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Üdvözlet az olvasónak!
Köszöntöm Kedves Olvasó! Bízom benne, hogy a nyarat pihenéssel tudta 
tölteni, kikapcsolódva, feltöltődve, felkészülve az őszre.

A korlátozások úgy néz ki már elsejétől szigorodnak a határzárral. Talán 
sokakkal együtt mondhatom, hogy bizakodom, nem jönnek olyan intéz-
kedések, mint tavasszal. Gondolva a családok életének nehezítésére és a 
gazdaság leállásának hatásaira. Amennyiben a helyzet romlana és ismét 
a lakásainkba kényszerülünk, mi továbbra is tesszük a dolgunk és hónapról 
hónapra hasznos tartalmakkal jelentkezünk.

*****
A magazin ötlete 2018 nyarán fogalmazódott meg bennem. Nézve a hazai 
média piacot és kínálatot nagyon elkeserítőnek találtam, hogy hitelesen 
tájékoztató, őszinte sajtó, ami tudatos és segít, szinte alig van. Akkor jött az 
intuíció, hogy magad uram..., teremtsük meg, ha nincs. Ötvözzük integrál 
módon az un. spirituálisabb gondolkodást a reális, materialista felfogással, 
ami tulajdonképpen az arany középút. Majd haladjuk ezt meg és váljunk 
tudatosan létezővé. Tudatos, a környezetéért, magáért, a társadalomért 
felelősséget vállaló attitűddel mutassuk meg, hogy a fenntartható élet irá-
nyába van alternatíva. Mikor ez kikristályosodott bennem, egyenes út veze-
tett a tavalyi próbaszámunk megjelenéséhez. akkori szerkesztőségünk két 
hét alatt összeállt. Amit kifelé sugároztam ebből a vízióból, az megtalálta 
az utat mindenki felé. Sokszor keresnem sem kell a kollégákat, csatlakoznak 
azért, hogy ebben a „misszióban” részt tudjanak venni. Példa vagyunk arra, 
hogy lehet a médiát másképp is csinálni.

*****
Ejtsünk szót kicsit felületeinkről is. Facebook profilunkon rendszeresen ta-
lálnak posztokat tartalmainkról és most már bemutatkozó videókat is, me-
lyekben kollégáink beszélnek arról, hogy kik ők és milyen témakörökben 
várják akár személyes megkereséseiket is. Hiszen ők területükön aktívan 
dolgozó szakemberek.
Facebook csoportunkban napi szinten posztolunk érdekesebbnél érdeke-
sebb témákról. Keressék csoportunkat és csatlakozzanak hozzá, fejtsék ki 
véleményüket, kommunikáljunk, ismerjük meg egymást! 
Instagram profilunk is fejlődik, posztjainkat követhetik ezen a platformon is.
Hamarosan elindul LinkedIn oldalunk, melyen hasznos tartalmakat fogunk 
publikálni.

Facebookos felületeinken értékes nyereményekkel minden hónapban je-
lentkezünk nyereményjátékkal. ÉRDEMES FIGYELNI posztjainkat.

*****
Hatalmas potenciál és rengeteg energia, tenniakarás van bennünk és ezt 
szeretnénk az Önök szolgálatába állítani.  Minden tervüket a tudatos élet, 
a tudatos döntések  megsegítése érdekében dolgozzuk ki szakértőinkkel. 
Komoly szakmai csapat készíti elő a további projekteket. Az eddigi vissza-
jelzésekből egyértelmű számunkra, hogy jó úton haladunk és igény van a 
jelenlétünkre. Köszönjük a bizalmukat, ez erőt és lendületet ad a további 
munkához.
Köszönjük, hogy ennyien olvasnak és velünk tartanak hónapról hónapra!
Jó olvasást kívánva a teljes szerkesztőség nevében!
Csak POZITÍVAN!

Czeczon István
Alapító, tulajdonos, főszerkesztő
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Zöldüljünk
             a nappal

3. rész

CZECZON
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Előző lapszámainkban a napelemes 
rendszerekkel kapcsolatban felmerülő 
általános kérdések taglalásába kezd-
tünk. Ezt folytatjuk most, megnézve, 
hogy egy fenntartható élet energia ellá-
tásához hogyan járulnak hozzá a nape-
nergiát hasznosító rendszerek. A meg-
újuló energiák a jelen és a jövő. A fosszilis 
anyagok környezetkárosító hatásai is-

mertek. Fél információk és tévhitek vi-
szont a zöldenergiákkal kapcsolatban is 
megjelentek. Nem biztos, hogy a legjobb 
technológia a jelenlegi, de mindenképp 
egy lépcsőfok a kis ökológiai lábnyom 
felé vezető úton. Nézzük akkor, hogy mi-
lyen általános kérdések merülnek még 
fel a napelemes rendszerekkel kapcso-
latban.

Fontos kérdés, hogy meddig bírják. 10 év 
után ki lehet őket kukázni és még veszé-
lyes hulladék is lesz belőle? Nem. A jelenleg 
gyártott rendszerek élettartama 35-40 év. A 
Németországban 1990-ben telepített nap-
elemek a mai napig működnek. A napjaink-
ban gyártottak pedig sokkal fejlettebbek, 
korszerűbbek, jobb minőségű anyagokból 
készülnek és többet is bírnak. A felhasznált 
alapanyagok, mint az üveg, acél és szilíci-
um pedig újrahasznosíthatók vagy más 
iparágak számára felhasználhatóak.

Hogy a napelem technológia már most 
elavult lenne, azt cáfolja, hogy egyre több 
vállalkozás és magánház telepít Európa 
szerte ilyen rendszereket. Közkedvelt és di-
vatos megújuló energiaforrás. Természe-
tesen folyamatosak a fejlesztések, kísérle-
tek és a kutatások. Néhány éve elektronika 
helyett mikroorganizmusok fotoszintézisé-
vel állítottak elő elektromos áramot, és ké-

szítettek kísérleti napelemet a University of 
British Columbia tudósai.

Vásárlási szándéknál fontos kérdés, hogy 
mi éri meg. Akinek nincs készpénze, az pá-
lyázati támogatást vehet igénybe vagy hi-
telt. A telepítési összeg magasnak tűnhet, 
de egyszeri kiadásról van szó, ami várha-
tó időn belül megtérülést hozhat. Vannak 
olyan állami támogatások, amik elősegít-
hetik a napelemek elterjedését és meg-
könnyíthetik a vásárlást. Ezek közé tartozik 
a lakosság számára elérhető kedvező, nul-
la százalékos kamatú visszatérítendő hi-
tel, aminek futamideje maximum 20 év. A 
napelemes rendszerek ennél sokkal tovább 
működnek, akár kétszer ennyi ideig. A kö-
zép-magyarországi régióban lévő vállalko-
zásoknak a VEKOP nyújthat segítséget, amit 
hitel és támogatás formájában vehetnek 
igénybe. Minden más régióban lévő cég 
számára a GINOP érhető el.
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Mi a helyzet költözésnél? Hagyjam ott a jól 
kiépített rendszerem? Jó hír, hogy könnyen 
szerelhető és jóval alacsonyabb költségért, 
mint a telepítés, átköltöztethetőek a nap-
elemek. Ám ha mégis az eladott ingatla-
non marad, jelentősen emeli annak érté-
két.

Lesz melegvizünk is, ha 
napelemet szerelünk fel? 
Érdemes külön választani 
a fogalmakat a könnyebb 
megértéshez. Napkollektor 
vagy napelem?

A napkollektor összegyűj-
ti a Nap sugárzó hőjét, és 
a kollektor csöveiben vizet 
(vagy más munkaközeget 
egyes esetben) melegít fel 
vele.

A napelem fotovoltaikus 
úton termeli az áramot, a 
napelem cellákba beérkező 
elektromágneses napsugárzás által létre-
jövő feszültséget használjuk fel elektromos 
áramkörben való alkalmazására.

Itt érdemes megjegyezni, hogy külön-
böző elektromos vízmelegítő rendszerek 
használatával a napelemes rendszerünk 
végső soron képes közvetett módon me-
legvizet is előállítani, rákapcsolva az adott 
elektromos vízmelegítő rendszerre.

A napelemekkel kapcsolatban nagyon 
sok tévhit kering, pedig a rendszer segít-
ségével nemcsak a környezetet óvjuk, de 
a saját háztartásunk kiadásait is csök-
kenthetjük, hiszen több energiával látjuk el 
az energiahálózatot. A napelem telepíté-

se egyszeri költséggel jár és a felszerelé-
séhez nincs szükség engedélyre, könnyen, 
komoly bontás nélkül telepíthető, hosszú 
garancia időszakkal, időt állóan. Egyre ki-
sebb ökológiai lábnyommal tudjuk ener-
giaszükségletünket megteremteni, vagy 
akár többet is termelni, mint amire igé-
nyünk van, visszaadva az elektromos há-
lózatnak.
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A Nagykőrösi Konzerv Kft.
az immunerősítés

jegyében
A Nagykőrösi Konzervgyár egykori paradicsom-vonalának he-

lyén, a József Attila út 22. szám alatti telepen 2011-ben kezdte meg 
működését a Nagykőrösi Konzerv Kft.

A cég kíméletes hőkezeléssel tartósított, vitaminban gazdag, 
egészséges kézműves termékeket állít elő. 

A zöldségkrémek, melyek kenyérfeltétként, vagy tészták öntete-
ként használhatók minden segédanyag nélkül készülnek. A konzisz-
tencia, szín, íz kialakítására más zöldségeket, gyümölcsöket alkalmaznak, ezzel váltva ki a 
mesterséges adalékanyagokat. Mivel a termékek zöldségtartalma 90% feletti így rostban 

gazdagok és alacsony kalóriatartalmúak: var-
gányás gombakrém, petrezselymes zellerk-
rém, padlizsánkrém, batátakrémek, medve-
hagymás cukkini krém, cékla krém. 

A termékekben felhasznált zöldségek hoz-
zájárulnak ahhoz, hogy a fiatalok ne idegen-
kedjenek a zöldségektől, és közelítsenek az 
egészséges táplálkozás felé. A lakossági fo-
gyasztók körében gyorsan népszerűek let-
tek a levek, mind hideg italként, mind forró 
italként fogyasztva (kajszibarack almával, sár-

garépával, homoktövissel; őszibarack almával, sárgarépával, homoktövissel; feketeribiszke 
almával, céklával; kivi almával, spenóttal; meggy almával céklával; narancs almával, sárga-
répával, homoktövissel). 

A préselt zöldséglevek jótékony hatással lehetnek az emberi szervezet immunrend-
szerére. Az ezekhez adagolt homoktövisvelő magas vitamintartalmán kívül olyan kémha-
tást alakít ki, hogy alacsony hőkezeléssel is 1 évig eltartható a termék. A spenótból rostos 
levet készítenek, amelynél a kívánatos kémhatást gyümölcslé sűrítményekkel biztosítják. 
Üdítőitalként 100% természetes alapanyagokból készítenek zöldség-gyümölcsleveket. Az 
élvezhető ízt gyümölcslé sűrítmények adagolásával biztosítják.

Minden adalékanyagtól, hozzáadott cukortól mentesek a termékek. A szükséges szín és 
íz kialakítását különféle gyümölcs és zöldséglevek keverésével biztosítják: préselt céklalé 
almával, préselt sárgarépalé naranccsal, rostos paraj almával, kivivel, eper rebarbarával, sü-
tőtök almával, paradicsomlé almával, uborka, almával, spenóttal. 

Hasonló elgondolás alapján készítik a dzsemeket gyümölcsdarabokkal. Az előállítás során 
a cukrot vagy mesterséges édesítőszereket gyümölcslé sűrítményekkel oldják meg a kelle-
mes, édes íz biztosítása céljából. A különleges szilvalekvár 100 %-ban csak szilvát tartalmaz, 
mely hagyományos agyagedényben is kapható.

Minden termék tehát 100 % természetes összetevőből készül, 
nem tartalmaz tartósítószert, aromát, színezéket, állományjavítót, 

hozzáadott cukrot, édesítőszert és ízfokozót.
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Egy élmény volt Csábi Borókával - a fülbemászó és a szinopszisokba azonnal beégő 
- „Te vagy a brand” nevű marketing cég alapítójával olyan dolgokról beszélgetni, amit 
még én magam is néha közelről, néha pedig nagyon távolról figyelgetek. Ez pedig a 
social média marketing. Amihez sokaknak van affinitása, sokaknak nincs, de kihagy-
hatatlan a személyes vagy céges brand építésből. Bevallom, néha elkap az ihlet és 
nagyon kreatívan végzem, néha meg kifulladok benne és tehernek érzem az állandó 
jelenlétet. Ám a Te vagy a brand arra tanít, hogyan kell jól és hatékonyan csinálni.

- Influenszerből lettél brandépítő vagy 
influenszer és brandépítő vagy?

- Sosem tartottam magam influenszer-
nek, azok termékeket, szolgáltatásokat rek-
lámoznak. Ilyen tekintetben nem vagyok 
az. Az Instagram profilomnak rengeteg kö-
vetője van, de nem ilyen tartalmak miatt. 
Figyeltem, hogy a nők azzal szereznek lá-
togatottságot, hogy a külsőségeket hang-
súlyozzák, formás alak, edzés, a test szép-
sége. Én erre próbáltam bejegyzéseimbe 
felhívni a figyelmet és arra, hogy mélyebb 
és ennél fontosabb tartalmaink vannak be-
lül. Nem csak a külső a fontos. Értéket is kell 
képviselni. Sok támogató komment érke-
zett a bejegyzéseim alá és rengeteg követő 
a profilhoz ezek miatt a mélyebb tartalmak 
miatt. De nem tartom magam tipikus influ-
enszernek. Természetesen folyamatosan 
fenntartom a social médiában a kommu-
nikációm.

A marketing hosszú ideje része az életem-
nek. Az ismerőseim, ahogy látták, hogyan 

haladok előre ezeken a felületeken, egyre 
többször kértek tanácsot. Ezekből a szemé-
lyes beszélgetésekből és kávézásokból jött 
az ötlet, hogy szervezetté tegyem a marke-
ting tanácsadást. Alapvetően én kommu-
nikálni szeretek, ez érdekel. A kommuniká-
cióban például benne volt az írás, sokszor 
csak a fióknak.

- Mi mozdított a marketing felé?
- Ahogy mondtam, a szenvedélyem a 

kommunikáció. A marketing pedig nagy 
százalékban a kommunikáció területe, sok 
kreativitást, jó kommunikációs képessége-
ket igényel.

- Ez hogy hogy nem a sajtó irányába vitt?
- Mindig is jöttek le cikkeim a sajtóban és 

a mai napig kacérkodom az újságírás gon-
dolatával, de az életem így alakult. Szere-
tem a technológiát, nőként nagyon érde-
kelnek a kütyük, a fejlesztések és tetszik ez 
a digitális világ és szeretem, hogy pörög, 
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változik és tele van kihívásokkal. Ez nekem 
testhezálló és ki tudok benne bontakozni.

- Benned van egy nagy pozitív közléskény-
szer és extrovertáltság vagy csak szeretsz 
írni, de nem kifejezetten kifelé mindig?

- Az, hogy bátor vagyok, és ki merjek áll-
ni az emberek elé a gondolataimmal egy 
személyiségfejlődés volt. Soha senki nem 
magának ír, az ember a gondolatait azért 
veti papírra, hogy megossza másokkal. Én 
nem magamat akarom mutogatni, a gon-
dolataimmal szeretnék pozitív hatással 
lenni a világra. Ehhez az kell, hogy ezeket 
a gondolatokat meg is osszam a világgal. 
A bátorságomat ehhez nekem is fel kellett 
építeni. Tíz éve még nem kommunikáltam 
ennyire bátran, őszintén és nyíltan. Fokról 
fokra építettem az önbizalmam és sok po-
zitív visszajelzést kaptam a környezetem-
től, a követőktől, az előadásokon résztve-
vőktől.

- Visszatérve a kávézásokhoz és az első 
meghirdetett workshopra. Mikor kristályo-
sodott ki, hogy az oktatás lesz a fő irány?

- Mielőtt az első workshopot meghirdet-
tem, már egy évvel korábban is freelanc 
tanácsadó munkákat vállaltam. Csak nem 
volt keretrendszere az elképzelésemnek. Az 
első Te vagy a brand workshopon is sokan 
voltak, a másodikon még többen és iszo-
nyatosan jók voltak a visszajelzések. Sokan 
a mai napig odajönnek, hogy megölelhet-
nek-e, és hogy emberileg is nagyon sokat 
kaptak. Ez mutatja, hogy van létjogosult-
sága annak, amit csinálok. Felismertem, 
hogy érdekli az embereket, hiánypótló, 
majd megláttam, hogy még milyen lehe-
tőségeket lehetne kiaknázni. Több száz óra 
tanácsadásból láttam, hogy mik azok a ti-
pikus kérdések, amik mindig felmerülnek. 
Ezekből látom, hogy milyen tanfolyamokra 
lenne szükség. A sikerei a tanfolyamoknak a 
visszaigazolása, hogy eltaláltam a témákat. 
Egyre tudatosabban építem a vállalkozá-
som. Persze az elején, ösztönből, lendületből 
ment. Amúgy is ebben hiszek, tesztelgetni, 
próbálgatni, kialakítgatni. Most már tudom, 
hogy mit akarok, merre megyek, mit és ho-
gyan csináljak és nagyon tiszta vízióm van 
arról, amit csinálok.

- Említetted, hogy van, ami hiánypótló a 
tanfolyamokon. Valójában mi a hiánypót-
ló? Miben tudtál más lenni, másként kom-
munikálni, mint a marketing megmondó 
emberek, vagy a nyomuló konkurencia?

- Érdekes a kérdés, mert nehéz azt meg-
fogalmazni, hogy mitől tudtam én kiemel-
kedni. Én tudom, hogy mi az, amivel én 
pozícionáltam magam a piacon, de hogy 
ez-e az, ami miatt kiemelkedtem, azt nehéz 
megmondani. Az emberek döntik el, hogy 
kit támogatnak. A sikeremnek az egyik oka 
az az, hogy jó marketinges vagyok. Nyilván 
a saját marketingemre is használom, amit 
tudok. amit mondok, azt én is megcsiná-
lom. A saját sikerem bizonyítja, hogy amiről 
beszélek, az működik. A marketingnek van 

egy technikai, egy stratégiai része. Nem 
elég jókat kommunikálni, ehhez kell egy tu-
dás és én ezzel a tudással rendelkezem. A 
saját márkámba is beépítem, amit tudok.

A másik oka a sikernek, hogy nagyon el-
találtam a „Te vagy a brand” nevet. Többen 
is mondták, hogy ez zseniális. Nagyon átütő 
és egyszerű az üzenete, könnyen megje-
gyezhető. Egy olyan dolgot kommunikál-
tam egyszerűen és tisztán, amit sok mar-
ketinges kommunikál összevissza és nem 
tiszta az üzenetük. Sokan foglalkoznak sze-
mélyes márkaépítéssel, de ha valakit erről 
kérdezel, akkor a Te vagy a brand nevét 
hallod legtöbbször. Jó az üzenet, a téma, 
a közösségi média rendkívül aktuális. Ez a 
megatrend, az emberek meg akarnak ta-
nulni a közösségi médiában kommunikálni, 
használni, eladni magukat, hogy futtassák 
fel a vállalkozásukat. Ez egy nagy lehetőség, 
mindenki látja.
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- Nem bonyolódik is egyben? Annyi felü-
let jelent meg, Facebook, Insta, Youtube, 
Pinterest, Twitter, stb. Mind másképp mű-
ködik, mind másban jobb, szinte mindenütt 
ott kell lenni, hogy az ember egy szélesebb 
palettán meg tudjon nyilvánulni. Ami ren-
geteg munka, bonyolult a nem ebbe be-
lenövő generációknak. El lehet aprózódni a 
felületek között. 

- Ezért jönnek az érdeklődők, hogy meg-
tanulják ezt is. Ez azért nem egy rakéta tu-
domány, meg lehet vele birkózni. 5-10 óra 
alatt bárkinek megtanulható egy-egy felü-
let. Ennél komolyabb dolgokat is megtanul-
tak az emberek az életben. Napi fél-egy óra 
munka karban tartani a márkánkat és a 
kommunikációnkat. Bármilyen cégünk van, 
marketinggel foglalkozni kell. Nem volt még 
ennyire egyszerű és könnyű a marketinget 
csinálni. Interneten keresztül telefonról pil-
lanatok alatt tudunk reagálni, posztolni.

- Egy mondat erejéig visszatérnék a Te 
vagy a brand sikeréhez. Az újságunk a tu-
datos megközelítés elvét vallja. Hogy érzed, 
az hogy te ennyi idő alatt ilyen sikereket 
értél el, a megtanult technika, stratégiák, 
technológiák mellett, mennyire fontos az, 
hogy az ember tudatossága, tiszta szándé-
ka legyen benne a vállalkozásában is és ez 
tegye hitelessé?

- Pontosan. Nagyon köszönöm a kérdést. 
Igazából minden ügyfelemnek ezt tanítom, 
és úgy dolgozom, hogy ezt csak így lehet. 
Hitelesen, önazonosan, és kell, hogy fűtsön 
egy kicsit több motiváció, mint hogy majd 
jól meggazdagszom. Nemesebb eszmék 
bármilyen területen szükségesek. Akkor 

működik jól, ha van küldetéstudatunk, amit 
a szakmánkban képviselni tudunk, vala-
mi pozitív dolgot a világnak adni. Te is el-
mondtad nekem, hogy azért hoztad létre a 
magazint, mert eleged lett a sajtó iránya-
iból és lehetne ezt másképp is csinálni és 
nem az vezérelt, hogy ebből tele keresd a 
zsebed. Volt egy nemesebb gondolat, és 
emellett persze nem baj, ha jól keresünk, jól 
élünk. Kell, hogy legyen egy méltó fizetség, 
de finoman visszautasítom azon ügyfele-
ket, ahol azt látom, hogy csak a pénz vagy 
magamutogatás áll a középpontban, mint 
motiváció. 

