


2    CsPM



CsPM    3

Impresszum

E-mail:
csakpozitivanmagazin@gmail.com

Web:
www.csak-pozitivan-magazin.hu

Szerkesztőség címe:
1122 Budapest 

Hajnóczy József u. 22. 2/14.
Telefon: 06 70/3210-420

Czeczon István
alapító-tulajdonos-főszerkesztő

Kiss Zsoltné Berényi Tünde - 
társszerkesztő

Szilágyi Katalin - társszerkesztő

Munkatársak: Balázs Krisztina, Balla 
Anita, Barna Berni, Bedő Zsuzsanna, 
Blogi, Botyánszky Szilvia, Czeczon 
Vanda, Diana Yamak, Fényhalmi 
Beatrix, Karászi Alexandra, Kovács 
Brigitta Efi, Kovács Márta, Lina 
Roedger, Miller Kiara, Mayer 
Petra, dr. Nagyné Vácity Eszter, Dr. 
Németh Noémi, Sivák Enikő, Szeghy 
Krisztina, Törökné Hajdu Judit

Hirdetésszervezés:
csakpozitivanmagazin@gmail.com

https://sajtokozpont.hu/media/
csak-pozitivan-magazin/

Tördelés-szerkesztés: 
Czeczon István

Havi rendszerességgel megjelenő digitá-
lis kiadvány, pdf formátumban. Czeczon 
István EV fenntart minden, a lap bármely 
részének bármilyen módszerrel, techni-
kával történő másolásával és terjeszté-
sével kapcsolatos jogot. A laphoz tartozó 
oldalak tartalmát és kialakítását nemzet-
közi és magyar törvények védik. Czeczon 
István EV pontos és hiteles információk 
közlésére törekszik, de a tájékoztatásból 
fakadó esetleges károkért felelősséget 
nem vállal. A cikkek és hirdetések tartal-
máért a szerzők vállalják a felelősséget.

Üdvözlet az olvasónak!
Köszöntöm Kedves Olvasó! Néhány nap és itt a karácsony, majd szilvesz-
ter és egy új év. Bízom benne, hogy egy jobb, biztonságosabb év.

Így december végének közeledtével eljön a számvetések ideje, az elmúló 
év kiértékelése. Mit mutatott nekünk, mit hozott, mit tanulhattunk belőle? 
Mérlegre tesszük a „rossz” és „jó” tapasztalatokat, a veszteségeket és nye-
reségeket. Aki már más szemüvegen át látja, az csak tapasztalatokat mér-
legel és nem cimkézi ilyennek vagy olyannak, annak látja, ami volt. Sok csa-
ládnak hozott veszteségeket ez az év a pandémia miatt mind emberi, mind 
anyagi vonatkozásban. Megmutatta nekünk, hogy lassuljunk le, foglalkoz-
zunk magunkkal, kicsit ne kifelé éljünk. Megmutatta mik a valódi értékek és 
rávilágított, hogy örülni tudjunk annak, amink már megvan. Arra is, milyen 
elveszítenünk embereket, munkát, anyagi javakat, lemondani élményekről.
Biztos vagyok benne, hogy ennek a folyamatnak a végére értünk és a jövő 
év elején fellélegezhetünk. Új emberként tudunk majd előre tekinteni a jö-
vőbe. Új energiákkal és az ebben az évben megélt tapasztalatainkkal fel-
vértezve, azok konzekvenciáit levonva reálisabban, emberibben, igényein-
ket az élettel jobban összeegyeztethetőbben tudjuk tervezni az életünket.

Hiszen az év vége a következő időszak terveinek az átgondolását is hozza. 
Bizonyos dolgokat lezárunk a folyamatban, másokat pedig ennek az évnek 
az alapjaira kezdünk építeni. Azt mondom, ne féljünk tervezni, ne hagyjuk a 
2020-as év energiáit átszivárogni elménk zegzugaiban a következő évre. 
Amit viszont tegyünk, hogy az idei év tapasztalatit nagyon reálisan vegyük 
figyelembe terveink készítésénél. Ne rugaszkodjunk el, ne áradjunk ki fele-
lőtlenül, figyeljük, hogyan, milyen ütemben engedi a létezés a haladásun-
kat, építkezésünket. Ne mi akarjuk diktálni a tempót, haladjunk belesimulva 
az új év ritmusába. 

*****
Mi elmondhatjuk, hogy az év egyik oldalról nehézzé tette működésünk, má-
sik oldalról viszont segítette növekedésünk. Lassan építkezünk, tégláról tég-
lára. Nem rohanunk, meggondoljuk a lépéseinket. A jövő évre komoly ter-
vekkel készülünk és hatalmas lehetőségeket kaptunk, melyekkel igyekszünk 
élni és jól élni. Építkezünk tovább, hogy olvasóinkat minden tekintetben a 
legszínvonalasabban tudjuk szolgálni. Szemléletünknek és ars poeticánk-
nak megfelelően, hónapról hónapra csiszolódva.

*****
Kívánom minden Kedves Olvasónknak, hogy a következő év biztonságo-
sabb, boldogabb, egészségesebb, felszabadultabb legyen. Mindenki tud-
jon haladni a saját ütemében a céljai felé, meg tudja valósítani kitűzött 
terveit, el tudja érni mind magában, mind a világban azokat a reálisan ki-
tűzött állapotokat, melyek a jó létét és a jóllétét szolgálják. Tudatosan élve 
mindennapjainkat nem ingathatnak meg minket belső stabilitásunkban a 
külvilágban zajló folyamatok. Türelmet, elfogadást, toleranciát és szeretet-
tel teli életet kívánok az eljövendőkre.

Szerkesztőségünk nevében áldott, békés, boldog karácsonyi ünnepeket 
és boldog új esztendőt kívánok!

Jó olvasást kívánva a teljes szerkesztőség nevében! Csak POZITÍVAN!
Czeczon István

Alapító, tulajdonos, főszerkesztő
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A kutyák nem tudják, hogy
a szavak minden hangja számít 

Most hogy az ünnepek alatt több időt tudunk tölteni kedvencünkkel, nem árt ha er-
ről is tudunk. Annak ellenére, hogy a kutyák hallása kiváló, mégsem figyelnek a sza-
vak közötti különbségekre, ha azok csak egy beszédhangban térnek el. A négylábú-
ak ilyen jellegű figyelmi beállítódása lehet az egyik oka annak, hogy a legtöbb kutya 
élete során csak kevés szót tanul meg felismerni - a többi között ezt állapították meg 
az MTA-ELTE Lendület Neuroetológiai kutatócsoport munkatársai új tanulmányukban, 
amit a Royal Society Open Science nevű folyóirat december 9-i számában publikáltak.

A kutyák meg tudják különböztetni a kü-
lönböző beszédhangokat (például „k”, „u”, 
„ty”, „a”) és vannak hasonlóságok a szavak 
idegi feldolgozásában kutyák és emberek 
között. A legtöbb kutya ennek ellenére csak 
kevés szót képes megtanulni élete során 
még akkor is, ha emberekkel együtt, embe-
ri nyelvi környezetben él. Ezért Magyari Lilla 
posztdoktori kutató és kollégái azt vizsgál-
ták, hogy mennyire figyelnek a kutyák a be-
szédhangok közötti különbségekre, amikor 
szavakat hallgatnak - olvasható az ELTE ku-
tatásról beszámoló csütörtöki közleményé-
ben. 

A beszámoló szerint ahhoz, hogy ezt az hi-
potézist tesztelni tudják, a kutatók kifejlesz-
tettek egy eljárást arra, hogy fájdalom- és 
beavatkozás-mentesen mérni tudják éber, 
nem betanított, családi kutyák elektromos 
agyi aktivitását. A klinikumban és az alap-
kutatásban is gyakran használt módszer 
az elektroenkefalográfia (EEG), amit csil-

lapított, alvó vagy éber, de betanított ku-
tyákon is sikerrel alkalmaznak. De ebben a 
kutatásban olyan éber kutyákat vizsgáltak, 
akik semmilyen tréningen vagy beavatko-
zásban sem vettek részt. 

A kísérletet az idegtudományi labor-
ban folytatták le, ahol a kutyák gazdáikkal 
együtt voltak jelen. Először a kutya szaba-
don mozoghatott a laborban, majd a kísér-
letvezetők megkérték a gazdát, hogy fog-

CZECZON
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laljon helyet egy matracon, ahol a kutyája 
is mellé tud feküdni, mintha pihennének. 
Majd a kísérletvezetők tapasszal rögzítették 
az elektródákat a kutya fejbőrén. Amikor az 
elektródák felkerültek, a kutyáknak szavakat 
játszottak le hangszórókból. A szavak között 
volt olyan instrukció, amit ismertek (példá-
ul: „gyere”), volt az instrukciókhoz hasonló, 
de értelmetlen szó (például: „gyare”) és volt 
teljesen más értelmetlen szó is.

A kutyák agyi aktivitása azt mutatta, hogy 
a kutyaagy gyorsan megkülönböztette 
egymástól az ismert szavakat a nagyon 
különböző értelmetlen szavaktól már 200 
millszekundummal azután, hogy a kutyák 
meghallották a szavak kezdetét. Ez a hatás 
hasonló a humán eredményekhez, ame-
lyek szerint az emberi agy már a szavak 

kezdete után néhány száz millszekundum-
mal eltérően válaszol a jelentésteli és az ér-
telmetlen szavakra. 

A kutyák agya ugyanakkor nem külön-
böztette meg egymástól az általuk ismert 
szavakat azoktól az értelmetlen szavaktól, 
amelyek csak egy hangban különböztek. 
Ez az eredmény a 14 hónapos csecsemők-
kel végzett vizsgálatok eredményeivel áll 
összhangban. A csecsemők ugyanis 14 és 
20 hónapos kor között kezdik el hatéko-
nyan feldolgozni a szavak fonetikai rész-
leteit, ami elengedhetetlen feltétele annak, 
hogy a szókincsük kifejlődjön.

„Azt gondoljuk, hogy a csecsemőkhöz 
hasonlóan a kutyáknál sem perceptuális 
korlátok állnak annak a hátterében, hogy 
az agyi aktivitásuk nem különbözteti meg 
az ismert a hasonló, de értelmetlen sza-
vaktól. Inkább a figyelemmel kapcsola-
tos és a szófeldolgozáshoz kötődő folya-
matokról lehet szó. A kutyák valószínűleg 
nem figyelnek a beszédhangok részlete-
ire, amikor szavakat hallgatnak. További 
kutatások tudnák felderíteni, hogy ez le-
het-e az egyik oka annak, hogy a kutyák 
nem képesek egy nagyobb szókincs elsa-
játítására” - összegezte a kutatás konklú-
zióját Andics Attila, az MTA-ELTE Lendület 
Neuroetológiai Kutatócsoport vezető ku-
tatója.
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A klímaváltozás és a jég...
Hogyan változik?

A walesi Aberystwyth Egyetem tudósai a 
Change (változás) projekt keretében 2019-
ben végeztek kutatásokat az Alpokban. A 
hegyvonulatban mintegy 4000 gleccsert 
tartanak számon, köztük olyan híres sípa-
radicsomokat, mint a svájci Zermatt vagy 
a franciaországi Tignes - ismertette a BBC 
News.

Az egyetem előrejelzése szerint ezek a 
népszerű síterepek is eltűnnek, de az Alpok 
vízfolyásait, víztartalékait, ökoszisztémá-
ját is jelentősen érinti a klímaváltozás.

A kutatók az Alpok európai régióinak több 
mint száz évre visszatekintő klímaadatait 
elemezték és 2100-ig állították fel előrejel-
zésüket.

A kutatás modellezte az Alpok gleccse-
reinek úgynevezett környezeti „magassá-
gi egyensúlyvonalát” (ELA). Ez az a tenger-
szint feletti magasság, ahol a felhalmozódó 
hó és jég mennyisége megegyezik azzal, 
amely egy év alatt megolvad vagy elpá-
rolog. Ez alapján fogalmazták meg a tudó-
sok előrejelzésüket arról, hogy hogyan hat 
a gleccserekre a klímaváltozás. A kutatás 

megállapítása szerint „gyors és nagyon vál-
tozó” hatásokkal számolnak.

Neil Glasser professzor, az Európai Unió ál-
tal finanszírozott projekt vezetője szerint a 
gleccserek olyanok, mint a mérges gázokat 
jelző „kanári a bányában”, annyira gyorsan 
megfigyelhetők rajtuk a klímaváltozás ha-
tásai. A professzor hozzátette, hogy ha a 
gleccserek viselkedésére globális minta-
ként tekintünk, az a tengerszint emelkedé-
sére is figyelmeztet.

Kardinális kérdés a jégbe fagyott édesvíz mozgása és mennyiségének változása. A 
klímaváltozás az Alpok legtöbb gleccserét fenyegeti: egy kutatás szerint az évszázad 
végére a gleccserek 92 százaléka eltűnhet a hegyláncból. Ez hatással lesz az édesvíz 
készlet arányára Európában.

Mont-Blanc
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Drámai hatással jár, ha a gleccserek el-
tűnnek az Alpokból, egyebek mellett az ivó-
vízforrás, a termények, az öntözés, a szenny-
vízkezelés és a vízenergia is megsínyli.

A tudósok szerint 2050-re már szinte az 
összes, 3500 méter alatt fekvő gleccser el-
olvad az Alpokban.

Kutatócsoport indul a világ egyik legna-
gyobb jéghegye, az A68a tanulmányozá-
sára. 

A brit antarktiszi kutatóprogram (BAS) 
vezette tudóscsoport a James Cook kuta-
tóhajón közelíti meg a jéghegyet az Atlan-
ti-óceán déli részén, hogy megvizsgálja a 
3900 négyzetkilométeres jégóriást.

Víz alatti robotműszereket és mintavevő 
eszközöket fognak használni, hogy meg-
vizsgálják, hogyan befolyásolja környezetét 
a jégtömeg - írja a BBC.com.

Az A68a a Déli-sarkvidék Larcen C szekto-
ráról vált le 2017-ben és azóta folyamatosan 
halad északi irányban, a Déli-Georgia-szi-
get felé. Az elmúlt hetekben és 
hónapokban olyan sok része sza-
kadt le, hogy elveszítette a „világ 
legnagyobb jéghegye” címet is - 
bár mérete továbbra is hatalmas.

Ha a sekélyebb vizekben meg-
reked, hatalmas problémát okoz-
hat a Brit Tengerentúli Területek 
élővilágának. A szakértők szerint 
a szárazföldhöz ilyen közel kerülő 
jéghegy súlyos hatással lehet az 
ott élő ragadozók táplálékszerzé-
sére. Nagy a veszélye ugyanis an-
nak, hogy a szárazföldön élő ping-
vinek és fókák nem jutnak majd 

elég élelemhez kicsinyeik etetéséhez, ha a 
jéghegy eltorlaszolja megszokott táplálék-
szerző útvonalaikat.

A nagy jéghegyek megváltoztatják a kö-
rülöttük lévő víz hőmérsékletét és olvadá-
sukkal nagy mennyiségű édes vizet enged-
nek az óceánba. Ez hatással van minden 
tengeri élet körülményire a legegyszerűbb 
planktonoktól kezdve a legnagyobb tengeri 
állatokig, a bálnákig.

A szakértők a tervek szerint január végére 
érik el a jéghegyet. Munkájukat két víz alatti 
kutatóegység segíti, melyek csaknem négy 
hónapot fognak tölteni az A68a vizsgálatá-
val.

Megfigyelik a tengervíz hőmérsékletét és 
sósságát, mérik a klorofill koncentrációját 
és a visszaverődés mértékét, tehát alapve-
tően azt, mennyire tiszta a víz - közölte Povl 
Abrahamsen, a BAS oceanográfusa.

A klorofillra vonatkozó adat arról ad infor-
mációt, mennyi fitoplankton van a vízben. 
Ezek az organizmusok vannak a táplálék-
lánc alján, ezekkel táplálkoznak az apró 
rákfélék, a krillek, melyeket a terület csúcs-
ragadozói fogyasztanak el.

„A Déli-Georgia-sziget körül meglehe-
tősen jól működik az ökoszisztéma. A maga-
sabb hőmérsékletű és trópusi területeken 
jóval bonyolultabb a tápláléklánc. A Dé-
li-Georgia-szigetnél a fitoplanktonok egye-
nesek a krillekbe kerülnek, melyek egyene-
sen a pikvinekbe, fókákba és bálnákba. Ez 
egy rövid lánc. Szóval, ha változást látunk 
a fitoplanktonban, szinte elkerülhetetlen, 
hogy az megjelenjen feljebb is” - mondta 
Geraint Tarling, a BAS ökológusa.

A68
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Magyar klímakutatókat díjazott 
a chilei állam

A Magellán-szoros felfedezésének 500. 
évfordulója alkalmából alapított díjat 
Camilo Sanhueza, Chile magyarországi 
nagykövete december 15-én, Budapesten 
nyújtotta át a díjazottaknak - tájékoztatott 
a Földgömb Alapítvány.

Ferdinand Magellan expedíciója 500 évvel 
ezelőtt, november 1-én fedezte fel a nevét 

viselő tengeri átjárót. Chile külügyminiszté-
riuma a kerek évforduló alkalmából alapí-
tott díjat, mellyel a Magellán szellemiségét 
magukénak valló kutatók, felfedezők mun-
káját szeretné elismerni.

Nagy Balázs és Heiling Zsolt 2010-ben 
indította el a Magyar Száraz-Andok Klíma-
monitoring Programot Chilében az Ata-
cama-sivatagban, a Föld legmagasabb 
szunnyadó tűzhányóján. A 6893 méterre 
emelkedő vulkán a legmagasabb bemű-
szerezett hegyóriás a bolygón. Szélsőséges 
időjárásának köszönhetően egyúttal kiváló 

indikátorhelyszín a klímaváltozás folyama-
tainak vizsgálatához - olvasható a közle-
ményben.

A kutatók a felszínalatti örökfagy változá-
sának dinamikáját, fogyását monitorozzák 
az elmúlt évtized során összegyűlt milliónyi 
adat segítségével. A helyszín számos más 
tudományág számára is meglepetéseket 
tartogat. Mikrobiológusok, planetológusok, 
meteorológusok, hidrogeológusok tucat-
jai kapcsolódtak be eddig a kutatási prog-
ramba. 

„Az Atacama-sivatag e magashegyi, ed-
dig ismeretlen helyszínéről igen átfogó ké-
pet alkothattak a tudósok az elmúlt 10 év 
során. Az eredmények rendkívül fontosak a 
helyi közösségeknek, hiszen a Föld legszára-
zabb területén e fagyott óriások a vízbázist 
jelentik az alacsonyabban fekvő települé-
sek számára” - mutatnak rá. 

A kutatás nem csak Chile számára jelen-
tős, figyelembe véve, hogy a klímaváltozás 
megértéséhez olyan helyszíneken kell a he-
lyi folyamatokat leírni, monitorozni, melyek 
érzékenyen reagálnak a Földön zajló folya-
matokra. Az elmúlt évtizedben a tudósok 
által a hegyóriáson 5000 méter felett mért 
hőmérsékletemelkedés igen jelentős: átla-
gosan eléri a 1,5 Celsius-fokot.

A közlemény szerint a kutatók immár 
egész Chilére kiterjesztve építik klímamo-
nitoring hálózatukat PermaChile+ néven az 
Atacama-sivatagtól Patagóniáig.

CZECZON

A klímakutatásban végzett felfedező és feltáró munkájukért vehették át a Földgömb 
Alapítvány kutatói, Nagy Balázs és Heiling Zsolt a chilei külügyminisztérium díját. 
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Sose csökkent egy év alatt ennyit 
a szén-dioxid-kibocsátás, mint az idén

Az idei globális szén-dioxid-kibocsátást vizs-
gáló kutatás (Global Carbon Budget 2020) 
mintegy 7 százalékos  visszaesésről számolt be 
- írta a BBC hírportálja.

A Global Carbon Project elnevezésű szervezet 
megállapította, hogy a kibocsátás 2,4 milliárd 
tonnával csökkent idén, ezzel szemben a világ-
gazdasági válság miatt 2009-ben mindösz-
sze félmilliárd tonnával, a második világháború 
után valamivel kevesebb, mint egymilliárd ton-
nával mérséklődött.

Európában és az Egyesült Államokban 12 szá-
zalékos volt a csökkenés, a térség néhány or-
szágában ennél is jelentősebb: az elemzés 
szerint Franciaországban 15, az Egyesült Király-

ságban 13 százalékkal bocsátottak ki kevesebb 
szén-dioxidot.

„Ez a két ország a lezárások két nagy hullámát 
szenvedte el, melyek másokhoz képest szigorú-
ak voltak. A kibocsátás nagy része ebben a két 
országban a közlekedésből származik, az ipar-
ból és már ágazatokból kevésbé. Ez még inkább 
igaz Franciaországra, ahol 40 százalék ered a 
közlekedésből, mivel az áram nagy hányadát 
atomerőművekben állítják elő” - mondta el Co-
rinne Le Quéré, a tanulmány egyik készítője, a 
Kelet-Angliai Egyetem kutatója.

A repülést súlyosan érintette a világjárvány, 
ezért várhatóan 40 százalékkal marad a tavalyi 
szint alatt az ágazat szén-dioxid-kibocsátása az 
év végéig.

Egy országra, Kínára nem vonatkozik a világ-
tendencia. A kutatócsoport becslése szerint 1,7 
százalékkal csökkenhet a kibocsátás, de egyes 
elemzések arra utalnak, hogy a gazdaság ma-
gához tért már annyira, hogy növekedhetett is a 
környezet terhelése.

„Minden adatkészlet azt mutatja, hogy febru-
árban és márciusban nagy volt a kínai kibocsá-
tás visszaesése, de az év vége felé más képet 
látunk: a napi érték a tavaly év végiek közelébe 
ér, sőt egyes becslések szerint a teljes év meg-
haladja a tavalyi kibocsátást a pandémia elle-
nére” - mondta Jan Ivar Korsbakken.

CZECZON

A második világháború óta sosem csökkent egy év alatt annyit a globális szén - 
dioxid - kibocsátás, mint az idén az új típusú koronavírus okozta világjárvány miatt.
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A kutatásban részt vevő összes tudós egyet-
ért abban, hogy 2021-ben megnövekszik a 
szén-dioxid-kibocsátás, ezért azt kérik, inkább 
„zöld” újrakezdést támogassanak az országok.

A tanulmányt az Earth System Science Data 
című szaklap friss száma közölte.

A magyar tudomány eredményeinek 
hazai bemutatásában kitüntetett ese-
mény a Magyar Tudomány Ünnepe, a 
Magyar Tudományos Akadémia által 17 
éve megrendezett országos programso-
rozat. Az idei rendezvény a Jövőformáló 
tudomány címet viseli, amelyhez az Ag-
rárminisztérium (AM) a mezőgazdasági 
termelés ammónia-kibocsátáscsökken-
tést érintő kérdéseiről tartott tájékozta-
tással csatlakozott.

Közleményük szerint mind a légszennyező 
anyagok kibocsátási leltára, mind az ammó-
nia-kalkulátor, valamint az agrártárca am-
móniakibocsátás-csökkentési intézkedései is 
tudományos kutatási eredményekre épülnek, 
amely kutatásokat a szaktárca pénzügyileg 
is támogat. A szakpolitika kijelöli a kutatások 
irányát, a tudomány, a kutatási eredmények 
pedig hatással vannak a jövőbeli szakpolitikai 
intézkedésekre - hangzott el az AM online kon-
ferenciáján.

A téma fontosságát jelzi, hogy uniós irány-
elv határozza meg Magyarország számá-
ra az egyes légköri szennyező anyagok 
kibocsátás-csökkentésének mértékét. A me-
zőgazdaságot leginkább az ammónia-ki-
bocsátás-csökkentése érinti, ami az állatte-
nyésztéshez és a trágyakezeléshez köthető. A 
kibocsátott ammónia 90 százaléka származik 
az agráriumból. A NEC-irányelv (National Emis-

sion Ceilings = nemzeti kibocsátási határérté-
kek, a klímavédelem egyik fontos szabályozója) 
alapján az ammónia-kibocsátást a 2005-ös 
kibocsátási szinthez képest 32 százalékkal kell 
csökkenteni 2030-ig. 

A kormány idén májusban fogadta el az Or-
szágos Levegőterhelés-csökkentési Programot, 
amelynek alapján a következő években am-
móniakibocsátás-csökkentő intézkedéseket 
vezetnek be a mezőgazdaságban. Az egyes 
intézkedések, mezőgazdasági tevékenységek 
kibocsátásáról évente országos leltárt kell ké-
szíteni. A sertéságazatban tevékenykedő me-
zőgazdasági termelők ammónia-kalkulátor 
segítségével mérlegelhetik az általuk választott 
technológia ammóniakibocsátási hatását. Je-
lenleg a modell a sertéságazatra vonatkozóan 
áll rendelkezésre, de folyamatosan fejlesztik és 
a jövő évben a baromfiágazatra vonatkozóan 
is elkészül - írta az AM.

A világ leggazdagabb egy százaléka több 
mint dupla annyi szén-dioxid-kibocsátást 
okoz, mint a legszegényebb 50 százalék 
egy új ENSZ-jelentés szerint.

Az ENSZ környezetvédelmi programja (UNEO) 
kibocsátási különbségekről szóló jelentése 
megállapította, hogy a leggazdagabbaknak 
sürgősen csökkenteniük kell a karbonlábnyo-

mukat, hogy a felmelegedés ne öltsön veszé-
lyes mértéket már ebben az évszázadban.

Azt találták, hogy noha a szén-dioxid-kibocsá-
tás mintegy 7 százalékkal csökkent idén a világ-
járvány miatt, ez csak 0,01 Celsius-fokkal mérsé-
kelné a felmelegedést 2050-ig.

A jelentés megvizsgálta a kormányok vállalá-
sait a kibocsátás visszafogására, de az egyes 
emberek életmódjának és fogyasztási mintá-
zatának szerepét is elemezték.
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A legnagyobb jövedelmű 10 százalék használja 
fel a szárazföldi közlekedés energiájának mint-
egy 45, a légi közlekedés által fogyasztott ener-
gia nagyjából 75 százalékát. A legszegényebb 
50 százalék ugyanebből 10 és 5 százalékot vesz 
igénybe - áll a jelentésben.

Ha a világ 1,5 fok alatt akarja tartani a mele-
gedést, akkor fejenként 2,5 tonnára kell vissza-
szorítani a szén-dioxid-kibocsátást. Ez a legsze-
gényebb 50 százalék számára még növekedést 
is jelentene, a legnagyobb keresetű tíz százalék-

nak azonban körülbelül a jelenlegi tizedére kell 
mérsékelnie a fogyasztását, a leggazdagabb 
egy százaléknak azonban drámaian kellene 
visszafognia magát.

A jelentés bemutatta, milyen életmódbeli vál-
tozások tudnának segíteni: a nemzetközi légi 
közlekedés visszafogása fejenként majdnem 
2 tonnával, a háztartások megújuló energiára 
váltása nagyjából másfél tonnával csökkente-
né a szén-dioxid-kibocsátást.

www.pincekkincsei.hu

https://www.pincekkincsei.hu/
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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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Nagy-Bandó 
András

CZECZON

“A humoromat idő múltán akár el is 
veszíthetem, de az emberségemnek 

akkor is meg kell maradnia.”
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Andrással öt éve ismerkedtem 
meg. Természetesen személyesen, 
hisz gyermekkoromtól hallgattam 
humoros írásait kabaré szerető em-
berként. Megtisztelő volt számomra 
azonnali közvetlensége és barát-
sága. Be kell, hogy valljam, kevés 
emberből érezni ezt ilyen természe-
tességgel. Beszélgettünk, könyvet 
ajándékoztunk egymásnak. 2017-
ben volt szerencsém szülővárosom-
ba invitálni egy helyi civil szervezet 
meghívására, ahol mindent átfo-
gó gondolatisággal beszélt a körü-
löttünk és bennünk lévő dolgokról, 
megmutatva az Emberség értékét. 
Rengeteg kérdés merült fel bennem 
azóta, melyek egy részét fel is tud-
tam tenni az alább következő inter-
júban. Én innen köszönöm meg azt a 
példamutatást, mellyel nem hagyja 
veszni azokat a mintákat, értékeket, 
amik összekapcsolnak minket Em-
berként.

Az olvasók követhették a pályád, az éle-
ted az elmúlt évek alatt, láthatták mi min-
dennel foglalkozol. Humor, kabaré, sport, 
irodalom, most épp festészet, hogy csak 
néhányat említsek. A mából visszatekint-
ve, mennyire voltak ezek az életedben tu-
datos döntések? 

