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„Hisz ilyeneké a mennyek országa!” – gyermekkorom óta mindig is izgalmasnak találtam Jézustól
ezt az egyértelmű kijelentést. Gyerekként örültem, hogy „no, de jó nekem, a mennyország akkor az
enyém is”, viszont hamar elrepültek ezek az évek, és felnőttként hirtelen azon kaptam magam, hogy:
„hajaj, most mi a helyzet? Annyira akkor még sincs „bebiztosítva” ez odafent?”
„Hogyha nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem juthattok be Isten országába.” Van valami,
ami a gyermeki lelket az istenivel mélyen összekapcsolja, valami, amit úgy néz ki, egyre inkább
elfelejtünk, ahogy telik az idő. Ez a csodálkozás művészete, az ösztönös bizalom és a tiszta őszinteség. Ahogy felnőtté válunk, a hétköznapok sokaságában mintha egyértelművé válna az élet,
kiszámíthatóvá, ennek birtokában tudjuk kézben tartani az életünket, de ezzel együtt elfelejtünk csodálkozni is, rácsodálkozni arra, hogy az életünk mégis csak ajándék, és bíznunk kell az
Ajándékozóban. Ez az ősbizalom az, ami felszabadít, önfeledtté tesz, és életet ad, mint a kisgyermekeknél. Az anyába vetett bizalom adja meg neki az életben maradás lehetőségét. Ebben az Istenbe
vetett ősbizalomban válik tisztává és áttetszővé az élet. Már nincs mit tovább féltenünk, a valóságunk őszintévé válik.
„Ilyeneké a mennyek országa…”. Úgy gondolom, hogy ez a mi felelősségünk és lehetőségünk, hogy
tudunk-e vigyázni erre a gyermeki lélekre a gyermekeinkben. Ha elveszítjük, megsértjük bennük
ezt a lelket, azzal a bennünk elő gyermeki lélek is elvész. Mi segíthet? A csodálkozás művészete, az
ősbizalom és a tiszta őszinteség.

Hisz
ilyeneké

Kajtor Domonkos SJ

a mennyek
országa!
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AA FoMO

jelenség
jelenség

02

beépült „FoMO” kifejezéssel lehet, hogy néhányszor már te is
találkoztál. A FoMO egy angol
mozaikszó, mely a „Fear of Missing Out” jelentést takarja. Ezt
magyarul úgy fordíthatnánk, hogy
„félelem attól, hogy kimaradunk
valamiből”. Erre a jelenségre körülbelül 2011-ben figyelt fel a világ,
főként annak köszönhetően, hogy a
közösségi médián keresztül sokkal
nagyobb térhez jutott. Ám a FoMO
nem csak a felgyorsult 21. század
fejleménye.
félelem

A

kimaradástól

valójában

egy

való

évtizede-

ken, sőt, talán évszázadokon átívelő
probléma,

amely

nap

mint

nap

megnehezíti az emberek életét.
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A köznyelvbe szinte teljesen

Nagy valószínűséggel már többször
is volt rá példa az életedben, még úgy
is, ha éppen ott és akkor nem tudtad
pontosan, hogy FoMO-élményed van.
Ilyen lehet például, amikor az egyik hétvégén éppen nincs programod,
és otthon nézegeted az Instagram
történeteket. Össze-vissza kattingatsz a sok mosolygó ember között,
akik a képernyőről néznek vissza rád
éppen a moziban vagy kávézóban ülve,
vagy akár egy házibuliban szórakozva.
Hirtelen azon kapod magad,
hogy bár a napod eddig tel-

Na, de mi is ez valójában, jesen jól telt, most irigység
és milyen szituációkban fogott el, és úgy érzed, ebben
találkozhatunk vele a saját a pillanatban az egész világ
életünkben?
jobban szórakozik, mint te.
Természetesen ez csak egy konkrét példa arra, hogyan élheted meg
a FoMO-t. A jelenség ezen kívül
még legalább százféle módon ölthet
alakot. Az eredmény a végén így is, úgy
is ugyanaz: mások élete mellett a sajátunk unalmasnak és üresnek tűnik.
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FOMOFOMOFOMOFOM
Bár sokan azt gondolják, hogy ez a társadalmi probléma csak a fia-talokat
veszélyezteti, valójában az, hogy kit
érint, egyáltalán nem függ az egyén
korától. Az alacsony önértékelés, a
magabiztosság hiánya, valamint az,
ahogyan önmagunkat észleljük, jóval
nagyobb szerepet játszik.
Az emberek természetes igénye,
hogy részesei legyenek a dolgoknak, valamint, hogy egy
közösséghez tartozzanak. Ez a FoMO kialakulásának

FOMO
FOMO
FOMO

egyik alapköve, amely ugyanakkor számos veszélyt rejt
magában. Ezen veszélyek egyike az, hogy az eseményt,
amin részt veszünk nem tudjuk ténylegesen élvezni,
hiszen az agyunk az elmulasztott lehetőségek tömkelegén
jár.
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Néhányan úgy tartják, hogy a kimaradástól való félelem összeköthető az

öregedéstől és a haláltól való irtózással is. Ez abból ered, hogy a rohanó
világban úgy érezhetjük, kifolyik az idő a kezünk közül, így minden alkalommal a rendelkezésünkre álló lehető legjobb választási lehetőséget kell

keresnünk. Ez a kapcsolatainkat is károsíthatja. Hiszen ki ne érezné magát
rosszul, ha a barátja folyton lemondaná a közös programokat, mert fél,
hogy valami jobbról marad le? Senki sem szereti, ha csak második opcióként tartják fenn.

