kifejezetten kanyargós szakaszokon. Ez a dimbes-dombos táj nekem mindig a lelkemet is megérinti.
A Turisztikai és Természetismereti
Központ egy völgyben fekszik, oda
kell leereszkedni az út végén. A központ nem volt még nyitva, de a területet már be lehetett járni.

A parkoló után felfelé indultunk
az Örökerdő tanösvényen, és az
úton végig jelezték, hogy egy
„körúton” haladunk. Először felkapaszkodtunk a „gerincre”, és
sokáig mentünk ott a magas, széltől susogó fák között. Szeretek
túrázás közben időnként felfelé is
nézni, akár megállni pár percre.
Szemügyre venni, hogyan érnek
össze fent a fák, hogyan hajladoznak a szélben a felsőbb rétegek.
Elértük a vadasparkot, ahol egy
őzcsalád üdvözölt minket. Már
szépen nőttek a szülők agancsai, a
finom, bársonyos bevonatát ilyen
közelről még nem láttam, nem is
tudtam megállni, hogy egy pillanatra meg ne érintsem. Egyedül a
kisgida volt bizalmatlan, ő mindig
inkább hátrált egyet, ha közeledtünk hozzá. A gímszarvasok tisztes
távolságból figyelték a szokatlan
izgalmat, a szarvasbika szinte meg
sem mozdult, feszülten figyelt.
Egy picit később egy jókora vaddisznót is megláttunk, ő is kíváncsi
volt ránk, de hozzá nem csatlakoztak a családtagjai, magányosan
szaglászott. Nem sokkal később

BARANGOLÓ

43

feltűnt a lombkoronaösvény, a
Sasfészek kilátó, amelyen a magasból vizsgálgathatjuk az erdő
gazdag állat-, rovar- és növényvilágát. Ahogy haladtunk a lépcsőkön
felfelé, interaktív játékok állítottak
meg, feladatot adva a természet
felfedezéséhez. Legfölül pedig
tényleg ott van egy sasfészek,

net után visszatértünk az erdőbe,
és kellemes árnyékban haladva
értünk körbe, fejeztük be a túránkat. A kiállítást még nem tudtuk
megnézni, de nekem így sem volt
hiányérzetem. Két óra alatt tettük
meg az utat, amit szeretnék majd
ősszel is megismételni, akkor talán
egy kicsit ráérősebben.

táshoz szükséges élelmiszereket,
és persze állatokat is tarthatnának).
Kíváncsi vagyok a jellegzetes
építkezésükre, amihez főleg fát
használtak fel a közeli erdőkből.
A ház alapját a földre helyezett erős
tölgyfagerendák adták, a csapos
boronafal gerendavégeit fecskefarkszerűen illesztették össze, majd

mellette a sassal, aki fáradhatatlanul szemmel tartja a környéket.
Lehet állatkeresőt is játszani, mert
műanyag állatokat rejtettek el a fákon, ha nem sikerülne a valódikat
megpillantani.
Hatalmas építmény a lombkoronaösvény, de egy kicsit távolabbról
már alig látszik, mert a fák hamar
eltakarják. Lefelé haladtunk, közeledtünk a hangulatos tóhoz. Javában virágoztak a sárga vadíriszek,
táncoltak a harangvirágok, és alattuk illatozott, piroslott a szamóca,
aminek illata, aromája semmihez
nem fogható. A tó mellett több
helyen lepihenhetünk, kis stégre
vagy padokra ülhetünk. Rövid szü-

Kerekezzünk a szerek
vidékén az Őrségben!

kívül-belül két rétegben sározták.
A ház fedelét rozsszalmával – zsúppal – vagy fazsindellyel borították.
Az ablakok eleinte kicsik voltak,
kevés fényt eresztettek be, viszont
jobban tartották télen a meleget,
nyáron a hűvöset.
Ezen a vidéken gyalogosan is túrázhatunk, de most azt tervezzük,
hogy biciklivel járjuk be, mert így
nagyobb területet tudunk bebarangolni, az őrségi körtúra ajánlott
24 állomásából minél többet meglátogatni. Ez itt a hármas határ vidéke, így a túraútvonalak időnként
áttérnek Szlovéniába vagy Ausztriába is. Remélem lesz alkalmam
egyszer ezt a túrát is elmesélni!

A következő túrát már sokkal mes�szebbre, az Őrségbe tervezzük.
A fotókon, amit eddig láttam róla,
ez is egy szelíden hullámzó dombvidék. A tájegység a neve a honfoglaló magyarok idejéből ered,
amikor a nyugati határ védelmére
őrállókat telepítettek ide. Egyedi településszerkezet alakult ki itt
emiatt, a „szerek” néhány házból
álló dombtetőn lévő településrészek. (Megjegyzem, vírus idején is
tökéletes. Az itt élők ezeken a nagy
portákon önellátók is lehetnének,
meg tudnák termelni a létfenntar-
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Teller Ede vetélkedő
Krizsan Árpád
Az idei tavasz minden tekintetben más, mint a megszokott. A diákok nem járnak iskolába, így látszólag
kontroll nélkül maradtak. A lehetőségekhez mérten minden tanár próbálta a tanulóit ellenőrizni és tanulásra, esetleg tanulmányi versenyre ösztönözni. Ebben bízva szokásunkhoz híven, idén májusban is
megszerveztük a Teller Ede vetélkedőt.
A vetélkedőt a Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társuláshoz tartozó
települések 7-8. évfolyamos tanulóinak szoktuk szervezni, ahova 3
fős csapatokkal jönnek az iskolák.
Mivel most erre nem volt lehetőség, egyéni versenyt hirdettünk,
és minden általános iskolásnak lehetősége volt a megmérettetésre.
A verseny háromfordulós volt.
Az első fordulóban egy videót
kértünk, amiben egy otthon elvégezhető kísérlettel kellett időjárási
jelenséget bemutatniuk a versenyzőknek. Nagyon ötletes kísérleteket küldtek be, ráadásul a videók
szerkesztésére is többen figyeltek,
így igazán színvonalas megoldásokat láthattunk. Többen a vízkörforgást mutatták be, de volt, aki a
szülei segítségével szolárparabolát készített, és megmutatta, hogy
a napsugarak hogyan melegítik fel
a földet, vagy éppen saját készítésű Tesla-tekerccsel keltett villámokat. A téma és annak feldolgozása
jól rámutatott arra, hogy a természet működése kölcsönhatások
sorozatából áll, és fizikai törvényekkel magyarázható és megérthető. Ezeket ismerve a környezetvédelmi kérdéseket is tudományos
alapon kezelhetjük ahelyett, hogy
csak az érzelmekre és a média hatásaira hagyatkoznánk.