Kezdjük a gyerek Bandikánál, akiről most 
lazán mondhatom el: tudta, hogy „vala-
mi, valaki” lesz majd belőle. Erről minden 
olyan gyermek tud, akiből később tényleg 
híresség lesz, de ciki erről beszélni, mert 
azt hiszik, akik hallják, hogy küldetéstuda-
tát fitogtatja, vagy könnyű neki, visszafe-
lé bármit állíthat. Hajdanán Szabó Évának 
meséltem erről a Petőfi Rádió éjszakai mű-
sorában: az én pályám nem a Humorfesz-
tivál győzelmemmel indult, hanem a szü-
letésem pillanatában. Életem minden más 
„állomása”, fordulópontja, váltása vagy 
újdonsága csupán mezsgye, határpont. 
Ez egyféle sorsszerűség, sorsom ismeret-
len, de végigjárt „tervezettsége”. Jó példa a 
Száz év magány, mely a történések végső 
pillanataival engem is igazol. 
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Volt-e olyan, amire most azt mondod, ak-
kor tudatosnak tűnt, innen visszanézve in-
kább hagytad megtörténni vagy belesod-
ródtál?

Példát keresgélek, van is egy: középisko-
lás koromban egyszerre jártam amatőr 
színpadi próbákra és birkózó edzésekre, 
versenyekre. Első Y-os döntésemet kellett 
meghoznom, hogy a bizonyítványom 
összképén javítsak. Pontosan tudtam, 
hogy „pódiumon végzem”, tehát a színját-
szás maradt, és tudtam: sportolni verseny-
zés nélkül is fogok. Sodródhattam is, lehet, 
de inkább a tudatos döntések alakították 
a sorsomat, életemet. Mindig úgy fogtam 
föl, hogy batyut pakolt a hátamra a nagy 
Ismeretlen, amit fenékig ki kell pakolnom 
a címzetteknek, azaz a a kirakodás perce-
iben megismert képességeimet, adottsá-
gaimat, tehetségemet mozgósítanom kell, 
ez a dolgom és a kötelességem. Ahogy a 
Bibliából tudjuk: jól kell sáfárkodnunk a ránk 
bízott talentummal.

El kell árulnom, hogy mindig a nagy betűs 
Emberként aposztrofállak, és ez nem behí-
zelgés részemről. Az a komoly műveltség, 
amivel bírsz, az a humánum, empátia, amit 
én tapasztalok belőled, mindig is a szemé-
lyiséged része volt, vagy kellett valamennyit 
úgymond treníroznod magad korábban? 
Például mikor már közönség előtt szerepel-
tél? Az, aki most vagy, nagy belső változá-
sok eredménye? 

Megtisztelő és jóleső, amit mondasz, és 
egyúttal hozzá is teszem: hajdani törzskö-
zönségemtől kaptam egy serleget, „Hu-
manista humorista” fölirattal. Mit is takar, 
és mire is kötelez az, amit szavaid és ezek 
a szavak jelentenek? Régi interjúim egyi-
kében mondtam effélét: a humoromat idő 
múltán akár el is veszíthetem, de az em-
berségemnek akkor is meg kell maradnia. 
Első az emberség. A hivatás, a végzettség, 
a tehetség, minden utána jön. Az elmúlt év-
tizedekben sok-sok ember mondott szava-
idhoz hasonlót, és ezeket hallva boldogabb 
voltam, mint amikor egy sikeres estemről, 
monológomról beszéltek elismerően. Rá-
adásul jó volt hallani, amikor 40 -50 éves 

szereplés után azt mondták estjeim végén, 
hogy akár a jó bor, idő múltán egyre éret-
tebb leszek. Szintén régebben mondtam, 
amikor arról beszéltek, hogy „most értél a 
csúcsra”: én fennsíkra küzdöm föl magam, 
nem csúcsra, mert onnan már csak lefelé 
vezet az út, de a fennsíkon hosszan időzni, 
az már egy életcél, halálig tartó eredmény.

Korábban említetted nekem, hogy példá-
ul már fiatalon is elmélkedtél a halálról.

Attól kezdve, hogy ott lehettem dédanyám 
temetésén, és láthattam fölravatalozva, 
foglalkoztatott a nemlét. Amikor a zsákszo-
bánkban magamra húztam a dunnát, ha-
lotti csöndet képzeltem magam köré, meg-
próbáltam átélni, mit jelent nem élni. Ebből 
később „hasznom” is lett: amikor a Sosem-
volt Toscana című regényemet megírtam, 
már a hasnyálmirigyrákban elhunyt bá-
tyám tragikusan megélt két hónapja mo-
tivált, azt kellett elképzelnem, mit élhetett 
át, amikor tudatták vele, hogy két hónapja 
maradt az életéből.

Ez az első regényed volt, és gondolom, 
nem hitted volna, hogy 15 kiadást ér meg, 
százezer ember kedvelt olvasmánya lesz, 
és orvostanhallgatók tanulják az ilyen ese-
tekben alkalmazott viselkedésmódot.

Olvasói levelek ezreit őrzöm, megható 
és lélekemelő mondatok sokaságát. Tu-
lajdonképpen tabu témáról írtam, Örkény 
Rózsakiállításához hasonlították. Én bele-
bújtam író főhősöm, Halász Bódog bőrébe, 
többen érezték úgy, hogy „egy kicsit benne 

Bandó és Gvendolin a vers-sarokban
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vagyok én” is. Nos, nagyon benne vagyok: 
Flaubertnek is be kellett ismerni, hasonló-
képp mondom: Bódog én vagyok. És persze 
hagyom, hogy az olvasóim is úgy érezzék: 
Bódog a „hasonmásuk”. 

A Míg meg nem haltak című köteted húsz 
öregápolós történetet dolgozott föl. ebben 
is a majdani „jövőd” sejtetted?

Előbb szüleink ápolója, később gyereke-
ink ápoltja leszünk. Aki hosszú életre vá-
gyik, ezt bele kell kalkulálnia. Főhősöm egy 
öregápoló, de az általa gyűjtött történetek 
más-más ápolókat, és tehetetlenné vé-
nült ápoltakat mutat meg. A szöveg egyedi 
formája hangjátékszerűvé tette a könyvet, 
nincs „mondta Jóska”, és nincs „felelte Mari”, 
a párbeszédek és az átkötő szövegek egy-
máshoz kötődnek, simulékonyan.

Az Arankakor az ’50-es évek egyik kulák-
történetét, a nagycsaládos apa és család-
ja tönkretételét mutatja meg. Történelem 
– magas fokon. Úgy vélem, akár kötelező 
olvasmány is lehetne.

Benne egy CD-vel, ez egy 9 órás hangos-
könyv, én olvastam föl. Főhősöm, Sunyák 
Antal unokájától, Gaál Zoli barátomtól kap-
tam meg nagynénje, Margit néni döbbe-
netes erejű emlékiratait, és ebből született 
meg ez a családregény.

Te vagy a híres ’47-es, gyerekként élted 
meg a Rákosi korszakot. Tíz évvel ’56 után, a 
17-18 éves Bandó olyannak képzelte a 73 éves 
Bandót amilyenné vált? Vagy a 18 éves tudott 
olyanná válni, amilyennek a 73 évest elkép-
zelte? Egyáltalán: volt ilyen elképzelésed?

Csupán azt képzeltem el, hogy élek, vagy-
is kérdeztem magamtól: élek-e még 2000-
ben, 2010-ben, vagy most, 2020-ban. Szeret-
tem volna, persze, de ezért tennem is kellett. 
Ép testben ép lélek – életem vezérfonala, a 
régi görögök „találmánya”, és az én fölfe-
dezésem. Egyszerre gyarapítottam a tudá-
somat és tartottam karban a fizikumomat: 
birkózás, atlétikai dobószámok, középtáv-
futás, ’86-tól 10 maratonit futottam végig, 
úszás, rendszeres futás, súlyzózás, hasizom 
erősítés, gyaloglás, teniszezés, nem hasz-
nálom az „unalom” és a „bulizós szórakozás” 
szavakat, alkoholmentesen élek, sosem do-
hányoztam, a drog eszembe se jutott. Ilyen 
voltam ifjan, s tudtam, ilyen maradok az 
évek múlásával is. Nem megvénülni aka-
rok, csak tisztességesen és egészségesen 
elérni egy olyan kort, amit még ép elmé-
vel tudok megélni. Tudhattam talán, hogy 
korosodva is vizsgálódok majd, mint az épp 
73 éves kora körül kivégzett Szókratész, van 
véleményem a világról, nyitott vagyok min-
den újra, ma is tanulok, és ha van rá „igény”, 
tanítok, átadom a megszerzett tudásomat. 
Fontosnak tartom, hogy még egy ilyen in-
terjú is ezt szolgálja.

Azért is teszem fel ezeket a kérdéseket, 
hogy olvasóink lássák, nem véletlen, hogy 
könyveid milyen témákat érintenek és mi-
lyen szellemiségben íródtak-íródnak. Az 
András könyve – Fordított teremtésben 
szokatlanul egyenesen, de még a vallásos 
emberek számára is szerethetően írsz a hit 
világáról. Hankiss Elemér azt írta az elősza-
vában, hogy ezért a könyvért párszáz éve 
még megégettek volna.

Ki kellett beszélnem, hogyan viszonyu-
lok Istenhez, konkrétan az „én Istenemhez”, 
Jézushoz (követőjének mondom magam), 
valláshoz, a hitvilághoz. Ördögh Szilveszter 
az előszavában ezt írja: „…nem kitalálni akar-
ja saját Istenét, hanem megtalálni, és meg-
találni csak azt lehetséges, ami van, létezik.” 
Izgalmas, nem? Főként, ha azt mondom: 
valóságos értelemben aligha van „Isten”, 
a pápák is csak ezt mondják: „Erősítsétek 
meg istenhiteteket”. Mit is jelent? Higgyétek, 
hogy van, és higgyetek benne, akkor is, ha 
nincs. Azt írta egy olvasóm: „Már tudomá-

Kiserdő
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nyosan is bebizonyították, hogy van Isten.” 
Csupán ezt kérdeztem tőle: akkor mostantól 
kiben hiszel?… Várszegi Asztrik, akinek okos 
mondatai szerepelnek is a könyvemben azt 
mondta, én kútásó típus vagyok, aki nem a 
közös forráshoz jár vízért, hanem maga ás 
le a forrásig. De: a forrás azonos, ami szá-
momra ezt jelenti: minden ember „istent ke-
res”, és minden vallás hívei más-más úton 
jutnak el „Hozzá”, illetve abban az illúzió-
ban élnek, hogy Rá találtak. Ratkó Jóska azt 
mondta: „A hit, ha vak, csak bajt okoz.” Szók-
ratész helyettem is mondta: „Isten jelölte ki a 
helyemet, hogy bölcselkedve, magamat és 
másokat vizsgálgatva éljek.” 

Hatalmas könyvtárad van, író-olvasó em-
ber vagy. Sokat jártál-jársz az országban. 
Hogy látod társadalmunkat, az olvasás, 
olvasottság vagy annak hiánya mennyire 
látszik meg a köznapi életben?

Ezt itthonról is „látom”: olvasni emberi do-
log, csak az állat, aki nem olvas, ha tetszik 
(Márai) „csak az ember olvas”. Próbálom 
védeni a „nem olvasót”: aki agyondolgoz-
za magát, fáradt az olvasásra, belealszik, 
és ha több éven át nem olvas, elfelejti a 
„technikáját”, ki is esik az értelmezés mű-
vészetéből (szövegértés, tananyag!), szel-
lemileg is eltunyul, kimarad az olvasás 
szépséges élményéből, és így lélekben is 
szegényesebb lesz. Persze tudom: mindig 
maradnak könyvmolyok, és ebben a jó 

példa segít. Gvendolin, a tízéves kislányom 
minden helyzetben olvas, még akkor is ol-
vasott, amikor nyáron gyalogoltunk a há-
zunk körül. Ő, ha így és ilyen marad, szép 
jövő előtt áll, és példa lesz majd az ő gyer-
mekei számára is. Van egy végtelenül hu-
moros könyvem: Könyv azoknak, akik utál-
nak olvasni. Ez már kamaszok sokaságát 
vitte el a könyvespolcokhoz. A poéndöm-
ping mellett uszkve 90 írót, költőt, gondol-
kodót mutatok be 1-1 rájuk jellemző derűs 
mondattal. Görbetükröt tartok a könyveket 
elkerülők elé, de közben olvasásra is buzdí-
tom őket. Látod, sosem nyugszom: amikor 
„tréfálok”, akkor is komoly a szándékom: 
adni akarok.

Népművelőként aposztrofálod magad, 
akár építőiparosként, humoristaként, író-
ként vagy költőként említenek. Hogyan le-
het manapság kiművelt emberfőket nevel-
ni? Megszerettetni az irodalmat, költészetet, 
egyáltalán az olvasást? Te ebbe rengeteg 
energiát fektetsz.

Megint csak a példaadás: interjú vagy 
publicisztika, glossza vagy vers, mindegy, 
minden szavammal és mondatommal 
„nevelek”, ahogy szoktam mondani, ami-
kor a gyermekeknek írt verseim kerülnek 
szóba: én csupán lépcső akarok lenni, raj-
tam lépdelve jussanak el a gyerekek klasz-
szikus, fölülmúlhatatlan költőink verseihez. 
Amit szeret az ember, jelesül az irodalmat, 
a magyar nyelvet, arról rajongva, szenve-
délyesen beszél, hogy az is beleszeressen, 
aki előtte még nem élte át a hozzá hasonló 
élményt.

Most, a pandémia közepén, otthon ma-
radva, több idő juthat mindenkinek olva-
sásra vagy kabarék hallgatására. Segíthet 
a bezártságot átvészelni a könyv? Mit ol-
vassunk? Mekkora szükségünk van most a 
humorra, mint túlélési eszközre?

Aki a pandémia előtt is teherként élte 
meg a „bezártságot”, azaz a családi közös-
ség sajátos működését, az végigszenvedi a 
karantén időt. Mi úgy élünk, mintha ez egy 
cég csapatépítő tréningje lenne. Számom-
ra a könyvek, az írók és költők, filozófusok és 
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gondolkodók az elsőszámú és igaz bará-
tok. Itt vannak a szobámban, körülvesznek, 
már a puszta ittlétükkel is szellemi légkört 
adnak, inspirálnak és gyönyörködtetnek, 
jó tudni, hogy bármikor levehetem őket a 
polcról, szóba elegyedhetek velük. Nem túl-
zok: ha a 2021-es évben sem mozdulhatok 
ki a házunkból, akkor sem fogok unatkozni. 
Nyújtogatom a lelki és szellemi csápjaimat 
a barátok felé, fölhívom őket, hogy el ne 
sikkadjon a kapcsolatunk. Sajnos biztos va-
gyok benne: aki a pandémia és a karantén 
előtt nem olvasott, attól, hogy a karantén-
ban összezárják pár jó könyvvel, még nem 
fog rászokni az olvasásra. Az olvasás élet-
forma, létszükséglet, akár a levegő.

Észreveszed akár magadon is, hogy a 
négy fal között, a kerítéseink mögé kény-
szerítve a lelkünk is zárul lassan? Te hogyan 
éled meg a korlátozottabb létet? Korlátoz 
egyáltalán? Esetleg csak fizikailag, és lelki-
leg nem?

Ezt a lelki sorvadást szeretném elkerül-
ni. Kétségtelen, a hosszú bezártság lélek-
romboló is. Egy életfogytiglanos mond-
ta egy börtönbeli dokufilmben, hogy ő, ha 
amnesztiát kapna, se szeretne már kijönni, 
mert a bezártsághoz szocializálódott. Én 
olyat is gondoltam már, hogy a fölös, szó-
szátyárkodó, semmit érő, időrabló dumálá-
sokat így megúszom. Csikós Bandi, egykori 
vásárhelyi festőbarátom mondta egyszer, 
hogy ötfősnél nagyobb társaságba nem 
megy el. Öten még közös témán rágódnak, 
hatan már párosokra bomlanak, szétesik a 
közös elmélkedés, az élvezetes eszmecse-
réből egymást zavaró különdumálgatás 
lesz. 

Milyen trükköket találtál vagy találtatok ki 
családilag arra, hogy a bezártságot köny-
nyebb legyen átvészelni? Van erre egy esz-
köztárad? A mindennapok – azzal a hatal-
mas energiával, amivel fáradhatatlanul 
alkotsz, és millió különböző feladatot viszel 
párhuzamosan –, már nem is kívánnak 
trükköket, hisz van elfoglaltságod bőven?

Nyár eleje óta gyalogolunk a házunk körül, 
egyperces körök, nem egy tóparti séta, se 

víztükör, se hattyúk és vadkacsák, de gon-
dolkodásra és mozgásra alkalmas. Telente 
futógépen nyomom a gombot, nincs kiha-
gyás. Naponta térdelek rá az OTO Chilire, 
egy év alatt 70 ezer húzást jegyeztem föl. 
Ha ez nem lenne, fekvőtámaszoznék, a kéz 
mindig kéznél van, ahogy Peterdi Pali, egy-
kori kedves kollegám mondta: „A láb min-
dig kéznél van.” Ha pedig fizikálisan rend-
ben vagyok, olvasok, írok, festek, lélekben is 
minden oké.

Ahogy említettem, sokat teszel a költészet, 
az irodalom megszerettetéséért, fogyasz-
tásáért. Kiadót alapítottál, meghívásoknak 
tettél eleget, kislányoddal, Gvendolinnal 
vers-sarkot indítottatok a Facebookon.

Ezt is a tavaszi karantén hozta: átírtam a 
Micimackó-dalt, tehát Mackó nem megy el 
Malackához, nem lesi meg mit csinál… Nagy 
sikert hozott, aztán jött a Weöres-Tamkó 
Sirató versek átírásából készült járványos 
csokor, azóta pedig minden péntek este 
posztoljuk az új 5-6 perces vers-sarkot, ezrek 
hétvégi üdítője lett. Rita, a feleségem az öl-

Bandó és Gvendolin



22   CsPM

tözékünket válogatja össze, okostelefonnal 
rögzíti a verselésünket, és ő posztolja, ehhez 
én nem értek. Azt tudom, hogy tanítók és óvó 
nénik „használják”, kész a program, csak le 
kell játszani a gyerekeknek. Ha megengedsz 
ennyi promót, ez az oldalunk címe: Bandó és 
Gvendolin a vers-sarokban.  (klikk  a linkre)

Nemrég indult a teljesen újjávarázsolt hon-
lapod, melyen a ma még elérhető köteteid 
láthatók, és egyelőre online tárlatként több 
mint 130 festményed. Lehet ennél többet 
tenni? Van még a tarsolyodban terv?

Én a nagy terjesztőkre már nem szívesen 
bízom a könyveimet, magad uram… Így de-

dikálva kaphatják meg az olvasóim, és meg 
is írhatják a véleményüket. Január végétől 
újra megjelentetjük azokat a sikerkönyveket, 
melyek már nincsenek raktáron. A táltos-
sá lett és A világjáró kiscsikó, az Egyik kutya, 
másik is, 170 kutyarajzzal és verssel, az Ami a 
bögyünkben van, 140 madárverssel és rajz-
zal, és mivel alig van az András könyvéből, 
muszáj lesz pótolnunk a hiányt. 

Meg sem említetted az Egyedül állok című 
800 oldalas, humorista életmű köteted, me-
lyet 65 évesen zártál. Egy mondatban meg 
tudod fogalmazni a humorista arc poeti-
cád?

Karinthy mondata a hitvallásom: „Hány 
humoreszket kell még megírnom ahhoz, 
hogy megértsétek: nem vagyok humoris-
ta.”

Könyveidet 20 év óta te adod ki. Ehhez is 
van energiád?

A Szamárfül nevet kapott kiadóm is direkt 
emlékeztet a múltra, amikor még tudtuk, 
hogy a füzet és a könyv véletlen visszahajlott 
sarka a szamárfül volt. Előzőleg az Alexand-
ra és a Jelenkor bábáskodott a könyveim ki-
adásán, aztán rájöttem, hogy gyakorlatilag 
mindent én csinálok: írom a verseket és a 
szövegeket, megtervezem a könyveim bo-
rítóját, szerkesztem, gyakran illusztrálom is, 
akkor hát mért bízzam másra, akik csupán 
a nyomdát és a terjesztést intézik. A fest-
ményeimet szerettem volna láttatni, és bár 
nehéz szívvel válnék meg legtöbbjétől, nem 
lenne ellenemre, ha közülük néhány gyűjtők-
höz vagy barátokhoz kerülne. Hogy a festés 
a pályám utolsó próbálkozása lesz-e, nem 
tudom. Kész könyveim is kiadásra várnak: 
Egyoldalúak címmel 25 soros írások, ezer ha-
iku, a Cirkusz című verses gyerekkönyv, a cir-
kuszművészekről, Bodrogi Éva grafikusmű-
vész kész illusztrációival.

Korábban beszélgettünk arról, hogy írás-
ban válaszolod meg a kérdéseim. Akkor 
elmeséltél egy történetet Esterházy Péter-
ről, az ő hozzáállásáról, elkötelezettségéről, 
melyhez hasonló munkál benned is. 

Péter ugyanúgy hasnyálmirigyrák áldo-
zata volt, mit egykor Ernő bátyám. Tudtam, 
hogy menthetetlen, de a lelkét erősítendő 
kézírással leírtam szóról szóra A szív se-
gédigéit, ugyanakkora „könyvbe”, amek-
korában elsőre megjelent, és ugyanoda írt 
szövegekkel. Amíg körmöltem, rá gondoltam, 
s amikor elküldtem neki, kicsit talán lélekben 
segítettem őt. Rövid e-mailjeit mindaddig 
érthetetlennek tartottam, amíg Váncsa Ist-
ván el nem mondta egy interjújában, hogy 
ő az e-mailban írt mondatait is írói mun-
kássága részének tekintette, és inkább csak 
szavakban levelezett. Így vagyok valahogy 
én is: annyiszor javítgattam és írtam már át 
beszélgetések rögzített szövegét, hogy rá-
untam. Kérdezz írásban, válaszolok írásban, 
felelek a mondataimért.

Példaértékű történet. Ez a hozzáállás és 
attitűd, melyet elmeséltél, és amire én a be-

Kanadai ősz

https://www.facebook.com/Band%25C3%25B3-%25C3%25A9s-Gvendolin-a-Vers-sarokban-103818524735009
https://www.facebook.com/Band%25C3%25B3-%25C3%25A9s-Gvendolin-a-Vers-sarokban-103818524735009
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szélgetésünk elején utaltam mindig meg-
nyilvánul a kiállásodban. A kiállásodban a 
gyengébbek, elesettebbek, elnyomottak és 
rászorulók mellett. Nem vagyunk tehetősek, 
egyre több a rászoruló, munkáját vesztett, 
szegény család. Említetted nekem, hogy 
mégis van lehetőség a még rosszabb hely-
zetben lévőkön segíteni. Ti hogyan teszitek 
ezt és milyen példákat láttok szűkebb kör-
nyezetetekben?

Mondok pár példát. A Mosolymanó Egye-
sületet is segítjük, rajtuk keresztül nagycsa-
ládosokat, szegény sorsúakat. Egy korom-
beli barátom lenullázódott, a Kérésemre a 
körömként számontartott mintegy százfős 
„csapat” összedobta a segélycsomagra va-
lót, pénzt és hatalmas élelmiszercsomagot 
küldtünk neki. Másképp is segítünk: Pécsett, 
a Kereskedők Házában van barátunk, Kará-
csony Andrea menyasszonyi ruhaszalonja, 
természetesen őket is megrázta a járvány, 
esküvők maradtak el. Hogy meg tudja tar-
tani a varrónőit, és megőrizhessék az eg-
zisztenciájukat, elkezdtek szájmaszkot varrni. 
Kétszáz forintért kínálják, jó anyagból készül 
és mosható. Ma is kénytelenek ebből létezni, 
profit nincs, de nem mennek tönkre. Vásár-
lójuk és segítőik is vagyunk, Rita bármerre jár, 
maszkkal ajándékozza meg a kedves boltost, 
a kereskedőt, a postást, a csomagos futárt.

Jön a karácsony, szilveszter és egy új év. 
Bízunk benne, hogy jobb év. Bízunk benne, 
hogy kevesebb veszteséget hozó év. Hogy 
látod, mit tanulhattunk ebből az évből és 
eseményeiből, és valójában mit tanultunk 
meg eddig?

Gondolom, ezt mindenki másképp éli, élte 
meg. Másképp az orvosok és nővérek, akik a 
lélegeztető gépek mellett dolgoznak kétszer 
hat órában, beöltözve, megszenvedik ezeket 
a napokat, át sem tudjuk élni, amit ők tesznek. 
Másképp, akik otthon élték meg a fertőzést, 
és meggyógyultak, szintén másféle „élmény” 
részesei. Akik bekerültek a kórházba, nem 
tudjuk, min mentek keresztül, hát még ha 
soha többet ki sem jöttek onnan. Mit éltek át 
a családtagok, a rokonok, amikor elvesztet-
ték szeretteiket? Mit éltek át a magányosan 
élő idősek, a mozgáskorlátozottak, a vakok 

és a magatehetetlenek? Szóval nincs, nem is 
lehetnek „egységes” emlékképeink. Így aztán 
mindenki mást „tanult”, mást élt át és meg 
a járvány idején. Minap nézegettem az ép-
pen 100 éve dühöngő spanyolnátha idején 
készült fotókat. Sokan odavesztek akkor is, és 
valahogy mégis talpra állt az ember, az em-
beriség, és a túlélők lépdeltek tovább, a se-
bek lassan begyógyultak. Ha nincs ez a pan-
démia, az emberiség nagyobb része azt se 
tudná, hogy volt spanyolnátha nevű járvány.

Szeretném kérni, hogy fogalmazz meg ol-
vasóinknak egy üzenetet az ünnepekre és 
az előttünk álló újévre.

A kitűnő költő, Nagy László jut eszembe, aki 
így üzent a 100, vagy 500 év múlva élőknek: 
„…ha lesz emberi arcuk egyáltalán, akkor 
csókoltatom őket…” Nos, abban bízhatunk, 
ugye, hogy emberibb arcunk lesz, hogy egy 
másféle, egészen más világban fogunk 
élni: az öklözés helyett talán visszahozzuk 
a kézfogást, az ölelést, a puszit, de az is le-
het, hogy már ezekhez az érintkezésekhez is 
másképp viszonyulunk. Megmaradhat egy 
aggályos félelem, egy gondolat, hogy ta-
lán még mindig ott lehet bárkiben a vírus. 
A karácsonyt természetesen jó lenne bő-
vebb családi körben, fenyő mellett, kará-
csonyi dalokkal és zenékkel, közös ebéddel 
és ajándékozással ünnepelni, de ha ez nem 
sikerül, senki ne keseregjen túlzottan. Ennél 
fontosabb, hogy még megvagyunk, élünk, 
vírusmentesen, egészségesen. Őrizzük meg 
magunkat, hogy a 2021-es húsvétot és ka-
rácsonyt megszokott, hagyományos ün-
neppé tehessük. Vigyázzunk egymásra és 
magunkra! Türelem, kedves embertársaim!

www.bando.hu
KLIKK A KÉPRE

https://www.bando.hu/
https://www.bando.hu/
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KARBON-LÁBNYOMUK MÉRÉSÉRE 
KERES LAKÓKÖZÖSSÉGEKET

A DAIKIN ÉS A GREENDEPENDENT 
INTÉZET

Háromoldalú együttműködés keretében 
42 fát ültettek el Piliscsaba-Garancstetőn, 
ahol a helyi Érdekvédelmi Egyesület kez-
deményezésére, a Daikin támogatásával 
21 helyi család karbon-lábnyomát számí-
totta ki 2020 tavaszán a GreenDependent 
Intézet. A felmérés eredménye szerint a 
kutatásba bekapcsolódó családok átlagos 
karbon-lábnyoma körülbelül kétszerese a 

fenntartható szintnek. A példaértékű kö-
zösségi kezdeményezés záróprogramján 
került sor a faültetésre, így jelképezve a 
fák karbontudatos életvitelben betöltött 
szerepét.  A Daikin és a GreenDependent 
jövőre is folytatni kívánja magyar lakókö-
zösségek karbon-lábnyomának önkéntes 
mérését – hangzott el az idei projektet záró 
közös faültetésen Piliscsabán.