H

artung Attila filmje, ennek a szociális

problémának, valamint a 21. századi fiatalság
életének árnyoldalait mutatja be. A FOMO:
Megosztod és uralkodsz emellett a „peer
pressure”, azaz csoportnyomás és az internetes zaklatás témáját is behozza. A film
egy kemény, negatív, de rendkívül valóságos
képet fest arról, milyen tragikus következményekhez vezethet a szociális nyomásnak
való megfelelés kényszere. A tizenéves
korosztály fontos témáit a megszokottnál
életszerűbben ábrázolja, tanulságos, mindenképpen érdemes megnézni.

Nem csak a fiataloknak, de azoknak a felnőtteknek is ajánlom, akik egy kicsit jobban meg
szeretnék ismerni a Z generáció világát.
CSEKE
CSEKEVIRÁG
VIRÁG
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Manapság a fiatalok nagy részét
beszippantja
a
számítógépes
játékok csábító világa.
A videojátékok népszerűsége abban rejlik, hogy az emberek így
el tudnak menekülni a monoton,
egyszerű hétköznapokból egy virtuális világba, ahol az ő kezükben van a döntés, ők irányítanak.
Az éremnek azonban két oldala
van.
Vitathatatlan, hogy a számítógépes
játékprogramok lekötik a gyerek
figyelmét, míg a szülő takarít,
bevásárol, dolgozik, és nem ér
rá a gyermekével foglalkozni. Ez
azonban nem marad következmények
nélkül. Az egészségügyi hatásokon
kívül, mint a szem- és fejfájás,
fáradékonyság,
figyelemzavar,
más kockázata is van ennek az
elfoglaltságnak: minél több időt
töltünk a számítógép előtt, annál
nagyobb eséllyel válunk függővé.
A
számítógép-függőség
jelei
leginkább az egyén viselkedésében mutatkoznak meg. Példának
okáért, az érintett gyerek hajlamos kivonni magát a valós élet
eseményeiből, és inkább a virtuális világot választja a valóság
helyett. Ez odáig fajulhat, hogy
egy idő után csak a számítógépes
játékok képesek örömet okozni
neki.

Ez magyarázza azt, hogy nem igényli a társaságot, passzívvá, türelmetlenné, kedvetlenné,
agresszívvá válik. A függőségben
szenvedők a „minden mindegy” állapotába kerülnek, csak egyetlen
örömforrásukhoz, a gépezéshez ragaszkodnak.
Az agresszív, indulatos magatartásforma kialakulása az adott játékprogram fajtájától is
függ. Nem mindegy, mi a célja egy
játéknak, mire „kényszeríti” a
játékost. Az ebben rejlő veszély
egy mondatban megfogalmazható:
agresszív
játék
agresszív
játékosokat szül. A számítógépes
játékok gyakran fókuszba helyezik
a halál és a gyilkolás témáját.
Ezt mindenképpen ajánlott kerülni, a szülőnek pedig tanácsos ellenőrizni, mivel is játszik
pontosan a gyerek.
Lezárásképpen két dolgot szeretnék hangsúlyozni: a mértékletességet és az
észszerűséget. A gép előtt töltött
időt érdemes korlátozni, továbbá
fontos ellenőrizni a játékprogram
fajtáját, ezáltal
megbizonyosodhatunk annak
pozitív és negatív hatásairól.

FEGYVERNEKI LILI

07

10+1 KARANTÉN
TÚLÉLÉSI TIPP
1. Olvasd újra kedvenceidet! Töltődj
fel egy csésze tea
és egy jó könyv
társaságában!

2. Kertészkedj!

Ültess
növényeket a
kertben vagy
3. Alkoss a konyhában! a szobád
Lepd meg a családot
ablakában, és
egy finom sütivel! Ha
nem vagy elég rutinos, gondoskodj róluk!
kérj segítséget egy ta- 4. Légy kreatív! Rajzolj,
pasztalt
családtagtól! fess, készíts tárgyakat az
Jól fogtok szórakozni. otthonodban fellelhető
alapanyagokból.

5. Mozizz otthon! Válassz ki egy jó
filmet vagy sorozatot, készíts hozzá
08

pattogatott kukoricát!

6. Tölts minőségi időt a szeretteiddel! Társasozz a családdal, hívd fel
nagyszüleidet, vagy taníts új trükköket
a kisállatodnak!

9. Tanulj valami újat!
Most van időd, valósítsd
meg régi álmaidat! Tedd
le a KRESZ
vizsgát, fejleszd
nyelvtudásod, kísérletezz, foglalkozz többet azzal, ami érdekel!

Beszélgess a
barátaiddal!
Szervezz
jó meetes
zá vacsorát,
át! teadélutánt,
kávézgatást!

olj,
az

8. Irány a természet! Túrázz
egyet a családdal, gyönyörködj
a tavaszi erdőben!

uk! 10.

7.
Maradj edzésben! Mozogj
rendszeresen,
az eredmény
nem marad el!

+1 Ma jó napom lesz!
Ébredj minden reggel
ezzel a gondolattal, ha
pozitívan állsz hozzá a
dolgokhoz, jobban fogod érezni magad! A
boldogság fejben dől
FEDOR ANNA
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Az okostelefonok mindennapi életünk szerves részei. Ma
már szinte elképzelhetetlennek tűnik, hogy ezen eszközök nélkül éljünk, hiszen nagy segítségünkre vannak.
Nem csak telefonálni tudunk rajtuk, ezek a készülékek
egyben könyvtárak, számológépek, zseblámpák, zenelejátszók, valamint hitelkártyák is.
Ennek ellenére, én most egy egész
bojti_bolglarka
napot telefonmentesen fogok tölteni.

Lássuk, sikerül-e…
Péntek 23:59:

Írtam minden barátomnak, akikkel napi
szinten beszélünk, hogy nem leszek
elérhető szombaton. Nem haltam meg,
csak telefonmentes napot tartok. Elég
durva belegondolni, hogy ha valaki nem
ír egy napig, akkor elgondolkodunk
rajta, vajon minden rendben van-e, él-e
még az illető. Kikapcsoltam a telefonom, és az íróasztalom legfelső fiókjába raktam.

