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Üdvözlet az olvasónak!
Köszöntöm Önt abból az alkalomból, hogy sikeres próbaszámunk után 
megjelent magazinunk első lapszáma.

Szerkesztőségünk minden munkatársával együtt bízunk abban, hogy olyan 
tartalmú és hangvételű magazint sikerült összeállítanunk, mely felkelti ér-
deklődését, információt hordoz, energiával tölti fel, tudatosságot hoz az 
élet minden területén.

Nem célunk ezo vagy spiri folyóirat létrehozása, hisz az a ló egyik oldala. 
Annál inkább egy integráló, az élet minden szegmensére tudatosan tekin-
tő, szociálisan érzékeny, perifériákat is bemutató és tabukhoz is hozzányúló, 
valódi értéket közvetítő magazin megalkotása. Lehet, hogy sokszor kiverjük 
a biztosítékot, de azok is mi vagyunk, vállaljuk. Nem álszenteskedünk. Nem 
birtokoljuk a bölcsek kövét, ám az arany középúton haladva, nem ítélkezve 
meghagyjuk olvasóinknak a döntés lehetőségét. Megmutatunk minden ol-
dalt, nem tesszük le a voksot sehová sem, ez nem a mi feladatunk, mi nem 
dönthetünk Ön helyett. Szeretünk elgondolkodtatni.

A magazin témájában, attitűdjében a tudatos megközelítést alkalmazza. 
Az általános probléma ismételgetés, negatív vagy közönyös hozzáállás he-
lyett megoldásközpontú, építő, informatív, tudást hordozó alternatívákat 
mutat be. Igyekszünk példaértékű életeket, követendő probléma megol-
dásokat megmutatni interjúinkban, cikkeink előrevivő, bemutató jellegűek: 
inspirálnak, információval látnak el, gondolkodást formálnak, a felelős és 
tudatos döntéseket elősegítik. Témáink több olvasatát több nézőpontból 
közelítjük meg. Interjúalanyaink olyan közösséget segítő, értékteremtő, hi-
teles életet élnek, mely a tudatos létet hűen reprezentálja.

Témáinkban sokszínűek vagyunk, mélyre megyünk, mégis időnként köny-
nyedebb, magazinos formát mutatunk. A tudatos élet sok mindent jelent: 
döntésekben tudatosságot; környezet tudatosságot; táplálkozásban, élet-
vezetésben, lelkünk - testünk megóvásában, egészségben tudatosságot; 
szociálisan tudatos életet; pénzügyekben - technológiákban tudatossá-
got; művészetekben, kreativitásban tudatosságot; családban-emberi és 
párkapcsolatainkban tudatosságot; szexualitásban tudatosságot. Sorol-
hatnánk a végtelenségig... Lapunk nem rest tabukhoz sem nyúlni, és akár 
ledönteni a hamisnak tűnő normákat, valamint bemutatni azokat a társa-
dalmi kényszereket, melyek gátolják a test-lélek-szellem egységének teljes 
megélését.

Igazak próbálunk lenni, akármennyire is nehéz vagy könnyű… Ön dönti el, 
hitelesek vagyunk-e. Ön dönti el, egyetért-e cikkeinkkel. Mi abban bízunk, 
hogy jól tudjuk megszólítani Önt, Kedves Olvasó.

Munkatársaink saját területeiken hosszú évek tapasztalataival rendelkez-
nek, publikáltak, interjúvolták őket, könyveket írtak témáikban, akár száz-
ezren is olvassák, követik bejegyzéseiket. Számomra hitelesek és bízom 
benne, hogy Önhöz ezen a magazinon keresztül eljutva olyan értékeket 
közvetítenek, melyek segíteni fogják életében.

Jó olvasást kívánva a teljes szerkesztőség nevében!

Csak POZITÍVAN!
Czeczon István

Alapító, tulajdonos, főszerkesztő
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A termőföld
művelése
                    A gyilkos szántás

CZECZON
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levéltörmeléket, emésztik, 
és salakanyagukat kitolva 
gazdagítják a felső termő-
réteget, emellett a járatok 
oxigén tartalma miatt át-
szellőztetik a földet. Erre a 
talajra lehullott magvak 

könnyedén kikelnek és szök-
kennek szárba. Az ilyen ösz-
szhangban működő talajok 
rétegei szépen egymásba 
folynak és akár egy-másfél 
méter mélységig is gomba-
fonalakkal átszőve élő egy-
séget alkotnak.

Szántás során ezt az egész 
egységet felkavarják. Ele-
ve nincs talajtakaró réteg 
a betakarítás után, hisz a 
szárvégeket és szárat al-
mozáshoz vagy erőművek-
be szállítják. Ennek gazda-
ságtalanságára most nem 
térnék ki. A föld összekeve-
résével a felső több oxigén-
hez szokott mikroba réteg 
alulra kerül és elpusztul. A 
lenti mikrobaréteg felülre 
kerül és a több oxigén ha-
tására megerősödve feléli 
a talaj tápanyag tartalmát. 

A giliszták járatai sérülnek. A 
talaj könnyebben kiszárad 
a napsütésben és a felső 
részén porként megszáradt 
szemcséket a szél elhord-
ja, a lankásabb területeken 
pedig a víz lemossa. A szán-

tás során a föld elmorzsoló-
dik, nem lesz stabil kötőerő 
a szemcsék között. Ennek a 
földnek nagyjából a felső 
húsz centimétere tartalmaz 
valamiféle életet, ami nem 
több, mint a jól működő ta-
lajban lévő élet 20%-a.

A nagyüzemi gazdálkodás 
így a vegyipart hívja segítsé-
gül. Elindul a műtrágyázás. 
Megpróbáljuk kényelme-
sen utánozni a természe-
tet. A növények számára 
gyorsan, könnyen felvehető 
kemikáliákkal. Vegyszerez-
zük a környezetet. Azután 
permetezünk. Ez mind-mind 
pénzbe kerül. Profitot termel 
az ipar több ágazatának 
is. Mert növekedni kell, ez a 
törvény. Ám rájövünk, hogy 
hibáztunk, megöltük a talaj-
ban lévő életet az áldásos 

tevékenységünkkel. Nem 
baj, kijavítjuk. Ez is pénzbe 
kerül, tehát újabb ágazatok 
jutnak bevételhez a hibák 
kijavítása során.

A természet kínálja a meg-
oldást INGYEN. Még kevesen 
hallgatnak rá, de elindult 
az átalakulás. Jó példákkal 
termelőszövetkezetek látják 
meg a régi-új tudást és áll-
nak át természetesebb gaz-
dálkodásra. Az eredmények 
őket igazolják. Viszont ne fe-
ledjük, ami nagyban a szán-
tás, az kicsiben a kertásás. 
Ugyanazt műveljük kony-
hakertünkkel, mint a nagy-
ipar a sok hektáros termő-
területekkel. Figyeljünk oda 
a természetre, a példáira, 
melyek a kezdetektől jól 
működnek. Nem kell mindig 

okosabbnak lennünk és a 
gyors, azonnali, könnyen el-
ért eredmények miatt rom-
ba döntenünk, megölnünk a 
földet, mely ellát élelemmel.

„A termé-
szet kínálja 

a megoldást 
INGYEN.”
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Le a veszteségekkel!

Az e-kereskedelem talán legnagyobb ki-
hívást jelentő és éppen ezért a legdinami-
kusabban fejlődő szegmense a logisztika 
és a hozzá kapcsolódó csúcstechnológia 
fejlesztése. Ebbe az iparágba lépett be a 
négy főből álló magyar szoftverfejlesztő 

cég a globálisan is egyedi ötlettel. „A csa-
pat tagjait az ipari automatizálás köti ösz-
sze, már több közös projektünk is volt. Há-
rom éve, amióta megalapítottuk az Aeriu-t, 
kizárólag csak azon dolgozunk, hogy meg-
reformáljuk a leltározás területét” – mond-
ta el megkeresésünkre Ellenrieder Gergely. 
Kifejtette, folyamatosan monitorozzák a 
legújabb technológiákat, és a trendek azt 
mutatják, hogy a következő 5 év egyik 
leggyorsabban fejlődő iparága a drónüz-
let lesz. Így azt gondolták, a drón mint plat-
form kiváló lehetőséget nyújthat számukra. 
„Egy baráti összejövetel alkalmával kezdtük 
el kidolgozni a koncepció részleteit. Mivel a 
leltározás törvényi kötelezettség, olyan fo-
lyamatfejlesztési lehetőséget láttunk meg 
benne, ami jóval gyorsabb, energiahaté-
konyabb és biztonságosabb a jelenleginél” 
– emelte ki. A cégalapítók a piackutatás 
során azt tapasztalták, hogy a multinaci-
onális nagyvállalatok raktáraiban gyak-
ran komoly veszteségeket könyvelnek el a 
készletinformációk pontatlansága miatt, 
így úgy látják, fejlesztésükkel gyors üzleti si-
kereket érhetnek el.

Gyorsabb, olcsóbb, biztonságosabb

A szoftverfejlesztő cég forradalmi termé-
ke egy ember által vezérelt drón, amely a 
hatalmas raktárakban, S alakban repülve, 
képes lefotózni a raklapokon elhelyezett 

SZILÁGYI KATALIN

Drónokkal a hatékonyabb leltározásért – 
az Aeriu. megoldja a munkaerőhiányt
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termékeket. A szoftver maga iOS-alapú, 
vagyis a kontrollerbe helyezett iPhone-on 
keresztül lehet irányítani a drónt, illetve 
magát az applikációt kezelni. A rögzített 
adatokat elküldi a szinkronizált felhőbe, ez-
által elérhetővé téve azokat az alkalmazás 
felhasználóinak. Jelenleg a leltározási fo-
lyamat úgy történik, hogy egy targoncával 
felemelnek két embert 10-15 méter magas-
ba, akik kézi vonalkódolvasóval egyesével 

olvassák le a kódokat. „Az Aeriu megoldá-
sai a leltározást 99%-kal zöldebbé, 50%-kal 
gyorsabbá, 20%-kal olcsóbbá és 100%-kal 
biztonságosabbá teszik” – emelte ki Ellenri-
eder Gergely. „Időt és pénzt takarítunk meg 
a cégeknek. Egy targonca 72 kilowattot 
használ, az Aeriu pedig ugyanazt a munkát 
0,72 kilowattal tudja elvégezni. Egy raklap-
nyi vonalkódot 8-10 másodperc alatt képes 
beolvasni, vagyis 6 óra alatt 2 drónnal kö-
rülbelül 3000 raklapot lehet hibalehetőség 
nélkül leltárba venni” – támasztotta alá.

Ellenrieder Gergely érdeklődésünkre el-
mondta, bár vannak már hasonló meg-
oldások, Dél-Afrikában, Amerikában, 
Szingapúrban és Franciaországban, ver-
senytársaikkal szemben, akik saját repü-
lő kisrobotokkal jelentek meg a piacon, az 
ő előnyük, hogy a már kereskedelmi for-
galomban kapható drónokra fejlesztettek 
szoftvert. Ezért a cégek a már megvásárolt 
termékhez egy kattintással megvehetik a 
szoftvert, és hardverfejlesztési költségek 
nélkül, könnyen bevezethetik a rendszert, 
amit egyszerűbb karbantartani és egysze-
rűbb operálni vele. A beállítások a meg-
rendelő cég szükségleteire szabhatók, a 
beszkennelt és azonnal továbbított adatok 

segítségével pedig pontosabban felmér-
hetőek a készletek. 

„Az Aeriu használatával egy teljesen új 
munkaterület nyílik meg, amit nevezhe-
tünk raktári drónkezelőnek is” – mutatott rá 
az igazgató, hozzátéve, hogy az ötlet sike-
res, komoly érdeklődéssel fogadták a bú-
toriparban, az autóiparban, az élelmiszer-
iparban, valamint a gyógyszeriparban is. 
Mint már említettük, a fejlesztés jelenlegi 
fázisában a drón irányításához egy em-
ber szükséges, akinek meg kell tanulnia az 
eszköz kezelését. „Mivel ezek a kereskedelmi 
forgalomban kapható drónok felhasználó-
barátok, mindössze 2x8 órás gyorstalpaló 
tanfolyam segítségével el lehet sajátítani a 
kezelését, amit az Aeriu biztosít a cégeknek” 
– fejtette ki Ellenrieder Gergely. Egy éve már 
az IKEA polcai között repkednek a cég drón-
jai, és ez még csak a kezdet.
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Menni vagy maradni?
Avagy külföldi munkavállalás 

bennfentes szemmel II.

BLOGI

Előző írásomban végigvettem pár szempontot arra vonatkozóan, kinek lehet érde-
mes kipróbálnia magát a külföldi munkában s mik az első fontos tennivalók a hatá-
rátlépés előkészítéséhez.

Ezúttal arról mesélek, miféle lehetőségek 
rejlenek a kinti munkavállalásban. Elöljáró-
ban fontos tisztázni, mely 3 nézőpont MEG-
VÁLTOZTATÁSA a legjobb alap kinti sikere-
inkhez:

1. Mások hibájából tart ott az életem 
ahol, hiszen én csak a körülmények áldoza-
ta vagyok.

2. Elmenekülve az itthoni problémák 
elől több száz kilométerre minden szebb és 
jobb lesz.

3. Simán elboldogulok idegen nyelv tu-
dás nélkül, hiszen olyan sokan így dolgoz-
nak kint.

Fenti mondatokkal a fejünkben akár itt-
hon is maradhatunk, mert a távolság nem 
fog változtatni semmi olyasmin, amivel 
alapvetően elégedetlenek vagyunk az éle-
tünkben. Erre egyedül mi magunk lehetünk 
képesek - itt és most!!!

Persze az általános tapasztalat azt mu-
tatja, hogy ezt a legtöbben mégis már csak 
akkor tesszük meg, mikor eljutunk egy bi-
zonyos pontig... Ahol annyira fáj a jelenle-
gi, tarthatatlanná fajult állapot, hogy akár 
az ismeretlenbe fejest ugrás kockázatát 
is vállaljuk a változásért. Magunk mögött 
hagyva addigi életünket. S ilyenkor nagy 
hirtelen valóban nem biztos, hogy időnk és 
lehetőségünk van nekiállni idegen nyelvet 
tanulni...

DE!

Jó tudni, hogy bár lehetséges nyelvisme-
ret nélkül is külföldön dolgozni, de minden 
érintett nagy árat fizet ilyen helyzetben. Írok 
róla hamarosan, milyen saját tapasztala-

taim vannak a témában, melyek ezt mon-
datják velem, de most még más a téma. 
Térjünk tehát vissza oda, hogyan kezdjük el 
nézni a körülöttünk lévő dolgokat, mielőtt 
nekivágunk a nagyvilágnak.

Amint az ember megbarátkozik a gon-
dolattal, hogy saját életében kivétel nélkül 
mindent ő maga teremtett, ezzel máris a 
problémáról a megoldásra tudja helyezni a 
fókuszt. Vállalva ezután a felelősséget min-
den döntéséért és azok következményéért. 
Belátva, hogy a dolgok ok-okozat alapon 
működnek s bármi történik velünk, a mi re-
akciónkon múlik, hogy az adott esemény-
nek milyen hatása van az életünkre.

S ezt tisztázva máris sokkal derűsebben 
tudjuk szemlélni a helyzetünket minden 
szempontból. S arra koncentrálva, mi min-
dent nyerhetünk a határ átlépésével (az 
országéval s komfortzónánkéval is), eleve 
sokkal jobb eséllyel vágunk neki a munka-
keresésnek számos lógó orral nekiinduló 
honfitársunkhoz képest.

Hisz egyértelműen vár ránk az itthoni fi-
zetés többszöröse, s amennyiben igényünk 
van rá szakmai és nyelvi fejlődési lehetőség 
is. Ezen kívül sok új értékes ismeretségre te-
hetünk szert és végül de nem utolsósorban 
gyakorlatilag egy fizetett önismereti trénin-
gen vehetünk részt. Számomra 18, Auszt-
riában ledolgozott szezon után például ez 
volt az egyik legértékesebb hozadéka a kint 
töltött időnek. Melynek köszönhetően most 
már itthon a magam főnökeként végez-
hetem azt a munkát, amit szívből szeretek, 
magamnak beosztva az időmet és megvá-
lasztva, hogy kikkel dolgozom együtt.
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Saját tapasztalataim alapján tehát mi-
előbbi kipróbálásra ajánlom a külföldi mun-
kát mindazoknak, akik másra és jó eséllyel 
többre vágynak az életben ahhoz képest, 
mint amit eddig sikerült elérniük.

Tény, hogy néhány dolog elengedhetet-
lenül szükséges hozzá hogy hosszútávon 
BOLDOGuljunk odakint, ezek jó része viszont 
akár már menet közben is elsajátítható, 
amennyiben kezdésnek a szándék és kész-
tetés megvan a változ(tat)ásra.

Jó ha már most rendelkezünk tehát jó 
adag

 
- rugalmassággal
- türelemmel
- alkalmazkodóképességgel
- elszántsággal
- kitartással
- hittel
- célokkal
- tisztelettel mások iránt
- önállósággal
- kommunikációs készséggel
 
Ezek birtokában ugyanis szinte behozha-

tatlan előnyünk van mindazokkal szemben, 
akik keserű szájízzel gondolnak rá, hogy 
anyagi kényszerből el kell hagyni a hazá-
jukat és a szeretteiket. Ráadásul sokan azt 
várják, hogy a sült galamb a szájukba re-
püljön s a kint élők segítsék az ő mielőbbi si-
keres elhelyezkedésüket. Nagyjából anélkül, 
hogy ők bármire időt, energiát, uram bocsá 
akár még pénzt is áldoznának. Utóbbi alatt 
leginkább a nyelvtanulásra szánt össze-

get értem - ezt sajnos legtöbben ablakon 
kidobott pénznek tartják. Nem sejtve, hogy 
mennyi további felesleges kiadástól tud-
nák magukat megkímélni, hogyha meg-
alapozott nyelvtudással indulnának neki. 
Természetesen tisztelet a kívételnek, akik 
viszont sajnos ritkák, mint a fehér holló és 
leginkább csak a szabályt erősítik.