Az idei év tavaszán 21 család fogott ösz-
sze Piliscsabán, hogy a fenntartható jövő 
érdekében, a GreenDependent Intézettel 
együttműködve kiszámítsák karbon-lábnyo-
mukat. A számítások szerint az egyes csalá-
dok eredményei között jelentős különbség 
mutatkozott. A legalacsonyabb szint évi 1,99 
tonna CO2/fő volt, míg a legmagasabb ér-
ték meghaladta a 7,51 tonna CO2/főt. A vizs-
gálatba bekapcsolódó közel kéttucat család 
átlagos éves karbon-lábnyoma 4,27 ton-
na CO2/fő volt, ami körülbelül kétszerese 
a ma fenntartható szintnek, és még úgy 
is megközelíti a magyar egy főre számított, 
évi 5 tonna körüli átlagot, hogy két összetevő, 
a termékek és közszolgáltatások nem sze-
repelnek a számításban.  A vizsgált háztar-
tások karbon-lábnyomának egyharmadát 
az energiafogyasztás tette ki, ennek meny-
nyiségében kulcsszerepet játszik az ingatla-
nok gyenge energetikai állapota, valamint a 
nem körültekintő energiafelhasználás. A má-
sik legmeghatározóbb tényező a közlekedés, 

amelyet több kategóriára bontva vizsgáltak: 
mindennapi közlekedés, rendszeres egyéb 
utazás és a szabadidőhöz, nyaraláshoz köt-
hető utazás. A harmadik legfontosabb té-
nyező pedig az étkezés, amely a családok 
karbon-lábnyomának körülbelül egyötödé-
ért felelős. 

A projekt elsődleges célja az volt, hogy a 
résztvevő háztartások és a tágabb, piliscsa-
bai lakóközösség tagjai is megismerjék a 
mindennapi életmódjukkal járó karbon-láb-
nyom méretet, a legfontosabb összetevőit, 
hogy a jövőben ennek ismeretében tudato-
san csökkentsék azt, elérve a klímaválság és 
a további környezeti problémák megoldása 
miatt szükséges és fenntartható lábnyom-
méretet.

Ez az együttműködés azért fontos a részt-
vevők és a társadalom számára, mert jelen-
leg nincsenek részletes adatok arról, hogy a 
magyar lakosság karbon-lábnyoma milyen 
összetevőkből áll, és azok a lábnyom mek-
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kora részét képezik. Ahhoz, hogy a lakosság 
tudatosan és sikeresen változtathasson 
életmódján, sokkal jobban meg kell ismerni a 
szokásokat, és ez alapján kell segíteni javas-
latokkal az egyéni vállalásokat.

November 7-én a program zárásaként Ga-
rancstetőn a piliscsabai egyesület tagjai, il-
letve a GreenDependent és a Daikin képvise-
lői 42 fát ültettek el, ebből több vörös tölgyet, 
kislevelű hársfát és galagonyát, illetve azt a 
21 őshonos magyar gyümölcsfát, amit a 
projektben résztvevő családok kaptak a 
részvételért. A rendezvényen a GreenDe-
pendent képviselői szemléltették, hogy lehet 
hatékonyan csökkenteni életmódunkból fa-
kadó karbon-lábnyomot, majd a résztvevő 
családokkal közösen elültették a fákat.

A Piliscsaba-Garancstető Érdekvédelmi 
Egyesület elsődleges célja – az itt élők ér-
dekképviseletén túl – a terület és a közös-
ség fejlesztése. Tagjai már számos olyan ki-
sebb-nagyobb projektet valósítottak meg, 
amely életük, életterük javítására szolgál. 
Szemétszedési akciókat, játszótér-kialakítást 
hajtottak végre, és számos közösségi ren-
dezvényt, összejövetelt is szerveztek. Az egye-
sület, munkájának folytatásaként, a fenn-
tarthatóbb és zöldebb életmódra törekvés 
részeként, szerette volna megismerni a helyi 
családok karbon-lábnyomát.

A GreenDependent Intézet küldetése a 
fenntartható életformák, termelési módsze-
rek és fogyasztási szokások kutatása, kiala-
kítása és terjesztése, az egyik legfontosabb 
célcsoportja pedig a lakosság. Az Intézet már 
eddig is számos nemzetközi projektben vett 
részt, amelyek szinte mindegyikében a ma-

gyar lakosság egy-egy csoportját vonta be: 
energiamegtakarításra, életmódváltásra 
fókuszálva, élő laboron, részvételi konzultáci-
ón, közösségi alapú változáson keresztül. Az 
elmúlt években pedig egyre nagyobb teret 
nyert a saját rendezvényeiken túlmutató kar-
bon-lábnyom-számítás, és az annak ellenté-
telezéséhez kapcsolódó faültetés.

A Daikin elkötelezett híve a fenntartható 
fejlődésnek: egyrészt nagy hangsúlyt fektet 
saját károsanyag-kibocsátásának csökken-
tésére, másrészt az általa kínált környezet-
tudatos épületgépészeti megoldások segítik 
ügyfeleiket az épületek energiafelhasználá-
sának jelentős csökkentésében. Éppen ezért 
a Daikin örömmel támogat szemléletformá-
ló programokat, amelyek környezetünk és 
klímánk védelme érdekében is ráirányítják a 
figyelmet egyéni döntéseink fontosságára.

A GreenDependent és a Daikin büszke a 
megvalósult együttműködésre, de elsősor-
ban a piliscsabai közösségre és az ő munká-
jukra. A közösségre, amelynek tagjai nemcsak 
összetartóak, de előremutatóan tudatosak 
is, törekszenek a fenntartható életmódra, 
mindezzel jó példát mutatva más közössé-
geknek is.

Az idei projekt ugyan lezárult, de az együtt-
működés jövőre folytatódik, a Daikin és a 
GreenDependent Intézet is úgy véli, fontos 
folytatni a projektet, a már meglévő tapasz-
talatokat újabbakkal bővíteni. Éppen ezért 
keresik azokat a lakóközösségeket, amelyek 
szeretnének ebben a felmérésben együtt-
működni, és a karbon-lábnyomuk felméré-
sét követően – az adatok ismeretében – egy 
fenntarthatóbb életformát képviselni, meg-
mutatni a saját közösségük számára, hogyan 
lehet a megfelelő szintre szorítani az emberi 
tevékenység környezetre gyakorolt hatását. 

A projektben való részvételre 2021. január 
végétől lehet majd jelentkezni, a GreenDe-
pendent Intézetnél. 

GreenDependent Intézet:
Vadovics Edina

e-mail: info@greendependent.org
telefon: 20/512 1887

www.intezet.greendependent.org
Fotók: Kiss Péter (D1 Fotóstúdió)
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HOGYAN TELT EGY 
VILÁGUTAZÓ SZÁMÁRA 

A 2020-AS ESZTENDŐ? 

KARÁSZI ALEXANDRA

Orsi, be kell vallanom, hogy a #emlék-
mentés szerintem rendkívül találó, hi-
szen az utazásaink során gyűjtött élmé-
nyeinket, emlékeinket sokszor nagyon jó 
visszaidézni! Hogy jött ez az ötlet, hogy 
megalkosd ezt a közösség kovácsoló és 
nagyon kifejező #-et? 

Kiskoromban mindig írtam naplót, be-
leírtam minden élményem, és emlékem, 
több ilyen füzetet is megtöltöttem. Na-
gyon jó néha elővenni őket, felidézni, hogy 
akkor, ott, abban a pillanatban bizonyos 
élethelyzeteket, eseményeket, hogyan él-
tem meg. Az ember, ahogy idősebb lesz 
egyre inkább azon kapja magát, hogy 
kopnak és megfakulnak az emlékei. Az 
utazásaim során is így volt ez, hogy rend-
ben, ott egy fénykép, meg tudom nézni, 
de már nem emlékeztem a pontos törté-
nésekre, hogy mi is történt? Így, úgy gon-
doltam, hogy a képeimet kiegészítem a 
saját történeteimmel is! Éppen ezért, ezek 
a naplók ma segítenek utazni az időben 
és visszatérhetek általuk az akkori pilla-
natba. 

Én is úgy gondolom, hogy fontos az em-
lékeink megőrzése, viszont esetedben 
ezt valahol missziónak is érzem. Tekint-
hető ez valójában missziónak, vagy van 
más is, amivel az utazás iránti motiváció 
kiegészül? 

Hogy mire számítottam? Hellyel köz-
zel arra, hogy amikor az idei év szóba 
kerül, és kicsit mélyebben kibontjuk, 
akkor azért lesz egy kis közös szomor-
kodás, de ez talán még idén egy inter-
júba is belefér. 

Hogy mit kaptam? Elsöprő pozitivi-
tást, lendületet és kitartást, erőt, ked-
vet és motivációt az utazáshoz! Persze 
a jelenlegi szabályokat betartva. 

Szombati Orsival, a traveladdict.hu 
oldal utazó bloggerével beszélgettünk, 
az idei év kihívásairól, a jövőbeli ter-
vekről, arról, hogy 2020-ban mit csinált 
egy vérbeli utazó, és hogy az eddig át-
élt élmények, és összegyűjtött emlékek 
mennyit segítettek az idén. 

https://traveladdict.hu/
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Teljes mértékben tekinthető missziónak. 
Ami a traveladdict.hu oldal elindításában 
is motivált, azon túl, hogy megoszthatom 
a saját emlékeimet másokkal, az az volt, 
hogy inspiráljam az embereket arra, hogy 
induljanak el, keressék fel az adott helyet. 
Vagy, ha valaki nem tudja megtenni, hogy 
elutazzon, akkor az én történeteim segítse-
nek neki abban, hogy valós és információ 
dús képet kapjon az adott desztinációról. 
Nagyon sokszor kapok olyan visszajelzést, 
hogy valaki járt már az adott helyen, ami-
nek a történetét megírtam, és megköszöni, 
hogy az én történetem által a saját emlé-
keit is visszaidézte. Vagy ha még nem járt 
ott, akkor olyan érzés volt számára, mintha 
ott lett volna. Ezekért a pillanatokért éri meg 
igazán! 

Ha jól tudom az idei évben megszületett 
egy igen komoly döntés: vállalkozó lettél! 
Amihez szeretnék gratulálni! Hogy fogal-
mazódott meg benned ez, hogy ottha-
gyod a főállásod, és vállalkozó leszel, ami-
nek keretein belül természetesen utazol 
és bemutatod a világot nekünk? 

Köszönöm szépen! Igen, ez egy nagyon 
hosszú folyamat eredménye. Két éve, mikor 
megszületett a traveladdict.hu, tulajdon-
képpen a barátaim bátorítására történt 
mindez. Beszámoltam nekik egy két egzo-
tikusabb élményemről, mint például Szu-
dánról, ami nem egy szokványos úti cél. A 
baráti körömben sokan biztattak arra, hogy 
írjam meg a történeteimet, mert nagyon 
inspirálóak és másoknak is tetszene. Miután 
belevágtam azt éreztem, hogy ugyan sok 
időt elvesz a blogolás, viszont alig vártam 
munka után, hogy útibeszámolóm megírá-
sával foglalkozzam. Így, be kellett látnom 
egy idő után, hogy melyik az, amit igazán 
élvezek és szívvel lélekkel csinálok és mi az, 
ami pusztán a megélhetést szolgálja. Félre-
értés ne essék, a szakmámat, a marketinget 
és a kommunikációt a mai napig szeretem, 
de abban, amit ma csinálok sokkal inkább 
ki tudom fejezni magam. Elkezdtem tuda-
tosan is dolgozni azon már munka mellett 
is, hogy ne csak a blogot írjam, hanem ki-
építsek egy megbízható ügyfélkört, ami a 
megélhetésemet tudja majd szolgálni. Bár 

a covid miatt úgy tűnhet, nem volt ideális 
időzítés a váltás, de már régóta tudatosan 
készültem rá, itt volt a helye és ideje, hogy 
kipróbáljam magam szabadúszóként és 
főállású utazóbloggerként is.

Nem mehetünk el amellett a kérdés 
mellett, hogy mit adott számodra 2020? 
Most már nagyon a végén vagyunk, így 
akár visszatekintés jelleggel, hogyan él-
ted meg ezt az évet? 

Bevallom, nagyon nem így terveztem. 
Tervező típus vagyok, így rengeteg rugal-
masságot kívánt ez az év. A legnagyobb 
mérföldkő az volt az idén, hogy vállalkozó 
lettem. A legtöbb, amit ennek az évnek kö-
szönhetek az az, hogy mertem lépni, és el-
kezdtem élni egy olyan életet, amire mindig 
is vágytam. Ez a vírustól teljesen független, 
hiszen egy jól megalapozott és előkészített 
döntés volt. Bíztam annyira magamban, 
hogy felálltam és megléptem azt, amire 
vágytam és nem féltem a kudarctól és az 
esetleges kihívásoktól. Jó érzés kimondani, 
hogy ma már egy főállású utazó blogger és 
újságíró vagyok! 

http://traveladdict.hu/
http://traveladdict.hu/
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Említetted, hogy tervező típus vagy, ami 
az utak során és az életben is jól jön (tudok 
vele azonosulni!). Viszont, hogyan élted 
meg, hogy az idei tervek dugába dőltek, 
és kevés valósult meg abból, amit múlt év 
végén elképzeltél? 

Igen, nagyon sok alkalmazkodást igényelt 
és igényel most is ez az időszak. Hozzáte-
szem, ez nem is gond, ugyanis a vírustól 
függetlenül is szerettem volna elmozdul-
ni jobban a spontaneitás irányába. Végre 
nem vagyok ahhoz kötve, hogy időre haza 
kell érnem, mert másnap munka van, ha-
nem elindulhatok a slow travel irányába, 
jobban átélhetem az adott pillanatot. Azt 
nehéz volt megélni, hogy kicsúszott a ke-
zemből az irányítás, de ma már eljutottam 
oda, hogy persze, megvannak a tervek, le-
gyen szó éves, havi, heti vagy napi tervről, 
de ha az adott elképzelés nem teljesül, ak-
kor sincs semmi probléma. 

Honnan van mindig ihleted, hogy miről 
írj, akár utazó bloggerként akár újságíró-
ként? 

Szerencsés vagyok, mert nagy százalék-
ban én határozom meg a témát. Ihlet pe-
dig nagyon egyszerű, onnan van, hogy ren-
geteget jövök-megyek. Ha most kihúzom a 
fiókot, akkor is minimum tíz olyan történet 
lapul benne, amik arra várnak, hogy megír-
jam őket. Azt szeretem az utazós élmények-
ben, hogy sosem jár le a szavatossági ide-
jük! Bennem ez is az idei év felismerése volt, 
hogy nem kell mindent azonnal megírni. 
Vannak olyan történetek, amiket nehezen 
engedek el, amiket szeretek még sokáig 
csak a magaménak tudni. Onnantól kezdve 
ugyanis, hogy megírok valamit, már nem-
csak az enyém az élmény, hanem „közössé” 
válik. Persze, ennek az ellentéte is megvan, 
amikor azonnal megírnám az élményt, és 
már közzé is tenném, hogy másokat is ins-
piráljak! 

Ez főként olyan esetekben igaz, amikor 
olyan helyekre jutok el, amelyek nem tipikus 
turistás és Insta helyszínek.  Utazó blogger-
ként azt gondolom az is felelősség és fela-
dat, hogy olyan helyeket is megmutassak, 
ami kevésbé ismert. 

Nagyon kíváncsi vagyok, hogy az eddigi 
élményeid közül, melyik volt számodra a 
legjobb hazai és külföldi út, ha csak egyet 
választhatnál és emelhetnél ki? 

Hűha, bevallom, ez egy nagyon nehéz 
kérdés. Külföldiből, ami, ha nagy nehezen 
választanom kell, akkor az Azori-szigetek 
kerülne az első helyre. Természetkedvelő 
ember vagyok, szeretem a turistamentes 
övezeteket, és ott olyan érzésem volt, hogy 
minden bokor, minden vízesés még felfe-
dezésre vár. Ott tényleg egy olyan külön-
leges élményt kaptam, ami a mai napig 
meghatározó. Voltam olyan szigeten, ahol 
összesen 300-an laktak, úgyhogy érintet-
lensége miatt rengeteget kaptam az Azo-
ri-szigetektől. 

Hazai vizeken pedig Bükkszentkereszt a 
kedvenc, már csak amiatt is, mert ott él a 
családom. Ott mindig megnyugszom és ott 
minden a helyére kerül. Mikor kimegyek az 
erdőbe, az a legmegnyugtatóbb érzés. A 
Bükk régiót ettől függetlenül is említeném a 
hazai úticélok sorában, mert gyönyörű.

Ha utazás kapcsán megélt élményekről 
beszélünk, akkor melyiket emelnéd ki el-
sődlegesen és mi az, ami talán nem volt 
annyira pozitív? 



CsPM   29

A legjobb élményeim, egy egészen más 
világhoz köthetőek, ami láthatatlan sok uta-
zó számára. Az egyik legnagyobb örömforrás 
az életben a búvárkodás. Ezen belül is a tavalyi 
évet emelném ki, mikor Norvégiában, az észa-
ki sarkkörön túl, az öt fokos vízben orkákkal 
merültem. Ezzel egy bakancslistás álom vált 
valóra, igazi extrém élmény volt! Olyan he-
lyet, ami nagy csalódást jelentett volna, nem 
tudok kiemelni, már csak amiatt is, mert nem 
történt sehol még olyan rossz dolog velem, 
ami mondjuk az életemre kockázatot jelen-
tett volna. Viszont arra az utazásaim során 
rájöttem, hogy nekem az épített városi kör-
nyezet nem ad annyit és most konkrétan 
Dubajra gondolok. Egy hetet eltöltöttem ott, 
nagyon jó volt, de nem találtam erős kul-
túrát és kötődést a hagyományokhoz. Na-
gyon szeretem az arab kultúrát, többek közt 
arabul is tanultam, viszont Dubajban min-
den a külsőségekről szólt és ezt nem volt jó 
érzés látni. 

A jövőbeli élmények kapcsán, van ba-
kancslistád? Gondolom van, de áruld el 
kérlek mi áll az első helyen a listádon? 

Három olyan hely van, amit kiemelnék és 
ahova szeretnék eljutni. Az egyik Peru, ami-
nek leginkább a kultúrája és a természeti 
környezete vonz. Sajnos annyira változik a 
világunk, sokszor napról napra, hogy arra 
jöttem rá az elmúlt években, hogy ad-
dig kell menni és megnézni a látnivalókat, 
amíg még van mit látni. Vannak olyan he-
lyek, amiket valaki 20 éve még láthatott, 
de ma már nem lehet eredeti valójában 
megtekinteni, például Petra. A követke-
ző hely, ahova szívesen elutaznék az Afri-
ka, azon belül is Uganda, Kenya, Tanzánia, 
Namíbia. Elsősorban az állatvilág és a ter-
mészet miatt, hogy szabadon élő oroszlá-
nokat, zebrákat és sok más állatot lássak. 
A harmadik pedig a Galápagos-szigetek 
lenne, ahol Darwin is kutatta a fajok ere-
detét. Ott, nagyon érdekes, de meg lehet 
figyelni azt, hogy az állatok úgy szociali-
zálódtak, hogy az ember soha nem bán-
totta őket. Ezért nem félnek tőlünk, ezáltal 
egy csodavilágot láthatunk felszín felett és 
alatt egyaránt. Ezek az utak a következő évi 
terveimben szerepelnek. 

Végül de nem utolsó sorban, hogyan lá-
tod 2021-et, mik a terveid a jövő évre? 

Kettős célom van a jövő évet illetően. Az 
egyik, hogy a hazai, magyarországi értéke-
ket láthatóvá tegyem. 

Most már, hogy kétnyelvű a weboldalam, 
a külföldiek számára is be tudom mutatni 
hazánk kincseit, amit már az idei évben el-
kezdtem és ezt jövőre is mindenképp sze-
retném folytatni. 

A másik célom, hogy eljussak olyan kül-
földi országokba, amelyeket a korláto-
zások miatt idén nem tudtam megtenni.  
Ezek közé tartozik Grúzia, Örményország, 
Koszovó, Montenegró és még sok más is. 
Emellett nagyon remélem, hogy jövőre 
újra összejön egy búvárkodás! Akár Egyip-
tomban, akár máshol, de a merülésre na-
gyon vágyom. Nagyon konkrét tervek jövő 
évre egyelőre nincsenek, inkább teret en-
gedek a spontaneitásnak. Ha 2020 vala-
mire megtanított, az az, hogy nem szabad 
foggal, körömmel ragaszkodni az elképze-
léseinkhez, és hogy a jelenből próbáljuk ki-
hozni a maximumot.
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Szupermenek
    a valóságban

“Az élet olyan, mint a zongora:
hogy végül mit hozol ki belőle,
csak attól függ, hogyan JÁTSZOD!”

KOVÁCS BRIGITTA EFI
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A hétköznapi szuperhősökről szóló interjúsorozatom e havi részében Graholy Dá-
viddal beszélgettem, akit fiatal, 25 éves kora ellenére már rengeteg megpróbálta-
tás ért az életben, mégis mindig továbbment. Történetét azért osztja meg velünk, 
hogy általa másoknak erőt adhasson.

Születésemkor stroke-ot (szerk.: agyvér-
zést) kaptam, amiből kifolyólag egy szerke-
zetet, szerk.: shuntöt (söntöt), ültettek be a 
szervezetembe, ami a fejemtől, egészen a 
hasamig nyúlik. Ez arra szolgál, hogy a fe-
lesleges vizet elvezesse az agyamból. Az 
eddigi 11 műtétemből 9 ehhez a szerkezet-
hez köthető. A stroke-hoz kapcsolódóan 
idegrendszeri alapon a bal fülemre süket 
vagyok, és a bal szemem egy szemtekerez-
gés, akaratlan szemmozgás nevű beteg-
séggel érintett.

Mindehhez 18 éves koromban hozzájött a 
chron betegség, és a reflux. Emiatt diétát 
kell tartanom, mert a zsíros ételektől rosszul 
leszek, pl.: hidegrázást kapok. Emlékszem, 
egy meleg nyári napon kabátban aludtam, 
mert nem tudtam eldönteni, hogy fázok, 
vagy melegem van. Azóta nem eszek se 
édességet, se tejet. Speciális diétát tartok.

Születésemkor a szüleim eldobtak. 11-en 
vagyunk testvérek. Valószínűleg a népes 
családdal függ össze, hogy a szülők sorra 
dobták el maguktól a gyerekeket. Én vol-
tam a 9. Az utánam levő két kislány a vér 
szerinti faternál van. A muternak egyikőjük 
nevelésében sincs benne a keze. A két kis-
lánnyal amúgy megismerkedtem. Nagyon 
anyásak. A többiek szanaszét élnek a világ 
minden pontján. 

Életem egyik legnagyobb csalódása, 
amikor 14 évesen találkoztam a muterral, 
akinek csak annyi volt a reakciója, hogy el-
fordult és végig a földet nézte. Ez valahogy 
beleégett a retinámba. Szerintem az nem 
anya, aki eldobja magától a gyerekét. Ebből 
kifolyólag nekem ez a család téma semmit 
nem mond.

Másodjára 20 évesen kerestem fel őket. 
Ekkor már a faterral is találkoztam. Érdekes 
mód ő az, akire ütöttem. Benne éreztem ezt 
a kitartást. Valahogy éreztem benne, mint-
ha ez én lennék. Neki is volt egy stroke-ja. 
Megromlott az egészségi állapota, de be-
csülöm benne, hogy ennek ellenére mégis 
kitart a két gyerek mellett, mindent meg-
tesz értük, hogy meglegyen mindenük.

Nem tartom velük a kapcsolatot. 24 évig 
nem kerestek. Egyedül én voltam az, aki 
hajlandóságot mutatott arra, hogy talál-
kozzunk. A faterral ugyan pozitív volt a ta-
lálkozás, mégis felszínesnek éreztem ezt az 
egészet a részükről.

Megbocsátottam nekik, de csak magam 
miatt. Ettől függetlenül egy örök seb marad 
a szívemben.

Születésemtől 5 éves koromig voltam inté-
zetben. Innen emlékszem az egyik dadusra, 
Ágira. Amikor a mentős sulit elkezdtem, és 
gyakorlatra jártam, a kórházban összefu-
tottam vele. 20 év után találkoztunk. Mind-
ketten elbőgtük magunkat. Ő volt az, aki az 
intézetben babusgatott. Vannak jó emléke-
im ezekből az évekből. Valahogy szerettek 
ott engem, mindig kivételeztek velem.

Ezután nevelőszülőkhöz kerültem. 19 évet 
töltöttem náluk. Ezen idő alatt voltak szép és 
kevésbé szép időszakok. Azóta más utakra 
eveztem.

Amikor beiratkoztam a hittudományi főis-
kola kántor szakára, rájöttem, hogy ez ab-
szolút nem az én világom, így az utolsó hat 
hónapban otthagytam.

Utána jött a mentős suli, ahol az utolsó fél 
évet nem fejeztem be. Ekkor jöttem el a ne-
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velőszülőktől. Hál’ Istennek egy éven belül 
sikerült mindent kialakítanom az életem-
ben. A mentős iskola pedig tapasztalatnak 
jó volt. Jelenleg táppénzen vagyok, de van 
egy munkahelyem, így szerencsére fenn 
tudom magam tartani.

Nehéz fizikai megterheléssel járó munkát 
nem végezhetek a testemben lévő szer-
kezet miatt. A frontot, szintén emiatt, mig-
rénes fejfájással jelzi a fejem. A szemem 
miatt nagy koncentrációt igénylő munkát 
nem vállalhatok, de a jobb szemem helyet-
tesíti a balt is. A bal olyan, mintha nem is 
lenne. Úgy érzem, hogy a bal fülem se be-
folyásol semmiben, mert a jobb kompen-
zálja a balt. Erre volt egy műtéti kísérlet. 3 
hallócsontocskából 2 el van sorvadva. Ez a 
műtét azonban nem sikerült.

A munkahely szempontjából figyelnem 
kell arra, hogy ahol van orvosi alkalmassági 
vizsgálat, oda nem érdemes jelentkeznem. 
Ilyenformán megnehezítették ezek a dol-
gok az életemet, de úgy vagyok vele, hogy 
minden okkal történik. Pozitívan állok hozzá.

Lehet, ez most furán hangzik, de egyszer 
mindennek vége. Más, lehet hogy ezt tra-
gikusan fogja fel, de én úgy élem az élete-
met, hogy “kihozni mindenből a lehető leg-
jobbat”. Egyszer minden nehéz időszaknak 
vége, akármit gördít is elénk az élet.

Első osztályos lehettem az általánosban, 
amikor a második szerkezetet beültették. 

(Szerk.: a növekedés miatt cserélték az el-
sőt.) Emiatt, ill. amikor kopasz voltam, csú-
foltak. De igazából már akkor sem érdekelt 
az emberek véleménye. Ha mindig rájuk 
hallgattam volna, akkor nem haladtam 
volna semerre az életben.

Amikor boldog családokat látok az ut-
cán, akkor belegondolok, milyen lett volna, 
ha másképp alakul az életem. Közelednek 
az ünnepek, amit egyedül töltök. Még sose 

éreztem azt a nevelőszülőknél se, hogy 
családtag lennék. Volt a család, meg vol-
tam én.

Igen, ebből kifolyólag sokszor volt ben-
nem irigység. Manapság csak akkor, ami-
kor egy-két emberre ránézek, és azt gon-
dolom, pont azok nyavalyognak, akik még 
semmit nem tapasztaltak meg az életből, 

http://www.oilbar-cafe.eu/
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mert “anyuci, apuci mindent a fenekük alá 
tett”. Más meg küzd az életben.

Anyagias világot élünk, ahol csak a pénz 
számít. Szokták mondani, hogy aki egész-
séges, annak ezernyi kívánsága van, aki 
meg nem, annak csak egyetlenegy. Gyak-
ran eszembe jut, milyen jó lenne, mennyivel 
másabb lenne az életem betegség nélkül.

Az ismerőseimre, barátaimra számítha-
tok. Azt is megtapasztaltam, hogy ezernyi 
idegen százszor többet ér, mint sokszor egy 
családtag.

Amikor kialakult a chron és a reflux beteg-
ség, akkor azt éreztem, hogy elegem van. 
Nem láttam életcélokat magam előtt, nem 
voltak terveim.

Aztán azt gondoltam, hogy ha már eny-
nyi mindent kibírtam, akkor csak azért is 
mindenből felállok! Azt szoktam mondani, 
hogy “Még a Jóistennek is kétszer kell fel-
támadnia, hogy én megdögöljek ebben a 
világban!” Ez is erőt ad, mert ahogy ezt is-
mételgetem magamban, onnantól kezdve 
megint sokkal pozitívabban állok minden-
hez.

Olyanokkal igyekszem magam körülven-
ni, akik építenek. Nem azt nézem, hogy mit 
mond az ember, hanem hogy ki mondja. 
Akiben látom, hogy azért amilye van, meg-
küzdött az életben, letett valamit az asz-
talra, arra felnézek, és hasznosítom ma-
gamnak belőle azt, ami előnyömre válik. 
Nagyra értékelem azokat az embereket, 
akik bejártak egy bizonyos életutat. Ők mo-
tiválnak. Szeretek különféle, akár ismeretlen 
emberekkel is beszélgetni, tapasztalatokat 
gyűjteni, mert általuk én is fejlődök. Tudom, 
hogy van, aki tőlem sokkal nehezebb hely-
zetben él. Ilyenkor összeteszem a két kezem.

