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ÜNNEP OLY SZÉP 

Visszaemlékezésünk címe az EDDA zenekar 37 
esztendős slágeréből merített , hisz előtt ünk 
áll az advent és a karácsony. Magyarországon 

– érzésem szerint – utóbbi a legnagyobb, legtöbb em-
bert megmozgató ünnep. Ez nem véletlenül a legnép-
szerűbb dolog e téren, hiszen az egymásfelé fordulás-
ról, a megbékélésről, a szeretetről szól. Ugyanakkor 
az ünnep értelmezhető egy egészen tág fogalomként 
is, és nem kell egy konkrét időpontban zajlania. A 
sok munkával elért siker, ünnep. Egy meghatározó 
születésnap, ünnep. Valamilyen nagy élmény, ün-
nep. A saját sportt eljesítményünk átélése, ünnep. Ha 
belegondolunk, sok ünnepünk van egy évben. Olya-
nok, amelyek nem szerepelnek a naptárban pirosra 
satí rozva, mégis meghatároznak bennünket, mert lel-
künk oltárára tesznek egy mosolyt. Látnunk kell, az 
Élet maga egy Ünnep.

Május 8-án Kaszti  Tamás és Kaszti  Benedek néző-
ként részt vett  a Giro d’Italia Balatonfüredi befutóján, 
egy igen jó helyről szurkolva. Cégünk első negyedéves 
marketi ngkampánya a Giro köré volt felfűzve, és több 
kolléga is megtekintett e a Székesfehérvárt átszelő út-
vonalon a versenyzőket. Tehát mondhatjuk, hogy ez a 
nemzetközi sportesemény jelentősen megmozgatott  
bennünket. Felejthetetlen élményeket gyűjtött ünk.

Tisztelt Olvasó,
Kedves Barátom!

Nekem jutott  a megti sztelte-
tés, hogy a Kendel Közösség 
Magazin 35. jubileumi szá-

mában köszöntsem olvasóinkat. 
Nagyon remélem, hogy a magazin 
forgatása olyan élményt fog szerez-
ni neked Kedves Barátom, mint ami-
lyen gondossággal kollégáim ezt a 
magazint elkészített ék számodra. Itt  
szeretném megragadni az alkalmat, 
hogy megköszönjem lelkes kollégá-
imnak – különösen Istvánnak - az 
áldozatos munkát, amit a magazin 
létrehozásába fektetnek. Nemrég, 
egy előadásra készülve egy elgon-
dolkodtató idézett el szembesültem, 
egy ókori görög fi lozófus, időszámí-
tásunk előtt  mintegy ötszáz évvel a 
következő bölcsességet mondta: 

„Egyetlen ember sem léphet kétszer ugyanabba a folyóba, mert az már 
nem ugyanaz a folyó, és ő már nem ugyanaz az ember.” 

A görög bölcs, az epheszoszi Hérakleitosz gondolatait szabadon felhasz-
nálva MI a Kendel Közösség Magazin tartalmát és üzeneteit igyekszünk 
változatosan, a kor igényeinek megfelelően elkészíteni. Ez nem ugyanaz 
a magazin, és nagyon bízom benne, hogy a magazin elolvasása után TE, 
kedves barátom sem leszel ugyanaz az ember. Élményekkel, ismeretek-
kel és bölcsességekkel leszel gazdagabb, mint az olvasás előtt . 
Tisztelt Olvasó, Kedves Barátom nem maradt más hátra, minthogy jó 
szórakozást és kellemes időtöltést kívánjak a magazin olvasásához. 

Baráti  üdvözlett el: 
Szolnoki Tamás
kereskedelmi vezető
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Május 27-én tartott uk meg a Baumitt al közösen a Baumit 
Roadshowt telepünk udvarán. Reggelivel, később ebéddel kínál-
tuk a betérő ügyfeleinket, partnereinket. Közben szakmai kérdé-
seket is meg lehetett  vitatni a Baumit szakértőivel és a mi értéke-
sítőinkkel. A jó hangulatú rendezvénynek az időjárás is kedvezett . 
A szeszélyes május szép időt dobott  aznapra. 

Október 1-én - a Kendel képviseletében ti zenhárman, 9 kol-
léga és 4 családtag - részt vett ünk az Austrotherm Tihany fél-
maratonon. A versenyen különböző távokon mérett ük meg ma-
gunkat, és vitt ük jó hírét a Kendelnek. Azok a kollégák, akik nem 
indultak futóként, biztatásukkal tett ek hozzá a közös sikerhez! 

S lám, itt  is már az év vége. Stí lszerűen Eddával zárom sorai-
mat. Ünnep minden perc nekem, amit veletek élek át!

Áldott  István
marketi ng koordinátor
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MÁS VILÁG –

Laosz
Laosz az Indokínai-félsziget elbűvölő – és kissé 
elszigetelt – apró országa, melyről a magyar ol-
vasó általában viszonylag keveset tud. A keleti  
szomszéd, Vietnam az utóbbi évti zedben nép-
szerű utazási célpontt á vált, a nyugati  oldalról 
határos Thaiföld pedig már régóta közkedvelt 
pihenőhelye a magyar turistáknak.

Laosz eddig valahogy lemaradt a bakancs-
listákról, pedig sokkal több fi gyelmet érdemel-

ne. A 7,5 milliós lakosságú ország alapítása a 
14. századra tehető, korábban a „Millió elefánt 
országaként” ismerték. Az elefántok száma 
azóta megcsappant, bár a mai napig élnek va-
don és rezervátumokban is. Aki igazán kedveli 
őket, az minden év februárjában ellátogathat 
a Sayabouri tartományban megrendezett  ele-
fánt feszti válra.

Az ország hivatalos nyelve a laoszi, amely 
a Tai-kadai nyelvcsaládba tartozik, tehát rokon 
a szomszédos thai nyelvvel is: a laosziak és a 
thaiok kölcsönösen viszonylag jól megérti k 
egymást. Tonális nyelv, azaz a magyar beszé-
lő számára azonosnak tűnő szavak valójában 
két-három vagy akár hat különböző jelentéssel 
is bírhatnak a kiejtés tónusa szerint. 

Az ország évszázadokig királyságként 
funkcionált, majd 1975-ben átállt az egypárt-
rendszerű, szocialista berendezkedésre. A 
gazdaság és az infrastruktúra fejletlen, az egy 
főre jutó GDP rendkívül alacsony, kb. 2.600 
USD/év. A lakosság 60-70%-a mezőgazdaság-
ból él, körülbelül 20%-a a szegénységi küszöb 
alatt . Az úthálózat rossz minőségű (egy 100 
km-es autóutat jellemzően kb. 2,5 óra alatt  
lehet megtenni), az ország első vasútvonalát 
2021 decemberében adták át.

A gazdasági fejlett ség alacsony szintje 
ellenére az ország lakói rendkívül kedvesek, 
mosolygósak, segítőkészek. A látogató olykor 
meglepődik, hogy lehet ennyire kiegyensú-
lyozott , vidám a lakosság a szerény életkörül-
mények ellenére. A kérdés megválaszolása 
túlnyúlik rövid ismertetőnk terjedelmi korlá-
tain, ezért inkább – aff éle pillanatképekként 
és ízelítőként – összegyűjtött ünk hét érdekes-
séget Laoszról. 

1. Udvarias, türelmes autósok
Autóban vagy motoron közlekedve az európai 
ember megdöbben, mennyire udvariasan és 
türelmesen közlekednek a laosziak. A dudá-
lás egyáltalán nem jellemző, ha pirosra vált a 
lámpa, az autósok türelmesen megvárják, míg 
a sorban első gépkocsi vezetője észreveszi a 
változást és elindul. Olykor előfordul, hogy az 
adott  sofőr nem fi gyel, és a jelzőlámpa ismét 
pirosra vált. A többiek pedig türelmesen vár-
nak – ez talán összefügghet az ázsiai mentali-
tással, az „arcvesztés” kerülésével, a harmónai 
minden áron való fenntartásának igényével.

2. Ehető bogarak
Laoszban szinte minden létező élőlény az ét-
kezőasztalra kerül, a békától az egérig és a 
sültől a krokodilig. Az ízeltlábúak itt  olyany-

nyira a napi étrend részét 
képezik, hogy a piacokon 
tucatnyi különböző rovar 
kapható, számos étt erem is 
kínálja ezeket. A viszonylag 
kommerszebb tücsök mel-
lett  különböző férgeket és 
hangyát is ehet az érdeklődő 
és kellőképp nyitott  látogató.

3. Elszigetelt nyelv – vagy 
mégsem? 
Aki a laoszi nyelv elsajátí tása 
mellett  dönt, nem kis feladat-
ra vállalkozik. A nyelvtanulást 
az említett  tonális jelleg mellett  
nehezíti  a bonyolult és ismeret-
len ábécé, az íráskép vízszintes tagolása mellett  a 
négyszintű függőleges tagolás, illetve az a furcsa 
tény is, hogy az egyes betűk nem a kiejtés sorrend-
jében követi k egymást. Ráadásul írásjelek sem ta-
golják a mondatokat szavakra, az olvasónak kell 
felismernie, hol is van a szóhatár. A nehézségeken 
túl eszünkbe juthat, hogy a laoszi nyelvet sehol a 
világon nem tudjuk használni – persze tévesen. A 
nagyrészt az Egyesült Államokban és Franciaor-
szágban élő laoszi diaszpóra mellett  több mint 20 
millió thaiföldi (az isan kisebbség tagjai) beszéli a 
laoszi nyelvet, így az thaiföldi utazásaink alatt  is 
igen hasznos lehet.

4. Bopenyan
A laoszi hétköznapokban az egyik leggyakoribb 
kifejezés a „bopenyan” (ບໍ ່ເປ ັນຫຍັງ), melyet ta-
lán úgy lehetne fordítani „nyugi”, de számos más 
kontextusban is használatos. Így jelentheti  az 
alábbiakat: semmiség, szívesen, rendben van, ne 
aggódj, stb. A kifejezés jól összefoglalja a laoszi 
életérzést: ne izgulj, ne vegyél komolyan semmit, 
élj a mának!

Dr. Lénárt István

A szerző öt éve él Laosz-
ban, ahol a Vitafort Zrt. 
agrármenedzsereként 
dolgozik.

Fotó: “Rovarsaláta”, Laos in 
Town Étt erem
Forrás: Internet, Laos in Town 
weboldal

VILÁGJÁRÓVILÁGJÁRÓ
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5. Fel nem robbant bombák
Laosz a világ legerőteljesebben bombázott  orszá-
ga. A vietnami háború alatt , 1963 és 1975 között  
az Egyesült Államok több mint 2 millió tonna 
robbanóanyagot dobott  le az országra. A fel nem 
robbant bombák (ún. UXO - unexploded ordi-
nance) a mai napig okoznak baleseteket, ezért 
vigyázni kell vidéki, járatlan utakon. A helyiek 
sokszor ajándéktárgyakat készítenek belőlük, a 
kisebb lövedékekből kulcstartót, a nagyobbakból 
akár bútorokat is.

6. Luxusautók
A laoszi autópark alapján megállapíthatjuk, hogy 
az ország bizonyos értelemben az erőteljes kont-
rasztok földje is. A hallatlan szegénység és az akár 
100-150 éves technológiai, gazdasági, infrastuk-
turális elmaradott ság mellett  a főváros, Vienti án 
utcáin az elmúlt két évti zedben modern, drága 
autópark jelent meg. A társadalom egy szűk ré-
tege már megengedheti  magának a 15-20 millió 
forint értékű terepjárókat, melyek az autótu-
lajdonosok körében nem is számítanak igazán 
drágának. A valóban magas értékű gépkocsik, 
melyek mindennapi látványt jelentenek a fővá-
rosban, akár 500-700 ezer USD-ba is kerülhetnek. 

A Porschék mellett  igen gyakran feltűnnek Ferra-
rik, Lamborghinik, Rolls Royce-ok, Maserati k és 
más luxusautók az utakon. 

7. Szerzetesek, buddhizmus
Laosz buddhista ország, a vallás ún. theravada 
ága terjedt itt  el, amely áthatja az itt  élők min-
dennapjait: a szülők és az idősebbek iránti  ti szte-
let tanításától a különleges gyászszertartásokon 
át az apró babonákig. Szinte minden laoszi férfi  
– és a nők egy része is – életében legalább egy 
alkalommal szerzetesnek vonul, és hosszabb-rö-
videbb ideig (3 naptól akár 15-20 évig tartó idő-
szakig) követi  a szerzetesi élet szigorú szabálya-
it. Ennek részeként a kolostor tagjai reggelente 
alamizsnagyűjtő útra indulnak, így biztosítják a 
szerzetesek számára a napi betevő falatot. A ko-
lostorokban kora reggeltől délig engedélyezett  az 
evés (ez a gyakorlatban egy reggelit és egy ebé-
det jelent), 12 óra után már csak víz fogyasztásá-
ra van lehetőség.

Fotó: A szerző laoszi kolléganőjével a tradiciónális lam 
vong (ລຳວົງ) tánc gyakorlása közben
Forrás: Szerző

Fotó: Fel nem robbant bombák, laoszi gyerekekkel az 
előtérben. Forrás: antonabroad.com Fidel László interjú

Fidel László, 57 éves. Főbb eredményei kaja-
kosként: kétszeres magyar bajnok, ötszörös 
világbajnok, olimpiai ezüstérmes (1992. Bar-

celona, K4-1000). Jelenleg vállalkozóként dolgo-
zik. Egyútt al a Velencei Vízi Sport Club elnöke, és 
oktató a Vitál Club kajakosainál. Nős, egy nagy lá-
nya van. Elismerései: A Magyar Érdemrend Lovag-
keresztje (2018.) és Széchenyi Díj a Közügyekért 
(2018.).

- Vácon kezdted a kajakozást. Miért pont a 
kajak mellett  döntött él? A foci már akkor is nép-
szerűbb volt.

- Szinte a házunk előtt  folyt a Duna. A nővé-
rem is kajakozott , szóval nekem egyértelmű volt, 
hogy a vízi sport felé orientálódom. 

- Mennyire más folyóvízen kajakozni, mint 
mondjuk egy tavon?

- Teljesen más! A Dunán lehet megtanulni ka-
jakozni. A sodrás, az áramlatok, árral szemben ha-
ladni, a váratlan helyzetek sora. Teljesen másként 
mozog a víz, mint itt , a tavon. Ez olyan műtermi. 

VILÁGJÁRÓ SPORT
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- A versenyeket állóvizeken rendezik. 
- Igen, ez meghatározott . Egyenlő feltételeket 

kell biztosítani a versenyzőknek. A szelet nem le-
het befolyásolni, de az elvárható, hogy ne egy fo-
lyó szeszélye döntsön el küzdelmeket.

- Hogyan kerültél Fehérvárra?
- Vácról először Győrbe kerültem. Akkor ott  

nagyon komoly képzés volt ezen a téren. Folyó víz 
volt, de csendes, jó edzőkkel, nagyon szerett em. 
16 évesen kerültem el ott honról. Eleinte egy ko-
leszban laktam, aztán átköltöztem a csónakház-
ba, ahol voltak szobák. Négy évet húztam le ott , 
mielőtt  a Köfém SE-hez áti gazoltam Székesfehér-
várra. Ennek két fő oka volt. Győrben megrom-
lott  a kapcsolatom az edzőmmel, illetve volt egy 
kajakpárom, Kovács Zoli, akivel párosban együtt  
készültünk a versenyekre, és ő fehérvári volt. Is-
mertem az edzőjét is. 20 évesen jött em Fehérvár-
ra, és utána még 10 évig itt  kajakoztam, mielőtt  
visszavonultam.

- Már gyermekkorodban is látszott , hogy ki 
fogsz emelkedni nemzetközi szintre, vagy csak 
sok év edzés után kezdtek jönni az eredmények?

- Gyerekként nem voltam számott evően jó 
kajakos. Ez egy folyamat volt. Vác tulajdonképpen 
egy gladiátorképző volt. Rengeteget eveztünk. 
Az edzőm, Csereklye József műhelyéből került ki 

olimpiai bajnokként Gyulai Zsolt, Dónusz Évi. Sok 
nagyöreg volt ott , akire mi felnéztünk. Ott  volt 
Hesz Misa is (Dr. Hesz Mihály olimpiai bajnok), 
aki akkor már nem versenyzett , de eljött  edzeni, 
így mondhatom, hogy még együtt  edzett em vele. 
Legendák vett ek körül bennünket, akik inspirálták 
az embert.

- Miért mentél át Győrbe?
- A helyzet megromlott  Vácon. Az edzőmet el-

küldték.
- Ez akkor valami sportpoliti kai játszma volt, 

vagy pénzügyi nehézség?
 - A mai napig nem tudom, miért küldték el. 

Pénz az sose volt. Akkoriban bújtatott  állásokban 
voltak a sportolók, edzők. Csak négy órát kellett  
bemenniük, vagy akár semennyit. Cégek álltak a 
sportok mögött . A vasút, vagy Vácon a hajógyár. 
Még itt  Fehérváron is bújtatott ban voltam a Kö-
fémnél. A váci és győri évek után ide nyertem az 
összes érmem. Világbajnokságok, olimpia.

- Most a Velencei Vízi Sport Clubnak vagy az 
elnöke. Honnan jött  ez, mi a célotok?

