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Diák, tanár, szülő… már mindenki a szünidőnek örül. Nagyon fontos része
ez az évnek. Szükségünk van pihenésre, kikapcsolódásra, feltöltődésre!
A jövő évi teljesítményünk múlhat azon, hogyan használjuk ki a vakáció
adta lehetőségeket. És azt is lényeges szem előtt tartanunk, hogy Isten
nem megy szabadságra, az előttünk álló hetekben nem mellőzhetjük, nem száműzhetjük Őt az életünkből! Sőt! Több időnk juthat az
elmélyült imára, felfedezhetjük az Istent a csodálatos természetben,
találkozhatunk Vele embertársaink által is. Mindez csupán azon múlik,
hogy nyitott szívvel járjuk-e a világot. Egy a fontos: Isten közelében kell
maradnunk! Ez a nyár igazi kihívása és egyben feladata.
„Ki időzhet sátradban, Uram, ki lakhat szent hegyeden? Aki bűn nélkül él,
a jót teszi, szívében az igazságot forgatja, és a nyelve nem szór rágalmakat. Aki barátjának nem okoz szenvedést, embertársát nem gyalázza, a gonoszt nem veszi sokba, azt tiszteli, ki az Urat féli. Aki nem szegi
esküjét, még ha
veszt is rajta,
pénzét nem adja
uzsorakamatra,
s nem hagyja
magát ártatlanok
kárára megvesztegetni. Aki így
cselekszik, soha
meg nem rendül.”
(Zsolt15)

Löveiné Árva
Melinda
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Babits
Mihály:
Messze…
messze...
			
		 átirat
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Templomtér. Lépcső, tarka kő
Mindenkit vár a lapos tető.
Pár donna szürke balkonon
Mereng a bíbor alkonyon.
Szent József. Könyvtár és lépcsőzés.
Titkárságon ügyintézés.
Tanárinál sürgés-forgás
Az ajtón sűrű kopogtatás
Csarnok, Jezsus póló, kék nadrág.
Szent György vagy Kaszap vár ránk?
Lányoknak Jezsu kör, futás
Urak! Mehet a focizás!
Udvar. 20 perc szabadság
Fiatalos gondtalanság.
Mekkora nyüzsgés, mennyi hang
Tengó, palánk, pad, harang.
Ösvény. Kemencéből szálló korom.
Szobor, keresztút, avasi orom.
Ideköt a sok beszélgetés
Nosztalgia, tán sírás, és nevetés.
Kurtabérc. Parázs, kályha, esti tüzek
Csend. Lélek a felhők felett.
Együttlét és összetartozás
Innen lejönni megújulás.
Ó, mennyi élmény, mennyi kép!
Ó, mennyi édes szép emlék!
Milyen szerencsés a sorsom
Hogy van mire visszagondolnom!
Dabasi-Halász Gellért
Németh Márta
Tóth Áron
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CSÓKAY
KÁROLY
ATYA

KAJTOR DOMONKOS
ATYA
HIVATÁSTÖRTÉNETE

E

Végzős diákként gyakran felmerült bennem továbbtanulásommal
kapcsolatban a hivatás kérdése. Az elmúlt év során foglakoztatott, hogy
mit jelent a küldetés fogalma, és hogyan járja át egy ember életét. A
témával kapcsolatban felkerestem Kajtor Domonkos és Csókay Károly
atyákat, hogy meséljenek a személyes tapasztalataikról.

MIÓTA
JEZSUITA, HOGYAN TALÁLT
RÁ ERRE AZ
ÚTRA?
KAJTOR DOMONKOS: Én 2014 óta vagyok
jezsuita. Mindennel együtt már nyolc éve
indultam el ezen az úton. És hogy jött
ez az út? Bennem kamaszként ott volt a
gondolat, hogy pap legyek. Nem is tudom
visszavezetni, hogy konkrétan mi volt
az a pont, ami elindította bennem azt,
hogy én pap akarok lenni. Talán II János
Pál pápa halála. Valami olyasmi fogalmazódott meg bennem: ahogyan ő élt,
úgy megéri élni. Egy lelki napon -2010.
dec. 10-én- Pál Feri atya tartott előadást.
Aznap valami nagyon megérintett. Azt
mondtam felfelé nézve: ha tényleg ezt
akarod, akkor én beadom a derekam.
Akkor mondtam ki először, hogy igen,
én ezen az úton szeretnék továbbmenni.
Felvettem az esztergomi szemináriummal a kapcsolatot, de éreztem, hogy
én nem is a papság után vágyakozom
igazából már, hanem arra, hogy megtaláljam Istent az életemben. Így jött a
gondolat, hogy elinduljak a szerzetesség
irányába.