Legutóbbi írásomban 5 pontban össze-
foglaltam, mik a konkrét teendők munkake-
reséskor. Bár ezt jó eséllyel mindenki tudja, 
hisz idehaza is hasonlóan zajlik a folyamat, 
de emlékeztetőül érdemes elolvasni az elő-
ző számban közzétett cikkemet is a témá-
ban. Kitértem továbbá arra is, hogyan és 
milyen célokat érdemes kitűzni, hogy mi-
nél nagyobb eséllyel mielőbb sikeresen el 
tudjunk helyezkedni első külföldi munkahe-
lyünkön.

S amikor már tudjuk mit és miért akarunk, 
illetve hogyan tudjuk megtalálni mielőbb a 
számunkra ideális munkát, következő fon-
tos lépés beszerezni minél több hasznos in-
formációt a célországra vonatkozóan.

- Miyen jellegű és mértékű költségekkel jár 
a kinti élet?

- Milyen hivatalos ügyintézés vár ránk a 
legális külföldi tartózkodás kapcsán?

- Hol érdemes bankszámlát nyitnunk és 
milyen dokumentumok szükségesek hozzá?

- Mely mobilszolgáltató díjcsomagjai le-
hetnek a legkedvezőbbek számunkra?

- Milyen fogadtatásra számíthatnak a 
célországban a vendégmunkások?

Kívánok kellemes tervezgetést és sok se-
gítőkész, hiteles forrást a fenti kérdések 
megválaszolásához.

Én pedig legközelebbi írásomban bele-
csapok az önismereti lecsóba. Saját kinti 
tapasztalataimat alapul véve és megmu-
tatva, önmagammal egyre szorosabb kap-
csolatba kerülve milyen pozitív változások 
generálódtak körülöttem munkában és 
magánéletben egyaránt.

Tartsanak velem legközelebb is, hogy 
megtudhassák, mivel érdemes tágítani a 
komfortzónánkat, hosszútávú sikeres kül-
földi BOLDOGulásunk biztosításához.
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Nagyon sok esetben tapasztalom a 
döntésképtelenséget másoknál, melyben 
én is gyakran benne voltam. Általában az 
önbizalomhiány az oka, mely attól alakult 
ki, hogy mások döntöttek helyettünk vagy 
meg se adták ezt a lehetőséget. Így kiala-
kul a határozatlanság és állandó kételke-
dés önmagunkban, 
hiszen a legjobbat 
szeretnénk, de min-
den választásban 
van valami hátrány, 
lemondás. Sosem 
lesz tökéletes vagy 
olyan, amilyennek 
elképzeljük. Az elme 
állandóan pingpon-
gozik, felsorol érve-
ket, mi-miért lenne 
jó és miért nem. Te 
pedig összezava-
rodsz, egyre többet 
rágódsz, kikéred 
mások véleményét, 
ami még nagyobb 
káoszt eredményez-
het benned. Ez a 
káosz a hezitálás, így lemaradhatunk lehe-
tőségekről, fontos lépésekről.

A nem döntés is egy döntés, ami időn-
ként helyénvaló. Szükségünk van rá, mikor 
lelkileg nagyon üresek, fáradtak vagyunk. 
A türelmi idő önmagunkkal, viszont itt is 
figyelni kell arra, hogy ne essünk át a ló 
túloldalára, mert könnyen hozzászokunk, 
egyre nehezebb lesz újból akár kisebb kér-
désekben is választanunk.

Nade, hogyan hozzuk meg a „legjobb 
döntést”? Az intuíció a legjobb iránytű. 
Bármit is sugalljon, hosszú távon mindig 
az lesz a legmegfelelőbb, amit lehet, csak 
utólag látunk át. Amennyiben a fejünk 
zajosabb, mint a megérzéseink, a meditá-
ció, kikapcsolás, lélegzet figyelése, egy jó 

nagy fárasztó séta, 
edzés is segíthet. A 
lényeg, hogy fel kell 
ismerni, a döntés-
képtelenség, ping-
pongozás félelmet 
okoz bennünk, mi-
nél tovább húzzuk, 
annál erősebb lesz. 
A felelősség miatt. 
Mi vagyunk a felelő-
sek a döntéseinkért, 
de sokan ezt nem 
vállalják, így utólag 
másokat hibáztat-
nak. De lássuk be, 
bármit is választunk, 
az elme azzal fog-
lalkozik: mi lett vol-
na ha? Ezt egy szép 

láncra tudja fűzni, ezer irányban elvezetni, 
totálisan elterelve az Adott Döntésedről és 
annak elfogadásáról.

Az önismeret, ismerni a belső reakcióidat, 
félelmeidet, érzelemvilágodat a tudatos-
ság velejárója, ami ad egy határozottsá-
got, hiszen az elme, ego működés is átlát-
hatóvá válik. Félelmek még lehetnek, de 
felül tudsz kerekedni rajtuk, mert Ismered a 
folyamatot, így racionálisan képes vagy 

Tudatosság és 
döntéshozatal

FÉNYHALMI BEATRIX
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gondolkodni, nem pedig irracionális 
fellegvárakat építeni, amik gyorsan ösz-
szeomlanak.

Hogyan vállalj Felelősséget?

Tudd, bármit tennél, az elme mindig 
mindenben talál valami negatívat, sosem 
lesz neki elég jó Semmi. Tudd és emlékezz 
erre! Te vagy a felelős önmagadért és 
nem más, még ha valaki tanácsát megfo-
gadod, akkor sem; hiszen Te döntöttél úgy, 
hogy rá hallgatsz. Amint ez a részeddé vá-
lik, kiismered a mélységeidet is, mások ap-
róbb rezdüléseit észre fogod venni, vagyis 
könnyedén olvasol másokon, ami szintén 
támogat a döntéshozatalokban. Tudod, 
kitől mit várhatsz el, így nem fogsz csa-
lódni, nem leszel másokra utalva. Kezedbe 
tudod venni az „irányítást”, Te intézed el a 
dolgaidat, Te nézel utána, Te tanulod meg, 
nem egy második-harmadik-negyedik. Ezt 
hívom postás szindrómának, hisz mindenki 
ferdít valamit az ego miatt, másképp fog-
ja elintézni vagy nem intézni és ferdítések, 
hazugságok sorozata miatt már nyomon 

se lehet követni ki rontotta el. Emiatt nem 
tudnak bízni egymásban az emberek, 
miközben egymástól várják a segítséget. 
Pont, mint belül. A terveidről ne beszélj má-
soknak, csak a hozzád legközelebb állónak. 
Biztosan megfigyelted, ha egy terved kör-
bekürtölöd, akkor az, sok esetben nem fog 
megvalósulni.

Amint ezekkel tisztában vagy, tudsz tu-
datos döntést hozni akkor is, ha az lehet 
éppen sok szempontból kellemetlen lesz. 
Mégis Tudod, azt kell tenni és kész, nem jön 
elő az elme dilemmája, kiskapu keresése. 

Az önismeret nem megy egy csettintésre, 
mint hallgatni a megérzésekre sem. Elein-
te nehéz a meditáció, légzés figyelés is. Az 
elmét hozzá kell szoktatni a csendhez; nem 
elnyomni, nem legyőzni, csupán a műkö-
dést átlátni. Jó gyakorlat az is, ha kívülről 
tekintesz magadra. Kívülről, felülről, mint-
ha tanácsadó lennél, kívülálló, semleges 
lény. Ez is egyfajta relaxáció, mellyel más 
szemszögből láthatod magad és a hely-
zeteket.
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Múltkori írásomban meséltem róla, hogyan látom én MÁSKÉPP a világot s milyen 
formában igyekszem ezt a látásmódot minél többeknek átadni. Akik ezátal más-
képp nézve a munkájukra bárhol képesek lehetnek BOLDOGulni. Határon innen és 
túl, alkalmazottként, avagy vállalkozóként, az általuk választott szakmában netán 
valami igazi újdonságot kitalálva, ahogy én is tettem nemrégiben.

BOLDOGulj bárhol –
munkáról MÁSKÉPP II.

BLOGI

Na de ennyire ne szaladjunk még előre!

Előző cikkem írásakor utolsó vendéglá-
tós munkahelyemen dolgoztam. Elégedett 
voltam nagyjából mindennel, szerettem a 
munkámat, jó fej kollégám volt, normális fi-
zetést kaptam és heti 3 napot kellett csak 
dolgoznom. Ez a kombináció így számom-
ra az első időkben ideálisnak tűnt, hiszen a 
szakmámban korábban ennél jóval meg-

terhelőbb kondíciókkal találkoztam hosszú 
évek során. 

Ezért mertem akkortájt kijelenteni, hogy a 
pesti belvárosi kávézó, ahol melóztam ak-
kortájt egyike a legjobb munkahelyeknek, 

ahova az elmúlt lassan 25 évnyi vendéglá-
tós pályafutásom alatt kerülnöm sikerült.

Igen ám...

Csak ahogy telt-múlt az idő, ráébredtem, 
hogy a három nap alatt ledolgozott óráim 
számát + a heti 4 szabadnapomból tes-
ti-lelki-szellemi regenerálódásra szüksé-
ges időt összeadva kb. ugyanott tartottam, 
mint bármelyik korábbi munkahelyen. Csak 

már nem 25-
30 éves vol-
tam, hogy 
u g y a n ú g y 
bírjam a gyű-
rődést és be 
akarjam bi-
zonyítani, mi-
lyen nagyon 
k e m é n y e n 
vagyok képes 
dolgozni.

S minél töb-
bet gondol-
kodtam azon, 
m e g é r i - e 
nekem to-
vábbra is úgy 
abban a for-
mában túl-

hajtani magamat, egyre közelebb kerültem 
ahhoz a pillanathoz, hogy döntést kelljen 
hoznom a ’hogyan tovább?’ tekintetében. 
Mivel pedig alapvetően jól átgondolós tí-
pus vagyok, és ki tudja meddig lehettem 
volna képes húzni-halogatni az elkerülhe
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tetlent, történt valami, ami komoly vá-
laszút elé állított és még a szükséges gon-
dolkodási időt is biztosította ahhoz, hogy 
a számomra hosszútávon leghasznosabb 
döntést hozhassam meg.

Egy szép hétfői napon, 2019. má-
jus 13-án munkába menet ’padlót 
fogtam’ a Nyugati téren. Ezúttal 
is a jobb bokaszalagom bánta - 
mint korábban a pályafutásom 
alatt már három másik alkalom-
mal is... 6 hét táppénz, tengernyi 
szabadidő és agyalási lehetőség.

Melynek köszönhetően hamaro-
san megfogalmazódott, hogy bár-
milyen szép és jó is volt, amit terem-
tettem magamnak, még mindig 
nem a saját utamat jártam és nem 
azt csináltam, amire hosszú idő óta 
vágytam a szívem mélyén.

Nem volt más hátra, mint előre, a táp-
pénz lejártával közös megegyezéssel 
megváltunk egymástól a főnökséggel és 
én elkezdtem intézni a saját vállalkozá-
som beindításához szükséges tennivaló-
kat.

Október 1-jétől egyéni vállalkozóként dol-
gozom, megvalósítva régi nagy álmomat. 
A magam főnökeként, saját időmet be-
osztva, azt csinálva, amit imádok, és amivel 
sokaknak segíthetek, megválogatva kikkel 
dolgozom együtt.

Hosszú út vezetett idáig s be merem val-
lani, nem kis komfortzóna átlépés volt ré-
szemről fejest ugrani valami igazi újdon-
ságba. Azóta viszont minden egyes áldott 
nap hálát adok érte, hogy volt bátorsá-
gom megint MÁSKÉPP csinálni valamit le-
hetővé téve, hogy bárhol BOLDOGulhas-
sak. Hitelesen képviselve a saját magam 
által kreált szlogent, jó példával elöl járva 
és megmutatva másoknak, honnan hová 
juthatunk el, ha merünk igazán nagyot 
álmodni. Aztán kitűzve azokat a bizonyos 
célokat és megkomponálva az elérésük-
höz vezető terveket bele is vágunk azok 
megvalósításába.

S röviden visszautalva múltkori cikkemre, 
íme, nekem miben segítettek a célkitűzések 
legutóbb:

- Irányt mutattak: tudtam mik az első lé-
pések a vállalkozóvá válásomhoz, amiket 

meg kell tennem, hogy elinduljak a meg-
valósítás felé

- Felismertették velem a prioritásaimat: 
hónapok óta úgy kelek és fekszem min-
den nap, hogy az lebeg a szemem előtt, 
mit tehetek érte, hogy képes legyek eltar-
tani magamat

- Motiváltak: ha esik, ha fúj, tudom, hogy 
miért dolgozom, hisz végre megléptem 
azt, amire hosszú évekig vágytam, de fél-
tem is tőle képes lehetek-e rá

- Megkülönböztet: értelmet ad annak, 
miért csinálok mindig mindent MÁSKÉPP

- Segít változni: naponta tanulok azért, 
hogy a lehető legjobbat hozzam ki ma-
gamból vállalkozóként is, ahogy azt tet-
tem 25 évig alkalmazottként

Legközelebb arról mesélek, pontosan mik 
azok a gyakorlati lépések, amiket megtéve 
el tudunk kezdeni MÁSKÉPP nézni a mun-
kánkra, hogy ezáltal képessé váljunk bárhol 
BOLDOGulni. Addig is kívánok mosolygós 
hétfőket és minél pontosabban körvonala-
zódó célokat, szeretettel: B(l)ogi
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A felnövő generációk felelős 
gondolkodása és állatszeretete 
változtatja meg az állatvédelmet 
Magyarországon

- interjú Both Zoltánnal
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- A helyzetre aktualizált kérdéssel kezdem. 
Most, hogy lakásainkba szorultunk a vírus 
miatt, észrevehető volt-e valamilyen válto-
zás a riasztásaid mennyiségében?

- A riasztások szezonja tavasszal kezdő-
dik, hiszen az európai hüllők téli álmot al-
szanak egészen március végéig. A meg-
szökött egzotikus állatok, hüllők, ha hideg 
tél van, szinte azonnal megfagynak. Ilyen-
kor maximum tetemet kell összegyűjteni. A 
szezon áprilistól tart, egészen október kö-
zepéig. 

Járok iskolákba, óvodákba természetvé-
delmi előadásokat tartani az állatkáimmal, 
ezeket az előadásokat azonnal lemondták 
egy délután alatt. Ez teljesen érthető és 
jogos. Arra kérek én is mindenkit, főleg az 
időseket, hogy próbáljanak otthon marad-
ni, mert csak így lehet ezt a vírust megál-
lítani. Én is csak akkor mozdulok ki, ha na-
gyon muszáj, nem megyek közösségbe, a 
legtöbb dolgom telefonon intézem el. Nem 
halmoztunk fel otthon semmit, pár napos 
bevásárlásokat csinálunk és inkább kis 
boltokban, mint szupermarketekben.

- Mit javasolsz állattartóknak, hogyan ké-
szüljenek fel egy ilyen helyzetre? Mit vásá-
roljanak be, hisz lehet hónapokról is szó?

- A kutyákra nem veszélyes a vírus, de 
ne bandázzunk kutyásokkal, ne menjünk 
csoportos sétáltatásokra. Az alatt a kis idő 
alatt, míg a kutya fut egyet és elvégzi a 
dolgát, lehetőleg ne találkozzunk senkivel. 
A száraz tápokat, konzerveket be tudjuk tá-
rolni, nem romlanak könnyen.

A hüllők, egzotikus hüllők nem esznek na-
ponta. Havonta, kéthavonta, vagy fél éven-
te esznek rágcsálókat, ők kibírják. Azokat a 
hüllőket vagy rágcsálókat, amelyek rova-
rokat esznek napi rendszerességgel, nehe-
zebb lesz ellátni. Már most hallottam, hogy 
kereskedésekben nem lehet kapni rovaro-
kat, élő eleséget. Ezekből nem árt betárazni, 
mert ezeket a rovarokat zölddel, salátával 
etetve otthon is lehet tartani.

- Visszanyúlva az időben kicsit, 30-35 év-
vel korábbra, gyermekkorunkra, nem em-
lékszem, hogy ennyi megszökött egzotikus 
állat lett volna, pedig tartottunk mi is több-
féle kis állatot. Mi változott napjainkra?

- Régen nem volt megszökött egzotikus 
állat. Inkább a 2000-es évek elején lett nagy 
divat, de már a 90-es évek végén is volt né-
hány olyan eset, amelyhez a tűzoltóságot 
hívták ki, ám ők nem szakértők, nem ismer-
hették fel a hüllőket, nem is ez a dolguk. Ezért 
keresett fel engem a Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság, mint veszélyes állat befo

Az állatvédelem, a felelős-tudatos állattartás problémái napjainkban komoly ki-
hívást és rengeteg feladatot jelentenek azoknak a szakembereknek és lelkes ál-
latbarátoknak-állatvédőknek, akik hivatásszerűen foglalkoznak ezen területtel. A 
jelenlegi helyzetről, amit a vírus okozott, a tudatos és felelős állattartásról, a gyer-
mekek állatszeretetre való neveléséről és az állatvédelemről beszélgettem a sokak 
által ismert Both Zoltán vadállat befogóval. Zoltánt nagyon sokan ismerik a tele-
vízióból, rádióból, a lapok hasábjairól és követik a Facebookon, hiszen őt riasztják 
a nap 24 órájában, ha szükség van egzotikus hüllő, vadállat befogására az ország 
területén. Az interjút tegező viszonyban folytattuk és ezt a közvetlenséget megtar-
tottam, hogy személyesebbé váljon mindenkinek a leírt információ.

CZECZON
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gót és leszerződtünk, hívás esetén 0-24-
ben indulok a területre az országban. Régen 
nem szabályozták törvények ilyen szigorú-
an az egzotikus állattartást, ennek ellenére 
sokkal felelősségtudatosabban tartották 
a gazdák állataikat. Manapság egy hüllő 
addig cuki, míg kicsi, meg aranyos és nem 
duplázza meg a méretét, vagy nem harap 
meg, hisz kiszámíthatatlan. Megijednek és 
elviszik, elengedik, hisz nincs a nyakában 
biléta, nincs benne chip, hogy kié volt. 

