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„Hitelesség nincsen konkrétság nélkül.”
Oravecz Imre

AKTUÁLIS HETI AKTIVITÁSOK
I.

Határtalan Irodalom

A Kárpát- medencei költőcsere találkozón elsőként a
Magyar Nyelvművelők Szövetségének elnöke bemutatta a szövetséget, valamint a programot.
Elmondta, hogy a havonta megrendezésre kerülő
író-olvasó találkozó egy több region átnyúló
kezdeményezés eredménye.
A kolozsvári Rusu Szidónia verseket ír, próbálkozott
mesékkel, van egy kézirata, ami mesés könyv egy autista gyermekről szól, az ő szemszögéből mutatja be
az író a világot. Verseket szokott írni különböző

témákról, az aktuális életszakaszának bemutatásáról.
A szerző versei által a huszonegyedik századi
társadalmi problémákat helyezi új keretbe:
nőiesség, szexualitás, vallás. Jelentek meg versei antológiában. Jelenleg alkotói ösztöndíjas.
Minél többet alkot és olvas a témában, annál
inkább rájön, hogy nem elég a saját szavaival
megfogni a valóságot, ahogyan azt előzőleg
szerette volna.
Elmesélte, hogy milyen felelősséggel jár egy kötetet megírni, megijesztette a felelősség, de már
szabadon, kényszerek nélkül, keretek közé nem
behatárolva tud írni.
2015 tavaszán kezdett el komolyabban foglalkozni versírással, amikor szerelemes verset
írt, címe: Közeli idegen.
A másodikik téma, ami foglalkoztatja az
egyedüllakás bályairól és nehézségeiről szól.
Soha nem élt egyedül, ezt az is bizonyítja, hogy
három testvére van, egyetemi évei alatt meg
mindig lekótársakkal, szobatársakkal élt együtt.
Egy éve költözött egyszobás lakásba.
A koronavírus-járvány kitörése óta mélyebben
foglalkoztatja a társadalmi problémák kérdéskör.
A szegedi Csanády Nóra sok publikált novelláját
olvashatjuk. A szerzőnek mindösszesen 9 antológiában jelentkek meg novellái. Nóra 2o1oben
amikor megszületett a gyereke, blogot hozott
létre a novelláinak és természetfotóinak is.
Ő már gyerekkora óta ír, de a felnőttkorban ez
az irány visszaszorult. Írásában a klasszikus
emberi értékeket, problémákat jeleníti meg:
magány, szeretetnélküliség. Az írások végén
fabulaszerűen von le következtetéseket, hogy
az olvasókat elgondolkodtassa. Az olvasók
sokszor nagyon negatívnak tartják, de Nóra
szerint ez indítja el az emberben gondolkodást.
B. A. Krisztina

„A legszebb gondolataink a szívünkben
teremnek”
Moldova György
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Egészségkalauz

S

Tévhitek
zámunkban pár élelmiszerről, illetve italról
rántjuk le a leplet, mellyel életünk szinte
minden napján találkozunk.

Sokakkal előfordult már, hogy lemondtak kedvenc ételeikről, italaikról, mert káros befolyást
gyakorol a szervezetre, ráadásul különféle betegségekhez is vezethet.
A következő cikkekben a legáltalánosabb s leggyakoribb félreérésekről lesz szó az ételekkel, s
italokkal kapcsolatban, melyeknek száma az
évek során egyre csak szaporodott.

Nyers zöldségek és gyümölcsök

fontos vitaminjait, melyek a könnyebb emésztésért felelősek.
Német kutatók vizsgálatai során viszont a nyers
élelmiszerek hátulütőjét is felfedezték.
A kísérletbe 201 férfit s nőt vontak be, akik nyers
alapanyagokon éltek. Az ő összkoleszterin-és
trigliceridszintjük az átlagnál jóval alacsonyabb
volt, mely a HDL „jó” koleszterin szint drasztikus
csökkenéséhez is vezetett (a fentebb említett
betegségek megelőzése végett fontos a megfelelő HDL-koleszterin). Ezzel párhuzamosan pedig megnőtt a homocisztein nevű aminosavuk,
mely nagy valószínűséggel a szívroham és a
stroke kockázatát növeli.
A további kutatások által arra a következtetésre
jutottak, hogy számos zöldségben és gyümölcsben éppen a főzés és párolás miatt alakulnak ki
jótékony hatású vegyületek.
Példának okáért a ketchup akár ötször több antioxidáns likopint tartalmazhat, mint amennyi a
nyers paradicsomban megtalálható, ez pedig a
férfiak számára jó hír, hiszen védelmet nyújthat
a prosztatarák ellen.