Ha lenne még egy műtét, azt már nem 
biztos, hogy bevállalnám, mert az eddigiek 
nagyon megviseltek mind lelkileg, mind fizi-
kailag. Most a legutóbbi alkalommal, szep-
temberben egy hónapig tartott a műtét és 
a vizsgálatok. Hirtelen nagyon rosszul let-
tem. Kiderült, hogy azért, mert a szerkezet 
hasi szára tönkrement a testemben. Most 
egy nagyobb térfogatú szerkezetet raktak 
be, és ha nem növök, akkor már nem kell 
többször cserélni. Az azért rengeteg erőt 
ad, hogy a nehezén már túl vagyok.

Sokszor gondolkodom, mivel csalhatnék 
mosolyt az emberek arcára. A Facebook 
oldalamat is ezért működtetem. Gyakran 
olyan videókat osztok meg, amitől az em-
ber az agyát eldobja, de tudom, hogy soka-
kat megnevettet.

Azt gondolom, nem azért jöttünk a világ-
ra, hogy csak a számlákat fizessük, hanem 
azért, hogy éljünk, szeressünk, foglalkozzunk 
egymással. Az élet értelme mindenkinek 
mást jelent. Van aki a bulizásban találja 

meg, más a karrierépítésben. Én igyekszem 
úgy élni az életemet, ahogy én szeretném. 
Pl. főzök magamnak valami finomat.

Azok az apró dolgok, amiket egymásért 
teszünk, és jó érzéssel tölt el minket, szá-
momra sokkal többet jelentenek, mint a vi-
lág összes kincse. Az is erőt ad, ha másokat 
mosolyogni látok. Ha meghalunk, egyedül 
azt visszük tovább, ami a szívünkben van.

Sokszor feltettem a kérdést, hogy hol van 
Isten, amikor az embernek baja van. Ha a 
világban körülnézünk, láthatjuk azokat, akik 
az utcán élnek, akik betegek, stb. Ilyenkor 
hol van? De legbelül érzem, hogy van. Biztos 
vagyok benne, hogy a második erőt azt ő 
adja odafent. Ugyanis van egy lelkierő, amit 
saját  magamnak köszönhetek, de van egy 
fenti sugallat is, ami “rátesz egy lapáttal”: 
“Csináld végig! Ha már eddig kibírtad, ak-
kor tovább is mész!” Legbelül sokszor úgy 
érzem, valahogy Isten is segít, terelget.

Az az életút, amit eddig bejártam, lelkileg 
megerősített. Lényegtelen dolgokkal már 
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nem foglalkozom. A jellememet, azt hogy 
milyen vagyok, mind ennek köszönhetem. 
Ki kell hozni mindenből a legjobbat, még a 
legnagyobb rosszból is.

8 évesen Rihanna Unfaithful című számát 
hallás után zongorán visszajátszottam és 

akkor azt éreztem, hogy a zenei pálya az, 
ami kézenfekvő lesz számomra.

Mindig is hallás után tanultam meg a ze-
nedarabokat, ebben sem befolyásolt az, 
hogy a bal fülemre teljesen süket vagyok. 
Bekapcsoltam a YouTube-ot, és elkezdtem 
a zenéket visszajátszani. Rövid időn belül 
sok számot megtanultam. 6 évig jártam 
zeneiskolába, ahol klasszikus zenét tanul-
tam. Chopin volt a kedvencem. Ami tet-
szett, azt megtanultam, de ami nem, abba 
még időt, meg energiát se fektettem. Mos-
tanában hobbi szinten zongorázom és 
rapszövegeket írok. Gondoltam már arra, 
hogy komolyabbra fűzzem ezt a dolgot, 
mert látok benne fantáziát. Az életből me-
rítem az adott témát, amiről szöveget írok, 
és ahhoz választok egy hozzá illő alap ze-
nét. Már fel is vettem a kapcsolatot olyan 
emberekkel, akik ezzel foglalkoznak, csak 
még nem érzem magam késznek arra, 
hogy belevágjak.

Korábban, 2013. januárjától YouTube-oz-
tam. Úgy 200 videót töltöttem fel. Aztán 
abbahagytam. Megszűnt a YouTube csa-

tornám, mert nem láttam értelmét, amit 
most már bánok. Az első videóm Pitbull 
Hey baby című száma volt. Amikor vissza-
hallgattam saját magam, még a hideg is 
kirázott. Jajj, imádok zongorázni! Ezt soha 
nem adnám fel!

Szeretném továbbfűzni a zenei vonalat. 
Videoklipeket készíteni, dalszövegeket írni 
és mindezt ismét YouTube-on megmutatni, 
hogy ne csak hobbi szinten csináljam, ha-
nem legyen valami látszata. Korábban volt 
saját zongorám, szintetizátorom is.

Általános iskolában 7 évig gyermekszí-
nészként is dolgoztam. Többek között a Va-
lahol Európában című darabban is fellép-
tem. 13 és 14 évesen részt vettem egy-egy 
nemzetközi tehetségkutató zongoraver-
senyen Romániában, Bukarestben, ahol 
Chopint játszottam, és mind a kétszer első 
helyezést értem el. Ezen kívül 2017-ben sze-
repeltem a Varázscsepp Tehetségkutató 
Versenyen, amelyen állami gondozott gye-
rekek indulhattak. Itt könnyűzenei kategóri-
ában zongoráztam, énekeltem, és különdí-
jas lettem. Szép emlékek. Szívesen gondolok 
vissza rájuk. A gimiben már nem volt erre 
időm, mert el kellett kezdeni tanulni.

A zongora mindig a szívem csücske ma-
rad, örök szerelem. Pesten, ha meglátok 
valahol egy zongorát, nem bírom megállni, 
hogy ne kezdjek el játszani rajta. Olyankor 
megállnak az emberek, és elkezdik hall-
gatni.

Mondják, hogy az élet olyan, mint a zon-
gora: hogy végül mit hozol ki belőle, csak 
attol függ, hogyan JÁTSZOD! Nagy igazság-
tartalma van ennek.

Nálam mindig az a mérvadó, hogy mi-
lyen a zene hangulata. Legyen vidám, pör-
gős, vagy érzelmekkel, mondanivalóval teli! 
Fontos, hogy tudjak vele azonosulni, és így 
könnyebben meg is tudom tanulni. Szere-
tem Pitbullt, de Christina Aguilerát, Aviciit is.

Bízom benne, hogy ez a cikk nagyon sok 
emberhez eljut, és tudnak majd belőle erőt 
meríteni.

Ha lehetne egy kívánságom, az biztos 
az lenne, hogy aki majd ezeket a sorokat 
olvassa, az legyen boldog egy életen át!
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Tartásdíj III.
– Kiskorú és nagykorú 

gyermek tartása

DR. NÉMETH NOÉMI

Előző cikkeimben körüljártam a rokon-
tartás, valamint a kiskorú gyermek tar-
tásának általános szabályait. Azonban 
nem esett még szó (csak érintőlegesen) 
a kis és nagykorú gyermek tartásával 
kapcsolatos szabályok közötti eltérések-
ről, valamint egyes gyakorlati, célszerű-
ségi kérdésekről. Így cikkemben, most 
ezen kérdéseket veszem górcső alá.

Amint azt korábban kiemeltem, a kiskorú 
gyerek tartása minden más igénnyel, köve-
teléssel szemben prioritást élvez, s a köte-
lezett teljesítőképessége sem előfeltétele a 
gyermektartás megállapításának.

Ezzel szemben szűkebb körben alkalma-
zandó – s nagyobb részben a rokontartás ál-
talános szabályai szerint vehető tekintetbe a 
már nagykorú – de még nappali tagozatos 
tanulmányokat folytató – gyermek tartása. 
A polgári törvénykönyv családjogi könyve 
különbséget tesz a gyermekek között, ami-
kor kiemeli, hogy a tartásra való jogosultság 
sorrendjében a kiskorú gyermek a nagykorú 
gyermeket egyértelműen megelőzi, tehát 
amennyiben egy tartásra kötelezett szülő-
nek két gyermeke van, első sorban mindig a 
kiskorú tartására kell gondot fordítania, s őt 
követi a sorban a nagykorú gyermek.

Amint az a jogszabályban használt meg-
fogalmazásból kitűnik, nagykorúságot elérő 
gyermek esetén akkor fizetendő tartásdíj, ha 
a gyermek (aki bár jogilag már felnőtt) még 
nappali tagozatos tanulmányokat foly-
tat. S ilyen módon még nem vállalhat olyan 
munkát, melyből származó jövedelme fe-
dezné létfenntartását, tehát még nem (vagy 
nem teljeskörűen) képes ellátni önmagát.

Hogy jogi rovatunk a jövőben még 
teljesebben ki tudja szolgálni olva-
sóink érdeklődését, az alábbi lehe-
tőséget szeretnénk felkínálni Tisztelt 
Olvasó!

Kérjük írja meg szerkesztőségünk-
nek jogi problémáját, ügyét, érdek-
lődésre számot tartó érdekes, szo-
katlan orvoslásra váró gondját. Írja 
meg a probléma történetét és a ki-
alakult helyzetet. Az érdeklődésre 
számot tartó eseteket jogi szakér-
tőnkkel feldolgozzuk a következő 
cikkekben.

Felhívjuk a figyelmet továbbá, 
hogy az itt feldolgozott ügyek nem 
minősülnek ügyvédi tanácsadás-
nak, viszont a nagyközönség szá-
mára szolgálhatnak információkkal, 
tanulságokkal.

Leveleiket a:
csakpozitivanmagazin@gmail.com
e-mail címre várjuk, és a honla-

punkon feltüntetett adatkezelési 
szabályzat szerint kezeljük.
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Fontos tehát kiemelni, hogy amennyiben 
a gyermek – tanulmányai mellett – már ön-
állóan képes ellátni magát, szülei, vagy más 
rokonai nem kötelezhetőek a tartásra.

A polgári perrendtartás ugyanakkor kü-
lönbséget tesz a nagykorúságát elért, de 20. 
életévét még be nem töltött - középiskolai 
tanulmányokat folytató – gyermek, valamint 
a 20 évesnél már idősebb gyermek között 
annyiban, hogy előbbi gyermekekre még a 
kiskorú gyermekre vonatkozó szabályokat 
rendeli alkalmazni.

Felmerülhet a kérdés, hogy mi tartozik a 
„tanulmányok” körébe. A jogszabály tanul-
mánynak minősíti az életpályára előkészítő 
szakképzettség megszerzéséhez szükséges 
képzést vagy tanfolyamot, valamint a felső-
fokú végzettségi szintet biztosító képzésben 
aló részvételt. Egyszerűbben fogalmazva ide 
tartoznak a főiskolai, egyetemi tanulmányok, 
de akár egy OKJ képzés is, mely szakmát ad-
hat a gyermek kezébe ahhoz, hogy a továb-
biakban már önállóan is munkát végezhes-
sen, s elláthassa saját magát.

Fontos, hogy a tanulmányokat folyamato-
san kell végeznie a gyermeknek, saját elhatá-
rozásból történő halasztás időtartama alatt 
a szülő nem kötelezhető tartásdíj fizetésére, 
hiszen ilyen esetben felnőtt korú gyermeke 
már vállalhat akár főállású munkát is.

A tartásdíj mértékének meghatározásá-
nál – a rokontartáshoz hasonlatosan – a to-
vábbtanuló gyermek indokolt szükségletei, 
saját jövedelme, vagyoni helyzete, a számá-
ra jogszabály által biztosított kedvezmények, 

támogatások és a szülők teherbíró képessé-
ge kerül figyelembevételre.

A tartás módja – ez esetben is, mint azt ko-
rábban láthattuk – elsősorban a pénzbe-
li teljesítés, időtartama (mint a rokontar-
tás, vagy kiskorú gyermek tartása esetén) 
itt sem előre behatárolt, azonban a tartásra 
való jogosultság automatikusan megszű-
nik amint a gyermek első képesítését meg-
szerzi bármely, korábban említett, képzés-
ben, vagy betölti a 25. életévét.

Kiemelendő tehát, hogy nem kötelezhető a 
szülő nagykorú gyermeke tartására, hogy 
pl. a gyermek – egymást követően – több 
végzettséget is meg kíván szerezni. Termé-
szetesen senki nincs akadályozva tudásának 
szélesítésében, képzettségének kiterjeszté-
sében, a jogszabály azonban a szülők tel-
jesítőképességét, s egyéb kötelezettségeit 
is figyelembe véve úgy rendelkezik, hogy az 
első olyan képesítés megszerzése, mely al-
kalmassá teszi a gyermeket az önellátásra, 
megszünteti a szülő tartási kötelezettségét. 
(Nem befolyásolja ezt az a tény sem, hogy 
a gyermek pl. olyan szakképesítést szerzett 
magának melyre éppen nincs kereslet a 
munkaerőpiacon.)

A legfontosabb különbség a kiskorú és már 
nagykorú gyermek tartása között az, hogy 
míg előbbi esetben a rászorultságot a tör-
vény alapvető vélelemként kezeli, s a szü-
lőnek nincs lehetősége semmilyen alapon 
vitatni a tartásra való jogosultságot - s ez a 
fajta tartás a szülő saját tartását is megelő-
zi -, addig nagykorú gyermek esetén a jog-
szabály több olyan okot is nevesít, melyek 
megvalósulása esetén a szülő tartási köte-
lezettsége nem áll fenn.

Kizáró oknak minősül tartás szempontjából, 
ha a nagykorú gyermek a tartásra érdemte-
len, ha tanulmányi és vizsgakötelezettségé-
nek rendszeresen, önhibájából nem tesz ele-
get; vagy ha ezáltal a szülő saját szükséges 
tartását vagy kiskorú gyermekének tartását 
veszélyeztetné.

Az érdemtelenség esetét - korábbi rokon-
tartást elemző cikkemben már taglaltam – 
említést érdemel azonban, hogy nagykorú 
gyermek esetén a jogszabály szerint érdem-
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telen a tartásra a gyermek akkor is, ha a tar-
tásra kötelezett szülővel kellő indok nélkül 
nem tart kapcsolatot.

Ez a fajta érdemtelenségi ok talán a leggya-
koribb, hiszen a szülők egymástól való eltávo-
lodása, új családszerkezetek kialakulása, a 
szülők esetlegesen megvalósított elidegení-
tő, ellennevelő magatartása gyakran vezet 

oda, hogy a gyermek a vele nem együtt élő 
szülővel egyre ritkábban tart kapcsolatot, s 
néha a kapcsolat akár teljesen megszűnhet.

Természetesen – amennyiben bíróság elé 
kerül a kérdés – részletes vizsgálatnak (bi-
zonyítási eljárásnak) kell kiderítenie, hogy az 
elidegenedésre, kapcsolat megszakadására 
kinek a hibájából kerülhetett sor, kinek milyen 
mértékben felróható a sajnálatos eredmény.

Gyakorlati kérdések tekintetében, mint az 
korábbi cikkeimből már kiderült, a tartás 
módjának és összegének vonatkozásában a 
feleknek – nagykorú továbbtanuló gyermek 
esetén is – lehetősége van megállapodni 
egymással, s ezen megállapodást – ameny-
nyiben a jogszabálynak megfelelő – a bíró-
ság minden további vizsgálat nélkül jóvá-
hagyja. Megállapodás hiányában azonban a 
bíróság – részletes bizonyítási eljárás alap-
ján – ítélettel dönt.

Gyakorlati szempontból fontos kérdés a 
tartás érvényesíthetőségének visszame-
nőleges érvényesíthetősége, melyre a jog-
szabály valamennyi tartási forma esetén 
6 hónapos limitet jelöl meg. Amennyiben 
tehát a tartásra jogosult (vagy képviselő-
je) élni kíván jogával, azt hat hónapra visz-
szamenőleg teheti meg, kivéve, ha az érvé-
nyesítésen – önhibáján kívül – akadályozva 

volt. Az önhiba hiánya esetén hosszabb visz-
szamenőleges időszak is megállapítható, ez 
azonban egyrészt bizonyítandó a bíróság 
előtt, másrészt ezen időtartam nem halad-
hatja meg a 3 évet.

A kiskorú gyermekek tartására visszatérve 
szintén fontos kiemelni, hogy a gyermeket 
természetben gondozó szülő számára lehe-
tőség van arra, hogy – a hosszas bizonyítá-
si eljárás közben is (illetve azt megelőzően) 
– kérje a bíróság ideiglenes intézkedését a 
gyermektartásdíj vonatkozásában, ameny-
nyiben enélkül a gyermek ellátása veszélybe 
kerülne, s amennyiben a bíróság azt megál-
lapítja, a tartásdíj előzetesen (tehát a per jog-
erős lezárása előtt is) végrehajthatóvá válik.

A téma lezárásaként mindenképpen em-
lítést érdemel a megállapodás, vagy bírói 
ítélet alapján már jogerősen követelhető 
tartásdíj végrehajtása, melyre abban az 
esetben van szükség, ha a kötelezett nem 
teljesíti a bírósági határozat szerinti tartást a 
jogosult számára.

A végrehajtást a bírósági végrehajtók vég-
zik, s az eljárás a határozatot hozó bíróság-
ra benyújtható nyomtatvány alapján indul 
meg. A bíróság az, aki a nyomtatványt, s a 
benne lévő adatokat továbbítja az illetékes 
végrehajtó számára, aki ennek alapján indít-
ja meg az eljárást.
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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.

https://www.csak-pozitivan-magazin.hu/mediaajanlat/
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Hogyan lehet környezetbarát
a karácsony?

Korábbi cikkeinkben rengeteg tippet adtunk ahhoz, hogyan kivitelezhető egy élhető 
és fenntartható életstílus. Hogyan kell kevesebb műanyaghulladékot termelni, és ho-
gyan érdemes az irodát vagy saját otthonunkat tisztítani. Bebizonyítottuk, hogy igenis 
egy kis odafigyeléssel, és konzekvenciával ez nem lehetetlen, mégis rengeteget segít. 

Az ünnepek közeledtével hajlamosak va-
gyunk engedni a fókuszon, másra terelőd-
nek a gondolatok az éves hajtás után, és 
nem feltétlen a fenntartható és környezet-
barát megoldásokat részesítjük előnyben. 
Viszont ezen is egy kis tudatossággal vál-
toztathatunk, hogy a karácsony is felesle-
ges hulladék termeléstől mentes legyen. 

Hiszünk abban, hogy a karácsony is lehet 
környezetbarát és gazdaságos is egyben, 
ez az alábbi cikkünkben olvasható tippek 
segítségével Neked is sikerülni fog! 

Ajándékok és a csomagolásuk

Valószínűleg az ünnepek alatt is kellő fi-
gyelmet fogsz fordítani a környezetvé-
delemre, ha ez amúgy is a mindennapi 
rutinod része. A csomagolás gondos meg-
választásával, legyen szó vásárolt vagy 
saját kezűleg készített ajándékról, sokat 
tehetsz a környezet védelméért. 

Bizonyára te is tudod, hogy az egyszer 
használható masnikból, csomagolópapí-
rokból, díszdobozokból temérdek mennyi-
ségű szemét keletkezik. De, ha már minden-
képp csomagolópapírt kell használj, akkor 
gondoskodj róla, hogy a család szelektíven 
gyűjtse a szemetet karácsonykor is! 

Használhatsz újrahasznosított papírt 
vagy akár textíliákat, de egy sálba csoma-
golás is opció, ami akár maga is az ajándék 

részét képezheti. Mindig az egyszerűség 
legyen szem előtt. Ha valamit papírzacs-
kóban adsz át, akkor azt külön még becso-
magolni teljesen felesleges. 

Égősorok és a díszítés

A saját készítésű ajándékoknak, tárgyak-
nak mindig is jóval nagyobb volt az esz-
mei értéke, mint megvásárolt társaiknak. 
Amellett, hogy szívmelengetőek, a készí-
tésével járó élmény remek kikapcsolódás 

KARÁSZI ALEXANDRA
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a mókuskerékből. Éppen ezért, ha időd en-
gedni, semmiképp ne vásárolj, hanem al-
koss saját kezűleg karácsonyfadíszeket! 

Nincs szükség arra, hogy minden évben 
újakat vásárolj, természetes anyagokból, 
vagy akár mézeskalácsból, só-liszt gyur-
mából remek díszek készíthetők. 

Beleértve a ház külső díszítését is és a 
belső terek dekorálását, az ünnepi fények 
kiválasztásánál törekedj arra, hogy ener-
giatakarékos égősorokat vásárolj. 

Pénztárcabarát karácsonyi dekorációs 
ötletek

Természetesen sem az ajándékok, sem a 
karácsonyi díszek nem olcsók, éppen ezért, 
összegyűjtöttünk néhány tippet, hogyan 
lehet mégis pénztárcakímélő módon kivi-
telezni a dekorációt. 

Adományboltok

Fedezz fel egy adományboltot, járd körbe 
és keress olyan apróságokat, melyek dísz-
ként szolgálhatnak otthonodban. Régi te-
áscsészékből készülhet remek gyertyatar-
tó, a tálakat pedig lefestheted és ünnepi 
mintákkal díszítheted. 

Égősorok

Néhány fényfűzér és az ünnepi hangulat 
garantált. Tekerj fel pár égősort egy gir-
landra, vagy lógasd körbe őket a szekré-
nyeden, akár tedd bele egy-egy befőttesü-
vegbe és élvezd a fényáradatot. 

A természet díszei

Használd ki a természet adta kincse-
ket! Gyűjts össze fenyőtobozokat, levele-
ket, gallyakat, csipkebogyót. Fújd le őket 
arannyal vagy ezüsttel, vagy bármilyen 
kedvedre való színnel, majd akaszd fel őket 
otthonod különböző pontjain. 

Ehető dekoráció

Az egyik legtündéribb dolog karácsony-
kor a mézeskalácsházikó. De készíthetsz 
ínycsiklandó bonbonokat is, a lényeg, hogy 
az ehető díszek elkészítése szerepeljen a 
karácsonyi terveid között. A karácsonyfa is 
remekül díszíthető mézeskalács figurákkal. 

Saját készítésű gömbdíszek

Vásárolj egy csomag átlátszó színű göm-
böt, és töltsd meg őket kedvedre csillám-
porral, gyöngyökkel vagy akár fest be őket 
szintén saját magad által elkészített sab-
lonok alapján. A legjobb bennük az, hogy 
sosem mennek ki a divatból és évről évre 
díszíthetik a karácsonyfát! 

Ne felejtsd el, hogy az egészen apró dol-
gok képesek a legnagyobb csodákra! Az 
ünnepi hangulatot néhány szalaggal vagy 
masnival is megalapozhatod az otthonod-
ban. Hidd el, ha már csak Te, a családod és 
baráti köröd odafigyeltek a környezetba-
rát megoldások alkalmazására, már az is 
rengeteget számít! 

Áldott békés ünnepeket! 
A First Clean támogatásával

https://firstclean.hu/

https://firstclean.hu/
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aaBár ez az év nem úgy alakult, ahogy azt egy évvel ezelőtt elterveztük vagy éppen 
gondoltuk, hogy alakulni fog, de ez nem jelenti azt, hogy nem zárhatjuk le egy szere-
tetteljes, békés karácsonnyal. Az ünnepek már a nyakunkon vannak, ennek ellenére 
mégsem érzem a karácsony szellemét, így arra gondoltam összeszedek pár ötletet, 
amik megalapozzák az ünnepi hangulatot. 

Először is, amitől mindig jobb kedvünk lesz, 
az a zene. Szóval nincs más dolgunk, mint 
elindítani egy lejátszási listát és pár dal 
után egyből átszellemülünk. 

Segítségképpen összegyűjtöttem a sze-
mélyes kedvenceimet, amiket sosem unok 
meg: 

● Wham: Last Christmas
● Mariah Carey: All I want for Christmas is 
   you
● Michel Bublé: White Christmas
● Michael Bublé: It’s beginning to look a lot 
    like Christmas
● Sia: Everyday is Christmas
● Sia: Snowman
● Feliz Navidad
● Zséda: A Szürke Patás
● TNT: Fehér karácsony
● Csondor Kata: Add tovább

Természetesen a jó öreg klasszikusok is 
rajta vannak a listán, nélkülük nem lenne 
karácsony a karácsony, hiszen Kevin nélkül 
sem az igazi. 

Másodszor egy jó kis családi program a 
közös filmnézés a meleg szobában. Ugyan-

úgy, mint a dalok esetében, filmekből is 
a lehetőségek tárháza áll előttünk, mit is 
nézzünk, viszont a Reszkessetek betörők, A 
Grincs vagy az Igazából szerelem helyett 
három idei kedvencemet ajánlanám: 

Az egész család számára tökéletes és ga-
rantáltan elvarázsol mindenkit, a két részes 
Karácsonyi krónikák című film, amiben két 

testvérpár egy véletlen baleset folytán be-
tekintést nyer a Mikulás világába, és csodás 
kalandban lesz részük.  

A romantikus filmek közül a tavalyi évben 
debütált Múlt Karácsony című film az, amit 
egyszer mindenkinek látnia kell. A film fősze-
replője Emilia Clarke a Trónok harcából is-
merős lehet, a főcímdal pedig a jól ismert 

BALLA ANITA

Hozd ki a legtöbbet 
az idei karácsonyból
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George Michael szám. A történet egy hitét 
vesztett, rengeteg rossz döntést hozó lány-
ról szól, aki egy karácsonyi ajándékboltban 
dolgozik manóként, amíg egy napon egy 
titokzatos idegennek köszönhetően újra el-
kezd hinni saját magában. Figyelem papír-
zsebkendő mindenképpen legyen kéznél!

Ha pedig egy igazán jó vígjátékot szeret-
nénk nézni és nevetni másfél órán keresztül 
akkor az Alkalmi Randevú című film a tö-

kéletes választás. A sztori két szingliről szól, 
akik utálják, hogy folyton egyedül töltik az 
ünnepeket és emiatt el kell viselniük az ítél-
kező pillantásokat, ezért alkut kötnek, hogy 
ezeken az alkalmakon egymás kísérői lesz-
nek. Személy szerint én rég láttam ilyen szó-
rakoztató karácsonyi filmet, mindenkinek 
csak ajánlani tudom.

Tél van, azonban hó idáig még nem esett, 
de azért ilyenkor nincs is jobb, mint bekuc-
kózni a melegre a kályha vagy a kandalló 
mellé és belemerülni egy könyvbe, miköz-
ben fahéjas illatgyertya ég. Olvasás közben 
kikapcsol az agyunk, megfeledkezhetünk a 
hétköznapi problémáinkról, és beleképzel-
hetjük főhősünk életébe magunkat. Nem 
feltétlen kell karácsonyi témájú könyvnek 
lennie, bármilyen műfaj lehet, a lényeg, 
hogy élvezzük. 

A családdal töltött idő nagyon fontos, 
nemcsak ilyenkor, hanem egész évben, de 
most talán egy kicsit több időnk van akár 
közös társasjátékozásra vagy kártyázásra, 
ami összekovácsolja a családtagokat és 
minőségi időt tölthetünk együtt. 

Ezen felül a közös mézeskalács sütés vagy 
karácsonyfa díszítés is egy remek lehető-
ség, hogy megjöjjön a kedvünk a karácso-
nyozáshoz. 

Az idei év során sok mindent megtapasz-
talhattunk és még több mindenhez kellet 
alkalmazkodnunk. Így volt lehetőségünk 
átértékelni jó pár dolgot az életünkben. 
Megtanulhattuk, hogy mennyire kulcsfon-
tosságú szerepet tölt be a hétköznapjaink-
ban már csak az a tudat is, hogy bármikor, 
bárhova elmehetünk a barátokkal. Olyan 
dolgokat tanultunk meg értékelni, amik az-
előtt mindennaposak voltak az életünkben 
és eszünkbe se jutott, hogy milyen lehet az 
életünk nélkülük. Éppen ezért az idei kará-
csony az ajándékok és stressz helyett szól-
jon az egymással és együtt töltött időről, a 
szeretetről, használjunk ki minden adódó 
alkalmat, amit a szeretteinkkel tölthetünk. 
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https://undergroundbolt.hu/termek/
egy-csesze-napfeny-ekonyv/

https://tevagyabrand.hu/
https://undergroundbolt.hu/termek/egy-csesze-napfeny-ekonyv/
https://undergroundbolt.hu/termek/egy-csesze-napfeny-ekonyv/
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BLOGI

Amióta az eszemet tudom, nagyjából mindig mindent másképp csináltam, mint a 
’normális’ emberek.

Miért lenne hát kicsit is meglepő, hogy a karácsonyaim is pontosan ennek megfele-
lően alakultak az évek során…?

Így bár ritkán szoktam ezt a kifejezést használni, ezúttal mégis kicsit úgy éreztem: 
bajban vagyok, mikor az ünnepi számba készülő cikk megfogalmazásának ültem neki.

Most először éreztem feladatnak azt, hogy 
írnom ’kell’… Sőt bevallom őszintén legszí-
vesebben kimentettem volna magamat 
valami mondvacsinált indokkal kedves 
főszerkesztőnknél, csak ezt most megúsz-
hassam… Nem vagyok rá büszke, de tény, 
hogy átsuhant rajtam a gondolat.