A 90-es években kezdték ezeket az egzo-
tikus állatokat árusítani a kereskedések-
ben. Azután a hozzá nem értés miatt ezek 
az állatok a közterületeken kötöttek ki, vagy 
megszöktek, vagy kidobták őket. Mára már 
szigorították az egzotikus állatok tartását, 
szakirányú képesítés kell hozzá. Emberi élet-
re veszélyes állatok mellé meg kell vásárol-
ni az ellenszérumot is, ami esetenként más-
fél millió forintba is kerülhet ampullánként, 
két év szavatossági idővel. Itthon nem va-
gyunk ellátva ellenszérumokkal, mert nem 
vagyunk egy mérges kígyókban bővelkedő 
ország.

Néhányan kiskapukat keresve a magas 
költségek miatt, külföldi terrarisztikai kiállí-
tásokról, börzékről hozzák be ezeket a ve-
szélyes állatokat, kihasználva, hogy a ha-
tárokon szabadon közlekedhetnek. Nincs 
hangja, nincs szaga ezeknek az állatoknak, 
könnyen becsempészhetőek. A szomszé-
dok nem is veszik észre, ha valaki a laká-
sában tart egy ilyen veszélyes állatot, csak 
ha a mentő megy ki a felelőtlen gazdáért. 
Ilyenkor az állat elkobzásra kerül.

- Hogy látod, mivel lehet ezt a globális fe-
lelősségtudatot erősíteni? Te is ezért járod 
az iskolákat, óvodákat, hogy minél koráb-
ban megtanulják?

- Mindenekelőtt fejben kell rendet tenni. 
Azért járom az iskolákat, óvodákat, hogy 
már kis korban elkezdjük az alapoknál. El-
magyarázom, hogyan viselkedjünk az er-
dőben, hogy nem okozunk fájdalmat az 
állatoknak. Célirányosan a természet és 
állatvédelemről beszélek nekik, viszek ve-
szélytelen állatokat, megtapasztalhatják, 

hogy a kígyók nem nyálkásak, nem gono-
szak, megérinthetik őket, nyakukba vehetik. 
Ez sok mindent megfordít a gyerekek fejé-
ben és megmutatom ezeknek az állatoknak 
az igazi arcát. Az embereknek még a mai 
napig téves képek vannak a fejükben a kí-
gyókról, köszönhetően például a hollywoodi 
filmeknek, ahol gonoszként ábrázolják őket. 
Egy élményt vihetnek haza a gyerekek, fo-
tózkodhatnak az állatkákkal és elmondom 
nekik, hogy óvjuk, védjük a környezetünket 
és ezeket az állatokat, mert ők már előttünk 
itt voltak a Földön. Nem kell szeretnünk a kí-
gyókat, pókokat, de fogadjuk el, hogy ők is 
egyenrangú élőlényei a Földnek.

Fontos tudni, hogy az ember költözik, épít-
kezik a vadállatok területére és nem for-
dítva. Nem a kígyó jön a telkünkre, neki a 
kerítés nem kerítés, ő vadászni indul a kör-
nyezetébe. Ne öljük meg félelemből. Mi va-
gyunk vendégek az ő területükön, vendég-
ségben pedig illik jól viselkedni.

- Vannak visszajelzéseid az intézményekből?

- Hogyne. Lassan 20 éve járok vissza rend-
szeresen az óvodákba, iskolákban akár 
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évente többször is. A gyerekeknek nagy 
élmény, hogy megfoghatják, megsimogat-
hatják a hüllőket és otthon elmondhatják a 
szüleiknek, hogy nem nyálkásak, nem ha-
rapnak és nem gonoszak. Nyakba veszik és 
azt mondják: „Nekem ő lett a legjobb bará-
tom.”

Sokan mondják, hogy ők is természetvé-
dők lesznek, és ha felnőnek, majd segítenek 
nekem. Ez sikerélmény mindenképpen. Az 
maga a fizetség, hogy egy kis óvodás azt 
mondja, ő meg akarja menteni a kígyókat 
és látod az arcukon a boldogságot.

- Van-e olyan aranyszabály, amit akár 
magadnak is meghatároztál az évek alatt 
a felelős állattartás kapcsán és át is adsz 
másoknak?

- Amit átadok az az, hogy hatalmas nagy 
felelősség. Nem csak addig aranyos egy 
állat, amíg baby és lehet vele játszani, ha-
nem mikor megnő, ugyanolyan gondos-
kodással legyünk feléjük, mint korábban. 
Felelősség tudat, felelősségvállalás, ez a 
legfontosabb, az emberek fejében a gon-
dolkodásmenetet kell megváltoztatni. 

- Milyen szempontokat vegyenek figye-
lembe azok, akik valamilyen kisállatot sze-
retnének tartani az otthonukban?

- Olvassanak utána az interneten, lehet a 
webet hasznosan is használni, vagy szak-
könyvekben. Nézzék meg az állat mennyi 
ideig él, mekkorára nő meg, hogyan kell 
tartani, mit eszik. Arra is gondolnunk kell, ha 
nyaralni megyünk, nem biztos, hogy az álla-
tot magunkkal vihetjük, mondjuk egy szállo-
dába. Be tudjuk-e adni panzióba, 
rá tudjuk-e bízni ismerősökre? 
Teljes értékű családtagként 
tudják-e kezelni akár 20-30 
évig, ha egy hüllőről van szó?

- Főleg talán Budapestre 
jellemző, hogy a legna-
gyobb számban al-
bérletben élnek. 

Mi a teendő akkor, ha egy kisállatos al-
bérletből, bármilyen okból, de menni kell és 
nincs lehetőség olyan újabb lakásba köl-
tözni, ahol engedik az állatot a főbérlők?

- Ilyen esetben kell nagyon átgondolni, 
hogy állatot akarok tartani. Hisz bármikor 

megtörténhet, hogy nem vihetem tovább 
magammal. Én biztos, hogy nem válnék 
meg az állataimtól és addig keresnék, míg 
nem találok olyan lakást. Ám tudom, hogy 
nagyon sok függ az anyagi körülmények-
től. Ezt mérlegelni kell, megéri-e úgy vállal-
ni, hogy bizonytalan, meddig lehet velem a 
kedvencem. Egy kígyóval nehezebb albér-
letről albérletre menni, mert nem az él a fe-
jekben, mint egy kutyával kapcsolatban. Itt 
kezdődik a felelősség. Elajándékozni, eladni, 
menhelyre adni azt az állatkát, amit addig 
családtagként nevelgettem, nem egyszerű. 
Sokszor ilyenkor kerül az állat közterületre.

- Van arra lehetőség Magyarországon, 
hogy egy ilyen esetben az egzotikus hüllőt 
vagy kevésbé egzotikus kedvencet valahol 
el lehessen helyezni?

- Ilyenkor felkereshetik a kereskedést, ahol 
vásárolták vagy a tenyésztőt, hogy segít-
sen, vagy a Fővárosi Állat és Növénykertet, 
hogy fogadják be. Egy kígyó kevésbé kötő-
dik a gazdájához, nem lesz vele gond, de 
semmiképp se dobják ki.

/Az interjú folytatása megjelenik követke-
ző lapszámunkban./
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Pro és kontra –
Beszédes hallgatás, avagy

gondolatébresztő március 15-e

KISS ZSOLTNÉ BERÉNYI TÜNDE

Szokatlan és egyben rendkívüli tava-
szunk van. A szokásos „menetrendet” tel-
jesen átírta a koronavírus. Március 10-től 
folyamatosan érkeztek a hírek, hogy me-
lyik településen mondják le az 1848/49-es 
szabadságharc és forradalom tiszteletére 
megrendezendő ünnepi megemlékezése-
ket, koszorúzásokat. Úgy tűnik, hogy az or-
szágban egy-két kisebb településtől elte-
kintve mindenhol lemondták az alkalmakat.

Így hát otthon maradtunk, és azóta is, aki 
teheti, otthon van. Csend van és ez sokfé-
leképpen hat ránk. Van aki szereti, van akit 
frusztrál. De egy biztos: a csend alkalmat ad 
arra, amire a hétköznapi rohanáskor nincs 
időnk. Olvashatunk, nagyokat játszhatunk a 
családdal, régen betervezett filmeket néz-
hetünk, stb. De – főleg az irodalom és tör-
ténelem kedvelői – kutathatunk, gondol-
kodhatunk olyan eseményekről, amelyek 
számtalan kérdőjeleket vetnek fel a múl-
tunkból. 

Ha már március 15, akkor itt van mindjárt 
Petőfi halála. Előre bocsájtom, hogy cik-
kem semmiképpen nem állásfoglalás Pe-
tőfi ilyen vagy olyan halála mellett, pusztán 
gondolatébresztőnek szánom. 

Nézzük a mai napig hivatalos (iskolai) né-
zetet! 

„Csatlakozik Bemhez, de tulajdonképpen 
civilként vesz részt a segesvári csatában, itt 
is tűnik el örökre, 1849. júl. 31-én.” 

/erettsegi.com/
„Július 25-én újra csatlakozott Bem erdélyi 

seregéhez. A segesvári ütközetben tűnt el 
július 31-én, Fehéregyháza határában.” 

/tudasbazis.sulinet.hu/

Több elmélet létezik Petőfi haláláról:
- tényleg meghalt 1849. július 31-én, (én 

annak idején a ’80-as években, amikor még 
általános iskolába jártam, így tanultam)

- Morvai Ferenc és Kiszely István elmélete 
szerint hadifogoly lett Oroszországban,

- Hátbaszúrták, de nem biztos, hogy az el-
lenség ölte meg.

Számomra úgy tűnik, hogy a szakpoliti-
ka valamiért szándékosan figyelmen kívül 
hagyja, és nem indít hivatalos tényfeltá-
ró kutatásokat az oroszországi elmélettel 
kapcsolatban. Éppen ezért mi körüljárjuk 
ezt a vonalat. 

2016-ban magyar fordításban is megje-
lent Alekszej V. Tyivanyenko orosz egyetemi 
tanár, kutató A szibériai „titkos fogoly” című 
könyve a „Magyarságtudományi Füzetetek” 
29. számaként. Tyivanyenko több évtize-
des kutatómunkával kimutatta, hogy Petőfi 
Sándor nem halt meg a Segesvár melletti 
fehéregyházi csatában, hanem súlyosan 
megsebesülve került orosz fogságba. Pe-
tőfit az oroszok az osztrák kormány által 
több helységben kifüggesztett és szóró-
lapokon is terjesztett „államellenes bűnö-
ző”-ként kezelték. Majd az osztrák és orosz 
kormány közötti korábbi titkos megegyezés 
alapján több száz társával együtt került a 
szibériai Bajkál tó túlsó, keleti oldalán lévő 
Barguzinba. Ez a kisváros légvonalban is 
7000 km távolságra van hazánktól. Az akko-
ri körülmények közt az odavivő út csaknem 
két évig tartott gyalog és lovas kocsival. 
Innen hazajutni papírok, lovas kocsik, segí-
tőtársak és az élelemhez szükséges pénz 
nélkül egyszerűen lehetetlen volt. Petőfi ezt 
felismerve be kellett lássa, hogy hátralévő 
életét itt kell letöltenie.
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A foglyokat előbb egy Barguzin melletti 
területen felépített faházakban szállásol-
ták el, amit Petőfi Vengerszka Szélo-nak, 
magyar falunak (oroszul Венгерское Село-
nak) nevezett (A falu nevét szlovák nyelven 
írta le, mivel anyjától a szlovákot tanulta 
meg, hiszen amint tudjuk, Hrúz Mária még 
öregkorára se tanult meg tökéletesen ma-
gyarul!). Innen azonban hamarosan átke-
rült a barguzini postamester lakására (itt 
együttlakott őrzőjével). Majd hamarosan 
összeházasodott Anna Ivanovna Kuznye-
covával. Bár ezt nem a pravoszláv pópa 
előtt, tehát nem hivatalosan tette meg. 
Így Petőfi születő gyermekét az anyja neve 
után Alexander I. Kuznyecov névre keresz-
telték. A képen Petőfi ükunokái láthatók, 
akik örökölték Petőfi magas homlokát, kes-
keny állát és viszonylag mélyen ülő sze-
meit. 

Petőfit, illetve holttestét sokan keres-
ték Magyarországon, Fehéregyháza ha-
tárában. Több kutatócsoport is próbált a 
nyomára találni. Előbb felesége Szendrey 
Júlia, majd Jókai Mór kutatott utána, illet-
ve hivatalos úton is keresték, de a felbon-
tott sírokban sem találták meg. Sőt voltak 
olyan hírek, hogy súlyos sebesülten látták 
és hogy orosz fogságba vitték. Ez utóbbi hír 
azonban rövidesen háttérbe szorult. Első-
sorban az osztrák hatóságok ragaszkod-
tak saját verziójukhoz. A. von Heydte oszt-
rák ezredes ugyanis azt jelentette, ő halva 
látta Petőfit, körülötte véres iratokkal, ezek 
között egy Bem tábornoknak szóló levél is 
volt. Jelentésében azonban „nagy fekete 
körszakállúnak” írta le, amit Petőfi soha-
sem viselt. Sőt később szőkének tartotta 
egy másik jelentésében. Így beszámolóit 
nem lehet elfogadhatónak tekinteni. 

Tivanyenko még évekkel a Kiszely Ist-
ván antropológus professzor és az utat 
pénzelő Morvai Ferenc vállalkozó 1989-es 
barguzini expedíciója előtt levélben for-

dult az MTA Petőfivel foglalkozó akadé-
mikus csoportjához, de mivel a kutatásait 
bemutató írását elutasították, 1987-ben 
személyesen is felkereste a Petőfi Társa-
ságot, azonban így se tudott eredményt 
elérni. Pontosabban belátta, de hallga-
tólagosan ki is jelentették neki, mindent 
tudnak Petőfi 1849. július 31-i eltűnése tör-
ténetéről és további sorsáról, de mereven 
elzárkóztak az igazság feltárásától. Indok-
lásul csak azt tudták felhozni, hogy nem 
szabad a magyarság hitét megingatni 
abban a meggyőződésében, hogy Petőfi 
a csatamezőn esett el, és nem „ágyban 
párnák közt”, mint ahogyan egyik versé-
ben leírta. Így a következő magyarorszá-
gi útján maga kényszerült nálunk kutatni 
régi újságok Petőfivel kapcsolatos írásai 
és az első világháborús hazatért hadifog-
lyok, illetve azok leszármazottai között. Így 
talált rá – többek között – Falus Ottó Pál-
ra, „akinek dédapja a német származású 
Fiedler Ferenc Bem József tábornok hír-
szerző tisztje volt”. Tyivanyenko tőle tud-
ta meg, hogy Falus dédapja két társával 
Petőfi keresésére indult és megtalálta az 
eszméletlen Petőfit, aki a térdén és a fején 
súlyosan megsérült a lovasok kardjától, 
valamint három ujján is. Közben újabb el-
lenséges lovasok futottak keresztül rajtuk 
és mindhároman ők is megsérültek, Fied-
ler a fején kapott kardcsapást. 

Ezek a padok a sárszentlőrinci evangélikus templom 
oltára mögött, a szószékre felvezető lépcső alatt 
találhatók. Petőfi 1831-33-ig tanult itt, két tanévet 
és itt ült az istentiszteleteken. A nevét is belevéste a 
padba.
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Mivel egy jó ideig nem lesz alkalmunk koncertekre, színházba vagy moziba men-
nünk, néhány kulturális intézet igyekszik élő közvetítéssel vagy archív felvételekkel 
átsegíteni követőit ezen a nehéz időszakon.

A Müpa szabad elérhe-
tőséget biztosított a digi-
tális videóarchívumának 
meghatározatlan időre, 
így regisztráció nélkül, in-
gyenesen nézhető meg 80 
HD-minőségű koncertfelvé-
tel és több mint 40 irodalmi 
est. Visszanézhetjük többek 
közt a Take 6, Esperanza 
Spalding, Lajkó Félix vagy a 
30Y koncertjét is, de a nem-
régiben elhunyt Csukás Ist-
ván 80. születésnapját ün-

neplő est is streamelhető. 
Az első napokban akkora 
érdeklődés fogadta a gesz-
tust, hogy egy időre le is 
álltak az oldal szerverei, de 
már zökkenőmentesen néz-
hető a nap bármelyik órájá-
ban.

A Budapesti Fesztiválze-
nekar minden este kama-
rakoncerteket ad a próba-
termében, melyeket élőben 
közvetítenek a zenekar hiva-
talos Facebook-, valamint 
weboldalán. Elsősorban 
azoknak szeretnének ked-
vezni a Karanténestekkel, 
akik ezen időszak alatt sem 
szeretnének nagyzenekari 

koncertélmény nélkül ma-
radni. Fischer Iván, a Fesz-

tiválzenekar zeneigazga-
tója így foglalta össze a 
Karanténkoncertek lénye-
gét: „Most eljött az intim, 
otthoni zenehallgatás és 
a néhány fős kamarazene 
ideje, hiszen nem szabad 
egy zenekarnyi zenészt és a 
közönséget egy zárt térben 
összezsúfolva veszélynek ki

 Kulturális programok
 a karantén idejére

         – online közvetítéssel

SZILÁGYI KATALIN
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tennünk. De zenére szük-
ség van, ilyenkor még in-
kább.” A Karanténesteket 
élőben közvetítik a Buda-
pesti Fesztiválzenekar web-
oldalán és a zenekar Face-
book-oldalán minden este 
19:45-kor. 

A színházkedvelők sem 
maradnak élmény nélkül 
ezekben a hónapokban. 
A Katona József Színház 
ügyesen megoldotta, hogy 
ne okozzon a kelleténél na-
gyobb csalódást a nézői-
nek: Illaberek című 2013-as 
előadásukat feltöltötték 
a Youtube-csatornájuk-
ra, amit egy nap leforgása 
alatt 10 ezren néztek meg, 
a videó most is elérhető. A 
nagy érdeklődést figyelem-
be véve néhány nappal ké-
sőbb A nép ellensége című 
előadást is feltöltötték. A 
WMN-nel közösen videó-
sorozatot is indítottak Csak 
neked mondom! címmel. 
A 10 új epizód keddenként 
lesz látható a WMN Youtu-
be-csatornáján.