- Úgy gondoltuk, hogy szükség lenne egy 
olyan szakosztályra, ami felkarolja az idősebb ver-
senyzőket. Amolyan szabadidős tevékenységként 
működünk. Nem az utánpótlás-nevelés a célunk. 
Meg tudnánk oldani, de arra ott  vannak az akadé-

miák. Vannak SUP-osaink, 
akik nagyon jól mennek. 
Mastersban indulnak, 
nem U23-ban vagy ilyes-
mi. Tudunk szerezni jó, sőt 
világszínvonalú felszerelést. 
Van bázisunk. Az edzések 
megoldott ak. Az edző, Tubel 
Blanka kiváló munkát végez. A 
kajakutánpótlás inkább a Vitál Club-
hoz kapcsolódik itt , a fehérvári csónakázó 
tavon.

- Te vagy az edzőjük?
- Én inkább oktatónak mondom magam. Nincs 

hivatalos edzői végzett ségem. Úgy gondolom, 
hogy a szakmai életutam során összeszedett  ta-
pasztalatokkal megállom itt  a helyem. Számomra 
azért nem volt fontos a papír megszerzése, mert 
nem voltak ilyen céljaim. Nem gondolkodtam 
edzősködésben. Aztán amikor Tóni (Szipola Antal, 
a Vitál Club tulajdonosa) létrehozta itt  a tavon a 
kajak szakosztályt, keresett  valakit, aki ezt szak-
mailag levezényli. Így belekeveredtem a dologba. 
De ez egyáltalán nem egy tudatos folyamat ered-
ménye volt. Mégis már öt éve nyomjuk.

- Vannak eredmények?
- Vannak. Nem vagyunk ugyan sokan. Most 

már csak olyanok járnak, akik versenyeznek. Itt  
van például az U12-ben induló Takács Emma. Ő 
benne van az országban a legjobb három között . 
Van a bátyja, Takács Peti . Neki nehezebb dolga 
van, mert a férfi  kajakmezőny nagyon erős. Szerin-
tem ő az 5-10. hely között  hozza magát reálisan. 
Aztán ott  vannak a hikomatok. Igen, így hívom 
őket viccesen, de tudják. Ők azok, akik rendszere-
sen jönnek edzeni, versenyezni is visszük őket, de 
inkább a mozgás öröméért csinálják. Nem olimpi-
ai bajnokokat nevelünk feltétlenül, hanem próbá-
lunk rendszert adni a gyerekeknek. Bemutatjuk, 

miről szól a sport. Milyen 
áldozatokat kíván meg 
az embertől, és ebből 
mi fordítható a javunk-
ra a hétköznapi életben. 

Megváltoztatjuk a gon-
dolkodásukat, embert fara-

gunk belőlük. Tehát egyfajta 
nevelés zajlik itt . Ez a legjobb 

sport. Mindig kint vagyunk a le-
vegőn. Tavasztól őszig vízen vagyunk. Ta-

valy még novemberben is vízre szálltunk. Én egy 
fejlámpával világított am magamnak, és vacogtam 
a kajakban, a srácok meg tolták ezerrel a hajókat. 
Télen alapozás van. Sok futás, úszás, kondizás, 
tanmedencézés. Ahogy kell. A gyerekeket még 
nagyon moti válja a versenyeken elért helyezés, az 
érmek. Sok barátot szereznek.

- Mennyire jelent konkurenciát nektek az 
akadémiai rendszer, ami itt , a szomszédos Velen-
cén is jelen van?

- Annyiban, hogy mindent elszipkáz. Még a 
jógaoktatót is… Olyan komoly pénzek mozognak 
ott , hogy mi azzal nem tudunk, nem is akarunk 
versenyezni. Nálunk sosem a pénzről szólt ez. 
Nem ebből élünk. Inkább ez elhivatott ság.

- Téged nem hívtak az akadémiára?
- Nincs edzői papírom. De ez soha nem is volt 

téma, mert én nem akarnék „gyárban” dolgozni. 
Amit mi csinálunk, az sokkal családiasabb azzal 
együtt  is, hogy megvannak a követelmények. Az 
akadémia túlságosan eredménycentrikus, amit 
meg is értek, hisz rengeteg pénzt tett ek/tesznek 
bele. De ez nem az, amit én csinálni szeretnék.

- 2014-ben készült veled egy Vitray-interjú, 
amit megnézve olyan érzése van az embernek, 
hogy téged még mindig nagyon bánt az olim-
piai szereplésed, és az azt körülvevő furcsa-
ságok. A ’88-as olimpiai négyesből érthetet-
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len módon kitettek. Az a négyes 
Szöulban aranyat szerzett végül. 
’92-ben ugyan visszakerültél a né-
gyesbe, de ott csak – és ez erősen 
idézőjeles csak – az ezüst jött ösz-
sze. Ennyi idő elteltével feldolgoz-
tad ezt, túlléptél rajta?

- Igen. Ebben sokat segített a 
párom, Éva (Fidel Éva). Az újságí-
rok mindig ezzel jöttek, hogy csak 
ezüst, és miért, és hogy. Egyszer 
Éva azt kérdezte az újságírótól, hogy 
nem lehetne ezt az ezüstöt siker-
ként megírni?! Mert az. Igaza volt a 
páromnak, és ma már ezt én is így 
látom. Évának ez a mondta olyan 
volt számomra, mint egy kapcsoló. 
Korábban kudarcként éltem meg az 

ezüstöt, de ez a sportot körülvevő közegből 
fakadt. Mindenhonnan az jött, hogy csak az 
olimpiai aranyérem számít. Volt egy mondás, 
miszerint világbajnoki éremből annyi van, 
hogy azzal kövezik a Váci utcát. Tény, hogy 
nekem is csak ez az egy érem (olimpiai arany) 
hiányzott a gyűjteményemből. De voltak az 
én ügyemnél sokkal komolyabb tragédiák a 
kajak sportban. Az enyém – a különös eltá-
volításom a négyesből a szöuli olimpia előtt 
- ebben nem bírt akkora jelentőséggel. Arról 
nem is beszélve, hogy utólag felértékelő-
dik ez az ezüst is, amikor azt látjuk, hogy 
manapság már nem potyognak annyira az 
aranyérmek. Csipes, Gyulai, Fidel, Kovács, 
vagy a Csipes, Gyulai, Fidel, Ábrahám, mi 
letettük a névjegyünket. Ez egy 5-6 éves 
turné volt. 

- A barcelonai ezüst után miért nem 
mentél tovább? Atlanta messze volt?

- A cél az volt, hogy még Atlantában 
nekiveselkedek. De elfogytam. Főleg mentálisan 

nem ment, amit az követett, hogy már nem jöttek 
úgy az eredmények, mint korábban. Elfáradtam. 
20 évet kajakoztam, amiből 12 évet a világ élvona-
lában töltöttem. Sok kilométer volt a kezemben. 
Elég volt. Barcelona után még azt gondoltam, 
hogy Atlantában majd jön az arany. Aztán más-
fél-két év már inkább csak a sérülésekről szólt. 
Nem tudtam megfelelően felkészülni. Visszaesett 
a teljesítményem. Nem volt egyszerű, de meg kel-
lett hozni ezt a döntést.

- Mennyi idős voltál ekkor?
- 29 éves.
- Ezzel öregnek számítottál?
- Vannak, akik ettől idősebben is kajakoznak, 

de nem ez a jellemző. Általában a csúcsteljesít-
ményt 22 - 28 éves kor között adják le a kajako-
sok. ’86-ban a duisburgi vb-n a nagy ellenfelünk az 
újzélandi páros (Ian Ferguson és Paul MacDonald) 
volt, akik végig verték a világot odáig. Akkor ők 
harminc felett voltak már, mi meg Csipes Ferivel 
22 évesek. Csak azért említem ezt az esetet, mert 
ők harminc felett is komolyan tudtak eredménye-
sek lenni.  

- Mennyire változott az elmúlt évtizedekben 
a kajak? Megjelentek új edzésmódszerek?

- Persze, sok minden változott! Főleg maga a 
kajak, mint eszköz. Ma már űrtechnológiával ké-
szülnek, amitől sokkal gyorsabb lett a sport. Ez 
némiképpen változtatott a stíluson és az edzés-
módszereken is. Szerintem amúgy van egy sajá-
tos, ha úgy tetszik magyar stílus a kajakozásban. 
A magyar kajaksport meghatározó a világban, így 
nem csoda, hogy van magyar stílus is. Persze az 
alapok nem változtak, és kemény munkát mindig 
bele kellett, bele kell tenni.

- Ha visszatekintesz az életedre, mai fejjel 
tennél valamit másként?

- Talán vidék helyett inkább egy pesti klubhoz 
igazolnék. De igazából ez csak egy gondolatjáték. 
Elégedett vagyok az életemmel.

- Egyetértek a feleségeddel. Olimpiai 
érmesnek vagy egyáltalán olimpikonnak 
lenni óriási megtiszteltetés, kivételes do-
log. Amikor a veled való interjúra készül-
tem, nagyon izgatott voltam, pedig már 
nem vagyok kisgyerek. Mégis csak egy 
olimpikonnal, egy ezüstérmessel fogok 
beszélni. Amiket elmondtál nekem, azok 
alapján kirajzolódott bennem egy kép ró-
lad, a Fidel Laciról, az emberről. Nekem 
úgy tűnik, hogy egy mozgalmas, kalandos, 
ugyanakkor tiszteletreméltó életutat jártál 
be eddig. Te vagy az ezüst ember, több je-
lentés szinten is.

- Bizonyos értelemben igen, mondhatjuk.

Gyulay Zsolt
A Magyar Olimpiai Bizottság elnöke, 
kétszeres olimpiai bajnok

„A mai napig emlegetik, amit Fidel 
Laci másodéves ifiként, 1982-ben a 
magyar bajnokságon csinált: ezüstér-
met szerzett a felnőttek között. Nem 
csoda, hogy fiatal kajakosként Csipes 
Feri mellett nekem ő volt az egyik 
legnagyobb riválisom és egyben ins-
pirációm is. Mindenféle szempontból 
a legtehetségesebb kajakosok közé 
tartozott, s bár az olimpiai aranyé-
rem hiányzik a gyűjteményéből, így 
sem lehet oka a panaszra, hiszen nem 
mindenki mondhatja el magáról, 
hogy ebben a gyönyörű sportágban 
öt világbajnoki címet szerzett.
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UTÓLAGOS RÖGZÍTÉSEK
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Felhasználási terület: 
- Árnyékolókat, előtetőket  
- Növényfuttatókat  
- Konzolok, pl. klímaberendezések kültéri egységei 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Felhasználási terület: 
- Ereszcsatorna-bilincsek  
- Lámpák, kamerák  
- Reklámtáblák 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Felhasználási terület: 
- Lámpák, kamerák  
- Postaládák  
- Házszámtáblák 

 
 

Az EJOT Iso-Bar homlokzathorgony a közepesen 
nehéz, illetve a nagyobb súlyú homlokzati 
épületkiegészítők utólagos rögzítéséhez nyújt 
kiváló megoldást. 

Az EJOT Iso-Dart rögzítőelem kisebb-, illetve 
közepes súlyú épületkiegészítők felszereléséhez 
alkalmazható 

Az EJOT Spiráldűbel segítségével könnyen és 
gyorsan rögzíthetünk a hőszigetelő rendszerekre 
kisebb súlyú tárgyakat 
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Az EJOT Iso-Bar homlokzathorgony a közepesen 
nehéz, illetve a nagyobb súlyú homlokzati 
épületkiegészítők utólagos rögzítéséhez nyújt 
kiváló megoldást. 

Az EJOT Iso-Dart rögzítőelem kisebb-, illetve 
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Az EJOT Spiráldűbel segítségével könnyen és gyorsan 
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tárgyakat

Felhasználási terület:
- Lámpák, kamerák 
- Postaládák 
- Házszámtáblák

EJOT Hungaria Kft .

Az EJOT Iso-Dart rögzítőelem kisebb, illetve közepes 
súlyú épületkiegészítők felszereléséhez alkalmazható.

Felhasználási terület:
- Ereszcsatorna-bilincsek 
- Lámpák, kamerák 
- Reklámtáblák

Az EJOT Iso-Bar homlokzathorgony a közepesen nehéz, 
illetve a nagyobb súlyú homlokzati  épületkiegészítők 
utólagos rögzítéséhez nyújt kiváló megoldást.

Felhasználási terület:
- Árnyékolók, előtetők
- Növényfutt atók
- Konzolok, pl. klímaberendezések 
kültéri egységei

BETERVEZETT RÖGZÍTÉSEK

Az EJOT Iso-Corner rögzítőkonzol PU-kemény-
habból készül, így jelentősen csökkenti  a hő-
hídhatást. Ezzel tökéletes megoldást nyújt a 
közepestől a nagyobb súlyú homlokzati  épület-
kiegészítők rögzítéséhez.

Felhasználási terület:
- Korlátok, leesés elleni védelem
- Sínes vagy zsanéros árnyékolók
- Konzolok, pl. klímaberendezések kültéri 
egységei

EJOT® Iso-Team rendszer
Az épületek homlokzatain számos feladatot kell megoldani, mint például napellenzők, előtetők, korlátok, esővíz 
csatornák, lámpák, levélszekrények stb rögzítése. Az energetikai szempontok miatt egyre vastagabb hőszigetelő 
anyagok kerülnek alkalmazásra, különleges kihívásokat teremtve a rögzítés terén. A beépítés pillanata, valamint a 
rögzítésre ható terhelés határozza meg az optimális szerelőelem kiválasztását.

Az EJOT által tervezett és fejlesztett Iso-Team termékcsalád kiváló megoldást nyújt a homlokzati hőszigetelő 
rendszerekkel ellátott falakra előre vagy utólagosan felszerelendő, mindenféle épületkiegészítő rögzítésére.

Minden rögzítési megoldásnak teljesítenie kell a következő feltételeket:
- Biztonságos teherbírás és teher átadás az alapanyagba / szigetelő anyagba
- Eső és időjárásnak való ellenállás
- Csökkentett hőhíd hatás

Betervezett rögzítések

Felhasználási terület:
- Korlátok, leesés elleni védelem
- Sínes vagy zsanéros árnyékolók
- Konzolok, pl. klímaberendezések kültéri egységei

Az EJOT Iso-Corner rögzítőkonzol PU-
keményhabból készül, így jelentősen csökkenti a 
hőhídhatást, ezzel tökéletes megoldást nyújt a 
közepestől a nagyobb súlyú homlokzati 
épületkiegészítők
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A Kendel Kft. csapatát 2015. január 1. óta 
erősítem. Előtte tőzsdeügynökségnél, és 
10 évig az Erste Banknál dolgoztam. A ban-

ki szféra során találkoztam Drága férjemmel, és 
hatalmas vonzalom, szerelem után 2007-ben há-
zasságot kötöttünk. Két csodálatos gyermekünk 
született. 2008-ban Benedek, aki igazi szerelem-
gyermek. Rá két évre beszéltük, hogy talán itt az 
ideje a testvér érkezésének. Nem is kellett sokat 
várni rá, már úton is volt Dorottya lányunk, aki 
2011-ben született meg. Így lett teljes a mi csalá-
dunk. Vagyis, ha pontosabban fogalmazok, még 
van két csoda kutyusunk: Füge (6 éves labrador) 
és Ózon (3 éves tacskó). Őket semmiképpen nem 
hagyom ki.

Férjemnek, Tamásnak az előző házasságai-
ból van három felnőtt gyermeke. Máté, Gizella 
és Johanna. Azt gondolom, mikor megismertem 
őket, első találkozásra szimpátia volt közöttünk, 
és hála az égnek, a mai napig nagyon jó viszony-
ban vagyunk.

Jómagam Székesfehérváron nőttem fel, a Gáz 
utcai panelrengetegben. Egy bátyám van, aki 2 
évvel idősebb nálam. Azt gondolom, jó testvérek 
vagyunk. Szüleinktől szuper jó nevelést kaptunk. 
Nagyon sokat jártunk kirándulni, nyaralni. Kül-
földre nem mentünk, de belföldön mindig el tud-
tunk tölteni valamennyi időt a nyári szünetekben. 
Jó és élményekben gazdag gyermekkorom volt. 
Mivel elég cserfes voltam, így gyermekként és 
tiniként is könnyen ismerkedtem, sok barátra tet-
tem szert. Olyanokra, akikkel a mai napig nagyon 
jó kapcsolatban vagyunk. Családként is szeretünk 
barátokkal és társaságban lenni.

A sport és mozgás is mindig fontos volt az éle-
temben. Érdekes, mert a szüleim nem sportoltak, 
de gyermekkoromban nekünk mindig kellett va-
lamit mozognunk a testvéremmel. Kipróbáltam a 
szertornát, majd belekóstoltam a kosárlabdázás-
ba. De valahogy én egy lágyabb mozgásformára 
vágytam. Általános iskolás voltam, mikor egy hir-
detést olvastam, hogy a Petőfi általános iskolá-
ban jazzbalett-táncra lehet jelentkezni. Innentől 
kezdve mindenem lett a balett. Imádom, annak 
ellenére, hogy az alkatom nem egy balerinának 
megfelelő. A mai napig járok felnőtt balettra. Ki-
kapcsol, megnyugtat, egy csoda!

Azt gondolom, az ember életében kell egy kis 
énidő. Ezt heti szintem meg kell tenni, mert eny-
nyit mindenki megérdemel. Fontos kikapcsolni, 
magába fordulnia az embernek. Ilyenkor mindent 
át lehet gondolni, és el tudjuk dönteni, miként 
tovább, min kell változtatni, hogy jobb legyen a 
családunknak és önmagunknak.