CSÓKAY KÁROLY: Volt egy ifjúsági
csoportunk, amellyel a keresztény
Magyarországért akartunk dolgozni.
Heten voltunk ebben a csoportban. Minden héten találkoztunk, folyóiratot olvastunk, és figyeltük, hogy mi az álláspontja
az egyháznak a kommunizmussal
kapcsolatban. Elhatároztuk, hogy a leuveni egyetemre megyünk tanulni, mert
itthon veszélyes volt egy keresztény
Magyarországról gondolkodni. Ott merült
fel bennem először a szerzetesség lehetősége. Átelmélkedtem, hogy
mit akar az Isten tőlem: legyek kémiai
doktor, vagy pedig, amire az Úr Jézus
meghívott, legyek jezsuita. Ezt követően
az Isten országának a szolgálatába
helyeztem magam. Ezt olyan értelemben kell elgondolni, hogy otthagytam a
doktori tanulmányaimat, elmentem egy
nagy bányavárosba, Lyes-be, ott beálltam egy bányába dolgozni, és apostolkodtam a bányászok között. Egyik este
bekopogtak a rendőrök, kérték, hogy
mutassam a papírjaimat. Látták, hogy
teljesen jogtalanul voltam ott, nem volt
vízumom, ezért letartóztattak, és átadtak
a németeknek. Bár a bíró szabadlábra
helyezett, a rendőrök újból letartóztattak
a vasútállomáson, és Lille környékére
vittek, ahol Rezek Román bencés atya,
amikor találkoztam vele, azt kérdezte,
hogy szeretnék-e Isten országáért
dolgozni. Mivel igent válaszoltam, azt
mondta nekem: menjek el valamelyik
szerzetesrendbe. Négy szerzetesrendet
ajánlott: a bencéseket, a ferenceseket, a
domonkosokat és a jezsuitákat. Végül a
jezsuitáknál kötöttem ki. Már csak azért
is, mert gimnazista koromban elkezdtem
az Úrjézust beengedni.
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VOLT-E AZ ÚTJA
SORÁN HATALMAS
KATARZISÉLMÉNYE?
MI VOLT A LEGNEHEZEBB RÉSZE, IDŐSZAKA HIVATÁSÁNAK? MI
MOTIVÁLTA EZALATT?

K. D.: Az ideálok hamar ledőltek. Az
istenkapcsolatomban voltak mélypontok. Ilyen volt a jezsuita életem során,
amikor az örökfogadalmat tettem, és
ez egy nagyon komoly tapasztalat volt.
Féltem az örökfogadalom-tételtől,
mert úgy éreztem, hogy most bezárok
valamit. Az a nagyon mély tapasztalatom volt az örökfogadalmammal, hogy
nem bezártam, hanem épp ellenkezőleg, megnyitottam valamit. Ez egy
nagyon mély katarzisélmény volt a
számomra.
Jezsuitaként Németországban volt
depressziósabb időszakom. Nagyon
szeretem a filozófiát, de én itt, Miskolcon sokkal inkább élek, míg ott ültem
bent 24 órában a szobámban, és
tanultam. Ez nem én vagyok. Nekem
igényem van az emberi kapcsolatokra,
ezért a kint létem során volt egy
depresszívebb időszakom. Hogy mi az,
ami kisegített ebből? Igazából az élet.
Tudtam, hogy megyek tovább, hogy
most ennek ideje van. És ha fogat
összeszorítva is, könnyes szemmel is,
de ki kell bírni, Istenbe kapaszkodni
és hinni. Erre merem azt mondani,
hogy igen, az élet vitt tovább.
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Cs. K.: A magyar jezsuiták
tartományfőnöke vizsgálta meg a
hivatásomat. Vele elbeszélgettem
arról, hogy szeretnék jezsuita lenni.
Azt mondta, hogy: „jó, megkérdezem
a Jóistent, hogy mit szól hozzá,
és írok neked egy levelet, hogy
fölveszünk-e vagy sem”. Rá négy
hónappal megjött a levél a tartományfőnöktől, és azt mondta, hogy
beléphetek a társaságba. Ez a katarzisélmény megadatott nekem. Óriási
öröm volt, hogy végre meglesz most
már az, amit az Úr is kért tőlem,
hogy legyek jezsuita. És ez nagy
öröm volt. Le sem lehet írni szinte.
Az életem során az volt a szívfájdalmam, hogy nem találtam magamnak
lelki vezetőt. Szóval úgy kellett a
Jóisten kegyelméből élni. A Jóisten
megsegített, hogy ki tudtam tartani
a hivatásomban és fejlődni tudtam
benne.