Nem csak a fogyni vágyók, hanem az egészséges életmód híveinek többsége is azt az elvet
vallja, miszerint a zöldségek és gyümölcsök kizárólag nyersen, tehát főzés és párolás nélkül
igazán egészségesek.
Az cáfolhatatlan tény, hogy a természet adta lehetőségek hatása teszi a legjobbat szervezetünkkel, hiszen főzés közben a zöldségek s gyümölcsök elveszítik a bennük található enzimek

Igaz, ami igaz, a főzés folyamatában keletkezett
hő hatása kiirtja a növények tápanyaginak egy
részét, így a B6 –vitamin és a C-vitamin kisebb
dózisban kerül a szervezetbe, viszont néhány
zöldségnél, mint a kukoricánál vagy a sárgarépánál, éppenséggel megnő ezeknek az antioxidánsoknak a száma.
A legtanácsosabb étkezési mód a zöldségekkel
és gyümölcsökkel kapcsolatban, ha nyers formában, megfőzve, és párolva is fogyasszuk őket
egyaránt.
Kocsis Tünde

„Tiszteld őseidet, mert rajtok keresztül
nyertél életet és örököltél Istent és Hazát.”
Wass Albert
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kölcsönhatást elérni, amiben az egyik a másikat

Az otthoni és a
munkahelyi légkör
egymásra gyakorolt hatásai

jobbá teszi. Azért, hogy a hétköznapjaink ne menekülések legyenek a munkába. Mert valljuk be,
van ilyen. Amikor a gyerekek zajongása helyett
bármi mást szívesebben hallgatnánk, amikor az
új feladatot jóformán még ki sem fejtették az értekezleten, de mi már elvállaltuk, hogy lekössön,
hogy legyen egy területe az életünknek, amit
igazán mi kontrollálunk. Nem a négyévesek,
nem a kétévesek. Mert ha otthon nem érezzük
magunkat elég ügyesnek, akkor majd a munkahelyen megpróbálunk a legügyesebbek lenni.
Lehet, hogy ott majd hallgatnak ránk. Vagy fordítva, szuperanya szerepet játszunk, de csak
játszuk, mert olyan ugyebár nincs. Viszont nagyon jók vagyunk a színjátszásban és majdnem
mindig kifogástalan az otthoni légkör, de a munkahelyen esetleg nem vagyunk már olyan aktívak, várjuk, hogy ketyegjen az óra, és mehessünk haza. Ha se ide, se oda nem menekülünk,
akkor az már egy elég jó helyzet.

A

z otthon mindenkinek más. Van, akinek
meghitt, van, akinek csupa lárma és nevetés. Másoknak az otthon csak egy
álom. A munkahely sok szempontból úgy viselkedik, mint az otthonunk. Egy hely, ami a benne
lévőktől válik fontossá, amit alakítunk, és aminek
a működése hat az életünkre. Talán, ha jól választottunk, a munkahelyünk kicsit a második
otthonunk is. Vannak azonban különbségek is,
és nem csak abban, hogy az előbbinél családtagok vesznek körül, az utóbbinál meg bárkik, akiket az arra hivatottak kiválasztottak. Lehet, hogy
családtagok is, lehet, hogy idegenek vagy barátok.
Az otthoni és a munkahelyi légkör nem független
egymástól. Mivel hatnak egymásra, így nekünk
akkor lesz a legjobb, ha igyekszünk olyan

Szerintem, ezt az elég jót, úgy a legkönnyebb elérni, ha a munkahely olyan, ami a céljaink megvalósulását szolgálja. Vagy másképp, nem csak
munka, hanem hivatás nekünk. Az a jó, ha valami olyan tevékenységet választunk, és aztán
gyakorolhatunk a munkahelyünkön, amivel magunkat tudjuk kifejezni, amibe bele tudunk feledkezni. Mert ha elfelejtjük az idő múlását, akkor ki
is kapcsolunk. Számunkra megáll az óra, nem
sietünk, mert fontos az, amit csinálunk. Ez valakinek házépítés, másnak ültetés vagy főzés,
írás, számolás. Ha jó nekünk a munkahelyünk,
akkor az ottani légkör pozitívan hat a családi életünkre is. Mert kikapcsol abból, szünetet ad,
hogy átértékeljünk dolgokat, hogy hiányozzanak
az otthoniak. A családi életünkben is érezhetjük
magunkat egész jól, és nem kell hozzá tökéletesnek lenni. Fazekas Éva a CSAKPontnál tartott, álláskeresésről szóló előadásának egyik állítása volt, hogy “az elég jó, elég jó lesz”. Ha az
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otthon, az nekünk egy hely, ahol önmagunk lehetünk, ahol nem azért csináljuk a dolgokat,
mert kell, hanem mert egy csapatért dolgozunk,
vagy mert közös céljaink vannak, vagy csak
mert szeretjük a többieket, akkor jól érezzük magunkat. De néha elfáradunk, és akkor milyen jó,
hogy van az életünknek egy másik területe, a
munka, amiben kikapcsolódhatunk a családból.
Kicsit szüneteltetjük, hogy aztán újra belevessük
magunkat, és fordítva.