A TRIP hajón megalakult 
az Első Magyar Karan-
tén-színház. A TRIP hajó 
igazgatója, Magács Lász-
ló szervezte meg a virtuális 
társulatot olyan nevekből 
többek között, mint Láng 
Annamária, Rába Roland 
vagy Trill Zsolt. A társulat-
ban színészek, zenészek és 
előadóművészek jönnek 
össze, hogy egyszeri és meg-

ismételhetetlen produkci-
ókat hozzanak létre, ami-
ket a nézők az otthonukból, 
biztonságos környezetben, 

élő Facebook-közvetítésen 
keresztül nézhetnek meg. A 
fellépő művészek mindany-
nyian ingyen vállalták a köz-
reműködést, viszont mivel 
ez a működési modell hosz-
szútávon nem fenntartható, 
ezért a TRIP hajó közzétesz 
a weboldalán egy számla-
számot, ahová az esetle-
ges felajánlásokat várják. Az 
előadásokról a TRIP hajó Fa-
cebook oldaláról értesülhet-
nek a nézők.

A Nemzeti Filmintézet ösz-
szesen 90 filmet válogatott 
ki, amikben irodalmi alkotá-
sok filmváltozatai, történel-
mi, ifjúsági valamint animá-
ciós filmek szerepelnek, és 
tette ingyenesen elérhetővé. 
Természetesen nem csak az 
oktatás volt előtérben, ha-
nem a szórakozás, meg ki-
csit a retrózás is. Az irodalmi 
klasszikusok válogatásban a 
legkiemelkedőbb hazai írók 
alkotásainak filmes feldol-
gozásai váltak elérhetővé, 

különös tekintettel a kötele-
ző olvasmányokra: A kőszívű 
ember fiai, A Pál utcai fiúk, 
Egri csillagok, Édes Anna, 

Légy jó mindhalálig, Szent 
Péter esernyője. Ezeket sok 
felnőtt mai fejjel is szívesen 
leül megnézni. A történelmi 
válogatásban játékfilmek 
szerepelnek, köztük A tizedes 
meg a többiek, a Budapes-
ti tavasz, a Feldobott kő, a 
Hideg napok, a Szamárkö-
högés vagy a Valahol Eu-
rópában. Ide bekerült több 
klasszikus dokumentumfilm 
is. Az ifjúsági filmek között 
fog a család a legtöbbet vá-
logatni, mivel olyanokkal ta-
lálkozhatunk itt, mint a Vuk, a 
Szaffi, Vili a veréb, Kemény-
kalap és krumpliorr vagy a 
János vitéz. 

A járvány miatt elmaradt 
Friss Hús rövidfilmfesztivál 
helyett online fesztivál kere-
tében minden nap egy-egy 
korábbi rövidfilmet osztanak 
meg a közönséggel a szer-
vezők az esemény honlap-
ján és Facebook-oldalán.

Az otthonülőknek nem kell 
unatkozniuk, hiszen egyre 
több kulturális intézmény 
azon igyekszik, hogy a köve-
tőivel együtt valahogy áthi-
dalják a jelenlegi állapotot. 
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FESTŐI BLEDI-TÓ 
ÉS A MEGHITT 

ROMANTIKA TALÁLKOZÁSA

A
Napjainkban nem éppen utazási terveink 

körül forognak gondolataink, sokkal fon-
tosabb számunkra az, hogy betartsuk az 
óvintézkedéseket, védjük meg szeretteink 
testi épségét és gondot fordítsunk arra, 
hogy tudatosabban, otthonainkban tartóz-
kodva, higiéniás szokásainkat felülbírálva, 
okosan vészeljük át ezt a nehéz időszakot. 

Ha majd túllendülünk a megpróbáltatá-
sokkal teli hónapokon és lenyugodott at-
titűddel készülünk a megváltozott és új ki-
hívásokkal teli életkörülményeinkre, újra 
felfedezhetünk olyan országokat, város-
kákat, szigeteket, melyek csak rövid autó- 
vagy vonatútra vannak hazánktól. 

BEDŐ ZSUZSANNA
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Úti beszámoló a Bledi-tónál töltött
hétvégéről

Már régóta felfigyeltem erre a gyönyö-
rű tóra és a közepén kiemelkedő kis szi-
getre. A színes-szagos Instagram fotók a 
környékről, már jó ideje nem hagytak nyu-
godni, ezért eldöntöttem, hogy ezt a helyet 
márpedig látnom kell. A szerve-
zés kevesebb ideig tartott, mint 
maga a döntés, hogy menjünk. 
A Booking.com-on pillanatok 
alatt találtunk szállást a legkü-
lönfélébb kategóriákban, ahol 
azonnal le is foglaltuk a Rikli Ba-
lance nevű szálloda kétágyas 
szobáját. Utunk a kb. 500 km-re 
lévő szlovén városkába zökke-
nőmentes volt, leszámítva au-
tópályáink erős forgalmát. Bu-
dapestről nagyjából 5 óra alatt 
elértük célállomásunkat. Az úton 
szebbnél szebb völgyek, mezők, 
lent még zöldellő, de a csúcso-
kon havas hegyek követték egy-
mást. A júniusi napfény, ahogy 
megvilágította a dombokat, - 
szép házakat, virágos tornácokat, hibátla-
nul megmunkált gyepet - belénk ültette a 
gondolatot, hogy erre a mesés helyre bár-
mikor ideköltöznénk. Már-már 
tervezgetni kezdtük, hogyan 
cseréljük le pesti otthonun-
kat a szlovén kisfalusi életre, 
amikor megérkeztünk. A szál-
loda környékét lankás, lejtős 
kis utcákon közelítettük meg, 
ahol érzékelhető volt a dübör-
gő turizmus jelenléte. A külföldi 
turisták által elfoglalt kis város 
közepét, a gyönyörű tó látvá-
nya koronázta meg.

Szerelemi légyott a Bledi szívnél

A szállodában az ügyintézés nem volt 
zökkenőmentes, mivel a már előre lefog-
lalt szállásunkat csak egy fővel rögzítették 
a rendszerükben, emiatt busásan rá kellett 
fizetnünk az amúgy sem alacsony szoba 
árra. Miután elfoglaltuk a szépen berende-
zett, kényelmes szobánkat, nekiláttunk fel-

fedezni a környéket. A hoteltól rövid séta 
vezetett a tóhoz, ahol eleinte követtük a 
vonuló tömeget és az általuk kijelölt irányt. 
A hegyoldalon lévő vár felé, melyet a sa-
ját erkélyünkről is tökéletesen láttunk, egy-
mást követték pubok, kávézók, boltok, üz-
letek, fotózkodásra alkalmas aktivitások és 
látnivalók. A tó szélén, pici mólón áll a Bledi 

szív, ami közkedvelt fotóháttér a szerelmes 
turisták körében. A sötétedésben már alig 
tudtunk jó fotókat készíteni, ezért már csak 

emlékeinkben marad meg a 
tó szépséges, esti látványa. 
Mivel már éhesek voltunk és 
amúgy is rendeltünk a szállo-
dában vacsorát, korgó gyom-
runk visszavezetett a hotelbe. 
Mivel még nem jártunk koráb-
ban Szlovéniában és nem is-
meretük a helyi gasztronómi-
át, emiatt jobbnak láttuk, hogy 
vacsorát is kérünk a két éjsza-
kánkhoz. Sajnos ez nem járt 

páratlan gasztronómiai élménnyel, ezért 
eldöntöttük, hogy másnap felfedezzük a 
környék éttermeit is.

Reggel korán óriási eső ébresztett minket, 
ami nem szegte kedvünket a kirándulástól. 
Először autóba ültünk, hogy felfedezzük a 
másik irányba is a tó környékét. A Bledi-tó 
Szlovénia második legnagyobb tava, a 
maga 2,1 km hosszúságával, 1,4 km-es 

„A nyuga-
lom szigete, 
a Bledi-tó 
és környéke 
kiváló hely-
szín...”
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szélességével és 31 méteres mélységével. 
A szebbnél szebb tájakon autózva elértük 
a kilátót, amit Várhegynek is neveznek. 

Esernyő és esőkabát nélkül indultunk el 
felfedezni a várat, ahol jegyvásárlás el-
lenében megtekinthettük a helyi múzeu-
mot és lenézhettünk a kilátóból. A vár be-
járatában impozáns címeres és boltíves 
kapun át jutottunk be a vár belsejébe. A 
barokk korban épült kápolna, középkori 
nyomda, borospince és múzeum tökéle-
tes programot nyújt esőben és napsütés-
ben egyaránt. A várfalak között pici kávé-
zó, cukrászda és étterem is helyet foglal. 
Örömünkben, hogy már csak csepereg az 
eső, millió fotót készítettünk a hegy leg-
magasabb pontjáról és visszavittük az 
autót a szállodához, hogy inkább gyalo-
gosan folytassuk a környék feltérképezé-
sét. 

Grillezett rák és kalamári

Mivel megéheztünk, találtunk egy édes 
kis, vintage stílusú éttermet, amin már 
előző nap is megakadt a szemünk. Igazán 
autentikusnak azt éreztük, hogy tenger 
gyümölcseit rendeljünk, holott valójában 
nem tenger, hanem tóparton üldögél-
tünk. A grillezett rák fenséges paradicso-
mos és misztikus fűszerezésű szószban 
fürdött, amit hamarosan már kanállal fa-
latoztunk a húshoz. A grillezett kalamárik 
pedig csodás, fokhagymás olívás szósz-
ban, spenótos krumplival érkeztek az asz-
talunkra. A remek ebédet megelégedett 

kajakóma követte, melyet hosszú sétával 
igyekeztünk kipihenni. Ekkor már verőfé-
nyesen sütött nap, és a meredekebb úton, 
gyalogosan is nekiveselkedtünk a vártú-
rának. A kilátás ismét elvarázsolt bennün-
ket, a tó minden napszakban másképp 
festett. Reggelente álmosan és ezüstösen 
fénylett, délelőtt az esőben fátyolosan és 
szürkésen csillogott, délután a napfény-
ben pedig már aranylóan tükröződött. 
Nem hiába mondják a környékre, hogy a 
nyugalom szigete. Mivel nem erősségem 
a hajókázás és a pletnár (helyi csónak, 
mellyel a turistákat szállítják át a pici szi-
getre) túl imbolygónak tűnt, ezért nem 
mertem rá felszállni. Messziről azonban 

megcsodáltuk a tó közepén lévő kis szi-
geten található barokk stílusú, Szűz Mária 
búcsújáró templomot, mely a 17. század-
ban épült. Javaslom mindenkinek, hogy 
látogassa meg, mert az élmény méltó 
megkoronázása a bledi kirándulásnak. 
Visszatérve a szállodába, megmártóztunk 
a wellness részlegben, majd pihentető 
alvás után, másnap elköszöntünk ettől a 
csodás helytől. 

A nyugalom szigete, a Bledi-tó és kör-
nyéke kiváló helyszín arra, hogy feltöltőd-
jünk a viharos hetek és hónapok után, de 
egy átlagos szürke hét után is üdítő és ki-
váló helyszín arra, hogy megnyugodjunk, 
gondolatainkat rendbe szedjük, és újult 
erővel kezdjünk neki új vagy éppen meg-
szokott életünknek. 



CsPM   31

G
ra

fik
a:

 E
g

yü
tt

-L
ét

 - 
Si

vá
k 

En
ik

ő
 A

SH
A



32   CsPM

A szexualitásról beszélni akár családon 
belül, akár nyilvánosan sajnos még min-
dig nehéz, fullasztó, akadozik a nyelv, el-
fogynak a szavak. Tabuknak gondolunk 
teljesen természetes dolgokat. Belénk 
kódolt működéseinket dogmák, társa-
dalmi, vallási nyomás hatására hibás 
viselkedésnek érezzük. Mi belemegyünk 
a sűrűjébe és nem félünk hozzányúlni a 
legmélyebbre elásott vágyaknak, hogy 
tudatosítsuk magunkban, a tabuk nem 
tabuk, a szexualitás ezer féle íze nem 
bűn, hanem változatos játék.

Tóth Tamással, a Swinger For You Swin-
gerklub tulajdonosával beszélgetünk 
egy finom koktél mellett a klub pultjánál, 
ahol az intim légkör és a hedonizmus a 
falak kárpitozásából is sugárzik. Tamás 
swinger életet élőként és klub üzemelte-
tőként is sokéves tapasztalattal rendel-
kezik, van rálátása erre a világra.

CZECZON

Tabuk a szexualitásban

Swinger: varázsszó 
vagy kupleráj?
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- Mesélj, kérlek a swinger magyarországi 
múltjáról, és hogy hogy jutunk el napjainkig. 
Erről érdekes történeteket hallottam tőled.

- Szia István, köszöntöm az Olvasókat! 
Már a 70-es években volt egy „MI VILÁGUNK” 
című magazin, ahol volt először egy 2 ol-
dalas hirdetési rovat. Először itt keresget-
tek társaságot a többes szexet kedvelők. 
Néhány hónapon belül 8 oldal lett a hirde-
tés, és a régi rend élharcosai nem értették, 
hogy miért olyan népszerű ez a lap… Aztán 
a 90-es években elkezdtek kimondottan 
swinger bulikat tartani, szervezetten, üzleti 
alapon. Akkor még nagyon szűk réteg jutott 
el egy - egy buliba, ami nagyon zártkörű 
volt. A 2000-es évek eleje hozta az áttörést, 
amikor is Budapesten egyszerre két kimon-
dottan „SWINGERKLUB” is megnyitotta ka-
puit. Rekord időn belül lettek nagyon nép-
szerűek ezek a helyek. Aztán 10 évvel később 
volt olyan időszak, amikor a fővárosban 12 
klub létezett egyszerre, és vidéken is talál-
tak az érdeklődők 3-4 klubbot. MA Budapes-
ten 4-5 klub működik, Vidéken pedig 2 klub 
hívogatja a vendégeket.

- Te ismered a vendég és az üzemeltetői 
oldalt is. Az elmúlt évtizedben milyen vál-
tozások mentek végbe a társadalomban a 
swingerrel kapcsolatban? Van valamilyen 

fejlődés, tendencia? Milyen a dinamikája a 
változásoknak, ha vannak?

- Megismerték az emberek, hogy miről is 
szól ez az egész. Legalábbis az a réteg, akik 

igazán kíváncsiak erre az életformára. Per-
sze még ma is van olyan, aki felhív, és meg-
kérdezi, hogy milyen lányokból választhat, és 
kit vállalnak a „csajok”? Mikor azt mondom, 
hogy ez nem egy kupleráj, csodálkoznak…

Érdekes módon azt hittük, hogy mostanra 
óriásira dagad a swingerlátogatók köre, de 
nem így lett. Megtorpant a fejlődés… Ez sok 
mindennek köszönhető, leginkább annak, 
ami általánosan jellemző: Nem alakult ki a 
szórakozás kultúrája, az emberek szinte alig 
kommunikálnak egymással, és ez inkább 
a férfiakra jellemző, akik többnyire megré-
mülnek a Hölgyek nyitottságától.

- Mi a helyzet az előítéletekkel? Nyitottabb 
lett a magyar társadalom erre a szórako-
zási formára vagy erős még a konzervatív 
szellem?

- Elfogadták, hogy van ilyen, de még elég 
sokan felvont szemöldökkel néznek, mikor 
elkezdek erről beszélni egy új társaságban. 
Sokan eljönnek, de kevés vendégből lesz 
állandó visszatérő. Persze olyan is van, aki 
azonnal függő lesz, és minden bulin lát-
hatjuk Őt. Sokat cikkeztek internetes vezető 
portálok. Többnyire úgy, hogy az újságíró 
sosem járt még klub felé sem. Aztán volt a 
„NYITVA” című film, ami teljes tévút a swin
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ger ábrázolásában. Így nehéz elfogadtat-
ni egy, amúgy az elvárt erkölcsökkel, nem 
kimondottan párhuzamban lévő szórako-
zási formát.

- Már ennyit beszéltünk a swingerről, an-
nak elfogadottságáról. Elmondanád szá-
modra mit jelent a swinger életforma, mit 
jelent swingernek lenni? Milyen ez a világ?

- Sokkal nyitottabb világ, kevesebb ha-
zugsággal, sok-sok emlékezetes, izgalmas 
kaland, amiről mindenki csak álmodik, ám 
nem meri megvalósítani az életében is. 
Azokat a dolgokat, amiket egyébként több-
ször elképzel naponta. Értékes barátságo-
kat kötöttem, amiért hálás vagyok a sor-
somnak.

- Mit adhat egy klub, milyen élményt, ta-
pasztalatot egy érdeklődőnek, aki szeretne 
belekukkantani?

- Egy olyan világ tárul ki, amit az ókorban 
is boldogan éltek. Új embereket ismerhet 
meg mindenki, láttam már itt megismerke-
dett párokat az anyakönyvvezető előtt áll-
ni. És persze ha elmegy egy klubba valaki, 
megvalósulhatnak olyan fantáziái, vágyai, 
amik nagyon régóta ott tombolnak a fejük-
ben, elméjükben, és egyéb testrészeikben. 
Lássuk be, jó dolog megélni a vágyakat. 
Azt szoktam mondani, hogy túl rövid az élet 
ahhoz, hogy mindenkinek megfeleljünk. ÉS 
hazudik az, aki nem játszadozik el időnként 
egy - egy „mocskos gondolattal” a fejében. 
Ezekben a klubokban ezek a vágyak meg-
valósulhatnak. ÉS ahogy mondják: „AMI A 
KLUBBAN TÖRTÉNIK, AZ OTT IS MARAD”.

- Mivel másabbak a swingerező emberek 
a nem swingerező társaiknál?