K. D.: Én az hiszem, ezt teljes meggyőződéssel tudom mondani, hogy boldog
ember vagyok. Ez nem azt jelenti, hogy
feltétlenül pozitív érzelmeim vannak.
Nekem a boldogság azt jelenti, hogy a
helyemen vagyok. Ez a megérkezettség:
tudom, megtapasztalom, átélem, hogy a
helyemen vagyok. És ez nem azt jelenti,
hogy minden happy. Nem. Hanem inkább
azt, hogy akkor is a helyemen vagyok, ha
piszkosul megszenvedem. Nekem ez a
boldogság, így tekintek az életemre.
Cs. K.: Én örülök annak, hogy jezsuita lehetek. A Jóistennek szenteltem az életem.
Nem mindig volt könnyű, de ki tudtam
tartani a hivatásomban.

HOGYAN
TEKINT AZ
ÉLETÉRE A
HIVATÁSA
TEKINTETÉBEN?

MILYEN CÉLJAI
VOLTAK, VANNAK?
SIKERÜLT
ESETLEG
VALAMELYIKET
MÁR
TELJESÍTENIE?
CS. K.: Az egyik célom az volt, hogy amikor
Chilében voltam, ott keletkezett egy új
település, ahol nem volt semmi. Így létre
kellett hozni egy plébániát, egy templomot
is építeni kellett. Ez volt az egyik célom,
és ez sikerült a Jóisten segítségével.
Ugye, én már nyugdíjas vagyok, és a
feladatom az, hogy megírjam a plébánia
történetét. Most ezen dolgozom.

K. D.: Nincs kézzel fogható célom. Azt
hiszem, amit célnak tudnék mondani:
„ÉS”-nek lenni. Isten és ember között
egy „ÉS”-nek lenni. Bárhol vagyok,
bármit csinálok, jezsuitaként megéljem, hogy összekötök Istent és embert. Az „ÉS” az „ÉS”. Nem VAGY, nem
VESSZŐ, hanem ÉS. ÉS annak nincs
több szerepe. Összesen ennyi. Azt
hiszem, ennyi a jezsuita élet.

Nagyon szépen köszönöm mindkét jezsuita atyának a
beszélgetést, a kérdéseimre szánt időt!

Lucák Tibor
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Rousseau
a nevelésről

09

A 18. századot nem véletlenül
nevezik a pedagógia évszázadának. A kor egyik legkiválóbb
polihisztora, Jean–Jacques
Rousseau felvilágosodás kori
elméletei nagyban megalapozták
a mai modern oktatást.
Ez mind szép és igaz, mégis ami
a legfontosabb, hogy ilyen stílusban filozófiáról írni nem szabad,
mert az olvasó esetleg a második
bekezdésbe bele se kezd. Pedig,
ha rászánjuk magunkat, hogy
a száraz, tényszerű, bonyolult
nyelvezetű szöveget elolvassuk,
szintetizáljuk, majd saját
gondolatokat alkossunk belőle,
egész hasznos dolgokra jöhetnénk
rá. Én ezt megtettem és bár
ennek a cikknek Rousseauról és
az „Emil, avagy a nevelésről”
című könyvben leírt elméleteiről
kéne szólnia, mégis elkerülhetetlen, hogy az én, aktuális világgal vont párhuzamaim is belekeveredjek.
A rövidke könyv olyannyira
elgondolkodtatóra sikeredett,
hogy a szabadon gondolkozó
Rousseau ellen azonnal elfogató
parancsot adtak ki, művét pedig
nyilvánosan elégették.