A második feladatban annak a lehetőségét kellett mindenkinek bemutatni, hogyan tudna megújuló
energiát használni. Erre a feladatra
is igen sokféle ötletet kaptunk, a
legjobb talán a krumplielemmel
történő telefontöltés volt. Azt kértük, hogy mindenki a saját lehetőségeihez mérten ötleteljen, és
ennek fontos része, hogy ehhez
számolást is készítsen. A számolások és ötletek kapcsán volt olyan
munka, melyből kiderült, hogy a
kerti tó vízpótlása teljes mértékben megoldható egy ásott kútból a szélenergia felhasználásával.
Viszont a legtöbb esetben azt a
következtetést vonták le, hogy nagyon fontos a megújuló energia alkalmazása és szükséges a használata, azonban nem lehet mindent
csak ilyen forrásból megoldani.
Nem vártuk ezt a következtetést,
de azt gondolom, mindenkinek
tudatosabban kellene az energiafelhasználást vizsgálni. A tudatosság első lépése, hogy nézzük meg,
milyen munkára szeretnénk használni, ehhez mennyi energiára és
mikor van szükségünk. A második
lépés a méretezés és az energiaforrás kiválasztása. Ha ezek megvannak, jöhet akár a megvalósítás
is. Tartsuk szem előtt, hogy a villanyszámla lenullázása nem feltétlenül jelenti azt, hogy elektromos

hálózattól függetlenül tudjuk kezelni a háztartásunkat.
A harmadik forduló a klasszikus
versenyekhez hasonló volt, 8 kérdéses teszt és három számolási
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feladat. A tesztkérdések a mozgástól az atomokig, több területet
érintettek, de törekedtünk a mindennapi élethez kapcsolódó kérdések feladására. A számolások az
energiafelhasználáshoz és a fizika
alkalmazásának
lehetőségeihez
kapcsolódtak.
Az egyik feladat például éppen
a mobiltelefonok töltéséről szólt.
Azt kellett meghatározni, hogy
mekkora áramerősséggel lehetne
a gyorstöltést (telefon feltöltése 10
másodperc alatt) megoldani.
Összesen 28-an vettek részt a versenyen az ország minden részéből.
A beküldött munkákból látszik,
hogy ezek a gyerekek, akik szü-

leikkel együtt foglalkoztak a feladatokkal, tudatosan állnak hozzá a környezetvédelemhez és az
energiafelhasználáshoz. Komoly
tapasztalat számunkra, és mindenkinek hasznos lehetne a gyerekek
második fordulós munkája. A megújuló energia alkalmazásával kapcsolatban több pályamunkában
megjelent, hogy használni kell
ezeket a lehetőségeket, de nem
lehet csak megújuló energiára támaszkodni a biztonságos energiaellátás tekintetében.
A versenyzők körültekintőek voltak, és figyelemmel tudták követni
a természet változásait, így ha nem
is lehetett mindenki győztes, azért
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ízelítőt kaphattak a természet működéséből, a változások használatából, és a megszerzett ismereteket a későbbi tanulmányaik során
is tudják hasznosítani. Az energia
számukra nemcsak egy légből kapott szó, hanem már ellenőrzött és
használható fogalommá fejlődött.
Az első tíz helyezett: 1. Horváth
Patrik (Budapest), 2. Rideg Árpád (Kalocsa), 3. Csizmadia Bence (Paks), 4. Lepenye Bojta (Budapest), 5. Ficsor Dorka (Mohács), 6.
Lazaridisz Bereniké Dóra (Kecskemét), 7. Bocor Gergely (Pécs-Hird),
8. Hekele Dániel (Nagyvenyim), 9.
Zólyomi Levente (Boldog), 10. Csáki Tamás (Orosháza)
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Górcső alatt két kihívás
Ha a kezdő gondoltra nézünk, akkor
azt várhatjuk, hogy aki tudja a fizikát,
azt nem éri baleset. Ez sajnos nem
így van, de legalább az eset után

„A világban minden
okkal történik,
és az ok általában
a fizikában rejlik.”
tudja a fizikus az okát. Ehhez érdemes kicsit a fiatalok körében is terjedő kihívásokat tudatosan megnézni.
Az ilyen jellegű kihívásokat szerintem nem szabad elvégezni.
A legutóbbi kihívás a vízhez köthető.
A partról kell úgy felugrani, hogy a
lábaink érintsék a víz felszínét, majd
a partra vissza kell lépni, mintha a
vízről ugranánk föl. Ha sikerül, akkor látványos, és tényleg jól mutatja a gyorsaságot. De ne feledjük a
veszélyeit! Az első kísérletnél van a
legjobb esélyünk, ugyanis jó esetben a száraz betonról, száraz lábbal
kezdjük a kísérletet, viszonylag nagy
súrlódással. Vizes betonról nem is
érdemes próbálkozni. Ha lassúak
vagyunk, akkor első lehetőségként
csak a cipőnk, lábunk lesz vizes, így
az újabb próbálkozás sikere már
az említett súrlódás miatt kétségesebb. Kicsit rosszabb (a nézőknek
viccesebb), ha elég mély a víz, akkor
akár rendesen el is ázhatunk, ezután
több nehezítő körülmény miatt szerintem próbálkozni sem akarunk tovább. A legrosszabb az, amikor már
majdnem minden sikerül, és a part
felé tartunk, de a lábunk elakad a
betonban. A következmények az
arc betonba csapódásától a hasra

esésen át a vízbe visszaesésig, többféle lehet. Ezek viccesek, de komoly
sérüléssel is járhatnak. Fizikailag
mindössze annyit kell észben tartani, hogy a mozdulatsor közben a test
tömegközéppontja csak függőleges
pályán mozogjon, miközben a láb
vízszintes irányban is mozog. A teljes
testet ellenőrzés alatt kell tartani.
Ki ne emlékezne az „In My Feelings”
challengre, amikor a mozgó autóból
kiszállva az autó mellett kellett táncolni, majd a még mindig mozgó
járműbe visszaszállni. Az első esetben csak saját magunkat és szinte

a sebességtől függően az ajtó vagy
a föld lefejelésével végződhet, sajnos ez nagyon komoly fejsérülést
eredményezhet. A másik, hogy menet közben megváltozhat az autó
sebessége is, ha csak a vicces barátunk gyorsít, nem gond, lemaradunk
és ennyi, ha józan ésszel gondolkodunk. Ha nem – ahogy arról néhány
videó tanúskodik –, megpróbálunk
az autóba kapaszkodni, azt utolérni,
és elránt a jármű. Ez általában nem
jár olyan sérüléssel, mint a kiszállás,
persze lehet ez is problémás. A vicces videók többsége persze a na-

egyetlen környezeti tényezőt kell ismernünk, de a másodikban már nem
csak magunkra kell figyelni. Éppen
az összetettség miatt sokféle sérüléssel járó kimenetele lehet a próbálkozásnak a sikeresség mellett. Igazából csak két problémás pont van,
az egyik a kiszállás, a másik az autó
sebességének tartása. Kiszálláskor
mindössze arra kell figyelni, hogy a
talaj lassabb az autóhoz képest, ha
ezt nem vesszük figyelembe, rögtön egy hasra eséssel nyitunk, ami

gyon vicces „barátunknak” köszönhető, amikor éppen irányt vált vagy
lefékez. Az esetek többségében a
táncoló az ajtón köt ki.
Azt javasolnám, hogy ezeknél a kihívásoknál legyünk tisztában a körülményekkel, ne legyünk Darwin-díjasok a tudatlanság miatt. Ne bízzunk
a videózókban, mert a kísérlet sikertelensége hamar videós népszerűséghez vezet – de csak a nézők örömére.