Szombat-valamikor reggel:
Most ébredtem. Magamtól keltem fel,
hiszen az ébresztő a telefonról szokott
szólni. Fogalmam sincs, mennyi az idő, a
szobámban lévő analóg óra mutatói megálltak hajnali 3 óra 17 percnél.

Szombat 9:25:
A kocsiban ülök, úton mamámhoz.
Normál esetben most fülhallgatón hallgatnék zenét, de ma a kísérletnek
köszönhetően nagyon jót beszélgettem a
családommal, és közösen hallgattunk zenét a kocsi rádiójából.

EGY NAP A
TELEFONOM
NÉLKÜL

duk
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Szombat 13:13:
Apukámmal egy idézeten törtük a fejünket, hogy melyik
filmben hangozhatott el, de sehogy nem jutott eszünkbe.
Kapásból nyúltam volna a zsebembe, hogy rákeressek,
mikor realizáltam, hogy nincs ott a telefonom.
Szombat 15:09:
Már mindenkit halálra idegesítettem a
kérdezősködésemmel, hogy mennyi az idő.
Szombat 16:58:
Le szerettem volna fényképezni valamit
a barátaimnak…
Szombat 21:00:
Már mindent csináltam, hogy elűzzem az
unalmamat. Festettem, zongoráztam, olvastam, takarítottam. Legalább ötször
sétáltam oda az asztalomhoz, hogy
elővegyem a telefonom, egyszer még a
kezembe is fogtam, de nem kapcsoltam
be.
Szombat 23:00:
Ilyenkor általában chatelni szoktam a
barátaimmal, vagy filmet nézni. Most mivel egyiket sem tehetem, és már amúgy is
álmos vagyok, lefekszem aludni. Legalább
végre meglesz a 8 óra alvás.

Túléltem a kísérletet és örülök,
hogy végigcsináltam. Több időt
töltöttem a családommal, sokkal produktívabb voltam, és még az alvás is pihentetőbb volt,bár
nem tudnám minden napomat így tölteni.Nekem mindig biztonságérzetet nyújtott a zsebemben lapuló készülék és a
tudat, hogy ha baj történik, bárkit felhívhatok. Viszont
mostantól beiktatok havonta egy telefonmentes napot.
Próbáljátok ki ti is!
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NÉMETH BENJÁMIN

Amikor bejelentették az online oktatást, el sem tudtam képzelni, hogy milyen
lesz, fog-e működni, illetve mennyire lesz hatékony. Egy év távlatából azonban
ezekre a kérdésekre már lehet választ adni: engem leginkább egy sokszereplős társasjátékra emlékeztet, amiben jól jön a pókerarc és a blöff képessége. Viszont egy
új dolog is felmerült ezzel kapcsolatban: mégpedig ezen tanítás „szépségei”, melyek
nagy részét személyesen is megtapasztaltam.
Eleinte mindenki nehéz helyzetben volt, tanárok és diákok is, de idővel egyre
jobban ment minden, amivel párhuzamosan nőtt az olyan tényezők száma,
amit jelenléti órákon nem lehet kivitelezni. A legtöbb esetben, bocsánat, minden
esetben kell kamera a meetes jelenléthez, ami bizonyos órákon egyes sok diákoknak pont nem működik, azonban amint vége az órának hirtelen megjavul és
jó lesz. Előfordulnak olyan “véletlenek” is, például, amikor dolgozat előtt hirtelen hívnak a szerelők, hogy jönnek javítani az agyonhasznált renszert, így egy
ideig - nagy eséllyel csak negyvenöt percig - nem lesz wifi. Jobban belegondolva
logikusabb lenne azt mondani, hogy áramszünet vanlesz, mert akkor nemcsak
negyvenöt percet tud lógni , hanem többet is, aki erre vetemedik. Erre mondják
azt, hogy aki csalni akar, az csaljon eszesen, ha már kivonja magát valami
alól, tegye okosan. A kamera befagyasztása vagy elhomályosítása is kedvelt tevékenység az online mindennapokban,. Aami nem egy rossz módszer, ha olyan
tanárod van, aki nem informatikai zseni. Jómagam is kipróbáltam párszor, de
nem jött be, vannak jobb praktikák is. A figyelem hiánya ugyansakis gyakori,
ami szintén érdekes helyzetekhez vezethet, például megy az óra, de te a kedvenc
sorozatod új részét nézed, ami ugye nem várhat. Így, ha közben felszólít a
tanár, elég csak azt mondanod, hogy nagyon akadozott a hangz egész, és készen
is vagy, nem nagy ördöngősség. Ha nem megy, ne aggódj, könnyen bele lehet
tanulni.
A képernyőre ragasztani vagy tenni valamit már elavult, senki nem csinálja,
nehéz és feltűnő tud lenni. (Ebben legalább van fejlődés, ha már a tanulásban
nincs.) Személy szerint kíváncsian várom az új jelenségeket dolgokat, ugyanis a
legtöbb diáknak ehhez van inkább esze, mint a tanuláshoz.
Nagyobb meglepetést az okozott az, hogy a kicsik felülmúlják a tanárokat
is. A két kishúgom osztálytársaitól csak tanulni lehet. Míg a nagyok a fent
említetteket szeretik csinálni (persze nem nálunk, hanem más iskolákban), a
kisebbeknél előfordult, hogy a tanárt eltávolították a saját órájáról. Az alsóbb
éveseket tanítóknak komolyabb feladatuk van. Azoknak a tanároknak, akiknek
most nincsenek acélból az idegei, azoknak javaslom az imát, a feszültség levezető
futást vagy xanaxot minden óra előtt a nyugalom érdekében.
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Az ember tragédiája
16. szín