Nekem az a célom a Te vagy a branddel, 
hogy segítsem azokat az embereket, akik 
a saját szakmájukkal szeretnének pozitív 
hatással lenni a világra. Nekem öröm, ha 
ehhez a saját szaktudásommal hozzá tu-
dok járulni.

- Látsz elmozdulást megbízások tekinte-
tében a pénz motiváltak felől a magasabb 
társadalmi érdekeket segítő, tudatosabb 
megbízók felé?

- Engem 80-90%-ban olyan emberek ke-
resnek meg, akiknek van egy küldetésük, 
céljuk. Nagyon ritka esetekben kell vissza-
utasítanom megbízást. Hiszem, hogy ren-
geteg értékes ember van a világban, illetve 
nagy százalékuk ilyen, és mivel ebben hiszek, 
ezeket vonzom, ezekkel kapcsolódom. Mivel 
ezt képviselem és rendszeresen ismétlem 
a hitvallásom, része a márkaépítésnek, így 
azoknak lesz szimpatikus, akik hasonlóan 
gondolkodnak, mint én. Csodálatos ügy-
feleim vannak, hihetetlen jó projektekkel 
és mindenki, akivel együtt dolgozom, olyan 
dolgot képvisel, ami emeli az ő közegét.

- Mondtad, hogy hatalmasat robbant a 
social média, most ez a LEHETŐSÉG, mert ez 
a kommunikációs csatorna. Mik a legfon-
tosabb kérdések a social média marketing 
területén? Mik azok a kérdések, amelyek 
megválaszolásra várnak? Persze ez minden 
felületen más és egyedi.

- Azt látom, hogy az ügyfelek szeretnék ezt 
megtanulni. Mit kell csinálni a LikedIn-en, 
Facebook-on, Instagram-on, hogy sikere-
sek legyenek. Ahogy mondtad, ez minden 
közösségi média felületen más. Más meg-
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közelítés, ezeket meg kell tanulni. Általában 
azt szeretnék, hogy sokan kövessék, sokan 
olvassák, sokan szeressék.

- Ez csak olvasottságot jelent, vagy jelenti 
a termékek, szolgáltatások értékesítését is? 

- Ez megkereséstől függ. Van olyan meg-
keresés is, hogy valaki alkalmazottként 
szeretné ezt megtanulni, hogy több min-
denhez értsen és a cégen belül lehessen 
előrelépési lehetősége. Van, aki a vállalko-
zását szeretné ezen keresztül felvirágoz-
tatni. Volt olyan megbízó, akinek nem volt 
ügyfél gondja, csak megszólták, hogy miért 
nincs fent social médián. Ez megbízásfüg-
gő. Az első három kérdésem egyike, hogy 
mi a célja a személyes márkaépítéssel? Ak-
kor afelé a cél felé dolgozunk. De a közös-
ségi média nagyon is alkalmas arra, hogy 
ügyfeleket, értékesítést, vásárlást generál-
jon. Az esetek 80%-ban ezért keresnek meg.

- Mennyire igaz az, hogy aki nincs fent 
ezeken a felületeken, az már nem is létezik 
a piacon?

- Ez egyre igazabb. 2019-ben a bolygó la-
kosságának 42%-a volt internet felhaszná-
ló, 1 év alatt 49 %-ra nőtt. Minden évben nő 
a közösségi médiát használók száma és a 
közösségi médián eltöltött idő. A fiatalabb 
generációk ezeken a felületeken szociali-
zálódnak, ezt használják társkeresésre, itt 
informálódnak rendezvényekről. Ez a vonat 
most nagyon megy. Aki nem száll fel erre 
a vonatra, annak egy idő után hátránya 
lesz belőle. Az emberek a közösségi médián 
kommunikálnak, ha nem vagy ott, ki fogsz 
maradni. Ha a konkurenciád ott van, őket 
fogják látni, követni. Van olyan milliárdos 
árbevételű ügyfelem, akinek nem kell ügy-

felet szerezni, de ki kell építeniük a social 
media brandjüket, mert érzik, hogy ciki, ha 
nincsenek jelen. 

- Hogy látod, merre tart a social média, mi 
az iránya?

- A social médiában a Facebook az úttörő 
és tartja is a monopol helyzetét. Viszont én 
azt látom, hogy a Facebook nagyon mohó 
lett, mindent akar és ennek az szokott a 
vége lenni, hogy minden akarok lenni és 
semmi sem leszek. Ez egy rossz irány sze-
rintem. Azt látom, hogy elkezdett a social 
média szegmentálódni. Nemzetközi trend-
kutatásokban is olvastam, hogy az embe-
rek szeretik kiválogatni azokat a felületeket, 
ahol a legjobban érzik magukat. A LinkedIn 
pl ilyen - üzleti világ, egy nagyon intelli-
gens közeg, értelmes diskurzusokkal. Ame-
rikában is létrehoztak egy közösségi médi-
át a kékgallérosoknak és nagyot robbant. 
Az emberek kiválasztják a nekik megfelelő 
közeget, elég nagy a paletta és azt látom, 
hogy egy ember nem lesz fent mindenhol. 
Az üzletembereknek azt kell megtalálniuk, 
hogy hol van a célközönségük. Illetve azt, és 
nekünk is, hogy mi melyiken érezzük jól ma-
gunkat.

- Akkor nem kell arra számítani, hogy ezek 
a specializálódott felületek elkezdenek fel-
hígulni?

- Valamicskét biztos, hogy fognak. Mint a 
LinkedIn egyik legnagyobb szószólója lá-
tom, hogy már elkezdett hypeolódni ez a 
terület, most fut fel. Az Instának is volt ilyen 
időszaka. Látom ennek a dinamikáját, 10 
éve figyelem a social médiák mozgását és 
kirajzolódik egy dinamika. Előre láthatóak 
dolgok.

- Mi a víziód, mi jöhet még? Megy a Face-
book a posztokkal, az Insta a fotókkal, a Tik-
Tok a mini videókkal… Mi a jövő?

- A Facebookon és Instán lehet egy 24 óra 
alatt elmúló posztot, azaz történetet meg-
osztani. Ezek a történetek és a live videók 
vannak most előtérben. Az instant dolgok 
felé megyünk. Minél jobban real time le-
gyen a közösségi média. A valóságot akar-
ják látni. Nem a szűrőkkel szétretusált steril 
képeket, hanem a valós életbeli megjele-
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nést keresik. Legyen minél őszintébb, em-
beribb, azonnalibb és ne művi, megcsinált 
a tartalom. 

- Ha a real time a jövő, az nem lesz nagy 
kihívás marketing szempontból?

- De óriási és már most az. A cégeknek 
is az, nekem is az. Hogy kommenteket kell 
moderálni, bárki véleményezheti őket, ér-
tékelheti őket. Vannak már szoftverek, amik 

figyelik a márkádat és jeleznek, ha valahol 
említik a nevét. Ha pl megemlítik egy ne-
gatív posztban nagy olvasóközönség előtt, 
az nagy presztízsveszteség lehet és ilyen-
kor a céged felkeresheti a posztolót, hogy 
enyhítse a kárt. Ez iszonyatos nagy kihívás. 
Erre embereket, ügynökségeket kell felfo-
gadni, hogy monitorozni tudd, mi jelenik 
meg rólad, frissnek kell lenned. Social mé-
dián azonnalinak kell lenni. Az minden cég-
nek kihívás, mikor gyorsan kell cselekedni. A 
másik dolog a transzparencia. Ahogy egyre 
okosabbak a felhasználók, a kamu dolgok 
lelepleződnek. Transzparens működés kell, 
azonnali gyors kommunikáció, reakció – ez 
hatalmas feladat.

- A Te vagy a brand ebben a marketingpi-
aci rendszerben követi a változásokat vagy 
alakítja is? A brandépítést, a marketinget 
alakítjátok is, azaz innovációt visztek bele 
vagy követitek és így reagáltok a változá-
sokra?

- Nagyon jó a kérdés. Én csak külföldről 
tanulok, mert ott találhatók meg a friss in-
formációk. Nagyon sok sajátos dolgot is 
képviselek. Természetesen nem kutattam 
át, hogy van e még valaki, aki ugyanezt és 
ugyanígy mondja, de az biztos, hogy újítunk 

és a Te vagy a brand tanfolyam egyedülálló 
Magyarországon. Lehet azt is megkockáz-
tatnám, hogy nemzetközi szinten is egye-
dülálló, mert még nem jött velem szembe 
ilyen tanfolyam. Nagyon újítók vagyunk itt-
hon, hiszen egy új koncepciójú Instagram 
tanfolyamot indítunk, ami nincs Magyaror-
szágon, Pinterest tanfolyam nincs még, mi 
azt is elindítjuk.

- Ha valaki jelentkezik a tanfolyamotokra, 
elsősorban mit kap? Elméleti oktatást, gya-
korlatit vagy a kettőnek az elegyét?

- Sok ügyfél panaszkodott, hogy szám-
talan olyan marketing tanfolyam van, ami 
nagyon elméleti és ilyen nesze fogd meg, 
és nem tudnak vele mit kezdeni. Én nem 
oktatok olyan dolgokat, amit magam nem 
csináltam meg. Ezért nincsenek paraszt-
vakítások a tanfolyamon olyan példákkal, 
amit nem tudnak a mindennapi életbe 
beépíteni. Próbálom balanszban tartani a 
gyakorlatot és ezért workshopok, mert nem 
csak elmondjuk, hogy mit kell tennie, ha-
nem hozza a laptopját és együtt csináljuk. 
Azt, hogy egy technikai dolgot hogy oldasz 
meg egy összetett felületen, ezt nem lehet 
színpadról lerizsázni. Olyan dolgokat ta-
nítunk, ami működik, használható és nem 
csak jól hangzik. Visszajelzések alapján ez 
nagyon működik. Azt szokták mondani: Kö-
szönöm Boróka, ez nagyon hasznos volt! 
Törekszünk a használhatóságra, érthető-
ségre.

- A Te vagy a brandnek mi a jövőbeni irá-
nya? Mik a céges céljaid?

- Van egy üzleti cél és vízió, ám a covid ne-
künk is keresztbe húzta a terveinket. Nem le-
hetett rendezvényeket tartani, így átálltunk 
online-ra. Szeretnénk egy olyan oktató köz-
pontot, aminek saját otthona is lesz. Az ér-
deklődők ki tudják modulszerűen válogatni 
azokat a tanfolyamokat, amik nekik tetszik. 
Talán az idénre tervezett 10 tanfolyamból 
8 meg lesz, és jövőre tovább bővítjük. Egy 
szakértő csapat is van e mögött, hiszen én 
nem vagyok a mindent tudó ember és nem 
is akarok az lenni. Folyamatosan keresem 
azokat az embereket, akik oktatóvá válnak 
a Te vagy a brandbe. Most találtam egy fo-
tóst, akivel csodálatos tanfolyamot fogunk 
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csinálni Instagram fotózás témában. Úgy 
válogatom a kollégákat, hogy a szakmá-
juknak közel a csúcsán vannak, 
ám mentorálom és segítem a 
személyes brandjüket felépíte-
ni. Egy támogató és pozitív csa-
patot építek magam köré.

Dilemmám volt, hogy egy 
klasszikus marketing céget 
alapítsak, de nem tetszik az 
irány. Én az oktatást szeretem. 
Cégek kérik a workshopokat, 
a tanácsadást. Szeretem én 
megfigyelni, hogy a piacnak 
mire van szüksége és megyek 
a saját fejem után, úgy ala-
kítom a szolgáltatásainkat, 
ahogy azt a visszajelzésekből 
látom. Végzünk kivitelezést, 
tervezünk weblapot, végzünk 
közösségi média profil és hirdetés keze-
lést, kezelünk LinkedInt, de ez kisebb ág, 
mert néha lecsapódik a kivitelezés is ná-
lunk. 

Azt látom, hogy akkor vagyunk sikeresek 
egy céggel, amikor a cégvezetőt vagy a 

marketingest megtanítjuk és együtt ötle-
telünk és együtt megyünk a feladatokba 

csapatként. Nekem pedig az az érdekem, 
hogy a munkánk sikeres legyen. Tehát mi 
nem egy hagyományos értelembe vett 
marketing ügynökség vagyunk, hanem 
olyan, akinek a hangsúly a tréningen és a 
tanácsadáson van.
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Minden felejthetetlen 
történet egy jó borral 

kezdődik... 
Mindig is szerettem a bort. Rose, fe-

hér, vörös, száraz, édes vagy félédes, 
gyümölcsös vagy fűszeres, szinte 
mindegy, ha az ételhez tökéletesen 
passzol. Bort inni ma már a hozzáér-
tők szerint egy életstílus, felismerni 
az elemeit művészet és elkészíteni a 
palackozott isteni nedűt, már szinte 
tudomány. 

Különösen izgalmas szakmai fel-
adatnak tartottam, mikor Gazdagh 
Lillával elkezdtük félévvel ezelőtt a 
közös munkát. Rengeteget beszél-
gettünk, meg akartam ismerni őt, a 
gondolatait, a borhoz fűződő élmé-
nyeit, emlékeit, és tudni szerettem 
volna a miértekre a választ, hogy mi-
ért pont a bor? 

A Lillával készült interjú során vá-
laszt kaptam még több kérdésemre, 
még több izgalmas részletre a vállal-
kozásával és a borokkal kapcsolat-
ban. 

Interjú Gazdagh Lillával, a Pincék 
kincsei megálmodójával és tulajdo-
nosával. 

Mi miatt döntöttetek úgy, hogy borok 
forgalmazásával szeretnétek foglalkozni? 

A borok önmagukban csodálatosak. A fő mo-
tivációnk az volt, hogy olyan sok jó minőségű 
bor van, ami sajnos kevésbé vagy egyáltalán 
nem ismert, hogy ezeket valahogy be kell vinni 
a köztudatba, meg kell mutatni az embereknek 
a kisebb pincészetekben rejlő különlegessége-
ket. Szeretnénk, ha ezek a borok könnyen elér-
hetővé válnának vásárlóink számára, ezért szü-
letett meg a Pincék kincsei. 

Mi ihlette a vállalkozás nevét? 
A Pincék kincsei elnevezést az ihlette, hogy 

nagyobb hangsúlyt fektetünk a kisebb őster-
melőkre, akik palackjaiból tényleg csak pár da-
rab van, igazi ritkaságok, amik biztos, hogy nem 
jönnek velünk szemben nagyobb áruházak pol-
cain. Így a kincsek alatt ezeket a borokat értjük. 
Lehetőséget biztosítunk mindenki számára, 
hogy ha nem tud eljutni valamilyen okból egy 
adott borvidékre, akkor se maradjon ki a külön-
legességekből, az áraink is ezt a minőséget és 
ritkaságot tükrözik. 

Mivel foglalkoztok pontosan a borok vi-
lágán belül? 

Azokkal a borokkal foglalkozunk kiemelten, 
amit nem lehet máshol megvásárolni. Egyelő-
re tokaji borokkal indultunk el, de folyamatos a 
tárgyalás a különböző borvidékek pincészetei-

KARÁSZI ALEXANDRA



18   CsPM

vel is. A nálunk kapható borokból tényleg limi-
tált számú palack kapható, így a minőség és az 
érték, a hagyományőrzéssel párosulva nálunk 
kiemelten fontos. 

Van kedvenc borvidék? Ha igen, miért? 
Szerinted miért tokaji borokkal indultunk el? 
Igen, a tokaji a legesleg kedvencebb, mert 

egyszerűen imádjuk az édes borokat. De min-
den borvidéken találunk legalább egy bort, ami 
sláger lesz a családban. 

Szakmailag hova szeretnétek fejlődni, 
eljutni? 

Szeretnénk valódi partnerei lenni a pincésze-
teknek, azzal, hogy a boraikat kiskereskedelmi 
egységekhez is el tudjuk juttatni, és ezáltal nö-
veljük a pincészetek ismertségét. Azaz, mi sze-
retnénk lenni a híd, a kisebb hazai pincészetek 
és a fogyasztók között. Szakmailag ez nagy kihí-
vás számunkra, hogy megtaláljuk a megfelelő 
partnereket, akikkel célt érünk. 

Kikhez szóltok üzleti szempontból? 
Természetesen a kisebb borászatokhoz, hi-

szen a terméket ők gyártják és tőlük tudunk fi-

nomabbnál finomabb borokat kínálni nem csak 
a vásárlóink, hanem üzleti partnereink számára 
is. Üzleti partnerek alatt értendő, éttermek, ho-
telek, italkereskedések, minden olyan egység, 
ahol a minőségi, magasabb színvonalú alkohol 

www.pincekkincsei.hu
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fogyasztás szóba jön. Szeretném hangsúlyozni, 
hogy a nálunk megvásárolható borok limitált 
számban érhetőek el, emiatt olyan partnerekkel 
szeretnénk együttműködni, akik a hazai pincé-
szetek értékeit is tovább viszik. 

Mennyire cél a jövőben a nemzetközi-
ség, vagy külföldi borok értékesítése? 

Cél. De első körben hazai vizeken szeretnénk 
jól teljesíteni. Tehát, igen szeretnénk külföldi 
borokkal és pincészetekkel foglalkozni, de csak 
azután, hogy ha minden hazai borvidék borai 
megtalálhatóak virtuális polcainkon. 

Ha bárkit (pincészetek közül) választ-
hatnátok az egész világról kinek a borait 
kóstolnátok meg a legszívesebben? 

Nos, a válasz egyszerű. Az összeset is. Tényleg 
nem tudnék egyet sem kiemelni, mert minden-
re nyitottak vagyunk, minden bort végig szeret-
nénk kóstolni. Viszont ezzel párhuzamban meg-
ragadnám az alkalmat, hogy néhány gondolatot 
elmondjak a mértékletességgel kapcsolatban. 
Az egész online és marketing kommunikációnk 
ennek jegyében van felépítve. Hisszük, hogy a 
bor fogyasztás együtt jár egy életérzéssel, minő-
séggel, stílussal, de csakis normális kereteken 
belül. Egy-egy megbontott palack bor megvár 
másnap, harmadnap is vagy akár egy-két hét 

múlva. A hangsúly a minőségen és a pillanaton 
van, nem a túlzott mennyiségen és alkohol fo-
gyasztáson. Ezt rendszeresen kommunikáljuk is 
a különböző felületeken. 

Ez egy nagyon fontos gondolat volt, kö-
szönöm, hogy megragadtad az alkalmat 
és elmondtad. Ezek után viszont fel kell 
tennem a kérdést, mert kínoz a kíváncsi-
ság: Melyik a kedvenc borotok?

Aki figyelte a Facebook posztjainkat, láthat-
ta, hogy az Egri borvidékről származik a ked-
vencünk! Ezzel kapcsolatban lesz is egy jó hí-
rünk, de egyelőre maradjunk ennyiben, többet 
nem szeretnék mondani, mert tárgyalásban 
vagyunk a pincészettel, és hamarosan nálunk is 
kapható lesz az örök kedvenc. 

Kíváncsian várjuk. Miért érdemes egy 
pincészetnek a borait a Pincék kincsein 
keresztül értékesíteni? 

A válasz egyszerű: mert a teljes értékesítési fo-
lyamatot megszervezzük. A hirdetésektől a szál-
lításig, és a vásárlói szokások utánkövetéséig. 
Mi elsődlegesen csak online vagyunk elérhető-
ek. Webshopunkon, a pincekkincsei.hu oldalról 
tudnak rendelni a bor kedvelők a jobbnál jobb 
borokból. Az egész országon belül tudunk szál-
lítani, így mindenki számára elérhetővé tudjuk 
tenni a borokat. Tulajdonképpen egy virtuális 
üzlet vagyunk, határok nélkül, így a pincészetek 
borai könnyen elérhetővé válnak bárki számára. 
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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.hu/mediaajanlat/ címen
vagy

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

*Érvényes visszavonásig.



CsPM   21



22   CsPM

  = Biztonság

Autónkat számtalan módon védhetjük és védjük is, hisz mint nagy értékű tulajdon-
tárgyat, kitesszük az ellopás lehetőségének, ha akarjuk, ha nem. A gépjármű bizton-
ságtechnika fejlődése a kulcsos zártól eljutott az elektronikus és online védelemig. A 
Skyguard a műholdas gépjárművédelem zászlóshajója Magyarországon. Mi is az a 
GPS alapú védelem? Hogyan működnek az alap rendszerek és milyen kiegészítő ké-
nyelmi szolgáltatások egészítik ki? Erről kérdeztem Répássy Gábort, az Auto Securit 
Zrt. stratégiai és üzletfejlesztési igazgatóját.

- Miben más a GPS alapú gépjárművé-
delmi technológia, mint az egyéb jármű-
védelmi rendszerek?

- Alapvetően az ismert fizikai védelmi 
megoldásokkal ellentétben, rendszerünk 
GPS helymeghatározást és az online kom-
munikációt ötvözve logikai alapon a gép-
járműbe szerelt eszközünk segítségével 
védi az adott gépjárművet. Szolgáltatása-
ink a nagy értékű járművektől a kisebb és 
nagyobb flottákat üzemeltető vállalatok 
személy és teher gépjármű flottáin keresz-
tül az útdíjas teherfuvarozási piac szereplői 
számára nyújtanak közel 25 éve hatékony 
és megbízható megoldásokat. 