A céghez azért jöttem dolgozni, mert a bank-
nál nem igazán tudtam volna megtenni, hogy a 
gyerekekkel - ha esetleg betegek vagy szünet van 
a suliban - annyit otthon tudjak lenni. A banknál 

Harmóniában
ó
r
a

élve

is pénzügyi vonalon voltam, így egyértelmű volt, 
hogy itt is a pénzügyi, számlázási részt fogom  
vinni Hajni kolléganőmmel.

Szeretek itt dolgozni, nagyon családias és  
összetartó csapat vagyunk. Mindig vannak mun-
katársak, akik elmennek, és valami mást próbál-
nak ki, de azt gondolom és látom, hogy alapvető-
en szeretnek itt dolgozni nálunk a kollégák. Sokat 
beszélgetünk és segítjük egymást, hogy a csapat-
munka meglegyen. A cégnek van még hová fej-
lődnie, de úgy látom, hogy ez az elkövetkezendő 
időkben menni fog, mert a csapat készen áll.

Kasztiné 
Körmöczi Nóra
kollégánk 
bemutatkozik
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A Földön túli élet lehetősége régóta foglalkoztatja az em-
berek – és természetesen a csillagászok – fantáziáját. Sze-
rencsésnek mondhatjuk magunkat azért, mert egy olyan 
korban élünk, amikor a Naprendszeren túli lakható világok 
már nem csupán a science fiction irodalomban jelennek 
meg, hanem egyenesen a tudományos folyóiratok oldalain 
foglalkoznak a témával. 

A csillagászatnak külön ágazata szakosodott 
az exobolygók lakhatóságának vizsgálatá-
ra, mely ugyan egyelőre gyerekcipőben 

jár, az elmúlt két évtized drasztikus technológiai 
fejlődésének hála egyre jobban kibonthatta szár-
nyait. De mégis mi szükséges ahhoz, hogy egy 
bolygót „lakhatónak” bélyegezzünk, és egyálta-
lán hogyan fedezhetünk fel ilyen égitesteket, me-
lyek több tíz fényévre tőlünk keringenek a saját 
csillaguk körül?

A Naprendszeren túli, azaz exobolygók felfe-
dezésére sokféle lehetőséget nyújt a csillagászat. 
Bár közvetlenül nagyon ritkán tudunk képet al-
kotni magáról a planétáról, csillagának mozgá-
sában vagy fényességében bekövetkező apró 
változások mind árulkodhatnak egy bolygó je-
lenlétéről. Ma az egyik legelterjedtebb bolygóke-
resési technika a tranzitmódszer. Lényege, hogy 
megfelelő elhelyezkedés esetén az exobolygó 
keringése során elhalad (vagyis tranzitál) csilla-
gának korongja előtt, kitakarva annak egy részét, 
ami a Földről nézve a csillag fényének kismértékű 
halványodását okozza. (1. ábra) Ez a jelenség sza-
bad szemmel azonban nem észlelhető: egy Föld 
méretű égitest egy Naphoz hasonló csillag fényét 
csupán kb. 0.008%-kal csökkentené. Képzeljük 
csak el, mintha egy porszem haladna el a fényes 
mozivászon előtt – a jelenséget csak igen érzé-

keny távcsövekkel (mint amilyen a TESS űrtávcső, 
vagy amilyen a Kepler űrteleszkóp volt) lehet ki-
mutatni. 

Valójában tehát nem magát a planétát látjuk, 
csupán a csillagfény csökkenéséből következ-
tethetünk annak jelenlétére. Ám egy agyafúrt 
csillagász számára ez is bőven elegendő, hogy 
megmondja, milyen méretű bolygót sikerült fel-
fedezni! Ez pedig kiváltképp fontos, ha lakható 
égitest után kutatunk, hiszen nem mindegy, hogy 
egy Jupiter-féle gázóriással, vagy egy Földhöz 
hasonlatos kőzetbolygóval akadt-e dolgunk. Mi-
vel egy gázóriás nagyobb méreténél fogva jelen-
tősebben képes csökkenteni egy csillag fényét, 
számunkra is könnyebb azokat felfedezni a tran-
zitmódszer segítségével, mint a hozzájuk képest 
aprónak tűnő kőzetbolygókat. Lakhatóság szem-
pontjából azonban csak az utóbbiak tekinthetők 
vizsgálatra érdemesnek. Így történhet, hogy bár 
több, mint 5000 exobolygó felfedezésével büsz-
kélkedhet már az emberiség, ha életre alkalmas 
világot keresünk közöttük, csak a földek és szu-
perföldek (a Föld és a Neptunusz mérete közé eső 
kőzetbolygók) azok, melyek számításba jöhetnek. 

Mikor nevezhetünk egy bolygót lakhatónak?
Sajnálatos módon nem minden kőzetbolygó alkal-
mas az élet hordozására. Ahhoz, hogy lakhatónak 
nevezhessünk egy égitestet, több kritériumnak 
is teljesülnie kell. Az egyik legfontosabb, az élet 
számára nélkülözhetetlen feltétel nem más, mint 
a víz. Első megközelítésben mondhatni egyszerű 
a dolgunk, ha arra vagyunk kíváncsiak, lehet-e fo-
lyékony víz egy bolygó felszínén. Csupán annyit 
kell tennünk, hogy megvizsgáljuk, milyen messze 
kering a bolygó csillagától. Amennyiben túl közel 
tartózkodik hozzá, úgy a felszínén a hőmérsék-
let túlságosan magas lesz, ami a víz elpárolgását 
okozza. Ha azonban túl messze kering csillagától, 
úgy a víz csak fagyott formában, jégként lehet 

jelen. A két véglet közötti sávot – vagyis ahol fo-
lyékony állapotban maradhat meg a víz – lakha-
tósági zónának nevezzük. Természetesen a Föld 
a Nap lakhatósági zónáján belül kering (ahogy 
ezt az óceánok jelenléte is ékesen bizonyítja). A 
csillagok ugyanakkor más és más hőmérséklettel 
bírnak. A vörös színben fénylő csillagok például 
Napunknál jóval hűvösebbek, míg a kék csillagok 
sokkalta forróbbak. (Bizony, meglepő módon a 
természetben a kék szín a forróbb, míg a vörös a 
hidegebb!) Ez természetesen azt is jelenti, hogy 

Van ott valaki...

LAKHATÓ VILÁGOK 
NYOMÁBAN

1. ábra: Az exobolygó a tranzit során kitakarja a csillag-
korong egy részét, amely a fényesség csökkenésével jár. 
(Forrás: NASA/Ames)

2. ábra: A lakhatósági zóna távolsága a központtól függ a 
csillag hőmérsékletétől. (Forrás: NASA/Kepler Mission/
Dana Berry)

lakhatósági zónájuk is máshol található. Egy forró 
csillag esetén egy jóval távolabb keringő bolygót 
kell keresnünk, ha folyékony vizet szeretnénk 
találni, míg egy hideg, vörös csillaghoz egész 
közel kell kutatnunk ugyanezen célból. (2. ábra) 
Meglepő lehet, hogy amíg Földünknek egy év 
szükséges, hogy körbejáron Napunk körül, addig 
egy vörös törpe lakhatósági zónájában keringő 
bolygónak csupán pár hét szükséges ahhoz, hogy 
megkerülje csillagát!

TUDOMÁNYTUDOMÁNY
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Minden alkalommal hatalmas szenzáció, ha 
egy lakhatósági zónában keringő kőzetbolygót 
sikerül felfedezni. Fontos azonban megjegyezni, 
hogy ez önmagában nem teszi lakhatóvá a boly-
gót. Az, hogy folyékony víz lehet a felszínén, nem 
azonos azzal, hogy van is rajta. A Mars például 
a Földhöz hasonlóan szintén a Nap lakhatósági 
zónájában kering, vizet mégsem találunk a fel-
színén. Itt  jön képbe a következő fontos kitétel 
egy bolygó lakhatóságát illetően: a légkör jelen-
léte. Valószínűleg élete során mindenki pontosan 
megtanulta, hogy ha fel szeretné forralni a vizet, 
akkor 100 °C-ig kell azt melegítenie. Ennek a tu-
dásnak azonban csak addig vesszük hasznát, míg 
a felszín közelében tartózkodunk. Egy hegymá-
szótúra során például azt tapasztalhatjuk, hogy 
vizünk már 80 fokon elkezd bugyogni. A víz for-
ráspontja ugyanis függ a légnyomástól – ez pe-
dig egyre alacsonyabb, ahogy felfelé haladunk. A 
Marson, ahol a légkör százszor ritkább a földinél, 
a víz már két fokon elpárolog. Egy olyan égitesten 
pedig, amelynek egyáltalán nincs atmoszférája, 
ott  bizony nem találhatunk folyékony vizet sem a 

felszínen. Az exobolygók lakhatóságának vizsgá-
latához tehát a következő logikus lépés nem más, 
mint megvizsgálni, van-e légköre a planétának. 
A kőzetbolygók atmoszférájának kimutatásáról 
egészen a közelmúlti g csak feltételes módban 
beszélhett ünk, azonban hála a James Webb űr-
teleszkópnak (valamint az évti zed végén startoló 
Arielnek), mára nagyon is lehetségessé vált. Sőt, 
e teleszkópok kifi nomult műszereiknek köszön-
hetően képesek lesznek kimutatni a légkör ösz-
szetételét is – például, hogy található-e a bolygó 
atmoszférájában oxigén, metán vagy éppen víz-
gőz! Ahhoz, hogy ezt megtudjuk, nem mást kell 
tüzetesebben megvizsgálni, mint a csillagok szín-
képét – vagy ha úgy tetszik, szivárványát.

A spektroszkópia, más szóval színképtan lehe-
tőséget nyújt számunkra, hogy megállapítsuk, mi-
lyen elemek, molekulák alkotják a csillagokat. Lé-
nyegében véve detektí vmunkáról van szó – ugyanis 
minden elem „nyomot” hagy maga után a csillag 
fényében. Ez a nyom nem más, mint egy-egy sötét 
vonal a fény meghatározott  hullámhosszain. Min-
den elem és molekula csak a rájuk jellemző hul-
lámhosszakon nyeli el a csillag fényét, így a sötét 
vonalak helyének pontos meghatározásával meg-
tudhatjuk, milyen elemek okozták azokat. Mivel 
ezek az adott  elemek tulajdonságától függő, egye-
di vonalak, így olyan, mintha saját ujjlenyomatt al 
rendelkeznének! Ahhoz, hogy ne csupán a csillag, 
hanem a bolygó légkörét alkotó molekulákat is 
beazonosíthassuk, akkor kell megvizsgálnunk a csil-
lag színképét, amikor a bolygó áthalad előtt e, fé-
nye pedig keresztülvilágít a bolygó atmoszféráján. 
A bolygó légkörének tüzetesebb vizsgálata maga is 
segítheti  az élet kutatását. Bár metánt, szén-dioxi-
dot, sőt oxigént is létrehozhatnak az élett ől telje-
sen független folyamatok, ezek együtt es jelenléte 
egy bolygó légkörében (kiegészülve a víz nyomá-
val), utalhat arra, hogy az adott  bolygón jelenleg is 
fellelhető az élet. (3. ábra) 

Amennyiben azonban egy bolygó elvesztett e 
légkörét, például erőteljes csillagakti vitás hatá-
sára, úgy a felszíni élet kialakulására igen csekély 
lehetőség mutatkozik. Lakhatóság szempontjából 
tehát előnyös, ha a bolygó rendelkezik valamilyen 
„védőpajzzsal”, amely képes gátat szabni a légkör-
szökésnek. Ilyen védőburok a Földünk számára a 
bolygó mágneses tere. Ez valóban „pajzsként” 
funkcionál a napkitörésekkel szemben, melyek így 
nem képesek közvetlenül kölcsönhatásba lépni a 
légkörünket alkotó molekulákkal. Ennek köszön-
hetően a Föld megőrizhett e atmoszféráját – bár 
tény, hogy ez a védőburok se tökéletes, a pólusok-
nál lassú ütemben „szivárog” a légkörünk. Mindez 
azonban igen csekély mértékű, így nem kell att ól 
tartania semmilyen földlakónak, hogy bolygónk 
légköre egyhamar elszökne. 

Bolygójelöltek a „lakható” címre
A jelenleg ismert több, mint 5000 exobolygónak 
csupán kb. egy százaléka, mintegy 60 égitest az, 
amely csillaga lakhatósági zónájában kering, fel-
építését tekintve pedig valószínűleg kőzetbolygó. 
Ebből a 60 jelöltből kiemelkedik a TRAPPIST-1 
rendszer, mely körül hét földszerű bolygó kering, 
ebből négy ráadásul a lakhatósági zónában! (4. 
ábra) A probléma a rendszerrel, hogy a TRAPPIST-1 
csillaga egy aktí v vörös törpe, mely hatalmas nap-
kitöréseivel könnyedén elfújhatt a a bolygók lég-
körét. Hasonló cipőben jár a Proxima Centauri b 
jelű planéta, mely a hozzánk legközelebb, mind-
össze négy fényévre található csillag lakhatósági 
zónájában kering. Ahhoz, hogy többet tudjunk 
e planéták lakhatóságáról, elengedhetetlen lesz 
légkörük vizsgálata. Talán az egyik legjobb lakható 
világ jelölt Teegarden csillagának rendszere, ahol 
két kőzetbolygót találtak a kutatók a lakhatósági 
zónán belül. E rendszerben a csillagakti vitás is ala-
csonyabb szintű, amely kedvezhet a bolygók lak-
hatóságának is.

Élet más bolygókon - de milyen élet?
Az előbbiekben, mintegy kimondatlan szabály-
ként feltételeztük, hogy az élet más világokon is a 
földihez hasonló. Vagyis, hogy oldószerként vizet 
használ, metabolizmusuk pedig hasonló légköri 
lenyomatt al jár. Ezt természetesen nem tudhatjuk, 
ugyanakkor az egyetlen példa, aminek nyomán el-
indulhatunk, csak a földi lehet. Az általunk ismert 
élet számára nélkülözhetetlen a víz, és ennek jól 
meghatározható kémiai alapja van. Mivel olyan 
létf ormák biológiájáról, ami víz helyett  mást (pl. 
ammóniát) használna oldószerül, nincs informáci-
ónk, így az ezek után való kutatás sokkalta kompli-
káltabb és nagy eséllyel hiábavaló lenne. A közhie-
delemmel ellentétben azonban az oxigén nem bír 
ugyanilyen fontossággal, hiszen a Földön is találunk 
olyan élőlényt, melynek létezése teljesen függet-
len a légköri oxigéntól. Az mindazonáltal bizonyos, 
hogy egyelőre – és valószínűleg még hosszú ideig 
– a lakhatóságra irányuló kutatások alapját a szén 
alapú, vizet nélkülözni nem képes földi élet szolgál-
tatja majd. 

Boldog Ádám

3. ábra: Fenn: a hidrogén 
„ujjlenyomata” a spektrum-
ban. (Forrás: University of 
Texas)
Lenn: egy földszerű égitest 
légkörében található mo-
lekulák lenyomata. (Forrás: 
NASA, ESA, CSA, STScI, 
Joseph Olmsted)

4. ábra: A TRAPPIST-1 rendszer 
bolygói és lakhatósági zónája a 
Naprendszerrel összehasonlít-
va. (Forrás: NASA/JPL-Caltech)

A szerzőről:
Boldog Ádám
csillagász

A székesfehérvári 
Teleki Blanka Gimnázium 
volt tanulója, az ELTE 
csillagász mestersza-
kán végzett . Jelenleg a 
Konkoly Thege Miklós 
Csillagászati  Intézetben 
az aktí v csillagok körüli 
exobolygók lakható-
ságának vizsgálatával 
foglalkozik.
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EREDETE

Japán északi részén, kidzsi-ja fafaragók készítet-
ték az első kokeshi babákat a XVII. században. 
Ezek a mesterek háztartási edények és vallási 

kegytárgyak készítéséből tartották fenn magukat, 
melyeket közkedvelt fürdőhelyeken értékesítettek. 
Idővel a fafaragók a termékek kínálatát kokeshi ba-
bákkal egészítették ki. A vásárlás színteréül szolgáló 
fürdőhelyek jellemzően a földműves réteg körében 
voltak népszerűek, ahol a kemény munka fáradsá-
gát pihenték ki, illetve ezek a látogatások a társasági 
élet rítusához tartoztak. A babákat gyermekjáték-
ként, szuvenírként vásárolták meg, illetve spirituális 
jelentést is adtak nekik.

Különleges jelentéssel bíró babák közé tartozik 
a piros festékanyagot használó fafaragók („piros 
mesterek”) által készített babák, melyeket a fürdő-
zők a fekete himlő elűzése reményében vásárolták 
meg. Emellett egészséges gyermekáldást, jó ter-
mést vagy szerencsét hozó jelentéssel felruházott 
babák is előfordultak a kínálatban. Egy sajátos tí-
pusú kokeshit is számon tartanak, melyet mizuki 
fából faragnak. A mizuki jelentése „vízfa” magas 
nedvességtartalma miatt, így sok japán hisz ben-
ne, hogy az ebből készült kokeshi megvédi ottho-
nukat a tűztől.

A nap végén a fürdőkbe látogatók testi felfris-
sülés mellett, lelki megerősítésben is részesültek, 
hisz a kokeshi babák hamar a szerencse jelképévé 
váltak, melyet magukkal vihettek.

Népszerűségük oly mértékben fellendült, hogy 
jellemzően minden japán család otthonában fel-
lelhető egy vagy több kokeshi. 