csinálni, és ez a lényeg. Elég jó lesz úgy, ahogy
éppen tudom, ha szívesen csinálom.

Van még egy eset, amikor az otthon és a munkahely összeolvad, helyileg legalábbis, ez a homeoffice. Szerintem, nem olyan szuper, mint
ahogy a körülöttem dolgozók gondolják, de ha
dolgozni akarok, akkor jelenleg így tudom azt
megtenni. Sok új belső feszültséget szül. Az otthonba beköltözik a munkaértekezlet, egy problémát nem tudok kikapcsolni a fejemben, és a
gyerekek harmadjára feltett kérdésére emiatt
még mindig nem válaszolok. Ez a bajom vele,
hogy kicsit mindig van mindkettő, nehéz kikapcsolni. Ha helyileg elkülönül, akkor könnyebb,
mert nincs ott a másik fél, és könnyebben figyelmen kívül hagyom.

kisgyermekes anyák élethelyzete jelentősen megváltozhat a gyermek születése
után. A helyzethez pedig idomul az ember. Szokták mondani, hogy elmaradnak, háttérbe szorulnak korábbi baráti kapcsolatok, a
munkahelyi közösségből is hosszabb-rövidebb
időre kiszakad az anya. Vegyünk hozzá még
egy ikszedik koronavírus hullámot is. Elszigetelődés.

De van ötletem, hogy hogyan legyen az is elég
jó nekem, ha a munka és az otthon helyileg öszszekapcsolódik. Megpróbálom mégiscsak szétszedni őket. Helyet és időt találni nekik a napban
külön-külön. Hogy a családi feszültségeket legyen időm kifújni a tornaszőnyegemen, és utána
kapcsoljam csak be a gépet. Hogy a munkahelyi
félkész feladatomat x órakor letegyem, hogy
másnapra kipihenjem magam, és elég jó levest
főzzek, meg várat építsek, és autópályát is. Nem
nézem meg a telefonom, akkor se, ha folyamatosan csipog, csak mikor már elaludtak a gyerekek. Persze, nehéz ezeket betartani, mert viccelődök a szuper anyával, de azért én is lennék
olyan. Meg a munkában is szeretnék napi kéthárom órában nyolc órás teljesítményt nyújtani,
pedig tudom, hogy ez butaság. Hát ilyenkor, ha
a munkahelyi és az otthoni légkör kölcsönhatása
inkább negatív, eszembe jut, hogy “az elég jó,
elég jó lesz”, és máris nyugodtabb vagyok.
Eszembe jut, hogy én ezt is, meg azt is szeretem