Könyvek égetése, pusztítása
esetleg darálása nem csak a 18. és
a fasiszták és kommunisták által
képviselt 20. században volt divatos, de 2020-ban is egyértelmű
példát találhatunk rá. Többek
között a könyv alapgondolatát is
felháborítónak találták, miszerint
a gyermek, mint természeti lény
eredendően jó. Az egyetlen, ami
megrontja, a társadalmi
együttélés. Ez szemben állt a
középkor pesszimista gyermekfelfogásával, miszerint a bűnben
fogant gyermeket meg kell óvni
saját rosszra hajló természetétől.
Ezt talán úgy lehet elképzelni
mintha egy betegségből kéne
kigyógyulnia, ami csak az orvos
utasításait követve lehetséges.
Tehát szüleinek és tanítóinak feltétlen engedelmességgel tartozik,
hiszen ők pontosan tudják, hogy
mi a jó neki. A kor pedagógiájára
inkább volt az igaz, hogy a gyermek forgott a tudás körül, mintsem a nevelési technikák a gyerek
körül.
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Rousseau azt hirdette, a gyereket
nem betörni kell, mint egy lovat,
hanem gondolkodását, erkölcseit
megalapozni. A nevelő feladata
sokkal inkább az, hogy olyan
körülményeket teremtsen melyek
összhangban vannak a gyermek
testi-lelki fejlődésével, melyekkel életre szóló tapasztalatokat
szerezhet. Ezt az új nevelés
elméletét „negatív nevelésnek”
nevezi, melyről az Emil-ben így
ír: „A negatív nevelés nem ad
erényeket, de megóv a bűnöktől,
nem tanít meg az igazságra, de
megóv a tévedéstől; alkalmassá
teszi a gyermeket mind arra, ami
majd az igazsághoz vezetheti,
amikor már képes lesz megérteni
és a jóhoz, amikor már képes lesz
szeretni. „ Fontos tehát, hogy
a nevelő feladata nem csak az,
hogy a gyermek fejét „teletöltse
tudománnyal”, hiszen ez az ő
akarata nélkül nem fog menni.
Az érzelmeire, képzeletére kell
hatni, nem pedig a racionális
érvek útján. Hiszen az érvek
elérhetik, hogy elhiggyünk
valamit, de cselekvésre nem
késztetnek, ha nincs meg az érzelmi töltet.
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Ahelyett, hogy más gondolatait
és tudását tanuljuk meg, célravezetőbb lenne megkérdezni,
hogy ki hogy lát egy adott
helyzetet és közösen rájönni, mi
is a megoldás.
Naivan azt gondolhatnánk, hogy
Rousseau gondolatai cselekvéssel
megalapozottak, de sajnos nem
véletlenül nevezik a paradoxonok emberének. Zseniálisan ír
arról, amit ő a gyakorlatban nem
valósított meg. Bár rendkívül
fontosnak tartja az apa szerepét
a nevelésben, mégis mind az öt
gyerekét lelencházba adta. Jó,
szabad és boldog embereket akar
nevelni, ő mégsem foglalkozik
velük. Gyűlöli a pedáns és gőgös
nevelőket, mégis rájuk hagyja a
munka nagyrészét.
Bár boldogan mondhatjuk, hogy
az oktatás rengeteget fejlődött,
Rousseau elméletei továbbra is
aktuálisak. Továbbra is sokszor
inkább az a cél, hogy a gyerekek
bemagolják azt, amit a követelmények szerint tudniuk kéne.
Ezzel pedig pár év alatt igazán
egyszerű az egyéni, kreatív
gondolatokat kiirtani valakiből.
Ahelyett, hogy más gondolatait
és tudását tanuljuk meg, célravezetőbb lenne megkérdezni,
hogy ki hogy lát egy adott helyzetet és közösen rájönni, mi is a
megoldás.

Molnár Gabriella

AMI
HELYETTED
IS BESZÉL...
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„Nem tudjátok, hogy Isten temploma vagytok,
s az Isten Lelke lakik bennetek?”