A kokeshi baba nevének eredetére több vál-
tozatot is találhatunk. Egyes források szerint a 
kokeshi szót a „gyermekűzés” jelentéssel bíró írás-
jelekkel is kapcsolatba hozták, így ezek a babák a 
korán elvesztett gyermekek lelkét hivatottak meg-
őrizni. Ezzel összecseng a Naruko típus, melynek 
fej kialakítása oly módon történt, hogy mozgatás 
hatására nyikorgó hangot ad, ezért síróbabának is 
hívják. Viszont a legnépszerűbb nézet szerint ere-
dete inkább a mákszem babára (keshi-baba) vezet-
hető vissza, amely a szendai vörös keshi agyagba-
ba, fából készített változatát takarja.  

A hagyományos kokeshik egyszerűen meg-
formáltak, hengeres testtel és kerek fejjel ren-
delkeznek, jellemzően végtag nélküli ábrázolással 
készülnek. Megfigyelhető, hogy a hagyományos 
kokeshik mindegyike lány. Készítésük a faalap 
szárításával kezdődik, mely pár hónaptól akár 
több évig is tarthat. A felhasznált fa meghatá-
rozza a kokeshi karakterét a fa színe és erezete 
által. Legelterjedtebb fafajta a sötétebb színű 
cseresznyefa, japán juhar, illetve világosabb színű 
korábban említett mizuki fa. A faalap esztergálása 
kezdetben kézi hajtással történt, amit mára már 
gépiesítettek, viszont a mesterek továbbra is kéz-
zel-késsel esztergálnak. Festést követően szalma 
segítségével egy viaszréteggel vonják be a babá-
kat, melyek megvédik a festést és gátolják a fa be-
repedezését. A kokeshik formája, színvilágának és 
mintájának jellegzetessége attól függ Japán mely 
területéről származik. A hagyományos kokeshi 
festő mesterek több évig tanulják az adott terü-
lethez tartozó kokeshi esztergálását és festését, 
majd a továbbiakban kizárólag a tanult formát és 
színvilágot alkalmazzák. Érdekesség, hogy Japán-
ban a kokeshi mesterek mindegyike férfi, ott ez 
férfi szakmának számít.

A tradicionális kokeshit a viaszréteg sajnos nem 
védi az idő vasfogától, így fokozatosan elvesztik a 
festékek színüket, a fa színe is lassan elsötétedik. 
Ez számunkra jelenthetné az alkotás értékének 
csökkenését is, viszont a gyűjtők körében ez a tu-
lajdonság már-már kívánatossá teszi a nagy múltra 
visszatekintő babákat. Japánban nagy kultúrája van 
a kokeshi gyűjtésnek, illetve számos nagyszabású ki-
állítást is rendeznek, hogy a régmúlt emlékeit meg-
tekinthesse a mai kor embere is.

ELSŐ TALÁLKOZÁS
Első találkozásom a kokeshi babákkal 2010-ben 
egy aprócska londoni üzletben történt. Hasonlí-
tott a matrjoska babára, de nem tudtam honnan 
származik, mi a története. Szerelem volt első lá-
tásra. A lakás fő helyére került, nagy becsben tar-
tottam és tartom a mai napig. Addig keresgéltem, 
hogy hol lehet még beszerezni, míg eldöntöttem, 
keresgélés helyett magam készítek. Felkerestem 
egy faesztergályos mestert, aki a tradicionális 
iránynak megfelelően fából és kézzel készítette el 
nekem az alapokat. 2013-ban elkészültek az első 
saját festésű darabok. Lelkesedésem nem hagyott 
alább, legkedvesebb időtöltésem a kokeshi festés 
lett. Az inspiráció nap, mint nap megtalál, legyen 

KoKeshi 
BABÁK VIL ÁGA A természet szelíd arca
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Székesfehérvári születésű vagy, itt  érett sé-
giztél a Tóparti  Gimnáziumban. Milyen a 
kapcsolatod a várossal, visszajársz ide?

- Ha Székesfehérvárra gondolok, a Csóna-
kázó-tó jelenik meg előtt em a fűzfás szigett el, a 
már lebontott  Vidámpark egykori Óriáskereke, a 
paneltömbök valaha még szürke kavicsbevonatú 
falai, a Fő utca macskakövei, az uszoda hangkulisz-
szája, a salakos teniszpálya illata, a csendes órák 
a könyvtár olvasótermében, a Kapualj Fagyizó 
csoki, citrom gombócai, gyerek- és kamaszkorom 
élményei, találkozásai, kudarcai és sikerei. A világ 
összes városa közül ide köt a legtöbb emlék, de 
már nem itt  vagyok ott hon. Ritkán jövök vissza és 
akkor is úgy, mint egy elfogult, kissé szenti mentá-
lis látogató. A múltját keresem az utcáknak, terek-
nek, nem a jelenét vagy a jövőjét. 

- Még nem merült fel, hogy a Vörösmarty 
Színház társulati  tagja legyél?

- Pár évvel ezelőtt  felmerült ez a lehetőség, de 
végül Budapest mellett  döntött em. Egyébként a 
színház épületéhez egy hosszú évekig babonásan 
betartott  fogadalmam kapcsolódik. Kamaszként 
azt a szabályt szabtam ki magamnak, hogy nem 
mehetek el a Vörösmarty Színház bejárata előtt  
addig, amíg fel nem vesznek valamelyik Színmű-
vészeti  Egyetemre. Bármekkora kerülő volt, bár-
mennyire is siett em nem sétáltam el a bejárat 
előtt  egészen addig a napig, amíg végül sikerült a 
felvételim. 

- Honnan jött  ez, hogy színész akarsz lenni? A 
Tóparti  suliban világosodtál meg, vagy oda már 
eleve azért mentél, mert az oviban is díva volt a 
jeled? A család mennyire támogatt a ezen elkép-
zelésed, vagy éppen mennyire akartak lebeszélni?

- Az óvodában alma volt a jelem, ami a mai 
napig meghatározó szimbóluma az életemnek. 
Azontúl, hogy a legkedvesebb gyümölcsöm, az 
Alma utcában van az ott honom. Nem volt egy 
ilyen konkrét megvilágosodási pillanatom, ami-
kor egyszer csak ráébredtem volna, hogy a szí-
nészet az utam. Ez sokkal inkább egy lassú érési 
folyamat volt. Az biztos, hogy nagyon moti vált, 

JÁTSZ
Kurta Niké
interjú

VA
az a természet változatos megnyilvánulása, egyedi 
texti lek, művészeti  alkotások, festmények, az élet 
apró történéseiből elkapott  pillanatok. Az alkotás 
öröme mellett  jelentős moti vációvá vált a boldog 
tulajdonosok mosolya. 

A KÉSZÍTÉS FOLYAMATA
Tervezéssel, fehér papíron kezdődik egy-egy újabb 
baba élete. A kötött  forgástest nem ad ezernyi le-
hetőséget, viszont pont ezért érdekes kihívás egy-
egy új ötlet, gondolat megvalósítása. Formák és 
színvilág tervezését követően az esztergálási fázis 
következik.

A nyersanyag megérkezése a mai napig izgalom-
mal tölt el. Kíváncsian nyitom a dobozt, vagy veszem 
át a műhelyben a friss darabokat. A fa kellemes illata 
megcsap, belengi a szobát és már vizsgálom az egyes 
darabok megmunkálását, a fa erezetét, simítom a 
felületeket. A tervek alapján halványan felrajzolom a 
kontúrokat és kezdődhet a festés.  

Kokeshi baba festéséhez hangulat kell, nyuga-
lom, béke és rend. Mindennek megvan a helye az 
asztalon, nincs kifolyt festék vagy faforgács. Ez a 
rend - gyakorlati  hasznán túl -, számomra egyfajta 
ti sztelet megadását is jelenti  az adott  baba és maga 
a kultúra felé is. Aprólékos öltözékét, fi nom arcát 
türelemmel és átszellemült hangulatban készítem, 
sokszor teljesen megszűnik a világ körülött em, nem 
észlelem az idő múlását, se éhség, se szomjúság 
nem üti  fel a fejét. A babák leti sztultsága, fi nom-
sága és eleganciája magával ragad, és szárnyalnak 
fejemben a minták és színek. A kokeshi festés ezál-
tal egyfajta meditáció. Segít lecsendesíteni a min-
dennapok forgatagát, fókuszom az alkotásra szűkül. 

A kokeshi készítés utolsó fázisa a lakkozás, mely 
hatására a színek élénkebbek lesznek, egy kellemes 
csillogás kíséretében. A lakkozás, valamint általam 
használt festék tulajdonsága hozzájárul, hogy a szí-
nek az idő múlásával sem fakulnak.

KOKESHI VILÁGOM
Az általam készített  babák egyedi és modern stí lu-
súak, a tradicionális festéstől eltérően végtelen szí-
nárnyalatot és mintát alkalmazok, nem követek egy 
konkrét irányzatot sem. Ezzel együtt , a babákra jel-
lemzően kimonót vagy szamuráj páncélt festek, és 
számos esetben japán mintával díszítem, így pró-
bálom egyesíteni a tradicionális japán művészetet 
a mai modern forma- és színvilággal, illetve saját 
képzeletemmel. 
A kokeshi számomra a keleti  kultúra ihlett e egyedi 
kifejezési forma. Minimalista stí lusa lehetőséget ad 
arra, hogy a maga egyszerűségében legyen teljes. A 
kötött  geometrikus fa testét borító apró részletek, 
színek és motí vumok, illetve arcának szerény voná-
sai adják meg a kokeshi egyéniségét. A kokeshi nem 
csak egy dísz, hanem saját személyiséggel rendel-
kező remekmű. Megvan bennük a múlt öröksége, a 
természet közelsége, az egyediség, lágy és elegáns 
formában.
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- Szerepek tekintetében mennyire vagy be-
skatulyázva? Változatosak a felkéréseid vagy 
gyakran kell hasonló karaktereket játszanod? 

- Főleg külföldi fi lmekben kérnek fel hasonló 
archetí pusok megformálására. Ezekben a produk-
ciókban a hajam színe és az alkatom is sok évig 
predeszti nált a szexi, szőke lány szerepkörre. A 
hazai fi lmekben sokkal változatosabb kihívásokra 
kérnek fel. Ha bármiféle tendenciát kéne monda-
nom, talán jellemzően egyre introvertáltabb és 
neuroti kusabb fi gurákat játszom. 

- A színész szerepeket játszik, széles palet-
tán. Nekünk volt egy rövid, közös forgatásunk 
egy diplomafi lmben. Számomra ott  – szerepen 
kívül - egy lágy, érzékeny, befogadó embernek 
tűntél. Milyen az igazi Niké a magánéletben? 
Milyen emberként jellemeznéd magad? Harsány 
vagy, a társaság központja, esetleg visszahúzó-
dó, inkább elgondolkodó tí pus? 

- A felsoroltak közül mindegyik jellemző tud len-
ni rám a körülmények függvényében. Azt hiszem, 
gyakrabban vagyok megfi gyelő, mint irányító. Ami 
talán állandó att ribútumom, az a kielégíthetet-
len tanulási vágy. Szeretem magam fejleszteni, új 
aspektusokat felfedezni, nehezen mondom ki, hogy 
tudom az egyetlen, megkérdőjelezhetetlen végső 
igazságot valami, vagy valaki kapcsán. Magamra 
sem szeretek mozdíthatatlan jelzőket aggatni. 

- Úgy tudom, van egy kutyusod. Mit jelent 
számodra ő? A munka mellett  – mely jellegéből 
adódóan elég hekti kus – mennyire tudsz vele 
foglalkozni?

- A kutyám, Rózsi minden reggel ugyanazzal 
az eufórikus intenzitással üdvözöl, ugyanazzal a 
lelkesedéssel járja velem a parkokat és erdőket, 
ugyanazzal az érzékenységgel nyalja meg a te-
nyerem, ha szomorú vagyok, ugyanazzal a játé-
kos szemtelenséggel fürkészi a mozdulataimat, 
ha épp eszem, ugyanazzal a töretlen türelemmel 
vár rám a bolt előtt , vár rám, mialatt  egy kávézó-
ban beszélgetek, vár, amíg dolgozom. Sokat vár, 
azután, mint aki soha életében egy percet sem 
várakozott , örül nekem és a férjemnek újra. Ha 

egy hosszabb útra nem tudjuk magunkkal vinni, 
a barátaink és a családunk mindig segít nekünk.

- A Kendel egy építőanyag kereskedés, de 
mégis elég sokat foglalkozunk a sportt al, 
a mozgással. A színészi pálya szerintem 
fi zikailag és mentálisan elég megterhelő 
tud lenni. A te életednek mennyire része 
a sport, a rendszeres, edzéscélú testmoz-
gás? Azt tudom, hogy a dohányzásról le-
szoktál. Az egészséges életmód (mozgás, 
étkezés) fontos számodra, vagy annyira 
nem vagy megszállott ja ezeknek?

 - Mivel versenysportoló voltam, a 
mozgás iránti  alapvető igényemet sosem 
tudtam levetkőzni. Mind mentálisan, mind 
fi zikailag szükségem van a rendszeres moz-
gásra, ami hol úszást, hol biciklizést, hol 
futást, hol pedig jógázást jelent. Emellett  
nagyon tudatosan táplálkozom, mivel ezt 
az egészségem egyik alappillérének tartom. 

Áldott  István

amikor látt am anyukám arcán, hogy élvezi azt, ahogy 
előadom magam. Örültem, hogy örül annak, ha tán-
colok, énekelek, vagy mórikálok. De közben rengeteg 
más terület is foglalkoztatott ; a vers- és prózaírás, a 
fi lmforgatás, a rajzolás, a zenélés… Összességében 
azért elmondható, hogy a művészeten keresztüli ön-
kifejezés hozott  a legnagyobb lázba, tekintet nélkül 
a megnyilvánulási formára. A családomtól hatalmas 
ajándék, hogy szabadon kereshett em és fedezhett em 
fel a képességeimet. Alapvetően moti váló elvárásokat 
és kellően szabad mozgásteret biztosított ak egy színé-
szi pálya kibontakozatásához. 

- Az érett ségi után Kaposvárra kerültél, ami azért 
nem a szomszédban van. Mennyire volt ez nehéz vál-
tás? Vagy imádtad minden percét, hisz azért dolgoz-
tál addig, hogy igazi színházban szerepelhess?

- Nagyon vágytam arra, hogy elkezdhessem az ön-
álló életem. Arról tanulhatt am, ami a legjobban érde-
kelt, olyan emberektől, akikre végtelenül felnéztem. 
Olyan közösségbe kerültem, ahol nem éreztem ma-
gam különcnek, mert mindenki az volt a maga mód-
ján. Minden új volt, egyszerre félelmetes és vonzó. 

- A fi lmes szerepek általában ritkábbak a színészek 
többségének életében. Te mennyire vagy elégedett  a 
fi lmes felkérések mennyiségével? Volt már, hogy nem 
értett él egyet a fi lm mondanivalójával, vagy valami-
lyen szempontból idegen volt tőled, ezért visszautasí-
tott ál egy felkérést?

- Az elmúlt években nagyon izgalmas szerepek 
találtak meg. Tavaly nyáron Dávid Atti  lával készítet-
tünk egy független nagyjátékfi lmet, és jövő nyáron 
leforgatjuk a folytatást. Leírhatatlanul izgatott  vagyok 
a projekt kapcsán! Idén tavasszal Szelestey Bianka 
Hajszálrepedés című diplomafi lmjével eljutott am a 
Cannes-i Filmfeszti válra. Nemrég fejeztük be Besenyei 
Kata forgatókönyve alapján készült Angyaltrombiták 
c. sorozat forgatását Enyedi Ildikóval. Felejthetetlen 
élmény volt! A héten pedig Vékes Csaba kisjátékfi lmjé-
ben dolgoztam. Persze mindig vágyhat az ember több-
re, vagy másra, de most bolond lennék panaszkodni. 
Jelenleg kevés olyan alkotó kap lehetőséget, aki ins-
pirál, így nagyon hálás vagyok azért, hogy ennyi olyan 
munka talált meg, amiben hiszek. 
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2024. júliusától csak közel nulla energia-
igényű épületre kaphatnak használatbavé-
teli engedélyt az építt etők. Az, hogy a 2024 

júliusától életbelépő előírások szerint a 300 m2-
nél nem nagyobb lakóingatlan esetén az éves 
energiaigény nem haladhatja meg a 100 kW/
m2-t, ismert volt, miként az is, hogy ebből 25%-
nak megújulónak számító energiaforrásból kell 
biztosítani. Az azonban széles körben kevésbé 
ismert, hogy ez a megújuló részarány nem csak 
geotermikus, nem csak szolár, hanem biomassza 
energiája is lehet. A biomasszák közül lakossági 
felhasználásban a szilárd biomasszák jönnek el-
sősorban szóba úgy, mint tűzifa, fapellett , fabri-
kett , apríték vagy forgács. 

Bármelyik biomassza hőtermelőt is választ-
juk, biztos, hogy szükség lesz hozzá kéményre.

Fontos kiemelnünk, hogy az új ingatlant – az 
új energeti kai előírásoknak megfelelően – hő-
hídmentes szerkezetek és légtömör beépítés 
segítésével lesz szükséges megvalósítani. Szi-
lárdtüzelésű biomasszafűtés használata esetén 

azonban épületünk pati kamérlegen kikalkulált 
hőtechnikai és légtechnikai egyensúlyát bizto-
sító szerkezeteken átvezetjük a kéményt, lát-
szólag megbontva az energeti kai koncepciót. 
A szükséges kémény fal-, födém- és tetőátt ö-
réseinél olyan füstgázelvezető rendszert kell 
választanunk, ami az átvezetések kockázatait 
megszünteti  azzal, hogy az érintett  szerkezeti  
csomópontokon biztosítja az átvezetés légtö-
mörségi és hőhídmentességi követelményeit. 