Krizsán Árpád
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Hogyan kontrolláljuk sikerességünket

DIY-sikerkalauz
Szabó Márta | Fotó: stock.adobe.com
Semmilyen esemény vagy jelenség nem történik csak úgy, elszigetelten magában. Olyan világban
élünk, ahol minden minden mással kapcsolatban áll. Hitték volna,
hogy egy világjárványnak van kapcsolódási pontja például a fizikához is?
Lássuk csak. Zárt, kis csoportok teljes
gráfokat formálnak, amelyeket a gyenge kapcsolatok kötnek össze. Természetesen vannak középpontok is, amelyek nagy befolyással bírnak a hálózat
többi pontjára nézve, de a gyenge
kapcsolatok kötik össze a kis csoportok, valamint a középpontok töredezett hálóját, így szerepük a csoportok
közti bárminemű kommunikációban
pótolhatatlan. Ugye hogy végső soron
tényleg az otthon maradás minimalizálja a különféle fizikális kapcsolódásokat, és így saját önkontrollunk révén
elérhetjük a vírus terjedésének lassítását?
A hálózatoknak azonban van egy sokkal, de sokkal előnyösebb oldala is,
amely nemcsak a pandémiás helyzetben aktuális, hanem mindig, mégpedig: saját sikerünk kovácsai lehetünk
általuk. Mi köze a fizikának a sikerhez?
Öt egyetemes törvény által felírható a
„sikerképlet”, amelynek segítségével

elkezdhetjük feltérképezni jövőbeni
lehetőségeinket.
Az első törvény szerint a teljesítmény
vonzza a sikert, de ha a teljesítmény
nem mérhető, a sikert a hálózatok határozzák meg. Tehát az első és legfontosabb lépés, vegyük górcső alá a
saját kapcsolati hálónkat. A második
törvény alapján a teljesítmény elérheti
a maximumát, vannak korlátai, míg a
siker korlátlan. (A siker legelfogadottabb mértékegysége a vagyon, ezzel
fel is fedte a törvény, hogy lehet a siker mérhetően korlátlan.) A harmadik
törvény már önmagában egy képlettel
is leírható: alkalmasság és korábbi sikerek szorzata eredményezi jövőbeni
sikereinket. Ahogy a Google esetében
is: azért tudott ekkora sikert elérni,
mert a hozzá hasonló keresőmotorok,
a versenytársak alkalmasságát tekintve ő bizonyult a legalkalmasabbnak.
A negyedik törvénnyel valamen�nyien találkoztunk már életünk során:
a csapat sikere a sokféleségen és az
egyensúlyon alapul, de a babérokat
egyvalaki aratja le. Az ötödik törvény
maga a kitartás, anélkül ugyanis nem
tudjuk elérni a sikert. Az öt univerzális
törvény ismeretében a képlet a következő: Siker = sikerre való képesség (Qfaktor) szorozva az ötlet értékével (r).
A feladat adott, meg kell keresnünk,

mire vagyunk a legalkalmasabbak, és
ha megvan, már csak a korábbi sikereink kellenek hozzá, és máris adott a
jövőbeni sikerünk mozgatórugója. De
a nagy ötlet is azért jól jön hozzá! Mint
minden képlet megoldását, ezt is gyakorolni kell, de végső soron csak rajtunk múlik a sikerünk.
Az előző évtized – mint egy sorozat
évadzáró epizódja – úgy ért véget:
megjelent a COVID-19 – a szereplő,
akiről az első perctől sejtjük, hogy nem
a jók táborát értősíti –, és mi várjuk a
következő évadot, hogy kiderüljön,
milyen ráhatása lesz a cselekményre.
Az új évadban mindennapjaink mantrájává vált a maradj otthon, moss kezet, viselj maszkot és tartsd a távolságot. Egyszerűnek tűnő gyakorlatok
ezek, minden adott az elvégzésükhöz,
de nehezítő tényezők is akadnak szépszerivel, például a távolság megtartása szeretteinktől. Az önkontroll lett
az univerzális szupererőnk a külső és
belső szabályok betartása révén. Az
ellenőrzés és ellenőrizhetőség szinte
lételemmé lett.
A képzeletbeli sorozat további cselekménye ismeretlen, de egy biztos:
sokat tehetünk azért, hogy az otthon
maradás időszakában feltérképezzük,
milyen munícióval rendelkezünk a jövőre nézve.
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Csúcshűtőkkel óvják a Duna élővilágát
Paks II. Zrt. | Látványterv: Paks II. Zrt.

A két új paksi blokk tervezése során minden környezetvédelmi szempontra kiterjedt a szakemberek figyelme. Ezek egyike a Duna vizének hőmérséklete, ugyanis ahogyan a jelenleg üzemelő atomerőmű,
úgy az új is a folyó vizét használja majd a hűtéshez.
Két 3+ generációs atomerőművi
blokk létesül Pakson a most még
működő, ám hamarosan leálló reaktorok kiváltására. Az új blokkok
a ma elérhető legkorszerűbbek,
de működési elvük azonos a meglévőkével. Abban a tekintetben is
megegyeznek, hogy az üzemeltetésük során keletkező hő elvezetéséhez a Duna vizét használják.
Természetesen a folyó vize a hűtési feladat ellátása során radioaktivitással nem érintkezik, biz-

tonsággal visszaengedhető a
folyómederbe. Az új blokkok kondenzátorainak hűtéséhez másodpercenként legfeljebb 132 m³ Duna-vízre lesz szükség.
A Duna-víz felhasználását szigorú
előírások szabályozzák a környezet
és az élővilág védelme érdekében.
A Duna alacsony vízállása, illetve magas vízhőmérséklete esetén
lehet szükség a hőterhelés csökkentésére. Erre az atomerőmű
építésével megbízott orosz félnek