Persze én sem gondoltam ezt igazán ko-
molyan, tehát a következő pillanatban már 
fel is tettem magamnak a kérdést: vajon 
mennyire lennék hiteles (legfőképp saját 
magam előtt!), amennyiben megfutamo-
dom egy ilyen kihívás elől? Ami egyébként 
minden bizonnyal tartogat számomra fej-
lődési lehetőséget is, különben miért talált 
volna rám?

Úgy döntöttem tehát, hogy akkor jó szo-
kásomhoz híven, megnézem, hogy tud 
másképp festeni számomra az, amivel 
kapcsolatban mindeddig alig akad bármi-
féle felidézhető kellemes emlékem.

Milyen érzés lenne, ha idén végre először 
másképp karácsonyozhatnék, mint eddig 
valaha?

Hisz alapvetően minden adott hozzá. A 
’régi világból’ jóformán semmi nem ma-

radt, leszámítva kedves kis műfenyőmet, 
mely Szüleim ajándékaként kísér engem 
hosszú évek óta, bármerre ér is éppen az 
ünnep határon innen vagy túl.

Úgy döntöttem tehát, idén rendhagyó 
módon díszítek fel magamnak egy, a szí-
vemben elhelyezett fenyőfát. Összegyűjtve 
hozzá mindazokat a számomra Kedveseket 
és mindazon jó dolgokat, kik s mik hálával, 
örömmel és büszkeséggel töltik meg a szí-
vem. Ezzel ajándékozva meg saját magam, 
új hagyományt teremtve, nézőpontot vált-
va, felülírva minden korábbi sivár emléke-
met.

Hisz annyian vannak, akik nap, mint nap 
gondoskodnak róla, hogy bearanyozzák az 
életemet. Hogy megvigasztaljanak, felvi-
dítsanak, mikor elbizonytalanodom vajon 
jó felé megyek-e és egyáltalán bármit is jól 
csinálok-e… Akik bátorítanak, erőt adnak és 
emlékeztetnek rá, milyen messziről indul-
tam és hova jutottam a hitemnek és kitartá-
somnak köszönhetően. S segítenek felidézni, 
miért is dolgozom legjobb tudásom szerint, 
akárhová vet is az élet s akármilyen kihívá-
sokat is tár elém egy-egy újabb feladat.

Karácsony Másképp
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Ők az én csodálatos, szeretetet sziporkázó 
díszei az életemnek. A fények, akik utat mutat-
nak, mikor néha vaksin pislogok körbe, nem 
és nem látva a kiutat. A szaloncukrok, amik 
megédesítik a mindennapokat egy-egy ke-
serű csalódás után. Akik néha úgy tűnik, job-
ban ismernek és többre tartanak képesnek, 
mint én saját magamat. Akik olyankor is meg 
tudnak nevettetni, mikor alig látok a könnye-
imtől és emlékeztetnek rá, mennyi mindent 
elértem már, amikért büszke és hálás lehetek. 

Mennyivel türelmesebb, megértőbb és 
empatikusabb vagyok, mint pár éve. Meny-
nyivel gördülékenyebben kommunikálok, és 
mennyivel többször tudok szeretetben kap-
csolódni olyankor is, mikor a másik fél viselke-
dése a lehető legkevésbé sem motivál erre. 
Mennyi szokásomról felismertem már, hogy 
sokkal támogatóbbakra is cserélhetem őket, 
hogy így egyre eredményesebben halad-
jak az álmaim megvalósítása felé. S hogy a 
legutóbbi sikeremnél maradjunk: hogy 2020 
karácsonyára eljutottam végre annak fel-
ismeréséig, hogy valóban bármikor bármit 
hatalmamban áll megváltoztatni.

Amennyiben meghozom a döntést, hogy 
hajlandó vagyok rá és elkezdem keresni a 
megoldást. Hiszen ahogy a fentieket meg-
fogalmaztam és leírtam, részben már meg 
is fejtettem, miért nem kedveltem eddig 
a karácsonyt. Mert amióta az eszemet tu-
dom, mindig másnak láttam, mint amire a 
szívem mélyén vágytam. A bennem élő kép 
pedig köszönő viszonyban sem volt az ed-
dig megtapasztalt színes, szagos, csillivilli 
forgataggal, amit az elmúlt 43 évben lát-
tam magam körül…

Na de eszembe jutott-e vajon egészen a 
mai napig, hogy ahogy eddig annyi mást az 
életemben, ezt is azzá tehetem, amivé csak 
szeretném? Hisz csak rajtam múlik milyen 
karácsonyt teremtek magamnak. Hogy el 
tudom-e képzelni, s (ha már grafománként 
élem az életem) le is írni, milyen álmaim ün-
nepe? 

Kikkel, hol, milyen „díszletek” közt játszódik? 
Milyen érzés megélni életemben először egy 
igazi meghitt családi készülődést, fadíszítést, 

sütés-főzést, csillagszóró gyújtást, 
ajándékbontást? Ülni a meleg szobá-
ban, a kandallóban pattogó tüzet hall-
gatva, nézni, ahogy odakint hatalmas 
pelyhekben hull a hó. A közösen elké-
szített vacsorával jóllakottan, forralt 
bort kortyolva bekuckózni a kedvenc 
fotelembe és látni az örömöt a másik 
arcán, hogy együtt töltjük az ünnepet. 
Tovább is van, mondjam még?

Hogy is van a mondás arról a bi-
zonyos lyukas cipőjű suszterről? Azt 
mondani valamiről, hogy tudom, 

mégsem csinálni… olyan, mintha nem is tud-
nám. Számtalanszor elismételtem már ezt 
a mondatot, de ma talált szíven életemben 
először úgy igazán. Megadva számomra egy 
olyan ajándékot az idei karácsonyra, amit 
ennek az évnek a tapasztalatai nélkül ki tudja 
mikor kaphattam volna meg, ha egyáltalán 
valaha is…

Így most az én szívbéli fenyőfámon idén 
szélesen vigyorog az összes kókuszos, 
gesztenyés, marcipános és rumos kakaós 
szaloncukor, mert büszkék rá, hogy egy 
sorsfordító ünnep díszei lehetnek.

Kívánom szeretettel minden olvasómnak, 
hogy hasonló jelentőségteljes, varázslatos 
pillanatokat élhessen meg az idei év végén, 
mint amiket én ezen írással magamnak te-
remtettem. Melyek bearanyozzák az ünne-
pet, és ha el nem is feledtetik az elmúlt év 
megpróbáltatásait, de más fényben mutat-
ják azokat és értelmet adnak a megélt ta-
pasztalásoknak. 

2021 pedig legyen életünk eddigi legjobb 
éve, hisz megérdemeljük és képesek va-
gyunk megteremteni!
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Külföldi Munka Helyett
Itthoni Karácsony

BLOGI

Reggel 5 óra múlt nem sokkal. A háttérben halk zene szól, mé-
zes gyömbér teát kortyolgatok és az idei év utolsó cikkeinek 
megírására készülök. Ezúttal félretéve kicsit a külföldi munkát, 
hisz az idei írásaimban volt már róla szó bőven. És persze lesz 
még jövőre is, bár kicsit másképp, mint eddig… de ez még legyen 
egyelőre meglepetés. Most maradjunk a jelenben, készülődjünk 
karácsonyra, szilveszterre, újévre. Másképp, mint eddig bármi-
kor, új tapasztalatokkal és nézőpontokkal gazdagodva.

Az év vége mindig a számvetés ideje, vé-
gig gondoljuk mi mindent tettünk az elmúlt 
hónapok alatt, milyen eredményeket ér-
tünk el, miben érdemes a következő évben 
változtatnunk.

Idén azt gondolom, nem én vagyok az 
egyetlen, aki úgy látja, nem pusztán egy 
évet hagyunk magunk mögött a sok közül 
– hanem gyakorlatilag az egész eddigi éle-
tünket. Hogy kezdhessünk egy újat, szebbet, 
jobbat, értékesebbet, örömtelibbet.

Ennek felfedezésére adott nekünk lehető-
séget 2020 és a benne történtek, melyek így 
vagy úgy, de feje tetejére állították mind-
annyiunk világát. Eltérő mértékben, mégis 
annál határozottabban. Biztosra veszem, 
hogy nem létezik a Földön olyan ember 
most, akitől az idei év ne vett volna el va-
lamit, valakit, de ugyanígy arról is meg va-
gyok győződve, hogy adott is valamit mind-
annyiunk életéhez.

Annak felelőssége viszont, hogy képesek 
vagyunk-e ez utóbbit észrevenni és kama-
toztatni, már egyedül a miénk. Elmúlt az 
az idő, mikor büntetlenül mutogathattunk 
bárki másra azzal vádolva őt, hogy tönk-
retette az életünket. Hogy nem biztosított 
számunkra megfelelő körülményeket ah-

hoz, hogy a szívünk 
mélyén vágyott módon élhessünk.

Nem kell messzire mennem hozzá, hogy 
legalább egy olyan személyt találjak, aki 
előszeretettel hibáztatott másokat azért, 
hogy elfuserált életet él. Hogy sosincs elég 
pénze, hogy kilátástalan az élete, hogy rosz-
szul van a munkájától, hogy a kapcsolatai-
nak a minősége enyhén szólva is kívánni va-
lót hagy maga után. Pontosan ismerem az 
érzést, hisz arról az oldalról érkeztem én is.

Na persze közel sem egyenes úton 2020-
ba és a Csak Pozitívan magazin csapatába, 
ahol végre azt érzem, ezt kerestem hosszú 
évek óta.

Megdolgoztam érte, hogy eljussak oda, 
amire simán vannak, akik a szájukat elhúzva 
megvetően legyintenének: nocsak, ez is va-
lami? Hisz az életem maximálisan nélkülözi 
a csillogó külsőségeket, az emberek több-
sége egészen mást tartana sikeres életnek, 
mint amit én a magaménak tudhatok.

Vannak viszont sokan körülöttem, akik 
pontosan tudják, mi mindent tettem le az 
asztalra ahhoz, hogy most boldog mosoly-
lyal az arcomon írhassam ezeket a sorokat.

És büszkén, hálásan kijelenthessem: 2020 
nekem többet hozott, mint amit vitt. S amik-
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nek, akiknek idejük volt, hogy menjenek, 
azokat jó szívvel, nagy szeretettel gondolva 
rájuk engedtem útjukra.

Ami különösen annak fényében nagy 
eredmény számomra, hogy tavaly ilyen-
korhoz képest egészen máshova képzel-
tem magamat egy év elteltével. Mégis az 
idei év meghozta számomra azt a belső 
békét és egyre stabilabb egyensúlyt, mely-
ből egyre ritkábban és egyre rövidebb idő-
re képes kibillenteni bármi is. Igen van, hogy 
meglepődök, ledöbbenek, elszomorodom 
egy-egy történés kapcsán. Érnek engem is 
csalódások, szép számmal akadnak kihívá-
saim, de mindezek eltörpülnek amellett az 
öröm mellett, amit az okoz, hogy egyre in-
kább olyan emberek vesznek körül, akikről 
pár éve még álmodni sem mertem, hogy 
az életem részévé válhatnak.

Az idei évben többen a szememre vetet-
ték, hogy túl sokat időzöm a múltban. Én 
pedig kétségbeesetten igyekeztem, hogy 
nekik megfelelve levetkőzzem azt a szoká-
somat, hogy időről időre szeretem felidézni 
az emlékeimet. Mert megmelengetik a szí-
vemet, mert örömmel tölt el, mikor látom 
mi szépet megéltem, honnan hova jutot-
tam és mennyi mindent hagytam már ma-
gam mögött.

És mostanra rájöttem, ez az év szinte min-
denre megadta nekem a választ a múl-
tammal kapcsolatban. Arra is, hogy miért 
lenne balgaság végleg magam mögött 
hagyni csak azért, mert olyan emberek kifo-
gásolják a múltidézésemet, akik bár isme-
rik az életem némely fontos momentumát, 
mégis alig vannak tisztában vele, milyen 
átalakulás zajlott le bennem az elmúlt évek 
során. S hogy miért fontos számomra, hogy 
ezeknek az állomásai emlékeztethessenek 
rá: mindegy honnan indultam, bárhova el-
érhetek és bármit megteremthetek, amire 
csak vágyom a szívem mélyén.

S hogy az egykori Bogi, aki reggel 5-kor 
nemhogy felkelni nem lett volna képes, de 
sokszor addigra még ágyba sem került, 
milyen hosszú utat tett meg addig, hogy a 
borospohár szorongatása helyett gyöm-
bérteás bögrét tartson a kezében. És arról 
meséljen 2020 karácsonyához közeledve: 
mennyire egyszerű és nagyszerű lehetősé-
get kaptunk idén a változáshoz. És ahhoz, 
hogy a hamarosan induló új évben elkezd-
jük megteremteni magunknak azt az életet, 
amit megérdemlünk. 

S ami mindannyiunknak jár, akik meghoz-
zuk a döntést, hogy képesek és hajlandók 
vagyunk beletenni elegendő időt és ener-
giát. Mert bár az egyes lépések néha elké-
pesztően nehéznek tűnhetnek, de egyre 
több segítőnk érkezik az akadályok leküz-
déséhez. Az eredmények pedig mindenért 
kárpótolnak, felülmúlva korábbi legmeré-
szebb álmainkat is.

Kívánok tiszta szívemből minden Ked-
ves Olvasónknak békés, örömteli ünnepet 
és megvalósuló álmokkal teli, változások-
ban gazdag 2021-es évet.
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Egy könnycseppnyi                 
mennyország

Tétován bolyongott. A köd úgy vette kö-
rül, mint az anyaméh. Puhán, sejtelmesen, 
biztonságot mutatva, passzivitásba kény-
szerítve. A cselekvésnek ez a hiánya lebé-
nította, mert úgy érezte most, bármi meg-
történhet. Képzelete őrültként vágtatott 
agyában, különböző színes árnyalakokkal 
népesítve be a körülötte lévő légüres teret. 
Bár egy része tudta, hogy mindez csupán 
illúzió, mégsem tudta meg nem történtnek 
tekinteni az előtte gomolygó árnyakat.

Hosszas vívódás után, egy édes illatot 
érzett, majd felnézett. Magasan felette a 
köd széthúzódott, helyet adva a világnak. S 
ott, abban a kicsiny kis résben megpillan-
tott a sötéten tátongó égbolton egy pará-
nyi csillagot.

Ő volt: Antares, a belső vezetője, akivel 
eddig csak néhány érzelem villanás segít-
ségével kommunikált. Most viszont ott ra-
gyogott előtte, és érezte, tudta, hogy csakis 
Ő lehet az. A csillag mintha rámosolygott 
volna. Béke, és jóleső nyugalom áradt szét 
benne. Egy pillanatra megszűnt minden 
körülötte, a rés pedig kitágult.

Egy könnycsepp gördült ki a szeméből. 
A következő pillanatban pedig egy kop-
panást hallott. Lenézett, és a könnycsepp 
helyén észrevett egy gyönyörű, átlátszó 
gyöngyszemet. Lehajolt, kézbe fogta. Mint-
ha édes gyermeke lenne, úgy ringatta a te-
nyerében. S a gyöngy a jó melegtől növe-
kedni kezdett.

Egyre nagyobb lett, majd körülvette 
egész testét. Most már valóban biztonság-
ban érezte magát. Meleg volt, világos, s a 
béke úgy áradt szét ereiben, mint egy jó 
fajta fehérbor. Eszébe jutott, hogy kortyol-
gatás közben gyakran érezte, amint vére 
pezsegve életre kel, s feledve a tunyaság 
napjait, most lassan bepótolja az elveszte-
getett időt. 

A következő pillanatban emelkedni kez-
dett. Láthatatlan kezek emelték a csillag 
felé, aki reá várt. Igen, valóban Ő az, most 
már egészen biztos volt benne. Amikor fel-
ért, a csillagfényben egy ajtót fedezett fel, 
mely ezüst fényben tündökölt. Érezte a hí-
vást. Kezét a kilincsre téve, jóleső bizonyos-
ság futott végig rajta.

Benyitott. Bent halvány derengés fo-
gadta. Amint szeme megszokta a különös 
fényeket, egy barlangot fedezett fel. A bar-
langban pedig egy hófehérhajú asszony 
ült, aki jöttére felállt üdvözlésképpen. Intett 
neki, mintha ismernék egymást. S valóban, 
benne is ismerős húrok pendültek meg.

Közelebb ment az asszonyhoz, aki hely-
lyel kínálta. Nézték egymást, s a figyelemből 
gondolatok születtek. Együtt, és egymást 
követve repültek át az elme falain. Ekkor a 
látogatóban hirtelen felgyúlt a felismerés 
lángja. A gondolatmadarak ott szárnyal-
tak elméjében szabadon, minden béklyótól 
mentesen. A szél lágyan hegedült, s titkokat 
suttogott a fülébe. Megértette, hogy ez az 
asszony itt vele szemben, nem más, mint 
saját lelkének őrző angyala. S ez az angyal 
most felé fordult.

HARGITAI ANDREA
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Antares vagyok, mondta. Régen figyellek, 
és vigyázok rád. Hogy ide eljutottál, mutat-
ja érdemeid, s ezzel kiérdemelted a tudás 
bizonyosságát. A titkok melyeket megosz-
tottam itt veled, tovább segítenek utadon. 
Használd e segítséget fáklyaként, utat mu-
tatva ezzel mások számára is. Most pedig 
elköszönök tőled, mert földi utad most fon-
tos kereszteződéshez ért, s most teljes va-
lóddal jelen kell ott lenned.

Az utazó szívesen maradt volna még. 
Hisz a béke sosem ismert érzését most élte 
meg először életében, s félte mindezt elve-
szíteni. Az angyal arcán szeretet és elszánt-
ság keveredett. Felállt hát, és szép lassan 
elindult az ajtó felé. Az jöttére kitárult, majd 
lassan becsukódott mögötte.

Újra a gömbben volt, s utazott visszafelé. 
Szívében nyugalom honolt, és bizonyosság. 
Bizonyosság azért, mert érezte, hogy az an-
gyal és közötte egy láthatatlan ezüst fonál 
van, melyet semmi el nem szakíthat. S ezen 
a köldökzsinóron keresztül a szeretet áram-
lott hozzá.

Amikor leért, a gyöngyszem zsugorodni 
kezdett. Vele együtt lett egyre vékonyabb 

az ezüstfonál is. A végén egészen apró lett, 
s ő hagyta, hogy a kozmikus köldökzsinór 
visszahúzódjon belsejébe. Most már nem 
volt rá szüksége. Már tudta, mi az, amire 
valójában szüksége van, mi az, amit egész 
életében keresett. Aminek hiánya félelmet 
szült benne. Az érzés, amely a békét, és nyu-
galmat hozta, és a hiányt pótolta: az Egy-
ségélmény volt.

Felpillantva az égre, mintha a csillag 
egy pillanatra rákacsintott volna. Elmoso-
lyodott, s ekkor vette csak észre, hogy el-
tűnt a köd. A fény egy pillanatra elvakította. 
De már nem félt, most már egész biztosan 
tudta, hogy mi lesz az első, amit meg fog 
pillantani. 

Ezért hát lehunyta szemét, türelmesen 
várva, hogy a fény láthatóvá tegye mind-
azt, ami vár reá. A jövőjét.

http://www.szeghykrisztina.hu/konyvek.html
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Alkímia

Könnyűvé sütöm
a nehezet
piros, foszlós kalácsomban.

A dal hatalma

Jéggé dermedt
a pillanat.
Zümmögő ‘Csendes éj’ olvasztja.

Születés

Fényt vajúdik
a sötét.
Szemetek csillogása árasztja.

Otthon

Vilia lángjával gyújtsátok be
kályhátok.
Hazaértek.

Ébredés

Odaadom
az utolsó kalácsomat.
Gazdaggá tettél.

Karácsony

Millió kéz
gyertyát gyújt.
Kihűlt szívek
reményre lobbannak.

Megbocsátás

Korom-piszkosra
égetett lámpásom
tisztára dörzsölöm.

Festmény:
Búzás Tünde festőművész - Ne félj!

Megjelent: Szószitálás antológiában (2019)
Litera-Túra Kiadó

KOVÁCS BRIGITTA EFI
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Szóba elegyedni

KOVÁCS BRIGITTA EFI

Kérlek engedd meg, hogy szóba ele-
gyedjünk egymással! Szavaink, gondola-
taink összeelegyedjenek, mint hidrogén 
az oxigénnel, melyek mindketten támo-
gatják a másikat. Egymást kölcsönösen 
felemelve létrehoznak egy új minőséget, 
a kristálytiszta víz formájában. Mi lenne, 
ha mi is kizárólag így elegyednénk szó-
ba egymással? Ha lényünk legjavát adva 
vennénk részt beszélgetéseinkben. Min-
dig, újra és újra emelve a másikat. Lel-
kesítve, biztatva, segítve, támogatva, di-
csérve.

Persze megtehetjük ezt úgy is, hogy 
panaszkodunk, kétségeket ébresztünk, 
megkérdőjelezünk, elbizonytalanítunk, 
kritizálunk. Akkor is létrehozunk egy új mi-
nőséget. Kölcsönösen megerősítjük egy-
mást a lehúzó gondolatokban. Közösen 
konzerváljuk, majd feltesszük őket a polc-

ra, hogy a legközelebbi találkozásunk al-
kalmával újabb konzerveket pakolhas-
sunk melléjük.

Atombiztos konzervek. Nem romlanak 
meg, nem változnak. Rendületlenül ott 
sorakoznak a polcon. Mindig előkapha-
tóak.

A víz az változik. Folytonos áramlásban 
van. Még a halmazállapotát is változtat-
ja. Mégis mindig képes önmaga maradni.

Mi lenne, ha ilyen gondolatokat terem-
tenénk, amikor legközelebb szóba ele-
gyedünk egymással?

Újra, és újra emelve a másikat. Lelkesít-
ve, biztatva, megerősítve, segítve, támo-
gatva, dicsérve.

A kép forrása: Poetry Foundation

www.balazskrisztina.hu

www.spiritual-life.hu

http://balazskrisztina.hu/
https://spiritual-life.hu/
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Cseti, a rénszarvas

KOVÁCS BRIGITTA EFI

Elérkezett az idő, hogy a hosszú, deres sza-
kállú ellátogasson az iskolába, és kiválassza 
idei segítőjét.

A ködös, nyirkos novemberi reggel csend-
jébe olykor - olykor belekárogott egy - egy 
varjú. A vörös kabátos öreg már minden vat-
tapamacsot begombolt magán. Tudta, ha-
marosan szállingózó hópelyhekkel megér-
kezik a tél, az év legizgalmasabb, csodákkal, 
varázslatokkal teli évszaka.

Csincsi előállt a tökmobillal, s a barázdált 
arcú öreg komótosan beszállt a járműbe. Az 
autó elindult, s az apó meghúzta, azt a bi-
zonyos kallantyút. Azonban ahelyett, hogy 
megjelentek volna előtte a gyerekek vágyai, 
álmai, egy adag tökmag hullt az arcába.

- Csincsi! Már megint fordítva kötötted be 
az üzemanyag csövet? – korholta az apó.

Az apró termetű, szétálló fülű, kócos hajú, 
narancssárga manó kuncogva kiszállt a tök-
mobilból, felnyitotta a motorháztetőt, rövid 
ideig babrált valamit, majd visszapattant a 
járműbe. Ekkor ismét meghúzta a fehér sza-
kállú a kallantyút, s ezúttal az autó belsejében, 
a sötétkék, csillagfényes égbolt jelent meg, 
rajta a gyerekekkel, az álmaikkal, vágyaikkal. 
Az apó elégedett mosollyal bólintott.

A tökmobil hegyeken, völgyeken, erdőkön, 
mezőkön, dimbes-dombos földutakon átsu-
hanva megérkezett egy csinos kis fenyves-
hez, mely előtt egy fából faragott díszes táb-
lán ez állt:

Karibu Patásiskola

Amint betette lábát az öreg az erdőbe, 
rénszarvasgyerekek tömkelege özönlött felé 
vágtatva. Majd felborították, annyira örültek 
neki. Bújtak, dörgölőztek az apóhoz, ő pedig 
megsimogatta az ifjoncok okos kis buksiját. 
Ő is boldog volt, hisz egy éve nem látták már 
egymást.

- Hogy vagy Mikulás apó? - kérdezte az 
egyik.

- Van elég manó körülötted segítségül? Ha 

nem, én szívesen melléd szegődök! - ajánl-
kozott a másik.

- Télanyó merre jár most? Mikor érkezik 
meg hozzánk a hóval? – kíváncsiskodott a 
következő.

- Csak szépen sorjában! Minden kérdése-
tekre válaszolok, de előbb hadd igyak egy 
csésze forró csokoládét! - felelte.

- Drága Mikulás apó! Csakhogy végre itt 
vagy! – egy tüneményes faház ajtaján kilép-
ve köszönésképp átölelte egy sudár termetű, 
sugárzó arcú, hosszú barna hajú, levélzöld 
ruhát viselő, kedves teremtés, az öreget. Gye-
re, már forralom is a tejet a csokoládédhoz! 
Ugye, még mindig fahéjjal, és kardamommal 
szereted?

- Igen, kedves Mirella, jól emlékszel.
A Mikulás és Mirella, az iskolát vezető tün-

dér, jóízűen elbeszélgettek. Már egy éve nem 
találkoztak, sok mesélnivalójuk volt egymás-
nak.

Miután végeztek a beszélgetéssel, a 
rénszarvasgyerekekkel közösen tábortüzet 
raktak. Ekkor az apó a lurkók összes kérdésé-
re válaszolt, semmi nem maradt felelet, ma-
gyarázat nélkül. Miután az ifjú rénszarvasok 
kikíváncsiskodták magukat, az estét tánccal, 
énekléssel folytatták a tűz körül. A talpalá-
valóról néhány, Csincsihez hasonló manó 
gondoskodott. Volt ott trombita, szaxofon, 
nagybőgő, de még cimbalom is! Igazán jól 
mulatott a társaság.

Másnap reggel elérkezett a nagy nap. A 
végzős rénszarvas ifjoncok egész évben ezt 
az eseményt várták. Rendkívül izgatottak 
voltak a közös reggelinél. Akadt, akinek egy 
falat zuzmó nem sok, annyi se ment le a tor-
kán. Mások meg szinte moccanni se tudtak, 
olyannyira degeszre ették magukat.

Cseti, az egyik végzős ifjonc is nagyon iz-
gult. Egész pici kora óta az volt a vágya, hogy 
egyszer a Mikulás szánját húzó rénszarvas 
lehessen. Az apó minden évben más végzős 
diákot választott erre a feladatra.
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Csetit mindenki kinevette az álma miatt, 
ugyanis a többiekkel ellentétben három láb-
bal született. Őt azonban ez csöppet sem 
zavarta. Már oly sokszor elképzelte, ahogy kí-
vánságokat teljesít, családokat hoz újra ösz-
sze, és mindenféle csodás dolgot visz véghez 
Mikulás apó oldalán. Szentül hitte, hogy álma 
valóra válhat.

Mirella igazgatónő az erdő csendjébe be-
lezengő, különleges csengőszóval nyitot-
ta meg a Mikulás Vizsgának nevezett nagy 

megmérettetést, mely az iskola melletti tisz-
táson, egy tó partján került megrendezésre.

Az első próba futás volt. Egy narancsszínű 
manó adta meg egy tökkürttel a jelet, hogy 
a versenyzők mikor indulhatnak. Az alsóbb 
évesek a pálya széléről szurkoltak. Elöl na-
gyon szoros volt a verseny három igazán 
fürge lábú rénszarvasifjú közt. Bár Cseti látta, 
hogy utolsóként fog beérni, mégis végigfu-
totta a távot.

Ezután az úszás következett. Háromlábú 
rénszarvasunk kedvenc száma. A tavat kö-
rülvevő rész az iskola többi tanulójának druk-
koló kiabálásától zengett. Habár Cseti nem 
volt különösebben jó úszó, mégis imádta a 
vizet, rajongott az úszásért. Sajnos azonban 
itt is utolsóként ért be. Sőt, igyekezetében a 
tó közepén úgy tűnt, mintha merülni kezde-
ne. Talán rosszul vette a levegőt, vagy a lá-
bai akadtak össze, nem tudni, de mindenki 
feszülten figyelte, hogy mikor kell kimenteni. 
Ezt a kis bizonytalanságot követően azonban 
összeszedte magát, és bár utolsóként, de si-
keresen elérte a túlpartot.

A harmadik próba az éneklés volt. Ennél 
a számnál Mirella igazgatónő a közönsé-
get csendre intette. Cseti imádott énekelni, 
olyan lelkesedéssel az egész évfolyamon 

senki nem énekelt, mint ő. Azonban olyan fal-
sul se. A Mikulás még a dal közepén megkö-
szönte neki az előadást, nehogy a fülsiketítő 
lármától elijedjenek az erdő madarai.