Védelmi rendszerünk legfőbb megkülön-
böztető ismérve a 24 órás diszpécser szol-
gálatunk, asszisztencia csapatunk, mobil 
alkalmazásunk és a napjainkban népszerű, 

a minden napi közlekedéshez kapcsolódó 
kényelmi szolgáltatásaink. Ezek közül hadd 
emeljem ki az automata parkolási, e-mat-
ricaŐr, szerviz menedzser és eRent szolgál-
tatásainkat.

Ami még markánsan megkülönbözteti 
szolgáltatásunkat az egyéb járművédel-
mi rendszerektől, indokolt esetben, riasz-
tást követően meghatározott és szigorúan 
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kontrollált protokoll mentén a gépjárművet 
leállítjuk. 

- Tehát egy autó lopásnál használhatat-
lanná válik a jármű? Ahol éppen van, ott 
leáll? Ilyenkor minden lezáródik és a tolvaj 
benne marad az autóban?

- Szolgáltatásunk a gépjármű eltulajdoní-
tása ellen véd, azaz esetleges lopási kísér-
let esetén a balesetvédelmi szempontokat 
figyelembe véve a megfelelő forgalmi szi-
tuációban az autót leállítjuk.

- Nektek saját biztonsági szolgálatotok 
van, aki kimegy helyszínre vagy a rendőr-
séggel vagytok kapcsolatban?

- Riasztás esetén a rendőrséggel is kap-
csolatba lépünk és támogatjuk a munkáju-
kat. 

- Már a telefonunk is bemérhető, minde-
nütt lekövethetnek bennünket. Nem él az 
emberekben aggály, hogy megfigyelitek 
őket, akármerre is járnak? Mi lehet meg-
nyugtató az átlagember számára, hogy 
ne érezze, hogy folyamatos megfigyelés 
alatt áll?

- Ezzel a kérdéssel többször találkozunk 
a munkánk során. Gépjárműből szárma-
zó adatok tekintetében flotta szolgáltatá-
sokat igénybe vevő ügyfeleinkkel minden 

esetben adatfeldolgozói szerződést kötünk, 
amelyben pontosan meghatározzuk szere-
pünket és ügyfelünk adatkezelői szerepét. 
Működésünket auditált GDPR szabályza-
tunk és ISO 27001 és 9001 tanúsítványaink 
minősítik.

- Tehát az ügyfeleitek bármikor ellen-
őrizhetik a járműveiket, hogy merre jár-
nak?

- Így van. A gépjármű védelmi rendsze-
rünkhöz integrált mobil applikáción ügyfe-
lünk lekérdezheti járműve pozícióját illetve 
az általa igényelt egyéb információkat. A 
flotta szolgáltatáshoz kapcsolódó ügyfele-
ink online felületünkön és a hozzá kapcso-
lódó mobil alkalmazáson keresztül kérdez-
hetik le a számukra fontos információkat. 
Ügyfeleink lekérdezéseit segítjük a legkü-
lönbözőbb riportokkal.

- Néztem a szolgáltatás listátokat és na-
gyon sok minden van benne. Az eddigie-
ken kívül automata parkolás, mobil alkal-
mazás, üzemanyag kártya. Egy nagyon 
komoly szolgáltatás csomagot kínáltok 
az ügyfeleknek.

- Célunk, hogy manapság az élet min-
den területén megjelenő okos megoldások 
között - mint smart home, smart city – mi 
legyünk a saját piacunk meghatározó sze-
replői.
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Amikor jött a közterületi parkolás mo-
bil-díjfizetésének egységesítése Magyar-
országon, ehhez a rendszerhez is azonnal 
csatlakoztunk. Magyarország összes köz-
területi parkolását rajtunk keresztül is biz-
tonságosan igénybe lehet venni. Automata 
parkolási szolgáltatásunk legfőbb ismérve, 
hogy az általunk menedzselt parkolásokra 
pótdíj garanciát vállalunk. 

Ügyfelünknek nem kell azon stresszelni, 
hogy melyik zónában kell elindítani majd 
leállítani, illetve 3 óránként újraindítani a 
parkolási díj fizetését. Azaz parkolási szol-
gáltatásunkat ügyfelünk automatikusan 
vagy akár manuálisan a mobil alkalmazás 
segítségével veheti igénybe.

A parkolási díjfizetés szolgáltatásunkhoz 
hasonlóan, az e-matricaŐr szolgáltatásunk 
is a praktikusságán keresztül vált a magán-
személyek és a flottát üzemeltető vállalko-
zások számára is egyaránt vonzóvá. Hiszen 
a flották esetén jelenthet markáns költség 
megtakarítást, ha nem automatikusan vá-
sárolják meg januárban az összes autóra 
az éves autópálya matricát. Elsődlegesen 
elegendő csak a meghatározott megyék-
re megvenni a beállított matricát, mivel a 
rendszerünk ezt automatikusan felügyeli, 
és ha kell, akkor ügyfelünk igénye szerint 10 
napos országos vagy éves megyei matri-
cát vásárol.

- Említetted egy korábbi beszélgeté-
sünknél, hogy a Covid okán vezettetek be 
új szolgáltatásokat. Ilyen az érintésmen-
tes autóátadás.

- Olyan cégeknél, ahol több a kulcsos autó, 
amit többen is használnak, személy függő 
és bonyolult lehet az igénylés, átadás-át-
vétel folyamata. Nem lehet tudni, hogy visz-
szaért az autó vagy sem, kitől kapom meg 
a kulcsot, ebből problémák adódhatnak. 
Ilyenkor jönnek a házi megoldások, jóban 
kell lenni a garázsmesterrel, hogy jó autót 
kapjunk. Meglévő szolgáltatásunkat kiegé-
szítettük a jól ismert car sharing rendszerek 
megoldásaival. A rendszerhez kapcsolódó 
mobil alkalmazásunk menedzseli az autók 
foglalását és a használat során felmerülő 
eseményeket, mint például a jármű kulcs 
nélküli nyitása és zárása. Egyértelmű ten-
denciának látom, hogy mind a magán sze-
mélyek mind a cégek elsősorban nem bir-
tokolni szeretnék az autókat, hanem inkább 
használni. 

- Tehát akkor a rendszeretek már most 
fel van készítve egy közösségi autóhasz-
nálatra? A fenntartható jövő indokolná a 
közösségi autóhasználatot.

- Igen. Jelenleg társasházaknak is értéke-
sítjük ezt a szolgáltatást. Keresünk olyan in-
gatlanfejlesztő cégeket, akik társasházakat 
vagy irodaházakat üzemeltetnek, és kiegé-
szítő szolgáltatásként szeretnének egy kö-



CsPM   25

zösségi autót is üzemeltetni. Ez akkor lehet 
érdekes, ha a lakók vagy bérlők nem hasz-
nálnak minden nap autót, viszont mind-
annyian fenntartanak időnként indokolat-
lanul egyet. Ezek a típusú irodabérlők vagy 
lakók mondhatják azt, hogy nem tartanak 
fent mindannyian külön autót, hanem he-
lyette a közösségi autót használják. Ez talán 
a mostani helyzetre a legjobb megoldást 
nyújtó szolgáltatásunk.

- Milyen különleges szolgáltatásotok 
van még?

- Gépjármű védelmünk egyik legnép-
szerűbb kényelmi szolgáltatása a Szer-

viz menedzser, amely az autószalonok 
és szervizek valamint az ügyfelek közötti 
kommunikációt, információ cserét segí-
ti. Párat ezekből megemlítve ilyenek az 
időszakos szerviz bejelentkezésnél, egy 
téli gumicserénél vagy bármilyen javítási 
igény esetén az időpont foglalás, illetve az 
elvégzett szolgáltatás pénzügyi teljesíté-
se. Pénzügyi szolgáltatásunk előnye, hogy 
a Szerviz Manager az autón elvégzett szol-
gáltatásról értesítést küld. Az értesítést és 
az ügyfél általi jóváhagyást követően a 
szolgáltatás fizetése bankkártyával azon-
nal megtörténik. Amikor kész az autó és 
kifizettem mehetek érte akár este nyolc-
kor és nem kell a délutáni dugóban a fél 
ötös pénztár zárás miatt rohannom, nem 
kell várnom és sorba állnom sem az át-
adásnál sem az átvételnél.

Egy ilyen szolgáltatás csomag sok időt 
spórol meg az ügyfeleknek, sok stresszt vesz 
le a vállukról és a napi ezer teendő között 
hatékonnyá és gyorssá teszi az ügyintézést.

- Hány év innováció és fejlesztés van 
már a cég mögött?

- 25 év. Ez a tapasztalat adja a garanciát 
a szolgáltatásainkra.
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Remélem kedves Olvasóim előző lapszámunkban közzétett írásom alapján volt al-
kalmuk azóta módszeresen figyelni magukat és akár jegyzetelni is azzal kapcsolat-
ban, hol és mikor bukkantak fel Önökben a múltkor említett érzések (nem vagyok 
elég jó, nem érdemlem meg, nem olyan családból származom stb.) Említettem 
legutóbb, milyen fontos a leendő változás első lépéseként ezeket felismernünk 
és beazonosítanunk, hogy aztán különböző módszerek segítségével felvegyük a 
kesztyűt és elkezdjük kigyomlálni őket a tudatalattinkból.

BOLDOGulj bárhol –
munkáról MÁSKÉPP VII.

BLOGI

Amennyiben még nem adódott idejük el-
mélyülni a témában, az is teljesen rendben 
van, hisz itt és most megint csak jó alkalom 
kínálkozik rá, hogy igény esetén elindulja-
nak a gondolat nagytakarítás útján. Szá-
momra ez a módszer volt az, ami először 
igazi komoly változásokat generált az éle-
temben immáron több, mint 10 évvel ez-
előtt egy nagyszerű elmefejlesztő módszer 
megismerése kapcsán.

Cikksorozatom címéhez igazodva igyek-
szem főleg a munkát érintően hozni hasz-
nos tapasztalatokat, tippeket, trükköket. 
Célom, hogy ezek által el tudjanak kezdeni 
MÁSKÉPP tekinteni önmagukra és pénzke-
reső tevékenységükre egyaránt. Sok olyan 
dolog van azonban, ami ezen témához kap-
csolódóan bukkan fel, s melyekről úgy gon-
dolom életünk egyéb területein is megállja 
a helyét. Ez pedig különösen igaz korlátozó 
hiedelmeinkre, hisz ezek nem csak akkor 
vannak jelen fejünkben, mikor dolgozunk, 
hanem gyakorlatilag 0-24-ben erre kattog 
az agyunk, még ha nem is vagyunk ennek 
tudatában. Ami sajnos még veszélyesebb, 
mintha pontosan tisztában lennénk vele 
mit is teszünk épp.

Korlátozó hiedelmeink megritkításával 
tehát több legyet is ütünk egy csapásra, 
hiszen a munkán kívül életünk más egyéb 
területeit is elkezdjük kiegyensúlyozni és fel-
emelni.

Na de hogyan is érdemes elkezdeni
a ’gyomlálást’?

1. Ahhoz, hogy a lehető leginkább köny-
nyedén haladhassunk, sokkal inkább egy 
jópofa játékként érdemes felfogni az egé-
szet, mint valami nagyon komoly procedú-
raként, amit a hátunk közepére sem kívá-
nunk, de meg kell csinálnunk ahhoz, hogy 
tovább léphessünk.

2. Hozzuk meg a döntést, hogy legjobb 
tudásunk szerint teszünk azért napi szin-
ten, hogy mielőbb élvezhessük befektetett 
időnk és energiánk gyümölcsét.

3. Legyünk tisztában azzal már most a 
kezdet kezdetén, hogy vannak olyan na-
pok, amikbe kevesebbet tudunk beletenni. 
Számos oka lehet ennek az egészségi ál-
lapotunktól kezdve az időjárási frontokig 
bezárólag – mindannyian másra vagyunk 
érzékenyek, s általában ismerjük is ezen 
gyengeségeinket. Ígérjük meg magunk-
nak, hogy ilyen esetekben elnézően bánunk 
alacsonyabb hatásfokú teljesítményünkkel 
és bármennyit is tudtunk aznap haladni, 
megveregetjük esténként a vállunkat és el-
ismerjük azt, amire képesek voltunk.

4. Fogadjuk meg, hogy napról napra 
egyre őszintébben kommunikálunk saját 
magunkkal és másokkal egyaránt. Ez az 
alapja annak, hogy valóban hitelesek le-
hessünk önmagunk számára.
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5. Határozzuk el, hogy kitűzünk egy 
mérhető konkrét célt és időpontot rende-
lünk a teljesítéséhez, hiszen ez az egyetlen 
módja, hogy ellenőrizzük, miben és mennyit 
fejlődünk. Fontos az is, hogy írásban doku-
mentáljuk a haladásunkat, lehetőség sze-
rint napi szinten, mert így tudjuk nyomon 
követni a változásokat és erőt meríteni az 
eredményeinkből.

Amikor pedig megvagyunk a fenti elő-
készületekkel, akkor kezdődhet az érdemi 
munka: kezdjük el figyelni magunkat és azt, 
hogyan reagálunk egyes helyzetekben!

- Miképpen kezeljük a kihívásokkal teli 
szituációkat?

- Hogyan viselkedünk mikor konfrontá-
lódni kényszerülünk másokkal?

- Milyen jellegű feladatok okozzák a 
legtöbb nehézséget számunka?

- Mikor érezzük azt, hogy kudarcot val-
lottunk valamiben?

- Mit gondolunk magunkról akkor, mi-
kor nem úgy sikerül valami, ahogy eltervez-
tük?

Persze ez most így első olvasásra elkép-
zelhető, hogy elég bonyolultnak tűnik, hi-
szen van épp elég dolgunk reggeltől estig, 
ki ér rá még arra is, hogy nonstop saját ma-
gát figyelgesse?

NYUGI!!!

Ahogy mindig mindenben, itt is fontos, 
hogy fokozatosan, lépésről lépésre halad-
junk a teendőkkel, Mégpedig azért, mert 
máskülönben kizárt, hogy hatékonyak le-

gyünk és elégedetten tekintsünk a teljesít-
ményünkre. Holott ugye még emlékszünk 
rá, hogy a kezdet kezdetén megígértük ma-
gunknak, hogy elismerjük azt, amit ki tudunk 
hozni az adott napból.

Tudom, hogy a mostani írásom már ed-
dig is éppen elegendő feladatot tartalma-
zott, ezért a további lépéseket meghagyom 
következő havi cikkem témájának. Viszont 
mielőtt most elköszönök és hagyom Önö-
ket emészteni a fentieket, még egy kéréssel 
fordulok kedves Olvasóimhoz.

Amennyiben komolyan gondolják, hogy 
szeretnének változtatni meglévő negatív 
hitrendszereiken, tegyék meg, hogy szerez-
nek egy füzetet, amiben mostantól kezdve 
naplózzák felismeréseiket, eredményeiket, 
sikereiket. Első bejegyzésként a füzet belső 
oldalára érdemes lehet bemásolni a fenti 5 
pontot emlékeztetőként. Így mindig kéznél 
lehet, mikor elbizonytalanodnak vagy akár 
meg is inognak azon meggyőződésükben, 
hogy képesek-e egyáltalán rá, s ha igen, 
pontosan hogyan tudják a leghatékonyab-
ban végezni korlátozó hiedelmeik gyomlá-
lását.

Ígérem, hogy mindazokat, akik nyitott szív-
vel és elmével állnak a változáshoz és vál-
toztatáshoz, legjobb tudásom szerint ka-
lauzolom tovább eljövendő írásaim során 
is a gondolatnagytakarítás játékos útján. 
Következő találkozásunkig kívánok egyre 
mosolygósabb napokat és előre vivő felis-
meréseket, melyekkel legközelebb tovább 
tudunk dolgozni.
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Mikor fellobban
az

Arany Szikra
Egy kezdeményezés. Egy épülő közösség. Társadalmi változásokra irányuló és 

a tudatosságot emelő célok. Egy fiatalember, aki nem ma divatos influenszerként 
szeretne tenni másokért. Gyakorlatias, elkötelezett és neve összeforr a kezdemé-
nyezésével. Novák Richárddal beszélgettem, az Arany Szikra alapítójával indulásról, 
célokról, jelenről, jövőről.

- Rá fogunk térni az Arany Szikrára, ám előbb 
az érdekel, hogy a felsőoktatási tanulmányai-
dat is úgy kezdted el, hogy volt ez a látásmó-
dod, szellemiséged?

- Hogy mit szeretnék elérni, azzal tisztába va-
gyok, a hogyant még nem látom teljesen. Ezt 
nagyjából két és fél éve tudom. Fiatalon kevés 
lehetőségem volt szocializálódásra, ám spor-
toltam, fociztam és ez olyan pozitív dolgokat 
szabadított fel bennem, amiket tulajdonkép-
pen megváltásnak éltem meg. Lelkesedés-
sel csináltam, mert jellemez egy olyan attitűd, 
hogy amit szenvedéllyel végzek és kitartó va-
gyok benne, azt nagyon komolyan veszem. Ti-
zenévesen megfogalmazódott bennem, hogy 
focista leszek. Ahogy a felnőtt labdarúgás ka-
pujába értem, és közben a Testnevelési Egye-
temet is elkezdtem - mind ezek miatt, kicsit a 
szerencse és a körülmények miatt is - a foci ki-
csit háttérbe szorult. A reál, gazdasági lényeg-
látóbb dolgokhoz mindig is volt érzékem. Elvé-
geztem a Corvinust mondván, hogy még nem 
tudok semmit, de ez a diploma segíteni fog.

Három éve még Máltán megpróbáltam, hogy 
a labdarúgói álmom sikerüljön. Volt két nap, 
mikor kimentem meditálni, nagyon komolyan 
és őszintén átgondoltam a dolgaimat és arra a 
következtetésre jutottam, hogy lehet, hogy pár 
héten belül sikerül, mégis más utam van.

- Ez akkor egy nagyon komoly döntés volt, hi-
szen egy labdarúgói karriert egy pillanat alatt 
megállítottál.

- Igen. Én sosem voltam az a kimondott lab-
darúgó. Alulértékelésből, bizonyítási vágyból 
induló egós dolog volt ez a labdarúgói karrier. 
Felmerülhet a kérdés, hogy amit most csiná-
lok, ez is az e? Nagyon figyelek, hogy ez ne ilyen 
legyen, mert az érték rovására mehet. Ezután 
értékes embereket ismertem meg, jelenlegi 
páromat is és nekik, illetve a meditációknak a 
hatására felismertem, hogyan lehet őszintén 
helyes döntéseket hozni. Érdekelt a téma, a tu-
datosság, tanultam és megfigyeltem, hogy az 
emberek nagy része nagyon felszínes félmeg-
oldásokat fogad el vagy egyáltalán nem tuda-
tos a mindennapokban. A lelkük mélyén pedig 

CZECZON
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szenvednek. Azért hoztam létre az Arany Szikrát, 
hogy ezen a belső szenvedésen, feszültségen 
javítsanak.

- Ez a belső törekvésed hogyan kapcsolható 
össze azzal a reális világlátással, amivel a Cor-
vinust végezted, ami a gazdasági tevékeny-
ségekkel és világgazdasági mozgásokkal kap-
csolatos?

- Mondok ere egy példát. Nekem a valószínű-
ség számítás jól működik. Sokan megtervezik a 
napjukat, időmanagement. Minden tervezett 
tevékenységnek időben a 150%-át érdemes fi-
gyelembe venni. Ha a reggeli zuhanyra 10 per-
cet szánunk, az valójában negyed óra lesz. Mert 
az agy az optimális időt veszi alapul. Viszont 
azon az 5 percen elcsúszhat a nap, hiszen min-
dent késésben fogunk végezni, mindent kicsit 
kapkodva végzünk, a kapkodás feszültséghez 
vezethet. 

A másik dolog, hogy talán pont azért kezdett 
érdekelni, mert egy ilyen beállítottságú em-
ber voltam és én is éreztem magamon, hogy 
rendben, hogy én ezt tudom és van a sportban 
valami, de nem voltam teljes. Nagyon motivált 
vagyok és szeretném ezt az egészet megvál-
toztatni.

- Tehát elkezdted ezt a saját életedben gya-
korolni, elkezdted megváltoztatni az életed?

- Igen. Aki ismer, az tudja, hogy ha komolyan 
gondolom, akkor néhány hónap alatt látványos 
eredményeket vagyok képes elérni. Persze, ez 
sokszor más kárára megy. Ebben koncentrált 
voltam, viszont az akkori fizikumom teljesen 
szétcsúszott, mert levettem róla a fókuszt.

- Mikor egy ügyet, projeket visz az ember, ak-
kor teljesen ráfókuszál, minden energiát, min-
den szabadidőt, minden célra vivő eszközt en-
nek szolgálatába állít. Ez normális, nem?

- Nem teljesen így látom, mert átlagosan azt 
tapasztalom, hogy az emberek több minden-
nel foglalkoznak, hiszen dolgozni kell, csalá-
dot eltartani és nincs is külön olyan motiváció, 
hogy csináljanak valamit. Ha csinálnak is vala-
mit, akkor sem teljes odaadással és a miértet 
nem nagyon vizsgálják meg. Hányszor látjuk a 
január eleji fogadalmaknál, hogy elkezdenek 
edzegetni, de vagy abbahagyják, vagy csak 
félgőzzel csinálgatják. Csak nagyon kicsi száza-
lék változtatja meg az életét, hogy elérje a kitű-
zött célját.

- 3 évvel ezelőtt kezdett ez a dolog összeáll-
ni, haladtál a tanulmányaiddal. Milyen konkrét 

események történtek azelőtt, hogy az Arany 
Szikrát elindítottad?