- Nyitottabbak… Képzeljék el, vannak olyan 
párok, akik nem hazudnak egymásnak, 
nem megcsalják egymást, hanem boldo-
gan, együtt élvezik ki a vágyaikat. Persze 
van, akinek ez elképzelhetetlen, és most azt 
gondolja, hogy ez felháborító. Pedig de-
hogy. Nyitott, kiegyensúlyozott, felszabadult 
társaság, aki a klubban szórakozik, vagy ezt 
az életformát éli.

- A klubok honlapjának átböngészése után 
az szűrődhet le, hogy az etikett, a szabályok, 
stb. ugyanazok. Akkor mégis mi alapján vá-
lasszon magának helyet egy érdeklődő?

- Azt szoktam mondani, hogy mindegyik 
klub más és más. El kell menni mindegyiket 
megnézni, és kialakul, kinek melyik tetszik…

- Milyen tanáccsal szolgálnál érdeklődő 
olvasóink számára, ami elengedhetetlen 
szerinted?

- Az első látogatás előtt tisztázzák pon-
tosan partnerükkel, hogy mi az, ami mind-
kettőjüknek elfogadható, izgató, és élvezik. 
Legyen egy olyan vészt jelző menekülőszó, 
amit ha kimond egyikük, akkor az azt jelenti, 
hogy aki kimondja a szót, az véget akar vet-
ni a történéseknek. Mert rájött, hogy akár-
milyen okból is, nem akarja folytatni a tör-
ténetet. Az Uraknak pedig azt javaslom, arra 
kérem Őket, hogy tiszteljék a NŐ-t. Beszél-
gessenek, ismerkedjenek, mint egy bármi-
lyen más élethelyzetben. Ne kapkodjanak, 
ne sürgessék „ész nélkül” a végkifejletet…
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Lehet-e a MEDDŐSÉGNEK
lelki oka?

SZEGHY KRISZTINA

Arról mindenkinek van némi saját tapasztalata, hogy a testi 
folyamataink és a lelkünkben zajló folyamatok között össze-
függés van. Ijesztő hírt hallva elsápadunk, összecsuklik a lá-
bunk, kínos helyzetben elpirulunk.

Ma már azt is tudjuk, hogy a lelki tényezők 
a testi működésünkkel szoros összefüggés-
ben hozzájárulhatnak a betegségek kiala-
kulásához is. Igazolást nyert, hogy bizonyos 
betegségek esetén az érzelmi tényezőknek 
kiemelt szerepe van: például szívinfarktus 
vagy gyomorfekély esetén. 

Manapság egyre inkább hangsúlyt kap 
az az elképzelés, hogy sokszor a meddő-
ség – szebb kifejezéssel nehezített fogan-
tatás - mögött is lelki okok húzódnak meg. 
A hormonrendszerünk jellegzetességei mi-
att főként a stressz, a babára „rágörcsölés” 
szerepét szokták kihangsúlyozni, azonban 
ennél sokkal bővebb a lehetséges okok lis-
tája. 

Fogamzásgátlás = irányított
fogantatás?! 

De nézzük először a stresszt. Hogyan okoz-
hat problémát a fogantatásban, vagy épp 
a várandósság sikeres kihordásában? 

Az előző cikkben azt tekintettük át, ho-
gyan csúszott át a nők termékenysége az 
ipari forradalom hatására természetesen 
zajló folyamatból a munkának, az ipari ter-
melésnek alárendelt, fogamzásgátlók által 
kontrollált - és megzavart - folyamattá. A 
fogamzásgátlás az emberek fejében azo-
nos fogalommá vált a fogamzásszabályo-
zással. Mit jelent ha valamit szabályozni tu-
dunk? Hogy irányítani is tudjuk! Arra, hogy 
ez mekkora tévedés, csak az utóbbi évek-
ben kezdünk rádöbbenni, látva a meddő-
séggel küzdő párok emelkedő számát. 

A női termékenységet szabályozó esz-
közök elterjedése sajnos nem járt együtt 
egy felvilágosító folyamattal, miszerint a 
női termékenység időlegesen kiiktatható, 
de nem „halasztható” folyamat! 

Mi nők ugyanis meghatározott meny-
nyiségű petesejt készlettel születünk. Mint 
egy tojástartó, tele apró tojással, amiből 
havonta felhasználásra kerül egy darab. 
Azaz ez a készlet egyre fogy! A legjobb mi-
nőséggel 25 és 35 éves korunk között ren-
delkezünk. 35 éves korunkra nagy része 
elfogy, és a minősége is romlik: 10 darab-
ból már csak 5 lesz egészséges.

A táplálékkiegészítők, vitaminok, a rend-
szeres sport a test külső állapotát, a szép-
séget megőrzik, konzerválják ugyan, és a 
hormonrendszert is pozitív irányba befo-
lyásolhatják, de nem változtatnak a ren-
delkezésünkre álló petesejt készlet meny-
nyiségén, és a petesejteknek az évek alatt 
történő „állagromlásán”. 
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Mi köze mindennek a stresszhez? 

Egy mai átlagos női életút modell 20 éves 
kori állomása az egyetemi évek, és nem a 
férjhez menetel, vagy a gyermekvállalás, 
mint nagyanyáink idejében. A következő 
lépcső a karrier építés, belépés a munka 
világába, illetve a társkeresés. Nagyjából 
mire mindezek lezajlanak, a nő 30 éves kor 
körül jár, tehát épp belelép az optimális ter-
mékenységi szakasz utolsó 5 évébe. Ekkor 
még mindig nem biztos, hogy a pár mind-
két tagja készen áll a gyermekvállalásra. A 
mai kor jellegzetessége, hogy a férfiaknál 
egyre később jelenik meg erre az igény. A 
nő tehát vár. Hogy megkérjék a kezét, hogy 
feleségül vegyék és a férj is úgy döntsön: 
jöhet a baba. Nemritkán ez kitolódik a nő 35 
éves koráig. 

Itt pedig bekapcsol a cikk elején már em-
lített téveszme: ha azt tudjuk szabályozni, 
hogy mikor ne jöjjön a baba, akkor azt is, 
hogy mikor jöjjön – elég csak elhagyni a fo-
gamzásgátlót! Ez azonban sajnos nem így 
van. Hiszen már elteltek az igazán fogam-

zóképes évek, ráadásul a mai meddőség-
hez vezető, ma már népbetegségnek szá-

mító PCOS, inzulin rezisztencia, pajzsmirigy 
problémák is nehezítik a fogantatást, vagy 
a várandósság sikeres kihordását. Hóna-
pok mennek el a kivizsgálásokra, a női test 
gyógyszeres kezelésekkel történő, váran-
dósságra alkalmassá tételére. Telik az idő, 
és a petesejt készlet mindeközben fogy… 

A baba várat magára, ami már önma-
gában a nőnél hónapról hónapra növek-



38   CsPM

vő stresszt okoz, és ezen nem segítenek 
az egyéb körülmények sem. Fontos tudni, 
hogy a meddőségi vizsgálatok, beavatko-
zások is stresszt idéznek elő. A vizsgálatok 
során a nők úgy érzik, mintha tárgyként 
kezelnék őket, ezért a testük és a lelkük 
szinte kettéválik. A nőnek folyamatosan 
betekintést kell engednie önmagába, a 
testébe, idegenek számára, és elveszíti a 
kontrollt a saját teste felett, amely sokszor 
kiszámíthatatlanul reagál az eljárásokra. 

Magukat a meddőségi vizsgálatok és 
beavatkozásokat a nők „futószalag-sze-
rűen” élik meg, amelynek során általában 

nincs lehetőségük a bennük felmerülő 
érzéseket, feszültségeket orvossal, vagy 
más kompetens személlyel átbeszélni. 

A stressznek pedig – akármi is legyen az 
oka - a hormonrendszerre is hatása van. 

Hiszen ugyanaz az agyalapi mirigy sza-
bályozza a női nemi hormonok szintjét, 
ami a stresszhormonok szintjét. Nagyon 
leegyszerűsítve a működést, mondhat-
juk, hogy ha az agyalapi mirigy folyama-
tosan a stresszhormonok „futtatásával” 
van elfoglalva a szervezetünkben, akkor 
nem marad kapacitása a nemi hormonok 
megfelelő működtetésére. És miután a nő 
egyre többet hallja, hogy „ne görcsölj rá, 
akkor majd jön”, egyre nagyobb nyomás 
nehezedik rá, hiszen felelősnek, hibásnak 
érzi magát, amiért miatta késik a gyer-
mekáldás. 

Klinikai bizonyíték

Arra, hogy a stressz mekkora szerepet 
játszik a meddőségben, időközben klinikai 
vizsgálatok is születtek. Egy meddőségi 
klinikán a nők 35 %-át sikeresen kezelték 
mesterséges megtermékenyítéssel, míg 
65 %-uknak jelezték: bele kell nyugodniuk 
abba, hogy nem lesz gyermekük. Majd ezt 
a 65 %-ot pusztán pszichoterápiával ke-
zelve a nagy részük végül mégis sikeresen 
teherbe esett. 

A stressz szerepe tehát a fogantatás-
ban és a várandósság sikeres kihordásá-
ban egyáltalán nem elhanyagolható, és a 
családtervezés során fontos ezt is figye-
lembe venni, és a leendő anyukára nehe-
zedő stresszt minél inkább csökkenteni. 
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Tudatosság a digitalizációban
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A digitális forradalom számos olyan technológiai és társadalmi változást hozott, 
amely megkönnyíti a hétköznapjainkat, azonban az online jelenlét sok veszélyfor-
rást tartogat azon felhasználók számára, akik nem teljesen tudatosan használják 
a közösségi platformokat. Dr. Zacher Gábor toxikológus főorvossal beszélgettünk 
a digitális függőségek kockázatáról, a tudatos online jelenlétről és a fejlődő tech-
nológia által befolyásolt jövőképről.
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A magyarok a „függőség” kifejezést azon-
nal alkohollal, kábítószerrel, nikotinnal vagy 
szerencsejátékkal társítják. Zacher Gábor 
szerint fel sem tudjuk fogni, hogy a nap 24 
órájában hány fajta függőséggel talál-
kozunk, hiszen ezek közé tartozik a koffein, 
gyógyszer, vásárlás, szex, edzés vagy evés, 
ezekhez adódnak hozzá még a technológiai 

kütyük is. „30 évvel ezelőtt ha valaki elment 
a mosdóra mit vitt magával? Újságot. Ma 
ugyanúgy lapulunk a fajanszon, csak a sa-
ját készülékeinket nyomkodjuk” – mutat rá. 
Kiemeli, hogy a különböző függőségek kö-
zött vannak alapvető különbségek, illetve az 
ezekkel járó tünetek nem okoznak közvetlen 
életveszélyt, ugyanez azonban nem mond-
ható el a kábítószerfüggő napi droganya-
gától való megvonása esetén. „Drogot, ci-
garettát alapból nem adunk a gyermek 
kezébe, viszont érdekes, hogy a telefont már 
igen. Miért? Hiszen ma már ez abszolút evi-
dencia, hogy pont olyan függőséget okoz, 
mint ha valaki elszív egy marihuánás ciga-
rettát vagy felszív egy csíkot. A mai fiatal 
korosztály előbb nyúl a telefonjához, mint 
magához” – mondja . 

A háló fogságában

Zachner Gábor úgy véli, a technológiai füg-
gőséggel átalakulnak a hétköznapi és hét-
végi szabadidős programok, a legtöbb időt 
videós tartalmak fogyasztásával töltik a fia-
talok, értendő ezalatt a Youtube és különféle 
élő streamek. A háztartásban tárolt könyvek 
mennyisége pedig csökken. „Persze ott van 
az a néhány elektromos könyv, ami bekerül 
a rendszerbe, de a magyar lakosság 25 szá-
zaléka ma már funkcionálisan analfabéta. 

Gondoljunk csak bele, hogy a letöltött soro-
zatot ma már csak akkor nézzük meg, ami-
kor van magyar szinkronja. Mert a magyar 
ember már nem képes olyan sebességgel 
olvasni a szöveget, hogy megértse a törté-
netet, és pillanatok alatt elveszíti a lába alól 
a talajt.” Úgy véli, a magyar fiatalok elfelej-
tenek olvasni, és tudatos változtatásokra 
van szükség ebben a világban. Az okosodó 
lakások, háztartások mellett a telefonok is 
státuszszimbólummá váltak, ennek ellenére 
úgy véli, Magyarországon „több okos telefon 
van, mint okos ember.” 

Egy átlag magyar naponta 150 alkalom-
mal nézi meg a mobiltelefonját, de ebben 
nincs benne a telefonálás, csak kizárólag 
valamilyen egyéb okból történő eszközhasz-
nálatról van szó. Digitális eszközhasználat 
nélkül ma már nem létezünk. Zacher szerint 
a kérdés az, hogy ha szükségünk van infor-
mációra és rákeresünk, mennyire tudunk 
gátat szabni annak, hogy utána ne nézzük 
meg a következő információt? Elindulunk 
valahonnan és 2-3 óra alatt körbejárhatjuk 
az egész világot információ szempontjából, 
hiszen mindig van egy újabb hivatkozás, és 
annak is egy újabb hivatkozása. Mennyire 
tudunk beépíteni kontrollt, keretrendszert az 
életünkbe? Az információéhség komolyan 
tudja befolyásolni a napjainkat. A toxiko-
lógus szerint erre egyetlen megoldás van: 
„Tegyünk fel egy olyan alkalmazást a telefo-
nunkra, amelyen meg tudjuk nézni, hogy az 
elmúlt 24 órában mennyi időt használtuk a 
Messengert, Facebook-ot, e-mail fiókjainkat 
vagy mennyi időt töltöttünk játékokkal. Ez 
egy tükröt állít saját magunk elé. Tükör nél-
kül az ember nem tud élni, és a tükör a való-
ságot fogja mutatni, ami néha nagyon gáz.” 

Az online tér veszélyei 

Természetesen Zacher Gábor is elisme-
ri, hogy rengeteg előnye van a közösségi 
médiának. Példának hozta fel, hogy amíg 
egyetemista korában 2 hónapra volt szük-
sége egy kutatómunkához, ma már ugyan-
azokat a hivatkozásokat egy nap alatt be 
lehet szerezni. „A világ felpörgött körülöt-
tünk, rengeteg időt tudunk megspórolni a 
technikai eszközökkel, de a kérdés az, hogy 

SZILÁGYI KATALIN
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mivel töltjük ki valójában azt az időt, hiszen 
az okostelefon szórakoztat, tanulásra ad 
lehetőséget és kapcsolattartásra az on-
line térbe való bekapcsolódással.” A fiatal 
generációkkal kapcsolatban rámutatott 
a szexthing veszélyeire, ami már 11-12 éves 
korban jelentkezik, amikor elkezdenek olyan 
képeket, információkat küldeni egymásnak 
a gyerekek, amiket nem értenek. „Mi még ezt 
véres verejtékkel tanultuk meg a szexuali-
tás alapjait annak idején, a gimnáziumból 
hazafele menet, egymás kezét fogva, egy-
egy kapualjban csókolózva, de napjaink-
ban már kész tényként kapja a gyerek, aki-
re olyan információk zuhannak, hogy nem 
tudja feldolgozni a történteket. Így lesz belő-
le egy szorongó fiatal, aki mindig meg akar 
felelni, leginkább az online térben, ez pedig 
egészen az öngyilkossági kísérletekig fajul-
hat” – fejtette ki. Ezzel párhuzamosan meg-
szűnt a magánélet. 

Tudatos eszközhasználat

„Dr. Google mindent tud rólam: a vásár-
lási szokásaimat, a kapcsolataimat, milyen 
ételt rendelek, milyen pornót nézek, meny-
nyire vagyok aktív a közösségi felületeken, 
mi a politikai beállítottságom satöbbi.” Ép-
pen ezért nagyon fontos, hogy tudatosan 
haszáljuk a digitális eszközöket és a közös-
ségi médiát. „Én még abban szocializálód-
tam, hogy ha valamihez hozzá akarok jutni, 
annak megvan a maga rendje és ideje. Ez-
zel szemben ma azonnal akarunk mindent: 
ruhákat rendelünk, színházjegyet foglalunk 
otthonról egyszerűen, mert az online világ 
erre lehetőséget ad. Ebből a szempontból 
ma már nem érünk rá napokat, heteket vár-
ni. Ugyanez van a párkeresésben is. A Tinde-
ren azonnal akarok randizni, azonnal szexet 
akarok – ez nagyon furcsa számunkra, de 
aki ebbe született bele, annak természetes. 
Át kell alakulnunk, alkalmazkodnunk kell a 
világ kihívásaihoz. A papír alapú levelezések 
ideje lejárt, a közösségi oldalakon keressük 
egymást és azonnali választ akarunk” – ma-
gyarázza. 

Na de akkor mit kell tennünk, ha felismer-
tük a problémát? A franciák például már 
betiltották a mobiltelefonok használatát az 

iskolában a függőség miatt. Nekünk is ezt a 
mintát kellene követni? A szülők korlátozzák 
le a gyerekeiket a digitalis eszközök hasz-
nálatában? A toxikológus szerint a lekorlá-
tozás sokkal inkább arról szól, hogy legyen 
egy bizonyos keretrendszer. „Például amikor 
a család leül a vacsoraasztalhoz, az legyen 
egy wifi-mentes zóna, és nem úgy, hogy 

körberakjuk ólomlemezekkel, hanem le-
gyünk képesek digitális detoxot alkalmazni 
és megbeszélni, kivel mi történt aznap – ha-
gyományos úton kommunikálni, nem a ké-
pernyőt nyomkodva. Értékrendet próbálunk 
átadni, keretrendszert biztosítani. Legyenek 
meg ezek a színterek, mert ha ennek vége, 
mindenki visszatér a virtuális életébe. A digi-
tális detox csökkenti a stresszt, növeli a kon-
centrációt, a kreativitást, és jobban fogunk 
tudni aludni. Merni és tudni kell lekapcso-
lódni, mert a háló valójában nem minden”- 
mondja Zacher. 