O. K. Anita

Közösségi élmény
a hullámokban

A

Már körülbelül 3,5 éve vagyok itthon. Az elején
még találkoztunk rendszeresen másokkal, viszont nem jártam baba-mama klubba, játszóházba is csak ritkán mentünk. Otthonülős típus
vagyok, sokáig nem nagyon zavart, hogy a családi közösségen kívül nincs más kisebb csoport,
akikkel aktívan tartanánk a kapcsolatot. A fiúnak
jó lett volna menni, viszont nagyon kicsi volt még
a lány. Még most is nagyobb bennünk a féltés,
mint az új élmények utáni vágy. Lehet, hogy
rosszul gondolkodunk. Mindenesetre mi a maradjunk inkább itthon, addig se leszünk betegek
elvét valljuk. Aztán persze így is mindig betegek
vagyunk, mert oviba, apának dolgozni muszáj
menni, és onnan jönnek haza a bacik is.
Tehát itthon vagyunk, még mindig, és ez már
egyre zavaróbb. Nekünk most jött volna a nagy
nyitás, amikor a fiú már óvodás, a lány is nagyobbacska, lehet velük menni több programra
anélkül, hogy valaki folyton kiborulna. Hát nem
lehet. Közösségbe menni nem lehet, csak virtuálisan. Ez sem az igazi, de azért jó. Mert ha belegondolok, és ez azért szomorú, annyit voltam
itthon, és annyira csak anya voltam 3 évig, hogy
közben majdnem elfelejtettem megtartani azt a
kevés felnőtt kapcsolatomat, ami a szülés előtt
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volt. Ha nem lenne a munkám, akkor egy napon
körülbelül két felnőtt emberrel beszélnék. A férjemmel, akivel többnyire a gyerekek körüli teendőket beszéljük meg, és anyukámmal, vagy a
kedves nénivel, akivel a kerítésen keresztül beszélgetek maximum napi 5 percet. A gyerekekkel is lehet persze már beszélni, és nagyon aranyosak is, csak nekik még játék a világ. Szerencsére csak játék. A felnőttek világából viszonylag kevés zaj szűrődik be. Én viszont azokat is
meghallom, és nem lehetek mindig gyermeteg.
Aztán arra gondolok, én még örüljek. Milyen lehet másoknak? Akiknek volt segítségük, akik
sok programra jártak. Ahol az volt a természetes, hogy mennek ide is, oda is, és most nem
lehet. Most nincs játszóház, nem tud jönni a nagyi, és lehet, hogy munka se lesz már sokáig.
Milyen jó, hogy az még megmaradt nekünk.
Nagyon szeretek anya lenni. A munkámat is
szeretem, mert sokat ad. Nagy segítség abban,
hogy az anyai szerepben is ki tudjak teljesedni.
Virtuális közösség, de közösség. A család és a
munka. Számomra így együtt van szükség rájuk
a boldogsághoz, és különösen most, amikor
húzd meg, ereszd meg játszmává vált az életünk. Két elég biztos pont. Két megtartó erő, egy
szeretetközösség és egy támogató közösség.
Ezért fontos szerintem az anyáknak is a munka,
hogy engedjék őket is dolgozni, ahogy tudnak.
Mert egyensúlyban tartani a mérleget csak úgy
lehet, ha mindkét felében van valami.
O. K. Anita

BeleZoomolunk a családba,
az online értekezlet

A

világjárvány új, eddig kevésbé alkalmazott munkaformákat tett népszerűvé a
munkaerőpiac jelentős részében. Aki irodai munkát végez, az jellemzően a munkaideje
nagyobb hányadában otthoni munkavégzésben