A testre megszámlálhatatlanul sok metaforát lehetne alkalmazni, én mégis ehhez, a
Korinthusiakhoz írt első levélből kiragadott idézethez ragaszkodnék, hiszen ez a mondat
a keresztények között széles körben elterjedt és ismert.
A test templom. A lélek otthona. A lélek tisztelete és magabiztossága pedig a boldog élet
kulcsa. Éppen ezért nem mindegy, mibe öltöztetjük létünket, milyen ruhadarabokat
viselve vonulunk át az életen.
Manapság az öltözködés lényege az önkifejezés, önmagunk megvalósítása. Ez az öltözetbeli kitárulkozás azonban rengeteg körülménytől függ. Ilyenek lehetnek
• a pénzügyi akadályok, vagyis például nem engedheted meg magadnak a kinézett
ruhadarabot,
•
a hozzáférési problémák, amikor nem kapható a környezetedben a kívánt termék/
márka,
• és természetesen a különböző iskolai/munkahelyi korlátozások, szabályzatok, amelyek valamilyen szinten megnehezítik az öltözködés szabadságát.
Persze ezen rendeletek elsődleges célja a védelem, a kényelem, valamint az együtt
dolgozó csapat összetartozásának erősítése (például a mekis egyenruha), és nem az
önkifejezés tiltása. Az előírások betartása mellett azonban ugyanúgy érdemes és fontos
energiát fektetni a megjelenésünkbe. Attól függetlenül, hogy valami adott esetben tiltott
viseletnek számít, valami pedig kifejezetten előírt, nem kell azonnal lázadni ellene.
Érdemes ilyenkor logikát keresni, végiggondolni, mi célból lett ez a szabály meghozva,
mit közvetít az az ember, aki viseli a kérdéses darabokat, valamint mivel lehetne mégis,
a megadott keretek között személyesebbé, lelkünkhöz passzolóvá tenni az outfitet.
Egyik példa a szabályok bevezetésére, hogy a ruházat szimbólumrendszerként is felfogható. Különböző színekkel, mintákkal akaratunkon kívül is azonnali benyomást keltünk embertársainkban. Az pedig abszolút nem mindegy, milyen üzenetet közvetítünk
külsőnkkel. A jól ismert sztereotípiák; miszerint a fekete depresszív, ijesztő, a sok (test)
ékszer harsány és túlzottan figyelemfelkeltő, a kockás pedig nem passzol csíkoshoz
valóságon alapulnak, ugyanakkor nem mindig 100%-osan megbízhatóak. Az öltözködésnek pszichológiája van, ezt pedig nem árt megismernünk, és ez alapján megválasztani
szettünket, ugyanis a külső megjelenés - sajnos, vagy nem sajnos - gyakran a siker
kulcsa. Tiszteletet vagy megvetést, elismerést vagy lenézést nyerhetünk általa. Nem
mindegy, hogy azért súgnak össze a hátunk mögött, mert jól nézünk ki, vagy épp azért,
mert egy rosszul megválasztott szoknya vagy szakadt farmer előnytelenül áll rajtunk.
Hiába létezik a mondás, miszerint a ruha teszi az embert, ez valójában hatalmas tévedés.
Turkálóból is lehet jól öltözni, márkás ruhákban is lehet slamposan kinézni. Ami
valójában meghatározza az embert, az az ízlés. A tudatosan összeválogatott darabok, a
személyiségünkkel harmóniában lévő viseletek méltó otthont biztosítanak a léleknek.
Fontos tehát, hogy számunkra kényelmes stílusban, magabiztosan lépjünk ki az utcára,
hogy egy olyan én üzenetet közvetítsünk a világ felé, amely méltó hozzánk, és hűen
tükrözi karakterünket, lelkünket.

Prekop Dorottya
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Romantikus
szabások

Amivel nem foghatsz
mellé idén nyáron
Instagramon már egy pár hónapja ez folyik a csapból, így biztosan nem
mondok azzal újdonságot, hogy a nyárra tervezett outfitek egy részébe
feltétlenül tervezzünk bele egy fűzőt, vagy egy hasonló felsőt.
Bár ez a ruhadarab eredetileg alsó öltözetként kezdte meg pályafutását,
manapság rendes, „teljes értékű” felsőként van jelen a divatban. Egyik nagy
előnye, hogy szinte mindegyik stílusban megtalálható, valamint, hogy eredeti célját még mindig szolgálja néhány darab: kihangsúlyozza a derék és
csípő különbségét.
Természetesen a kulcs itt is az ízlésesség; valamint a hangsúly kerüljön az
adott intézmény öltözködési szabályaihoz való alkalmazkodásra.

15

Nanushka

Csak lazán
Míg a lányoknál az alkat
kihangsúlyozása a téma,
a fiúknál inkább a komfortos, bővebb szabású
darabok kapják a figyelmet. Ez azért is előnyös,
mert kényelmesek,
bármilyen szabadidős
tevékenységhez illenek,
valamint az összes áruházban fellelhetőek.
Legyen szó formális
megjelenésről vagy
sportosságról; egy betűrt
póló, vagy ing a hanyag
elegancia magával ragadó
sajátos hangulatát idézi,
amellyel senki sem foghat
mellé.