Az új energeti kai változásoknak való megfe-
leléshez a biomasszafűtés minden komponen-
sének meg kell felelnie.  

Az első komponens a megfelelő minőségű 
biomassza tüzelőanyag alkalmazása. A hasábfa 
akkor nevezhető tűzifának, ha annak nedvesség-
tartalma nem haladja meg a 20%-ot. A sajtolással 
formázott  brikett  és a nagynyomáson préselt pel-
lett  viszont ennél kisebb nedvességtartalommal 
lesz csak megfelelő. Ha nem használunk megfe-
lelő minőségű és nedvességtartalmú tüzelőanya-
got, akkor a fűtőberendezés nem fog megfelelni 
a névleges adatainak: a teljesítmény és a hatás-
fok a névlegesnél alacsonyabb lesz, a károsanyag 
kibocsátás és a korom lerakódása, hamuképző-
dés viszont jelentősen növekedni fog.

A rendszer másik kompo-
nense a tüzelőberendezés, ami 
akkor felel meg a fenti  energe-
ti kai elvárásoknak, ha legalább 
A+-os energiacímkével ren-
delkezik, azaz hatásfoka 80% 
feletti  , és helyiséglevegőtől 
független üzemű, külső égési 
levegővel üzemel. 

A kémény a harmadik kom-
ponense a szilárd biomassza tü-
zelésű hőtermelő rendszernek. 
Ideális a kémény, ha alkalmas 
a tüzelőberendezés égéslevegő 
ellátására is, hogy biztosítsa annak a helyiség-
levegőtől független működését. A kémény szer-
kezetének légzárását a lakótér felé is biztosítani 
kell. Ennek a követelménynek csak a hátsó szellő-
zést nem igénylő kémények tudnak megfelelni. A 
lakótérrel kapcsolatban álló kémény köpenyének 
nyílásai, úgymint ti sztí tóajtó, füstcsőcsatlakozó 
megfelelő tartozékokkal légtömörré tehetők. A 
födém- vagy tetőátt örésénél mind a belső, mind 
pedig a külső fóliakészlet használatával légtö-
mörré tehetők az átt örési csomópontok. A tető- 
vagy födémátt örésnél (amelyiknél a hőszigete-
lés elhelyezkedik), fontos a szigetelés síkjában 
a kémény hőhídmentességéről is gondoskodni. 
A fenti  feladatokhoz ideális a Schiedel Absolut 
kémény rendszere, ami gyári külső + belső fólia 
szett el rendelkezik a tetőátt örés légtömörségé-
nek biztosításához. Hasonló gyári tartozék a Ter-
mo köpenytégla, amelyet a hőszigetelés síkjában 
helyezünk el, biztosítva ezen a ponton kémény 
hőhídmentességét. A Schiedel acélkémény pa-
lett ájából is válaszható többféle megoldás a fenti  
feladatokra.

A Schiedel komplett  kandalló egységet is 
tud biztosítani saját füstgázelvezető rendszerrel: 
szabadon álló Sirius, Sargas, Mimas kandalló + 

Permeter Smooth Air (LAS rendszer) acél füst-
gázelvezető rendszer vagy beépített  kandalló: 
Kingfi re kandalló család ABSOLUT 18TL kerámia 
bélésű füstgázelvezetéssel egybeépítve .

Fontos megemlíteni, hogy ha egy ilyen új in-
gatlanba tartalékkémény (is) kerül, ami nem lesz 
rendszeresen használatban, annak kiválasztá-
sában is a fő biomassza tüzeléshez alkalmazott  
koncepciót kell követni, a kéményt annak meg-
felelően kiválasztani. A hőhídmentesség elma-
radása vagy az elégtelen légtömörség a kémény 
födém- illetve tetőátt öréseinél fokozott abb koc-
kázatot jelent, mint egy üzemszerűen használt 
kémény esetében.

A megújuló energia részarányba biomassza 
tüzelést érdemes választani, mivel ott honos me-
leget biztosít a tűz élményével, illetve az egyet-
len fűtési lehetőség, amely a tüzelőanyag mellé 
nem igényel segédenergiát a működéshez.

Győrfi  Miklós - Schiedel műszaki vezető

Schiedel Kéménygyár Kft .
www.schiedel.hu

ENERGIAHATÉKONY
épületek és a fafűtés

Scheidel Sirius
kandalló egység

Schiedel ICS füstgáz-rendszer és abs termo köpenytégla
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- Családodban volt más művész, akár nem 
grafi kai vonalon?

- Kimondott an nem, viszont édesanyám 
néha szeret festegetni és mintákat rajzolgatni 
kikapcsolódásképpen. Talán innen indulhatott  a 
szikra.

- Támogatott  valaki, hogy ki tudj teljesedni? 
Volt mentorod? Családból, tanárok közül?

- Szerencsésnek érzem magam, hogy a tá-
mogatást mindenkitől megkaptam már a legele-
jétől, és biztatt ak, hogy vágjak bele komolyab-
ban is, ha valóban ezzel szeretnék foglalkozni.

Egy jó barátom, aki szintén grafi kus, sok min-
denben segített , hogy elsajátí tsak lépéseket és 
trükköket, mire fi gyeljek egyes dolgokban. Ezek 
mellett  a barátnőm, aki művészeti  szakot végzett , 
meglátásai is fontosak számomra. Mindenben 
kikérem a véleményét, mivel, ha sok időt töltesz 
egy poszteren, már nem tudod objektí ven nézni, 
így mindig jól jön egy friss nézőpont.

Az online közösségtől is sokat kaptam, ami-
ért úgyszintén nagyon hálás vagyok. Az évek so-
rán megismerkedhett em olyan személyekkel is, 
akik már évek, vagy akár évti zedek óta vannak 
a szakmában, és ellátt ak hasznos tanácsokkal, 
kriti kával, támogatással. Persze amikor egy-egy 
nagyobb rendező lájkolja, osztja meg, vagy épp 
ír megjegyzést a munkáddal kapcsolatban, az 
felbecsülhetetlen.

- Jelenleg Marosvásárhelyen élsz. Terve-
zel innét elmenni a karriered miatt  vagy a te 
szakmádban az internet már feleslegessé teszi 
a költözködést?

- Az internetnek köszönhetően szinte lé-
nyegtelen, hol tartózkodom, de ha egy jó lehe-
tőség adódna, akkor mindenképp belevágnék. 
Úgy gondolom, hogy megérne egy próbát.

- Szeretsz utazgatni, kalandozni vagy in-
kább ott honülő tí pus vagy?

- Igazából mindkett ő. Jól esik ott hon ülni és 

Azt tudom, hogy 15 éves korodban 
kezdtél el grafi kai tervezéssel, szer-
kesztéssel foglalkozni, de mikor 

ütközött  ki, hogy a vizuális megjelenítés 
tekintetében tehetségesebb vagy az átlag-
nál? Már korán, mondjuk az óvodában is, 
vagy csak jóval később?

- Már óvodás korom óta szerett em raj-
zolni, valami mindig volt, amit papírra kel-
lett  vetnem, legyenek azok szuperhősök, 
részletek valamilyen könyvből, rajzfi lm-
jelenetek, bármi. Folyton volt nálam egy 
ceruza és papír. 

Az, hogy tehetségesebb vagyok az át-
lagnál, számomra nem egy olyasmi, aminek 
tudatában lennék, vagy tényként kezelnék. 
Nem gondolom, hogy jobban teljesítenék, 
mint bárki más, aki már ebben a szakmá-
ban van talán még nálam is régebb óta. De 
igenis szeretem magamat fejleszteni, és sok 
helyről merítek ihletet. Ez egy nagyon vi-
talizáló érzés, mert nagyon szeretem, amit 
csinálok, és szerencsésnek érzem magam, 
hogy lassan is, de talán biztosan, ebben a 
szakmában kezdek elhelyezkedni.

tanulmányozni vagy olvasni valamit, rajzolgat-
ni kikapcsolódásképp vagy sétákra menni, de 
ugyanakkor nagyon szeretek kirándulni, és mi-
nél több mindennel megismerkedni. Nagyon 
szeretem a történelmet, földrajzot, és úgy ala-
kítom, hogy évente legalább egyszer elutazzak 
valamerre. 

- Engem a prózaírás során nagyon meghatá-
roznak a gyermekkori élményeim. A művésze-
tedben mennyire meghatározó a gyermekkor? 
Vagy az aktuális fi lmélményeid inspirálnak?

- Hangulat és atmoszféra az, ami magával ra-
gad engem, és inspirálja az alkotásaim. 

Ha készítek egy posztert, például a Dűnének, 
akkor inkább az érzést próbálom visszaadni, ami 
engem megfogott . Ez köszönhető Denis Villene-
nuve rendezésének, Greg Fraser operatőri mun-
kájának vagy éppen Hans Zimmer zenéjének. 
Néha egy jelenet, pillanat teljesen magába 
foglalja a fi lm élményét, ezt nagyon megindí-
tónak találom. Ezek mellett  a művészet iránti  
szeretetem is sokban formálja a munkám. 
Egyik alkotásomban, a felsoroltakkal pár-
huzamosan a késő-bizánci festő, Cimabue 
munkásságából is merített em ihletet. De 
nagyon szeretem Alphonse Mucha, Cara-
vaggio, Bruegel, Fragonard vagy éppen 
Bernini műveit, amelyekből folyton inspi-
rálódom, és újabb ötletek születnek meg.

- A plakátjaid nagyon kifejezőek, 
mert nem csak vizuálisan leti sztul-
tak, hanem jelentésük is van, gyakran 
több rétegben. Ezekből látszik, hogy 
szórakoztat, amit csinálsz, élvezed a 
munkát. Mi moti vál téged? Az alkotás 
öröme, az erkölcsi elismerés, siker, a 
pénz vagy egy kicsit mindegyik? Ezek 
általában kéz a kézben járó fogalmak.

- Elsősorban az alkotás öröme és a művé-
szet iránti  szenvedélyem, ami hajt, ugyanakkor 

EGY KÉPPEL 
H A T N I
A plakátok művészete

Bartos György interjú
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természetesen a pénz is egy faktor, mivel ebből 
keresem a kenyerem. Siker inkább abban a for-
mában, hogy a pozitív visszajelzés (akárcsak a 
kritika) egy motiváció, ami nélkül stagnálás len-
ne. Mindig van hova fejlődni, és jó érezni, tudni, 
hogy holnap is nap van, amikor tudom fejleszte-
ni a képességeim, és olyan emberekkel vagyok 
körülvéve, akiket szeretek, és támogatnak.

- Amikor egy filmstúdió kér fel az alkotásuk 
plakátjának elkészítésére, az a folyamat ho-
gyan zajlik? Megnézheted a filmet, hogy képbe 
kerülj, vagy csak adnak néhány támpontot, és 
abból kell megszülni az ütős plakátot?

- Ez változó. Mivel még nem volt szerencsém 
egy nagysikerű film plakátján dolgozni, gondo-

lok itt egy Star Wars, Bosz-
szúállok vagy bármilyen 
más hasonló kaliberű film-
re, ezért csak elmondottak 
alapján tudom, milyen egy 
ilyen projekt végkimenete-
le. De ami az én tapasztala-
taimat illeti, dolgoztam már 
művészi, kisebb és közepes 
kategóriájú, külföldi filmek 
rendezőjével, s ezek nagy-
részt kollaboratívak voltak. 

Volt olyan is, hogy megke-
restek, és arra kértek, interp-
retáljam az én stílusomban a 
filmet. Vagy volt, hogy kaptam 
egy dokumentumot, amiben 
megvoltak az elvárások, de 
ugyanakkor a végeredmény az 
én irányomat tükrözze. Arra 
is volt példa, hogy, csak pár 
képkockát kaptam a filmből,  
screenshotot vagy stillphoto-t, 
és az alapján kellett egy posztert 
alkotnom. Amikor megtekinthe-

tem a filmet, az sokban segít, mert mint emlí-
tettem, a hangulat és színvilág ismerete sokkal 
jobban megkönnyíti a munkám. 

Még olyan eset is volt, hogy egy kedvcsiná-
ló posztert kellett alkotnom, amikor még nem 
létezett semmilyen leforgatott anyag, és csak a 
rendező elmondására tudtam támaszkodni.

- Sokat egyeztetsz velük? Mennyire szólnak 
bele az általad megálmodott art koncepcióba? 
Arra akarok kilyukadni, hogy melyik a jellem-
zőbb, művészként tekintenek rád, akinek ad-
nak a géniuszára, vagy inkább egy grafikus ipa-
rosnak tartanak, akinek az a dolga, hogy az ő 
gondolataikat rajzba öntse?

- Mint említettem, ez egy kollaboratív folya-

mat, a végeredmény az általuk megrendezett 
filmet kell prezentálja. Az, hogy beleöltöm az én 
stílusomat, csak egy bónusz számomra. Dolgoz-
tam már 2-3 hónapot egy plakáton, és volt olyan 
is, hogy csak pár napot. Eddig viszont, hogy a 
kérdésedre válaszoljak, mindig úgy közelítettek 
meg, hogy tetszik a munkám, és ezt az irányt 
szeretnék látni visszaköszönni a végső plakáton.

Arra is akadt is példa, hogy teljesen szabad 
kezet kaptam, vagy hogy mikromenedzselés kö-
zepette kellett véghez vinnem a feladatom. Egyik 
sem kimondottan jobb vagy rosszabb, mint a má-
sik. Mindig jó egy irányító kéz, perspektíva, amit 
a rendező nyújt, mert nem mindig biztos, hogy 
én úgy interpretálom a látottakat, mint ő. Hiszen 
ő volt az, aki megrendezte a filmet, a zenét, szí-
nészeket, forgatókönyvet felügyelte és úgymond 
egyesítette, ezáltal több rálátással rendelkezik, 
mint én. Ebből a szempontból jobban tudhatja, mi 
az, amit ki akar emelni a plakát által. Ezzel egyidő-
ben én is véleményt nyilvánítok, és olyan elemek-
re is rámutathatok, amire ő nem gondolt épp. 
Egyensúlyozunk a két nézőpont között. De ahogy 
mondtam, mindig jól jön egy friss perspektíva, aki 
objektívebben nézi, mivel én most látom először, 
míg ő már előzőleg hónapokat töltött vele.

- Neked van kedvenc alkotásod? 
- Van, több is. Bár az az igazság, hogy mindig 

elégedetlen vagyok a munkámmal, s azon va-
gyok, hogy a következő legyen a legjobb. 

Nagyon szeretem a Last Night In Soho (Utol-
só éjszaka a Sohóban) poszterem, ami a rendező 
Edgar Wright elismerését is elnyerte, az sokat 
jelentett számomra. A Dűnének készített két 
plakátom, amely szintén felkapott lett (egyiket 
még a Chanit alakító Zendaya is látta), ugyanúgy 
a kedvenceim közé tartozik. 

Ezek mellett nagyon kedvelem: No Time To 
Die (Nincs idő meghalni) alkotásom, amit még 
a portugál Cinema City is kiállított, Wandvision 

(WandaVízió) poszterem, amit a sorozat előtt 
készítettem amolyan várakozásképpen. Ez külö-
nösen a színvilága miatt tetszik. 

Még amiket megemlítenék, azok a House 
of Gucci (A Gucci-ház), Obi-Wan Kenobi, Spi-
der-Man (Pókember), vagy a Justice League 
(Igazság Ligája) - amely a rendező Zack Snyder-
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Vendel levelet kapott . Délután vett e ki a pos-
taládájából, miután hazaért a munkából, a 
Kendeltől. Elég fárasztó napja volt. Az ud-

varon a srácokkal, Imivel és Norbival, átrendez-
ték majdnem az egész telepet. Zsibbadt testt el 
és tompa aggyal ért házának rózsával futt atott  
kapujához. Amikor meglátt a a levelet a sok szóró-
lap között , felvillanyozódott . Nagybátyja írt neki 
Peruból. Furcsállott a is a dolgot, mert csetelni 
szoktak, ha Döme bácsi nagyritkán internet köze-
lébe került. A papír alapú levelezés már rég idejét-
múlt közlési formátum. Szóval nagyon ti tokzatos 
az egész, gondolta Vendel. Egy kicsit még húzta 
az időt, hogy tovább tartson a kellemes izgalom. 
Átöltözött , megvacsorázott , majd kényelmesen el-
helyezkedett  kedvenc foteljében, és maga elé vet-
te a levelet. Megadta a módját, mintha csak egy 
különleges szivar vagy egy speciális, jó évjáratú 
borkülönlegesség lenne a mancsai között . Először 
felbontás nélkül, kívülről vett e szemügyre. Normál 
méretű, vékony boríték volt. A hosszú út során ki-
csit maszatos lett , de a perui bélyegző jól látszott  
rajta. Vendel pár pillanati g elképzelte a valószínűt-
lenül hosszú utat, amit a küldemény bejárt. Döme 
bácsi biztosan egy kisváros poros, lerobbant hi-
vatalában adhatt a fel, ahol vágni lehetett  a párás 
meleget. Cserzett  arcú, fásult postás vett e át tőle. 
Kicsit elmélázott , amikor látt a a címet – Magyaror-
szág -, de aztán pecsétet nyomott  rá. Az őserdőn 
átvezető, szerpenti nes hegyi utakon zötyögött  a 
heti  egy postagyűjtőjáratt al a fővárosig, ahol az-
tán egy Európába tartó repülőgép csomagterébe 
került. Olyan vastag vászonzsákba utazott  sok más 
levélküldeménnyel együtt , ami jól bírja a strapát. 
Ezeknek a zsákoknak van egy sajátos illata, ami 
semmihez sem hasonlítható. A vászon magába 
szívja a szállító dízelautók szagát, a papírt, a pecsé-
tek ti ntájának aromáit. Ebből a sajátos keverékből 
áll össze az eau de postazsák. Vendel szerett e ezt 
az illatot. Még bocs korában volt ilyen zsákokkal 

dolga, amikor nyári munkán kisegített  a helyi pos-
tahivatalban. Képzeletben folytatt a a levél útját. 
A repülőgép leszáll Ferihegyen, a központi  levé-
lelosztóba kerülnek a küldemények, ahol irányon-
ként csoportosítják őket. Éjszaka egy teherautó 
elviszi a csoportosításnak megfelelő vidéki nagy-
városba, ahol szintén tovább szortí rozzák a leve-
leket, most már konkrét települések szerint. Kora 
reggel az adott  körzet levélkihordójának hatalmas 
és nehéz táskájába kerülnek. A kertesházak kutyái 
által folyton űzött  postás végül a nap folyamán be-
dobja a leveleket a címzett eknek. Micsoda logiszti -
kai bravúr, bólogatott  elismerően Vendel.

dolga, amikor nyári munkán kisegített  a helyi pos-

nek is tetszett  -, mert ezekbe valami újat vitt em. 
Készített em a The Northman (Az Északi) fi lm-

nek is, társulva egy poszteres céggel, egy pla-
kátot, mely része volt egy passion project-nek 
(több grafi kus individuálisan saját stí lusra szab-
va a fi lm premierjére tervezett  egy plakátot). Ezt 
azért szerett em nagyon, mert megint egy telje-
sen tőlem eltérő stí lusban tudtam megalkotni.