14

Hol vagyok? Mi ez a hely?
a felhoben vagy
Hogy érted, hogy a felhőben? Ez
megint az űr? Hát mégis lehetséges
az anyag nélküli lét?
lol nem
ez a vilaghalo
az internet
fajod legujabb talalmanya
Nem értelek, Lucifer. Mi az, hogy
világháló? És miért írsz ékezetek
nélkül?
az itt nem szokas
nincs ido ekezetekre
a vilaghalo egy uj vilag a meglevo vilagon belul

halo mert osszekot mindent es mindenkit
itt megtalalod az emberiseg minden
tudasat amit az evezredek alatt felhalmozott

A világ összes tudása itt van?!

https://hu.wikipedia.org/wiki/
Kvantummechanika
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https://telex.hu/belfold/2021/05/05/idojaras
erted mar?
De hisz ez csodálatos! Mennyi
mindent fedezett fel az emberi faj…
Most pedig önzetlenül megosztják
ezt egymással! A tudás végre
mindenki számára könnyen
elérhető. A szabadság záloga
pedig a tudásban rejlik. Lám, talán
mégis megérte a küzdés!
ez meg nem minden
az internetet nem csak minden fent
van, de mindenki is a vilag osszes
embere itt van tole karnyujtasnyira
Végre az emberek kapcsolatba
tudnak lépni egymással, szélesedik
a látókörük. Így sokkal empatikusabbak, elfogadóbbak lesznek. Mindenki
önmaga lehet, és kifejezheti a saját
véleményét. El sem hiszem, de végre
elérkeztünk a szabadság korába!

16

Gyönyörű hölgy, úgy megdobogtatod a szívem, hogy belesajdul!
Nem tudlak téged elfelejteni.

bocs van pasim

Csak annyit kérek, hogy saját
szememmel is megpillanthassam szépséges arcodat, és
örökre boldog leszek!
kopj mar le

lol latom te se vagy a regi :D
Te csak ne élcelődj, Lucifer!
meg mindig olyan fantasztikus
hely az internet?
Az emberek sajnos nem lettek
kedvesebbek, de csak az irigység
beszél belőlük. A világháló a tudás
fellegvára, ezt nem teheti tönkre az
emberek rosszmájúsága.
tudast akarsz? :D
nezzuk meg a hireket
nezzuk mire hasznalja a fajod a tudas
fellegvarat
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k
Elég, Lucifer! Mutass valami hasznosat!
Tudom, hogy van még értelme, nem csak ez
a rengeteg mocsok érdekli az embereket!

ember
hat meg mindig nem erted?
Kérlek, Lucifer…
Menjünk innen!

18

keresztrejtvény
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A D I Á KTANÁCS
Interjú Majó Márk bácsival
Diákönkormányzatról már hallottam korábban, de diáktanácsról
még nem igazán. Azzal kezdeném ezt a beszélgetést, hogy mit
takar ez a kifejezés, mi a diáktanács?
Maga a diáktanács névválasztás elég butácska. Azt sugallja, hogy diákok vannak benne. Eredetileg, ha jól tudom, diák tanácsadó testület
volt a neve. Ezzel azt próbálták mondani, hogy
tanácsokkal látják el a diákokat. Funkcióját
tekintve ez egy olyan szakmai team, ami a gyermekvédelmi helyzetekre reagál.

Mit nevezünk gyermekvédelmi
helyzetnek?
Olyan helyzetekkel foglalkozunk, amikor a
diák egészséges személyiségfejlődésében
valami gond adódik. Vagy azért, mert
bántják, vagy azért, mert bánt valakit,
vagy mert történik vele valami.
Esetleg olyan tanári
helyzet alakul ki,
ami neki nem jó.
Ebben próbálunk
segítséget
nyújtani.
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A segítségnyújtás hogy történik? A diáktanács figyeli meg a diákokat, és dönti
el, hogy hol kell segíteni, vagy a diákok
keresik meg a DT-t a problémáikkal?
Ez leginkább úgy szokott előfordulni, hogy a pedagógus szól
a tanács valamelyik tagjának, hogy figyeljetek már, valami
van ezzel a gyerkőccel, nézzünk rá. Van, amikor a tanár küldi
a gyereket, hogy menj oda Márk bácsihoz vagy a védőnénihez, ő tud segíteni. De sok esetben a gyerekek jönnek oda
hozzám: “Hú, Márk bá, gond van, beszéljünk már!” - és akkor beszélgetünk. A lényeg az, hogy mindig a gyerek van a
középpontban, az ő segítése a legfontosabb. Természetesen
a szülőket is bevonjuk, ha szükséges.
Szervez-e a diáktanács olyan programokat, melyekben felhívják a diákok
figyelmét a rájuk leselkedő veszélyekre?
Mi külön nem szervezünk, az iskolai programokba csatlakozunk be. Segítünk, hogy milyen tartalommal teljen meg
egy-egy osztályfőnöki óra.
Most éppen a kisgimnazistáknak tartottunk prevenciós
foglalkozásokat, illetve az ötödikeseknek szerveztünk
közösségépítő játékokat, versenyfeladatokat. Széles körű a
tevékenységünk.
Vannak tervek a jövőre nézve?
Vannak bőven. Most hosszan el voltatok egymástól szakítva,
ezért szeretnénk segíteni a közösségi élet újraindításában. Ez
a kulisszatitok, de hogy ez miként történik majd, az nemcsak
rajtam, hanem sok mindenkin múlik, így biztosat nem tudok
mondani.
Köszönöm a beszélgetést!

