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Jól tudjuk, mindössze egy gomb a sok közül
számítógépünk billentyûzetén. Nagyságával
uralkodik, tiszteletet követel a sok kis billen-
tyû között, olykor másodmagával hangsúlyoz-
za fontosságát.
Mert fontos! Az ám! Kétség nem fér
szerepéhez. Ezért gyártják a szakemberek
olyan nagyra, feltûnõen nagyra. Igen, hogy
bárki megtalálja, aki számítógép elé ül.
Gyakorlatból tudjuk, hogy egy program
kezelése közben jó, ha könnyen megtaláljuk
az Enter gombot. Az már fél siker. Csak jókor
kell nyomogatni. Van, aki ezt megtanulta, és
máris szakembernek vallja magát. Tervezni is
tud, például világítást! Miért is ne? Nagy dolog az? Mi olyan
ördöngös az egészben? Adottak a helyiség méretei, széles-
ség, magasság, hosszúság, beírja, még néhány Entert nyomo-
gat, ezzel válaszol is a mindentudó gép által feltett kér-
désekre (néha még a súgó gombot azért igénybe veszi),
Enter, Enter, Enter… és kész.
Nos, kérem vegyen meg tizenhat darab lámpatestet, ilyet ni,
véletlenül van is raktáron, fizesse ki, és vigye, vigye Isten
hírével. Majd meglátja, olyan világosság lesz, hogy kifolyik a
szeme az ott dolgozóknak. Ha mégsem, és panaszkodnak,
jöjjön vissza, még van nekem eladó lámpatestem, annyit vehet,
vihet, fizethet, amennyit éppen akar. De ennek jónak kell
lennie, kérem, a gép az nem csal. Jobban ért a világítás-
technikához, mint én! Elhiheti nekem! 
Amúgy, meg kit érdekel a szabvány, amely nem is kötelezõ,
az meg végképp nem, hogy mit dolgoznak abban a helyi-
ségben. Miért kell bonyolítani a dolgokat? Eladni, eladni, elad-
ni… Az ár, a legfontosabb mûszaki érv. Úgy néz ki, mintha…
Másolat? Koppintás, utánzat? Távol-keleti? Átcímkézett? Világít
ez is, az is. Ez a lényeg!
Szakember, vagy lámpakereskedõ? Egyre megy manapság!
Az Enter megold mindent. A kapcsolat a fontos. Meg az ár!

Nem olyan nagy dolog az egész. Nem is
értem, miért járnak egyesek fõiskolára,
egyetemre. Elvesztegetett idõ! Elég a nyolc
osztály, plusz szakiskola. Az Enter pótolja.
Arról nem is beszélve, mennyi pénzt lehet a
tanulmányokkal elvesztegetett idõ alatt keres-
ni. Enter, Enter, Enter,… A tanult tervezõk is
azt nyomogatják. Hacsak nem adják ide
nekem, hogy Enterezzem le a munkát. De
akkor már én is szállítok! Ez a tuti… Rutin
az egész! No meg aztán ügyeskedés! A
szerelõ sem érti jobban, mint én, tõlem kér
tanácsot, meg árat! A lényeget! Õ villany-
szerelõ volt korábban - a szakmunkás

elvégzése után -, õ kocsmáros, õ pedig mini ábécében árult,
õ meg üzletkötõ… Ma már az Enternek köszönhetõen szak-
értõk, igen világítási szakértõk! Legalábbis annak vallják
magukat! Szakmai szervezet, társaság, továbbképzés, konfe-
rencia, ankét? Minek? Nem igazán értem mit is beszélnek ott,
meg aztán, úgy láttam, azok is az Entert nyomogatják… Szóra
sem érdemes az egész, az Enterrel keresem kenyerem! Enter,
Enter, Enter…
Igen, ez a valóság! Felhígult minden. A szakmai tudást néme-
lyek megvetik. Mások meg igénybe sem veszik. A világítási
kultúránk színvonalának emeléséhez nem ez az út vezet!
Zavaros minden ebben az átmenetben, az ügyeskedõk a ha-
szonélvezõi. Talán javítani lehetne a helyzeten. Az
igényességgel, az együttmûködéssel, a szakértelem meg-
becsülésével, a minõségi követelmények emelésével. A
mérnöki tudás megbecsülésével… Azok összefogásával,
legyen az tervezõ, kivitelezõ, beruházó, akiknek tanult szakmája
a villamosság, a világítás, akik nem elégedtek meg a felszínes
tudással, hanem igyekeztek elmélyülni a szakma mély bugy-
raiban. Akik tanultak, nagyon sokat tanultak és még ma is azt
teszik, tudásszomjuk apadhatatlan és a teljességre töreked-
nek. Talán még nem késõ…

ENTER, ENTER, ENTER…

„Követendõ példák - Sikeres
megújuló energia beruházások
a Visegrádi Négyek orszá-
gaiban” címmel jelent meg az
Energia Klub legújabb, inter-
netrõl letölthetõ kiadványa.

Az elektronikus változatú
könyv tizenöt olyan megújuló
energiaforrásokat hasznosító
kisléptékû - azaz 10kW alatti
- beruházásokat ismertet,
melyek a Visegrádi Négyek

országainak területén modern technológiákat alkalmaznak, és

pozitív energiamérleggel rendelkeznek. Az egyes nap-, szél-,
geotermikus energiát és biomasszát felhasználó - nagyrészt
önkormányzati - beruházások esetében bemutatja a megvaló-
sulás lépéseit, pénzügyi hátterét, az alkalmazott technológiákat,
rámutat a létesítmények környezeti és szociális hatásaira,
valamint tájékoztat a megvalósulás során felmerülõ prob-
lémákról.

A kiadvány és az azt kiegészítõ online-adattár az érdeklõ-
dõk mellett különösképpen az önkormányzati vezetõknek
ajánlható. Az elektronikus változat (PDF formátumban) az 

Energia Klub honlapjáról tölthetõ le:
www.energiaklub.hu/hu/megujulok/bestpractice
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