- 2017 nyara egy nagy megálló volt, a Testne-
velési Egyetemet is akkor fejeztem be, a sport 
is abbamaradt. Viszont akkor már végeztem a 
Corvinus egyetemet. Elkezdtem foglalkozni ezzel 
a témával, választások jöttek – a politika is bele-
keveredett ebbe- és láttam azt az elképesztően 
nagy energiát, amit a politika képviselt. Érdekes-
nek találtam a politikát és utánanéztem, eljár-
tam szervezetekhez, megismertem embereket, 
akik ebben aktívan részt vettek. Parlamentben 
is voltam szakmai gyakorlaton mondván, hogy 
bennem ez kérdéseket vet fel. Hogyan lehetnek 
ekkora társadalmi feszültségek és ilyen meg-
oldatlan dolgok? Konkrét válaszokat szerettem 
volna. Az egyik szervezetben aktívan tartottam 
előadásokat 2018 őszétől. 2019 elején a szerve-
zetben lévő tevékenységem abbahagytam és 
akkor fogalmazódott meg az Arany Szikra név 
és a logó bennem. Ténylegesen 2020 elején in-
dítottam el.

- Mi zajlott abban az egy évben? Előkészüle-
tek, információs csomag, ars poeticának kellett 
összeállnia benned?

- Az életem egyéb területeit kellett rendez-
nem. Az iskolát le kellett zárnom és nekem is ér-
nem kellett még. Ki kellett kristályosodnia, hogy 
az Arany Szikra lesz az irány. Korábban nem let-
tem volna képes felelősségteljesen létrehozni. 

Szerettem volna egy olyan oldalt, ami őszin-
tén és hitelesen tud a látogatóknak informá-
ciót adni aktuális és gyakorlatias kérdésekről. 
Másutt éreztem gazdasági vagy rózsaszín csö-
pögős beütést, én a saját referenciám szerint 
kívántam elkészíteni az oldalam. 
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- Mi az a gondolatiság, ami köré fogalmazó-
dott az Arany Szikra? Az Arany Szikra egy szer-
vezet, vagy az te vagy és te képviseled, vagy 
egy csoporttá váló kezdeményezés? Hogyan 
lehet aposztrofálni?

- Az Arany Szikra egy közösség. Segíteni sze-
retnénk azoknak az embereknek információval, 
akik a dolgok mélyére szeretnének látni. Akik 
szeretnék megismerni a saját és a világ folya-
matait. Akiket nem elégít ki, ami a világból eléri 
őket. 

Kellett egy olyan név, ami tükrözi ezt az arcu-
latot, figyelemfelkeltő. Az arany a minőséget 
jelöli, a szikra pedig még pici, de potenciál van 
benne. Ha ez a szikra, a saját szempontjából 
rossz talajra hull, akkor kihuny, ha jóra, akkor 
belobbanhat. A tűz világosságot hoz. A logó is 
ezt tükrözni. Az A két szára egy hegyet jelöl, a fe-
kete szín egyrészt letisztultságot, másrészt azt a 
sötétséget, amibe a szikra fényt hoz. 

- Akkor ebben van egy önfejlesztő vonulat és 
van a világ dolgainak folyásáról informáló ág? 

- Igen. Csak olyan témákkal foglalkozom, ami-
ben hitelesnek érzem magam. Egy példa. Ami-
kor a labdarúgást befejeztem, nem volt sok 
pénzem. Kifejlesztettem egy költségtáblát, ami-
nek segítségével tudtam szignifikánsan javíta-
ni az anyagi helyzetemen. Nagyon rossz anyagi 
körülmények között élőnek nehéz, de az esetek 
túlnyomó részében lehet javítani. Mégpedig 
úgy, hogy két csoportra osztjuk a költségeket. 
Mi az, ami engem hosszútávon segít és kötelező 
és mi az, ami kidobott pénz. Ha tartjuk magun-
kat ahhoz, hogy a hosszútávon ártó dolgokra - 
bulizás-ivás, cigaretta, gyors étterem pl.-, nem 
költünk, akkor az megtakarítást eredményez. 
Ezek csak pillanatnyilag jó dolgok.

Az önfejlesztést én ilyen gyakorlatokon ke-
resztül próbálom bemutatni.

- Milyen kört értél el az Arany Szikrával? Mi az a 
kör, ahová szeretnéd szélesíteni a közösséget?

- Az Arany Szikra kortól és nemtől függetlenül 
jó lehet mindenkinek, aki szeretne jobbá válni 
és rendelkezik egy minimális önismerettel. Azért 
említem a minimális önismeretet, mert azokat 
az embereket már nehezebb manipulálni, nem 
szippantja be őket a politika vagy más „rend-
szer”. Természetesen, akinek az az útja, én tisz-
teletben tartom. 

Jelenleg a fiatal korosztály képviselteti ma-
gát nagyobb számban, 15-25 éves korosztály. 
Vannak középkorú és nyugdíjas érdeklődők is, 
akik követik a tartalmainkat. Négy platformon 
vagyunk jelen, Instagramon, Facebookon, You-

tubeon és Tik Tokon. Napokban érjük el az 5000-
es számot. 

- Mi a hosszú távú cél? Folyamatos növekedés 
és akár nemzetközivé válás, vagy érzed, hogy 
vannak határai a közösségépítésnek és együtt 
gondolkodásnak? Hiszen elég egy kritikus tö-
meg, hogy gondolkodás változást lehessen el-
érni.

- Az Arany Szikra célja az, hogy 2030-ra tudjon 
változást elérni a társadalomban. Az hogy ho-
gyan, abban flexibilis vagyok. Én magam hajlok 
a partnerség felé. A cél, hogy a tudatosságot 
tudjuk emelni, ha ebben partner más szervezet 
is, akkor együtt dolgozunk. Az elkövetkező pár év 
a közösség építéséről szól és a minőségi mun-
kák alapozásáról. Egy megfelelő követőbázissal 
már bele tudunk állni társadalmi ügyekbe. 

Békés változást szeretnék. Nagy dilemma, ah-
hoz, hogy egy társadalom megváltozzon, ahhoz 
vagy egy olyan eseménynek, amit ők irányíta-
nak, vagy egy olyannak, ami bekövetkezik, és 
nem ők irányítják, kell eljönnie. Olyan folyama-
tot szeretnék, ami nem traumatizálja jobban a 
társadalmat, mint ahogy már most is van. Azt 
is tudom, hogy ez egyedül nem fog sikerülni. Ez 
egy közös munka. Mások is dolgoznak ezen a 
vonalon. Van sok más platform, amivel együtt 
lehet működni. 

- Békés változásról beszéltél. Ha politikára for-
dítjuk le, akkor a társadalom azt tudja értékelni, 
amit vérrel harcolt ki, mert annak érzi a súlyát, 
felelősségét. Egy forradalom lezajlik relatíve rö-
vid idő alatt. Mennyi idő lehet az, amíg a gon-
dolatformálással érünk el csendes, békés át-
menetet?

- Ezért is van szükség a platformokra. Az egyik 
tényező jelenleg a frusztráltságban a média, 
bár ez közhely. Többről van szó, mint az állandó 
negatív hírek szajkózásáról. Felmérték mire van 
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igény tudat alatt, hogy lehet az ingerküszöböt 
elérni. Ezt kellene alapjaiban átalakítani. Olyan 
vezetés szükséges, aki nem demoralizálni és 
destabilizálni akarja a magyar társadalmat, 
nem terheli őket olyan hírekkel, amelyek nega-
tívak, elterelők, megosztók és hírérték nélküli-
ek. Az Arany Szikra mindig azt fogja támogatni, 
hogy békés változás induljon el a társadalom-
ban. Ez egyrészt múlik az emberek ambícióján 
és felelősségvállalásán, másrészt azokon a 
szereplőkön, akik részt vállaltak az irányításban.

- Beszéljünk konkrét dolgokról. Mi tartozik 
bele jelenleg a társadalmi gondolkodás for-
málásba? Most ha nem az egyént nézzük. Lát-
tam posztot az ipari forradalomról, robotiká-
ról és környezettudatosságról… széles a témák 
spektruma. Ezek komoly hatással lesznek a tár-
sadalomra, a foglalkoztatottság, munkaerő pi-
aci változások tekintetében. 

- Egyrészt van a negyedik ipari forradalom, 
aminek az a relevanciája, hogy már nagyon is 
itt van. Ebből írtam a szakdolgozatom is. A kör-
nyezettudatosság pedig mindig aktuális téma. 
A túlfogyasztás napja idén szerencsére egy hó-
nappal eltolódott a járvány miatt, viszont így is 
augusztus 22-ére. Tavasszal megállt az élet és 
így is sikerült az év kétharmada alatt elfogyasz-
tani az előállítható erőforrásigényt. Olyan irre-
verzibilis folyamatok jöhetnek a jövőben, amire 
figyelni kell. 

Az önfejlesztésnek pedig a konkrét gyakorla-
ti részével igyekszem foglalkozni. Foglalkozom 
bevezethető rutinokkal –pl. reggeli rutin -, a test 
egészségével, függőségekkel. Sok mindennel 
foglalkozom, tudatosan építem fel a témákat. 
Arra nagyon figyelek, hogy értéket és minősé-
get adjak. 

- Persze fél év nem nagyidő. Hogy látod, a vál-
tozások mennyire könnyen indulnak el?

- Nagyon nehezen. Azt veszem észre, hogy a 
mai társadalom információzombi. Új és új in-
gerek kellenek, új és új információk kellenek, de 
nagy munka, hogy valaki elgondolkodjon. Tud-
tam persze megkeresésekre privátban is segí-
teni, de az emberek inkább olvasgatnak. 

- Nem csak közösségileg nehéz az embereket 
mozgatni akkor? Elolvassák a tartalmakat, de 
belül a változási hajlandóság nincs meg? Át kell 
törni valami falat?

- Így van. A követők egy részének a figyelmét 
már megragadtam, észrevettek. Dolgozni kell 
tovább. Ez egy biztató kezdet. Az emberek tudat 
alatt szeretnek szenvedni. Hárítják a felelőssé-
get és érzik, hogy ők a hibásak, ettől szenved-
nek. Megfelelési kényszer, rossz minták, füg-
gőségek irányítják őket és ezekkel nincsenek 
is tisztában. Nulladik lépésként őszintén fel kell 
mérniük, hogy milyen helyzetben vannak, majd 
felmérni, hogy mik okoznak bennük feszültsé-
get. Ha megvan a feszültségforrás, ahhoz kell 
egy konkrét tervet készíteni.

- Hol tudnak kapcsolatba lépni az érdeklődők 
az Arany Szikrával?

- Az aranyszikra.com oldalon mindenről talál-
nak leírást és linket a közösségi média felüle-
tekhez. Négy platformon vagyunk jelen, ahogy 
már mondtam is. Insta, Facebook, Youtube, 
TikTok. Az Instagram a fő platform. Youtubeon 
hosszabb, tiktokon rövid videókat találnak. Min-
denkit szeretettel várok a közösségben. 

A közösségről bővebben tájékozódhatnak:
www. http://aranyszikra.com

http://aranyszikra.com/
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Menni vagy maradni?
Avagy külföldi munkavállalás 

bennfentes szemmel VII.

BLOGI

Előző havi írásomban azzal az ígérettel búcsúztam, hogy ezúttal megosztok Önökkel 
néhány konkrét tippet arra vonatkozóan, hogyan biztosítható tudatos felkészüléssel 
a külföldi BOLDOGulás hosszútávon. Mivel nekem sokéves, konkrét személyes tapasz-
talatom az osztrák szezonális vendéglátásban van, onnan veszek példákat az alábbi-
akban. Persze természetesen az ötleteim személyre szabhatóak bármely ország bár-
mely pozícióját is kívánják megpályázni kedves Olvasóink.

Előre bocsátom, hogy van rá esély, mi-
szerint akár több tanácsomra is már isme-
rősként tekinthetnek, hiszen én magam is a 
lehető legtöbb helyről igyekszem számom-
ra hasznos információkat beszerezni. Ezért 
előfordulhat, hogy az általam leírtakhoz 
hasonló ötleteket már máshol is olvastak 
korábban. Mégis nagy tisztelettel arra ké-
rem most Önöket, mielőtt legyintenének rá, 
hogy na itt sem találtam semmi újdonsá-
got, vegyenek egy nagy levegőt és:

1. Döntsék el, hogy nyitott szívvel és el-
mével (ÚJRA)olvassák írásomat

2. Ismétlés esetén pedig második olva-
sás előtt átgondolják, a már ismert taná-
csokból ALKALMAZTAK-E bármit a saját éle-
tükben adódó konkrét helyzetekben eddig 
vagy mindössze elraktározták az infot vala-
hol jó mélyen…

Gyakran előfordul ugyanis, hogy könnyel-
műen legyintünk ismerősnek tűnő dolgokat 
olvasva: „ja én ezt már tudom”. És máris fu-
tunk is tovább azzal az elégedett érzéssel, 
hogy de jó, milyen tájékozottak is vagyunk. 
Ami még a jobbik eset – részben. Ugyanis 
ekkor legalább nem csalódottan konsta-
táljuk, hogy a fene vigye el, hiába olvastam 
már róla annyiszor nekem mégsem műkö-
dik még ez sem, ami másoknak bevált.

Jó tudni, hogy az „én ezt már tudom” hoz-
záállás még pozitív érzésekkel körítve is 

magában rejti azt a veszélyt, hogy a kifeje-
zés használatával egyúttal le is zárjuk úgy-
mond agyunkat az adott információ és an-
nak tényleges gyakorlatba ültetése előtt… 
Ahelyett, hogy ott és akkor frissen újra ol-
vasva az adott dolgot átgondolnánk, hogy 
eszerint is élünk-e valójában?

Merthogy van az a jó kis mondás, miszerint 
a tudás hatalom. Ez azonban csak részben 
igaz, ugyanis egy nagyon fontos momen-
tum maradt ki a kijelentésből. Merthogy 
egyes egyedül az ALKALMAZOTT tudás a 
hatalom!!! Amit beépítünk az életünkbe, ré-
szévé tesszük a napi rutinunknak és szokás 
szinten gyakorlunk rendszeresen. Tudni, de 
nem csinálni ugyanis sajnos egyenlő ’nem 
tudni’…

S már el is érkeztünk első és egyben leg-
fontosabb tippemhez a külföldi munkára 
való tudatos felkészülésre vonatkozóan.

Ez pedig a minket támogató SZOKÁSOK 
megkeresése és beépítése a mindennap-
jainkba. S visszautalok itt most például 
legutóbbi írásomra is, ahol nem első alka-
lommal hangsúlyoztam a nyelvtudás fon-
tosságát. Hiszen egy idegen nyelv haszná-
lata is tulajdonképpen egy szokás, melyet 
kellő szorgalommal és kitartással ugyan-
úgy el lehet sajátítani, mint bármi mást. Két 
legyet pedig akkor tudunk ütni egy csapás-



CsPM   33

ra, amennyiben egy korábbi nem támoga-
tó szokásunkat cseréljük le például erre az 
újdonságra. Mondjuk ahelyett, hogy tök fö-
löslegesen a facebook üzenőfalát görget-
jük hosszú perceken át, inkább megtanul-
hatunk naponta 10-15 új szót azon a nyelven, 
aminek az ismerete és folyamatos fejlesz-
tése napról napra közelebb visz minket az 
általunk vágyott külföldi munka eléréséhez.

És akkor most egy tipp (két verzióban) 
arra vonatkozóan, hogyan tudjuk egészen 
egyszerű módon kivitelezni a minket támo-
gató szokások megkeresését. 

1. Aki az alapoktól szeretne indulni, an-
nak javaslom, hogy szánjon rá legalább 
egy órát az első lépésre. Keressen olyan 
időpontot, amikor nyugodtan egyedül tud 
lenni egy csendes helyre elvonulva. Lehet 
ez akár otthon a lakás egy nyugodt zugá-
ban vagy valahol szabad téren is. Aki hoz-
zám hasonlóan szereti a kellemes zenét 
bátran keressen magának egy szimpatikus 
youtube videót, amire el tud lazulni. Papír és 
toll mindenképp legyen kéznél, hiszen fon-
tos, hogy a felbukkanó gondolatokat frissi-
ben rögzíteni tudjuk. S amikor mindezek az 
előkészületek megvannak, indulhat a felfe-
dezőút.

Gondoljuk át, pontosan mi a cél, amit el 
kívánunk érni. Pl. havi nettó 1500 eurót ke-
resek Ausztriában dolgozva szobalányként 
2020. december 10-től. Fontos, hogy kije-
lentő módban, jelen időben fogalmazzunk 
és mérhető, konkrét adatok szerepeljenek 
a megfogalmazásban (dátum, pénzösz-

szeg). Agyunk egy szuper számítógép, mely 
a beletáplált adatokat tudja feldolgozni és 
amint ezzel megvagyunk elkezd minket se-
gíteni a megvalósításban.

Vizsgáljuk meg, mire van szükségünk ah-
hoz, hogy a fenti célt el tudjuk érni. És itt kez-
dődik a munka legjava, ugyanis mostantól 
az a feladat, hogy a fantáziánkat felhasz-
nálva megalkossunk egy képet magunkról, 
mint ideális munkavállalóról, leendő mun-
káltatónk szemszögéből nézve. Aki úgy érzi 
ez túl nagy falat számára egyedül, annak 
érdemes keresni valakit, aki már dolgo-
zott hasonló területen és segíteni tud pár 
ötlettel. Amennyiben nincs ilyen ember a 
környezetében, akkor a blogi.hu@gmail.
com címre, az én részemre küldött email-
lel megtehető az első lépés egy ilyen isme-
retség irányába. Örömmel adok személyre 
szabott tippeket legjobb tudásom szerint.

Aki pedig egymaga létre tudja hozni saját 
ideális változatát gondolatban, annak a kö-
vetkező lépés végig venni, hogyan, milyen 
szokásokat kialakítva tud azzá az emberré 
válni, akit szerinte örömmel alkalmaznak a 
külföldi munkáltatók.

2. Aki már kicsit rutinosabban alkot sa-
ját képzelete által, annak pedig a követke-
zőket javaslom: lehunyt szemmel képzelje 
el a szerinte ideális munkanapot, az általa 
vágyott pozícióban, számára szimpatikus 
helyen, kedves kollégák és jó fej főnök tár-
saságában. Álmodja meg minden apró 
részletre kiterjedően, hogy fest az a hely, 
ahol örömmel dolgozva tölti el az elkövet-
kező pár évet. Bátran engedje szabadon a 
képzeletét, hisz itt és most dől el, mi az, amit 
elkezd megteremteni saját maga számára.

Igen, tudom, hogy némiképp furán hang-
zik az álláskeresésnek ezen módja. Na de 
mi van, ha működik? Szépen kérem Önöket, 
kedves Olvasók, nehogy higgyenek nekem 
csak azért, mert a korábbi írásaim alapján 
esetleg szimpatikusnak találnak! Sőt! Kétel-
kedjenek bátran a szavaimban, de tegyék 
meg, hogy követik a fent leírtakat! Hogy 
alkalmuk lehessen megtapasztalni annak 
következményeit, mi történik, mikor tudato-
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san veszünk részt leendő munkahe-
lyünk megteremtésében – MÁSKÉPP, 
mint eddig bármikor.

Aki elég bátor ahhoz, hogy IGEN-t 
mondjon a fentiekre és ezáltal olyas-
miben lehessen része, amiről koráb-
ban álmodni sem mert, az biztosan 
merem állítani, hogy egy olyan vi-
lág kapuján nyit be, ahonnan esze 
ágában sem lesz többet visszatérni 
a korábbi unalmas, hagyományos 
mókuskerékbe. Ahol az ember száz-
számra küldözgeti az önéletrajzokat, 
melyeket a legtöbb esetben válasz-
ra sem méltat a címzett, vagy maxi-
mum udvarias sablon elutasításban 
részesíti az egyre csalódottabb és 
csüggedtebb munkakeresőt…

Persze természetesen itt is ér NEM-et 
mondani. Egy szebb és jobb életre, amely 
ugyan nem a mások által mindig helyeselt 
és jóváhagyott módszerek szerint működik, 
de éppen ezért sokkal izgalmasabb, pezs-
gőbb és összességében szórakoztatóbb al-

ternatívát nyújthat az eddigi szürke hétköz-
napokhoz képest.

Hogy honnan TUDOM? Mert számos alka-
lommal a saját életemben teszteltem!

Aki nem hiszi járjon utána! S térjen vissza 
hozzám következő hónapban is, mikor foly-
tatom a tudatos munkakeresési tippeket.
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Jogellenes
gyermekelviteli 

ügyek

DR. NÉMETH NOÉMI

A XX. és XXI. század világszintű válto-
zásokat hozott az emberiség életébe. A 
globalizáció, a határok lebontása, konti-
nensekre kiterjedő gazdasági és keres-
kedelmi együttműködések, szövetségek 
kialakulása automatikusan maga után 
vonta az ún. világcsaládok létrejöttét. 
Világcsaládnak az olyan családokat ne-
vezzük, melyek tagjai minden korábban 
kialakult konvenciótól, elvárástól, vagy 
hagyománytól függetlenül (nemzeti, 
vallási, kulturális, etnikai stb.) határokat 
átlépve élnek együtt. E folyamat számos 

pozitív hozadéka mellett rendkívül bo-
nyolult helyzeteket is eredményezhet.

Ameddig egy családot a szeretet, vagy 
akár más érdekek összetartanak, álta-
lában nem merülnek fel a „hagyomá-
nyos családoktól” nagymértékben elté-
rő problémák. A kötelékek felbomlását 
követően azonban számos – korábban 
ismeretlen – komplikációval kell szá-
molnunk, mely komplikációk közül cik-
kemben a gyermekek jogellenes külföld-
re vitelét vizsgálom meg közelebbről.

Ha egy család felbomlik, azonos nemzeti-
ségű és lakóhelyű szülők között is felmerül a 
gyermek(ek) feletti felügyeleti jog gyakor-
lás, valamint a gyermekekkel való kapcso-
lattartás kérdése.