számos, a gyakorlatban jól alkalmazható megoldása van. A Paksra
tervezett blokkok esetében ennek
tervezése a projektet koordináló
Paks II. Zrt. bevonásával zajlott.
Az új blokkok kapcsán végzett környezeti hatásvizsgálat keretében
értékelték a Duna vízjárásából és
hőterheléséből eredő hatásokat a
teljes tervezett üzemidőre, sőt az
azt követő időszakra vonatkozóan
is. Mindezeket figyelembe véve,
a környezet megóvása érdekében
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úgynevezett kiegészítő csúcshűtő
berendezést alkalmaznak majd a
szakemberek: mesterséges szellőzésű hűtőcellák fogják biztosítani,
hogy az új atomerőműből távozó
meleg víz hőmérséklete az előírásoknak megfelelő legyen.
A két új blokk saját melegvíz-csatornával rendelkezik majd. Ide
telepítik a csúcshűtőket, amelyek a felmelegedett hűtővizet
hűtőcellákkal visszahűtik, mielőtt
az visszakerül a Dunába. Ezzel a
műszaki megoldással a víz hőmérsékletét úgy csökkentik, hogy
hőtartalmának háromnegyedét a
levegőbe juttatják. Mindennek kiépítése nem jár többletköltséggel
a magyar fél számára. Magyarország ugyanis fix áras szerződést
kötött, amelyben rögzítették: a
környezetvédelmi követelményeknek való megfelelés műszaki megvalósításának minden költsége a
szerződésben rögzített ár része.
Fontos, hogy a csúcshűtők alkal-
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Így működik a csúcshűtő
A hűtendő víz a hűtőcellák felső szintjén kialakított vízelosztó és vízszóró rendszeren keresztül az alattuk elhelyezkedő, nagyon nagy felületű, úgynevezett vízfilmképző felületre hullik, ahol kialakul a vízfilm,
és ezen a felületen lecsorog a víz. A hűtőcellák tetején elhelyezett
ventilátorok pedig mindeközben levegőáramot hoznak létre. A vízfilm felületéről a víz egy kis hányada bepárolog a nedvesített felület
felett áramló levegőbe. A párolgás hőelvonással jár, így a lecsorgó
víz hőmérséklete csökken. A hűtött víz a hűtőcellák alatt található
medencébe hullik, ahonnan gravitációs úton, immár visszahűtve a
melegvíz-csatornába folyik.
mazása nagyban hozzájárul majd,
hogy a két atomerőmű párhuzamos üzemeltetése során is betartsák a szigorú előírásokat.
Az új blokkok hűtését a meglévőekhez képest is nagyobb tartalékokkal tervezték. Az emlékezetes 2018. augusztusi aszály idején
a minimális vízhozam másodpercenként 950 m³ volt. Az új blokkok
működése akkor is biztosítható

lesz, ha a Duna vízhozama e szint
alá csökkenne. Kivételes időjárási
körülmények között ugyanakkor
további intézkedésként sor kerülhet a blokkok kontrollált visszaterhelésére, a villamos teljesítmény
csökkentésére. Így biztosítható,
hogy a blokkok a környezetvédelmi előírások betartása mellett is
biztonságosan és gazdaságosan
üzemeltethetők extrém körülmények esetén is.
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Paksi telephelyünkön további modullal
bővül a KKÁT
RHK Kft. | Fotó: RHK Kft.
Hosszas előkészítés, tervezés és közbeszerzési eljárás eredményeképp 2019 végén társaságunk vállalkozási szerződést kötött a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója (KKÁT) III. ütem 3. fázis (25-28. számú
növelt kapacitású tárolókamrákat magában foglaló új modul) bővítési munkáira. A pandémiás helyzet
ellenére a tervek szerint haladnak a feladatok, nem várható csúszás a határidőkben.
A KKÁT egy felszíni, MVDS (moduláris kamrás száraz tároló) típusú létesítmény, amely a 3,2 méter hos�szúságú, hatszög keresztmetszetű,
220 kg névleges tömegű kiégett
fűtőelemeket átmenetileg fogadja.
A kazetták egyesével acél tárolócsövekbe kerülnek, amelyeket kamrák ölelnek körül körülbelül másfél
méter vastag vasbeton fallal.
A tároló az atomerőmű igényeihez
igazodva folyamatosan bővíthető
úgy, hogy közben az üzemeltetés
is zavartalanul folyik. Az eredeti
tervek szerint 33 kamrában 14 850
tárolócső sorakozott volna háromszög elrendezésben, mindegyikben
1-1 kiégett fűtőelem (450 tárolócső/
kamra). Azonban ezeket a terveket
átírta a Paksi Atomerőmű üzemidő-hosszabbítása, illetve egyéb,
az erőműben már elvégzett vagy
esetleges jövőbeni fejlesztések.
Az aktuális számítások szerint 17 716
férőhelyre lesz szükség az atomerőmű 50 éves üzemideje alatt.
A kapacitásnövelés tervezése során szempont volt az, hogy a megemelkedett darabszám elférjen az
eredetileg tervezett 33 kamrában.
Ez úgy valósul meg, hogy az első
16 kamrában 450 darab tárolócső/
kamra található (I. ütem és II. ütem),
a 17-24. számú kamrák már 527 da-

rab fűtőelemet képesek befogadni
kamránként a négyszög kiosztásúra
módosított elrendezésnek köszönhetően (III. ütem 1. és 2. fázis), míg
a jövőben megépülő 9 darab kamra már 703 kazetta tárolását teszi
lehetővé minden egyes kamrában,
ismét háromszög elrendezést alkalmazva (III. ütem 3. és 4. fázis).
Társaságunk 2012-ben megvizsgálta a KKÁT jelenlegi MVDS típusá-

tól eltérő, alternatív száraz tárolási
technológiára történő átállás lehetőségét, célszerűségét, és elvetette azokat. Ehelyett a meglévő
megoldás továbbfejlesztése mellett döntött, a fent leírtak szerint.
Mivel ezzel a megoldással a kamrák térfogata változatlan, ezért a
tárolócsövek közelebb kerülnek
egymáshoz, így különösen oda kell
figyelni a kazetták hőtermelésére a
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tárolás folyamán. A gyakorlatban ez
azt jelenti, hogy a minimum 26 éve
pihentetett kazetták, amelyeknek
már kisebb a hőtermelésük, az első
kamrákból majd fokozatosan átkerülnek az újabb kamrákba, ahol nem
okoz problémát, hogy közelebb helyezkednek el egymáshoz. Az újonnan a KKÁT-ba szállított fűtőelemek
pedig majd ismét az első kamrákba
kerülnek. A program megvalósítása
során a már megszokott biztonsági
feltételek adottak maradnak, miközben több milliárd forintos meg-

és
neutronsugárzás-árnyékolást.
Egy kamrát négy darab betöltő fedélzeti szerkezet zár le. A módosítás
értelmében a három fedélzeti elem
egyenként 185 tárolócső-átvezetést
tesz lehetővé, míg a negyedik 148
csövet, így egy kamrába 703 darab
tárolócső helyezhető be 295 mm-es
háromszög rácsosztás távolsággal.
A tárolócsövek osztásának megfelelően változtak a betöltőfedélzetekhez tartozó alátámasztó lemezek
(tüskés lemezek) is, amelyek pozícionálják a tárolócsöveket.

alsó részének betonnal való kitöltése, amit a korábbiakhoz képest nem
a helyszínen, hanem még a kiszállítás előtt, a gyárban hajtják végre.
Hasonló újdonság a gépésztechnológiai gyártásban a tárolócső-záródugó alsó részének betonnal való
kitöltése, ami 2108 db záródugó kitöltését jelenti elemenként ~10 liter
betonnal.
Az újfajta kialakítást, illetve a betonnal való megfelelő kitölthetőséget
nagymintakísérletekkel kell igazolni mind a betöltő fedélzeti elemek,

takarítást eredményez a fejlesztés.
A most épülő, növelt kapacitású tárolómodul (25-28. kamrák) gépésztechnológiai rendszerei több szempontból is eltérnek a korábban
megépült modulok kialakításától.
A módosítás a betöltő fedélzet teljes konstrukcióját érintette. A korábbi, betonnal kitöltött acélszerkezetű betöltő fedélzeti elem egy
360 mm vastagságú tömör acélfedélzettel és alatta egy árnyékolóbetonnal kitöltött – a korábbihoz hasonló, de annál vékonyabb
– acélfedélzettel lett helyettesítve.
Ez biztosítja a szükséges gamma-