A főszereplő

2021 nagy trendje a széles
szárú nadrágok. Mindegy,
hogy flared, wide leg, loose fit,
bootcut vagy akár szabványos
illeszkedésű, mindenkinek jó
szívvel ajánlom, mert egy jól
megválasztott, stílusos
nadrág már önmagában
statement piece-nek számít,
vagyis minimális erőfeszítéssel
is már utánunk fordulhatnak az utcán. A felsorolt stílusok közül fiúknak sajnos csak a szabványos vagy loose
fitet ajánlom, lányoknak azonban rendelkezésére áll az
egész paletta. Figyeljünk azonban arra, hogy néhány
esetben az ilyen típusú nadrágok optikailag lerövidítik
a lábat. Ilyenkor keressünk olyan mintázatú darabokat, amelyek kiegyensúlyozzák
az illúzió hatást.

ZARA

Prekop Dorottya

GYER ME KV ÉD EL EM
Interjú iskolánk pszichológusával
A fiatalok körében számos probléma, nehézség előfordulhat.
Általánosságban véve milyen problémák figyelhetőek meg a
különböző korosztályokban?
Egészen kicsi kortól kezdve a szorongás minden
gyerek életében jelen van, ez egy univerzális
probléma, ami az érettségi után se szűnik meg.
A mostani bezártság hatására egyre inkább
megfigyelhető a depresszió, valamint a kényszeres tünetek a serdülők körében. Ezek eredményeképp a tanulási nehézségekkel küzdők
száma is megnőtt.
A 21. században a gyerekek már sokkal több veszélynek
vannak kitéve, mint a korábbi években voltak. Milyen hatással van a közösségi média/internet használata a diákokra?
Véleményem szerint a közösségi média önmagában nem lenne probléma, szükségünk
van rá a mindennapjainkban, a negatív
hatásai a túlzott és nem megfelelő használatból adódnak. Az interneten legtöbbször teljesen irreális valóság látható, amit a diákok
közül sokan elhisznek, ehhez kezdik
hasonlítani magukat, amiből gyakran
egy negatív önkép alakul ki,
mert azt gondolják,
hogy az a normális,
amit ezeken a felületeken látnak. A függőségek kialakulása is rendkívül elterjedt,
legyen szó játékfüggőségről, vagy
bármilyen közösségi média túlzott
használatáról. A mostani karantén helyzet
sokak életében ezt még inkább súlyosbította:
a bezártság hatására a fiatalok még jobban
az online térben kezdték el élni az életüket,
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Az internet egy nehezen kontrollálható támadási felület,
ahol könnyen meg lehet osztani bárkiről fényképeket, kellemetlen videókat, mindenkiből lehet mémet csinálni és
rosszindulatú kommenteket írni, amik mind cyberbullingnak számítanak, mert a felsoroltak közül számos személyi
jogokat sért. Ha valakit bármilyen formában bántalmaznak,
az legtöbbször a viselkedésben történő változások alapján
ismerhető fel. Ez megnyilvánulhat pl. abban, hogy a diák
nagyon visszahúzódó lesz, egyre kevesebb emberrel beszél,
kerüli a közösségi programokat, nem akar részt venni az osztály életében, de lehet akár testi változás is: valaki étvágytalanná válik és látványosan fogyni kezd, mások pedig egyre
többet kezdenek el enni. Rengetegszer fordul elő, hogy az
emberek elrejtik azt a fájdalmat, amit a bántalmazás okoz
bennük és ez sokszor agresszív viselkedéshez vezet, hirtelen
felcsattanásokhoz, kiborulásokhoz, rosszabb esetben akár
verekedésekhez is.

Kimutatott tény, hogy a diákok az esetek nagy százalékában
nem kérnek segítséget szakemberektől. Mi lehet ennek az
oka, valamint mint iskolai pszichológus, hogy tud segíteni a
diákoknak a gondjaikban?
Sok helyen gyakori, hogy a gyerekek cikinek érzik azt, ha
szakemberekhez kell fordulniuk, de a Jezsuban azt vettem észre, hogy a diákok részéről van egyfajta nyitottság a segítő személyek irányába. A tanárok oldaláról is rengeteg segítséget
kapnak, nagyon hamar észreveszik a problémákat és egyből
jeleznek, ha bármi gond van. Szülői részről is legtöbbször észrevehető a gyerekekben zajló változás, ők is nagy segítséget
tudnak nyújtani, bátran lehet hozzájuk fordulni. Iskolai pszichológusként lehetőség van arra, hogy kérdőívek segítségével a
felmerülő problémákat szűrjük, így az esetleg elhallgatott nehézségek, gondok is felszínre kerülnek.