UJJADY BÁLINT
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Kikből áll ez a testület, kik a diáktanács
tagjai?
Kezdetben a tanács tagja volt az iskolapszichológus,
iskolalelkész, illetve valamelyik igazgatóhelyettes. Miután belekerültem ebbe az egészbe, javasoltam, hogy bővítsük ki a
csapatot más szakterületről érkező emberekkel. Így a
jelenlegi diáktanács felállásában dolgozik még a kollégiumi
igazgató, a nevelési igazgatóhelyettes, az iskolavédőnő,
meg benne vagyok én mint ifjúságvédelmi felelős.
Alkalomadtán, ha úgy ítéljük meg az adott esetet, akkor
kikérjük az osztályfőnökök, pedagógusok vagy külső szakemberek véleményét.
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Nap mint nap használjuk, tapasztaljuk, sőt szinte már éljük a közösségi médiát.
Délután 2-3 órára beszippant a TikTok, már harmadjára nézzük végig az Insta
feedünket, és Facebookon pörgetjük rokonaik kínosabbnál kínosabb posztjait. A
felnőttek függőségről beszélnek nekünk, mi vicces videókat, mémeket, táncokat,
trendeket látunk. Ebben a kérdésben nincs igazság, a kettő nagyon erősen
összefügg. Már ez is jelzi, hogy a szociális médiának természetesen megvannak a
negatívumai és pozitívumai.

A probléma két különböző szinten
jelenik meg: egyik a szélesebb körű
társadalom, másik az egyén. Soha az
emberiségnek nem volt lehetősége
ilyen könnyen független információt
szerezni, kommunikálni, közös
célokért harcolni vagy tanulni.

Egy átlagember képes elérni néhány kattintással
szinte bármelyik embertársát, és ez történelmi lehetőség! Viszont pont ez okozza a problémát is:
a könnyű elérhetőség és a teljes cenzúrázatlanság ideális táptalaja a különböző káros összeesküvéselméletek terjedésének, az álhíreknek vagy
internetes visszaéléseknek. Ez ellen a legnagyobb
fegyver, a leghasznosabb ellenanyag nem más, mint a
ráció: ha végiggondolva, tudatosan használjuk ezeket
a platformokat.
Ha viszont az egyén szintjén tekintünk erre a kérdésre, akkor teljesen más problémák merülnek fel.
Sokszor a barátokkal közösen tiktokozunk vagy
instázunk más “aktívabb” dolog helyett. Beszippant
minket az online tér, és ez nem véletlen.

Gondolom, sokan láttátok a “Social Dilemma” című
netflixes dokumentumfilmet. Ennek egy gondolatát
ragadnám ki: ezek az óriás tech-cégek, mint a Google
vagy a Facebook, ingyenes szolgáltatást
nyújtanak, mégis a világ legjövedelmezőbb cégei. És
ha nem fizetünk egy szolgáltatásért, akkor általában
mi magunk vagyunk a fizetség, ebben az esetben a
figyelmünk. Számos cég reklámozza termékeit Facebookon, amiért a Facebook pénzt kap, cserébe a
figyelmünkért. Minél több figyelem irányul a Facebookra, az annál több reklám és annál több pénz a
cégnek. Ezért ezeknek a platformoknak céljuk a figyelem fenntartása és a “függőség” kialakítása. Mit lehet
tenni ez ellen? Általában az eszközök használatának
időbeni korlátozását, alkalmazások korlátozását
szokták javasolni. Ez bár látszólag hatásos, a valódi
problémát nem szünteti meg. Ezért ugyanúgy, ahogy
a kezdeti COVID-ot elnyomta mostanra a brit mutáció,
úgy egy hasznosabb, aktívabb “függőség” is könnyen
elnyomhatja a telefonunk iránti vágyunkat. Ilyen lehet az, ha valaki élvezettel sportol, zenél, fest vagy
éppen videókat vág.

Egy olyan digitális korba lépünk, ami tele
van lehetőségekkel, rajtunk múlik, hogy
ezek hogyan hatnak ránk. Te döntesz!

breuer-lábady jákob
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A 21. század elején mindennapos téma az egészségtudatos életmód, az egészség megőrzésének, illetve - szükség
esetén - helyreállításának a kérdése. A témában jártas
szakemberek tanácsaira hallgatva ennek kulcsa az életmódunk tudatos irányításában rejlik.
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A
rendszeres
testmozgás, az egészséges,
változatosságra
törekvő
táplálkozás, és a lelki,
mentális egyensúly hármasán alapul mindez. A mi
korosztályunk szerencsésnek mondható ebből a
szempontból, hiszen a mi
szüleink generációja már
többnyire magáévá tette
ezeket az alapelveket, így
sok családban a gyerekek
már eleve ezek ismeretével
nőhetnek fel.
Az előbb említett hármasból (mozgás, táplálkozás,
lelki egészség) most az
egészséges
táplálkozást
szeretném kiemelni, és
néhány egyszerű receptet
bemutatni, amiket néhány
perc alatt magatok is
elkészíthettek.
Elsődleges szempont volt
az ételek kiválasztásánál,
hogy elkészítésük csupán
minimális konyhai jártasságot igényeljen, és
mosogatni se kelljen utánuk sokat.

Alapanyagként a teljes kiőrlésű gabonák közül a zabot választottam,
mivel az most a diétázók és a fiatalok körében igen felkapottá vált.
Én szeretném megmutatni nektek, hogy tartósítószer-mentesen is néhány
perc alatt elkészíthető, és ízlés szerint variálható ez a tápláló, közkedvelt
gabonaféle. A zab lassan felszívódó szénhidrátot tartalmaz, ezért kiválóan
alkalmas a napindító étkezésekhez. Gluténérzékenyek is fogyaszthatják.
Egy tál finom zabkása friss gyümölccsel, és már indulhatunk is a suliba.

ZABKÁSA
2,5 dl tejbe beleszórok 4 dkg zabpelyhet,
és felfőzöm (ha apró szemű, akkor nem kell
előre áztatni).
Édesíteni ízlés szerint cukorral, barnacukorral vagy mézzel ajánlom, ízesíteni lehet
fahéjjal, kakaóporral, kókusszal is, de legjobban finom gyümölcsökkel szeretem.