Mind a szülők, mind a gyermekek érdeké-
ben természetesen a legjobb, s mindenki 
számára legkevésbé megterhelő megol-

dás a közös megegyezés, melyre azonban 
vitás helyzetekben nem mindig van lehető-
ség.

Ügyvédi praxisomban szerzett gyakorlati 
tapasztalataim alapján, sajnálatos módon 
a szülők sértettsége, a konfliktusok elmélyü-
lése számos alkalommal oda vezet, hogy 
a szülők a gyermek érdekeit hangoztatva 
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– ám azt valójában figyelmen kívül hagy-
va – hatalmi harcot kreálnak a felügyeleti 
jog és kapcsolattartás kérdéseiben, tovább 
mérgesítve ezzel a már egyébként is igen 
megterhelő helyzetet.

Könnyű elképzelni, hogy milyen továb-
bi nehézségeket okoz, ha az érintett szülők 
eltérő országokból származnak, eltérő kul-
túrkörben nevelkedtek, s a párkapcsolat 
megszakadását követően mindketten sa-
ját hazájukban kívánják megvalósítani a 
gyermek további nevelését.

Az ilyen helyzetek fajulhatnak el – szél-
sőséges esetekben – odáig, hogy az egyik 
szülő jogellenesen, a másik szülő engedé-
lye (esetleg tudomása) nélkül magával vi-
szi a gyermeket saját szülőhazájába.

Tekintettel a fenti esetek elszaporodására, 
a gyermekek jogellenes külföldre viteléből 
és ott tartásából származó jogviták rende-
zéséről ma már specifikus Uniós jogszabá-
lyok rendelkeznek, melyek hazánkra is köte-
lező jellegű szabályozást tartalmaznak.

A vonatkozó szabályozás szerint a gyer-
mek jogellenes külföldre vitele két konjunk-
tív feltétel fennállása esetén valósul meg: 
egyrészt, ha a gyermek elvitele sérti a gyer-
mek szokásos tartózkodási helyéül szolgáló 
állam jogrendszere szerinti felügyeleti jo-
got; másrészt, ha ezen jog gyakorlását az 
elvitel időpontjában a hátramaradt szülő 
egyedül, vagy a másik szülővel együttesen 
gyakorolta, (vagy a gyakorlásban éppen az 
elvitel akadályozta meg). 

Igen fontos tényező, hogy a szabályozás 
csak a 16. életévüket még be nem töltött 
gyermekek vonatkozásában alkalmazható.

Kiemelendő tehát, hogy a megfelelő el-
járás lefolytatásához első sorban meg kell 
állapítani a gyermek szokásos tartózkodási 
helyét, melynek behatárolása első hallásra 
egyszerűnek tűnő kérdés, azonban valójá-
ban koránt sem az. Hiszen a már említett vi-
lágcsaládok eltérő állampolgárságú tagjai 
több állam területén is folytathatnak élet-
vitelszerű tevékenységet, s így a gyermek 
aktuális tartózkodási helye is folyamatosan 
változhat. Így a szokásos tartózkodási hely 
fogalmát egyetlen jogszabály sem jelöli, je-
lölheti meg egzakt módon.

A gyermek szokásos tartózkodási helyé-
nek meghatározása vonatkozásában az 
Európai Bíróság a gyermeknek a szociális 
és családi környezetbe való beilleszkedé-
sét tekinti meghatározónak, amelyben szá-
mos tényezőnek (a gyermek életkorának, 
a tagállam területén való tartózkodás idő-
tartamának, rendszerességének, a költözés 
körülményeinek és indokainak, a földrajzi és 
családi gyökereknek) van jelentősége. 

A szokásos tartózkodási hely bonyolult 
problematikájának vizsgálatát követően a 
bíróságoknak azt kell vizsgálniuk, hogy az 
ilyen módon megállapított állam jogrend-
je szerint a gyermek elvitele ezen államból 
jogellenesnek számít-e, ennek hiányában 
ugyanis az eljárás nem folytatható le. Fen-
ti két feltétel teljesülésének megállapítását 
követően szükséges továbbá annak vizs-
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gálata, hogy a kérelmező az elvitelt meg-
előzően a felügyeleti jogát ténylegesen 
gyakorolta-e.

Amennyiben minden felhívott feltétel tel-
jesül, az adott állam bírájának – ahová a 
gyermeket a jogellenesen eljáró szülő ma-
gával vitte – vizsgálnia kell azt is, hogy nem 
áll-e fenn a vonatkozó jogszabályok szerint 
valamely kizáró ok, mely az elvitel jogelle-
nessége ellenére lehetővé teszi a vissza-

vitel elrendelésének megtagadását. Nem 
kötelező ugyanis a visszavitel elrendelése, 
pl. ha a gyermek már több mint egy éve 
az adott országban él, s ott már beillesz-
kedett új környezetébe; ha a hátrahagyó 
szülő előzetesen vagy utólag hozzájárult az 
elvitelhez, ha a gyermeket visszavitele testi 
vagy lelki károsodásnak tenné ki vagy bár-
mi más módon elviselhetetlen helyzetet te-
remtene számára. 

Amennyiben a fenti feltételek teljesülnek, 
s egyetlen kizáró ok sem áll fenn, a megke-
resett ország bíróságának haladéktalanul 
el kell járnia a gyermek visszavitelére való 
kötelezés végett.

Fontos kiemelni, hogy a hazai bíróság 
(ezen ügyek esetén a Pesti Központi Kerü-
leti Bíróság rendelkezik kizárólagos illeté-

kességgel) azon esetekben köteles eljárni a 
jogellenes gyermekelviteli ügyek estén, ha 
a gyermeket jogellenesen hozták Magyar-
országra.  

Azon esetekben, ha a gyermeket Magyar-
országról vitték jogellenesen másik állam 
területére, hazánk Központi Hatósága jog-
segély teljesítésével segíti a külföldön le-
folytatott eljárást.

Szintén kiemelendő, hogy a bíróság a fen-
tiekben tárgyalt kérdéseken kívül mást nem 
vizsgálhat, ugyanis a gyermek felügyeleti 
jogáról csak a joghatósággal rendelkező 
állam dönthet, s amennyiben bizonyítha-
tó, hogy a gyermeket jogellenesen hozták 
el szokásos tartózkodási helyét képező or-
szágból, akkor a joghatóság ezen országot 
illeti meg.  

A gyakorlatban, hazánkban akár jog-
ellenesen Magyarországra hozott, akár 
innen jogellenesen elvitt gyermekről van 
szó, a sértett szülő segítséget kap a Köz-
ponti Hatóságtól /mely aktuálisan az 
Igazságügyi Minisztérium Nemzetközi 
Magánjogi Főosztálya/.

A jogellenesen Magyarországra hozott 
gyermekek esetén a Hatóság a hozzá ér-
kezett jelzések alapján haladéktalanul in-
tézkedik a jogellenesen eljáró szülő fel-
kutatása, értesítése (gyermek önkéntes 
visszaadására felszólítása), valamint a bí-
rósági eljárás megindítása iránt, Míg a Ma-
gyarországról jogellenesen külföldre vitt 
gyermekek esetén a Hatóság segítséget 
nyújt a hozzá fordulóknak a külföldi hatósá-
gok megkeresésében, az eljárás megindí-
tásában; így tehát minden estben e Ható-
sághoz érdemes fordulnunk. 
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A hála hajtóereje

Vagy - miután megpihentél-, dönthetsz úgy, 
hogy megnézed, mi van a romokon túl. Meg-
lásd, egy egész világ vár felfedezésre!

Vedd számba, mi az, aminek örülhetsz! Mi az, 
amiért hálás lehetsz? Hogy nincs minek örül-
nöd? Biztos vagy ebben?

„Minek örüljek? Elveszítettem a munkám. Azt 
mondják gyógyíthatatlan beteg vagyok. Ro-
mokban a párkapcsolatom. Az utcára kerül-
tem, nincs hol laknom. Elveszítettem azt, akit 
mindennél jobban szeretek. Csődbe ment a 
vállalkozásom. Nincs egy fillérem se, teljesen 
leégtem. Haldoklik a számomra legkedvesebb 
ember. Nincs senki, akit barátomnak nevez-
hetek. Mindennap gyomorideggel megyek a 
munkahelyemre dolgozni. Elveszítettem mind-
két lábam. Kaotikus az életem, semmire nincs 

időm, még aludni se. Egyedül vagyok, kínoz a 
magány. Hónapok óta alvászavar gyötör, nem 
tudok aludni. Elárulnád, mi a fészkes fenének 
örüljek?”

Még szerencse, hogy ezek a sorscsapások 
nem egyszerre törtek rád. Lehet, hogy nem egy, 
nem kettő, hanem akár három-négy is ajtóstul 
rontott be az életedbe, de mind biztosan nem.

Így hát, örülj, hogy van kiket szeretned, és van-
nak, akik szeretnek!

Örülj, hogy élményeket szerethetsz földi éle-
ted során. Nem is akármilyeneket! Káprázato-
sakat, katasztrofálisakat, ízig-vérig élményeket. 
Kipróbálhatod az emberi lét milyenségét. Per-
sze, csak ha akarod.

Örülj, hogy süt a nap, és jókedvre derít! Örülj, 
hogy esik az eső, ami nemcsak táplálja a vize-
ket, de növekedésre serkenti leendő reggelid, 
ebéded alapanyagát!

Örülj, hogy van kivel megosztanod ételed, és 
hogy van mit megosztanod!

Örülj a humorodnak, mely képes a legképte-
lenebb helyzetekben is mosolyt csalni ajkaidra! 
S ha nem csak a tiédre, az aztán az igazi móka!

Örülj, hogy megélheted a női, férfi lét minden 
magasságát, mélységét!

Örülj, hogy van tiszta ivóvized, és e gazdag 
bolygón minden számodra fontos táplálék 
megterem!

Örülj, hogy a tested egészséges, és általa 
nemcsak rengeteg mindent vagy képes vég-
hez vinni, de azt is megcsodálhatod, mint újul 
meg számodra nap, mint nap.

S mind közül a legfontosabb, hogy a gondola-
taid irányítása feletti szabadság még mindig a 
tiéd. Élj ezzel a lehetőséggel!

Háládat pedig add tovább! Látod? Bármeny-
nyire is azt hitted, hogy mindentől megfosz-
tottak, ami számodra fontos volt, még mindig 
tudsz adni. Mindig van miből adnod. 

Az azonban, hogy hálás vagy az életedben 
jelen lévő nagyszerű dolgokért, nem jelenti azt, 
hogy mindezzel be kell érned, és ne vágyhatnál 
többre, az élet különböző területein. 

Tudd, hogy mindig van miből építkezned!

Úgy érzed kihúzták a lábad alól a talajt? Megrengett a föld, és épp a romok közül 
próbálsz meg kikászálódni a felszínre? Vagy esetleg te rántottad ki saját magad alól a 
talajt?

Lássuk csak! Napokat tölthetsz el azzal, hogy sajnálod magad. „Milyen rossz is nekem!„ 
„Én szegény, szerencsétlen áldozat.” „Miért történik ez mindig velem?” 

KOVÁCS BRIGITTA
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A
KOPORSÓ FORMÁJÚ 

TANÚHEGY
ÉS AZ Ő TÖRTÉNETEI 

KARÁSZI ALEXANDRA

Kisfaludy-ház

Kisfaludy Sándor (1772-1844) igazi 
alappillére Badacsonynak. Neveztek már 
el róla éttermet, pincét, forrást, árkot is, 
őrizve azt a kultuszt és irodalmi nagy-
ságot, amit ő már élete során is képvi-
selt. Kezdetben gazdálkodó nemesként, 
később a magyar irodalom kiemelkedő 
alakjaként tudta hazafias programjával 
megszólítani a reformkor értelmiségeit, 
így már életében is nagy népszerűség-
nek örvendett. Az ő sorai segítették hozzá, 
hogy a badacsonyi szüretek országos hír-
nevet szerezzenek.  

A Kisfaludy-ház egy pince-présház volt, 
melyet a költő 1800-ban vásárolt meg a 
badacsonyi szőlősben. Miután Kisfaludy 
elhunyt, a ház Esterházy Pál tulajdoná-
ba került, aki vincellérlakásnak vásárolta 
meg. Állítólag a legszebb költeményei és 
irományai Kisfaludynak e házban szü-
lettek, de ez nem fedi a teljes valóságot. 
Sokkal szívesebben alkotott szerelme és 
később felesége, Szegedy Róza otthoná-
ban, amely nem volt tőle messze, mert a 
ház az ő pincéje alatt áll mind a mai na-
pig. Később, az 1930-as években már Róza 
házát alakították át úgy, hogy bemutas-
sa az egykor ott élt irodalmi nagyság és 
felesége munkakörülményeit. A Szegedy 
Róza-házban a mai napig működő kiál-

Túlzás nélkül állítható, hogy a Bala-
ton-felvidék legnépszerűbb és legvon-
zóbb kirándulóhelye főleg a nyári sze-
zonban Badacsony. A koporsó formájú 
tanúhegy, hazai és külföldi vendégek 
ezreit csábítja rövidebb/hosszabb ki-
rándulásokra, borkóstolókra, borva-
csorákra. Ebben a cikkben a legnép-
szerűbb éttermek kapnak főszerepet a 
környéken, amiket feltétlenül érdemes 
felkeresni. Fontos, hogy az összes hely-
re előre foglalás szükséges, különben 
lehetetlen helyet kapni. 

Lélegzetelállító kilátás a Balatonra, 
szinte mindenhonnan, elragadó iro-
dalmi történetek, vulkanikus talaj és 
sziklaképződmények, és életre szóló él-
mény melyet e régió kínál. 
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a
lítás tárja fel, hogyan teltek a házaspár 
mindennapjai. A Kisfaludy-házat pedig 
éttermmé és borozóvá alakították át. 

A „Balaton gyöngyszemének” keresztelt 
épület, az ott töltött pár órában megidézi 
Kisfaludy szellemét, aki végtelen roman-
tikával és pazar panorámával fűszerezi 
az élményt. A Kisfaludy-ház Badacsony 
legmagasabban fekvő étterme és borte-
rasza egyben. A konyha változatosan so-
rakoztatja fel az ételeket, találhatunk egé-
szen magyaros és könnyed fogásokat is, 
melyekhez a borlapon felsorolt kínálatból 
az adott fogáshoz illő bort is választha-
tunk. 

Csendes dűlő szőlőbirtok

Zamatos Olaszrizling, tüzes Szürkeba-
rát és természetesen az utánozhatatlan 
Kéknyelű, ami csak és kizárólag a bada-

csonyi régióban kapható. A Kéknyelű az 
egyik legősibb, csak e régió vulkanikus ta-
laján termő bora. A birtok a kiváló adott-
ságokkal rendelkező Örsi-hegyen húzódik, 
ahonnan szintén lenyűgöző panoráma 
nyílik a Mi tengerünkre. Érdekesség, hogy 
a birtokon megvásárolható borok 2018 
óta ökológiai szőlőtermesztés útján kerül-
nek a palackokba. 

Csend, nyugalom, csodálatos táj és fi-
nom borok. Ha valaki zavartalanul szeret-
né élvezni a környéken eltöltött napokat, 
akkor a birtokon érdemes a vendégház-
ban megszállni. A meghitt és nyugodt ki-

kapcsolódás garantált, hiszen a vendég-
házban mindösszesen három szoba várja 
a feltöltődni és pihenni vágyókat. 

Közvetlen a birtok mellett húzódik a 
Folly-arborétum, ami mára már iga-
zi élményközpontú kikapcsolódást kínál 
programokkal, ismeretterjesztő túrákkal. 
A különleges növény ritkaságokról elhíre-
sült létesítmény, évszaktól és kortól füg-
getlenül várja az érdeklődőket. Megismer-
kedhetünk a Folly család történetével is 
és felfedezhetjük az arborétum ösvényeit. 
A helyenként meredek terepen a bejárat-
nál kapott térképpel könnyen kiismerhe-
ti magát az ember. A kert legmagasabb 
pontjában nyújtózkodik a kilátótorony, 
ami megint egy egészen más szemszög-
ből mutatja be a balatoni látképet. 

Az arborétum növénykülönlegességei: 
cédrusok, óriástobozú fenyők, a világon 
fellelhető összes ciprus faja. 

Laposa birtok

A badacsonyi régió talán legismertebb 
birtoka, ahová legalább egyszer mindenki 
szeretne eljutni. Mára már nyolc hektárra 
nőtt a birtok összterülete, melyről különle-
gesebbnél különlegesebb palackok kerül-
nek ki évről évre. Csak fehér bor készül a 
vidéken, a hagyományoknak megfelelő-
en, itt is kóstolhatunk Kéknyelűt, Juhfarkot, 
Furmintot és Olaszrizlinget is. 

A család mélyen tiszteli az ősi hagyo-
mányokat, ami a bortermesztést illeti, 
viszont teret enged a fiatalos új lendü-
letnek is, mely szakértelemmel kiegészül-
ve egészen különleges zamatú borokat 
eredményez. Az ember a Laposa borokat 
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kortyolva megízleli a ha-
gyományokat és felfede-
zi a megőrzött értékeket. 

Ha valaki a Laposa bir-
tokon kóstolja a borokat 
és fogyasztja el ebédjét 
vagy vacsoráját, akkor 
kötelező ellátogatni a Ró-
zsa kőhöz, mely könnyed 
sétatávolságra talál-
ható. Visszakanyarodva 
néhány gondolat erejé-
ig Kisfaludy Sándorhoz 
és feleségéhez Szegedy 
Rózához - a kő legendá-
ja ugyanis az ő szerelmükhöz köthető - 
a házaspár szívesen időzött itt, a kövön 
ülve, beszélgetve, a Balatont csodálva. A 
legenda szerint a kő varázserővel bír. 

„Hogyha egy leány meg egy legény ráül 
a kőre, háttal a Balatonnak, egymás ke-
zét fogva, még abban az évben egymáséi 
lesznek.” 

Az egymáséi lesznek úgy értendő, hogy 
megtörténik az eljegyzés. 

Aki nem hiszi, hogy a legenda igaz, az 
járjon utána! 

Forrás: 
https://csodalatosbalaton.hu/helyek/boraszatok-pincesze-

tek/laposa-birtok/
https://www.laposaborterasz.hu/
http://www.kisfaludyhaz.hu/
https://www.szegedyrozahaz.hu/hu/info/negyedik/badacso-

nyi-kisfaludy-kultusz.html
https://csendes-dulo.hu/fooldal/
https://kirandulastippek.hu/balaton-felvidek/folly-arbore-

tum-badacsonyors
http://www.pincefalvak.hu/tema/140-rozsako
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Pro és kontra –
A koronavírus

Lehet, hogy a címet olvasva sokan most 
sóhajtanak fel, hogy „ne, már megint a ko-
ronavírus”! Valójában igazuk is van, hisz 
lassan a könyökünkön jön ki a téma, mert 
a vízcsapból is ez folyik. Hányan lettek be-
tegek, mennyi a halottak száma, kinek kell 
karanténba vonulni, stb. stb. stb.

Én mégis arra kérem a Tisztelt Olvasót, 
hogy ne görgessen tovább, hanem néz-
zük meg ezt az egészet egy teljesen más 
aspektusból! Miről is van szó?

A járvány – mint ahogy az „divat” a mai 
világunkban – kétfelé osztotta az em-
bereket. Van a hivatalos álláspont, mely 
szerint komoly veszélynek, egy halálos 
vírusnak vagyunk kitéve, amelyre nincs 
gyógyszer. Létezik a szkeptikusok tábora, 
akik azt mondják, hogy ez egy mondva-
csinált hisztéria, mert ez a betegség még 
az influenzánál is ártalmatlanabb és csak 
valakiknek gazdasági és/vagy egyéb ér-
dekük fűződik ahhoz, hogy pánikot kelt-
senek.

Nézzünk egy-két pél-
dát az Internetről pro 
és kontra!

1. koronavirus.
gov.hu: 

A koronavírusok 
alapvetően állatok kö-
rében fordulnak elő, 
ugyanakkor egyes ko-
ronavírus törzsekről is-
mert, hogy képesek az emberben is fertő-
zést okozni. A koronavírusok mind állatról 
emberre, mind emberről emberre terjed-
hetnek.

Sokféle állatfaj lehet forrása az emberi 
megbetegedést okozó koronavírusoknak. A 
2012-ben az Arab-félszigetről kiinduló, a kö-
zel-keleti légzőszervi szindróma járványát 
okozó koronavírus elsődleges forrása a 
teve volt, míg a 2002-ben Kínából kiinduló, 
a súlyos akut légzőszervi szindróma járvá-
nyát okozó koronavírus a denevérről cibet-
macskák közvetítésével terjedt át emberre.

A mostani járványt okozó új koronavírus 
2019 végén került azonosításra Kínában. Az 
új koronavírus által okozott betegség neve a 

COVID-19 (coronavirus 
disease - koronavírus 
okozta megbetegedés 
2019). Ez a vírustörzs a 
kínai Vuhanban a 2019 
decemberében kitört 
járvány előtt ismeret-
len volt.

Fontos tudni, hogy a 
koronavírus (az influ-
enzához hasonlóan) 

cseppfertőzéssel terjed.
A koronavírus ugyanúgy terjed, mint az 

influenza, cseppfertőzéssel, vagyis az orr-
ból vagy szájból származó apró cseppeken 
keresztül terjed emberről emberre. A vírus 
tehát köhögéssel, tüsszentéssel, kilégzés-
sel kerül a környezetbe. Ezért is fontos több 
mint 2 méter távolságra maradni a meg-
betegedett személyektől és betartani az 
alapvető higiéniai szabályokat, mert azzal 
megfertőződhet valaki, hogy a cseppekkel 
szennyezett tárgyakhoz vagy felületekhez 
ér, majd a szeméhez, orrához vagy szájá-
hoz nyúl.