További jelentősnek mondható változtatáson esett át a tárolócső-árnyékoló záródugó tervezett kialakítása. Hasonlóan a betöltő fedélzeti
elemek kialakításához, a tárolócsőárnyékoló záródugó alsó része is
betonkitöltéssel készül a megfelelő
gamma- és neutronsugárzás-árnyékolás biztosítása miatt.
A technológiai elemek gyártása során több új, korábban ezen a területen ismeretlen tevékenység lép a
folyamatba, aminek a végrehajtása
különös technológiai fegyelmet és
gyártói kompetenciát követel. Ilyen
például a betöltő fedélzeti elemek

mind a tárolócsőzáródugó-alsó
részek esetében.
A kivitelezés jelenleg a szerződéses ütemterv szerint halad, a projekt várhatóan 2024. május végi
határidőre elkészül. Az idei évben
megtörténnek a nagymintakísérletek, beadják a gyártási engedélykérelmeket az Országos Atomenergia Hivatal felé, a helyszínen
pedig elkészül az alaplemez-szigetelés és az alaplemez vasbeton
szerkezete, illetve elkezdődnek a
felmenő vasbeton szerkezet 2,4
méter szint alatti részeinek betonozási munkái is.
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„Történelmi pillanatokat éltünk át”
Vadai Zsuzsa | Fotó: saját archívum

Nagy László
–– Hol töltötted a gyerekkorodat,
az iskoláidat hol végezted?
–– Baranyában, egy kis faluban,
Átán születtem és ott nevelkedtem. Osztatlan általános iskolába
jártam, ahol egy tanító házaspár
oktatott bennünket. Kedvenc tantárgyam a matematika és a fizika
volt, ami meghatározta a későbbi
utamat a tanulásban. A kicsi faluban egy bosnyák néptáncegyüttes
működött, amiben én is aktívan
részt vettem.
Tanulmányaimat Pécsett, a Nagy
Lajos Gimnázium és Szakközépiskolában folytattam. Szerettem
sportolni, és az iskola szertornacsapatának tagjaként számos versenyen vettem részt. Jó tanulmányi eredménnyel érettségiztem,
és sikeres felvételivel bejutottam a
Kandó Kálmán Műszaki Főiskolára.
1975-ben
szabályozástechnika–
hajtásszabályozás szakon sikeres
államvizsgát tettem.
–– Hol kezdted a szakmai pályafutásodat, milyen út vezetett az
atomerőműig?
–– Az iskola befejeztével azonnal
jelentkeztem az Paksi Atomerőmű
Vállalat (PAV) nehézipari minisztériumi épületében lévő, 4 személyből álló vezetésénél, ahol listába
vettek, de még nem tudtak alkalmazni.
A katonai szolgálat letelte után
1977 februárjában vettek fel az

atomerőműhöz 1001-es törzsszámmal. Egy hónapon belül áthelyeztek az ERBE Üzembehelyezési
Főosztályára, akik a leninvárosi
(ma tiszaújvárosi) erőmű építésére
delegáltak, ahol a 3. blokk villamos
berendezéseinek üzembe helyezésében vettem részt, és szereztem szakmai tapasztalatokat. 1978
második felében kerültem vissza a
PAV Villamos Osztály állományába.
Ezen időszakban kétszer voltam kiképzésen Novovoronyezsben, harmadik alkalommal pedig ugyanitt az embereim vizsgáján vettem
részt.
Közben a megalakult Üzembehelyezési Főosztályra helyeztek
át, és az 1. és 2. blokk villamos
berendezéseinek üzembe helyezését irányítottam, 27 beosztott
segítségével. Üzembe helyeztük
az első technológiai berendezéseket, a 120 kV-os állomást, a 6 kV-os
elosztót és a vízlágyítót. Büszkék
voltunk, hogy az első hálózatra
kapcsolást mi végezhettük el az
atomerőműben, mondhatom történelmi pillanatokat éltünk át.
A későbbiek során munkámat a Villamos Labor Osztályon folytattam,
ahol szünetmentes (motorgenerátorok) és létfontosságú (dízelek)
villamos berendezések karbantartásával foglalkoztam. Részt vettem az erőmű biztonságnövelő
intézkedéseinek kidolgozásában,

a földrengésállóság növelésében.
Az időközben kiöregedő villamos
berendezések cseréjének a beruházását szakmailag és pénzügyileg
is irányítottam. A dízelgenerátorok
vezérlésének cseréjét már nyugdíjasként fejeztem be.
Irányításommal megépítettük az
első PC-alapú számítógépes hálózatot, kialakítottuk hozzá az első
alfanumerika-alapú
adatbázist,
amit továbbfejlesztve ma is használnak.
A rendszerváltás után az orosz
mellé megtanultam az angol nyelvet, amit a külföldi kollegákkal és
az utazások során hasznosítani
tudtam. Sok külföldi úton vettem
részt az USA-tól Japánig, részben
műszaki átvételek, szerződéskötések és karbantartás-betanulások
során.
Később a Rendszertechnikai Osztályon dolgoztam ott az erőmű villamos berendezéseinek elemzése,
fejlesztése és az átalakítások indítványozása volt a feladatom, és
2008. december 31-én vonultam
nyugdíjba.
Ezzel nem ért véget az erőműben
végzett munkám, mert nyugdíjasként még két dízelgenerátorvezérlést irányítottam sikeresen.
Nyugdíjasként megszereztem a
villamos és irányítástechnikai berendezések független szakértői
minősítését, alapítottunk egy csa-

NYUGDÍJASAINK
ládi céget, amellyel a mai napig
végzek munkát az erőmű számára. Jelenleg a BDG telepítésében
végzek szakmai tanácsadói munkát. A feladatokat elsősorban otthon számítógéppel csinálom, és
csak szükség esetén megyek a
területre.
–– Családodat bemutatnád?
–– Nejemmel 1977 óta vagyunk
házasok, már ő is nyugdíjas. Van
két fiúgyermekünk, akik már felnőttek. A nagyobbik fiunk Hollandiában alapított családot, van
egy 7 éves fia és egy 4,5 éves lánya. Ő Hollandiában fejezte be az
egyetemet, majd szerzett PhDdoktori címet közgazdaság-informatikából.
A kisebbik fiam művészeti pályát
választott, Budapesten, a Képzőművészeti Egyetemen végzett
tervezőgrafika és tanári szakon, a
DLA- (doktori) képzése folyamatban van. Jelenleg a Paks II.-nél
dolgozik. Nála egy másfél éves
kislányunokánk van. Őket természetesen sűrűbben látjuk, mert a
közelben élnek.
–– Mi a legkedvesebb időtöltésed, hobbid?
–– Legkedvesebb hobbim a horgászat és a fotózás. A Paksi Atomerőmű horgászegyesületében 17
évig vezetőségi tagként segítettem a munkát, és 10 évig szerkesztettem az egyesület honlapját.
A honlapot magam programoztam, szerkesztettem, fényképeztem hozzá a fotókat is az egyesületi eseményeken.
Nagy örömünkre a legkisebb
unokánk gyakran jön hozzánk, és
akkor mindent félreteszünk, és
csak vele játszunk.
A családi kapcsolatokban nagy
szerepe van az elektronikus kommunikációnak. Gyakran vagyunk
videókapcsolatban a Hollandiá-