Gulya Orsolya

GYERMEKVÉDELEM

M

A gyerekbántalmazás, idegen kifejezéssel bullying
legtöbbször verbális, fizikai vagy internetes úton
(cyberbullying) zajlik. Minden korosztályt érint és számos
megjelenési formája van. Hogyan ismerhető fel, hogy valaki
bántalmazás áldozata? Mi számít internetes bántalmazásnak?
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Are there any bad coping strategies that you did?
To be honest, almost 90% of the answers stated that the students spent most of their free time on their
phones surfing on the internet or checking social media sites. However, they also confessed that the
usage of their phone occured during online classes too, leading to the lack of notes and attention.
Besides, some of the people that were asked, told us that the amount of time they spent on exercising
has decreased. Instead, they ate everything they found in the fridge 24/7.

What are some of your good coping strategies?
The most common coping strategy was taking up or trying out new spare time activities, for instance
running in the morning or reading before going to bed, while others arranged their time better and woke
up earlier so they could be pretty productive.

How have your daily habits changed due to quarantine?
Most of the students said that their hobbies and habits were affected by the quarantine in a really
significant way hence they could either let themselves be restricted or they changed their lives for the
better.

We were asked to make a survey on a very problematic field of life. In fact, we had to create a form
that included questions about how the students’ hobbies and habits have changed due to the pandemic
and what coping strategies they developed. The answers were different in each student's case but we
could make a general answer for each point.

S
U
R
V
E
Y

Berecz Annamária, Fodor Marcell

What did you miss the most?
Obviously, the missing of friends and communities were mentioned in the answers of
this question. In addition, some students felt isolated and lonely at home since they
didn’t have the feeling of belonging to somewhere, regarding the fact that they were not
allowed to socialize in big groups or to live a „real” life.
Taking everything into consideration, humans are social creatures that are biologically
equipped to live in social groups, so being isolated from the outside world was certainly
emotionally draining and hard to cope with for most teenagers, although it was each and
every individual’s own decision whether they consider quarantine as a disadvantage or
realise that stars can’t shine without darkness.

Can you mention at least one thing that you liked about quarantine?
Not everybody found it easy to see the bright side of things during the lockdowns. Some
even lost hope, faith and didn’t see any chance of getting their social life back. On the
other hand, positive and optimistic students could use it as a benefit and they spent
more time on things they’re interested in as they had more freetime. In addition, they
really enjoyed that they didn't need to wake up early in the morning.

has decreased. Instead, they ate everything they found in the fridge 24/7.
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Stresszkezelés

Érzelmi intelligencia
(stressz tünetek beazonosítása,
(önbecsülés, öntudatosság,
megoldáskeresés,
társas készségek)
hidelmek leküzdése)
6

5
akARATERŐ/ÖNKONTROLL
(önmagunk irányítása,
ellenállóképesség,
kitartás, fegyelem)

4
3

Pozitív gondolkodás
(megoldáson a fókusz,
erősségekre építés,
optimizmus)

2
1

változási képesség

(elmozdulás a kívánt
állapotba, felkészülés a
kudarcokra)

energiagazdálkodás

(energiaszintünk
tudatosítása, biztosítani
az egyesúlyt)

Fejlődő szemlélet

(nyitottság a kihívásokra,
új dolgok tanulása,
hit magunkban)

rugalmasság

(alkalmazkodóképesség,
lelki edzettség)

A reziliencia olyan rugalmas ellenálló-képesség, amely lehetővé teszi, hogy erőteljes, meg-megújuló, vagy akár sokkszerű külső hatásokhoz az egyén sikeresen alkalmazkodjék, és
gyorsan vissza tudja nyerni eredeti, jó állapotát testi-lelki
szenvedés vagy nehéz élethelyzetek átélése után, Azért, hogy
reziliensek tudjunk lenni, azaz ne sérüljünk maradandóan a
bennünket érő hatások miatt, általában a fogalom három alapvető építőelemét írják le.
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Az egyes körszeletekbe rajzolt vonalon jelöld be X-szel,
hogy jelenleg az adott képesség milyen szinten mutatkozik meg nálad. A kör belsejében lévő egyes pont azt
jelenti, hogy az adott képesség nagyon alacsony, míg a
kör széle a hatos érték magas szinten van.
1. Biztonságérzet: amit a személy a környezet felől él meg,
amit személyek, helyzetek teremtenek meg számára.
2. Önbecsülés: az önészlelésen alapul, az egyén képes
tisztelni és elfogadni magát olyannak amilyen, képes
önmagáért felelősséget vállalni, optimista szemlélettel
rendelkezik.
3. Énhatékonyság: alapja az, hogy a személy képes önmagát és a dolgokat megfelelő módon kontrollálni,
meg tudja találni a módját annak, hogy miként oldja
meg a problémáit, amelyekkel szembesül, vagy ha az indokolt, tud ehhez segítséget kérni.