Mivel nem csak fotó manipulálással, hanem 
néha 3D elemekkel, vagy digitális festéssel is 
dolgozom, ezért szeretem keverni őket, és min-
dig valami újat letenni az asztalra.

- Mik a hosszútávú terveid, hol szeretnél 
tartani mondjuk 10 év múlva?

- Szeretnék egy saját stúdiót létrehozni, ahol 
akár nagyobb kaliberű, arthouse vagy független 
fi lmek rendezőivel is dolgozhatnék.

Itt  megemlíteném ugyanakkor, hogy a posz-
tertervezés mellett  szeretek karakter konceptu-
sokat is alkotni, amolyan concept art-ot, és egy 

saját projekten is dolgozom szabadidőmben, 
amelyet még nem döntött em el, hogy képre-
gény formájában, vagy csak digitális festmények 
útján alkotnék meg és tennék közzé. 

Egy nap szeretnék dolgozni akár egy képre-
gényen is, legyen az egy exkluzív, alternatí v bo-
rító vagy bármi más. Gyermekkorom óta nagy 
rajongója vagyok a képregényeknek. 

Sok múlik a lehetőségeken és azon, hogy a 
megfelelő ember elé jusson el a munkád. Szeret-
nék olyan alkotókkal is valamilyen kontextusban 
együtt  dolgozni, akiknek a munkásságára felné-
zek, legyen az egy Denis Villeneuve, Zack Snyder, 
Robert Eggers vagy épp Paolo Sorrenti no, Edgar 
Wright, Yorgos Lanthimos, vagy Wes Anderson.

www.facebook.com/methwarddesigns
www.instagram.com/methward_designs
twitt er.com/bartosgyorgy

Írta: Áldott  István

VENDEL MESE



ban képes összevetni régi leírásokat, térképeket a 
mai földrajzi viszonyokkal. Így nagyon hosszú idő 
elteltével is beazonosíthatóak ősi, már rég átala-
kult, megváltozott  helyszínek. Hamar fel is vett e 
a kapcsolatot Tomival, aki szívesen vállalta a fel-
adatot. A térképet beszkennelték a programba, 
majd ráeresztett ék a mesterséges intelligenciát. 
Néhány óra múlva a különleges alkalmazás adott  
is két lehetséges helyszínt a jelenlegi Magyaror-
szág területén. Az egyik az Északi-középhegység 
és az Alföld határán volt, amit Vendel rögtön ki 
is zárt, mivel ott  nem volt soha római helyőrség. 
A dunántúli helyszín viszont történelmileg is le-
hetséges volt. Úgy döntött , hogy ezen a nyomon 
indul el. Kivett  egy hét szabadságot, fejébe húzta 
Indiana Jones kalapját és vonatra szállt, a ti tokza-
tos kincs vélt lelőhelye felé…

A nyüszítő, morgó aranysakál falka – mely 
éjszakai pihenő helyét akarta védeni - gyorsan 
szétrebbent, ahogy a fáklya vibráló, de erős fé-
nye bevilágított a a kis ti sztást. Vendel egyik ke-
zében - az erdőben talált, szemétként kidobott  
jutazsákból és lehullott  vastag ágból rögtönzött  
- fáklyával, másikban - az ott honról hozott  - ma-
chetével lépett  ki a sűrű bozótból. A sakálok nem 
aggasztott ák, nem tartott  tőlük. Inkább az za-
varta, hogy alaposan összekarcolta testét a sűrű 
növényzet látszólag ártalmatlan, de valójában 
nagyon is kellemetlen ága-boga. Mintha a helyi 
fl óra is védte volna a régi ti tkot, ami miatt  ide 
utazott , átkelve vad patakokon, megmászva éles 
sziklákat, legyűrve a vadont. Ruti nosan, félelem 
nélkül járt az erdőben, hiszen gyermekkorát 
alapvetően ott  töltött e. De már akkor megtanul-
ta, hogy a bozótost el kell kerülni, ha lehet. Most 
nem lehetett . Bárhogy is próbálta megközelíte-
ni a helyet, mindenütt  növényfal állta útját. Hát 
neki kellett  azon átjárót nyitnia. 

Úgy döntött , hogy az éjszakát a kis ti sztáson 
tölti , és majd hajnalhasadtakor indul tovább. Érez-

te, hogy már nagyon közel jár, de nincs értelme az 
éjszakán is erőszakot tenni. Majd világosban úgy 
is jobban tud tájékozódni. Ha a kincs eddig kibírt 
1600 évet, akkor ma este már nem szalad el. Lehe-
veredett  a földre, amit nemrég még a sakálok me-
lengett ek. Táskáját feje alá tolta, és így nézte egy 
ideig a csillagokat a mélyűr palástján. Olyan volt, 
mintha egy természetes planetáriumban foglalta 
volna el a legjobb helyet. A ti sztást elkerítő, vi-
szonylag magas bozótos, csihatag fákkal megerő-
sítve, amolyan falként szolgáltak. Kizártak minden 
zavaró fényszennyezést, hogy csak a lényegre, az 
égen átf utó tejút mesés képére fókuszálhasson a 
megfáradt vándor. Vendel csakhamar el is szende-
redett  az éteri látványtól. Még enni is elfelejtett , 
annyira kimerült. Az éjszaka megelevenedő erdő 
jellegzetes zajai pedig még mélyebbre ringatt ák 
édes álmába. Ekkor még nem sejthett e, hogy éle-
te másnap gyökeres fordulatot vesz.    
    Folytatjuk…

Na nézzük! – gondolta határozott an. – Mi uta-
zott  ennyit?!

Kipatti  ntott a svájci bicskáját, melyet évekkel 
korábban kapott  ajándékba és mindig magánál 
tartott a. Óvatosan felnyitott a vele a borítékot. A 
fehér levélpapíron egyből felismerte nagybátyja 
elnagyolt medveírását.

Kedves Vendel!
Ha ezt a levelet megkaptad, az azt je-
lenti, hogy velem történt valami végletes 
esemény. Megkértem Edmundo baráto-
mat, aki Koinonia Puerto Libre önkéntes 
postása, hogy ha két havonta nem jelent-
kezem nála, akkor ezt a levelet küldje el 
neked. Velem ne foglalkozz, tudod, hogy 
mindig pengeélen táncoltam egész éle-

temben. Valami rosszul sült el, de a 
lényeg, hogy olyan életet élhettem, 
ami kedvemre való volt, és olyan he-
lyen pihenhettem meg, ahol egész 
életemben jól éreztem magam. Em-
lékezz rám jó szívvel! Rólam ennyit! 
Ami miatt igazából elküldettem ezt 
a levelet az egy korábbi felfedezé-
sem. Kalandozásaim során talál-
tam egy ősrégi pergament. A szö-
vegét lefordítottam, értelmezését 
lentebb olvashatod. Egy elrejtett 
kincs nyomára vezet, a mellékelt 
térképpel együtt. Én akartam meg-
keresni – együtt veled -, ha egy-
szer visszatértem volna Európába. 

Erre már nem kerül sor, ezért rád bízom 
ezt a feladatot. A térképet felhasználva 
keresd meg a kincset! Minden jót Vendel, 
a mackó teremtő legyen veled!

Eddig tartott  a levél, melynek olvasása közben 
Vendel szemei bepárásodtak. Feltűnő volt, hogy 
Sir-ként írta alá, ami nem volt szokása, bár egy 
korábbi kalandja után, melyben a brit koronának 
tett  szolgálatot, jogosan viselte a címet, mivel az 
angol királynő lovaggá ütött e. Ez a fajta formali-
tás, ünnepélyesség is növelte a levél drámaiságát. 
Nagyon kedvelte Döme bácsit, akit amolyan pót-
apának tartott . Eltűnése, ami könnyen a halálát 
is jelenthett e, végtelenül elszomorított a. Jó ideig 
nem is tudott  érdemben foglalkozni a levél tartal-
mával. Hetek teltek el, mire újra elő tudta venni, 
és megpróbálta összerakni az abban foglaltakat. 
Nagybátyja nem a pergament küldte el. Az való-
színűleg már nagyon rossz állapotú lehetett , nem 
is bírta volna ki az utat. Amúgy sem tudta volna 
lefordítani. Ott  volt a lényeg egy külön papíron a 
térképmásolatt al együtt . 

Pannónia provincia utolsó római légiójának 
centuriója, menekülvén a Vandál törzsek ellenál-
hatatlan rohamai elől, sebtében elásta kincseit. A 
centurio soha nem tért vissza, de a maga módján 
pontosan feljegyezte a helyet. A pergamen apáról 
fi úra szállt, majd elveszett  a történelem viharaiban. 
Szinkronizáld a térképet a mai geológiai, földrajzi 
viszonyokkal, majd az alapján juss el a kincshez! 
Ásd ki, és élvezd annak minden hasznát! De gyors-
nak kell lenned, mert tombraiderek sokadalma is 
szemet vetett  a centurio legendás kincsére! A hely 
1600 éve rejti  a ti tkát.

Vendel széthajtott a a hevenyészett  térképet. 
Kusza vonalak, talán hegyek és egy folyó volt raj-
ta. Középen egy kereszt jelölte a kincs helyét. De 
az egész olyan elnagyoltnak tűnt, ezáltal esélyte-
lennek a hely mai beazonosítása. Gondterhelten 
vakargatt a a buksiját. Pár nap után jutott  eszébe, 
hogy az egyik volt edzőtársa az ELTE Geológiai Tan-
székén tanít. Igen, Tomi lesz a megoldás! Barátja 
korábban mesélt neki arról, hogy a tanszék ren-
delkezik egy olyan szoft verrel, ami elég jó arány-

VENDEL MESEVENDEL MESE
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Napjainkban a táplálkozással kapcsolatos 
írások reneszánszukat élik. A szülőknek 
az ellentétes információk közti  kiigazo-

dás, a gyermekeknek pedig a számos csábítás-
sal szembeni ellenállás okoz nehézséget. Jelen 
írással hasznos támpontokat szeretnék adni a 
szülőknek, melyekkel a gyermekeik táplálkozási 
szokásain is változtathatnak, megalapozva ezzel 
felnőtt kori egészségüket is.

A gyermekkori táplálkozás szerepe
A hazai felnőtt ek egészségügyi állapotát vizsgál-
va megállapíthatjuk, hogy az európai nemzetek 
közül kiemelkedően rossz helyen áll a magyar 
felnőtt  lakosság. Az egészségben eltöltött  életé-
vek száma 61,1 (KSH, 2020), ami jelentősen ke-
vesebb, mint az átlagosan várható életkor 74,1 
(KSH, 2021). A stati szti kákra támaszkodva kije-
lenthetjük, hogy egy magyar ember átlagosan 
13 évet tölt el valamilyen betegség(ek)ben. A 
felnőtt kori egészséget többek között  a gyermek-
kori helyes táplálkozással lehet megalapozni, így 
érdemes erre már egészen a hozzátáplálástól 
kezdve odafi gyelni.

A kisgyermekkortól kezdődő változatos ét-
rend, a gyermekek minél többféle élelmiszerrel 
való megismertetése jelentős mértékben csök-
kenti  a későbbi egyhangú étrend, illetve az ebből 
fakadó rendellenességek kialakulásának kockáza-
tát. Az általános magyar étrend, melyet nevezhe-
tünk cukor- és lisztalapú étrendnek (sok kenyér 
és (pék)sütemény), rendkívül egysíkú bélfl órát 

alapoz meg, melyet a későbbiekben gyenge im-
munfunkció (növeli a betegségekre való hajlam 
kockázatát) követ, valamint az emésztőrendsze-
ri panaszok (emésztési és felszívódási zavarok) 
megjelenésének kockázatát is nagyban növeli. 
Mindezen túl a magyarok általános étrendje szá-
mos fontos tápanyagot is mellőz, vagy csak ala-
csony mennyiségben tartalmaz. A megfelelő táp-
láltsági állapot fenntartásához ugyanis nemcsak 
mennyiségre, hanem minőségre is szükség van.

Mitől lesz értékes egy élelmiszer?
Az élelmiszer – mint defi níció – csak az étke-
zésre alkalmas élelmiszerek gyűjtőfogalma. Az 
egészséges táplálkozási platf orm kialakításához 
az élelmiszerekben rejlő tápanyagok feltérké-
pezésére is szükség van. Minél több tápanyagot 
tartalmaz egy élelmiszer, és minél nagyobb kon-
centrációban, annál értékesebb. Ezt tápanyag-
sűrűségnek nevezzük. Azok az élelmiszerek tar-
toznak ebbe a kategóriába, melyek a viszonylag 
alacsony kalóriatartalmuk mellett  is tápanyag-
ban gazdagok, azaz „értékes” élelmiszerek, tehát 
kis mennyiségben is sokféle tápanyagot tartal-
maznak kiemelkedő koncentrációban.

Ha a boltban az élelmiszerek címkéjét must-
rálod, magad is felfedezheted a termékek közti  
különbségeket ebből a szempontból. Egy nem 
feltétlenül jó, de mégis közérthető példán ke-
resztül megközelítve: két csomag kenyér között  
próbálsz dönteni a boltban. Egy szeletben körül-
belül 80 kalória található, de elenyésző a vitamin 
és ásványi anyag tartalma. Ez alapján sejthető, 
hogy a kenyér „üres” kalóriákat tartalmaz. Nagy 
mennyiség elfogyasztásával sok kalóriát viszel 
be a szervezetedbe, de ezzel párhuzamosan 
hasznos tápanyagból annál kevesebbet. Tehát 
egyik sem lesz jó megoldás.

A tápanyagsűrűség szempontjából (ami táp-
lálkozásbiológiai szempont is) a kalóriák – mak-

ronutriensek: fehérjék, szénhidrátok, zsírok – el-
fogyasztásán túl mindezek összetett ségét is (pl: 
biztonságos/rezisztens keményítők, aminosav-
komplex, zsírsavprofi l), illetve a mikronutriensek 
(vitaminok, ásványi anyagok és nyomelemek) 
jelenlétét is érdemes szem előtt  tartani.

Milyen élelmiszereket válasszunk?
A globális táplálkozási ajánlásokban a gabona-
félék és a gyümölcsök jelentős mennyiségben 
szerepelnek. Az élelmiszerek tápanyagsűrűség 
szempontjából történő rangsorolásában (Dr. 
Lalonde-skála) viszont pont ezek az élelmiszer-
csoportok állnak az utolsó két helyen. Az első 
helyen a belsőségek szerepelnek – többek között  
a máj – a dobogó második helyén pedig a fűsze-
rek és fűszernövények állnak. A halak és tengeri 
herkentyűk, a vörös- és vadhúsok, illetve a zöld-
ségek is kiemelkedő helyet foglalnak el.
A májjal, illetve a tengeri élőlényekkel kapcsolat-
ban számos elrett entő információ kering a köztu-
datban (máj – méreganyagok, halak – nehézfém-
tartalom). Ezek egyrészt némileg alaptalan vádak, 
másrészt, ha a táplálkozásbiológia szempontjából 
közelítjük meg ezt az állítást, a rendkívül magas 
tápanyagkoncentráció mellett  a vélt/esetleges 
károsanyagtartalom elenyészővé válik.