ban élő unokáinkkal, és előfordul,
hogy 3 óránál hosszabb időt is
töltünk így együtt. Ilyenkor társasjátékot játszunk, mesét olvasunk,
vagy ők énekelnek, mesélnek.
Szerencsékre magyarul is beszélnek.
Feleségemmel szeretünk utazgatni, kisebb túrákat tenni. Hollandiába az unokákhoz már rutinos
utazóként repülővel megyünk.
Nyaraltunk a horvát tengerpar-

ton, és gyakori vendégek vagyunk
a Balatonon, kihasználva az atomerőmű adta lehetőségeket. Szeretjük a zenét, táncot, a társaságot, és szívesen járunk bálba.
–– A családi összejövetelek hol
szoktak lenni, vannak kialakult
szokásaitok?
–– Évente általában kétszer-háromszor utazunk Hollandiába, és
ők is ennyiszer jönnek hozzánk.
A nagy ünnepeket – karácsony,
húsvét, születésnapok – együtt
tölti a családunk, általában nálunk. A feleségem remek házias�szony, nagyon finomakat süt-főz,
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és ilyen alkalmakkor elkészíti mindenkinek a kedvenc ételét.
–– Horgászként mi volt legnagyobb fogásod?
–– A két legnagyobb fogásom
egy 12 kg-os amur és egy 47 kg-os
harcsa volt. Az amur váratlanul elvitte a botomat, amelyet az utolsó
pillanatban tudtam elkapni, ami
abban a pillanatban el is tört, de
20 perces küzdelem után sikerült
a partra vetnem a csodás fogást.
A harcsa kifogása rendkívül élvezetes küzdelem volt. Erősen szeles, hűvös időben sikerült megakasztanom, de a közelben lévő
átfolyóhíd lábai, a tó nádszegélye
kellően feladta a leckét, hogy sikerrel kiemeljem a tetemes, 47
kg-os példányt a partra.
–– A halat el is készíted?
–– A halat szeretjük, én elsősorban csak a halászlét készítem el,
többek szerint ezt jól csinálom.
Természetesen más formában is
fogyasztunk halat, de ennek elkészítését a feleségemre hagyom.
–– A mostani karantént hogyan,
mivel töltitek?
–– A bezártságot nem nagyon
szeretem, szerencsére horgászni
lehetett menni, így sikerült kijutni
a természetbe. Hogy a karanténban töltött többi idő ne teljen tétlenséggel, kitaláltuk, hogy fessük
ki a házat belülről. A projekt sikeres volt, a házat saját kezűleg kifestettük.
–– Ha össze kellene hasonlítani a
régi és a mostani Paksot, mivel jellemeznéd a város fejlődését?
–– Amikor ideköltöztem, Paks egy
falu volt. Szemem láttára lett város, és fejlődött nagyot. Sajnos
a belvárosban a közlekedés és a
parkolás eléggé rosszul van megoldva, ideje lenne egy jól használható kerülőút kialakításának, közel
a belvároshoz.
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„Kézenfekvő volt, hogy én
is ezt választottam”
Orbán Ottilia | Fotó: Juhász Luca

Jó néhány évtizede még volt, aki végérvényes és visszavonhatatlan döntésként kezelte a pályaválasztást, ám erre akkor még alapja is volt: egy jól megtalált szakma valóban kiszolgálhatta az embert a pályakezdéstől a nyugdíjig. Online beszélgetőpartneremnek, Szabó Györgynek, a Villamos
Műszaki Osztály (VIMO) vezető berendezésmérnökének ez az első munkahelye. Megkértem, hogy
idézze fel a kezdeti időszakot, amikor pályakezdő volt, és úgy döntött, hogy atomerőműben fog
dolgozni.
–– Dunaújvárosból jöttünk Paksra szüleimmel 1980-ban, életem
jelentős részét itt éltem le, nyugodtan vallhatom magam paksinak. Költözésünk után nem sokkal
Budapestre kerültem villamosipari
szakközépiskolába, utána itt tettem le a technikusi vizsgámat is
(már munka mellett). 2000-ben
diplomáztam a BME-n energetikai
szakon. Egy kívülálló részére nehéz
kifejteni a különböző energiaipari
szakmák közötti különbséget, kitanulhatok bármit, gyerekeim számára villanyszerelő leszek örökké.
–– A szakmai gyakorlat idejét itt
töltötted. Ez alatt az idő alatt volt
segítséged? Mi volt az első benyomásod az erőműről és a kollégákról? Hatással voltak rád abban,
hogy melyik szakterületre kerülj?
–– Az iskolában képzést kaptunk atomerőművek tantárgyból
is, ezért kézenfekvő volt, hogy
az egyik nyáron Pakson töltsük a
szakmai gyakorlatot. Akkor még
javában tartott az építkezés, és villamos területen a VERTESZ volt az
egyik fővállalkozó. Ide kerültünk

többedmagammal,
betekintést
kaptunk az elosztórendszerek szerelésébe. A nyári gyakorlatok inkább a buli kategóriába tartoztak,
mellesleg kaptunk egy kis költőpénzt is. Azonban elég sok újdonságot láttam, amit előtte nem.
–– Más lehetőségben nem is gondolkodtál, csak az erőműben?
–– A budapesti élet tetszett, ezért
vacilláltam, hogy hazajöjjek-e, de
az anyagi és egyéb juttatások vonzóak voltak, ezért győzött a józan
ész. 1986 augusztusától dolgozom
itt.
–– Mit jelentett akkor számodra az
atomerőműben dolgozni?
–– Fontos volt, hogy itt kezdhettem, mert nagyon sok kedvezményt biztosított az erőmű abban
az időben, hogy a munkaerőpiacról idevonzza a megfelelő szakembergárdát. Részemről csábító volt,
hogy kapok lakást, és a katonaidőt
is Pakson tölthetném. A továbbtanulásokhoz, képzésekhez is jelentős mértékben hozzájárult az
erőmű. Mint említettem, voltam itt

szakmai gyakorlaton, a szüleim is
itt dolgoztak üzemviteli területen,
nem volt teljesen ismeretlen számomra a környezet.
A Villamos Üzemviteli Osztályra
kerültem, nem bántam meg, ott
lehet a legjobban megtanulni a
technológiát. Fontos volt, hogy az
újonnan bekerült munkaerő minél
hamarabb betanuljon, ezért a vezetőink sokat foglalkoztak velünk,
nem úgy kellett összevadászni a
szakmai ismereteket.
–– Volt-e valamilyen emlékezetes
esemény, történet a kezdetekből,
amit szívesen elmesélnél?
–– Az első időszakban volt egy
balesetem, az nem volt kellemes
élmény, mindjárt az elején megtanultam tisztelni az elektromos
áramot. Közvetlenül ehhez kapcsolódik az egyik kellemes emlékem is: az emberek első reakciója
a segítőkészség volt, egyszer sem
éreztem, hogy „lehülyegyerekeztek” volna.
–– Hogyan alakult a pályád a későbbiekben?