Az ilyen tulajdonságokkal rendelkező személy stressz,
traumák esetében is eredményes megküzdési mechanizmusokat tud mozgósítani, nem vonul passzivitásba, hanem
cselekszik. Nem ragad benne érzelmileg telített, nehéz
helyzetekben.
A szakmai körökben jól ismert reziliencia projektben fejlesztették ki az a reziliencia kereket, amely jól
használható a reziliencia elemeinek feltérképezéshez,
az önértékeléshez, a saját fejlődési lehetőségek
meghatározásához. A reziliencia kerék nyolc szelete a
legfontosabb reziliencia képességeket mutatja, amelyek
megléte támogatja a nehézségekkel való megküzdést.

Forrás: Szabó Győzőné: vezetői hatékonyság és szervezeti
eredményesség, nke 2018, 47-78. p., www.coachard.hu
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20 tips to become cool in a predominantly
white private high school in Georgia
Do not
1.

Do not do anything unusual unless you have a social status of top 15% or have a
supportive friend group behind you or you will either not be taken seriously, or
worse, you will suffer hard social consequences –Which I assure you, will not be
temporary–.
Do not date a weird guy or girl, or otherwise, you will be diminished to the same
social group as your partner is.
Do not even try to date an older girl or guy, unless you are a god, they are on a
completely different dimensional level. However, if you land it, then odes shall be
sung upon your name.
If you do not have a huge car/expensive car –especially if you own a Toyota Prius–,
do not even dare to mention it to people outside your friend group, or you will be
mocked to the point of nonexistence.
Do not try to have your own style without being a full-time part of the cool group. It
comes with fatal consequences.
Do not mess with guys who play American football, they are the coolest. Especially
applies to Quarterbacks.
Do not look at the grade of another person without their permission, or otherwise,
his/her –probably affluent– father will send you to hell in court.
Do not even try to talk to a cool guy about your fears or insecurities, it will blow
your perfect cover.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

In case, you have committed any of the mortal mistakes listed above immediately
execute protocol CODE RED*!

Do
1.

If you come from a foreign country and have/can fake an accent, feel free to do it,
especially around girls. (you’ll thank me later :)
2. Eat in the cafeteria instead of the canteen to show your financial dominance.
3. Respect “Tha leader”, he has a level of power and authority equal to the grade’s
dean.
•

In case you want to take his place, do not do so until you have mastered sneakiness as a second
language. Then earn his trust and dethrone him just like Caesar.
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Know
1.
2.
3.
4.
5.

Once something cringe or awkward of you is documented via video: You
can never wash that off of you.
The nicer you are to the weird guys and the more time you spend with
them, the lesser social status you move into.
When someone asks you how you are, do not expect them to care about
your feelings, it’s just a form of greeting. For best results answer:
“Nuthin much, I’m Chillin”
If you date a cheerleader, you are automatically admitted to the “cool
gang” and invited to quality parties (does not apply, if she is hella weird,
and does not have a body rating of at least a 2.5 on the Smith scale*)
If you organize a party, take into consideration, that your house will
probably get demolished by the cool guys. E.g.: furniture thrown into the
pool, broken tables/doors/walls/TVs, broken water pipeline

Minimum requirements for cool girls
•
•
•
•
•
•
•

1 white Jeep
3 Instagram posts/week (including 3 bikini photos/month)
1000 followers on social media
2 beach houses
An iPhone 14 or later model
3 pairs of white shoes
One very rich father

Minimum requirements for cool boys
•
•
•
•
•
•

Lose virginity in 7th-8th grade
1 guy bullied/day
Snap with 40+ [extremely hot] girls on a daily basis
“Sick” party videos
A new balance shoe
Ability to say “yessir” in a [low pitched] cool way

*Protocol code red:
(Execute when you are about to be the target of bullying, or just do it for fun.)
Start bullying a random guy [preferably the little Asian kid for best results] to divert
attention from yourself.
*The Smith scale is used for measuring the hotness of a girl. The number on the scale
stands for the increase in the probability of nose hemorrhage or insufficient blood flow in
the upper part of the body when seeing the rated girl.
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