Eközben a fejlődő robotizáció és mester-
séges intelligencia mellett az embereknek 
egyre több idejük szabadul fel, amivel egy-
re hasztalanabbnak érezhetik magukat. Ez 
már nem csak a digitális függőséget erősíti, 
hanem jóval mélyebb problémának ágyaz 
meg: a valóság elvesztéséhez. „Hazajövünk 
a munkából, ahol dolgoztunk legfeljebb 6 
órát, beleülünk a kényelmes fotelba, föltesz-
szük a VR szemüveget és a következő pilla-
natban a Csendes Óceánban búvárkodunk. 
Ezek a dolgok jelenthetik egyedül a klasszi-
kus napi valóságból való kiutat” – mutat rá 
a toxikológus is a kegyetlen jövőképre. De 
még van idő változtatni.
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Mindannyian ismerjük a régi köznyelvi szólásokat, amelyek a csalhatatlanság ké-
pességét az orral illetve a szaglással hozzák összefüggésbe (megy az orra/szimata 
után, jó az orra, kiszimatol valamit, stb.). Irodalmi és spirituális szövegekben, hagyo-
mányokban az illat, az illékony, szubtilis anyag az éteri, isteni minőségekhez kapcso-
lódó jelenség (gondoljunk csak a rózsaillatú szentekre vagy az isteneknek szentelt 
füstölőáldozatokra), amelynek segítségével külső és belső világunk „magasabbren-
dű” aspektusaihoz férhetünk hozzá.

Ez a kettősség nagyon is jól jellemzi az il-
latok-szagok birodalmát: használhatjuk ezt 
az érzékelési formát a hétköznapi világ dol-
gaiban való boldoguláshoz csakúgy, mint 
a transzcendensre nyíló kapu kulcsaként. 
Eldönthetjük, mit választunk, attól függően, 
hogy melyik megközelítést érezzük hozzánk 
közel állónak, vagy épp mire van szükségünk. 
Az illatok minden esetben információkat hor-
doznak számunkra. Csak a tudatosságunkon 
múlik, mit, milyen síkon értünk meg, és mit 
használunk fel belőle. 

Az aromaterápia az illatokkal gyógyítás 
tudománya. Az illóolajok nem csak elszige-
telt illat-információkat, hanem személyes, 
gyógyító jellegű üzeneteket hordoznak szá-
munkra – komplex, tudományosan vizsgál-
ható kémiai struktúrákba rendezve Az illó-
olajok segítségével helyreállítható és fenn is 
tartható a szervezet kényes egyensúlyi ál-
lapota. Ugyanakkor kiemelt jelentősége van 
az aromaterápiának a wellness, a szépség-
ápolás és a lelki-szellemi egyensúly helyreál-

lítását célzó terápiák területén is. Egy képzett 
aromaterapeuta tisztában van az illatok, illó-
olajok testi-lelki-szellemi hatásaival és holisz-
tikus megközelítésben, célzottan alkalmazza 
őket. 

De hogyan tudnak az illatok hatást
gyakorolni az emberi testre, szellemre, 

lélekre?

A szaglás az egyetlen érzékünk, mely köz-
vetlen kapcsolatban áll az idegrendszerrel. A 
szagok az orrba jutva, a szaglóhámon keresz-
tül, a szaglóidegen át egyenesen bejutnak az 
agyba, méghozzá az agy olyan ősi területei-
re, amelyek többek között az érzelmekért, vi-
selkedésért, emlékekért felelnek. A beszédért 
felelős agyi területek ebben nem vesznek 
részt, ezért is olyan nehéz az illatokat szavak-
kal leírnunk. Inkább egy konkrét fogalomhoz, 
képhez, emlékhez kötjük, amit érzünk és való-
színűleg azonnal véleményt is alkotunk róla 
(kellemes/kellemetlen). A szaganyagok min-
den esetben komplex vegyi koktélok, ame-
lyeket nemcsak tudatosan (vagy sokszor 
tudattalanul) érzékelünk, hanem azonnal 
kémiai-fiziológiai reakciókat indítanak be a 
testünkben. Ezek lehetnek hormonális, visel-
kedésbeli, mentális és testi válaszok.

Vegyük például a levendula illatát: az orvo-
si levendula virág illóolajában uralkodó két 
fő vegyület a linalol és linalil-acetát. Hatá-
sukban ezek erősen harmonizáló, nyugtató, 
hűsítő, tisztító/antiszeptikus, görcsoldó kémi-
ai formulák. Amikor a szervezetbe kerülnek, 
szerotonin szabadul fel és nyugalmi állapot 

    DR. NAGYNÉ VÁCITY ESZTER

Illatok, tudatosság, aromaterápia
Avagy merjünk-e az orrunk után menni?
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következik be: csökken a vérnyomás, nor-
malizálódik a szívritmus, lazulnak a test izmai, 
csillapodnak a gyulladások és csökken a láz 
is.

A levendula példájánál maradva és annak 
a szimbolikus jelentését kibontva elérkez-
hetünk az illat másik, szubtilis aspektusához, 
oda hogy az illat lelki szinten mit tud nyújta-
ni nekünk. Figyelemreméltó, hogy hozza ha-
tásaiban a fizikai jellegzetességeket, tükröz-
tetve a lelki síkra. Tehát a finom szinteken is 
megmutatkozik a harmonizálás, nyugtatás, 
lazítás, tisztítás perspektívája. A levendula 
képes elhozni nekünk a lelki békét és nyu-
galmat, megtisztítja gondolatainkat, oldja a 
lelki görcsöket, csillapítja a túlhevült, kibillent 
érzelmeket – a hisztit, pánikot, dührohamot, 
sokkot. A levendula képessé tesz arra, hogy 
felnőjünk a saját életünkhöz és nyugodtan, 
tiszta fejjel, görcsmentesen vegyük az aka-
dályokat.

Mit nyerhetünk, ha tudatosak vagyunk
a minket körülvevő illatokat illetően?

A tudatosság ebben az esetben is hata-
lom. Vagy inkább szép lehetőség az illatok 
üzeneteit értőn felhasználó ember számá-
ra. Egy számunkra kellemes és természetes 
illat, illóolaj otthonos érzetet kelt, biztonsá-
got ad. Nem sóvárgunk utána, azt érezzük: 
igen ezzel tudok azonosulni, ez belőlem 
egy darab, hiszen tőlem nem idegen. Más 
a helyzet egy kellemetlen illattal. Ilyenkor 
megkérdezhetjük magunktól mit mutat 
nekem az, ami taszít engem ebben az illat-
ban? Miért nem szeretnék ezzel azonosul-
ni? Mi történne, ha ez az illat velem azonos 
lenne, ha én ilyen lennék? Mire emlékeztet 
ez engem, amire nem szeretnék emlékezni? 
Harmadik eset, amikor érzünk egy illatot és 
azt vesszük észre, hogy elkezdünk sóvárog-
ni utána, nem tudunk betelni vele. Ez arra 
késztethet minket, hogy megvizsgáljuk mi-
nek a hiánya olyan fájdalmasan nagy ben-
nünk. Milyen űrt szeretnénk betölteni? Mi az, 
amire szükségünk volna, de nem lehet a 
miénk? Az illatok szimbolikájának megfejté-
sében szakképzett, szubtilis aromaterápiá-
ban jártas aromaterapeuták tudnak segí-
teni.

Mi a helyzet a mesterséges illatokkal?

A szintetikus, vegyileg előállított illatok min-
dig csak megtévesztő információkat ad-
nak számunkra. Áltartalmakkal töltenek fel, 
ugyanakkor ezek is ugyanúgy elindíthatnak 
reakciókat, viszont a végeredmény más lesz. 
A test és lélek ugyanis a hamis-inkonzekvens 
információktól összezavarodik, aminek testi 
szinten gyakori példája az allergia, lelki szin-
ten pedig a különböző mentális zavarok és a 
depresszió. 

Azonban nem csak a mesterséges illatok 
rejtenek magukban kockázatokat. A tiszta il-
lóolajok – ahogyan már utaltam rá – igen 
komplex vegyületek, amelyeket nem taná-
csos szakértő bevonása nélkül alkalmazni. A 
legtöbb illóolajnak ugyanis vannak bizonyos 
ellenjavallatai. Például várandósok ne hasz-
náljanak gerániumot vagy damaszkuszi róz-
sát; kisgyermekeknek ellenjavallt a fodor- és 
borsmenta; epilepsziások kerüljék a nyugati 
tuját vagy az orvosi zsályát; és aki napozni 
készül, ne válasszon bergamottot.

A következő lapszámban még többet áru-
lok el az illóolajok izgalmas világáról és ízelítőt 
nyújtok az Olvasónak a biztonságos otthoni 
felhasználás bizonyos lehetőségekről.
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Bőrünk egészségének
nyomában

A kozmetikus története, aki saját bőrén
tesztelt, tapasztalt és gyógyította magát
Szeretettel köszöntöm a kedves Olva-

sókat! Mayer Petra kozmetikai hámlasztó 
szakember, kozmetikus és aromaterapeuta 
vagyok.

A bőrünk egészségének nyomában so-
rozatban szeretném feltárni mindazt, ami 
közelebb viszi Önöket ahhoz, hogy egész-
séges, ezáltal szép bőrük legyen. De miért 
is fontos ez? Ha engem kérdeznek, a saját 
történetem talán jó példa rá.

Sosem felejtem el kamaszkoromban mi-
ként fedtem el a pattanásokat az arcomon. 
Smink, alapozó… rettentően frusztrált vol-

tam. Szüleim minden kozmetikushoz elvit-
tek, kinyomkodták az arcomat – sírtam sok-
szor, mert fájt. Ha most megkérdeznek egy 
kamaszt, mit él át egy ilyen kezelés alatt… 
nem egy rettegő gyermeket vettem keze-

im közé, akiknek egy ilyen eljárás 
sokk – ként hatott rájuk.

Szóval nem volt tökéletes mód-
szer, mégis mindenki a megol-
dást várta a kozmetikusoktól. Én 
azt gondolom és tapasztalom 
– bár rendkívül sokat fejlődött a 
szakmánk – hogy nincs egyelten 
tökéletes módszer, tudatosság 
van, azaz a képesség, hogy meg 
tudjuk figyelni magunkat: gon-
dolatainkat, cselekedeteinket és 
azt, hogy a dolgok hatással van-
nak ránk, szervezetünkre és ter-
mészetesen ezáltal a bőrünkre 
is! 

Egy kedves barátomat – akinek 
szintén a bőrét rendbe hoztuk 
– mert ez közös munka, kértem 
meg, próbálja megfogalmazni, 
miről is szól a munkám. 

Így lett a szlogenem: 

TANULMÁNYOZOM a bőr múltját, KEZELEM 
a jelenét, és UTAT MUT ATOK az egészsé-
ges bőr jövőjéhez!

A bőrünket meghatározza:

- a genetikánk
- a napi hatások amik érnek bennünket – 

MAYER PETRA
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külső környezeti hatások, szervezetünk ha-
tásai

- és a napi szintű gondoskodás, avagy 
nem mindegy ki, mit használ a bőre ápolá-
sának érdekében. 

A szépség az eredmény! Alapja a bőr táp-
lálása, cél, hogy egészségesen működjön.

Egy kis biolóiga

A bőrnek szövettanilag három fő része kü-
löníthető el:

A bőr testünk első védelmi vonala, össz-
tömege teljes testsúlyunk 10-15 százaléka. 
Egy átlagos termetű felnőtt esetén felülete 
2 m2. Vastagsága a különböző területeken 
1-5 mm között van.

A bőrnek szövettanilag három fő része 
különíthető el: a hám (epidermis), az irha 
(dermis), és a bőralja (subcutis). 

A hám bőrünk legkülső rétege, melyet 
több rétegben elhelyezkedő hámsejtek al-
kotnak. A felszíni sejtek folyamatosan kop-
nak, lelökődnek, a legalul elhelyezkedő sej-
tek pedig pótolják ezeket.

Az irha az epidermist támasztja alá, a 
bőr középső rétege. Kollagénből, rugal-
mas rostokból, kötőszövetből, erekből és 
idegekből épül fel. Számos nyomás- és 
hőérzékelő receptor is található benne. 
Vannak benne verejték- és faggyúmi-
rigyek, szőrtüszők is.

A bőralja elsősorban - tápláltságtól 
függő, testtájonként eltérő mennyiségű - 
zsírszövetből, laza kötőszövetből és erek-

ből áll, ez 
a réteg 
t e r e m t 
kapcsola-
tot a bőr 
és a mé-
l y e b b e n 
elhelyez-
kedő inak, 
izmok és 
csonthár-
tyák kö-
zött. Sze-
repe van 
a hőszige-
telésben, 
v a l a m i n t 
a benne 
t a l á l h a -
tó zsír a 
szervezet 
s z á m á r a 
e n e r g i a -
raktárként 

szolgál.

A különböző rétegek – különböző funk-
ciókat látnak el. Ha megismerjük műkö-
désüket és azt, hogy mik hatnak rájuk – 
jobban megérthetjük a problémák miért 
alakulhatnak ki és megoldást is találha-
tunk sok esetben a tünetek enyhítésére, 
bizonyos esetekben megszűntetésére.

Tartsanak velem legközelebb is, szeret-
ném bemutatni mi mindent tudunk már 
a bőrről és mennyi megoldást találtunk 
már, a pattanásos, foltos (pigmentált) és 
rosaceás bőr esetében. 

Kép:  https://tudasbazis.sulinet.hu 
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“Nem kell minden 
             ruhadarabodnak 
                               újnak lennie!”
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Az emberek alapvetően két nagy csoport-
ra oszthatók: vannak, akik szeretnek ruhá-
kat vásárolni maguknak, és vannak, akiknek 
ez egyáltalán nem okoz örömet. Akármelyik 
kategóriába is tartozol, azzal valószínűleg 
egyetértesz, hogy nem egyszerű feladat a 
személyiségünkhöz és testalkatunkhoz is 
passzoló, ízléses, “tökéletes” ruhatárat ösz-

szeállítani. Ha ez eddig Neked sem sikerült, 
kérlek ne keseredj el, légy kitartó és tekintsd 
jó játéknak a dolgot! Mert az öltözködés egy 
olyan örömteli, kreatív folyamat, amelyből 
mindig erőt meríthetsz a mindennapok-
ban! Engedd meg, hogy néhány praktikus 
tanáccsal segítsek Neked abban, hogy fel 
tudd építeni a saját álom-ruhatárad!

HOGYAN TEREMTS STÍLUSOS 
RUHATÁRAT?

I.

Milyen stílus illik hozzád?

Fontos leszögeznünk: nem kell minden ru-
hadarabodnak újnak lennie! A stílusos öl-
tözködés nem erről szól. Az első feladat, hogy 
el kell döntened, milyen 
stílust szeretnél kialakítani 
magadnak. Ez igen fontos 
lépés, hiszen ez is megha-
tározza, hogy mely dara-
bok maradhatnak meg a 
régiek közül. Érdemes eh-
hez némi önismeretet gya-
korolnod, ugyanakkor körül 
kell nézned a mostani ru-
határadban és fel kell ten-
ned a kérdést magadnak: 
„Valójában milyen stílust 
szeretnék képviselni? Mi az, 
amivel azonosulni tudok, 
ami én vagyok?” Ha egye-
dül nem tudsz dűlőre jut-
ni ebben a kérdésben és 
fogalmad sincs, mi áll jól 
Neked, miben éreznéd jól 
magad, lapozgasd a friss 
divatlapokat (javaslatom, 
hogy a korodnak megfelelő magazint ke-
ress), vagy fordulj divattanácsadóhoz. Lás-
suk, melyek az ismertebb, fő stílusok (ame-
lyeket további alkategóriákra lehet bontani): 

1. Elegáns 
2. Romantikus
3. Sportosan elegáns (smart casual) 
4. Lezser/sportos

5. Trendi
6. Maszkulin
7. Klasszikus
8. Extravagáns stílus

BOTYÁNSZKY SZILVIA
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Ha megtaláltad, melyik áll legközelebb hoz-
zád, tárd ki a ruhásszekrényed ajtaját! 

Hogyan szelektáld a ruháidat?

Figyelj arra, hogy minden egyes ruhada-
rabodnak első osztályúnak kell lennie! Ez azt 
jelenti, hogy pontoznod kell minden darabot, 
mert meg kell felelnie a „bűvös hármasnak”: 
a Minőség, Stílus és Szabás szigorú követel-
ményeinek. Csakis azt tarthatod meg, ame-
lyik 5-ből 5 pontot kap, mert különben olyan, 
mintha nem is változtatnál semmit és nem 
fogsz tudni külsőleg megújulni!

Minden egyes ruhadarabot, kiegészítőt pró-
bálj fel és légy nagyon szigorú Önmagaddal 
is, a ruháiddal is! Nagyon jól jön ilyenkor, ha 
valaki, aki tényleg őszinte tud lenni hozzád, ott 
van és segít, mert egyedül valóban nagyon 
nem könnyű ilyen kíméletlennek lenni.

1. Az első és legfontosabb kérdés, mielőtt 
felpróbálod, hogy milyen állapotban van? 

Lyukas, foltos, kinyúlt, szöszös? Bármelyik is 
igaz rá, válj meg tőle, dobd bele a „mehet” 
zsákba.

2. Most következik a próba: ami az első kér-
désben  bent maradt, azt a következő szem-
pontból kell megnézned: „Jól áll nekem és 
az én méretem?” Igazán nagyon jól érzed 
magad benne, amikor viseled? Istennőnek/
vonzó pasinak érzed magad benne? Ha nem 
így van, viszlát! Akkor is, ha csupán egyet-
len másik ruhadarabhoz passzol, de amúgy 
mással nem veszed fel! Ha kényelmetlenül 
érzed magad benne, úgysem fogod horda-
ni és ráadásul folyamatosan frusztrálni fog, 
hogy ott lóg a szekrényedben és nem viseled 
(mert „majd belefogyok, majd veszek hozzá 
valamit, ami feldobja” stb.).

3. Akkor menjünk tovább. A következő kér-
dés, hogy „Passzol ez a jelenlegi életembe, 
szükségem van rá?” Ha egy régi, évek óta 
nem hordott holmiról van szó, ami mára in-
kább emlék, és nem is jársz már olyan helyre, 



ahova felvehetnéd, vagy már Te nem vagy 
az, aki ezt szívesen viselné - ne habozz, ki vele! 
Más még örülhet neki, más még boldog lehet 
benne, Neked pedig mennyi hely felszabadul 
a szekrényedben az új életedhez!