A negyedik, egyben utolsó szám a repülés 
volt. Az egyetlen olyan próba, amit korábban 
nem tudtak gyakorolni a versenyzők. A tisz-
tás szélén a rajtvonalhoz álltak a kis rénszar-
vasok, és ezúttal nem a manótól vártak jelre, 
hanem Mikulás apótól, aki egy varázslattal 
képessé tette őket a repülésre.

- Lebegosz karibusz! – hangzott a varázsi-
ge, és a rajthoz állt versenyzők szép lassan 
fölemelkedtek a földről.

Az alsóbb évesek tüdejüket nem kímélve, 
kiabálva szurkoltak kedvenceiknek. Az eddig 
ismeretlen közeg, a levegő és a benne való 
mozgás minden rénszarvas számára új volt. 
Ki-ki a maga módján próbálkozott az előre-
jutással. Egyesek szökdécselve, mások futás-
sal haladtak előre több-kevesebb sikerrel.

Cseti, a három lábú rénszarvas ezúttal sem 
ijedt meg a feladattól. Míg a többiek külön-
féle technikák kipróbálásával küszködtek, ő 
felfeküdt a levegőre, mintha vízben lenne, és 
könnyed úszó mozdulatokkal haladt előre. 
Arcán boldog mosoly jelent meg. Még job-
ban élvezte az úszást a levegőben, mint a 
vízben. Őszintén szólva sokkal jobban is ment 
neki. S ahogy így örömittasan úszott előre, 
egyszer csak mindenki óriási meglepetésére 
a hátán megjelent két szárny. Szárnyait egy-
ből ügyesen tudta használni, s az úszó moz-
dulatokat abbahagyva ugyanazzal a boldog 
mosollyal az arcán, játszi könnyen átrepül-
te a célvonalat. Versenytársainak leesett az 
álla. Fogalmuk se volt, vajon hogy csinálta 
csetlő-botló osztálytársuk ezt a mutatványt 
a szárnyakkal.

- De Mirella, erre igazán nem lett volna 
szükség! - korholta az öreg a tündért.

- Miről beszélsz Mikulás apó? Azt hittem, te 
varázsoltál Csetinek szárnyakat.

Értetlenül néztek egymásra, majd Cseti su-
gárzó arcára, s hirtelen rájöttek, mi történt.

- A lelkesedése! - kiáltotta Mirella.
- A hite növesztette a szárnyait! – folytatta 

Mikulás apó elismerő, boldog mosollyal.
Végül minden rénszarvasifjú beért a célba. 

A manók forró áfonyabólét és frissen szedett 
gombát készítettek a verseny kimerült részt-
vevőinek, míg Mikulás apó visszavonult Mi-
rella igazgatónővel döntést hozni.

- Elképesztő, amit Cseti véghez vitt! - lel-
kendezett a tündér.

- Bizony, van benne kurázsi! - helyeselt az 
öreg. Bár a többi versenyszámban nem re-
mekelt, azonban mindet végigcsinálta. Ez 
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igazán elismerésre méltó! Kinél lehetnének 
jobb kezekben a gyerekek vágyai, álmai, 
mint Csetinél? Mirella, megtaláltam az idei 
szánhúzómat!

- Ennek örülök, Mikulás apó! - mondta mo-
solyogva a tündér.

Egy kis pihenő, s némi mézes fenyőtea el-
fogyasztását követően a fehér szakállú ösz-
szetrombitáltatta a végzős rénszarvasokat, 
hogy eredményt hirdessen.

A diákok feszült csendben várakoztak. Az 
erdő összes madarának dalolását hallani le-
hetett.

Mikulás apó komótosan kisétált Mirella há-
zából, és így szólt a végzős lurkókhoz:

- Gratulálok minden egyes tanulónak, aki 
ma részt vett a versenyen! Bajnokok vagytok 
mind, hisz legjobb képességetek, és tudáso-
tok szerint kiálltátok a próbákat! Közületek, 
bajnokok közül azonban ma választanom 
kell.

A manók, az amúgy is tetőfokára hágott iz-
galmat dobpergéssel fokozták.

- Tudjátok, minden évben egy szánhúzóra 
van szükségem. A rénszarvas segítőm az idei 
télen, Cseti lesz.

Csetinek tátva maradt a szája a megle-
petéstől. Iskolatársai azonban nem hagytak 
sok időt a csodálkozásra, mert örömükben 

megfogták, a magasba emelték, és hangos 
éljenzések közepette körbevitték az iskola te-
rületén. Cseti még soha életében nem volt 
ilyen boldog.

S ekkor, bár senki nem látta, mindenki tud-
ta, hogy Tél Anyó a közelben jár, ugyanis ha-
talmas, gyönyörű, puha pelyhekben szállin-
gózni kezdett a hó.
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https://www.youtube.com/watch?v=YTBVdxwAwuk

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DYTBVdxwAwuk
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Klasszikus díszítési ötletek

Gömbökkel, szalagokkal, 
masnikkal, harangokkal és 
klasszikus díszeinkkel, me-
leg otthonos, elegáns han-
gulatot teremthetünk.



CsPM   57

Néhány
modern
variáció

Egy mondern, minimalis-
ta lakásba, vagy helyszűke 
esetére, illetve védve a fá-
kat, inspiráló ötletcsokrot 
gyűjtöttünk.
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Hogyan csomagoljunk 
ízlésesen, ötletesen
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Csomagolásnál minden kreativitásunkat elővehetjük. Az alakjuknál, állaguk-
nál fogva nehezen csomagolható tárgyakat dobozba tehetjük vagy változatos 
alakú ajándék tasakba, táskába. Papírokból tengernyi áll rendelkezésre színben, 
mintában. Ám használhatunk egyszerű, egyszínű környezetbarát papírokat, me-
lyeket a díszítéssel dobhatunk fel. Egy elegáns szalag, masni és apró, akár kézzel 
készített dísz, gyöngy, cimke, szárított gyümölcs mind feldobhatja ajándékunk 
kűlcsínét. Előrukkolhatunk egyedi alakú csomagolással, mint a fenti csillagos, 
vagy sablonnal kivágott alakokkal, mézes sütivel is ékíthetjük a dobozokat. Töre-
kedjünk elegáns, jó ízléssel összeállított színkombinációkra.
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Karácsonykor is egészségesen 
- receptek az ünnepekre

Hajdina hurka
hozzávalók:
10dkg száraz, jázminrizs
10dkg száraz hajdina
1 tojás
2 mokkáskanál őrölt babérlevél,
2 teáskanál majoranna
1 mokkáskanál őrölt fekete bors
2 mokkáskanál Graham massala
Himalája só
2 evőkanál (dermedt) kókusz olaj
elkészítés:
Forrósítsuk fel a kókusz olajat, és te-

gyünk bele 1 mokkás kanállal az őrölt 
babérlevélből, 1 teáskanál majorannát, 
egy ½ mokkáskanál feketeborsot, és ½ 
mokkáskanál Graham masszalát. Ebbe a 
fűszeres olajba tegyük a hajdinát és for-
gassuk át benne , majd öntsük fel annyi 
vízzel, ami ellepi. Adjunk hozzá 1 mokkás-
kanál Himalája sót, és főzzük puhára. A 
hajdina felveszi a vizet, így amikor meg-
fő, már nem kell leöntenünk róla a vizet! 
Fontos, hogy a még héjjában levő (barna 
színű) hajdinát használjuk, mert a hajdi-
na héjja tartalmazza a legnagyobb rész 
az élettanilag fontos vitaminokból.

A rizst főzzük készre sós vízben.

A megfőtt hajdinát, és rizst összekever-
jük, hozzáadjuk a tojást, 1 mokkáskanál 
őrölt babérlevelet, 1 teáskanál majoran-
nát, ½ mokkáskanál őrölt feketeborsot,, 
1 mokkáskanál Graham masszalát, 1,5 
mokkáskanál Himalája sót. Az így ösz-
szedolgozott anyagot megvajazott alu-
fóliákba tekerjük. Az alufóliák végét ala-
posan összecsavarjuk, és rakjuk bele a 
tepsibe. 180 fokos sütőben 20 perc alatt 
készre sütjük. Akkor kell csak kicsomagol-
nunk, ha fogyasztani akarjuk. Miután ki-
hűlt a hűtőben 1 hétig tarthatjuk, és lehet 
akár főzelékhez adni, vagy főt burgonyá-
hoz, de akár szendvics betétnek is hasz-
nálhatjuk.

A hajdináról jó tudni, hogy a vegetatív, és 
szomatikus idegrendszer fontos vitamin-
jait tartalmazza, így segít a stressz kezelé-
sében, de az sem utolsó szempont, hogy 
fontos eleme a lúgosító étrendnek is!

Dió kolbász
hozzávalók:
6 evk. darált dió,
2 evk. reszelt füstölt sajt
2 evk. sima reszelt sajt
5 evk. búza dara
4 evk. liszt
1 evk. olaj (kivétel ételoj)
2-3 gerezd fokhagyma reszelt
graham masala 1 teás kanál
őrölt kömény 1teás kanál
majoranna 1 teáskanál
piros paprika
1 kistubus piros arany
2 teás kanál vegeta
3 tojás nyersen
fél deci víz
elkészítés:
1 órás állás után, kb. 20-25 perc sütés 180 fokon.
Az őrölt dióhoz először keverjük hozzá szárazon a fűszereket, 

és a búzadarát. (Búzadara helyett használhatunk kukoricada-
rát, vagy rizs darát is. A kukoricadarával kicsit szárazabb, tömö-
rebb kolbászt kapunk. ), ez után tegyük hozzá, a füstölt sajtot és 
a sima sajtot reszelve, majd a fokhagymát, piros aranyat, és 
tojást. Ezt kezdjük el összedolgozni. Mivel a tojások mindig más 
méretűek, már ekkor látjuk, mennyire lesz lágy az alapanya-
gunk, ha nagyon lágynak találjuk, akkor akár a víz hozzáadá-
sa mellőzhető is, de egy evőkanál kukorica, vagy szója, vagy 
mogyoró olaj tegyünk az alapanyagunkhoz, amennyiben nem 
szükséges a víz hozzáadása! A fél deci vizet fokozatosan öntsük 
hozzá a masszához, figyelve, hogy ne legyen túl lágy a massza. 
elképzelhető, hogy a víz mennyiségének a fele is elegendőnek 
bizonyul. ez függ a diónk minőségétől, és attól is milyen darával 
készítjük el a kolbászunkat.

Miután a massza 1 órán át pihent (nem kell letakarni), kanál 
segítségével formázzuk és tegyük kivajazott tepsibe, rudan-
ként.

A sütőt hasznos 5 percig előmelegíteni! 20-25 perc elteltével, 
villával bökjük, meg a kolbászokat. Ha már semmi nem tapad a 
villánkhoz elkészültünk!

Tipp: Őzgerinc formában elkészíthetjük úgy is, hogy főtt tojás-
sal töltjük meg a masszát, ekkor egy a francia fasírozotthoz ha-
sonló, ám mégis kissé kolbászjellegű finomságot kapunk. Sütési 
időnk ilyenkor 25-30 perc.

A sütésnél ügyeljünk arra, hogy lehetőleg ne lépjük túl a 180 
fokot!

Az elkészült kolbászt alufóliába csomagolva, tárolhatjuk hű-
tőben és 2 hétig biztosan eláll. Fogyaszthatjuk főzelékek feltét-
jeként, de akár rizs, vagy krumpli körettel, és alkalmas szendvics 
tölteléknek is.
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Kölessel töltött káposzta

hozzávalók:
Kb. 15dkg köles
Himalája só
Feketebors
Tandori massala
fokhagyma granulátum
fűszeres chili szósz
2dl tejföl
1 kisebb fej vöröshagyma
fejes káposzta
elkészítés:
Vágjuk apróra a vöröshagymát, majd pirítsuk 

le olajon. Miközben pirul adjuk hozzá a Tandori 
massalát, majd öntsük rá a kölest szárazon, és 
jól keverjük össze. Ez után öntsük fel annyi vízzel 
amennyi éppen ellepi a kölest, és adjunk hozzá 
sót, feketeborsot, fokhagyma granulátumot, és 
fedő alatt főzzük készre a kölest. Miután megfőtt 
hagyjuk langyosra kihűlni.

E közben sós víz felett, pároljuk meg a káposzta 
leveleket.

A párolt káposzta levelekbe csomagoljuk be a 
kész kölesünket, és kivajazott sütőedénybe he-
lyezzük. Javaslat; alulra is tegyünk bélésnek ká-
poszta levelet. Rétegenként kenjük meg tejföllel, 
a tejfölt mindig hintsük meg kevés sóval, és csi-
petnyi fokhagyma granulátummal, majd a tete-
jére a záró tejfölréteget öntsük meg a fűszeres 
chili szósszal. Tegyük előmelegített sütőbe és kb. 
15 percig süssük készre.

Nagyon finom.
Ha nem tudunk káposztalevelet párolni, akkor, 

rétegezve helyezzük a káposzta levelet és kölest, 
a kivajazott sütőedénybe, de fedjük le a sütés 
elején 10 percig alufóliával a tálat . Ilyenkor az el-
készítési idő 10.15 perccel hosszabb.

Müzli golyók

Hozzávalók
lágy zab pehely
tönköly pehely
árpa pehely
mazsola
lícium
kókusz cukor
csipet Himalája só
kókusz reszelék
kókusz cukorral kevert őrölt mák
elkészítés:
Hogy miért nem adok meg adagokat? Mert lehet, 

hogy reggelire pelyhek keverékéből főzött müzli ma-
radékból készülnek a golyók. Ha nem akkor javas-
latom szerint mindegyik pehelyből 2 evőkanálnyit 
tegyünk össze, adjunk hozzá sót, és legalább 3 evő-
kanál kókusz cukrot, majd a mazsolát és líciumot. Ez 

utóbbiakból 1-1 bő evőkanálnyit. a hozzávalókat egy 
lábosba helyezzük, és felöntjük annyi vízzel, ami elle-
pi. Pár percig fedő alatt főzzük, de ezt követően ve-
gyük le a fedőt és folyamatosan kevergessük, amíg 
az összes vizet fel nem veszi. A pelyhek megdagad-
nak, nagyon finom főzött müzlit kapunk. Hagyjuk ki-
hűlni, langyosra. Majd formázzunk belőle golyókat. 
A golyók egy részét forgassuk a kókuszreszelékbe, a 
másik részét pedig a mákba. Egészséges és finom 
édességet kapunk, ami kielégíti édesség utáni vá-
gyunkat, és jó hír, hogy a diabéteszben szenvedők is 
fogyaszthatják, de a fogyókúrázóknak is egy finom 
édesség, amely ráadásul mivel gabona pelyhekből 
készült a szervezetre még enyhe nyugtató hatást is 
gyakorol.
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Sok szempontból más számunkra és a számomra az idei advent. Személy szerint én 
tudatosan kerülöm a bevásárlóközpontokat, vásárok nincsenek, az ajándékokat jó-
részt magyar kézművesektől és online könyvesboltokból rendeltem. Bevallom azt 
sem bánom, hogy elmaradtak az iskolai karácsonyi programok. Mindig feszengtem 
az előre feldíszített fák láttán, a nyüzsgésben, a mű-áhítatban, a kockásan szavalt 
versek hallatán, még ha tényleg mindenki szívét-lelkét beleadta is. Nekem ez mindig 
kényszeredett és testileg-lelkileg megterhelő volt. Mire elérkezett az igazi ünnep, már 
jóformán alig éltem a nagy előkarácsonyozástól.

Az idén ez mind elmaradt, jött helyette sok 
más kihívás: valódi megoldásokat, lezáráso-
kat, újratevezést igénylő külső-belső feladatok. 
Sokszor nyomasztóan nehezek, és égetően sür-
gősek. Most már le kellene mindezt tenni, el kel-
lene engedni, meghalni a réginek, megszületni 
az újnak! Nekem erről szól ez az advent. A be-
felé figyelésről, a felismerésekről, az újjászüle-
tés vágyáról. Szomjazom a valódi megváltást, 
hogy saját magam tudjam megváltani; éhe-
zem a valódi szabadságot, amiben el tudom 
ereszteni az egóm, el tudom engedni az ágat 
és felszállni, mint egy madár; és szívből vá-
gyom rá, hogy újjá tudjam teremteni magam. 
Érzem, tudom, ennek van itt az ideje. Most van a 
csodák ideje.

Az aromaterápia, az illanó esszenciájának kin-
cseihez bátran nyúlhatok. A napfény életépítő 
információi, a prána (szanszkrit szó, jelentése: 
az élet lehelete), amelyet hordoznak, minden-
kor segít testi-szellemi-lelki szinten egyaránt. 
Talán épp ezért, advent idején különösen köz-
kedvelt dolog illóolajat párologtatni, hiszen a 
fény születését várjuk. De most nem a szokvá-
nyos „mézeskalács illatok” kellenek ide. És nem 
csak a fenyő és a mandarin illata. Sokkal fajsú-
lyosabb, jelentőségteljesebb és mélyebb jelen-
téstartalmakat hordozó aromákkal dolgozom 
ebben az időben.

Először is szükség van a belső erőt, az öngyó-
gyító képességeket megtestesítő illóolajokra – 
mint az orvosi zsálya, az izsóp, a nemes babér, 
az atlaszcédrus, és természetesen a fenyőfé-
lék – ahhoz, hogy elinduljunk, meglépjük, amit 
meg kell lépni, kitartóak legyünk és aktiválni 
tudjuk mindazt a belső erőt, akaraterőt, amire 
szükségünk van. Másodszor nélkülözhetetlen 
ebben az időszakban a tűz és szenvedély, az 
a mélyről jövő perzselő vágy, ami belobbant-
ja a változást, a megújulást. Ehhez jöhetnek a 
fűszerek: a fahéj, a szegfűszeg, a gyömbér, a 
kardamom, az ánizs, a koriander, a borsfélék 
illóolajai. Ezek mind felmelegítik, felpezsdítik a 
befagyott érzelmeket, megadják a belső tűzhöz 
a szikrát, a meleget. Itt meg is állhatnánk más-
kor, de most nem, most több kell. Meg kell még 
vágyni a szabadságot is, meg kell érezni a sze-
lét, ehhez a szantálra és mirtuszra van szükség, 
nem szabad sajnálni, bár főleg a szantál egy ki-
emelkedően drága és nemes olaj. Ezután még 
mindig nem torpanhatunk meg, kell a rózsa is, 
a damaszkuszi rózsa, amelynek minden csepp-
je óriási kincs. Nélküle nem jutunk át a kapun. A 

DR. NAGYNÉ VÁCITY ESZTER

Illatok, tudatosság, aromaterápia
Ünnepvárás és jelenlét illóolajokkal
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szív erejével visz oda, és beavat a szeretet titkába. Ez a hatalmas 
energialöket, ez a magas minőségű rezgés hozza meg a szintemel-
kedést. És végül a jázmint teszem fel az illatok csúcsára, mint egy 
szent koronát. Ő fogja kibontakoztatni bennünk az igazi újjászületést 
és megnyílást az új énünkre. A biztos alapok, tartós harmónia és nö-
vekedés érdekében pedig rózsamuskátlit is használhatunk, amely 
mindenkor segít, amikor ellentéteket érzünk feszülni magunkban és 
magunk körül.

Azt gondolom, ezek az illóolajok ígé-
retes perspektívát mutatnak nekünk 
és iránymutatásukkal szenvedés he-
lyett szépséges, mély megélésekben 
gazdag adventi időszakot tudhatunk 
magunkénak. Használjuk őket érzé-
seink szerint, beleengedve magunkat 
az áramlásba, pozitív megerősítése-
ket mantrázva („Újjászületek a szépre, 
jóra, a boldogságra.” „Befogadom éle-
tembe mindazt, ami növeszt engem.” 
„Szeretem magam.”...) és megengedve magunknak a megújulást. 
Készítsünk testolajat egy finom, jó minőségű hidegen sajtolt növé-
nyi olajjal és a fenti illóolajokkal (vigyázat, ha fahéj is kerül bele, elég 
lesz egyetlen csepp!) és fürdés után masszírozzuk az enyhén nedves 
bőrünkbe, közben szívjuk be mélyen az illatot. Majd lehetőség szerint 
csöndesedjünk el, gyújtsunk egy gyertyát és meditáljunk, imádkoz-
zunk szívünk hívása szerint.

Kitartóan higgyük és vágyjuk a csodát! Áldott Karácsonyt kívánok!
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https://botyanszky.hu/


„fényt vinni 
    a megjelenésünkbe 
       és kicsit feldíszíteni 
                           magunkat”
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Bár hónapok óta lépten-nyomon bizonytalanság és korlátozás vesz körül minket, 
a karácsony most is karácsony lesz. Akkor is, ha sajnos nem találkozhatunk minden 
szeretett családtagunkkal. Még így is van értelme fényt vinni a megjelenésünkbe és 
kicsit feldíszíteni magunkat a meghitt ünnepnapokon.

Azt általában érezni szoktuk, mely ruhadarabok számítanak ünnepi hangulatúnak, 
vagy kifejezetten karácsonyinak, de legtöbbször mégsem merjük használni, felvenni 
az ünnepekhez igazán illő szetteket. Hogy igazán magabiztosan nyúljunk az üzletek-
ben a feltűnőbb karácsonyi darabokhoz, nem árt tisztában lennünk azzal, mit szabad 
és mit érdemes egyáltalán megvenni. Íme, a legszebb, leglátványosabb, legünnepibb, 
mégis biztonsággal hordható és vállalható ünnepi ruhadarabok!

HOGYAN TEREMTS STÍLUSOS 
RUHATÁRAT?

X.

BOTYÁNSZKY SZILVIA

Mit vegyél fel karácsonykor?

Fényes, nyomott mintás
felsőrészek

Egy hímzésre emlékeztető, fénye-
sen nyomott minta extrább szabás-
vonallal elég különleges és kifinomult 
lehet a karácsony estéhez. Nadrág-
gal, szoknyával egyaránt felvehető! 

Tüllszoknyás ruhák

Gondolj csak bele: éppen eleget vagy szigorú, női-
etlen, sokszor túl egyszerű vagy unalmas irodai 
cuccokban, vagy é p p e n 
laza farmeres 
szettekben az év 
többi részében. 
Itt az idő, hogy 
végre magával 
ragadjon a han-
gulat, a kará-
csonyi stílus és 
bátran bevál-
lald az ultranői-
es, kicsit mese-
beli, vagy akár 
h e r c e g n ő s 
darabokat! 
Egy tüllszok-
nyás, csillogó, 
ám tökélete-
sen szabott 
ruha épp 
ilyen.
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Harsány színű ruhák

Természetesen elegáns verzióban. Ha 
vonzódsz az élénkebb színekhez, nem 
kell lemondanod róluk karácsonykor 
sem! Válassz egy olyan színes darabot, 
amely anyagában és szabásában is ki-
csit ünnepélyesebb, így minden elvá-
rásnak megfelelhetsz.

Csipkés -fodros mini - vagy midiruhák

Ki mondta, hogy karácsonykor nem ve-
hetünk fel romantikus hangulatú holmikat? 
Egy jól szabott, csipkebetétes, színében ele-
gánsabb, akár fodros részletekkel ellátott, 
combközépig vagy éppen térd alá érő ruha 
nagyszerű választás lehet karácsonyra.

Bársonyruha

A bársony azon kevés anyagok egyike, 
melyet valamiért már gyermekkorunk-
tól kezdve jól ismerünk, de közömbösek 
nem nagyon tudunk lenni vele kapcso-
latban: vagy szeretjük, vagy irtózunk tőle. 
Talán öregesnek érezhetjük, ám most is 
abszolút divatosnak, sikkesnek és fiatalos 
viseletnek számít! Finom fénye, lágysága 
olyan nőies eleganciát áraszt, melyet ka-
rácsonykor érdemes kiélvezni! Azonban 
nem illik bármilyen testalkathoz, a mo-
lettebb hölgyeknek sajnos érdemesebb 
más anyagok után nézniük.
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Hosszú, fényesen díszített
blézerek/kabátok

Talán túl soknak érezheted elsőre, ám 
visszafogottabb ruhadarabokkal nagyon 
szép hatást lehet elérni a fénylő felületű, 
flitteres, vagy egyéb csillogóan díszített 
hosszabb kabátokkal. Minél fényesebb, mi-
nél feltűnőbb, annál semlegesebb legyen 
minden, amit alá veszel fel!

Metálfényű, csillogó szoknyák

Lehet visszafogott árnyalatú, vagy akár 
színes, csillogó flitterekkel ellátott, vagy 
metálfényű, a hosszú szoknya tökéletes vá-
lasztás karácsonyra! Magassarkú cipővel a 
korábban említett varázslatos hangulatot 
csempészheti az esténkbe.

Flitteres ruhák

...amennyiben nem közönséges! A nem túl 
szűk, inkább csak test vonalát követő sza-
básvonal és például a szatén szegélyek 
elegánsabbá teszik ezeket a csillogó díszí-
tésekkel ellátott darabokat. Karácsonykor a 
csillogás abszolút megengedett, ezzel nem 
fogsz mellé! 
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YAMAK DIÁNA

Külső - belső elvonulás
karácsonykor

Az élet néha furmányos… Pár éve Thai-
földön töltöttem az Új évet és a születés-
napomat. Előtte a karácsonyomat – most 
már tudom, hogy az utolsót – a családdal 
töltöttem. 2018… Utána meghalt márci-
usban a mamám, aki nevelt… Valahogy 
ebben az évben augusztusban is ért egy 
csapás, ami által eldöntöttem, se kutyám 
se macskám, mi lenne, ha idén kihagy-
nám az amúgy is egyedül töltendő Ünne-
peket. Most vagy siránkozok a fagyöngy 
alatt, vagy keresek egy kalandot és él-
ményt magamnak. Így is lett. Kerestem a 
megfelelő helyet arra, hogy kicsit eltávo-
lodhassak a megszokott környezetemtől, 
annak érdekében, hogy közelebb kerül-
hessek Önmagamhoz. Kicsit ráfeküdjek 
a forrásra és áramlásba kerüljek újfent 
a Belső Mesteremmel. Néha messzire 
kell mennünk ahhoz, hogy közel legyünk 
magunkhoz. Ezzel nem menekülünk el a 
fájdalmaink elől, csupán bölcsebben tu-
dunk rátekinteni és erőt meríteni a foly-
tatáshoz.

Nekem kell az, hogy ráfeküdjek az Élet 
lehetőségeire, az Isteni gondviselésre, és 
a hitemet magamba, és a világba ren-
dezzem. Hogy lássam, mire vagyok képes, 
milyen kreatív vagyok, egyedül is képes 

Miért? 

Miért megyek el mindig és vállalok be ve-
szélyesnek vagy épp hülyeségnek hangzó 
dolgokat? Miért és mit keresek? 

Egyszerű a válasz. Ki vagyok én? Amikor 
megkérdezik ki vagy te, vagy mesélj ma-
gadról, csak az ego dolgait mondogatjuk. 
Yamak Diána vagyok, kettős állampolgár, 
31 éves budapesti lakos, személyi edző, 
blablabla.

Tényleg ez vagyok én? Egyáltalán ki az az 
én, aki felteszi a kérdést? És ki az, aki neki 

vagyok, meg tudom oldani, és ha nem, 
akkor megengedni, hogy legyen, ahogy 
lennie kell. Kontroll nélkül.

Szeptember volt, amikor elkezdtem 
gondolkodni, merre kéne venni az utat. 
Kevesebb volt a pénzem, így akkortájt 
Thaiföld nem jöhetett szóba. A buddhis-
ta főiskolán részt vettem különböző Cser 
Zoli által tartott légzés képzésen és ott jött 
szóba Tenerife, ami felkeltette az érdeklő-
désem…
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vág a világnak kutatni a választ... Összeten-
ni mi az, ami jól esik neki és mi az, ami nem?

Én nem tudok soha jó választ adni arra, 
hogy ki vagyok én... gombóc lesz a torkom-
ban és hebegek-habogok, mint aki lám-

palázas... én nem akarok magamra ilyen 
láncokat, hogy ez meg az vagyok. Az csak 
a munkám.

Ki vagyok? ... talán útkereső kíváncsi va-
laki, aki tapasztalatokat,életérzéseket,él-
ményeket,érintéseket, illatokat gyűjt. Aki-
nek szüksége van arra, hogy a nap süsse, 
és az óceán érintse, valaki, aki együtt akar 
élni a természettel, pőrén, magának ter-
melni, szép zöldségeket, zamatos szeretett 
gyümölcsöket, illatos virágokat. Aki érezni 
akarja a lovak illatát, hallani a csendet, a 
természet hangjait, aki szabadon akar élni 
és nem bírja a rabigát és a skatulyát. Va-

laki, aki le akarja vetkőzni mások bírálatát, 
valaki, aki jól érzi magát, ha adhat, és más 
arcán megjelenik a mosoly csodája.