A termőföldről az asztalra
Az alapanyagok beszerzésénél az eddigieken kí-
vül a zöldségeknél (és gyümölcsöknél) érdemes 
figyelni a szezonalitásra, mivel az idénynövé-
nyek tápanyagtartalma jelentősen magasabb 
a szezonon kívül termesztett változatoknál. Az 
idényjelleg figyelembevételén túl első sorban a 
hazai termékek választására koncentráljunk. A 
zöldségek utaztatása és tárolása közben jelen-
tős tápanyagcsökkenés következik be a termé-
kekben, melybe beletartozik az otthoni tárolás, 

GYERMEKEINK TÁPLÁLÁSA
– Amit eszünk, azzá leszünk

 

ÉTELKATEGÓRIA TÁPANYAG-SŰRŰSÉGI
PONTSZÁM

A szerzőről:
Szabó Dániel 
Táplálkozástudományi 
MSc

A Semmelweis Egyete-
men Sportt udományi 
karán szerzett  először 
testnevelő tanár dip-
lomát, majd elvégezte 
az Egészségtudományi 
karán a táplálkozástudo-
mányi mesterszakot.

ÉLETMÓD ÉLETMÓD
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idénynövények www.tudatosvasarlo.hu/idenynovenyek 
Fogyassz minél több idénynövényt! 
Minél közelebbrôl származik, annál egészségesebb, annál kisebb a környezeti terhe, ráadásul a helyi gazdákat támogatod. PAELLA

Hozzávalók 6 személyre
1,3 liter csirke alaplé
csipetnyi sáfrány
1 egész csirke, részeire szedve 
3 ek. olívaolaj
2 vöröshagyma, fi nomra vágva
2 gerezd fokhagyma, vékonyan felszeletelve
3 db paradicsom
1 tk. fűszerpaprika
1/4 tk. füstölt paprika
350 g kerekszemű rizs
450 g tenger gyümölcsei 
fi nomra vágott  petrezselyem 
citrom

Az alaplét felmelegítjük, hozzáadjuk a sáfrányt, 
és félrehúzva állni hagyjuk, hadd adja ki a színét. 
A feldarabolt csirkét az olívaolajon bőrrel lefelé 
aranybarnára pirítjuk, megsózzuk. Kivesszük egy 
tányérra, majd a fennmaradó zsiradékban üveges-
re pároljuk a hagymát. Az utolsó percben hozzá-
adjuk a fokhagymát is. Közben a paradicsomokat 
félbevágjuk, a vágott  felénél kezdve nagy lyukú 
reszelőn lereszeljük, a végén a kezünkben maradó 
héjat eldobjuk. Hozzáadjuk az enyhén pirult hagy-
mákhoz, a lángot feljebb tekerjük. Ez a sofrito, a 
spanyolok ragu alapja. Addig forraljuk gyakran 
kevergetve, amíg egy krémes, sűrű, piros pasztát 
nem kapunk. Bőrrel felfelé beletesszük a csirkéket, 
és felöntjük a sáfrányos alaplével. Megszórjuk a 
fűszerpaprikákkal, és 35-40 percig főzzük. Ezután 
beleszórjuk a rizst, alacsony tűzön 8 percig főzzük, 
majd nagy lángon újabb 8 percig, ekkor adjuk hoz-
zá a tenger gyümölcseit. Ezután ismét takarékra 
vesszük, és még 8 percig főzzük. Ebben az utolsó 
szakaszban, ha jól dolgoztunk, vékony pörzsréteg 

keletkezik a rizs alján, ez a paella egyik különleges-
sége, a soccarat. Fontos, hogy végig fedő nélkül 
főzzük, az edényünk kellően széles legyen, hogy 
kényelmesen el tudjon benne terpeszkedni a rizs 
és az első 8 perc elteltével ne kevergessük. 5 per-
cig pihenni hagyjuk, ezalatt  a maradék folyadékot 
is magába szívja a rizs. Petrezselyemmel, citrom 
gerezdekkel tálaljuk.

illetve az alkalmazott konyhatechnológia is. Az 
élelmiszer minél gyorsabban és minél kevésbé 
feldolgozott állapotban kerül a termőföldről az 
asztalra, annál magasabb marad a tápanyag-
tartalma.

Ebből kiindulva az sem mindegy, hogy a ga-
bonát főtt , vagy pedig kenyér formájában, illet-
ve a burgonyát héjában főtt  burgonya, avagy bő 
olajban sült formájában fogyasztjuk. Minden 
esetben törekedjünk az élelmiszerek természet-
ben megtalálható legközelebbi állapotban tör-
ténő fogyasztásához.

Ideális napi menü

Reggeli
• kovászos kenyér, vaj, érlelt sonka/sajt, vegyes 

saláta (madársaláta, ruccola, endívia)
• gyümölcs smoothie (bogyós gyümölcsökből)

Ebéd
• húsleves (tészta nélkül)
• rakott  zöldbab

Uzsonna
• egy marék dió
• pár kocka étcsokoládé

Vacsora
• resztelt máj, héjában főtt  burgonya, petrezse-

lyem, fermentált zöldség, VAGY
• tojásos rizs, párolt zöldségek (brokkoli, karfi ol, 

répa), VAGY
• grillezett  fogasfi lé, tepsis édesburgonya

Szabó Dániel

Forrás:
Táplálkozás-Beállítás™ 
Szakácskönyv III.
Ételöröm/Életöröm – 
Nutri-Funkcionális receptek
(Van Noortwijk Laurien – 
Sándor Lőrinc)

RECEPTÉLETMÓD
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Bár a közel nulla energia igényt előíró 
követelmény rendszer életbe léptetése to-
vábbi két évet, 2024. július 1-re csúszik, to-

vábbra is fontos a követelmény szint teljesítése, 
már csak a jelentős energiaáremelke dések kom-
penzálása miatt is. Tehát érdemes alapul venni a 
7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 6. mellékletében 
meghatározott közel nulla energiaigényű épületek 
köve telményszintje kapcsán meg határozott érté-
keket, mely alapján az épület energiafel használása 
81-100 kWh/m2 évente, amiben a megújuló ener-
gia részaránya minimum 25 százalék. A Zöld Ott-
hon Program (ZOP) a legalább BB energetikai 
besorolású, és legfeljebb 90 kWh/m2/évprimer 
energiaigényű új lakóingatlanokra terjedt ki.

2022-től nincs változás az épülethatároló szer-

kezet követelményértékeiben, így a 2018-ban 
szigorodott hőátbocsátási tényező követelmény 
marad idén is (U=0,24 W/m2K). A hőátbo csátási 
tényezőből tudhatjuk meg, hogy egy adott 
szerke zeten keresztül mennyi hő áramlik át.

Az Ytong pórusbeton ma már a „fehér tégla” szi-
nonima kifejezéseként szerepel. Természeténél 
fogva kiváló hőszigetelő, mert millió apró pórus-
ba zárt levegőt tartalmaz, így az Ytong Lambda 
termékek nem igényelnek kiegészítő hőszigete-
lést sem. Emellett optimális nyomószilárdságú, 
A1-es tűzvédelmi osztályba sorolt, nem éghető 
minőségi falazóanyag.

A Xella vállalat elhivatott az ESG-személet mel-
lett, a CO2 kibocsájtás csökkentése, az egészsé-

ges lakóklíma és a hosszú távú fenntarthatóság 
éllovasa. A cég által gyártott és forgalmazott épí-
tőanyagok egyedüliként rendelkeznek a „Kör-
nyezetbarát Védjegy” tanúsítvánnyal, melyben a 
hazai független intézet szavatolja, hogy a termé-
kek megfelelnek a meghatározott környezetvé-
delmi követelményeknek, a kitermelt alapanya-
gok, az alacsony energiaigényű, hulladékmentes 
előállítás, a kész épület energiahatékonysága 
tekintetében. Számos érv szól az Ytong mellett, 
hiszen a Lambda falazóelemek alkalmazásával 
egyrétegű, alacsony energiaigényű családi há-
zak valósíthatók meg kiegészítő hőszigetelés 
nélkül, ami ezekben az alapanyag- és munkaerő-
hiányos időkben roppant nagy előny.

Az Ytong Lambda 37,5 cm termék hasz-
nálatával a követelményekhez képest is 
magasabb hőszigetelő képességű falakat  
(U=0,22 W/m2K) építünk úgy, hogy eközben 
nem generálunk - esetleg nem átgondolt kie-
gészítő hőszigetelés beépítésével - páratech-
nikai problémákat sem. A vállalat fontos stra-
tégiai jellemzője, hogy folyamatosan felméri 
az aktuális piaci igényeket, és ennek megfe-
lelően reagál. Innovációs termékfejlesztés és 
gyártásoptimalizálás eredményeként kibővült 
az Ytong Lambda termékek szortimentje egy  
45 cm elemvastagsággal. Az Ytong Lambda 
45 cm egyrétegű energiahatékony falszerke-
zet növeli a beruházás értékét, hisz már idén 
megfelel a jövő évre tervezett szigorodó ener-
getikai előírásoknak (U=0,19 W/m2K). Az Ytong 
Lambda 50 cm széles elemeivel már passzívhá-
zak mutatóihoz közelítő (U=0,16 W/m2K) hőszi-
getelő képességű falazatok építhetők egyetlen 
munkafolyamattal, ami ebben a munkaerőhi-
ányos időben igen hasznos. Így, az innovatív 
termék alkalmazása hosszútávon fenntartható 
és értékálló befektetést biztosít.

ÉPÍTSEN CSALÁDI HÁZAT
KÖRNYEZETTUDATOSAN!  Termék megnevezése U érték

 Ytong Lambda 37,5 cm U=0,22 W/m2K
 Ytong Lambda 45 cm U=0,19 W/m2K
 Ytong Lambda 50 cm U=0,16 W/m2K

Xella Magyarország Kft.

Tudjon meg többet:
www.xella.hu/hu_HU/Ytong-marka-oldal
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Elkerülhetetlenül közeleg a tél, a nappalok 
rövidebbé válnak, hosszabbak a sötétben 
töltött időszakok. Ilyenkor az emberek 

egyre inkább vágynak a fényre, a puha, meleg 
textilek ölelésére, a pattogó tűz látványára, a 
meghitt hangulatra.

Az év utolsó hónapjának végén, az igazi tél be-
köszöntekor készülünk a kereszténység második 
legnagyobb ünnepére, a karácsonyra. A lakásde-
korációk hagyománya akkor alakult ki a reformáció 
idején, amikor az emberek a Bibliát már otthon is 
forgatták, és a vallásos ünnepeket, szertartásokat 
elkezdték családi körben is ünnepelni, így a temp-
lomi liturgia beköltözött a hívők otthonába. Addig 
leginkább a közösségi helyszíneket díszítették, de 
vágytak arra, hogy ez a hangulat betöltse a csalá-
di fészkeket is. A vallási ünnep aztán kiegészült az 
ajándékozással, jellegzetes karácsonyi ételekkel, 
játékos vagy megható hagyományokkal.
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Karácsonyfát először az evangélikusok állí-
tottak a 18. században, Németországban. A 19. 
századra előbb Ausztriában, majd egész Európá-
ban elterjedt a szokás. A kivándorlókkal pedig az 
Újvilágban is meghonosodott. A karácsonyfákat 
kezdetben édességekkel és gyümölcsökkel dí-
szítették fel, később megjelentek az üvegdíszek 
és az otthon készített dekorációk. A karácsony 
megünneplése egyre inkább kezdett szokássá 
válni a nem vallásos családok körében is, a sze-
retet, a béke ünnepeként, a vallásos keresztényi 
rítusok egy részét átvéve.

A karácsonyi ünnepkör az adventi időszakkal 
veszi kezdetét. Ekkor jelennek meg a lakóterek-
ben, ablakokban a különböző fénylő, világító, 
gömbökkel, manókkal, havas házikókkal, tobo-
zokkal, fenyőágakkal díszített dekorációk. 

Az adventi koszorút először Németországban 
készítette egy evangélikus lelkész, a neveltjei szá-
mára. Eredetileg huszonnégy gyertyával készült. 
A hangulatos dekorációs elem mára általában a 
karácsonyfa díszeinek színével harmonizáló, sza-
lagokkal, és a legváltozatosabb terményekkel, 
gyöngyökkel vagy tollakkal, kis angyalkákkal, 
manókkal, csengőcskékkel egészült ki, és a gyer-
tyák száma is négyre csökkent. A gyertyák sem 
csak liturgikus színekben vásárolhatók, hanem a 
szivárvány minden színében pompáznak.

Az ünnepi égősorok fejlődésével világítással is 
kombinálható asztali vagy meghitt sarkokba tehe-
tő kompozíciókkal szépítik a lakásokat. Ilyenek le-
hetnek akár üvegtálakba, kaspókba, vázákba öm-
lesztett, vagy precízen halmozott, színes, fényes, 
különböző méretű gömbök és egyéb üvegdíszek.

Meg kell említeni a szintén népszerű adventi 
naptárakat. Elkészítésükben szintén csak a fantá-
ziánk szabhat határt. Az ablakocskák mögött bib-
liai idézetek, vagy a fiókocskákban kis ajándékok 

lapulnak a gyerekek nagy örömére. De nem csak 
egyszerű formájú naptárak, hanem vicces, vagy 
kedves csomagocskák is készülhetnek.

A karácsony egyik legkedveltebb figurája a 
diótörő, amiről a legtöbbünknek Csajkovszkij, 
E.T.A. Hoffmann meséje alapján komponált ba- 
lettje jut eszébe. Azonban a diótörő figurák törté-
nete messzebbre nyúlik.

Eredetük egészen a 17. századig nyúlik vissza, 
amikor elterjedt háztartási kellék volt Német-
országban. Ám funkciójuk nem merült ki ennyi-
ben, a diótörő figurák a folklór részét is képez-
ték, mágikus erejű tárgyaknak tartották őket. 
Úgy gondolták, hogy elűzik a rossz szellemeket, 
szerencsét hoznak, így a család védelmezőjének 
tartották őket. A diótörő figurákat ajándékba is 
szívesen adták, így karácsonyra is gyakran került 
a fa alá, vagy az ágakra díszként.

A diótörő figurák Európában a 19. században 
terjedtek el. A diótörők atyjának nevezett Fried-
rich Wilhelm Füchtner 1872-ben kezdte meg a 
ma is ismert dizájnnal a figurák gyártását.

A második világháborút követően Ameriká-
ban is elterjedtek, mivel a Németországban állo-
másozó amerikai katonák, hazatérve a szolgálat-
ból, szuvenírként vitték magukkal.

Karácsonyi kellék a hógömb is, amelyről 
nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy szintén 
Európában kezdték el készíteni. Az eredeti hó-
gömb-manufaktúrát és a múzeumot Bécsben, a 
Schumanngassen ma is megnézhetjük.

Az ünnep nem tökéletes a dekorációhoz illő tex- 
tilek, valamint a ragyogó világítás nélkül. Sokan a 
terítők, asztalfutók mellé párnahuzatokat, dekor-
függönyöket, bútorhuzatokat is készíttetnek erre 
az alkalomra. 

Népszerűek a székek, támlájukat is beborí-
tó, ünnepélyes „ruhái”, amik a legegyszerűbb 
bútordarabokból is igazi fényűzést idéző lát-

ványt varázsolnak.
A világítást a gyertyák és mécsesek mellett 

csodaszép kis ledes fényfüzérek szolgáltatják, 
amelyek nem csak a lakásban, de a kertben, az 
örökzöldeken, a házak homlokzatán is fokozzák 
az ünnep hangulatát.

És természetesen, nem utolsósorban, a kará-
csonyfa. 

Ismét reneszánszát élik a gyönyörű, kézzel 
festett üvegdíszek. Szerencsére Magyarorszá-
gon is létezik olyan kis üvegfúvó műhely, ahol 
csodaszép darabokat vásárolhatunk.

A fára kerülő dekoráció lehet vegyes vagy 
egyszínű, de akár tematikus is. 

Idén karácsonykor a legtrendibb színek az 
éjkék, a kamélia, a korall, a rózsaszín, a halvány 
menta, a világoskék, a zöldes árnyalatú lime és 
a fenyőzöld, karácsonypiros, szikrázó arany, vad-
virág és fagyos akác, valamint a barna árnyalatú 
föld színek lesznek.

2022-ben az új stílusok és színek kompozíciói 
határozzák meg a trendet a hagyományossá vált 
formák mellett. 

A klasszikus karácsony:
A melegség, a biztonság és a nyugalom érzése 
tükröződik a piros, zöld, arany és ezüst színek 
különböző kombinációiban.
A hagyományos motívumok és a régi stílusú 
díszek teszik teljessé az ünnep hangulatát. 
Különleges a sötétpiros és a sötét fenyő-
zöld színű gömb, ami modern, de mégis 
klasszikus karácsonyi hangulatot sugároz. 
Gyönyörű párosítás ehhez a színeiben is 
hasonló lakástextil kiegészítők.

Lágy pasztell:
A színes habcukorkarikák formáját és színeit 
idéző díszek, a cukorbotok és a különböző süti, 

A szerzőről:
Kegye Kriszti 
Kri – Design 
Belsőépítészet, 
lakberendezés, 
bútortervezés, styling 

Székesfehérvár, 
Budapest 
Tel: +36 20 483 4884 
• info@kri-design.hu 
• www.kri-design.hu 

csodaszép 
téli ünnepünk 
dekorációs 
trendjei
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60. születésnapom alkalmából…

Kollégám biztatására fogtam bele, hogy írok 
magazinunk őszi számába egy visszaemléke-
zést az elmúlt 60 évről. Nem nehéz kitalálni, 

szeptemberben lettem 60 éves. 
Nehéz magamról írni, mert már nem szeretek 

előtérben lenni, ez is az elmúlt néhány év-évtized 
fontos változása bennem.

Végül rászántam magam, mégiscsak fontos 
része az életemnek a Kendel és a Kendel Közös-
ség. Magánemberként vagy cégvezetőként írjak? 
Ma már tudom, hogy nincs kétféle ember.