 4. A következő szempontnál újra légy na-
gyon őszinte és kíméletlen magaddal: 
„Hordom egyáltalán? Vagy csak őrizge-
tem?” Természetes, hogy mindenkinek 
vannak olyan ruhái, amiket soha nem vi-
sel, csak pakolgatja ide-oda, hogy majd 
egyszer, valami csoda folytán úgyis felve-
szi. De szeretnélek megnyugtatni (és fel-
nyitni a szemed), hogy sajnos nem jön el 
az az idő, amikor hordani fogod… Ameny-
nyiben tényleg soha nem hordod és nem 
is érzed jól magad benne, semmi értelme, 
hogy tovább nézegesd. Mehet a szeretet-
szolgálatnak ez is!

5. Az utolsó kérdés: „Stílusos, divatos?” Ha 
nem, akkor egyetlen dolog mentheti fel az 
elajándékozás alól, mégpedig az, ha klasz-

szikus darab, ami sosem megy ki a divat-
ból. De ha nem tartozik a klasszikus kate-
góriába és évekkel ezelőtti divatot képvisel, 
ne sajnáld, selejtezd ki!

Még egy jó tanács: ha bármelyik ruhával 
kapcsolatban bizonytalan vagy, inkább 
válj meg tőle, mert az azt jelenti, hogy 
úgysem 5 pontos, úgysem tökéletes. En-
nek az átalakítósdinak pedig van egy na-
gyon fontos célja: stílusos akarsz lenni, jól 
akarod érezni magad a ruháidban, tehát 
ne köss feleslegesen kompromisszumot!

Amint elkezd kiürülni a szekrényed, cso-
dás érzés fog hatalmába keríteni, meg-
látod! Te magad is megkönnyebbülsz, 
és még azokat a ruháidat is észreveszed 
majd, amelyek átmentek a szűrőn, tehát 
bátran felveheted őket!

A következő részben folytatjuk néhány 
vásárlási praktikával.
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Figyeljünk magunkra
és egymásra!

Olyan helyzettel kellett szembesülnünk az elmúlt napokban – s ki tudja meddig 
lesz ez még így – melyre talán senki sem volt felkészülve. „Maradj otthon!” – hang-
zik a szlogen, mely ma még csak kérés, de pár nap múlva a jog erejével fellépő 
szigorítás is lehet…

KISS ZSOLTNÉ BERÉNYI TÜNDE
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Nem szoktunk hozzá… Legtöbb családnál, 
ha jön a hétvége, az első kérdés, hogy hová 
megyünk, mit csinálunk? Aztán az ötletek-
nek csak a családi kassza szabhat határt!

De most nem mehetünk. Még a jól műkö-
dő családoknak is megpróbáltatás ez az 
időszak…

Természetes jelenség ebben az új, isme-
retlen helyzetben a korlátok miatt, hogy 
hatalmukba kerítenek bennünket negatív 
érzések. 

A szakemberek ezek enyhítésére a kö-
vetkezőket ajánlják:

- Bár otthon vagyunk, tervezzünk! Le-
gyen előre elkészített napirendünk, ami 
egyfajta mankót, kapaszkodót jelent. 

- Legyünk aktívak! Ne lustálkodjunk 
órákig az ágyban, mert a semmittevés 
előbb-utóbb határtalan lesz, és az ember, 
ha este visszagondol a napjára, úgy érzi 
majd, hogy haszontalan volt. Nagyon köny-
nyen bele lehet csúszni az édes semmitte-

vés határtalanságába. Tehát, a napi terve-
ző szerint keljünk fel reggel, öltözzünk át, és 
ha lehet, iktassunk be egy jó kis tornát. Az-
tán hajrá! Kisebb-nagyobb otthon végez-
hető tevékenységek jöhetnek.

- Mozogjunk! A mozgással szerveze-
tünk optimális működését biztosítjuk. Kü-
lönböző jóga- és fitness programok özöne 
található az interneten.

- Próbáljuk tartani a kapcsolatot csa-
ládtagjainkkal, barátainkkal. Ma már so-
kaknak korlátlan hívást biztosít a telefon 
előfizetése, akinek nem, annak is marad az 
interneten keresztüli „csacsogás” lehetősé-
ge.

- Tűzzünk ki elérendő célokat (lehet la-
kás átrendezés, nyelvtanulás, online tanfo-
lyamok, stb.), és próbáljuk meg azt a meg-
felelő időintervallumon belül elérni. 

-  S talán a legfontosabb: ne veszítsük 
el a humorunkat! Nézzünk vígjátékokat, pa-
ródiákat, vicces mémeket, de akár mi ma-
gunk is készíthetünk ilyeneket. 
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De mi a helyzet azokkal, akik az átlagnál 
szorongóbb típusú emberek, vagy de-
pressziósak, netán pánikbetegek? 

- Az első és legfontosabb, hogy tájé-
kozottak legyünk. Persze szűrni kell az infor-
mációt! A keresőbe beírva azt, hogy „álol-
dalak” megkapjuk azoknak a listáját, amit 
NE olvassunk. A hivatalos oldalak, ismert 
napi- és hetilapok híroldalait válasszuk. 

Ha begyűjtöttük a megfelelő informáci-
ókat, biztosan találunk megnyugtató tám-
pontokat, melyek segítenek csökkenteni a 
szorongást. Például azt, hogy világszerte 
számtalan kutató dolgozik a vírus legyőzé-
se érdekében… 

- Aztán fontos, hogy olyan kikapcsoló-
dást jelentő dolgokkal foglalkozzunk, ame-
lyet nagyon szeretünk, de már rég nem ju-
tott rá időnk. Az ilyen foglalatosság teljes 
kikapcsolódást jelent, és eltereli a félelem 
tárgyról a gondolatunkat. Lehet ez olva-
sás, írás, kézimunka, kertészkedés, de lehet 
nyelvtanulás, főzés, stb. A legfontosabb, 
hogy olyan időtöltést válasszunk, ami a 

gondolatainkat pozitív irányba tereli, és 
nem hagyja eluralkodni a félelmet.

Az is nagyon fontos, hogy tisztában le-
gyünk azzal, miként kerülhetjük el a koro-
navírus okozta betegséget! 

- Ha lehet, maradjunk otthon!

- Gyakran mossunk kezet!

- Ha elmegyünk otthonról, vegyünk fel 
szájmaszkot és gumikesztyűt!

- Ne nyúljunk az arcunkhoz!
 
Persze azt se felejtsük el, hogy félelmet, 

szorongást nem csak a bezártságtól érez-
hetünk. Sokaknak megroppant az anyagi 
biztonsága, elveszítették a munkahelyü-
ket, vagy fizetés nélküli szabadságra kel-
lett menniük. Ráadásul azt sem lehet tudni, 
hogy meddig tart ez a bizonytalan időszak, 
mikor lesz újra munka és kereset. Termé-
szetes tehát, ha olykor-olykor szorongunk, 
feszültek vagyunk. De melyek azok a tüne-
tek, amelyek aggodalomra adhatnak okot? 
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Keresse weboldalunkat, Facebook profilunkat 
és Instagramunkat a magazinnal 
kapcsolatos friss információkért!

https://csak-pozitivan-magazin.webnode.hu
https://www.facebook.com/csakpozitivanmagazin
https://www.instagram.com/csak_pozitivan_magazin

- alvászavarok; 

- koncentrációs zavarok; 

- düh, szorongás, aggodalom és pánik; 

- túlérzékenység az egészségünkkel és 
a szervezetünkkel kapcsolatban; 

- tehetetlenség érzése; 

- félelemérzet a köhögő vagy
betegnek tűnő emberekkel szemben; 

- társadalmi elszigetelődés.

Ezekben az esetekben a legjobb, ha egy 
ideig távol tartjuk magunkat a médiaköz-
vetítésektől és a közösségi médiától. Ha 

zavaró, hogy folyamatosan a koronavírus-
ról van szó, akkor váltsunk témát, ha van 
rá mód. Ha tudatosak vagyunk, az jelentős 
mértékben segíthet mérsékelni a köznyug-
talanságot. Ha ezek után is úgy érezzük, 
hogy nem tudjuk legyőzni szorongásunkat, 
félelmeinket, kérjünk segítséget, szakszol-
gálatoktól, mentálhigiénés szakemberek-
től, akik segíthetnek beazonosítani a kiváltó 
okokat, megtaníthatnak bennünket olyan 
technikák elsajátítására, amelyeket akkor 
alkalmazhatunk, amikor úgy érezzük, hogy 
eluralkodik rajtunk a pánik. 

Segítő szakemberek (pszichológusok, 
pszichiáterek, mentálhigiénés szakembe-
rek) a koronavírus krízise kapcsán ingye-
nesen segítséget nyújtanak online vagy 
telefonon keresztül. Keresse az elérhetősé-
geiket a http://pszi.hu/ oldalon.
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Az álmok 
megvalósítói

KISS ZSOLTNÉ BERÉNYI TÜNDE

A civil szervezetek, mint az állampolgárok 
önkéntes szerveződései, a társadalmi élet 
fontos alkotó elemei, tevékenységük, sze-
repvállalásuk révén nagymértékben hoz-
zájárulnak a társadalmi problémák haté-
kony kezeléséhez, a közösségi szükségletek 
kielégítéséhez.

Olyan értékeket képviselnek, melyek a tár-
sadalmi együttélést jobbá, humánusabbá 
teszik.

Tevékenységükkel az egész társadalmat 
lefedik, az élet minden területén megnyil-
vánul az önszerveződő mozgalmuk. A civil 
szervezetek tulajdonképpen magát a tár-
sadalmat képezik le, és miközben a társa-
dalmat formálják, eközben saját maguk is 
alakulnak.

Mivel független szervezetek, így rugalma-
sak, gyorsan tudnak alkalmazkodni a vál-
tozásokhoz, és olyan hiányterületeken is 
pillanatok alatt képesek megjelenni, ahol 
a kormányzati, közigazgatási szervezetek, 
állami intézmények nem „problémaérzé-
kenyek”, vagy merev szabályozásuk, bürok-
ratikusságuk miatti lassúságuknál fogva 

sokkal nehezebben lépnek. Így a civil szer-
vezetek állandó kontrollt jelentenek. Indi-
kátorként azonnal jelzik, ha valami nem jól 
szabályozott, nem jól működik, ha érdeksé-
relem történik.

Jó példával járnak elöl, és a társadalmi 
változásokra gerjesztően hatnak.

Munkájuk során – melyek túlnyomó rész-
ben önkéntes tevékenységek – igen gyak-
ran válik az álomból valóság. Gondoljunk 
csak arra, hogy mennyi tehetség kallódott 
volna el, ha nem ismeri fel és támogat-
ja egy-egy alapítvány vagy egyesület. De 
említhetjük azt is, amikor nincstelenné váló 
honfitársaink otthonhoz, meleg ételhez jut-
nak újra. Ilyen esetben is rendszerint vala-
milyen civil szervezet váltja valóra az álmot. 

Ezért határoztuk el, hogy lehetőségünkhöz 
mérten mi segítjük a civileket. Terveink sze-
rint minden lapszámunkban bemutatkozá-
si lehetőséget biztosítunk egy-egy társa-
dalmi szervezetnek, hogy megismerhessék 
munkájukat, és adományaikkal hozzájárul-
hassanak az álmok valóra váltásához. 

ISMERJE MEG, ÉS TÁMOGASSA
A KÖRTÁNC EGYESÜLET –

KÖRSZÍNHÁZ  TEVÉKENYSÉGÉT!
- 1997 óta működünk.

- Tevékenységeinket elsősorban az 
ÉSZAK-ALFÖLDI és a KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI 
RÉGIÓBAN végezzük. 

- 10 éve működtetjük a KÖRSZÍNHÁZAT, 
számtalan felnőtt- és gyermekdarabot 
mutattunk be nagy sikerrel.
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- Színjátszó foglalkozásokat tartunk heti 
rendszerességgel Nagykőrösön minden 
korosztály számára. Művészeti iskolákba 
készülő gyermekeket és fiatalokat térítés-
mentesen készítünk fel a felvételikre. 

–Évente négy mesét mutattunk be és 
adunk elő elsősorban vidéki városokban, 
kis településeken óvodás és kisiskolás gyer-

mekek számára. Az előadásokban közre-
működnek óvodás, kisiskolás, kamasz és fi-
atal felnőtt tagjaink is. 

- Mentálhigiénés programjaink kiemelt 
célcsoportja a kamasz korosztály. Az alkal-
mak elsősorban a drog- és alkohol preven-
ciót, illetve a bűnözés elkerülését szolgálják. 

- Börtönprogramjaink a bűnismét-
lés-megelőzést szolgálják. Nagyon fontos, 
hogy a büntetésüket letöltött elítélteknek 
lesz-e jövőképük, céljuk. Börtönprogramja-
ink segítik, hogy a szabadult fogvatartottak 
képesek legyenek a társadalom által elvárt 
értékek mentén élni és munkát vállalni.

ÖSSZESSÉGÉBEN ELMONDHATÓ, HOGY 
TEVÉKENYSÉGÜNKKEL HOZZÁJÁRULUNK A 
PERIFÉRIÁN ÉLŐK TÁRSADALMI INTEGRÁCI-
ÓJÁHOZ ÉS A SZÍNHÁZI KULTÚRA NÉPSZE-
RŰSÍTÉSÉHEZ, A BŰNÖZÉS ÉS FÜGGŐSÉG-
MENTES ÉLET KIALAKÍTÁSÁHOZ. KÉRJÜK, 
TÁMOGASSA ÖN IS MUNKÁNKAT ADÓJA 
1%-VAL!

 KÖRTÁNC EGYESÜLET: 18086137-1-16
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Nagytakarítás
a lelkünkben

HEINEMANN ILDIKÓ

Ebben a húsvét előtti időszakban a laká-
sunkra is nagyobb gondot fordítunk. A böjt 
a tavaszi nagytakarítás időszaka. A zsidó 
vallásban a kovász és minden romlandó ki-
dobása rituális feladat. 

És vajon a lelkünkkel mi van? Arra gon-
doltam, mi lenne, ha a lelkünkben is végez-
nénk egyfajta nagytakarítást, pontosan 
úgy, ahogy a lakásunkban, a házunkban, 
a házunk táján. Nagymamám falujában, 
még most is ékesen jelzi a tábla: „Tiszta 
udvar, rendes ház.” Ugyan egy magunkra 
akasztott tábla furcsa lenne ezzel a felirat-
tal: „tiszta lélek, rendes ember.” Eszünkbe se 
jut megvizsgálni a lelkünk táját. Talán azért, 
mert úgy gondoljuk, hogy nem vagyunk 
rosszabbak, mint a másik ember, mi több, 

igen is rendes emberek vagyunk, alapve-
tően nincs baj a lelkünkkel. Az értékeink egy 
keresztény kultúrájú országban, földrészen 
mi más lenne, hanem keresztény alapú 
értékrend, tele jóindulattal, kedvességgel, 
szeretettel. 

A minap egy régi laptopon próbáltam 
megtalálni egy számomra fontos okmányt. 
Nem ment könnyen. Először is annak ide-
jén mindent a gép asztalára, képernyőjére 
pakoltunk. A képernyőn a kislány unokám 
fényképe jelenik meg, másfél éves rajta, 
és édesapám hajójának a kormányát fog-
ja, mintha ő vezetné a hajót. Kedves kép a 
számomra, ahányszor csak ránézek, elmo-
solyodom. De a képernyőt annyira teletet-
tük számunkra fontos digitálisan mentett 

Húsvétot megelőző időszak a böjt. 40 napig tart. Számomra érdekes, hogy nemcsak 
vallásos, keresztény emberek, hanem sokan mások is úgy érzik, hogy a böjtben job-
ban kell figyelnünk magunkra. Természetesen sokan részesítik előnyben a testi tisz-
títókúrákat, a különböző típusú étkezéssel kapcsolatos önmegtartóztatást. Van, aki a 
húst vonja el magától, van, aki az édességet, van, aki nem iszik kávét, vagy alkoholt, 
van, aki egész napokat bír ki élelem nélkül, vagy jól meghatározott étrenddel segíti 
beleinek a méregtelenítését.
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fájlokkal, hogy szinte semmit sem láttam 
az unokámból. Az én nagyon fontos ira-
tom épp az arcát takarta el. Mondanom 
sem kell, hogy azonnal neki 
láttam a képernyő megtisz-
tításának, a régi, már nem 
szükséges dokumentumokat, 
fájlokat töröltem, a mentésre 
érdemeseket pedig másho-
va helyeztem el. Egy idő után 
látszott a legszebb, legsugár-
zóbb: a kisunokám arca.  

Pontosan így veszítjük el mi 
is az arcunkat, az istenképű-
ségünket ebben a rohanó 
és információtól terhes vi-
lágban. Mindent begyűjtünk, 
hagyjuk, hogy a Facebookon 
megosztott személyes posz-
tok, a hirdetések, a hamis, 
egymásnak ellentmondó hírek, a szennyes, 
olcsó sorozatok, celebekről szóló könnyen 
felfogható, felszínes történetek árasszák 
el minden napjainkat. Őszinte emberek-
kel való beszélgetésekben jöttem rá, hogy 
mennyi minden torzítja el sugárzó arcun-
kat. Van, aki az irigységet említette, ami az 
állandó másokkal való összehasonlításból 
ered, van, aki a gőgösséget, az önmagam 
jóságától való elérzékenyülést hozta fel. 
Mások azt szerették volna, ha képesek len-
nének megszabadulni a családtagjaikkal 
szembeni szigorúságtól, az aggodalmuktól, 
a félelmeiktől, a szorongásaiktól, a türel-
metlenségüktől, a sodródástól, a remény-

telenségtől, az elkeseredettségtől, a kö-
zömbösségtől, a fásultságtól, a gazdagság 
iránti vágytól, a megbocsátás képtelensé-

gétől, a régi sérelmeiktől. 