RÉGI MOTOROSOK
–– Igyekeztem kihasználni a továbbtanulási lehetőségeket, a
technikusi képzést, a diplomát
munka mellett szereztem meg.
Az üzemvitelen is tanulgattam,
vezető elektrikusként dolgoztam,
mikor 15 év után jött a váltás ideje. Technológiai mérnökként, majd
berendezésmérnökként
folytattam karbantartási és műszaki területen.

Jelentős változás volt, hogy három
műszakból délelőttös munkarendbe kerültem, egyre nehezebben
pihentem ki magam az éjszakás
műszakokat követően.
–– Részesültél valami díjazásban,
elismerésben?
–– Immunis vagyok rá, az ember
érzi, hogy megbecsülik, elismerik,

főleg, ha pénz is jár mellé, az jól
mutat a kasszában.
–– Most Pakson laktok? Szeretsz
itt élni?
–– Ahol megkaptuk az első lakásunkat Pakson, most is ott lakunk,
csak nagyobb lakásban és egy lépcsőházzal arrébb. Szeretünk itt lakni, kisgyerekes családoknak ideális
a város. Viszonylag jók a tanulási,

sportolási és egyéb lehetőségek,
biztonságos a környezet.
–– Néhány szót mondanál a családodról, és hogy mivel töltitek a
szabadidőtöket?
–– Egyetemista és gimnazista lányaimmal és feleségemmel közösen szeretünk utazni, túrázni.
Egyéni mániám a kerékpározás.
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–– A lányaid is itt tervezik az életük
további részét?
–– Távolinak tűnik még az egzisztenciateremtésük, még nem tudjuk,
hogyan alakul a jövő. Amit választanak, mi abban támogatjuk őket.
–– Ha visszamennél az időben,
akkor ugyanezt az utat járnád be?
A fiatalkori énedre gondolok. Ide
jönnél dolgozni az atomerőműbe?

–– Ha visszamehetnék az időben,
kisebb változtatásokkal ezt az utat
választanám. Ma már teljesen mások a feltételek, ha fiatal lennék,
nem biztos, hogy itt kezdenék dolgozni.
–– Véleményed szerint mi a legfontosabb dolog az életedben?
–– Egészség, a többit megoldjuk.
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BABAHÍREK
Nevem: Makovics Hunor
Születésem helye, ideje: Pécs, 2020. január 28.
Születéskori súlyom: 1820 g, hosszúságom: 41 cm
Nevem: Makovics Kamilla
Születésem helye, ideje: Pécs, 2020. január 28.
Születéskori súlyom: 1460 g, hosszúságom: 39 cm
Anya: Makovics-Turós Bettina, Liszt Ferenc Német
Nemzetiségi Általános Iskola, Mecseknádasd
Apa: Makovics Dávid, Atomix Kft., Rendészeti Üzletág,
képzési előadó
Nevem: Fekete Lili
Születésem helye, ideje: 2020. január 28.
Születéskori súlyom: 2150 g
Hosszúságom: 41 cm
Első baba vagyok a családban.
Anya: Fekete-Kacso Judit, az MVM ERBE-nél ügyviteli munkatárs
Apa: Fekete Tibor, az Atomix Kft.-nél ügyeletes gépkocsivezető

Nevem: Scherczer Benett
Születésem helye, ideje: Szekszárd, 2020. február 14.
Születéskori súlyom: 4220 g, hosszúságom: 59 cm
Első gyermek vagyok a családban.
Anya: Scherczer-Tóth Anett, MVM ERBE Zrt.
Apa: Scherczer László, a Turbinaosztályon betanuló turbinaoperátor
Nevem: Molnár Botond
Születésem helye, ideje:
Szekszárd, 2020. február 21.
Születéskori súlyom: 3050 g, hosszúságom: 53 cm
Testvérem: Levente 2,5 éves
Anya: Molnár-Köllő Rita, a Paksi Rendőrkapitányságnál
bűnügyi vizsgáló
Apa: Molnár Tamás, a Rendészeti Osztályon szakértő

Nevem: Gőbölös Bori
Születésem helye, ideje: Szekszárd,
2020. február 24.
Születéskori súlyom: 3200 g, hosszúságom: 56 cm
Testvérem: Léna
Anya: Gőbölös-Juhasz Gitta, gyógytornász e. v.
Apa: Gőbölös Márton, a Projektfőosztályon projektvezető

BABAHÍREK
Kissné Farsang Erika | Fotó: saját archívum
Nevem: Hajdu Rózsa
Születésem helye, ideje: Szekszárd, 2020. február 27.
Születéskori súlyom: 3530 g
Hosszúságom: 56 cm
Első gyermek vagyok a családban.
Anya: Hajduné Magyar Ivett, a Zambelli Colorferr Kft.
Györköny pénzügyi-munkaügyi ügyintéző
Apa: Hajdu Tamás, az Atomix Kft.-nél vagyonőr
Nevem: Kónya Vencel
Születésem helye, ideje: Dunaújváros, 2020. március 1.
Születéskori súlyom: 3900 g
Hosszúságom: 53 cm
Első gyermek vagyok a családban.
Anya: Kónya-Kovács Mariann, vendéglátásban
dolgozott, most itthon van velem.
Apa: Kónya Péter, a Reaktorosztályon betanuló
blokkügyeletes
Nevem: Stróbl Emili Nola
Születésem helye, ideje: Szekszárd, 2020. március 16.
Születéskori súlyom: 3150 g
Hosszúságom: 55 cm
Testvérem: Dominik József, 3 éves
Anya: Báló Marianna, a Fastron Hungaria Kft.-nél
gyártósori szerelő
Apa: Stróbl Dániel, az Atomix Kft.-nél fegyveres
biztonsági őr
Nevem: Rein Ákos
Születésem helye, ideje: Szekszárd, 2020. április 16.
Születési súlyom 3350 g
Hosszúságom: 54 cm volt
Nővérem: Dalma
Anyukám: Rein-Winter Orsolya, itthon vigyáz rám,
születésemig kereskedelmi ügyintézőként dolgozott.
Apukám: Rein Attila, a Villamos Karbantartó
Osztályon villamos gépszerelő
Nevem: Szabó Anna
Születésem helye, ideje: Pécs, 2020. április 28.
Születéskori súlyom: 2540 g
Hosszúságom: 47 cm
Első gyermek vagyok a családban.
Anya: Laposa Adrien, az Atomix Kft.-nél vagyonőr
Apa: Szabó Zsolt, az Atomix Kft.-nél operátor
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Gyászközlemény
Ferenci Lajos

(1938–2020)

2020. február 10-én, életének 82. évében

Kissné Farsang Erika | Fotó: saját archívum

Gelencsér János

(1956–2020)

2020. május 2-án, 64 éves korában elhunyt

elhunyt Ferenci Lajos, az MVM Paksi Atom-

Gelencsér János, az MVM Paksi Atomerőmű

erőmű Zrt. nyugdíjasa. 1938. április 1-jén szü-

Zrt. nyugdíjasa. 1956. február 29-én született

letett Moson. 1981. január 1-jén vették fel a

Balatonrendesen. 1978. augusztus 15-én vet-

Paksi Atomerőmű Vállalathoz. 1994. október

ték fel a Paksi Atomerőmű Vállalathoz. 2008.