Augusztus 25-i aktuális adatok: a világban 
a fertőzöttek száma 23 676 599, gyógyultak 
15 358 319 fő, elhunyt 813 789 beteg.

KISS ZSOLTNÉ BERÉNYI TÜNDE
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2. semmelweis.hu
A koronavírus okozta járványügyi időszak 

során akkor érdemes maszkot hordanunk, 
ha olyan közösségi térbe lépünk, ahol az 
ajánlott társadalmi távolságtartás csak 
nehezen tartható be. Így minden olyan 
helyzetben viseljünk textil arcmaszkot, ami-
kor több emberrel is találkozhatunk, példá-
ul élelmiszerboltokban, gyógyszertárakban, 
tömegközlekedési eszközökön. Dr. Merkely 
Béla hangsúlyozta: a 65 év felettiek szá-
mára ezen felül is minden olyan esetben 
javasoljuk a magas hőfokon mosható textil 
maszkok viselését, amikor elhagyják ottho-
nukat. Olyan alkalmakkor is viseljünk masz-
kot, amikor csak rövid időre távolodunk el 
az otthonunktól, így például amikor csak a 
szemetet visszük le a lépcsőházon keresztül 
– tette hozzá. Erre azért van szükség, mert 
ez a védőeszköz is hátráltatja a vírus terje-
dését.

3. Dr. Lenkei Gábor március 10-i Face-
book bejegyzése (melyet egyébként azó-
ta eltávolított) 

„A média hajmeresztő viselkedése sok-
kal veszélyesebb, mint a koronavírus. Nem 
véletlenül nevezte el a hírek gyártóit egy 
neves gondolkodó a félelem kalmárainak. 
Igen, ők valóban félelemkeltéssel keresked-
nek. Mi maradjunk józanok, és gondolkod-
junk a tényekkel. A szokványos, minden év-
ben „tiszteletét tevő” influenza sokkal több 
ember életére van hatással, mint ez az ak-
tuális celeb, a koronavírus.” 

Március 20-i videójában Lenkei kifej-
ti, hogy miért nem fél: „Úgy látom, semmi 
esélyem sincs arra, hogy magamra tudjak 
tüsszentetni egy koronavírus- beteget… Be-
lefeküdhetek egy kád koronavírusba, akkor 
sem lesz semmi bajom”. 

Azt állítja, hogy csak annak lesz baja, aki 
fél a vírustól. 

Lenkei Gábor állításait tételesen cáfolja 
Meleg Sándor, akinek írását elolvashatjuk 
a https://alimento.blog.hu/2020/03/22/
csak_ha_felunk_tole címen. 

A Facebookon is számtalan maszkhasz-
nálat elleni poszt jelenik meg, különféle in-
doklással. 

Na, mármost itt van az egyszerű halan-
dó, mint például én, és akkor lehet mor-
fondírozni, hogy kinek van igaza!

Mivel nem vagyok sem orvos, sem viroló-
gus, csupán családjáért aggódó anya és 
egyben felelős állampolgár, ezért én úgy 
döntöttem, hogy igyekszem az óvintézke-
déseket betartani, mert abból baj biztosan 
nem lehet. 

De ez az egész ügy, a megosztottság rá-
világít egy valóban tragikus helyzetre! 
Eltűnt a bizalom! Nincs már az a szakmai 
tekintély, nincs már az a felelős vezető, 
akinek a szavát elhiggyék az emberek!

Hogy juthattunk el ide? Ki a felelős mind-
ezért? 

Úgy gondolom, hogy mindazok, akik mun-
kájuk során a pillanatnyi saját érdekeik mi-
att eladták a szakmaiságot és becsületet. 
Akik kiálltak az emberek elé, és kellő átélés-
sel bizonygatták a nyilvánvaló hazugságot, 
vagy írták le mindazt. Csakhogy ezekről a 
hazugságokról egy idő után mindig lehull a 
lepel, s a megtévesztettekben ott marad a 
csalódás keserű érzése, amelyből azután a 
bizalmatlanság fakad. 

Szomorú és egyben félelmetes! Gondol-
junk csak bele: mi lenne, ha egy, a koro-
navírusnál lényegesen nagyobb fenye-
getettség jönne, amit valóban csak teljes 
összefogással és fegyelmezettséggel le-
hetne legyőzni? A jelenlegi helyzetet fel-
mérve Isten óvjon bennünket ettől, mert 
szerintem mind elbuknánk…
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DR. SIMON LÁSZLÓ

3. rész

A CORONA-19 VÍRUSSAL, VAGY BÁRMILYEN MÁS FERTŐZÉSSEL SZEMBEN?

HOGYAN VÉDEKEZHETÜNK
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5. Aludj megfelelő időben, pihenj eleget, 
kényeztesd, érezd jól magad!

Alvás közben a testünk fáradhatatlanul 
dolgozik. A vérkeringés eljuttatja a szerve-
zetünk minden pontjára a táplálékot, majd 
eltávolítja a méreganyagot, miközben a 
sejtek feldolgozzák a kapott információkat, 
és megerősítik az emlékezetünket.

 Kutatások kimutatták: az alvásmentes-
ség messzemenő következményekkel jár 
az egészségünkre, mert negatív hatással 
lehet pszichológiai jólétünkre, sőt az érzelmi 
intelligenciánkra is. 

Az alváshiány hajlamossá tehet ben-
nünket a krónikus betegségekre, mint cu-
korbetegség, elhízás vagy a szívbetegség. 
Ahogyan bizonyos étkezési-, munka- és 
sportrutinokat követünk, úgy az egyenletes 
alvási ritmus is fontos számunkra. Legtöb-
bünk számára egy éjszaka hat-kilenc óra 
alvás elég. Ha lehetséges, akkor ez mindig 
azonos időszakban történjen! A lefekvés és 
a napi hasonló időpontokban történő fel-
kelés segíthet fenntartani a normalitást, 
ami más rutinok fenntartásában is segít 
bennünket.

Ha valaki nehezen tud elaludni, akkor le-
fekvés előtt tegye félre az okostelefonját és 
a televíziót! A kék fény hatása csökkenti al-
vásunk minőségét és késlelteti a melatonin 

előállítását. Az eredmény: nehezen, kevés-
bé mélyen alszunk, és másnap nem érezzük 
magunkat kipihenve. Lefekvés előtt hasz-
nosabb néhány oldalt olvasni egy kedves 
könyvből, mert utána pihentetőbb az alvás.

6. Érezd magad jól, kerüld a stresszt!

A válság miatt normális, ha szomorú, 
stresszes, zavart, esetleg ijedt, mérges va-
laki. De ez nem segít. Már azzal is csökkent-
hetjük az aggodalmat és a szorongást, ha 
csökkentjük a médiák hallgatását, nézését 
és kizárjuk azokat a tényezőket, amit idege-
sítőnek tartunk.

Fontos, hogy megnyugodjunk! Most a tár-
sadalmi elszigeteltség egy lehetőség, hogy 
félretegyük a híreket és egy darabig felejt-
sük el a világot. Ez egy esély arra, hogy ke-
zeljük, harmóniába hozzuk önmagunkat.

Átgondolhatjuk: Mit szerettünk volna ten-
ni korábban, de soha nem jutottunk hozzá? 
Kertészet, főzés, sütés, rejtvényfejtés, varrás, 
meditáció, bútorkészítés, a garázs rendbe-
tétele vagy az ágy melletti könyv elolvasá-
sa? Most tökéletesen alkalmas az idő arra, 
hogy legalább néhányat elvégezzünk!

A kapcsolatos tanulmányok igazolják, 
hogy a jó hangulat, a játék, a nevetés nem-
csak jobb életminőséget jelent, hanem a 
kellemes közérzet növeli vér immunglobulin 
szintjét, csökkenti a stresszt, és támogatja 
az immunrendszert, növelve ezzel a testünk 
védekező képességét.

Együtt kevésbé vagyunk egyedül. Ma a 
barátok sokkal fontosabbak, mint valaha, 
mert a társadalmi kapcsolatok bizonyítot-

Dr. Simon László c. egyetemi docens, Az él-
tető víz titkai című könyv szerzője, a Tiszta Víz 
Üzletház tulajdonosa cikksorozata.
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tan ugyanolyan fontosak az egészségünk 
szempontjából, mint az egészséges táplál-
kozás, a megfelelő testmozgás és az alvás.

A közös vacsorák és partik jelenleg nem vá-
laszthatók, ezért itt is szükség van a kreativi-
tásunkra, mert a társadalmi interakcióknak 
pozitív hatása van. Segíthet a megbízható, 
szimpatikus emberekkel való beszélgetés. 
Vegyük fel a kapcsolatot a családtagokkal, 
a barátokkal! Az olyan alkalmazások, mint a 
Zoom, a Messenger, Viber, Skype, stb. nem-
csak a virtuális együttléteket teszik lehetővé, 
hanem még „megosztott” sétákat is tehe-
tünk.

Nem vagyunk egyedül, csak egymástól 
egy kicsit távolabb vagyunk együtt!

7. Kerüljük el az egészségkárosítókat: a 
cukrot, alkoholt, dohányzást, drogokat, 
stb.!

A cukor egy teljesen halott anyag, mester-
ségesen előállított, finomított kivonat. Csak 
kalorikus értéke van. A tanulmányok kimu-
tatták, hogy a rövid szénláncú cukor elége-
tése a szervezetünkben számos vitamint 
fogyaszt el, amelyek így már nem állnak a 
rendelkezésünkre. Aki sok cukrot fogyaszt, 
alkoholista, anélkül, hogy tudna róla.

Dr. Robert Lustig amerikai endokrinológus 
szerint a cukor azért is különösen veszélyes, 
mert függőséget okoz, és ugyanolyan mér-
gező hatású, mint a kábítószerek. Emellett a 
világméretű elhízás-járványért is felelőssé 
tehető. A cukrozott ételek, innivalók sokszo-
rosára növelik a túlsúly kialakulásának esé-
lyét mind a felnőttek és mind a gyermekek 
körében.

A statisztikák szerint a naponta ajánlott cu-
kormennyiség sokszorosát fogyasztjuk el, és 

a napi kalóriamennyiség közel 16 százalékát 
is cukorból fedezzük (annak ellenére, hogy 
az Egészségügyi Világszervezet, a WHO sze-
rint a javasolt maximum a 10 százalék).

Az alkoholfogyasztás rövidtávon jobb ked-
vűvé, felszabadultabbá tehet, de ahogy a 
test elkezdi lebontani az alkoholban talál-
ható anyagokat, ez a hatás megszűnik, sőt 
sokszor a visszájára fordul. Hosszú távon az 
agysejtek zsugorodását okozhatja, ami elő-
segíti a depresszió kialakulását. Az alkohol 
amellett, hogy csak üres kalóriát tartalmaz, 
a gyomor- és bélrendszert is károsítja. Ez pe-
dig ahhoz vezet, hogy a tápanyagok, vagy-
is a vitaminok és az ásványi anyagok nem 
szívódnak fel kellőképpen. Alkohol helyett 
igyunk inkább zöld teát! Ez tele van antioxi-
dánsokkal, energiát is ad, nem beszélve 
arról, hogy zsírégető szerepe és anyag-
csere -fokozó hatása is lenyűgöző.

A dohányzás egy szenvedély. Szinte kivé-
tel nélkül mindenki, aki felhagyott ezzel a 
káros szenvedéllyel, állapotjavulásról szá-
mol be. A szakértők szerint minden egyes el 
nem szívott cigarettával esélyt adunk ma-
gunknak egy hosszabb, minőségibb életre. 
Már abban az esetben is, ha csak 5 perce 
nem gyújtunk rá, növekedni kezd a szívünk 
oxigénellátottsága. 20 perc múlva a végta-
gok vérellátottsága is javul, vagyis a kezünk 
és lábunk nem lesz olyan, mint a jég. Emel-
lett pedig a vérnyomás és a pulzusszám 
is csökken. Egy nap múlva azt is érzékeljük, 
hogy jobban bírjuk a fizikai megterheléseket. 
Két nap elteltével javul a száj higiéniája, illet-
ve kezd visszatérni a szag- és az ízérzékelés. 
Három nap múlva kevesebbet kell köhög-
nünk, és csökken az agyvérzés kialakulásá-
nak kockázata. Egy esztendő elteltével felére 
csökken a szívinfarktus és a gyomorfekély 
veszélye, majd öt év múlva a tüdőrák koc-
kázata a felére csökken.

A kábítószerekről általánosságban el-
mondható, hogy a kezdetben még ártal-
matlannak tűnő szer is nagyon hamar a 
használója fölé kerekedik, és szinte teljes 
egészében átveszi az élete feletti uralmat. 
A fogyasztó sajnos észre sem veszi, hogy 
egy láthatatlan sötét erő kezdi el mozgat-
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ni és cselekvésre ösztönözni, majd a kábí-
tószer, sajnálatos módon, a drogfogyasztó 
elsőszámú életvezetőjévé válik. Immuno-
lógusokból álló nemzetközi kutatócsoport 
tanulmányozta hatásait, és megállapítot-
ták, hogy a kábítószer fogyasztása gátolja 
a szervezet immunfunkcióit. Egyes összete-
vőinek hatására beindul azoknak a speciális 
sejteknek a működése, amelyek elősegítik a 
rákos daganatok növekedését.

8. Teremtsünk harmóniát, belső békét, 
meditáljunk!

Akinek van számítógépe, okostelefonja, az 
ismeri a „frissítés” kifejezést. A programok 
frissítését, lecserélését időnként szükséges 
megtenni, mert folyamatosan fejlődik min-
den és a régit le kell törölni, hogy az új mű-
ködhessen. A számítógéphez hasonlóan, 
számunkra is hasznos lenne, ha a működé-
si programjainkat frissíteni tudnánk, eset-
leg néhányat törölni. Hiszen milyen lehet az 
a memóriatár, amibe 30-50 éven keresztül 
csak írunk és írunk, de soha nem törlünk?

Talán kevésbé ismert, de tele vagyunk 
programokkal. Sokan nem is gondolják vé-
gig: az, hogy felkelek vagy leülök a székre, az 
hogy ebédet főzök, vagy vezetem az autót 
– ez mind tanult program. Elég megcsodálni 
az egyévest, hányszor kell felállnia, hogy áll-
va tudjon maradni, vagy, hogy megtanuljon 
járni, stb. Ezek a mozgáskoordinációk hosszú, 
fáradtságos munkával megszerzett prog-
ramok, amik rögzülnek a tudatalattinkban. 

Hasonlóan emléknyomként, programként 
tárolódik bennünk az a sok behatás, ami az 
életünk során ért bennünket (pl.: Buta vagy! 
Hülyeségeket beszélsz! Már megint mit csi-
nálsz?), ami rögzült, ami számunkra haszon-
talan, esetleg negatív, és amitől hasznos 
lenne megszabadulni.

Korábban sokat beszéltek a pozitív gondol-
kodásról, de ma már tudjuk, hogy nem mű-
ködik. Vajon mi ennek az oka? Az, hogy amíg 
az éber tudatunk 40 bit/sec sebességgel 
dolgozik egy jó szándékon, addig a tudata-
lattink 10 000 000 000 bit/sec-mal működteti 
a régit, és észre sem vesszük, hogy a korábbi 
emléknyomaink, programjaink alapján cse-
lekszünk. Az éber tudatunk és a tudatalattink 
kapcsolata hasonlít egy kezdő felhasználó 
és a számítógépe kapcsolatára: Képtalálat 
a következőre: „programoz a világ”

Mindaddig, amíg a tudattalan nem válik 
tudatossá, addig a tudattalan fogja irányí-
tani az életünket, és mi SORSNAK fogjuk ne-
vezni. 

Ha valaki ismeri a kvantumfizikát, az tudja, 
hogy az ember a legmélyebb szinten tuda-
tos energia, azaz tudattal bíró anyag. A ku-
tatók előtt ismert, hogy szubatomi szinten 
az energia reagál a figyelemre, és anyag-
gá változik. Mindez a fizikai mivoltunkban, az 
élet sokszínűségében úgy jelenik meg, hogy 
végtelen számú lehetséges valóság vár a 
megfigyelőre, és az összes lehetőség egy-
idejűleg létezik.

Folytatjuk…
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A Korona vírus rejtett 
üzenete

A maszk és a kesztyű nem óvnak meg a stressztől, szorongástól, 
depressziótól. És attól sem, hogy ezeket átadd másoknak,

mint egy vírust! 

MILLER KIARA
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Történelmi időket élünk. Ha valaha, akkor 
most valóban a történelem könyvekbe ke-
rülünk. Mint ország. Mint nemzet. Mint a „CO-
VID19-generáció”.

Amit most mondunk, amit most teszünk, 
a döntések, amelyekkel most alakítjuk az 
életünket, a technológiánkat, a kereskedel-
meinket, a hivatalainkat, a közösségeinket 
vagy az oktatási rendszereinket, az utánunk 
jövő generációk életének alapjaivá válhat-
nak. Nem csak kollektíve, de egyénileg is. A 
család, a generációs minták szintjén.

Elgondolkodtál már valaha azon, hogy 
mit akarsz örökül hagyni a gyermekeidnek 
és az ő gyermekeiknek?

Nos, ez a nagy elmélyülések ideje lehet. 
A nagy terveké.
Az újító ötleteké. 
Mert a külső helyzet csak a belsőt tükrözi. 
Ami eddig működött, az ma már nyil-

vánvalóan elavulttá vált. Alkalmatlanná. 
Régi gondolkodásmódjaink, szokásaink, 
és hiedelmeink ideje, hogy a régi érték-
rendhez tartozzanak, egy letűnt kor halott 
szelleméhez.

És hogy mi lesz az új?
Hát nem nyilvánvaló? Az, amit magunk-

nak alkotunk. Az, amit a jelen helyzetből 
profitálva jobbra formálunk. Egy jobb verzi-
óra. Önmagunk jobb verziójára.

Látod a kormányokat, a vállalatokat, vál-
lalkozókat. Mit tesznek? Megoldásokat ke-
resnek. Alkalmazkodnak. Újítanak!! Mert a 

fennmaradásuk a tét. A mi egyéni életünk-
kel sincs ez másként.

Csak a belső változás szükséglete nem 
olyan látványos. 

A tudatosság emelkedésének sürgető 
szükséglete nincs benne a hírekben. Azt 
neked kell felismerned. Magadban.

Segítenek a jelek, amiket a világban látsz. 
Mert a kollektív valójában semmiben sem 
különbözik az egyénitől. 

Amit ma a világban látunk, az zajlik ben-
nünk is egyéni szinten.

Régóta mutatkoznak már a jelek. 
Valami nem működik jól. 
Meg kell változtatni. Belül. 

A globális válság csak a személyes válsá-
gunk tükre. 

Csak még mindig félünk belenézni ebbe a 
tükörbe. 

Könnyebb a híreket nézni és azt hinni, „Ez 
mások története.” 

Nem. Ez a te történeted is. Mindannyiunké. 
Nem azért, mert mi mind együtt vagyunk 
benne, hanem azért, mert egyénileg már 
olyan régóta zajlott bennünk, mindannyi-
unkban, hogy az mostanra globális mére-
teket öltött!

A koronavírus a mi teremtményünk. A 
tudattalanságunké. A belső zizegésünké. 
Az elkerülésünké. A terelésünkké, hogy ön-
magunkba nézzünk ahelyett, hogy mindig 
kívül keressük a felelősöket. Az életünk ne-
hézségeiért, a szegénységünkért, a mun-
kahelyért, amit utálunk, vagy ami nincs. A 
szingliségünkért, a rosszul működő házas-
ságunkért, a gyerekeinkért, akik nem tisztel-
nek minket eléggé. Azért a betölthetetlenül 
tátongó űrért, amit azért érzünk, mert bár-
mit teszünk, sehogy sem kerek az életünk, 
sehogy sem teljes.

Itt az ideje vállalni a felelősséget saját 
magunkért, a saját életünkért. Beismerni 
magunknak a ‚lerágott csont-klisé’ igazsá-
gát: „Ahogy bent, úgy kint.” vagy: „A gondo-
lataiddal teremted a valóságodat.”



52   CsPM

Most vagy soha!

Mert most van idő leülni és elgondolkozni 
a múltunkon. Mert ott lesznek a bizonyíté-
kok a közhelyek igazságáról. És ezek a felis-
merések azok, amelyekre most szükségünk 
van egy más minőségű jövő alapjainak le-
tételéhez. Semmi más. Behatolni a kérdések 
mélyére, és megmártózni a válaszokban. 
Asszimilálni. Úgy, mint még eddig soha.

Ez a radikális őszinteség időszaka.

Élj a karantén lehetőségével és hozz az 
életedbe sokkal több elvonulást, énidőt, 
meditációt, kontemplációt. Kezdj el naplót 
írni! Vagy könyvet.

A napi rutinod már megváltozott, most 
hozzáalakíthatod a gondolkodási szokása-
idat is.

Kezdj új kihívásokba. 
Teszteld magad.
Teszteld a képességeidet, a kreativitásod, 

a problémamegoldó képességed. Hangold 
újra a határaidat. 

Írd újra a belső párbeszédedet! 

És figyeld, mi változik az életedben. Nem 
azonnal, de hétről-hétre, hónapról-hó-
napra csodálatos változásokat fogsz ta-
pasztalni. Először önmagadban. Nő az ön-
bizalmad, a magabiztosságod (kihívások 
teljesítése), az életkedved, az optimizmu-

sod (belső párbeszéd), a függetlenség-és 
szabadságérzeted (énidő)...