Nagyon szeretem az otthon készült zabkekszet
is, hiszen azt könnyen magammal vihetem, és
napokig friss, ízletes energiaforrást jelenthet a
főétkezések között.
Természetesen ezt is tartósítószer-mentesen, a
legegyszerűbb módon készítem el:
Egy adag, 18-20 keksz elkészítéséhez
szükséges:
• 125g vaj, vagy margarin
• 125g barnacukor (ízlés szerint a cukor egy
része alternatív édesítőkkel pótolható)
• 1 tojás
• 125g zabpehely (előnyösebb, ha kisebb
szemű)
• egy csipetnyi só
•
Ízesíteni lehet vaníliás cukorral, kakaóporral,
csokoládéval, kókuszreszelékkel.

ZABKEKSZ

Elkészítése: Az alapanyagokat egyszerűen összegyúrjuk, kis gombócokat formázunk
belőle, majd a sütőpapírral bélelt tepsiben lelapítjuk, hogy csinos korongokat kapjunk. Előmelegített sütőben 150 fokon sütjük nagyjából 15-20
percig. Csak arra kell vigyázni, hogy ne égjen meg, mert a zab könnyen keserű lesz.
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Az
ebédre
ajánlott
ételek
kiválasztásánál a következő
szempontokat tartottam szem
előtt:
gyakran
fogyasszunk
zöldséget
vagy
gyümölcsöt,
elsősorban
sovány
húsokat
válasszunk, ügyeljünk a zsíradék
mennyiségére és minőségére, figyeljünk a mérsékelt sóbevitelre.
A csirkemell gyors elkészítésére
szeretnék most bemutatni két
példát, amihez nem kell szülői
segítség:

GRIL
LE
ZETT
CSIRKE
MELL
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20 dkg csirkemellet apróra
kockázok, és sóval, borssal,
fokhagymával, zöldfűszerekkel
ízesítem. Ízlés szerint használhatok oregánót, bazsalikomot,
rozmaringot, kakukkfüvet.
Olivaolajjal kikent forró serpenyőben gyorsan átsütöm,
fehéredés után még egy kicsit
pirítom.
A zöldsalátát összeállíthatom
a saját ízlésem szerint, vagy
használhatom az előre csomagolt bolti változatot, ezzel
jelentősen gyorsítva a folyamatot.
A joghurtos öntethez a joghurtba sót, színes borsot és kaprot
keverek egy kevés citromlével.
Ezt az ételt nagyon szeretem
elvitelre is készíteni. Ilyenkor
a joghurtba előre lefagyasztott
kaporkockát teszek, amíg az
kiolvad, útközben még hűti az
öntetet.
Ha már a gyorséttermek alternatívájaként soroltam fel
az előző recepteket, ezekből az alapanyagokból
egy kiváló street foodot is
rögtönözhetünk, ha a zöldsalátát, a csirkemellet és az
öntetet egy tortillába tekerjük,
vagy pitába gyömöszöljük.

zöldsalátával,
joghurtos kapros
öntettel

párolt zöldséggel
és rizzsel

GRILLEZETT
CSIRKEMELL

2 szelet csirkemellet sóval, borssal, zöldfűszerekkel ízesítek.
Általában oregánót, bazsalikomot, rozmaringot és fokhagymát
használok, ezek többnyire
vannak otthon frissen, de téli
hónapokban előfordul, hogy
szárított fűszereket kell elővenni.
A serpenyőt vékonyan megkenem olivaolajjal, és a húsokat a
forró serpenyőn meggrillezem.
A párolt zöldséghez mirelit
zöldségeket használok. A serpenyőt kevés olivaolajjal átkenem, a zöldségeket a forró serpenyőben megpárolom, sóval,
borssal, fokhagymával és ízlés
szerint zöldfűszerekkel ízesítem.
A rizst a szokásos módon megpárolom. Ha sürget az idő, a
boltokban kapható zacskós
rizsek használata sokat
gyorsíthat a folyamaton.
Az egészséges táplálkozáshoz
feltétlenül hozzátartozik még
a megfelelő mennyiségű és
minőségű folyadékbevitel. Én
elsősorban vízivó vagyok, de ha
hosszabb útra indulok, szívesen
ízesítem az ivóvizemet egy-két
citromkarikával. Így elkerülöm
a cukros üdítők csábítását, és a
saját kulacsom használatával a
természetet sem károsítom.

TITKÓ FLÓRA
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Előrebocsátom, hogy fiatal
diák vagyok, biztosan több
szabadidőm van, mint egy
többgyermekes, dolgozó
felnőttnek, ezen kívül az
olvasás kisgyermekkorom óta
a legkedvesebb elfoglaltságom,
szóval most ebből a kissé
elfogult pozícióból írom le a
gondolataimat és tapasztalataimat.
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Sodor minket magával az
élet, olykor kiesnek napok
vagy akár hetek, talán észre
sem vesszük az idő múlását,
annyira felgyorsult körülöttünk minden. Mindannyiunknak iszonyú sok feladata
és kötelessége van, szinte
összeroppanunk a terhük
alatt. Ki vagyunk merülve,
ez a kimerültség pedig
kiszolgáltatottá tesz minket, és
sokszor a könnyű kielégülést
hozó telefonunk után nyúlunk.
Mert ez a legkézenfekvőbb
megoldás, nem kell hozzá
semmiféle erőfeszítés, csak
pár apró mozdulat, és máris
lehetőségek tömkelege
lőrebocsátom,
hogy fiataláll
előttünk.
iák
vagyok, biztosan több

zabadidőm van, mint egy
öbbgyermekes, dolgozó
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att. Ki vagyunk merülve,
z a kimerültség pedig
iszolgáltatottá tesz minket, és
okszor a könnyű kielégülést
ozó telefonunk után nyúlunk.
Mert ez a legkézenfekvőbb
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lőrebocsátom, hogy fiatal
iák vagyok, biztosan több
zabadidőm van, mint egy
öbbgyermekes, dolgozó
elnőttnek, ezen kívül az
lvasás kisgyermekkorom óta
legkedvesebb elfoglaltságom,
zóval most ebből a kissé
fogult pozícióból írom le a
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odor minket magával az
et, olykor kiesnek napok
agy akár hetek, talán észre
em vesszük az idő múlását,
nnyira felgyorsult körülötünk minden. Mindannyinknak iszonyú sok feladata
s kötelessége van, szinte
sszeroppanunk a terhük
att. Ki vagyunk merülve,