31-én történő nyugdíjazásáig a Beruházási

február

Főosztályon dolgozott létesítményfelelős munkakörben.

29-én

történő

korengedményes

nyugdíjazásáig a Sugárvédelmi Osztályon

Temetése 2020. február 19-én, Pakson, a Fehérvári úti temető-

dolgozott sugárvédelmi mérnök munkakörben.

ben volt, ahol családja, barátok, ismerősök, volt munkatársak

Búcsúztatója 2020. május 14-én családi körben volt.

vettek tőle végső búcsút.

Sebős Iván György

(1955–2020)

2020. március 21-én, életének 64. évében

Timár Géza

(1942–2020)

2020. május 10-én, életének 78. évében el-

elhunyt Sebős Iván György, az MVM Paksi

hunyt Timár Géza, az MVM Paksi Atomerőmű

Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa. 1955. augusztus

Zrt. nyugdíjasa. 1942. szeptember 28-án szü-

29-én született Ugodon. 1986. február 19-én

letett Nemestördemicen. 1977. május 1-jén

vették fel a Paksi Atomerőmű Vállalathoz.

vették fel a Paksi Atomerőmű Vállalathoz.

2011. október 15-én történő korengedmé-

1996. szeptember 30-án történő korenged-

nyes nyugdíjazásáig Nukleáris Fűtőanyag Üzemben dolgozott

ményes nyugdíjazásáig a Minőségbiztosítási Osztályon dolgo-

vezető átrakógép-operátorként.

zott minőségbiztosítási vezető mérnök munkakörben.

Temetése 2020. április 2-án, Pakson a református temetőben

Temetése 2020. június 2-án, a Farkasréti temetőben volt,
ahol családja, barátok, ismerősök, volt munkatársak vettek
tőle végső búcsút.

szűk családi körben volt.

Galló Béla

(1946–2020)

2020. március 31-én, 74 éves korában elhunyt Galló Béla, az
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa. 1946. március 4-én

Ozsvár Antal

(1952–2020)

2020. május 17-én, 67 éves korában elhunyt

született Orgoványon. 1983. március 30-án vették fel a Paksi

Ozsvár Antal, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

Atomerőmű Vállalathoz. 1996. december 1-jén történő nyugdí-

nyugdíjasa. 1952. augusztus 16-án született

jazásáig az Anyagvizsgálati Osztályon dolgozott anyagvizsgáló

Pécsen. 1989. május 2-án vették fel a Paksi

munkakörben.

Atomerőmű Vállalathoz. 1998. december 13-

Temetése 2020. április 14-én, Kakasdon, szűk családi körben

án történő rokkantnyugdíjazásáig a Rendé-

volt.

szeti Osztályon fegyveres biztonsági őrként

Varga István

(1953–2020)

dolgozott.

Búcsúztatója szűk családi körben volt.

2020. április 11-én, életének 67. évében elhunyt Varga István, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa. 1953. július 29-én született Ózdon. 1983. május 12-én vették fel a
Paksi Atomerőmű Vállalathoz. 2007. december 30-án történő korengedményes nyugdí-

jazásáig az Irányítástechnikai Üzemviteli Osztályon ügyeletes
műszerészként dolgozott.

Az atomerőmű dolgozói megőrzik elhunyt munkatársaik emlékét.

GONDOLATOK
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A szabadság törvénye
Prancz Zoltán | Fotó: stock.adobe.com
Furcsának tűnhet a címadó kifejezésünk szóösszetétele. Mégpedig
azért, mert a közgondolkodásban
a szabadság és a törvény ellentétes kifejezések. Sokan vélik úgy,
hogy a szabadság a törvények,
szabályok nélküli kötetlenséget jelenti, illetve fordítva: a törvények,
szabályok korlátozzák a szabadságot.
Kétségkívül igaz, hogy a történelem során számos önkényes, kegyetlen, ostoba, sőt kifejezetten
emberellenes törvényt hoztak,
amelyek kapcsán nem csodálkozhatunk, hogy alapot vetettek az
említett közfelfogásnak. Emellett
az is elmondható, hogy az emberi
természet jobbára helyből idegenkedik a kötöttségektől. Mindezek
ellenére a törvény nem feltétlenül ellentétes a szabadsággal, mi
több, az igazi, a valóságos szabadság alapja lehet.
A szabadság törvénye kifejezés a
Bibliából, közelebbről Jakab apostol leveléből származik, amely két
ízben is említi – a következőképpen: „De aki belenéz a szabadság
tökéletes törvényébe, és megmarad amellett úgy, hogy nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója: azt boldoggá
teszi cselekedete. (…) Úgy szóljatok, és úgy cselekedjetek, mint
akiket a szabadság törvénye fog
megítélni.” Az apostol Isten törvényét, etikai értékrendjét, röviden
a Tízparancsolatot nevezi a szabadság törvényének. Ugyanakkor
a Biblia eszmevilágában e törvény
áthágása – kissé elcsépelt szóval:

a bűn – következetesen rabságként jelenik meg (maga a megváltás kifejezés eredeti jelentése is a
rabszolgák felszabadítására utal).
Eszerint tehát aki tartja magát e
néhány fundamentális elvhez –
mint például: Ne ölj!; Ne lopj!;
Ne hazudj! –, az igazán szabad
és független, minthogy senki felé
nincs erkölcsi adóssága. Aki pedig
áthágja ezeket, az megkötözi önmagát, mindenekelőtt a lelkiismeretében, a mások megkárosításának tudatával, de a szokásaiban is
(gondoljunk például a dohányzás
vagy az alkohol jelentette öngyilkos függőségre), végső soron pedig a következmények learatását
tekintve, ideértve akár az emberi
és az isteni igazságszolgáltatást is.
A szabadság és a törvény imént
fejtegetett összefüggését élesen
megvilágítja napjaink járványügyi

helyzete. A higiéniai és pandémiás szabályok betartása a lehető
legnagyobb mozgásteret – ha úgy
tetszik, szabadságot – biztosítja
a járvány teremtette súlyos körülmények között. Míg e szabályok
semmibe- vagy könnyelműen vétele e mozgástér nagymérvű csökkenését vagy teljes megszűnését
vonhatja maga után, például kórházi ágyhoz kötöttség vagy akár
az élet elveszítése formájában.
„Ne ölj!” – cseng vissza e tekintetben is a szabadság törvényének
elvéthetetlenül egyszerű felhívása. Vagy hogy ne a legrosszabb
eshetőségről beszéljünk, a „Ne
lopj!” parancsolata is eszünkbe
juthat, ha mindarra az időre, pénzre és számos egyéb erőforrásra
gondolunk, aminek felemésztése
elkerülhető lett volna a felelős,
szabálykövető magatartással.