Valaki, aki megosztja a dolgait, aki nem fél 
attól, hogy elvesznek tőle, valaki, aki nem fél 
bevállalni a bizonytalant a biztonság he-
lyett azért, hogy lásson más nézőpontot. 
Valaki, aki hajlandó elengedni a tegnapi 
önmagát azért, hogy a ma újat adjon neki. 
Valaki, aki a rettegések ellenére hajlandó 
megsemmisülni, hogy teljesen újjászület-
hessen. Valaki, aki meri vállalni az őszinte-
séget és a tiszta szeretetet feltétel nélkül. 
Aki magyarázat nélküli egyszerű szeretetre 
vágyik. Valaki, aki nem akarja szégyelleni 
magát soha többet azért amilyen. Valaki, 
aki ítélkezés nélkül, elfogadásban szeretne 
élni. Bizalomban és az emberek jóságában. 

Valaki, akinek a szíve akkor boldog, ha al-
kothat, nevethet és adhat. Ha zenélhet, éne-
kelhet, táncolhat, érezhet, fonhat, ékszere-
ket készíthet, festhet, rajzolhat, lovagolhat, 
együtt szállhat a széllel, nyújtózkodhat egy 
nagyot, tanulhat valami újat, ölelhet, és 
mások szemébe és lelkébe nézhet… egy-
szerűen élhet...

Valaki, aki nem akar felesleges kacatokat 
gyűjteni, amiknek semmi értelme... valaki, 
aki nem akarja az életét és az idejét felál-
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dozni pillanatnyi anyagi gyönyörök kedvé-
ért... Valaki, aki a lelki üdvösségét tanulja.

Valaki vagyok, aki az útján van és pakol-
ja ki a felesleges téglákat a hátizsákjából 
és boldogságot és felhőtlen játékosságot 
gyújt be helyette. 

Szóval ki is vagyok akkor?

Miért? II. rész

Egy ilyen leszervezetlen út a legtöbbször 
azért tetszik nekem, mert a bizonytalanság 
izgatottsága mellett ott van a kíváncsiság 
izgatottsága is. Hogyan fogom megoldani? 
Mire vagyok képes? Milyen kreatív megol-
dásokra jutok stb.

Egyrészről lesz, ami lesz, és rá kell feküdni a 
hullámokra, hogy sodorjon, amerre megy.

Másrészről elő kell ásnom az egyszerű, de 
sokszínű, sokrétű oldalam, ami a megoldást 
hozhatja el.

Harmadrészt nagyon sokat tanulha-
tok magamról, másokról, a természetről, 
hogyan lehet megoldani kiszolgáltatott-

ság és pénz nélkül is hogy együnk, legyen 
vizünk, tisztálkodási lehetőségünk, villa-
nyunk, tüzünk stb. Milyen hitrendszereink 
vannak vajon, amik miatt korlátozva va-
gyunk. Merre sodor az utam, kivel ismerke-
dek össze, kinek tudok én segíteni, ki segít 
nekem, stb. stb. Milyen információkhoz ju-
tok, milyen kihívásokkal kell szembenéz-
nem... kapcsolódások történnek a világgal, 
másokkal, magammal.

Mennyire vagyok életrevaló, mennyire va-
gyok leleményes, mennyire tudok koncent-
rálni, dönteni, választani, ha kell.

Nekem kell az, hogy tudjak tüzet rakni pl., 
ha netán rászorulnék. Egyrészt mert össze-
köt a régi tudással és tudok a magam ura 
lenni, másrészt, ha két órát küzdöttél egyet-
lenegy parázsért, hogy abból később tüzed 
legyen, akkor otthon jobban becsülöd azt, 
hogy egy gombnyomásra van tüzed. Ha 40 
perc séta kell a tűző napon naponta ahhoz, 
hogy legyen ivóvized, akkor nem pazarolsz 
otthon sem többet.

Néha ki kell szakadni az életünkből ahhoz, 
hogy új dolgokat tanuljunk, messzire kell 
jönni otthonról, hogy közelebb kerülhessünk 
magunkhoz. Hogy hálásabb tudj lenni és 
jobban becsüld azt, amid van, és hogy ami 
most természetesnek tűnik, az valójában 
milyen kemény meló, és mennyire szeren-
csések vagyunk.

Nem utolsó sorban pedig vissza tudok 
szállni a középpontomba, hogy mit tudok 
alkotni és adni a világnak magamból.
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LINA ROEDGER

A betlehemi csillag és
a mágusok: mítosz vagy valóság?

/Asztro-társadalom  9./

A bibliai elbeszélés és a tényleges történelmi események kapcsolata összetett tudo-
mányterület, amely mind az egyetemeken belül, mind azon kívül, sokakban kelti fel az 
érdeklődést.

A kutatás is sokrétű, kezdve a hívő történésztől vagy csillagásztól; aki be akarja bizo-
nyítani, hogy van kapcsolat, egészen a nem hívő emberig, aki meg akarja cáfolni azt. 

Középen vannak, akik a bibliai említést megalapozó jelenségek vagy események 
alapján szeretnék kutatni a történelmi és gyakran a csillagászati hátteret, és adatokat. 

Az ilyen események közül kiemelkedő jelentőségű a Máté evangéliumában említett 
betlehemi csillag megjelenése, amely megvilágítja az eget Jézus születésének idejé-
ben, és a Három Bölcset irányítja keletről Betlehem felé.

Nemrégiben megjelent egy könyv Peter 
Barthel csillagász és George van Kooten 
teológus szerkesztésében, amely a Betle-
hemi csillag és a mágusok interdiszcipli-
náris perspektíváit gyűjti össze az ősi Kö-
zel-Kelet, a görög-római világ és a modern 
csillagászat szakértői oldaláról. 

Ezt a könyvet egy nemzetközi konferencia 
követte, amelyre 2014-ben került sor a hol-
landiai Groningeni Egyetemen.

Barthel és Kooten négy kérdésre összegzik 
konferenciájuk eredményeit: 

Milyen jelenségek? (csillagászati); 
Mikor? (az események időrendje); 
Hogyan? (a csillagászat és az asztrológia
szerepe); 
Miért? (az evangélisták motivációja). 
A csillagászati jelenségek természetét il-

letően minősített egyetértés alakult ki. 

A „mikor” kérdéssel kapcsolatban, legtöb-
ben egyetértettek abban, hogy Jézus szü-
letése Kr. E. 7. és 5. között lehetett.  

A „hogyan” kérdésben többnyire nézetel-
térés volt a Közel-Kelet és más különböző 
régióból származó asztrológusok értelme-
zéseivel és szándékaival kapcsolatban. 
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Bár a vélemények nagyon eltérnek egy-
mástól, úgy tűnik, hogy Jézus születése körül 
valós égi események történtek. A probléma 
az, hogy gyakran összefolyik a mítoszépí-
tés a valós tények bizonyítékaival, melyek a 
vallási narratívának kontextust nyújtanak. 

Így alakult ki az is hogy a karácsonyt vi-
lágszerte december 25–26-án ünnepli a 
keresztény világ. Ennek első momentumát 
egy római évkönyvben találták meg 336-
ban.  

A keresztény kultúrkör legelső igazán fon-
tos ünnepe a húsvét volt, a vallás térnyeré-
sével azonban az egyházvezetők felismer-
ték, hogy komoly vetélytársat jelentenek a 
pogány ünnepek. A kutatók többsége úgy 
véli, a római katolikus egyház választása 
azért esett december végére, mert ez közel 
állt a téli napfordulóhoz, illetve a rómaiak 
körében népszerű, a Szaturnusz isten tisz-
teletére jellemzően december 17–25. között 
megrendezett szaturnáliához.

A döntéssel az egyház képes volt beépíte-
ni a pogány vallások ünnepi hagyománya-
iba a karácsonyt.

Az ünnep létrehozására I. Constantinus 
császár (306–337) keresztényekkel megen-
gedő politikája adott alkalmat. Az egyház-
vezetők többek közt azzal érveltek, hogy ha 
a világ állítólag tavasszal jött létre, úgy Jé-
zus is ekkor foganhatott, tehát a téli szüle-
tés racionális.

Téli napforduló és a 2020-as év

2020 kihívásokkal teli rendkívül megpró-
báltatásokkal teletűzdelt év volt a legtöb-
bünknek. 

Akik nem érezték igazán megpróbálta-
tónak, azok is átélhették a járvány okozta 
transzformáció erejét, ugyanakkor rendkí-
vüli fejlődési lehetőségekkel tarkított idő-
szakot tudhatunk magunk mögött.

Az év elején még nem volt egyértelmű 
melyik irányba fog alakulni a változás az 
emberiség kollektív szintjein, a fejlődés 
vagy inkább a hanyatlás irányába.

Sokan szeretnék hallani a választ erre a 
kérdésre, de valószínű, hogy egyelőre még 
egy darabig nem fogjuk tudni megadni azt. 
Minden változáshoz idő kell és ahhoz is idő 
kell, hogy a bekövetkező változásokat felis-

merjük, ezért sokkal lényegesebb az, hogy 
mi magunk egyéni szinten tudunk-e erre a 
kérdésre válaszolni!? 

A lehetőség adott volt, vajon éltünk-e 
vele…

Betlehemi csillag
 
Idén sok rendkívül csillagállás volt, de egy, 

a legkülönlegesebb még hátra van. 
Ezt a különleges csillagállást szabad 

szemmel is meg lehet figyelni majd, ha sze-
rencsés az időjárás december 21-én 16.00 
óra után a horizont alatt. 

Többen kollégáim közül azt mondjak, de-
cember 21-én a betlehemi csillag ragyog 
fel újra. 

Ezt sem megcáfolni sem megerősíteni 
nem szeretném, hiszen Jézus születését és 
annak körülményeit senki nem tanúsíthatja 
ma már, ahogy ezt a fenti adatokból is lát-
hatjuk. 

Bárhogy is történt ez több mint 2000 év-
vel ezelőtt, az biztos, hogy olyan hasonlóan 
nagy és jelentőségteljes konstellációnak 
lehetünk szemtanúi, ami a Messiás születé-
se körül volt tapasztalható.

Az én segítő applikációm szerint az a bizo-
nyos (ha és amennyiben ezt tekintjük az égi 
jelnek) Szaturnusz-Jupiter (betlehemi csil-
lag) időszámításunk előtt 6-ban állt együtt.

Ehhez egy égbolt-képet is kapcsolok, ahol 
egyértelműen látszik az esemény. Az idő-
pont i.e. 6. május 21.

 Új időket élünk, új korszak van születő-
ben, ezért tudnod kell, hogy merre vezet 
az utad, kinek hiszel, milyen forrásból érte-
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sülsz, mi az a hitrendszer, amit életed fó-
kuszába helyezel. 

Ide tettem a 2020. december 21-i nap-
fordulón bepontosuló Szaturnusz-Jupiter 
együttállás képét és a Nap-Merkúr konstel-
lációját a Tejúton. 

 Ebből a visszatekintésből megtudhattuk, 
hogy konkrét bizonyíték semmire sincs. 

Illetve hogy bármilyen elméletre található 
valamilyen magyarázat.

Nagy szükség van mostanság a belső 
erőnkre és a józan eszünkre, amely meg-
tört ezekben az időkben, amikor elharapó-
zik a téves információk és félrevezetések 
áradata. 

Úgy tűnik mindenkit a saját önös érdeke és 
érdekei vezérlik, ezért bizalmat szavazni ma 
valaminek nagyon nehéz. Legfontosabb a 

belső hang meghallása, ennek feltétele vi-
szont az, hogy befelé figyelj és meghalld azt 
a tiszta hangot, amit a felsőbb éned az iga-
zi önvalód súgni szeretne.

Hangsúlyoznom kell itt a belső munka 
fontosságát, mert ha vannak feldolgozat-
lan események, történetek, elfojtások az 
életedben, akkor sajnos a megértéseidet 
és a döntéseidet is a fájdalmaid és félel-
meid vezérlik. 

Minél inkább mentes vagy az elfojtásoktól, 
félelmektől, akkor tudsz tisztán látni, hallani. 

Ha mást nem is tudhattunk meg ebből 
a történetből, de azt mindenképpen átél-
hetjük, hogy a Betlehemi Csillag mesél ne-
künk egy olyan időszakról, amikor még az 
ember félve tekintett az égre, és a rácso-
dálkozás az emberek életének része volt. 

Erre manapság nagyon kevesen képe-
sek, pedig ezen képességünk nélkül nem 
lehet igazán boldog az életünk. 

Az idei karácsony tökéletes kontextust kí-
nál számunkra, hogy felélesszük ezt az ősi 
kapcsolatot és közelebb kerüljünk önma-
gunkhoz, a csodához.

Legyen az idei egy igazi Fényünnep!

Légy fáklya a sötétben, világíts, s gyújtsd 
meg a környezetedben élők szívének láng-
ját! Egy szikra talán elég s a pillanat, ami-
kor a szív összeér. 
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A Karácsony előtti, adventi időszak sok esetben stresszesebb, mint az átlagos 
hétköznapok. Most a pandémia időszakában ez még inkább fokozódhat a külön-
böző korlátozások miatt, az eleve szokásos rohanás és zsúfoltság is megnő. A 
készülődés, bevásárlás, félelmek, múltból előtörő kellemetlen emlékek egy repedt 
bejgliről, odaégett pulykáról vagy akár veszekedésről már hetekkel Karácsony előtt 
megkeseríthetik a mindennapokat. 

FÉNYHALMI BEATRIX

Tudatosság
a mindennapokban

Hogyan vészeljük át
a pandémiás ünnepeket

és előkészületeit?

A kapkodás, megfelelési kényszer vagy a 
„muszájból kell venni valamit, így illik” gon-
dolatmintákat jobb elfelejteni. A megfelelé-
si vágy túl sok ételt és desszertet eredmé-
nyez, ahol mindenki túleszi magát, rosszul 
lesz vagy kárba megy a maradék akkor is, 
ha szét van osztva. Mértéktartás és előre 
megbeszélés, hogy ki-mit készítsen egy be-
vált módszer, valamint a két ünnep között 
vagy szilveszterkor is be lehet pótolni azt, 
ami karácsonykor a túl nagy bőség miatt 
kimaradt. Másképp szólva legyenek reális 
elvárásai, soha semmi sem tökéletes. Le-
gyen rugalmas, alkalmazkodó, találékony. 
Az ünnep rövid ideig tart, nem préselhetünk 
bele mindent, valamint ugyan olyan nap 
ez is, mint bármelyik nap az évben. Mindig 
Most van, a tegnap is a Mostban volt és a 
holnap is a Mostban lesz.

Az ajándékvásárlásnál tudatosan figyel-
jünk arra, kinek mit veszünk. Ezzel sokan nem 
foglalkoznak és ez elképesztő felesleges, 
haszontalan, örömet nem okozó cuccot 
vagy porfogót eredményez. Muszájból Ne 
vásároljunk semmit, vigyünk helyette olyat, 

amit szinte mindenki szeret a családban 
enni-inni. Egy rossz ajándék szerintem kelle-
metlenebb, mintha nem adunk semmit. Ha 
már elhatároztuk magunkat a vásárlásra, 
ne azt vegyük meg, ami nekünk tetszik, ha-
nem hangolódjunk arra az emberre, akinek 
szánjuk. Mi passzol a személyiségéhez, mi-

nek örülne, milyen az ízlése, mire lehet szük-
sége? Ilyen hozzáállással a tömeg, a ricsaj 
már fel sem tűnik, a belső feszültség pedig 
csökken. Az erős frusztráció kapkodást, ag-
ressziót eredményez. Még el se kezdte a vá-
sárlást, de már otthon lenne, menekülne? 
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Hunyja be a szemét pár másodpercre, ve-
gyen néhány mély lélegzetet és koncent-
ráljon a Jelenre. A szédítő, tébolyító folya-
matból hátrább lépve, csupán a légzésre és 
Arra figyelve, ahol Van, képes lenyugodni és 
elfogadni a helyzetet. Figyelje meg a helyet, 
embereket lehetőleg ítéletmentesen, sem-
milyen véleményt nem formálva senkiről. 
A negatív érzéseket, gondolatokat ismerje 
fel és fogadja el, ne akarja megváltoztat-
ni azokat. Ezt érzelmi tudatosságnak is ne-
vezhetjük, ami azt jelenti, hogy a megjele-
nő érzéseink nem kezdik el automatikusan 
befolyásolni reakciónkat, viselkedésünket. 
Tudatosan megéljük ezeket, nem azono-
sulva velük. Az érzések, gondolatok jönnek 
és mennek, megfigyelőként ráláthatunk a 
folyamatára, előbukkanásától az eltűné-
séig. Persze ezt bármikor, bárhol meglehet 
tenni, mindennapos gyakorlatok egyikének 
kéne, hogy legyen. A tudatos jelenlét segíti 
a bennünk lévő folyamatok és a környezet 
elfogadását, ezáltal nyitottabbá válunk új 
tapasztalatokra. Rendszeres gyakorlással 
érzékenyebbek leszünk, sebezhetőek, a fa-
laink lassan összeomlanak, ezáltal a pozitív 
dolgok is hamarabb elérnek minket. Akik 
egyedül töltik a karácsonyt, azoknak ez egy 
lehetőség, hogy Önmagukkal foglalkozza-
nak. A kesergés, depresszió helyett főzzön 
magának vagy rendeljen valami finomat, 
tegye hangulatossá otthonát. Nézzen fil-

met, olvasson. Próbáljon rajzolni, festeni, 
barkácsolni. Az utóbbi időszakban egyre 
több idős emberről hallom, hogy elkezdett 
festeni. Miért is ne? Ez is az önkifejezés egyik 
eszköze.

A vírushelyzetben lehet, több idősebb em-
ber marad egyedül a betegségtől való fé-
lelem miatt. Telefonhívással, videó hívással 
tudunk ezen segíteni, nem utolsó sorban a 
közösségi médián már előtte lévő napok-
ban megosztanak online, élő programo-
kat, amit érdemes figyelni, hiszen becsat-
lakozva egy eseménybe már elterelődik a 
figyelem a magányról vagy egyedüllétről. 
Jó ötlet az is, ha hasonló korosztályú isme-
rősökkel, szomszédokkal találnak ki közös 
programot, így jól érezheti magát mások-
kal veszélyeztetettség nélkül.

Bárhogyan is alakul, ezt a megpróbál-
tatásokkal teli évet igyekezzünk nyugod-
tan, békésen lezárni, megnézni mit taní-
tott ez az időszak, milyen értékrendek 
alakultak át, miben változtunk és adjunk 
hálát, hogy még Itt vagyunk.
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Az első, melyet Te is bizonyára ismersz 
már az asztrológia. Tudom, ez lehet kicsit 
unalmas, és nem annyira megbízható, hisz 
az újságokban megjelenő cikkek sajnos el-
vették kissé a hitelét. Én most nem is ilyen 
tanulmányokra gondoltam, hanem egy ál-
talános, de használható képre.

Nézzük először is a négy alap karaktert, 
melyet az asztrológia használ:

1. Tűz
2. Víz
3. Föld
4. Levegő
A sorrend természetesen nem meghatá-

rozó, csupán véletlenszerűen vettem most 
így. Kezdjük egy rövid bemutatással, me-
lyet ismerve könnyebben tudod elfogadni 
családtagod, és megérteni viselkedésének 
mozgatórugóit.

Tűz jegyű emberek (kos, oroszlán, nyilas)

Ezek a gyerekek nagyon sok energiával 
rendelkeznek, melyet próbálnak megélni, le-
vezetni a mindennapokban. Harmóniában 
mindez jól megélhető, kreatív tevékeny-
ségekben, új tanulmányokban, ismeretek 
szerzésében, vagy olyan tevékenységben 

melyekhez lelkesedés szükséges. Hisz pont 
a tűz jegyű ember, aki nagyon tud motivál-
ni akár másokról, akár önmagáról van szó. 
Szeret, és tud vezetni másokat, akár szíve-
sen kezdeményez is.

Sajnos erre nem mindig van módja, hisz 
mai világunk igen fegyelmezett, és kontrol-
lált. Ezért ez a sok energia elfojtásra kerül, 
és marad a gyerekeknél a hiperaktivitás, a 
kezelhetetlenség, a heves hiszti és dühro-
hamok. Ő az akaratos gyerek, akivel sajnos 
szülőként nincs könnyű dolgunk.

Ha gyermeked ilyen tüzes és energikus, 
akkor sok kreatív feladatot adj neki, és biz-
tosítsd őt olyan élményekről, ahol ismere-

Bármennyire nehezen hiszed el, de van rá mód. Több módszer is létezik, melyet ott-
hon Te is tanulmányozhatsz, az asztrológia, enneagram, az öt elem, a számmisztika 
segítségével, melyet egyszerűen alkalmazhatsz is családod körében. Nézzünk ebből 
egyet a gyermekkorra vetítve.

HARGITAI ANDREA

HOGYAN TEREMTS 
BÉKÉS, BOLDOG 

CSALÁDOT?
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teit bővítheti, és mindez kalandos formá-
ban juthat el hozzá. Fontos itt megemlíteni, 
hogy ezek a gyermekek ösztönösen tudják 
mi a jó nekik, anélkül hogy ezen gondolkod-
niuk kellene. Ez nagyon hasznos, de ijesztő 
lehet egy szülő számára. Tehát ha úgy ér-
zed nem elég meggondolt, akkor ne ijedj 
meg, hisz ennyi energia mellett a meg-
fontoltságot bizony tanulni kell. Ehhez egy 
bölcs, és megértő felnőtt szavai kellenek, 
aki kellő türelemmel és megértéssel fordul 
gyermeke felé.

Víz jegyű emberek (halak, rák, skorpió)

Az ilyen gyermekek rendkívül érzékenyek, 
könnyen megbántódnak, és mindent a szí-
vükre vesznek. Náluk sajnos a sértődés, és 
a magukba zárkózás igen gyakori lehet. 
Mindez egy felnőtt számára rendkívül fá-
rasztó, hisz ilyen gyermekből bizony ha-
rapófogóval kell kihúzni, mi is a baja. 

Harmóniában az ilyen gyermek nagyon fi-
gyelmes és gondoskodó. Kedveli a csendet 
és a nyugalmat, cselekedeteit nem kap-
kodja el. Társaságban visszahúzódó, nehe-
zen barátkozik, de kettesben feloldódik ő is. 
Akaratát nehezen fejezi ki, így könnyű őket 
irányítani. Ez persze mindenképp veszélyes 
is lehet, hisz mások könnyen manipulál-
hatják őket, és befolyása alá kerülhetnek 
a nála akaratosabb gyermekeknek, illetve 
felnőtteknek.

Nehézségei ellenére könnyű vele kijönni, 
szülőként ők a jó gyerekekhez tartoznak. Ér-
zékenységük viszont a legtürelmesebb fel-
nőttet is próbára teszi. Ha bármit el szeret-

nél érni nála, akkor az érzelmeire kell hatnod. 
Itt persze nem az érzelmi zsarolásra célzok, 
amihez sok édesanya önkéntelenül is for-
dul, hanem a finom befolyásolásra, melyet 
türelemmel és kitartással használva célba 
érhetünk vele.

Segíteni úgy tudsz neki, hogy hagyod kife-
jezni érzelmeit, sőt megtanítod neki azt. Ha 
érzelmei felszínre jönnek, kibeszélheti őket, 
akkor megnyugszik. Ezek után már lehet 
neki magyarázni, kérést intézni, mert ezeket 
elfogadja ilyenkor.

Föld jegyű emberek (bika, bak, szűz)

Az ilyen gyermekek közül kerülnek ki az 
igazán jó gyermekek. Jellemző rájuk a las-
súság, megfontoltság. Már pici gyermek-
ként is könnyebb velük szót érteni, hiszen 
alapvetően engedelmesek. Akaratukat ki 
tudják ugyan fejezni, de ez leginkább csö-
könyösségükben jelenik meg.

Jó tanulók lehetnek belőlük, mert nagyon 
szorgalmasak. Számukra fontosak még a 
szokások, a mindennapi rutin tevékeny-
ségek. Ezek adják biztonságuk alapjait. Ezt 
persze szülőként nem mindig értjük, mert 
stresszben ezek a szokások akár még rög-
zült cselekvéshez is vezethetnek. Ők nehe-
zen kezdenek új dolgokba, és a spontanei-
tás sem tartozik jellemvonásuk közé. Viszont 
megbízhatóak, meggondoltak, és tekintély-
tisztelők. 

Velük úgy könnyű kijönni, ha kereteket 
kapnak, melyekhez alkalmazkodni tudnak. 
Ha bizonyos napi rutinok megadják nekik 
a napi biztonságot, és főképp, ha nagyon 
nagy türelmet tanúsítunk feléjük. Ők nem 
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tudnak gyorsan cselekedni, mert nagyon 
fontos számukra a saját tempójuk, mely bi-
zony néha lassúnak tűnik.

Levegő jegyű emberek
(vízöntő, mérleg, ikrek)

Ők az igazi örökmozgók. Kommunikációjuk 
igen feltűnő, hisz ők szinte soha nincsenek 
csendben. Gondolataik állandó körtáncot 
járnak, melyet pici korban cselekedeteik is 
követnek. Így ők igazi örökmozgóvá válnak, 
melyet, ha le tudnak vezetni valahol, akkor 
nincs velük nagy baj. 

Számukra a dolgok megértése nagyon 
fontos. Ezért már igen pici korukban is szük-
ségét érzik a dolgok, események, emberek 
megértésének. Ezért ha valamit szeretnél 
egy ilyen gyermeknél elérni, akkor el kell 
magyaráznod a miértjét. 

Előnyük még, hogy gyorsan tanulnak, ru-
galmasak, és nagyon szeretik a társaságot. 
Talán ők oldódnak fel a leghamarabb, és a 
beilleszkedés is könnyebb számukra a kö-

zösségekben.  Nyitottak az új ismeretekre, 
élményekre, és elég jól tudnak alkalmaz-
kodni a változó körülményekhez. 

Stresszhelyzetben akaratosakká válnak, 
és a hiszti, a dühroham náluk is előtérbe 
kerül. Nem értik a helyzetet, és ez okozza fő 
problémájukat. Ha meg tudod neki magya-
rázni, miért történt a stresszt kiváltó ese-
mény, illetve miért akarsz tőle valamit, ak-
kor kezelhetővé válik.

Kapcsolataikban a tűz és levegő jegyű 
gyermekek segítik egymást, ezért jól ki is 
jönnek egymással. Hisz lelkesedésük határ-
talan, igaz csintalanságaik ilyenkor meg-
sokszorozódnak, hála temperamentumos 
életszemléletüknek.

A víz, és föld jegyű gyermekek szintén jól 
megértik egymást, mert nyugalmuk hason-
ló. Bár mind a két jegy picit zárkózott, ezért 
viszont nehezebben, ritkábban szokott ez a 
fajta kapcsolat megszületni. 

Mivel az ellentétek már gyermekkorban 
vonzzák egymást, sőt harmonikusan ki is 
egészítik a másikat, így a különböző jegyek 
barátsága inkább előfordul. 

Tehát ha tüzes és akaratos gyermeked, 
akkor egy föld jegyű barát csodákat mű-
velhet. Feltéve persze, hogy a tüzes gyer-
meked elég türelmes a kapcsolathoz. 

Ha gyermeked levegős, gondolkodó ter-
mészet, akkor egy érzékenyebb barát gon-
doskodó figyelme segíthet neki, hogy ne 
csak a gondolatok világába röpködjön, ha-
nem emberi kapcsolataira is kellő figyel-
met fordítson.

Természetesen minden emberben jelen 
van minden karakter, hisz nem csak egy 
jegyből áll személyiségünk. Ha azonban 
tisztában vagy gyermeked alap karakte-
rével, akkor sok vitát, és nézeteltérést elke-
rülhetsz vele. Megértésed pedig erősebbé 
válhat, ha eszedbe jut, hogy nem ellened 
szól az engedetlensége, hanem csupán 
természete más, mint a tied.

Fontos tisztelni gyermekünk mássá-
gát éppúgy, ahogy ezt felnőtt társaink-
kal szemben is kívánatos, ha szeretnénk 
kapcsolatainkban békét, és harmóniát 
teremteni.
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https://kaveszunet-az-elmenek.webnode.hu/
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MILLER KIARA

Az önbizalomhiány,
mint népbetegség 

- Értelmezd újra önmagad I.
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Az önbizalomhiányt önmagunk gyöke-
res félreértelmezése okozza. Ezért amikor 
az önbizalmunk megszerzéséről vagy 
növeléséről beszélünk, az egyetlen kér-
dés, amit érdemes feltenni: hogyan értel-
mezzük újra önmagunkat? Ugyanis ez az 
újradefiniálás az önbizalmunk felépíté-
sének alapja. De mit jelent újraértelmez-
ni önmagunkat? Azt jelenti, megkérdője-
lezni eddigi énképünket, és lecserélni a 
hibás értelmezést, amelyen ez az énkép 
nyugszik. 