Csak egy. Egész.

Íme!
Baráti, családi beszélgetésekben gyakran mesé-
lek gyerekkoromról, azokról az évekről, amelyek 
meghatározták egész életemet és felfogásomat. 
Falun éltünk. Édesanyám védőnő, édesapám busz- 
sofőr, tehát nem a klasszikus falusi, paraszti éle-
tet éltük. Ráadásul mindez egy összkomfortos, 
fürdőszobás szolgálati lakásban, Lovásziban tör-
tént. A nyári szüneteket, csaknem teljes egészé-
ben, nagyszüleimnél töltöttük, itt aztán minden 
paraszti munka sűrűjéből kijutott. 6-8 évesen te-
henet őrizni, hajnalban kelni, szénát takarni, be-
hordani a pajtába tehenes szekérrel, kukoricát ka-
pálni. Nagyon nem szerettük csinálni, de muszáj 
volt. Nagyapám nagy szeretettel, de keményen 
mondta: „kisunokám, csak akkor ülj asztalhoz, ha 
már megdolgoztál érte”…
Bátyám, aki nagyon rossz gyerek volt (ma úgy 
mondjuk: eleven), mindenbe belevitt engem. 
Iskola után rengeteget csavarogtunk, jártuk a 
szőlőhegyet, dézsmáltuk a gyümölcstermést, 
csúzlival vadásztuk a madarakat és a macskákat. 
Bandáztunk, és harcoltunk az ellenséggel.

Nagyon szépnek látom ezt az első 
12 évet, rengeteg dolgot merítettem 
ebből az időszakból!

Aztán jött Nagykanizsa. Városi 
környezet, városi emberek, de még 
mindenki köszönt egymásnak az ut-
cán. Nagy barátság alakult Luluval, 
aki azért nem röstellt fetrengve ne-
vetni, amikor először gumis glott-
gatyában mentem a strandra. Az 
első szerelem is ide kötődik, büszkén 
mondhatom, hogy csak Lulunak és 
nekem volt osztálytársunk a barát-
nőnk, a többi nagymenő csaj mind 
gimnazistákkal járt.

Kanizsa hamar „átmeneti” lak-
hely lett, hiszen két év után meg-
kezdődött a szakközépiskola Zala-
egerszegen. Kollégium, új barát, új 
szerelem, zajlott a kamasz-középis-
kolás élet. Mint mindig, én voltam az 
osztály tréfamestere. A legdrámaibb 
pillanatokat is képes voltam elviccelni.

A főiskola előtt a sereg következett, még 18 
sem voltam, amikor bevonultam. Nagyon izgal-
mas volt együtt élni a társadalom különböző ré-
tegeiből érkezett társakkal. Mi voltunk a táposok, 
és persze egyben csókosok, hogy nekünk volt 
lehetőségünk továbbtanulni. Az fel sem merült 
bennük, hogy ezért esetleg tettünk is.

Pécs, a város, a főiskola, a felnőtté válás folya-
mata, laza szövetbe ágyazva, de mégis komolyan 
véve, felelősséggel, de felhőtlenül. Rengeteg buli, 
ugyanakkor komoly szakmai munka és tanulás.

Természetesen új barátok, akikkel a mai napig 
tartjuk a kapcsolatot. Lixi barátommal annyira kö-

muffin alakú tárgyak jellemzik ezt a stílust, mely-
ben a selyemcukor világoskékje, halvány rózsa-
színje, mentazöldje keveredik. Az otthonaikban 

is a pasztell eleganciát kedvelők biztosan szí-
vesen merítenek ebből ihletet.

Erdei karácsony:
A nyugodt erdei hangulat ihlette, meleget 
sugárzó barna tónusok és a buja zöld színek 
az erdők pozitív kisugárzását hozzák el ott-

honunkba. Moha, zuzmó, valamint különbö-
ző zöld árnyalatú növények találhatók a de-

korációban. Az erdőben élő állatok karácsonyi 
figurái díszítik az ajtó– és asztaldíszeket. Finom 
arany kiegészítőkkel és puha, fehér fényekkel 
még szebben kiemelhetők a természetes anya-
gok és színek együttese. Lakáskiegészítőként a 
kötött, a bolyhos anyagú textilekkel készült pár-
nák, plédek és huzatok szépen mutatnak.

Természetes anyagok:
A barna földszínek fekete és gyapjúfehér, arany 
színnel kiegészítve szép, letisztult képet mu-
tatnak. A díszek szárított, bolyhos növényekkel 
kombinálva igen különleges dekorációs lehető-
séget adnak. A skandináv lakberendezési stílus 
szép kiegészítője is lehet.

Karácsony luxus kivitelben:
A csillogást kedvelők biztosan örülni fognak en-
nek a trendnek, amelyben a fényes fekete és 
arany díszeket idén az éjkék színek egészítik ki. 
A játékos karácsonyi figurák is ezekben a csoda-
szép színekben pompáznak.

Havas, jeges színek:
A téli, havas természet színeit használja. A hó 
kristályos fehér csillogását, a jég hideg kékjét, a 
gyöngyház, az ezüst és a világos kékeszöld szé-
pen egészíti ki.

Romantikus karácsony
Évek óta népszerűek a púder színű karácsony-
fadíszek. Az érzéki rózsaszín szépen társítható a 
barackvirág színű kamélia gömbökkel és a vadvi-
rágos, mályvaszínű, finom gyöngyház és ezüstfe-
hér kiegészítőkkel. 

Amerikai karácsonyi stílus
A tengerentúlon már évtizedek óta nagy jelen-
tőséggel bír a karácsonyi időszak. Az emberek 
nagyszabású dekorációkkal és karácsonyi világí-
tással próbálják felülmúlni a szomszédot. Valósá-
gos karácsonyi versengés alakult ki. Európában is 
megnőtt az igény ezekre a fénylő, sokszor moz-
gó, de mindenképpen nagyszabású termékekre. 
Évek óta hódít az amerikai stílus, köszönhetően 
a sok témába vágó filmnek is!

A nagyméretű világító táblák, a kültéri fény-
füzérek mellett a hagyományos piros-fehér-zöld 
árnyalatokban pompázó kiegészítők megannyi 
lehetőséget adnak a látványos és trendi amerikai 
karácsonyi dekorációhoz.

Házi készítésű karácsonyi díszek
Soha nem megy ki a divatból a saját készítésű 
karácsonyi dekoráció. Különös jelentősége, hogy 
készítője a szeretetét is beleteszi ezekbe az alko-
tásokba, illetve ez egy nagyon kellemes családi 
program lehet, gyerekekkel, unokákkal. 

Főként a háztartásban, a kertben található 
szárított termények, karácsonyi fűszerek, na-
rancs, vagy más gyümölcsök szolgálnak alapul. 
Sokak számára ez már az ősz első felétől való 
gyűjtögetéssel kezdődik, de az egyre szaporodó 
kreatív kellékek üzleteiben sok kiegészítőt meg is 
vásárolhatunk. 

Mindegy, hogy ki melyik stílust részesíti előnybe, 
a karácsonyi ünnepeket mindig varázslatossá, 
meghitté szeretnénk tenni! 

VISSZAEMLÉKEZÉS
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tődünk egymáshoz, hogy a falunkba költözött, igaz 
egyelőre csak „hétvégiként”.

Itt ismerkedtünk meg első feleségemmel, és a 
főiskolát követően kezdtük meg önálló, közös életün-
ket. Az önálló élet nagy felelősséggel járt, de tudtuk 
kezelni. Sok mindenbe belefogtunk, hogy megteremt-
sük a normális élet feltételeit. Laktunk rokonoknál, 
munkásszállón, aztán saját házat építettünk Dinnyé-

sen, akkor még kalákában.
Elindítottuk azokat a vállalkozásokat, ame-

lyek ma is működnek, és megélhetésünket biz-
tosítják.

A vállalkozás lendülete elsodort akkori 
családomtól. Újrakezdés már Bakonykútiban. 
Hinni abban, hogy a mindennapos robotból 
ki lehet szakadni, és egyszerűen élni. Ez akkor 

nem sikerült. Második házasságom is felbom-
lott, én úgy látom, hiányoztak az alapok.

A vállalkozásaim is rengeteg nehézséggel küz-
döttek, de mégis talpon maradtak. Talán mert azok-
ba több energiát fektettem, mint a saját életembe.

2007 tavaszán útkeresés a Kilimandzsárón, itt 
volt első személyes találkozásom Istennel, amit fizi-
kai értelemben is át tudtam élni. Az útkeresés sike-
res volt, rám talált a szerelem ismét.

2008-ban az induló válság új kihívásokat jelentett. 
Újra kellett építeni mindkét céget, ehhez már felesé-
gemmel együtt fogtunk hozzá. A sikeres újrakezdés 
után nagy mérföldkőhöz érkezett vállalkozásunk. 
2016-ban megkezdtük új cégközpontunk tervezését, 
és 2019 év végén birtokba is vettük. A jövő elérkezett, 
már csak élni kell a lehetőségeinkkel.

Suhantak az események, Kuti újra élettel telt 
meg. Immár öt gyermekemmel együtt töltöttük a 
hétvégéket és a közös nyaralásokat, ünnepeket.

Kuti erős bázis lett. Idén 25 éve élek itt. Minden 
gyerekem az otthonának tekinti, függetlenül attól, 
hogy a nagyok már önálló életet élnek. Öt család 
kötött szoros barátságot, de szívesen fogadunk be 
új csatlakozókat.

Hát itt tartok most. 2022-ben.

A SZERETETRŐL
Nagy ajándék, hogy szeretem az embereket. 
Olyan békével tudok rájuk gondolni, még akkor 
is, ha gyakran indulatosan reagálok megnyilvá-
nulásaikra. Nehezen viselem az értetlenséget, a 
gonoszságot, a kapzsiságot, a lustaságot. Ezekkel 
szembesülni, mindig kihoz a sodromból.

Nagyon igyekszem, hogy ezeket az érzéseket 
a szeretet tükrében lássam, elfogadjam, hogy 
nem vagyunk egyformák, hogy mindenki a saját 
útját járja, és éppen más szakaszában van felisme-
réseinek, vagy még nem is ébredezik.

Arra is rájöttem az elmúlt csaknem két évti-
zedben, hogy a szeretet nem a szerelem enyhü-
lése, megfakulása, hanem egy sokkal magasabb 
minőségű létállapot.

A szeretet az élet alapja, én csak ezzel a lét- 
állapottal tudok működni. Minden derűlátásom 
ellenére úgy érzem, nehéz időket élünk, nagyon 
komoly változások előtt állunk.

Ezt csak a szeretet burkában tudjuk átvészelni 
és embernek maradni.

A CSALÁDOMRÓL
Szüleim nagy szeretetben, praktikusan, szűk-
szavúan neveltek bennünket. Nagy rokonsá-
gunkkal rendszeresen találkoztunk. Nagyszü-
leim, nagynénik, nagybácsik, unokatestvérek, 
mind-mind fontos szerepet játszottak az éle-
temben. Innen visszatekintve még inkább fel-
értékelődik a nagy család ölelése. Legkisebb 
gyerekként a család kedvence voltam, amit 
gyakran ki is használtam. 

Bátyámmal a zsiványság volt a fő téma, persze 
csak gyerekkorban. Nővéremmel különleges kap-
csolatban voltunk és vagyunk ma is.

Első házasságomból született Máté, a máso-
dikból Gizi és Johanna, a mostaniból Benedek 
és Dorottya. Feleségemnek, Nórának sokat kö-
szönhetek abban a tekintetben is, hogy mind az 
öt gyerekem a család része. Nagyon jó érzés, ha 

együtt van az egész család, és ezt elég gyakran si-
kerül is átélnünk.

A három házassággal sok rokon érkezett a fele-
ségek oldaláról is, akikkel úgy érzem jó kapcsolat-
ban voltam, és ezek nagy része meg is maradt.

Zsuzsi mami és Tamás papa a mindennapi éle-
tünk részei, hiszen gyerekeink gondozásában nagy 
szeretettel vesznek részt.

Bátran mondhatom, hogy ma már a legfonto-
sabbnak tartom a családomat. Ezzel együtt már 
nagyon hamar tapasztaltam, hogy a gyerekeim, 
és persze mások is, teljesen önálló lények. Nekünk 
szülőknek az a feladatunk, hogy kereteket biztosít-
sunk nekik a lehető legnagyobb önállóság megadá-
sa mellett. Sokszor nehéz, jellemzően nem is szo-
kott sikerülni, hogy ne én mondjak meg mindent, 
de nagyon igyekszem, hogy érezzék a szeretetem 
mellett a végtelen tiszteletemet is.

Csendes pillanatokban, nap, mint nap felidé-
zem arcukat, és hálát adok Istennek, hogy közös 
lehet az életünk. 

Pár hete tartottuk a születésnapomat, ahol a csa-
lád és a barátok nagy része jelen volt. Édesanyám is 
el tudott még jönni, amiért külön hálás vagyok.

Jó volt látni, hogy nem rólam szólt a történet. A 
rég nem látott emberek örömünnepe lett. 

A SPORTRÓL
Gyerekkorom óta sportolok. Általánosban hon-
védelmi és atlétikai versenyek országos döntő-
jéig jutottam, aztán jött a röplabda, igazolt ver-
senyzőként űztem 2 évig.

Zalaegerszegen a kosárlabda ejtett rabul, de 
Pécsett már nem fértem be a PVSK csapatába.

Hosszú szünet következett. 1999-ben kezdtem 
"turistaként" országúti bringázni, ami 2010-ig szinte 
töretlenül tartott. Volt év amikor 6000 km-t gurultam, 
az egy napos csúcsom 233 km volt.

Ebben az időszakban csak a napi több órás spor-
tolás tartott olyan szinten, hogy képes voltam jól 
teljesíteni feladataimat minden területen.

A HIVATÁSOMRÓL
Ahogy korábban írtam az első 12 év volt a meg-
határozó…

10 éves voltam, amikor egy házfelújításnál „kap-
csolatba” kerültem a kőműves munkával. A szakik 
által otthagyott malterből és két téglából készítet-
tem „tortát”. A másik emlékem a fagyis néni fia, aki 
akkor tervező mérnöknek tanult az egyetemen.

Tudtam, hogy én is ezt akarom csinálni egész 
életemben, ez lesz a hivatásom.

Építész tervező mérnök.
A főiskola után számos kitérő (anyakocák, csi-

gák, salátabár, főtt kukorica, parkolójegy) és pró-
bálkozás következett, majd a felismerés, hiszen 
van egy szakmám, amit szeretek.

Megalakult a Kendel és hamarosan a Klaszbau 
is. Ekkor 1991-t írtunk. Közben elvégeztem a Mű-
egyetemet is. Megvolt minden szakmai alap, hogy 
hivatást építsek a tudásomból.

Kemény és mozgalmas évek következtek. A 
rendszerváltás eufóriája nem járt együtt a tisztes-
séggel. Sokan sokfélén gondolkodtak erről, én ma-
radtam a tisztesség oldalán, nagy árat fizettem érte.

Ma elmondhatom, hogy a szakmámat hivatás-
ként végzem, még akkor is, ha a cégvezetés na-
gyon szerteágazó feladatokat jelent, és sok időt 
vesz el a konkrét építészettől.

Szeretem a munkám, szeretem a Munkatársa-
imat, a Megbízóinkat, a Partnereinket.

Jó döntés volt a tisztességet választani, és eb-
ből építeni jövőt!

 A BARÁTSÁGRÓL
Olvastam valahol, hogy a hasonló gondolkodású 
emberek megtalálják egymást, nagyon mély kap-
csolatot képesek szinte pillanatok alatt létrehozni. 
Több ilyen csapatnak lehettem tagja, és vagyok ma 
is. Nagyon jó érzés, és gyakran teszem, felsorolni a 
neveket, valami régi, vagy éppen tegnapi emléket 
felidézni. Mosolyogni, boldognak lenni, jó embe-
rekkel együtt lenni, akár csak gondolatban.

VISSZAEMLÉKEZÉSVISSZAEMLÉKEZÉS
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Nagyon hiányzik ma az életemből, 
de mindent megteszek, hogy újra a régi 
erőnlétben tegyem a dolgomat.

Tennivaló pedig még van bőven!

A HITEMRŐL

Nehéz ma eldönteni, hogy vallásos ne-
velésem nélkül eljutottam volna Isten-
hez, és főleg Jézushoz. Személyesen.

Visszatekintve, minden mozzanat-
ra szükségem volt, hogy ma személyes 
kapcsolatot tarthassak Velük.

Minden kérdést megvitatunk. Szép 
halkan, és nem is mindig azonnal jön a 
válasz, ezért kell minél több időt csend-
ben lenni, nemcsak amikor amúgy is 
csend van körülöttünk.

Magamban ujjongva nyugtázom, 
hogy a válaszok mindent a helyükre 
tesznek, szinte tétlenül szemlélhetem 
a dolgokat, szinte maguktól oldódnak 
meg a feladatok.

Kicsit közérthetőbben a kapcsolatunk-
ról:
Tiszteled Istent? – Igen!
Pajtásodnak tartod? – Igen!
Szoktatok vitatkozni? – Rengeteget!
Van humora? – A legjobb!
Félsz tőle? – Nem!

Egyszerűen szárnyalok!
Mindenkinek nagy szeretettel ajánlom, 
próbálja ki!

Köszönöm Nektek, hogy így élhetek!

Kaszti István Tamás
60 éves
(Tomika, Tomi, Kiskaszti, Dodo, 
Kasztíliai Sólyomszem, Kvasztics Fedor)