Nő a tudatosságod (naplóvezetés, medi-
táció).

KIVIRÁGZOL!

A múltkor összefutottam az utcán egy is-
merősömmel. Egyszerre léptünk ki a házból. 
Az első megjegyzése az volt: „Milyen kevés 
ember van az utcán. Ez szomorú, amikor 
tombol a nyár. Máskor ilyenkor milyen nagy 
élet van az utcákon.”

Gondolkodás nélkül, spontán bukott ki be-
lőlem a válasz: „Most is nagy élet van itt. A 
természet csak úgy virul. A madarak, a fák... 
minden ÉL!”

Ez az optimizmus. Amikor a krízishelyzet-
ben is észrevesszük a pozitív dolgokat. A 
szépet. Azt, ami van. Ahelyett, ami nincs.

Erre biztatlak téged is. Maradj pozitív! Ezzel 
óvod a leginkább az egészséged! És a má-
sokét is! 

A maszk és a kesztyű nem óvnak meg a 
stressztől, szorongástól, depressziótól. És 
attól sem, hogy ezeket átadd másoknak, 
mint egy vírust!

Légy tudatos önmagadról, tudd, hogy mi 
zajlik a fejedben, figyeld a tested jelzéseit, és 
töltődj a természetben, amikor csak tudsz. 



CsPM   53

LINA ROEDGER

A Szűz havába léptünk
/Asztro-társadalom  5./

A Szűz havába léptünk. Észrevehetően rö-
vidülnek a nappalok és egyre hűvösebbek 
az éjszakák. Ennek időszakában a legjobb 
nekikezdeni a munkának, a takarításnak  
kívül belül. A Szűz jegyéhez és időszakához 
tartozik a betakarítás és az aratás. A nyári 
szünet után folytatódik az éves munka, az 
iskola is elkezdődik, a vakációnak vége. Ha 
az ezt megelőző időszakban sokat tettünk 
önmagunkért, akkor ez az eredmény most 
learatható, vagyis meg lesz a gyümölcse 
annak, amit eddig az év folyamán elve-
tettünk. Van is egy magyar szólás mondá-
sunk mely remekül illik a Szűz jegyéhez - így 
hangzik:  „Ki mint vet úgy arat”.

 
Ha eddig olvastad a cikkeimet, akkor fog-

lalkoztál önmagaddal és ez azt jelenti, hogy 
nagyon jó eredményekre számíthatsz az 
elkövetkezendő időszakban. Amennyiben 
most olvasod először az írásom, akkor még 
mindig nem késő, hogy kinyílj a valóságra, 
elzárd az útját a nem hiteles, téves infor-
mációknak és leginkább a belső hangodra 
figyelve önmagadat kövesd.

A koronavírussal kapcsolatban is renge-
teg megtévesztés és fals információ kering 
a neten. Nagyon káros ezek megosztása a 
pl. „le a maszkokkal” videók stb. …

Tudom, hogy sokan nem hisznek benne, de 
az égi események nagyon is együtt halad-
nak a földi történésekkel. Ezért van az, hogy 
mi asztrológusok látjuk előre a hatásokat. 
Egyelőre a nagy együttállás: Plútó-Jupiter 
és a Szaturnusz Bakbeli tartózkodása nem 
engedi meg a kicsapongásokat, forron-
gásokat, kilengéseket. Korábban olvashat-
tátok, amit írtam: „szeptembertől újra erő-
södnek a korlátozások” Pár nappal ezelőtt 
ezt hivatalosan is bejelentették. 

Az időminőség egyelőre nem változott ez-
zel kapcsolatban, szóval az elkövetkezendő 
időszak hasonló lehet a márciusban átél-
tekhez. A pánik és a félelem továbbra sem 
visz jó irányba, de a könnyelműség sem. A 
belső folyamatokkal érdemes foglalkozni 
főként, és nagyon visszafogni minden he-
vesebb megnyilvánulást vagy kicsapon-
gást. A szűk környezetünk a legfontosabb 
és az, hogy vigyázzunk egymásra! 
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Természetesen, amiket itt egy-egy cikk 
keretei között tudok leírni, azok kollektív ha-
tások, általánosan többé-kevésbé min-
denkire vonatkoztatva.

Az egyéni sajátosságokat és hogy milyen 
hatás hogyan hat rád személyesen, csak 
egyéni, pontos születési horoszkóp alapján 
lehet megmondani. Amire itt mód van, az 
a kollektív várható események feltérképe-
zése.

Szeptemberben lesznek olyan időszakok, 
amikor sokan úgy érezhetik, hadilábon áll-
nak a szeretettel, vagy kevésbé képesek 
kimutatni, vagy jobban igénylik, mint vala-
ha. Elképzelhető, hogy ez a hiányérzet már 
gyermekkorban keletkezett és ebben az 
időszakban most felerősödik. Lehetséges 
korábbi (gyermekkori) sérülések aktiválód-
nak és hívják fel magukra a figyelmet most. 
Ha ilyesmit tapasztalsz, arra bíztatnálak, 
hogy lépj egy lépéssel hátrébb a saját éle-
tedből, annyira amennyi ahhoz szükséges, 
hogy lehetőleg érzelmi elfogulások nélkül és 
a “tanú” állapotából kezd el figyelni az éle-
ted. Így nagyobb az esély arra, hogy a he-
lyes irányba kerüljenek a dolgok, a konflik-
tusok és a harcok elcsituljanak, legyenek 
azok belső vagy külső harcok. 

A “tanú” állapota egy transzperszonális 
állapot. Például a mostanában nagyon di-
vatos Mindfullness is foglalkozik a techni-
kával, de leginkább az ősi keleti tanokban, 
tradíciókban van ennek hagyománya. 

Úgy lehetne leírni ezt az állapotot, mint 
amikor az egyén felfedezi, hogy az identi-
tása túlmutat az egyéni személyiség (el-
választódás) határain, ekkor könnyebben 
túl tud lépni a maga önmagától való kü-
lönállásából eredő esetleges neurózisain is. 
Megszűnik az azonosulás a problémákkal 
és nehézségekkel, ilyen módon elenged-
heti a félelmeit, aggodalmait, depresszióit, 
kényszerképzeteit, és elfogulatlanul szem-
lélheti őket. 

A transzperszonális technikák maguk-
ban foglalnak egy nézőpont áthelyeződést, 
ahonnan az ember meg tudja figyelni a 
személyes érzelmi, és fantázia komplexu-

mait. Sőt megértéssel tudja megfigyelni 
ezeket, és nem elmebeli megmagyarázás-
ra használja őket, amivel csak elferdítené 
a valóságot. Ez a megfigyelés azt is jelenti, 
hogy többé nem azonosul az ember ezekkel 
a tartalmakkal, egy új identitás kezd körvo-
nalazódni, vagy talán identitás mentesség.

lyenkor a transzperszonális sávot, mint 
Tanú éli meg a személy, amely képes úgy 
látni az élet áramlását amilyen, anélkül, 
hogy manipulálná azt. Ez a Tanú egyszer-
re mind belül, mind kívül az elmén-testen 
megfigyelheti az eseményeket egy krea-
tív kötetlen módon, miután nem azonosul 
egyik résszel sem.

Ezeket az állapotokat természetesen, ha 
valaki még nem gyakorolta, egyedül nehéz 
elérni. Mindenképp segítő személy vezeté-
se, jelenléte szükséges hozzá.

Tehát bárhogy szemléld is az eseménye-
ket kívül és belül, tudd, hogy mindennek 
értelme van és elrendeltetése. Ha ezek a 
témák merülnek fel az életedben, akkor az 
azt jelzi, hogy itt az idő foglalkozni a megol-
dásával. Valójában egy remek alkalom és 
lehetőség arra, hogy könnyebben és haté-
konyabban éld az életed, hogy ne mások 
vagy a saját problémáid irányítsák azt.

Az ezt követő időszakban még fontosabb 
lesz a tudatosság és minden „mentális 
szenny” kitakarítása az elkövetkezendő új 
korszakba lépéshez. 

Egy új típusú kapcsolódáshoz, Férfi és Nő 
(Emberi) szövetségéhez.
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https://youtu.be/FzyeQD2I56A

https://youtu.be/FzyeQD2I56A
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„Az izomteszt misztikusan hangzik, 
de igazából minden stresszt

a tested tárol” 

- Interjú Hargitai Andrea kineziológussal

Első rész

Tíz éve foglalkozom a meddőség lelki hátterével. Felnőttkori pályamódosításom 
meghatározó oka volt, hogy nehezen érkezett meg annak idején a kisfiam az éle-
tünkbe. A meddőség diagnózisát megkapva végigjártam egy körülbelül két éves 
utat, melynek során az orvosoktól kezdve a kineziológuson át a fonálbeültetéses 
akupunktúráig sok mindent kipróbáltam. Végül a kisfiam megérkezése után, a 
megszerzett tapasztalataim alapján a figyelmem teljes mértékben a meddőség 
lelki háttere felé fordult. 

A saját példámból kiindulva rá kellett döb-
benem, hogy sokszor a fogantatást gátló 
testi okok mögött is lelki tényezők húzód-
hatnak. Ezeknek a – mindig egyedi – okok-
nak a feltárására alakítottam ki a Babahí-
vogató Programot. Néhányan, miután ezt 
befejezzük, még további, más jellegű segít-
séget is szeretnének igénybe venni, például 
szívesen elmennének egy kineziológushoz. 
Ilyenkor Hargitai Andrea kineziológust szok-
tam javasolni. 

Andi azon segítő foglalkozású szakembe-
rek egyike, akit azért ajánlok szívesen, mert 
annak idején én is voltam nála, és a mai 
napig egymás munkáját hatékonyan ki-
egészítve tudunk együttműködni, kétszintű 
segítséget nyújtva a hozzánk fordulóknak. 

Ezúttal rendhagyó módon riporterkedtem 
a cikkírás helyett. Szeretném bemutatni, 
miben hasonlít a kineziológia a pszicholó-
gia tudományához, és hogyan segítheti, 
támogathatja egy jól képzett kineziológus a 
termékenységi problémák hátterében fel-
tárt lelki gátak oldását, akár önállóan, akár 
kiegészítve a pszichológus munkáját. 

SZK: Hogyan segíthet a kineziológia a 
meddőség kapcsán Andi? Induljunk el on-
nan, hogy mi a különbség a kineziológia 
és a pszichológia között? 

HA: Igen, nagyon fontos a különbség. 
Egyébként tőlem is szokták kérdezni, amikor 
eljönnek, hogy mitől más ez, mint a pszicho-
lógia? Ami a legfontosabb, hogy a pszicho-
lógus azzal tud dolgozni, amit elmondasz. A 
kineziológus munkájában ez nem így van, 
hiszen az izomtesztet használjuk. Az izom-
teszt kicsit misztikusan hangzik, de igazából 
minden stresszt, illetve minden élményt, 
ami az életedben ér, a tested tárolja, és 
izomteszt segítségével ki tudjuk hozni ezt a 
testből. Tehát egy olyan információval ren-
delkezünk, ami segít anélkül, hogy a másik 
ember tudná, hogy mi a mélyebb fájdalma, 
vagy mi a stressz gyökere. Ezt az izomteszttel 
tudjuk kitesztelni. Itt nem az a lényeg, hogy 
sokat mesélj, hanem hogy add át magad a 
tesztelésnek, az pedig nem nehéz. 

SZ: Hogyan működik maga az izomteszt? 

HA: Nagyon egyszerű. A kart szoktuk hasz-

SZEGHY KRISZTINA
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nálni, a delta izmot, ez itt van egyébként a 
kar és a mellkas között. Maga az izomteszt 
annyi, hogy a tesztelt személy felemeli a 
kezét, és én lenyomom. Ha stresszt okoz va-
lami, amit mondok, akkor ez az izomteszt 
gyengébb lesz, vagyis le tudom nyomni a 
kart. Ha valami nem okoz stresszt, akkor ér-
zem, hogy a karja megáll, tehát van tónusa 
az izomnak, erősen tart. Ha felsorolok bizo-
nyos dolgokat, ami neked stresszt okoz, ak-
kor nyilván elgyengül az izom. Hogyha be-
legondolsz, ott ülsz a fogorvosnál, jön a fúró, 
és befeszül a gyomrod, tehát mindig reagál 
a test, csak nem mindig vesszük észre. A ki-
neziológia ezt a reakciót tudja mérni. 

SZK: Akik a meddőség kapcsán jönnek 
hozzád, ismétlődő problémákkal érkez-
nek? Vannak olyan probléma csoportok, 
amelyekkel gyakran találkozni szoktál? 

HA: Igen. Néhány van, ami mindig ismét-
lődik. Az első gyereknél ugye a félelmek. 
Főképp az anyagi, hiszen amikor gyerme-
ket szülsz, az anyagi forrásaid nem olyanok 
lesznek, és emiatt vannak félelmek. Főleg, 
hogyha a párkapcsolat esetleg nem olyan 
stabil, vagy félelem van a nőben, hogy ki-
szolgáltatott lesz anyagilag. Ez nagyon 
sokszor előjön. Illetve, hogy hogyan fog-
ják megbecsülni anyagilag. Hogy fog utá-
na visszamenni dolgozni. Hiszen ma már 
nem az van, mint régen, hogy az anyaság 
az főállás volt. Ezek a félelmek nem nagyon 

jönnek elő tudatosan, de amikor elkezdünk 
rá tesztelni, beszélünk róla, akkor ki szoktak 
jönni. 

Tehát ez volt az egyik, ami nagyon fontos, 
amit észrevettem. A másik a szülői min-
ták. Gondolom, te is ezzel szoktál dolgozni. 
Nyilván a szülőkkel, főleg az édesapával 
való viszony. Ebbe szoktuk belevenni, hogy 
milyen a férfikép, mennyire tud bízni egy 
férfiban. Hiszen amikor gyermeked van, ez 

tényleg nagyon fontos. Főleg, hogy milyen 
az apakép, de egyáltalán mennyire tud bíz-
ni a partnerben a másik ember. 

És apróbb félelmek szoktak lenni, de ez is 
inkább a jövővel kapcsolatos érdekes mó-
don. Illetve, hogy hogyan fogom bírni, hi-
szen van egy olyan közhiedelem, hogy ha 
szülök, akkor mindenről le kell mondanom, 
és az egész életemet fel kell áldozni. Erre a 
mintára bizony sokszor kell oldanunk, hiszen 
ez a mai világban nem pont így van. De itt 
még nem nagyon van rá pozitív példa. Ezek 
a nagy területek, amik ki szoktak jönni, és 
nyilván egyénileg szokott kijönni más do-
log, de ezek eköré csoportosulnak. 

SZK: Mit jelent maga az oldás kifejezés a 
kineziológiában? 

HA: Igen ez egy nagyon jó kérdés, ez 
tényleg nagyon fontos. Ez különbség a ki-
neziológia és a pszichológia között. Hogy 
a pszichológus tanácsokat ad (szerzői ki-
egészítés: a pszichológus inkább rávezet a 
megoldásra, nem ad direkt tanácsot), fel-
hívja a figyelmet valamire, kérdéseket tesz 
fel, ami nagyon-nagyon fontos. Itt meg az 
oldással azt oldjuk fel, hogy a testben van 
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egy negatív érzelem, illetve a lelkedben is 
nyilván van egy érzet, és ennek a gyökerét 
feloldjuk. Harmóniába hozzuk tulajdonkép-
pen a testünket meg a lelkünket. Feloldjuk 
magát a negatív élményt, így ha már visz-
szaemlékszel rá, az nem lesz negatív érzés, 
hanem semlegessé válik. Tehát ez egy picit 
más. 

SZK: Andi tudunk-e beszélni esetleg egy-
két konkrét esetről, amivel te találkoztál a 
meddőség kapcsán? 

HA: Persze. Meg kell különböztetni, hogy 
amikor az első gyerek jön, más problémák 
vannak, és amikor a második esetleg nehe-
zebben jön össze, akkor megint más. 

Az első gyereknél, amint mondtam az 
előbb, sok félelem van. Ami alapvetően 
probléma az a párkapcsolat. Hogy nem 
biztos, hogy a párkapcsolat olyan stabil. 
Én azt vettem észre az elmúlt húsz évben, 
hogy körülbelül a fele annak, aki hozzám 
jár, ebben a témában, az nem megfelelő 
párkapcsolatban van. Nem olyan a pár-
kapcsolat, ami neki megfelelő, és nagyon 
sokszor a partnerváltás az, ami meghozza 
azt a várva várt babát. Ezek ki szoktak jönni 
az első két-három alkalommal. Eléggé ha-
mar, hogy a párkapcsolattal probléma van, 
hogy nem vett feleségül, hogy nem lehet rá 
támaszkodni, hogy nem bízok benne, vagy 
esetleg nem zárta le a régi kapcsolatát. 

Aztán vannak az egzisztenciális félelmek. 
Hogy neki nyilván megvan a maga anya-
gi háttere, mint ahogy a partnerének is 
megvan, és ez hogy lesz a jövőben. Hiszen 
a mai társadalomban itt Magyarországon 

nem annyira van szociális háló, mint ahogy 
mondjuk, lehetne. Tehát nehéz gyerek mel-
lett dolgozni. Akkor itt jön, hogy kiszolgál-
tatott leszek a páromnak. Nagyon sokszor 
erre a félelemre kell oldani. Ezzel sok téma 
van, bármennyire is aprónak tűnik, de ez ott 
van bennünk. 

Aztán vannak olyan problémák, mikor a 
nőiességét nem tudja jól megélni a nő, te-
hát nem értékeli magát nőnek, nem veszik 
észre benne annyira a nőt. A mai világban, 
a karrierben helyt kell állnunk, nagyon ne-
héz a nőiességünket úgy megélni. 

Például maga az elfogadás, hogy segítsé-
get elfogadjak valakitől. Ez egy nagy prob-
léma, hogy az ember felajánlja, és nem fo-
gadják el. És főleg valamiért a partnerétől 
nem. Valamiért az még nagyobb félelem, a 
kiszolgáltatottság. 

Aztán vannak azok a témák, amikor anyós-
após ott van a képben, nagyon bele akar 
szólni, türelmetlen egy anyós, hogy mikor 
lesz már baba, és már érezni előre, hogy rá 
fog telepedni a párra. Akkor az ezeken való 
félelem, illetve a határok, hogy hogyan hú-
zom meg a határt, hogy ez az én családom, 
ez meg a tágabb család. Erre is sokszor kell 
oldani. 

Pszichológus, kineziológus, coach. Ne-
héz eligazodni a különböző kifejezések 
között, kihez is forduljunk. 

A pszichológus egyetemet végzett szak-
ember, aki a test és a lélek összhangjának 
helyreállítását gyógyszerek nélkül, pszicho-
terápiás módszerek használatával éri el. 

A kineziológus alternatív gyógyító, aki 
izomtesztek, valamint speciális egyensú-
lyi és koordinációs technika segítségével 
oldja az ember - távol-keleti megköze-
lítés szerinti - energiarendszerében levő 
blokádokat, kiegyensúlyozatlanságokat. 

A sikeres választás feltétele, hogy ko-
moly problémával mindig tapasztalattal 
rendelkező szakembert válassz, aki tisz-
tában van a segítés szabályaival.

Az interjút a következő lapszámban foly-
tatjuk. 
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SIVÁK ENIKŐ ASHA

SZER-ELEM
A SZER-ELEM c. rajzom a szeretet leg-

magasabb és legtisztább rezgésszintjét 
ábrázolja, a boglárka formavilága segít-
ségével. Valójában az önmagunk irán-
ti szeretetet tükrözi. Szerelmes vagy ön-
magadba, mert szerelmesnek kell lenned 
először önmagadba, hisz minden belőlünk 
indul ki... és hozzánk tér vissza. Ha kívül ke-
ressük a szeretetet és a környezetünktől 
tesszük függővé, az mindig csak kompen-
zálás lesz, egyfajta pótlás és nem igazi ér-
zelem. Tehát, ha szeretetre és szerelemre 
vágyunk, először önmagunkban önma-
gunkkal szemben kell megélni, és meg-
tapasztalni ezt az érzést, mert csak azt 
tudjuk kifele áramoltatni, ami már ben-
nünk megszületett. Nem véletlen, hogy a 
boglárka virág formájában született meg 
ez a rajz, hisz a sugárzó báj és a vonzerő 
szimbóluma ez a virág. Ilyennek kell érez-
nünk magunkat, ha a tükörbe nézünk. Ha 
szeretjük önmagunkat, akkor mások is 
szeretni fognak és beindul egy varázsla-
tos áramlás.

És valóban, Rajzolás közben Fodor Réka 
és Estas Tonne közös flamenco koncert-
je segítette az alkotásomat, őket hallgat-
tam. Különösen Réka csodálatos lénye 
érintett meg. Az interneten sajnos nem 

sok információt találtam róla.
Aztán befejeztem a rajzot és még aznap 

egy Flamenco estre voltam hivatalos, így 
elmentem megnézni /gondoltam, micso-
da véletlen/.

...és csodák csodája... FODOR RÉKA ott ült 
a színpadon, élőben... és ismét elvarázsolt 
a produkciójával. Fantasztikus este volt. 
Szerencsére a csoda még csak akkor kez-
dődött. A műsor végén - mint régi barát-
nők -, nagy szeretettel öleltük meg egy-
mást, és mint kiderült Rékának is úgy tűnt, 
hogy ismerős vagyok neki, már amennyi-
re a színpadról láthatott, pedig sohasem 
találkoztunk még. Nem is volt kétséges, 
hogy dolgunk van egymással. A beszél-
getésünk során Réka bevallotta, hogy őt 
az anyukája kiskorában BOGLÁRKÁNAK 
hívta. Tényleg nincsenek véletlenek. Ne-
künk találkoznunk kellett.