Nemrégiben készült egy
felmérés, melyből kiderült,
hogy felére csökkent a
rendszeres
könyvolvasók
száma itthon, a felnőtt magyar lakosság csupán 13%-a
vesz kezébe legalább hetente
könyvet, míg 2005-ben ez az
arány 25% volt. A könyvet
soha nem olvasók közül a
legtöbben nemes egyszerűséggel nem szeretnek olvasni (45%), míg a második
leggyakrabban említett indok az időhiány (33%). Azt
hiszem, az adatok magukért
beszélnek, ez így nincs rendjén, változásra van szükség.
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Előrebocsátom, hogy fiatal diák vagyok, biztosan több szabadidőm van, mint egy többgyermekes,
dolgozó felnőttnek, ezen kívül az olvasás kisgyermekkorom óta a legkedvesebb elfoglaltságom,
szóval most ebből a kissé elfogult pozícióból írom le a gondolataimat és tapasztalataimat.
Sodor minket magával az élet, olykor kiesnek napok vagy akár hetek, talán észre sem vesszük
az idő múlását, annyira felgyorsult körülöttünk minden. Mindannyiunknak iszonyú sok feladata
és kötelessége van, szinte összeroppanunk a terhük alatt. Ki vagyunk merülve, ez a kimerültség
pedig kiszolgáltatottá tesz minket, és sokszor a könnyű kielégülést hozó telefonunk után
nyúlunk. Mert ez a legkézenfekvőbb megoldás, nem kell hozzá semmiféle erőfeszítés, csak pár
apró mozdulat, és máris lehetőségek tömkelege áll előttünk.
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De mi lenne, ha amikor legközelebb van
egy kis időd magadra, akkor inkább egy
könyvet vennél a kezedbe, és beleengednéd magad egy történetbe? Valljuk be, az
legalább hasznosan eltöltött idő lenne, ami
szolgál téged, ami csakis a javadra válhat.
Hiszen az olvasásnál jobban kizökkenteni
úgysem képes semmi, megdolgozza és lefoglalja minden érzékszervedet, esélyt ad
arra, hogy kizárd a valóságot, hogy elbújj
a külvilág elől. Az olvasás az egyetlen olyan
cselekvés, melynek hatására olyan változatos impulzusok érnek, mintha elutaznál
egy olyan helyre, ahol eddig még sosem
voltál, és mégsem kell kitenned a lábad
a házból. Olyan meghatározó tapasztalatokra tehetsz szert vele, mint semmi
mással. Lehetsz angol úrikisasszony, egy
megcsalt férj, egy hidegvérű gyilkos, egy
árva fiú, vagy egy vonat alá futó szerelmes, egyszóval akármi. És ha ennyi sorssal találkozol, akkor ők már egy kicsit a te
részeid is lesznek, és sokkal egyszerűbb
lesz így mind másokhoz, mind önmagadhoz viszonyulnod. Számomra az olvasás erőforrás, ami mellé bármikor lehuppanhatok, beleihatok, megmártózhatok benne: az erőben, amiben olvasás
közben részesülök. És ha úgy érzem, most
szünetre van szükségem, csak becsukom a
könyvet, és megkapom. Ha lassítani szeretnék, megteszem. Ha pedig elfogytak a
szavak, elfogadom, hogy vége.

Emellett, közismert tény, hogy a humán
műveltség legalább olyan fontos, mint a
természettudományokban való eligazodás,
ugyanis anélkül senki sem lehet igazán tájékozott, gondolkodó ember. Ha olvasol,
egyúttal tanulsz is, jelentősen fejlődhet a
személyiséged, a gondolkodásmódod, és
eközben még értéket is képviselsz.
Én a könyvekből tanultam meg, hogy egy
nő soha, semmilyen helyzetben nem kevesebb, mint egy férfi.
Én a könyvekből tanultam meg, hogy a
szavaknak erejük van, és legalább akkora
bánatot tudnak okozni, mint örömet.
Én a könyvekből tanultam meg, hogy néha
az ösztönöz minket a legjobban, ami fáj.
Én a könyvekből tanultam meg, hogy mi
mindenre képes egy ember tele szenvedéllyel és elszántsággal.
Én a könyvekből tanultam meg, hogy mit
jelent igazán élni.
Ha úgy gondolod, nincs időd olvasni,
kérlek, csak nézd meg, hány óra volt a
legutóbbi képernyőidőd. Nézd meg, hány
órát tölthettél volna egy könyvvel a kezedben, olvasással is. És ha legközelebb lesz
néhány szabad órád, csak gondolkozz el
rajta, mihez kezdesz vele: elfecsérled, vagy
inkább előnyösen felhasználod?

DUDRA ZSÓFIA
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A KÓKADÓ VIRÁG IS ÉN VAGYOK...