Jó lenne alapos önvizsgá-
latot tartani a böjtben. Vé-
gigmenni úgy az életünkön, 
a lelkünkön, ahogy a házunk, 
a lakásunk nagytakarítását 
végezzük. A nappalinkban, 
a nappaljainkkal, a minden-
napi élet hozta kihívásokkal 
találkozhatunk, a hálószo-
bánkban az éjszakáinkkal, a 
fürdőszobában a testünkkel, 
az étkezőben az asztalkö-
zösséggel, a konyhában az 
ételeinkkel, a pénzgazdálko-
dással, a kamrában a rom-
lással, a maradandósággal 

kapcsolatos érzéseinkkel, gondolataink-
kal szembesülhetünk. Ez a takarítás csu-
pán kis tipp, de segíthet bennünket abban, 
hogy megvizsgáljuk életünket, a másokhoz 
való viszonyunkat, a belső rezdüléseinket. 
Ugyanakkor hiszem, hogy önmagunktól 
képtelenek vagyunk megtisztulni. Fontos 
az akarat, az önreflexió, mégis, ahogy a gé-
pemről nekem kellett leszednem az uno-
kám fényképét elborító fájlokat, úgy van 
szükségünk nekünk is Jézusra, aki megtisz-
tította a leprásokat betegségüktől. Így re-
ménykedem benne, hogy elvégzi bennem 
is a jó munkát, hogy istenképűségem felra-
gyoghasson az arcomon. G
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Nem feledkezhetünk 
meg róluk –

megbecsülni az időseinkben rejlő 

erőforrásokat

Ezen cikk megírására élet-
pályám fordulata sarkallt. 15 
évig fogyatékos emberekkel 
dolgoztam, majd egy lehe-
tőség kapcsán pályám más 
szociális terület felé vette az 
irányt. Nem jobb vagy rosz-
szabb… egyszerűen más. 
Csekély ideje tekintek szak-
mai szemmel az idős gene-
rációra, de mint hozzátarto-
zó, mint családunk tagja, van 
szerencsém aktívan részt 
venni szüleim „aktív” nyugdí-
jas életében.

Nagy feladat és kihívás há-
rul társadalmunkra abban, 
hogy miképpen tudjuk meg-
becsülni időseinkben rejlő 
erőforrásokat? 

Meddig dolgozzanak ak-
tívan a munkaerőpiacon? 
Hogyan kapcsolódjanak be 
családjuk életébe, mint „ak-
tív” segítő?

Időben kitolható-e a gon-
dozásra szorulás ideje?

„ Amikor az ember öregszik, … minden nap szép - gyönyörű-
en lehámlik róla valami. Így aztán egyre kevesebb a keserű-
sége, bánata. Egyre kevesebb csalódás éri. Nem lesz igény-
telenebb, csak az apróságoknak jobban tud örülni. Észrevesz 
olyan dolgokat, amikre korábban nemigen figyelt, mert a 
munkája, a családja, az örökös rohanás, a pénzkeresés, egy-
szóval az élet miatt nem jutott rá ideje és figyelme. S egyszer-
re csak kinyílik előtte a világ.”                                      /Tolnay Klári/

Törökné Hajdu Judit
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Számos kérdés, amel-
lett, hogy észlelhető a ha-
nyatló egészségi állapot, a 
sztereotípiák, melyek elő-
segítik az idősek elszigete-
lődését, elmagányosodá-
sát. Véleményem szerint a 
társadalmi kirekesztődés 
megelőzésére és aktív tár-
sadalmi részvételük meg-
őrzésére, megerősítésére 
kell hangsúlyt helyezni.

Az életkor kitolódásával 
az idős korról alkotott ké-
pünket nekünk is formálni 
kell. Meg kell látnunk, hogy 
a felszabaduló idő renge-
teg lehetőséget tartogat, 
melyhez nyitottan és kre-
atívan kell állnunk. Látnunk 
kell, hogy az idősödés, a 
fejlődő technika, egyre 
nyitottabb kommunikáció 
mind - mind együtt hatnak 
és formálják az idősödő 
generációt.

Rövid ízelítőm végén meg-
osztanám, hogyan fogalmaz-
ta meg 2014 – ben az ENSZ az 
aktív idősödés fogalmát: 

„Aktív idősödés olyan 
szituációt jelent mely so-
rán az emberek folytatják 
részvételüket a formális 
munkaerőpiacon, csak-
úgy, ahogy elköteleződ-

nek másféle produktív, 
de nem fizetett progra-
mokban (például gondos-
kodnak a családtagjaik-

ról, vagy önkéntesség), 
egészségesen élnek, má-
soktól való függőség nél-
kül és olyan biztonság-
ban, amilyen a koruknak 
megfelelő”. 
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Létezik egy kapcsoló
a fejemben

Észrevettem, hogy a nyár olyan forró, amit 
már én is rosszul tűrök. Jól esik a sok folya-
dék, a nyers gyümölcs, zöldség. Tea-kedve-
lő lévén több liter más-más féle teát főzök 
reggel, ezt iszom egész nap. Átkapcsoltam 
a fejemben, nem édesítek.

Kimegyek a legközelebbi pi-
acra, ott vásárolom a zöldsé-
get, gyümölcsöt. A szezonális 
zöldek hatalmas halmokban 
állnak és még relatíve olcsók 
is. A kofák általában saját ter-
mést hoznak. Én szívesen be-
szélgetek velük. Kiderült, hogy 
Ők is szívesen beszélgetnek. Így gyorsan ki-
derül a vegyszerek - permetlé, csigairtó stb. 

- milyensége, mennyisége. Nagy örömöm-
re két vegyszermentesen gazdálkodó ős-
termelőtől is tudok már vásárolni. Jól meg-
beszéljük az időjárást, azt hogy mit főzzünk, 
ezt-azt hogyan süssünk.

Élethosszig tartó tanulást is 
műveljük, kapcsolatot is épí-
tünk. Átkapcsoltam a fejem-
ben - jóízű zöldségekből főzöm 
a ragulevest, amihez a kofa 
és még az egyik fiatalember 
is – aki a vásárlója – roppant, 
praktikus tanácsokat adott. 
Nagy sikere volt, mindenki di-

csérte, a vacsora végére egy csepp sem 
maradt belőle.

Kovács Márta

Manapság trendi „zöldnek” lenni. Ennek a „zöldnek” a konszenzusos tartalma még 
nem született meg, nem csak itt Közép-Európában, de globálisan is káoszos az elmé-
letek - cselekvések - történések elegye (diplomatikusan fogalmaztam!).

Annak az irányzatnak vagyok feltétlen híve, amelyik a fogyasztói társadalom vál-
toztatását saját magán és saját háza táján teszi. Ezt Budapesten, akár egy emeleti la-
kásban is el lehet kezdeni.

“Élet-
hosszig 

tartó ta-
nulás...”
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Körülbelül 50 méterre a lakásomtól nyílt 
egy pékség. Többszöri próbálkozás után 
feladtam, nem fogyasztok több tőlük vásá-
rolt pékipari terméket, két alapvető ok mi-
att. Az egyik, hogy sületlen. A másik, hogy 
egyen ízű a sütőszerektől. Én még szívesen 
hallgatok rádiót és egy beszélgetős műsor-
ban, egy újdonsült pékvállalkozóval készült 
riport. Nekem felrémlett a nagyanyám ko-
vászos kenyerének az íze. Nyomban „elbé-
kávéztam” a pici műhelybe és csodát lát-
tam meg ízleltem. Azóta nem csak én, de 
számos ismerősöm is lelkes kovászos ke-
nyér fogyasztó lett. Ez volt a legkönnyebb 
átkapcsolás a fejemben, mert engem nem 
riaszt a távolság a hosszú „békávézástól”.

A Budapest Józsefvárosi Evangélikus Egy-
házban dolgozom gyülekezeti munkatárs-
ként. A környék legrégebben épült épülete 
a gyülekezet központja. Földszintes, átriu-
mos épület. Fiatal lelkésznőnk nem klasz-
szikus, veretes módon vezeti a közösséget. 
(Készült rólunk egy film: „A Mandákház lel-
késze” címmel. Örömmel vesszük, ha meg-
hívják, a stáb és a szereplők leviszik a filmet 
az ország legtávolabbi sarkába is. Ez itt a 
reklám helye.) Közös vacsorát főzünk min-
den szerdán. Én vagyok a koordinátora, 
általában vállalkozó szellemű barátaink, 
testvéreink főznek. Az alapanyagok be-
szerzéshez azért ragaszkodok, mert átkap-
csoltam a fejemben és vegyszermentes 
alapanyagokat vásárolok. A főzés előkészí-
tésében lelkes segítők hámoznak krumplit, 
terítenek és mosogatnak. Húsz-negyven 
személyre főzünk évszaktól függően. Nyá-
ron vagyunk sokan, mert az udvaron terí-
tünk. Hajléktalanok, szegények, romák is az 
asztalunkhoz ülnek, szemtől szemben va-
csorázunk. Nálunk főzött már polgármes-
ter, egyetemi tanár és menekült is. Átkap-
csoltunk a fejünkben mindannyian, mert 
megláttuk, hogy mindenkinek a két füle 
között egy feje van.

Jó átkapcsolást kívánok, minden olvasó-
nak!”

A KÖZÖSSÉGI HÁZ
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 KEDVEZMÉNY!
A vírus okozta kellemetlen helyzetben szeretnénk enyhíteni 

a vállalkozások hirdetési terheit, ezért a Médiaajánlatunkban 
szereplő árakhoz képest a következő kedvezményt adjuk:

*1 alkalom -30% kedvezmény
*2 alkalom -50% kedvezmény

*3 alkalom - Csak 1/3-ad árat fizet 

Tisztelt leendő hirdetőink, cégek, vállalkozók, szervezetek!

Kérjük Médiaajánlatunkért látogassák meg 
weboldalunkat 

a https://csak-pozitivan-magazin.webnode.hu/mediaajanlat/ címen
vagy

keressenek a csakpozitivanmagazin@gmail.com mail címen és
a 06 70/3210-420-as telefonszámon.

*Érvényes visszavonásig.



CsPM   67

CZECZON

A vasúti jegyvásárlásnál is kiemelt cél
a fizikai érintkezések minimalizálása

A koronavírus okozta rendkívüli helyzet-
ben a MÁV-START-nak kiemelt célja a fizikai 
érintkezések minimálisra szorítása, a jegy-
értékesítési rendszerének már tervezéskor 
az egyik alapja volt az elektronikus jegyek 
alkalmazása. Fontos, hogy lehetőség sze-
rint minél többen használjanak online me-
netjegyet vagy bérletét, ezzel csökkentve 
a vírus terjedésének kockázatát. A vasút-
társaság továbbra is hangsúlyosan kéri az 
utasokat, hogy a sorban állás és személyes 
érintkezések csökkentése érdekében jegy- 
és bérletvásárláskor részesítsék előnyben a 
MÁV applikáció használatát és az e-vonat-
jegy váltását.  

Az elektronikus és érintésmentes jegyvá-
sárlás követelményeinek a vasúttársaság 
jegyértékesítő rendszere maradéktalanul 
megfelel. E rendszer fontos része például a 
mobiltelefonos applikáció (MÁV App), ami-
vel jegyet és bérletet is képesek vásárolni 
az utasok. Az alkalmazás elérhető Android 
és iPhone készülékeken egyaránt. Az alkal-
mazást nagyjából 295 ezren használják, és 
ez a szám naponta 200-300 fővel bővült. 
A felhasználók naponta átlagosan 20 ezer 

jegyet vagy elektronikus bérletet vásárol-
tak online. Ezeken túl a vonatokon, a fedél-
zeti jegyvásárláskor is lehetőség van az 
érintésmentes bankkártyás fizetésre, mert 
minden jegyvizsgáló mobil POS terminállal 
van felszerelve. Ezt a jegyvizsgálótól meg-
vásárolt jegyet is hozzá lehet rendelni az 
eSZIG-hez, tisztán mobil eszközökkel, érin-
tésmentesen. A jegyvásárláson túl a fe-
délzeti jegyellenőrzés is érintésmentesen, 
mobil eszközzel történik, az utas mobilte-
lefonjának vagy eSZIG-jének elektronikus 
leolvasásával. Így a szolgálatot teljesítő 
jegyvizsgáló és az utasok közti kontak-
tus is kizárható, ráadásul a MÁV fedélze-
ti rendszere az elektronikus BKK termékek 
ellenőrzésére is alkalmas az elővárosi vo-
natokon és a HÉV szerelvényeken. Mobi-
lappban megvásárolt termékek visszavál-
tása és áruk visszatérítése elektronikusan, 
a mobilalkalmazásban kezdeményezhető. 
A MÁV internetes jegyértékesítési felülete, 
az Elvira is teljeskörű online jegyvásárlást 
biztosít: a megvásárolt jegy PDF formában 
mobiltelefonra letölthető, azt a fedélzeten 
elektronikusan érintésmentesen képes a 
jegyvizsgáló ellenőrizni. 
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Ültess fát!
      Tégy bolygónk jövőjéért!
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Felix Finkbeinert fejébe vette, hogy oly 
módon küzd a klímaváltozás ellen, hogy 
minden egyes embernek a Földön elültet 
150 fát. Felix tizenhárom évvel ezelőtt, mind-
össze 9 évesen kezdte projektjét. Önmagá-
ban az is elképesztő, hogy egy ekkora gye-
rek képes ilyen szilárd elhatározást tenni, és 
egy évtizedig kitartani mellette.

A német fiú akkor 1 millió fa elültetését 
tűzte ki célul, de szervezetével, a Plant For 
The Planet-tel, és az ENSZ Billion Tree Kam-
pányával 2017-re több, mint 14 MILLIÁRD fát 
ültetett el, 130 országban.

A Plant For The Planet a 2017-ig elültetett 
több mint 14 milliárd fával is már elképesz-

tő eredményt ért el, de Felix és csapata, 
az a közel 50 ezer elkötelezett aktivista új 
célt tűzött ki: összességében 1000 milliárd 
fát akarnak elültetni, amivel évi tízmilliárd 
tonna széndioxidtól tisztulna meg a Föld. 
A csoportnak mostanra a közel 50 ezer 
éghajlati nagykövete mind részt vett az 
egynapos képzésen saját közösségükben 
a tagsághoz. Jórészt kilenc és tizenkét év 
közöttiek.

Gyerekeket ritkán hívnak meg az Egyesült 
Nemzetek Szövetségének közgyűlésére, de 
Felix Finkbeiner többször beszélhetett az 
egybegyűltekhez.

A gyerekek tisztában vannak vele, a fel-
nőttek látják, milyen kihívásokkal állunk 
szemben és mik lehetnek a megoldások. De 
nem értjük, hogy miért nem cselekednek - 
fogalmazott beszédében.

Egy 2016-os beszédében, az Urban Futu-
re konferencián azt mondta: „Ha követjük a 
tudósokat és cselekszünk, majd 20 év múl-
va kiderül, hogy tévedtek, akkor sem csinál-
tunk semmi rosszat. De ha követjük a szkep-
tikusokat, és 20 év múlva megtudjuk, hogy 
tévedtek, akkor már túl késő lesz megmen-
teni a jövőnket.”

A klímaváltozás kiemelt téma az egész világon. Eljutottunk arra a határra, ahonnan 
csak egy lépés a visszafordíthatatlan. Az erdőirtások, az esőerdők felégetése, a termé-
szetes erdőtüzek oly mértékben csökkentették le a széndioxidot megkötő, felhaszná-
ló faállomány mennyiségét, hogy a helyzet kritikussá vált. Nem csak erdőket irtanak, 
kivágják a városi fákat, ligetek, parkok faállományát ritkítják, tájvédelmi körzetekben 
pusztítják az évszázados fákat. Sok aktivista küzd világszerte és ültet fákat, indít moz-
galmakat, cselekszik.

CZECZON
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Bárhol a világban!

Keresse weboldalunkat, Facebook profilunkat 
és Instagramunkat a magazinnal 
kapcsolatos friss információkért!

https://csak-pozitivan-magazin.webnode.hu
https://www.facebook.com/csakpozitivanmagazin
https://www.instagram.com/csak_pozitivan_magazin

A Plant For The Planet egyik legnagyobb 
faültetési projektje épp most, a Yuca-
tán-félszigeten, Mexikóban zajlik. Az aktivis-
ták eddig háromszázezer őshonos fát ültet-
tek, de 2020-ra a tízmillió darab a cél.

Felix szervezete kezdte az első tudomá-
nyos, teljes körű globális faszámlálást, ezzel 
segítve a NASA folyamatban lévő tanulmá-
nyát az erdők széndioxid-elnyelő képessé-
géről és a bennük lévő lehetőségekről.

Céljuk határozott, nem csüggednek, mil-
liárdosokat keresnek meg segítségért, fo-
gadnak adományokat és rendületlenül 
ültetik a fákat. Ők a mai tudatos, felelős fi-
atalok.

2019-ben több mint 200 millió fát ültettek 
el egyetlen nap alatt Etiópiában - adta hí-
rül a BBC News. Az akkori faültetéssel a szá-
razság sújtotta kelet-afrikai ország ellensú-
lyozni akarja az erdők kivágásának hatásait 
és a klímaváltozást.

A kormányfő vezette projekt megvalósí-
tásának idejére számos közintézményt és 
iskolát bezártak, hogy minél többen részt 
vehessenek a faültetési programban. A te-
lepítést az országban mintegy ezer helyszí-

nen végezték. Illetékesek számolták, hogy 
hány facsemetét ültetnek el.

Az ENSZ adatai szerint a 20. században 
Etiópia területének 35 százalékát borították 

erdők, ez azonban négy százalékra zsugo-
rodott a 2000-es évekre.

A kormányzati program célja négymilli-
árd fa ültetése az év végéig.

Illetékesek szerint a több mint kétmillió fa 
elültetése világrekord. A Guinness rekor-
dok könyvében India tartja az egyetlen nap 
alatt elültetett fák rekordját több mint 50 
millió fával, amelyet 800 ezer önkéntes ül-
tetett el 2016-ban a dél-ázsiai országban.

Vannak jó példák, vannak cselekvő em-
berek.

Fotó: Getty Images Hungary
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