dolgozik, esetleg kötetlen vagy egyedi munkaidőben, akár részfoglalkoztatással. A kisgyermekes anyáknak szerintem ez egyrészt egy jó lehetőség is, mert olyanok is elkezdhettek dolgozni, akik a gyerekek mellett teljes időben és
bejárósan nem dolgoztak volna még. Másrészről
ez egy többletteher is szerintem. Ahol van, ott
főként a konferenciahívás, online megbeszélés
miatt.
A munkahelyi értekezlet bizonyos típusú munkáknál elengedhetetlen, viszont nagyon drága
műfaj. Ezt vallja Robert C. Martin is, aki könyvének a helyes időgazdálkodás fejezetében a hatékony időgazdálkodáshoz nyújt segítséget.
Mert úgy lesz kifizetődő a megbeszélés, ha hatékony és nem időrabló.
Azzal, hogy a meeting az online térben valósul
meg, sok új problémakör is felmerül, amelyekre
nem biztos, hogy megnyugtató megoldást találunk. Ezeknek a megfogalmazása mégis fontos
lehet, mert amíg nem tudjuk mit kell orvosolni,
addig továbblépni sem tudunk a megoldás felé.
Egy online híváskor, szerintem az lenne az ideális, ha a munkavállaló rendezett környezetben,
direkt erre kialakított helyen, megfelelő eszközökkel körülvéve venne részt a beszélgetésen.
Még ilyen ideális körülmények között is nagy az
esélye az úgynevezett Zoom fáradtság kialakulásának. Mert minden arc ránk szegeződik, másmilyen a szemkontaktus tartása, önmagunkkal is
szembe kell néznünk, és helyhez, kamerához
vagyunk kötve. Nagyobb a félreértések esélye
is. Vannak persze könnyítési lehetőségek, ki lehet időnként kapcsolni a kamerát, fel lehet kicsit
állni, nem kell mindig magunkat is nézni. A mi
családunkban, amikor otthoni munkavégzés
van, átlagosan napi 4 megbeszélés zajlik le (ebből nekem jó esetben csak napi 1 jut), miközben
két kisgyerek játszik, kiabál, sír és mindent csinál. Zárt ajtó mögött sem lehet őket teljesen figyelmen kívül hagyni. Nehezítik a megértést,
csökkentik a hatékonyságot.
Ha a munkavállaló kisgyermekes anya, akkor
nagyon valószínűnek tartom, magamból
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kiindulva, hogy az esetek többségében nem ideális körülmények között zajlik a megbeszélés.
Mindenki hall mindent, mert ha ébren vannak a
gyerekek, márpedig általában nem csak kizárólag alvásidőben zajlik a beszélgetés, akkor nem
lehet fülessel ülni egy széken. Ki kell hangosítani, közben menni kell a gyerekeknek segíteni
stb. Nem lehet megvédeni őket a felnőtt, őket feleslegesen esetleg leterhelő zajoktól, problémáktól. Lehet, hogy sok mindent nem értenek a
beszélgetésből, de a hangulatot, a problémákat,
az idő múlását, a nyomást érzik ők is. Persze,
hogy szeretnék minél előbb végezni, minél hatékonyabb lenni, de hogyan? Be legyen-e kapcsolva a kamera? Engem zavar, ha nem látok
arcokat, amúgy is alig látok arcokat, tehát bekapcsolom a kamerám, és általában erre reagálnak mások is. Lesz szemkontaktus, esetleg túl
sok is hirtelen. Viszont, ha megmutatom magam, akkor az egész családot mutatom, mert a
hátam mögött szaladgálnak, bele akarnak nyúkálni stb. Kicsit mindig úgy érzem magam,
mintha vendéget fogadnék, mert nyitott könyv leszünk. Aki néz, az látja a gyerekeim néha feltűnni, akkor is, ha ők nem akartak volna szerepelni. Látja, hogy volt-e időm rendet rakni, hajat
mosni, hogy hirtelen oda kell szaladnom a gyerekekhez valami miatt, hogy már megint kimentünk játszani az udvarra közben, mert bent megőrültünk volna. Azelőtt nem tudták a munkatársaim, hogy milyen színű a kanapém, van-e otthon könyvespolcom. Persze bármikor kikapcsolhatom a kamerám, csak akkor meg olyan személytelen minden szerintem.
Kell az értekezlet. Szeretnénk tudni, hogy mi a
feladatunk, tisztázni a felmerült kérdéseket,
látni, hol tartunk, de hogyan csináljuk, hogy se a
munkaadót ne terheljük feleslegesen a családunkkal, se minket ne terheljen egy kéretlen
vendég a nappaliban, aki órákra “beül” közénk
és akarva akaratlan beleZoomol a családunkba?
Robert C. Martin szerint a saját időnk beosztásáért mi vagyunk a felelősek. Aki meghív minket
egy értekezletre, nem feltétlenül van tisztában
az elvégzendő feladatainkkal, hogy mennyi időt

kell rájuk szánnunk. Udvariasan vissza lehet
utasítani a részvételt, ha nem igazán szükséges
saját vagy mások előmenetele szempontjából a
megjelenésünk. Pontos cél és menetrend hiányában leginkább csak időrabló a megbeszélés,
ezért ha szétfolyik, akkor udvariasan javasolhatjuk a visszatérést a témára, vagy kiléphetünk a
megbeszélésből. Hiszen a munkaidőnk nekünk
és az egész cégnek is drága, pláne ha gyerekeink is vannak. A hatékony időbeosztáshoz javasolja a fontossági sorrend szakmai szempontú
felállítását is. Tehát ne azért ne vegyünk előre
valamit, mert nem szeretünk vele foglalkozni
bármi miatt, miközben fontos lenne minél hamarabb elvégezni azt.
Anyák a Zoom előtt, gyerekek a munka világában. Nem egy természetes dolog. Sok tolerancia, nyílt kommunikáció és rugalmasság kell ahhoz, hogy működjön mindkét féltől. Ha működik,
akkor viszont nyereség a családi és a munkahelyi kasszának is, és önbecsülést, sikerélményt
adhat az anyának.
Forrás:
Robert C. Martin, 9. fejezet: Az idő beosztása in:
Robert C. Martin, Túlélőkönyv programozóknak,
Hogyan váljunk igazi szakemberré, Kiskapu Kft.
2011, 135-147.
https://444.hu/2021/03/07/a-zoom-faradtsag-valos-a-sok-videobeszelgetes-tulterheli-az-agyunkat
O .K. Anita
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