Rivasz-Tóth Kinga néni hívására részt vettem az osztálytársaimmal egy
projektben, aminek keretében Forrai Tamás, Torontóban élő jezsuita atyával
beszélgettünk a vasárnapi evangéliumhoz kapcsolódóan egy-két aktuális
kérdésről.
Az evangéliumban (Jn 3, 14-21) Jézus az istenkereső Nikodémust tanítja. A
kérdéseket ezért Kinga néni és Tamás atya a személyes istenkeresés köré
csoportosította: hol, hogyan és miért keresed Istent
különösen most, a járvány
idején? Ebben a témában
mindannyian érintettek
voltunk, úgyhogy nagyon jót
beszélgettünk. Sokat jelentett
nekem a többiek gondolatait meghallgatni,
többek között azt, hogy nem csak magunkra, hanem a körülöttünk élő emberekre is
nézzünk, és tudjunk erőt meríteni belőlük,
ha motiválatlanok vagyunk. Most nagyon
magányos időket élünk, és erre nem árt emlékezni. A magányban hajlamosak vagyunk
„kifordulni önmagunkból”, „becsavarodni”. Erről a jelenségről panaszkodtam
én is valakinek nemrég, aki válaszával nagyon
megnyugtatott. Azt mondta, hogy ilyenkor
megtapasztalhatjuk, hogy hogyan is hat ránk
ez a magányos helyzet, az elzártság, és nem
szabad megijedni ettől a „nem ismerek magamra” érzéstől, hanem tudatosítsam, hogy ez az állapot is rám jellemző,
csak éppen egy rossz helyzetet átélve! Mikor egy virágtól egyik napról a
másikra megvonjuk a vizet, láthatjuk, hogy lekókad, de attól még ugyanaz a
virág marad. Nekem sokat segített ez a gondolat, ezt tudatosítva merőben
más megélni a karantén magányát.

KIÚT A

A beszélgetés Forrai atyával pedig felhívta a figyelmemet arra, hogy ahogy
a virágnak a vízre, úgy nekünk is szükségünk van egymásra. És ha egymást
keressük, azáltal Istent is keressük.
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FÖLFELÉ ÉS NEM ELŐRE

Eredetileg nem erről a témáról terveztem írni ebben a cikkben. Amikor
meghallottam, hogy a karanténról kell írnom, sokkal inkább „a karantén
hosszú távú negatív hatásai”, vagy „az online oktatásba szürkülés” címek
ugrottak be, ez pedig elég pontos képet ad a karanténhoz való viszonyomról.
Azonban ezt megváltoztattam az utolsó pillanatban, hiszen ki szeretne ilyen
lehangoló cikkeket olvasni, és egyébként is, azt hiszem, hogy ezekről semmi
újat nem tudnék írni, hiszen ti is valószínűleg pontosan tisztában vagytok a
karantén minden hátrányával, és nehézségével. Másrészt nagyon fontos,
hogy ebben az időben megpróbáljunk
a -való igaz, elég
kevés- pozitív dologra
koncentrálni. Úgyhogy
gondoltam, elhozok
egy gondolatot, egy kis
fényt a karanténunk
sötétségébe, ami
engem ki tudott
húzni az aktuális
levertségemből.
A napokban
hallottam
egy zseniális
prédikációt
Pál Feri
atyától, és ez
nagyban megváltoztatta a gondolkodásomat a helyzettel kapcsolatban. Érdemes meghallgatnotok, nagyon nagy segítség tud lenni ezekben a nehéz időkben.
Nagyon egyedi alapötlete volt a beszédnek, én még soha nem hallottam
ehhez hasonló gondolatmenetet, és valósággal fejbe vágott az igazsága. Pál
Feri atya arról beszélt, hogy a legtöbb ember az előrét nevezi meg legfőbb
iránynak életének útján, azonban, ha igazán Jézust akarjuk követni, akkor a
felfelé való gyarapodásra kell törekednünk. Úgy tudnám legegyszerűbben
leírni a kettő közti különbséget, hogy előre haladásnak nevezhetünk minden e
világi értéket és eszményt, fölfelé növésnek pedig minden Istenhez kötődőt.

SÖTÉTSÉGBŐL
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Ez nagyon megérintett engem, és segített
felismerni, hogy mennyire előre irányú
életet is élek, hogy azért szenvedek ennyire
a karanténban, mert minden ilyen irányú
öröm- és energiaforrásomat, a barátaimat,
a közösségeimet, a szabadságomat elvették
tőlem, és ezzel előrefelé haladó életutam
teljességgel megrekedt, és e téren jóformán
sikerélmények nélkül sikerült abszolválnom
az elmúlt közel fél évemet, ami ekkora időintervallumot tekintve nagyon lehangoló tud
lenni.
Azonban nagyon fontos lett volna időben
észrevennem, hogy azzal, hogy előre mutató
utam egy időre leállt, azzal teret, és időt kaptam arra, hogy a felfelé irányú
utamra koncentráljak, és elkezdjem elmélyíteni az istennel való kapcsolatomat, vagy olyan dolgokat csináljak, amelyek nem az e világi jólétemet szolgálják. A karantén tökéletes állapot arra, hogy az ember földi élete sebezhetőségét látva, elkezdjen átértékelni dolgokat, és - az én esetemben - sok
idő után, végre a lelki életével is foglalkozni egy kicsit. És tudom, hogy ezt
mennyire könnyű leírni, és mégis milyen nehéz megvalósítani, hiszen
higgyétek el nálam több hibát, és kudarcot senki nem élt át a témában.
Mégis arra buzdítalak titeket, hogy próbáljátok meg, mert annyit tudunk
tanulni ebből, amennyit el sem lehet e világi ésszel képzelni.
Engem ez hozott ki a karanténdepressziómból, és tudom, hogy már a
fületeken jön ki mindenféle “karantén előnyei” gondolat és cikk, de gondoltam, megosztom az én kiutam történetét, azt remélve, hogy ezzel,
hacsak egy kicsikét is, de segíthetek nektek.

HORVÁTH ANDRIS
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