Ezen az újraértelmezési folyamaton ve-
zeti végig olvasóit az új, előkészületben 
lévő könyvem, amelynek címe „Tuda-
tos Boldogság”. A cikksorozatom első ré-
szében ebből a könyvből olvashatsz egy 
részletet. 

Az énkép kialakulása 

„Mivel énképünk gyermekkorunkban ala-
kul ki, nem nehéz kikövetkeztetni, hogy az 
itt szerzett első benyomásaink felelősek az 
önbizalomhiányunkért.

Hogy tisztába kerülhessünk az önbiza-
lomhiányunk okaival, először is fel kell tér-
képeznünk a gyermekkori körülményeinket, 
mindazt, ami hatással volt a korai fejlődé-
sünkre. Így ismerhető fel az énképünk alap-
ját adó összes meggyőződésünk és hie-
delmünk, amelyek az önbizalmunkért vagy 
annak hiányáért felelnek.

Azután, amikor már látjuk ezeket a korai 
hatásokat, elkezdhetjük tudatosan meg-
változtatni ezt az énképet, és ezzel egy egé-
szen új alapra helyezni az életünket.

Felfedezhetjük gyermekkori első hiedel-
meink káros, idejétmúlt voltát, és lecserél-
hetjük azokat önmegerősítő, egészséges 
hiedelmekre, gondolkodási szokásokra és 
az életünket támogató, felhatalmazó belső 
párbeszédre.

Meg fogod látni, hogy nem kell pszicho-
lógusnak lenned, hogy megértsd, a gyer-
mekkori benyomásaid, a szülői nevelés, és 
a környezeti hatások miként befolyásolják 
felnőtt életed.

 
Mindannyian tudjuk, hogy gyerekként 

olyanok vagyunk, mint a szivacs. A szivacs 

nem nézi a folyadék minőségét. Ugyanúgy 
magába szívja az orvosságot, mint a mér-
get tartalmazó folyadékot. De amíg egy 

szivacsból automatikusan kiszárad a ned-
vesség, az emberből nem tűnnek el a be-
nyomások hatásai, sőt, a részünkké válnak. 
Egész pontosan a tudatalatti részünkké.

A gyermeki elme minden benyomást ösz-
tönösen osztályoz és levonja az ő gyermeki 
következtetéseit. A baj csak az, hogy a gyer-
mek ezután tényként kezdi el kezelni ezeket 
a következtetéseket, ha nincs, aki megcá-
folja azokat a számára, meggyőzve őt azok 
valótlanságáról. Cáfolat hiányában a gye-
rek tovább viszi ezeket a következtetéseket, 
mint személyes meggyőződéseit a felnőtt 
korába. Ezekből a megkérdőjelezetlen 
meggyőződésekből lesznek a hiedelmek. 
Amikor sok ilyen hiedelem alkotja a szemé-
lyiséget, azt nevezzük hitrendszernek. 

Felnőtt korunkban ez a hitrendszer adja az 
életünk alapját! 

Ma is ezek a hitrendszerek határozzák 
meg gondolkodásmódodat, érzelmi be-
állítottságodat, döntéseidet, és tetteidet; 
beleértve az érdeklődési köreidet, a baráti 
társaságodat, a párválasztási szokásaidat, 
a pályaválasztásodat, a vallási meggyőző-
désedet, a munkahelyi teljesítményedet, az 
elveidet, a morálodat, a hétköznapi szoká-
saidat, a vágyaidat, a vonzalmaidat, az ál-
maidat... azaz, mindent, ami vagy. 

Az énképünk alapja a hitrendszerünk, az 
életünk alapja pedig az énképünk. 
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Tehát, ahhoz, hogy megváltoztassuk az 
életünket, meg kell változtatnunk az énké-
pünket. Ahhoz, hogy megváltoztassuk az 
énképünket, meg kell változtatnunk a hie-
delmeinket.

Vagyis életünk megváltoztatásának első 
lépése, a hiedelmeink megváltoztatá-
sa. Mit jelent ez? Életünk koragyermekkori 
meggyőződéseinek (hiedelmeinek) feltér-
képezését és lecserélését. 

Ez természetesen nem vonatkozik minden 
hiedelmünkre, hiszen vannak hasznos hie-
delmeink is. Ezért nem a hitrendszerünket 
cseréljük le, csak a negatív hiedelmeinket 
cseréljük pozitívakra, azaz, olyan meggyő-

ződésekre, amelyek konstruktívan hatnak 
az életünk alakítására…”

Cikksorozatom folytatódik a következő 
lapszámban.

A folytatásban egy konkrét példán ke-
resztül fogom bemutatni, hogy a kora-
gyermekkori benyomások miként válhat-
nak meggyőződésekké, és ezek hogyan 
alakulhatnak át hiedelmekké, és építhe-
tik fel az énképet. 

Várlak a folytatásban is!
Addig is, ha a téma felkeltette érdeklő-

désedet, könyvemre, a „Tudatos boldog-
ság”- ra máris leadhatod előrendelésed 
emailben, a következő címen: kapcsolat@
millerkiara.com . Kérlek, a tárgymezőbe írd 
be: „Előrendelés”. Az üzenet mezőt üresen is 
hagyhatod.

További hasznos írásokat találsz a hiva-
talos Facebook oldalamon: https://www.
facebook.com/kiarahivatalos

https://www.facebook.com/kiarahivatalos
https://www.facebook.com/kiarahivatalos
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Baba ÉS/VAGY munka?!
Kiút a gyermekvállalás

kontra karrier útvesztőjéből

Benned is felmerülnek néha hasonló gondolatok? „Nagyon szeretnék kisbabát, de 
imádom a munkámat, és nincs kedvem feladni.” „Tudom, hogy jó anya lennék, de 
úgy érzem, három évet nem bírnék ki otthon a négy fal között.” „Annyira vágyom 
egy kisbabára! De megőrjít a gondolat, hogy mindenre a férjemtől kellene pénzt 
kérnem, utálom a kiszolgáltatottságot.” 

Ha te is őrlődsz a gyermekvállalás és a  munka/önmegvalósítás kérdése között, ez 
a cikk most neked szól. Ennek a mini élettervező kalauznak a végén remélem, hogy 
tisztábban fogod látni a céljaidat, és az utadat. 

Női szerepek

Mi az oka a bennünk dúló, sokszor ellen-
tétes érzéseknek? Lehet, hogy egyszerűen 
nem születtünk anyának?! Ezt hiba lenne 
pusztán ez alapján kijelenteni. Sokkal in-
kább a női szerepek megváltozásában 
kell keresnünk a bizonytalanságunk okait. 

Nagymamáink, dédnagymamáink szá-
mára egyértelmű és természetes volt, 
hogy az életük fő feladata és célja az 
anyaság. Emellett azonban született egy 
vágy is bennük, amely meghatározta az 
utánuk következő generációk életét. Le-
gyen a gyermekeiknek jobb, és könnyebb 
élete, mint nekik volt. Vigyék többre, mint 
ők. A nagyszüleink, majd később a mi szü-
leink ennek a vágynak a mentén egyen-
gették az utódok életútját. Ennek a bizo-
nyos „jobb életnek” pedig fontos eszköze 
lett a tanulás, a diploma és a karrier, hogy 
elkerülhető legyen a nehéz kétkezi munka 
a földeken, vagy épp a gyárakban. 

Amellett, hogy a felmenőink biztosítot-
ták a számunkra a tanulás lehetőségét, 
ezzel együtt mi, modern nők sok minden-
ben megkaptuk a választás szabadsá-
gát. Eldönthetjük, hogy férfias, vagy nőies 
szakmát választunk, mert mindkét lehető-
ség nyitott előttünk. Választhatunk, hogy 
feleségként, vagy élettársként élünk, és a 
fogamzásgátlási módszerek révén azt is 
eldönthetjük, kitől és mikor szeretnénk kis-
babát vállalni. Sőt. Manapság sokan teljes 
mértékben lemondanak a gyermekválla-
lásról. A többség azonban még mindig a 
gyerek ÉS karrier mellett teszi le a voksát. 

Babaprojekt – de mikor?! 

Az egyik legnehezebb döntés azonban az, 
hogy mikor váljunk anyává. Mikor enged-
hetjük meg magunknak? Egyetem alatt 
nem, mert minél előbb el kell végezni. Utá-
na szintén nem, hiszen el kell kezdeni dol-
gozni, szakmai tapasztalatot szerezni. Az 
első munkahelyen? Dehogy. Előbb karri-
ert kell építeni. A szakmai karrier közepén? 

SZEGHY KRISZTINA
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Nem jó, mert ha most kiesek a munkámból 
három évre, akkor odaveszik, amiért eddig 
tanultam, dolgoztam. Kicsit olyan, mintha 
soha nem lenne jó egyetlen időpont sem. 
Az idő azonban telik… és sokszor mire észbe 
kapunk, túl késő. Jön a kapkodás, a kivizsgá-
lások, a meddőségi központok. A kudarcok, 
a fájdalom, az önvád: miért is húztam ennyi 
ideig a gyermekvállalást, most lehet, hogy 
örökre le kell mondanom róla. 

Ha téged is kínoz a gondolat, hogy vajon 
alkalmas-e most az időpont arra, hogy kis-
babát vállalj, talán segít a dilemmáid felol-
dásában, ha csinálsz magadnak egy hosz-
szabb távú életút térképet. 

Ehhez szükséged lesz egy tollra és egy pa-
pírra, és egy nyugodt negyedórára. Amikor 
mindez megvan, fogalmazd meg pár szó-
ban, vagy akár mondatban az életcélodat. 
Írj bele mindent röviden, amit el szeretnél 
érni. Ha mindezzel megvagy, dőlj hátra, és 
képzeld el a következőt…

92 évesen otthon üldögélsz a karosszé-
kedben, tudod, hogy közelít a vég. Az életcé-
lodat sikerült maradéktalanul megvalósí-
tanod. A szobába beszivárog a konyhában 
rotyogó bableves illata, hallgatod az óra 
ketyegését a falon. Végigsimítod a lábai-
dat takaró puha, meleg plédet, és közben 
visszagondolsz az életedre. Éld bele magad 
a helyzetbe! Hunyd be a szemed, és tekints 
vissza az elmúlt 92 évedre! Mit érzel? Elé-
gedett vagy a megvalósult életcéloddal? 
Minden akkor és úgy történt, ahogy kellett? 
Valóban ilyen életet szerettél volna? Vagy 
azt gondolod, hogy ha elölről kezdhetnéd 

az életedet, másképp csinálnád, mert eset-
leg azt érzed, bizonyos célokra nem volt ér-
telme annyi időt és energiát szánnod?  Ha 
így van, akkor nem jó a kitűzött életcélod. 
Kérlek, hogy fogalmazd meg újra, és ismé-
telten „teszteld le magad” a fenti módszerrel.  

Életút-térkép

Most következik a varázslat: szerephez jut 
újra a toll és a papír. Végre eldöntötted, 
hogy mit szeretnél elérni 92 éves korodra, és 
mivel ezt a cikket olvasod, vélhetőleg szere-
pel benne, hogy édesanya légy. Ideje hát, 
hogy visszalépdeljünk az ITT ÉS MOST-ba. 

Ahhoz, hogy meg tudd valósítani, amit el-
képzeltél, a hosszabb távú terveidet rövi-
debb időtartamokra kell bontanod. 

Kezdjük mondjuk egy 5 éves tervvel. 

Határozd meg, hogy hol szeretnél tartani 
az életed következő területein 5 év múlva, 
és írd le a papírodra: 

munka (mivel akarsz foglalkozni, hol sze-
retnél tartani a karrieredben, milyen pozíci-
ót szeretnél betölteni, stb.)

család (milyen párkapcsolatot szeretnél, 
ennek milyen jellege legyen, gyerekek szá-
ma, stb.)

testkép (milyen alkatot szeretnél elérni, 
milyen sporttal szeretnél foglalkozni, stb.)

anyagi célok (milyen anyagi körülmények 
között szeretnél élni 5 év múlva, milyen la-
kásban vagy házban, stb.)

önfejlesztés (milyen végzettségeket sze-
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retnél megszerezni, milyen hobbival foglal-
koznál, hova szeretnél elutazni, stb.)

Ezután újabb feladat következik. Mivel ezek 
hosszú távú, ötéves célok, bontsd le őket 
középtávú célokra! 

Határozd meg, hogy ugyanezeken a terü-
leteken mit szeretnél elérni 1 év múlva. Ha 
például azt írtad, hogy 5 éven belül olyan 
munkahelyen szeretnél dolgozni, ahol havi 
500.000 Ft-ot keresel, akkor határozd meg, 
hogy ehhez mit kellene tenned a megva-
lósítás érdekében egy éven belül. Például: 
részt veszek egy adótanácsadói képzésen, 
és új munkahelyet keresek. Miután mindent 
kitaláltál, természetesen írd le a papírodra.  

Most gondold át, hogy a fentiek elérésé-
hez milyen rövidtávú célokat kell kitűznöd 
magad elé. Ezek olyan célok legyenek, ame-
lyek egy hónapon belül megvalósíthatóak. 
Például: átnézem a neten az adótanács-
adó tanfolyamok listáját, megkeresem a 
számomra legmegfelelőbbet, és beadom 
a jelentkezésemet. 

Legutoljára pedig válassz ki 3-4 célt a pa-

pírra leírt rövidtávú célok közül, és kezdj el 
ezek megvalósításán dolgozni.

Ne felejtsd el: egy bizonyos életkoron túl 
már te felelsz az életedért, a gondolata-
idért, a cselekedeteidért. Nem okolhatsz 
már mást. Te irányítasz, és el kell döntened, 
hogy a hátralévő napjaidat milyen szellem-
ben kívánod eltölteni: a legjobbat kihozva 
belőlük, vagy áldozatként, sajnálva maga-
dat és az elvesztegetett lehetőségeidet. 

Sikerült egy picit rendet tenned a fejed-
ben lévő célok között? Jobban átlátod, hogy 
mire vágysz? Bekerült az ötéves tervek közé 
egy kisbaba? :) Bízom benne, hogy ha ed-
dig őrlődtél a karrier és a babavállalás 
között, most a saját kis életút-iránytűddel 
könnyebben boldogulsz majd a vágyaid, 
álmaid között. Sok sikert  kívánok a megva-
lósításukhoz!

Szeghy Krisztina 
Pszichológiai mentor, családsegítő kon-

zulens (www.szeghykrisztina.hu)
Babahívogató Program – program a vá-

randósságért (http://www.szeghykrisztina.
hu/babahivatoprogram.html)

http://www.szeghykrisztina.hu/
http://www.szeghykrisztina.hu/babahivogatoprogram.html
http://www.szeghykrisztina.hu/babahivogatoprogram.html
http://www.szeghykrisztina.hu/babahivogatoprogram.html
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Bőrünk egészségének
nyomában

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

Közben Esztivel írunk egymásnak (akinek 
az aromaterápiáról szóló cikkeivel szintén 
találkozhatunk a magazinban), kit mi segít 
az életében.

Várakozom. Szóval azt érzem, mindent ki-
írtam magamból, legalábbis azzal kapcso-
latban, ami bennem volt az idei évre. Se-
gítséget kértem. Van egy zárt csoportom, 
feltettem nekik egy kérdést, ami így szólt: 

„Mit adott nektek a tudatos (szakember-
hez fordultok segítségért az arcotokkal 
kapcsolatban pl.) bőrápolás, miért fontos 
ez nektek?”

A kérdés valószínűleg (tudat alatt), azért 
is aktuális, mert nagyon sok fórumon látom 
azt, hogy hozzá nem értő emberek adnak 
tanácsot a laikus embereknek, mivel ápol-
ják a bőrüket. Na jó, persze ki a jó szakember, 
jön a kérdés azonnal bennem is. Ez az évem 
arról szólt, hogy szakemberről szakemberre 
mentem, hogy majd tudják mi lesz nekem 
a jó és még sem tudtak segíteni, mi törté-
nik velem. Miért lehet ez? Talán mert olyan 
esetem volt, amire mindenki azt mondta, 
ilyenről még nem is hallott. Túl összetett 
stb. … Az arcbőrök mögött is emberek van-

MAYER PETRA

Hangolódom. Édesnarancs illóolajat párologtatok az esti pihenéshez… Utolsó hajrá 
van a héten karácsony előtt. Jönnek a vendégek, beszélgetünk, christmas acustic szól 
a spotifyon… valahogyan most nincs klasszikus karácsonyi hangulata senkinek. Mást 
látok. Azt látom, milyen szoros kötelék alakult ki a vendégeimmel. Sokukkal. Nehéz év 
volt, rengeteg változással, sok elengedéssel. Beszélgetünk! Hálás vagyok értük! 

Hangolódom



nak, élő szervezet, lélek. Ők is összetettek. 
Mégis azt mondom mindig, fogom a kezü-
ket, induljunk el – keressük meg, hol lehet 
a gond és tegyünk rendet. Én tudom, hogy 
ez nehéz, főleg ha nagyon zavaró a gond. 
De máshogy nem lehet. Idő! Időt kell hagy-
ni, hogy megismerjük a saját benső műkö-
désünket – elengedjük, ami nem szolgálja 
a jólétünket (étel, ember, munka, bármi) és 
újabb szokásokat vegyünk fel. Így élem a 
saját életemet is. 

Szóval kaptam pár választ… igyekszem 
olyan sorrendben felírni őket, amik kevésbé 
részrehajlóak. Viszont kedves Olvasók. Néz-
zétek el nekem, hogy itt van olyan írás, ami 
csordultig van érzelemmel, mert bizony 
nehéz helyezeteket is meg kellett oldani a 
vendégekkel, amik akár 6 - 8 hónapig is el-
tartottak. Addigra eléggé szoros kapcsolat 
alakul ki. Főleg a bajban.

Tehát a kérdés még egyszer: „Mit adott 
nektek a tudatos (szakemberhez fordultok 
segítségért az arcotokkal kapcsolatban pl.) 
bőrápolás, miért fontos ez nektek?”

És a pár válasz – amit kaptam 5 percen 
belül. Nos, úgy gondolom, így év vége felé 
azt mondhatom, hálás vagyok! Köszönöm, 
hogy velem tartottak a kedves Olvasók az 
idei évben! Mindenkinek kívánok meghitt-
ségben gazdag ünnepeket! Szeretettel 
Petra

„Kerestem valami addig nem ismert, de 
hatékony bőrmegújítót. A hirdetései figye-
lemfelkeltők voltak a kezelések krémek hite-
lesek... szerelem” M

***
„Szóval szerintem “mindenki a saját szak-

májának tudója, azaz ha bőrgyógyászati/
kozmetikai kérdésem van kialakult bőr-
problémáról, mindenképp szakemberhez 
fordulok, mintsem “visszafordíthatatlan 
károsodást” okozzak saját magamnak az-
zal, ha “home-made” kezelgetem a prob-
lémás bőröm... számomra, nagy bizalom 
és nyugalom, ha egy szakember vizsgál/
ajánl/kezel. 

Másodsorban ez a biztonságérzet - szak-
embertől jövő segítség/tanács - az alapja 
annak, hogy ténylegesen a “legjobbat ad-
hassuk a bőrünknek”.” Sz

***
„Szerintem a tudatos bőrápolásnak az a 

lényege, hogy 

1. megtaláljuk azt a szakembert, aki való-
ban ért a szakmájához és megbízható ké-
szítményekkel dolgozik 

2. Tudja, hogy hogyan építi fel az adott 
egyén bőrének leginkább megfelelő keze-
lést 

3. Alkalmazkodik a bőr változásához (kor, 
évszak, hormonok stb.)

4. Komplexen látja a bőrproblémákat 
és tanácsot tud adni, hogy hogyan lehet 
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belső módszerekkel segíteni rajta (étrend 
kiegészítők, vitaminok, étkezés, hidratálás 
belülről stb.)

5. A szakember vezetésével és persze az 
egyén személyes kitartásával szokássá vá-
lik a napi bőrápolási rutin, ami kitartással, 
hosszú távon hoz eredményt” Zs

***
„Szia Petrám! Nem szerettem volna szó 

nélkül elmenni a kérésed mellett. Mert te is 
ott voltál/vagy amikor nekem segítségre 
van szükségem!! 

Hogy mit jelentettél/jelentett a szakértel-
med nekem? Minden nyálas kijelentés nél-
kül az életet. Az életet, amiben nem kell ta-
kargatnom az arcom, az életet, ahol nem 
kell órákig sminkelnem magam, hogy ut-
cára tudjak lépni. Egy egészséges és szép 
bőrt. Mindemellett pedig a szakértelmed-
nek köszönhetem, hogy mindig tudtad, 
mire van szüksége az arcomnak. Amikor 
épp eluralkodott rajtam a pánik, te meg-
nyugtattál. Így az arcápolásom legna-
gyobb biztonsága vagy! És ezért mindig 
hálás leszek! A nálad töltött énidőről nem 
is beszélve, amikor feltöltesz energiával! 
Valamint így, hogy kevesebbet ,,kell’’ jár-
nom hozzad, így is mindig a rendelkezése-
semre állsz! Te vagy nekem a nagybetűs 
KOZMETIKUS! És ezt köszönöm!” A

***
„Egy konkrét problémával (akne/patta-

nás) fordultam Petrához, sok hiábavaló 
próbálkozás után hogy megszabaduljak a 
csúnya pattiktól. Ő volt az első, aki érdem-
ben tudott segíteni és a lelki részével is fog-

lalkozott a dolognak, nem pedig “csak” a 
megfelelő krémeket javasolta. De a tudatos 
bőrápolásban az is segít nekem, hogy már 
nem áll fenn ez a problémám. Szerintem a 
tudatos bőrápolás azért fontos, mert a mai 
rohanó világunkban bőrünk sokféle stressz 
faktornak van kitéve, s a kozmetikai piacon 
olyan nagy a választék és olyan mértékű 
reklám dömpinggel találkozunk, hogy egy 
laikus nehezen tudja meghatározni, hogy 
számára melyik a megfelelő termék ... én 
sokat olvasok/sok videót nézek bőrápo-
lásról, de Petra mindig tud olyat mondani, 
amiről még nem hallottam, vagy nem gon-
doltam. Ezek mellett profi módon meg tudja 
állapítani, hogy a bőröm adott helyzetének 
melyik otthoni ápolást szolgáló termékek 
a legmegfelelőbbek. Bőrünk folyamatosan 
változik és én úgy használok nyugodt szív-
vel termékeket, hogy tudom azt, hogy egy 
szakember ajánlotta.” I

***
„Szia. Te tanítottál meg igazából a tudatos 

bőrápolásra. Előtted össze-vissza használ-
tam mindent, szoláriumoztam, napoztam 
mindenféle fényvédők nélkül, de amióta 
megismertelek nagyon sokat tanultam a 
bőrápolásról és oda is figyelek rá. Többek 
között azért fontos a tudatos bőrápolás ne-
kem, mert minden nap ad egy kis “énidőt” 
ezekkel a csodás termékekkel. Sokkal job-
ban érzem magam a bőrömben még ak-
kor is, ha sokszor csúnyácska szegény, de 
jót tesz a lelkemnek, hogy tudom, hogy jó 
termékekkel, tudatosan odafigyelve ápo-
lom/ápoljuk együtt.” A
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1440 perc

Élt egyszer, nem is olyan rég, a városban 
egy fiatalember. Ez a fiatalember szokás 
szerint mindig arra panaszkodott, hogy 
nincs ideje. Nagyon elfoglalt volt.

Az egyik reggel, amikor felébredt, igen 
különös dolog történt vele.

Egy masnival átkötött borítékot talált 
az ágya mellett.

Nem értette, hogyan kerülhetett oda.
„Járt volna valaki a szobában, míg 

aludtam, és nem vettem észre?” - mor-
fondírozott magában.

De hát nincs is születésnapom! - gon-
dolkodott tovább, míg óvatosan kibon-
totta az ajándékot.

A boríték egy kártyát rejtett.
Még a neve is rá volt gravírozva, nagy, 

nyomtatott betűkkel:
KIS ÁDÁM

Megörült, mert azt hitte bankkártya, 
hogy valamilyen játékon pénzt nyert. 
Amikor azonban megpróbálta kideríteni, 
hogy melyik bank küldhette, csalódottan 
állapította meg, hogy nincs rajta cégjel-
zés. A nevén kívül azonban még valami 
rá volt írva, arany betűkkel:

IDŐKÁRTYA

- Mi a fene? Ilyet se hallottam még! - 
gondolta, és megkezdte szokásos hét-
köznapi rutinját.

A fürdőszobába ment, a kártyát a 
szekrényre tette, majd fogat mosott, 
lezuhanyzott.

Amint kiszállt a zuhanyrózsa alól, a for-
ró gőzből előtűnt egy arany színben ízzó 
írás, mely az időkártyán futott:

„Kérem húzzon le 15 percet tisztálko-
dásra!”

„Ejha! Ez a kártya tud valamit!” - gon-
dolta.

Gyorsan felöltözött és munkába indult. 
A kártyát hanyagul zsebre vágta, s csak 
a buszmegállóban vette ismét elő, mikor 
izzani kezdett a zsebében. Ahogy hoz-
záért, egyből eldobta. Égette a kezét. Az 
alábbi szöveg volt rajta olvasható:

„Kérem húzzon le 70 percet utazásra!”
„Ami igaz, az igaz. Valóban ennyi” - ál-

lapította meg magában.
A munkahelye ajtaján belépve ismét 

működésbe lépett a kis szerkezet:
„Kérem húzzon le 480 percet munkára!”
„Ejha! 480 perc, nem semmi!”- gondolta.
Délben szólt a főnöke, hogy maradnia 

kell túlórázni. Ekkor megint elkezdte a 
combját sütni a kártya. Gyorsan kitette 
az asztalra. Már cseppet se lepődött meg 
a feliraton:

„Kérem húzzon le még 120 percet mun-
kára!”

Hirtelen eszébe jutott, hogy este bowlin-
gozni ment volna a barátaival. Egyikő-
jüket felhívta, és tudatta vele, hogy túl 
későn érne oda, így nem megy. A kártya 
gondosan rögzítette a könyvelést:

„Kérem stornózzon 120 perc barátok-
kal eltöltött felhőtlen szórakozásra szánt 
időt!”

KOVÁCS BRIGITTA EFI



Kis Ádám keserűen csúsztatta vissza 
zsebébe a kártyát.

A munkaidő végeztével buszra szállt. A 
kártya mérnöki pontossággal ismét jel-
zett:

„Kérem húzzon le 70 percet utazásra!”
A férfi szótlanul vette tudomásul az 

újabb megállapítást.
Hazaérve szokás szerint bekapcsolta a 

televíziót. A kártya ismét jelzett:
„Kérem húzzon le 120 percet villódzó ké-

pek bámulásával töltött időre!”
Megnézte a kedvenc sorozatát, az esti 

híreket, majd unalmában közösségi ol-
dalakat kezdett különösebb figyelem 
nélkül görgetni.

A kártya természetesen ezt is rögzítette:
„Kérem húzzon le unaloműző semmit-

tevésre 180 percet!”
- Na álljon meg a menet! Ez nem igaz! Én 

nem is unatkozom, csak...csak kíváncsi 
vagyok, kivel mi történik!

Kezdte idegesíteni a szerkezet. Az egész 
életét, a szokásait, percre pontosan az 
orra alá dörgöli. Mintha ítélkezne fölötte. 
Ez helyes, ez nem helyes.

„De hiszen ez az én életem! Azt teszek 
vele, amit akarok! Punktum!” - dobta fél-
re a dohányzóasztalra ingerülten a kár-
tyát.

Az idő azonban így is eltelt.
Lefekvés előtt megvacsorázott:
„Kérem húzzon le 20 percet evésre!”
Vacsora után gyorsan beugrott a zu-

hany alá, majd fogat mosott, pizsamába 
bújt:

„Kérem húzzon le 15 percet tisztálko-
dásra!”

Befeküdt az ágyába, a kártyát az éjjeli 
szekrényére tette:

„Kérem húzzon le 420 percet pihentető 
alvásra!”

Aludni azonban nem tudott. A kártyán 
korábban megjelent fényes feliratok 
most a fejében kezdtek kattogni. Elkezdte 
őket összevetni, mérlegre tenni:

480 perc munka.
Még 120 perc munka.
120 perc barátokkal eltöltött idő stor-

nózva.
180 perc unaloműző tevékenység.
Mennyi is jut neki egy napra?
1440 perc. Nem több, nem kevesebb.

Ezen sokáig gondolkodott. Végül álom-
ba merült.

A következő naptól kezdve hirtelen min-
denre jutott idő. Minden számára fontos 
dologra volt ideje.

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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SZERKESZTŐSÉGÜNK NEVÉBEN

BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNUNK 

KEDVES OLVASÓINKNAK!