Csodás szeretetteljes barátság szüle-
tett. Hogy is lehetne másképp, hisz belő-
lem indult ki, általam született a rajz és 
vissza is kaptam a szeretetet Rékától még 
aznap, de hát mindenki mástól is, akivel 
kapcsolatba kerülök.

Így igazán SZÉP AZ ÉLET!           >>>

Bárhol a világban!

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

https://csak-pozitivan-magazin.hu
https://www.facebook.com/csakpozitivanmagazin
https://www.instagram.com/csak_pozitivan_magazin
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Tudtad, hogy a szagérzékelés már magzatkorban teljesen kifejlődik és az újszülött 
baba az első hetekben még leginkább ezt az észlelési formát használja, például még 
az édesanyját is a szaglenyomata alapján azonosítja? Ennek az érzékelésnek a domi-
náns szerepét csakhamar átveszi a látásé, legalábbis mi felnőttek így gondoljuk, és a 
szaglás további jelentőségét sokszor igencsak hátra soroljuk. Ennek még történelmi 
hagyományai is vannak, hisz az elmúlt korokban sokszor teljesen fölösleges és sok-
szor bűnös érzékelésnek tartották a szaglást és számos próbálkozás irányult a kiikta-
tására. Ám akár akarjuk, akár nem, a szagok, illatok, igen nagy hatással vannak ránk 
és jelentőséggel bírnak a számunkra egész életünk során.

A csecsemők és kisgyermekek az első hetek 
után továbbra is igen érzékenyen reagálnak az 
illatokra. Sok édesanya tudatos ezzel kapcso-
latban, míg mások csak ösztönösen érzik, és 
ennek hatására kerülik a parfümök és tolakodó 
illatú tisztálkodószerek használatát. Lecserélik a 
dezodort, a tusfürdőt, és a babájuk számára is 
inkább semleges illatú termékeket vásárolnak. 
És milyen jól teszik!

Ha illatokról és aromaterápiáról van szó, a 
kora gyermekkorban abszolút érvényes az 
aranyszabály: „a kevesebb több”. Csecsemők 
esetében a legtöbb aromaterapeuta előnyben 
részesíti az aromavizek használatát az illóola-
jokkal szemben, hisz sokkal gyengédebbek az 
emberi szervezethez, ugyanakkor hatásukban 
„hozzák”, amit akár egy illóolajtól is elvárnánk. /
Hogy mi is az aromavíz, arra a júniusi lapszám-
ban bővebben kitértem./ Legyen szó pocakfá-
jásról, nyugtalanságról vagy alvási nehézség-
ről, például a citromfű- , a római kamilla vagy a 
levendula aromavíz csodákat tud tenni. Minden 
anyukának ajánlom szeretettel, hogy próbálja 
ki valamelyiket az esti fürdetésnél. Egy-két evő-
kanálnyi aromavíz kell csupán a fürdővízhez, 
amely így máris egy nyugtató varázsfürdővé 
válik és elősegíti a baba pihenését, és egyúttal 
bőrápoló hatású.

Ha már a fürdetésnél tartunk, nem hagyha-
tom ki a növényi olajok magasztalását sem, 
különösen a babaápolásban. De nem a szin-
tetikus, kőolaj-alapú „babaolajokra” gondolok, 
ezektől mielőbb szabaduljunk meg, nagyon 

károsak az emberi 
szervezetre. A va-
lódi, növényekből, 
magvakból, hide-
gen sajtolt csodá-
latos olajokról be-
szélek most, mint a 
napraforgó, olíva, 
makadámdió, sze-
zámmag, sárga-
barackmag, man-
dula, meggymag, 
avokádó… felsorol-
ni sem tudom itt a 
sok-sok egészsé-
ges lehetőséget. 
Hogyan használhatjuk ki legjobban bőrápoló 
hatásukat? Próbáljuk ki kisbabánknál így: fürde-
tés előtt gondosan masszírozzuk át a száraz bőrt 
makadámdió vagy sárgabarackmag olajjal, 
majd fürdessük meg gyermekünket, ám ezút-
tal ne használjunk fürdetőszert vagy szappant. 
Ügyeljünk, hogy csúszásbiztosan tartsuk a gyer-
meket és szabad kezünkkel gondosan mosdas-
suk meg. Az olaj és a víz egy ápoló emulziót fog 
képezni a bőrén, amit utána gyengéden felita-
tunk a törülközővel. Álmodni sem lehet puhább 
és ápoltabb bőrről, mint amit látni és tapasz-
talni fogunk.

A növényi olajokat nem csak fürdetés előtt, 
hanem közvetlenül utána is remekül használ-
hatjuk, méghozzá masszázshoz. Az egészen pici 
babáktól a nagyobbacska gyerekekig minden 
korosztály imádja az olajos ápoló kényeztetést, 

DR. NAGYNÉ VÁCITY ESZTER

Illatok, tudatosság, aromaterápia
Aromaterápia a legkisebbeknek
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amikor anya vagy apa kizárólagos figyelmét 
és simogatását élvezhetik. A babamasszázs 
tehát egyáltalán nem csak a babák kiváltsá-
ga kell, hogy legyen. A nagyobb gyermekek, 
különösen egy-egy fárasztó iskolai nap után, 
megnyugvást lelnek benne, hiszen nem csak 
érintést, hanem szeretet és törődést kapnak, 
amire bizony nagy szükségük van. Ha tehetjük, 
alakítsunk ki egy kis napzáró simi-rituálét. A leg-
kisebbeket masszírozzuk tiszta növényi olajjal, 

esetleg 1-1 csepp orvosi levendula (Lavandula 
angustifolia) és szantál (Santalum album) il-
lóolajat tehetünk a masszázsolajba. Nagyob-
bacska gyermekeket kényeztethetünk picit 
több (egész testre 5-6 csepp) illóolajjal, de ne 
felejtsük a „kevesebb több” elvét, ne „stimuláljuk 
túl” a gyermeket illóolajokkal sem. Használha-
tunk a fentebb említett két illóolajon kívül: római 
kamillát (Chamaemelum nobile), mandarint 
(Citrus reticulata), brazíliai eukaliptuszt (Euca-
lyptus staigeriana). Többszörösen áldásos lesz 
a hatás: ezek az olajok testileg-lelkileg ellazíta-
nak, megnyugtatnak, segítenek feldolgozni az 
aznap átélt eseményeket és érzelmeket, kiala-
kítják a megfelelő kötődést a szülő és a gyer-
mek között. Ezen kívül előkészítik a könnyed elal-
vást és a nyugalmas mélyalvást is, valamint jó 
hatással bírnak az immunrendszer megfelelő 
működésére nézve.

A baba- és gyermekszobában napközben is 
gondoskodhatunk az aromaterápiás támo-
gatásról és a nyugodt, egészséges légkörről. 
Ennek érdekében párologtassunk bátran té-
len-nyáron napi 1-2 órát. Részesítsük előnyben 
az elektromos diffúzorokat a mécseses páro-
logtatókkal szemben, hisz utóbbi fokozottan 
balesetveszélyes gyermekek közelében. Vá-
lasszunk a párologtatáshoz is gyerekbarát il-
lóolajokat és a tér nagyságától függően hasz-
náljunk 5-15 cseppet. Reggel és napközben a 
citrom (Citrus liimonum ze.) fog kiválóan ener-
getizálni és levegőt tisztítani, míg este válogas-
sunk a masszázshoz ajánlott illók közül, ezek 
mind nyugtatnak, harmonizálnak.

Nem véletlenül soroltam fel ilyen kevés szá-
mú illóolajat. Azt gondolom, az otthoni kellék-
tárunkban is inkább legyen kevesebb féle, ám 
biztonságosan használható illóolaj. Amire még 
figyelnünk kell: gyermekek esetében különösen 
óvakodjunk az illóolajok belsőleges alkalmazá-
sától, az üvegeket tároljuk olyan helyen, ahol a 
picik nem férhetnek hozzá. Ezen kívül feltétlenül 
kerüljük el és még a párologtatóba se használ-
juk a következő illóolajokat: borsmenta (Mentha 
x piperita), fodormenta (Mentha spicata), or-
vosi zsálya (Salvia officinalis), fahéj (Cinnamo-
mum cassia és Cinnamomum verum). Egyéb 
speciális betegségek és állapotok esetében, 
mint például az epilepszia vagy az asztma, 
még jobban kell ügyelnünk. Sok illóolaj tartal-
maz a gyerekekre nézve potenciálisan veszé-
lyes, túlságosan agresszív vegyületeket. Ezért, 
ha teljesen biztosak szeretnénk lenni az illóo-
laj-választásunkban, kérdezzünk meg szakkép-
zett aromaterapeutát.

Bevált aromaterápiás praktikák a gyermek-
korban felbukkanó leggyakoribb esetekre:

Pocakfájás, székrekedés esetén használjunk 
pár csepp sárgabarackmag olajban 3-4 csepp 
római kamillát és az óramutató járásának 
megfelelő irányban, gyengéden masszírozzuk 
át vele a has területét. Egy teáskanál meggy-
magolaj szintén jót tesz a szorulás feloldásá-
ban.

Koszmó esetén permetezzük át a fejbőrt le-
vendula aromavízzel, majd olíva olajba mártott 
textilpelenkával dörzsöljük át az érintett fejbőrt. 
Nagyon makacs koszmó esetén hagyjuk a fej-
bőrön hosszabb ideig az olívaolajat és utána 
dörzsöljük át a bőrt. 

Pelenkakiütésre és mindenfajta kiütésre ki-
váló a római kamilla és levendula aromavíz. A 
popó áttörlése után permetezzük be az érintett 
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bőrfelületet, kicsit levegőztessük, szellőztessük a bőrt, majd vigyünk 
fel egy kevés kókuszolajat, sheavajat vagy kakaóvajat és azzal fejez-
zük be a bőrápolást. 

Gyulladt, kipirosodott szemecskékre szintén kiváló a levendula és 
római kamilla aromavíz. Nedvesítsünk át egy tiszta vattakorongot 
az aromavízzel majd töröljük át a szemet. Ugyanezt ismételjük meg 
szükség esetén a másik szemen egy újabb vattakoronggal.

Szúnyog-, kullancs-, medúza-, pók-, méh- vagy darázscsípés 
esetén használjunk tisztán levendulaolajat a csípésre. 5 percenként 
cseppentsünk rá 2 cseppet fél órán keresztül, majd szükség szerint 
használjuk az olajat tovább. A levendula illóolaj azon kevés illóolajok 
egyike, amit biztonságos használhatunk tisztán a bőrön még gyer-
mekeknél is. Égési sérülések, horzsolások esetén ugyanígy járjunk el. 
A levendula hűsít és fertőtlenít, valamint elősegíti a sebgyógyulást.

Fájdalmas fogzás idején tegyünk pár csepp meggymagolajba 2 
csepp római kamilla illóolajat és dörzsöljük át vele az ínyt.

Torokfájás esetén alkalmazzunk levendulás-almaecetes boroga-
tást a következőképp: tegyünk egy tálka langyos vízbe 1-2 evőkanál 
almaecetet és 5-6 csepp orvosi levendula illóolajat. Mártsunk a fo-
lyadékba egy kendőt, csavarjuk ki és borogassuk vele a torok terüle-
tét. Természetesen ez a kezelés kiegészíti a további ellátást.

Hurutos köhögésre számtalan megoldás létezik. Az egyik legegy-
szerűbb és legbiztonságosabb a Grosso levendulás inhalálás. Ez a 
levendulafajta kiválóan egyesíti magában a fertőtlenítő és nyákoldó 
tulajdonságokat, ugyanakkor nem okoz problémát görcsös köhögés 
és asztma esetén sem. Tegyünk a forró sós vízbe 4 csepp Grosso illó-
olajat (Lavandula x intermedia Grosso) és hajoljunk a gőz fölé, fejün-
ket takarjuk le egy törülközővel. Gyermekek esetében sokkal bizton-
ságosabb az inhalálás elektromos inhalátorral vagy diffúzorral.

Használd bátran és okosan az aromaterápiás lehetőségeket a leg-
kisebbeknél is. Most már tudod mire kell figyelned és milyen egysze-
rűen teheted kellemesebbé, szebbé, egészségesebbé a hétköznapo-
kat.

A következő lapszámban mélyebbre ásunk a gyermekek (és felnőt-
tek) tanulását, szellemi munkáját segítő aromaterápiás lehetősé-
gekben.
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Bőrünk egészségének
nyomában

A kozmetikus története, aki saját bőrén
tesztelt, tapasztalt és gyógyította magát

Ha asszociálnom kellene az arcbőr-
re ezzel kapcsoltban – akkor egy életteli, 
egészséges bőrt képzelek el. Tehát szeret-
ném, ha ilyen bőröm lenne. De hogyan ér-
hetem el.

Nos, a napozás, napon levő hunyorgás, 
okoz némi ráncképződést. Mértékétől 
függ mekkorákat, és természetesen a bőr 
tápláltsága is befolyásolja. A sok izzadás 
hidratálva tartja a bőrt, de fontos a visz-
szapótlás. 

Szóval jön az ősz, ilyenkor bizony dolgoz-
ni kezdünk már azon, hogy helyre hozzuk 
a kárt, amit okozott a nyár, vagy bármi-
lyen tartósan fennálló folyamat. Hogy mit 
tehetünk? A következő cikkben már erről 
írok.

Kezdjük az elején. A bőrt táplálni kell. De 
mivel?… Hatóanyagokkal.

Peptidek, őssejtek, antioxidánsok. AHA / 
BHA savak és retinol időszak következik.

Nos, már hallottunk ezekről az anyagok-
ról, de mire is valók pontosan?

A bőr 3 rétegét már ismerjük korábbról. 
A különböző hatóanyagok különböző he-
lyeken fejtik ki a hatásukat.

A bőr felső rétegét – ahol az elhalt hám-
sejtek vannak, a AHA/BHA savak hámlaszt-
ják. Itt jönnek képbe a fehérítő összetevők 
is, melyek arra hivatottak, hogy foltmen-
tesen tartsák a bőrt.

A középső rétegre is hatnak a különböző 
savak, melyek tisztítják a pórusokat, las-
síthatják a faggyútermelést. Ebben a ré-
tegben hatékonyan működnek az antioxi-
dánsok, melyek megelőzik a sejtek oxidatív 
károsodását. Ezen kívül retinolok hatással 
vannak a kollagénre.

Alsó rétegben az őssejtek meghosszab-
bítják a sejtek élettartamát. A peptidek 
gátolják az izomkontrakciót. A fényvéde-
lem pedig megakadályozza az elasztin-
rostok törését, ami a laza bőr oka.

MAYER PETRA

Itt a nyár vége… ezt sokan sajnálják, főleg az idei nyarat, mert teljesen más volt a vírus 
miatt, mint a korábbiak. Nem is annyira a napozás volt a lényeg (perszer tudom, nem 
mindenki napozik) – hanem a feltöltődés.

Induljunk el innen. Feltöltődés. Kinek, mi jut eszébe erről a szóról, Érdemes egy pillana-
tot ennek az érzésnek szentelni, amit életre hív. 

NYÁRVÉG
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De ezeket hogy is kell használni? A jó hír, 
hogy ezekhez ennél jobban nem kell érte-
nie a laikusnak.

Nem kell megijedni, bemenni a drogéri-
ákba és akkor venni valamilyen krémet. De 
még csak azt sem, hogy elolvasom, me-
lyik bőrtípusra való krém lehet 
jó nekem. Mert a bőr összetett, 
kevert – lehet Te csak a mos-
tani állapotót látod, de én azt, 
hogy mi okozza azt és hogyan 
tudnám megszűntetni.

Szóval a bőrt vissza kell hoz-
ni az életbe. Ki kell alakítani 
egy napi rutint bőrápolás te-
rületén és ez szépen mindent 
megalapoz.

Van pár kötelező lépés, amit 
reggel és este is tartani kell: 
kezdeni a bőr megtisztításával, 
ezt követően a szérum hasz-
nálata következik (ez mindig 
koncentrált hatóanyagot tar-
talmaz), harmadik lépés a kré-
mezés. Ezen kívül természete-

sen lehet extrázni (szemkörnyékápoló és 
maszk formájában).

 Hogy miből 
mennyit kell – ez 
bőr állapot és ter-
mék típus kérdé-
se is. Alapvetően 
nem kell sok, de ne 
is spóroljunk túl-
zottan velük. Ez a 
kép talán szépen 
szemlélteti, meny-
nyit érdemes.

 
Bármilyen keze-

lést is alkalmaz-
zunk, semmi nem 
lesz eléggé tartós, 
ha nem segítjük 
a bőr egészséges 
megújulási folya-
matait. 

Azt javaslom, 
hogy reklámok he-

lyett és a csak úgy ajánlások helyett, kér-
jük olyan szakember segítségét, aki érti is, 
műveli is a bőrápolás vonalát.
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“A spagettipántos, vékony anyagból  
       készült, ún. kombinéruhák
           rendkívül nőies és szemet
              gyönyörködtető összetevői 
                                      ruhatárunknak...”
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Bármennyire is fáj, a nyár végéhez ér-
keztünk, ami azt jelenti, hogy az öltözkö-
dés terén is fel kell készülnünk a hidegebb 
napokra. Bizony nehéz elbúcsúznunk a 
kedvenc nyári, lenge ruháinktól, hiszen 
nincs is annál jobb érzés, mint könnyű 
anyagokat viselni a testünkön a kellemes 
melegben (vagy a rekkenő hőségben). 
Hogy időben egy kicsit kitolhassuk ezt az 
élményt a hűvösebb időszakra is, érde-
mes elővennünk kreativitásunkat, és kö-
rülnéznünk a gardróbszekrényünkben: 

mivel tehetnénk egy fokkal melegebbé a 
nyári darabokat?

A spagettipántos, vékony anyagból ké-
szült, ún. kombinéruhák rendkívül női-
es és szemet gyönyörködtető összetevői 
ruhatárunknak, és a simogatóan enyhe 
őszi hetekben vétek volna nem kihasz-
nálni őket, hiszen pár egyszerű trükkel 
nem csupán kellően meleggé, de igazán 
stílusossá tehetőek! Következzen néhány 
tipp, hogyan varázsolhatod őszi viseletté 
ezt a kifejezetten nyári ruhadarabot!

HOGYAN TEREMTS STÍLUSOS 
RUHATÁRAT?

VI.

BOTYÁNSZKY SZILVIA

Hogyan hordd ősszel is stílusosan
a kombinéruhát?

Meleg, puha és nőies

Az egyik legnőiesebb megoldás a kom-
binéruha esetében, ha nagy, meleg kar-
digánnal öltöd magadra, amit derékon 
megkötsz, hogy hangsúlyozd a dereka-
dat. Egy színben harmonizáló csizma, 
vagy bokacsizma harmonikusan be-
fejezetté teszi ezt az őszt idéző, sikkes 
outfitet. Egy áttetsző, vékony harisnya 
szép átmenetet képez a pulóver vas-
tagsága és a ruha lengesége között.
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Na de munkahelyre?

Mivel a kombiné fazonú ruhák szoknya-
része külön is igen jól mutat a csípőn és a 
combokon, nyugodtan felvehetsz fölé egy 
olyan felsőrészt, amely ellensúlyozza a ruha 
szexisségét. Hogy irodai komolyságot vigyél 
új szettedbe, válassz egy olyan hosszú ujjú 
topot, amelynek tartása van, merevebb 
anyagból készült, és a strukturált stílust 
képviseli. Ehhez pl. magasfényű, fűzős vagy 
csatos félcipőt érdemes húznod, majd 
egészítsd ki szigorú borítéktáskával, vagy 
kisebb méretű szögletes kézitáskával.

Csak semmi túlbonyolítás!

Ha nem akarod túlgondolni a kombinéru-
ha témát, akkor válaszd ezt a nagyon egy-
szerű, ám annál sikkesebb kora őszi szettet! 
Fogj egy legalább térdig érő kombinéruhát, 
egy hasonló hosszúságú, vékony, vagy kö-
zepesen vastag kardigánt, majd húzz hozzá 
bokacsizmát (és természetesen testszínű 
harisnyát, ha fázna a lábad). A ruha miatt 
a testen átvetős, kisméretű táskák illenek a 
szetthez, illetve egy jó napszemüveg eb-
ben az esetben is tökéletes kiegészítő lesz.

Ennél lazábban nem is lehetne!

Ki mondta, hogy a kombinéruhát nem 
lehet bőrdzsekivel párosítani? Tökéletes 
kombináció, bár érdemes egy topot húzni 
a ruha és a dzseki közé, hogy az utóbbinak 
jobb legyen a tartása. Hogy szandállal, bo-
kacsizmával, vagy félcipővel egészíted ki, 
az már rajtad és a többi kiegészítőn múlik. 
Több hosszú nyaklánc egymáson, vagy egy 
mintás kendő is illik a szetthez.
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Melengető garbóval

Egy vékonyabb anyagból készült garbó, 
mely a ruha színével harmonizál, szintén 
stílusos őszi viseletté teszi ezt a ruhafa-
zont. Ebben az esetben egy lapos sarkú  
bokacsizma mutat legjobban az össze-
állítással, és ha még mindig fázol, egy 
boyfriend stílusú blézerrel is megkoro-
názhatod a viseletet.

A legkényelmesebb megoldás

Hogy mennyi mindennel mutathat jól egy len-
ge nyári ruha! Mostanra már biztosan te is lá-
tod, hogy csak a fantázia szabhat határt ennek 
a sokoldalú darabnak. Őszi (remélhetőleg nem 
szürke!) hétköznapokon válassz hozzá egy színes 
pulóvert, fekete vagy színes, közepesen vastag 
harisnyát, hosszú csizmát, rövid állású dzsekit - 
és nagyszerűen fogod érezni magad.
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