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Kedves Érdeklődő! 

Egy család, mint a társadalom 
alapegysége, a szocializáció el-
sődleges színtere nagyon fon-
tos mindannyiunk életében. 
Ez adja a valahová tartozás, az 
otthon érzését, a kapaszkodót 
egész életünk során. Éppen 
ezért kiemelten fontos, hogy 
őrizzük, óvjuk, fejlesszük ezt a 
közösséget, ne csak egy magá-
tól értetődő és magától műkö-
dő rendszerként tekintsünk rá.
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Ha arra gondolunk, hogy milyen Ha arra gondolunk, hogy milyen 
kihívásokkal kell szembenézni kihívásokkal kell szembenézni 
egy családnak, akkor látható, egy családnak, akkor látható, 
hogy számtalan terület szóba hogy számtalan terület szóba 
jöhet. Fontos a gyermeknevelés, jöhet. Fontos a gyermeknevelés, 
a kommunikáció, a biztonságos a kommunikáció, a biztonságos 
érzelmi háttér, de ugyanígy jelen érzelmi háttér, de ugyanígy jelen 
vannak gazdasági kihívások is. vannak gazdasági kihívások is. 
A téma meglehetősen tág, ezért A téma meglehetősen tág, ezért 
néhány érdekes és hasznos rész-néhány érdekes és hasznos rész-
területet, kérdést tárgyalunk a területet, kérdést tárgyalunk a 
megadott keretek között. megadott keretek között. 
Sorvezetőként az offline meg-Sorvezetőként az offline meg-
valósult tréningeket és a jelen valósult tréningeket és a jelen 
helyzet aktualitásait használjuk.helyzet aktualitásait használjuk.
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Egyrészt úgy gondoljuk, hogy a férfiak családban betöltött szere-
pére kevés hangsúly helyeződik, ezért az egyik tréningük előadó-
jának, Bedő Imrének a gondolataival ismerkedhetnek meg a téma 
kapcsán. Kitérünk néhány, kamaszokhoz kapcsolódó kérdésre 
is, hiszen ezek talán a legégetőbb és legnehezebben kezelhető 
problémákat vetik fel. Szó lesz a szülők általi túlposztolás jelen-
ségéről és veszélyeiről is. Emellett pedig egy kipróbált és újszerű 
gazdálkodási módszert is bemutatunk, mert egyre több ember 
számára válik problémássá a mindennapi megélhetés. 

Az ellenőrző kérdések segítségével ellenőrizhető a megszerzett 
tudás.

Jó tanulást kívánunk!
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PÉNZÜGYI  
tudatosság

Szinte nincs olyan 
ember, aki ne sze-
retne tudatosabban 
bánni a pénzével. 
Vagy azért, mert 
nincs elég, vagy 
azért, mert hiába ke-
res viszonylag sokat, 
mégsem tud félre-
tenni.

Vannak, akik úgy gondolják, nem is feltétlenül arra kell töreked-
nünk, hogy minél magasabb legyen a keresetünk, hanem arra, 
hogy a meglévővel megfelelően tudjunk gazdálkodni.  Az aláb-
biakban egy olyan pénzügyi tudatosságot elősegítő módszere-
ket tárgyalunk, ami már sokaknak segített a fizetésük arányában 
jelentős megtakarítást elérni. 

A módszer alapja, hogy bevételeinket és kiadásainkat rendsze-
resen vezessük egy Excel-táblában. Nézzük meg, hogy meny-
nyi nettó bevételünk van egy hónapban, és nagyjából lőjük 
be, hogy milyen fix kiadásaink vannak. Például lakbér, rezsi, 
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hiteltörlesztés, Netflix előfizetés, telefonszámla. Ha szeretnénk, 
belevehetjük a háztartási kiadásainkat, de a siker érdekében ér-
demes nem minden pénzünket előre beosztani, mert akkor elve-
szik a motiváció. Ugyanis azt a pénzt, amit nem költünk el fix dol-
gokra, fel kell osztani annyi napra, amennyi a hónapban van, így 
kapjuk meg, hogy egy nap mennyi pénzt költhetünk el szabadon. 
Ha veszünk valamit, azt fel kell vezetni a táblába, így követhető, 
hogy az adott napon kimerítettük-e a költekezési keretet vagy 
sem (esetleg túlléptük). 

Ez azért jó, mert 
napra lebontva 
láthatjuk, ha sikerült 
félretennünk 
pénzt, ami igazán 
motiváló.
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Például kiszámolom, hogy minden nap költhetek 5000 Forintot, 
ha szeretnék. Ha viszont nem költöm el, akkor látom a táblázat-
ban, hogy csak egy nap telt el, de máris spóroltam ennyit, amivel 
motiválni tudom magam. Ez a módszer arra is jó, hogy ne vegyünk 
meg dolgokat csak azért, mert olcsók. Hiszen bármennyire jó 
ajánlat jön szembe, ott van bennünk, hogy ha megvesszük, akkor 
„lerontjuk” a statisztikánkat, nem fogjuk olyan jól zárni a napot, 
érdemes átgondolni még egyszer, hogy kell-e nekünk az adott 
termék. 

Ezzel a módszerrel megkímélhetjük magunkat 
az apró, de felesleges kiadásoktól, és motiváltak 
maradhatunk a tudatosságban, mert minden nap 
láthatjuk, hogy mennyit spóroltunk, ami egyfajta 
jutalomként működik. 

A hónap végére meglepően sok pénzt lehet félretenni ezzel a 
technikával, hiszen a sok kicsi sokra megy.

Érdemes abban is tudatosnak lenni, hogy mit és mennyit veszünk. 
Nem az a célravezető, ha minél olcsóbb dolgokat választunk, ér-
demesebb odafigyelni a minőségre. Vagyis ne sajnáljuk a pénzt, 
ha szükségünk van például egy táskára, de válasszunk olyat, ami 
lehetőleg minél több ruhához viselhető, praktikus, és előrelátha-
tóan sokat fog bírni.
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ÉTELRENDELÉS FŐZÉS 
HELYETT 

Minden nap rendelni elég 
drága mulatság, ráadásul a 
legtöbb esetben nem is túl 
jó az étel, amit kapunk. Ér-
demes időt fordítani a fő-
zésre, mert ezzel nem csak 
a pénztárcánknak kedvez-
hetünk, hanem az egészsé-
günknek is. 

DRÁGA   KOZMETIKUMOK
Szeretjük kipróbálni az új-
donságokat, kísérletezni, mi 
a legjobb nekünk, ez azon-
ban sok pénzt felemészthet. 
Azonban érdemes inkább 
előbb szakember tanácsát 
kérni, majd tényleg csak 
olyan termékeket megvásá-
rolni, ami valószínűleg be-
válnak, és el is használjuk 

őket. Emellett tartsuk szem 
előtt, hogy nem feltétlenül 
kell mindenből a legdrágáb-
bat választani, alacsonyabb 
árkategóriában is találha-
tunk jó dolgokat.

LAKÁSDEKOR 
Természetesen fontos ott-
honunk szépítgetése, de eb-
ben is érdemes tudatosnak 
lenni. Elsőként tervezzük 
meg, hogy milyen környe-
zetet szeretnénk kialakítani, 
milyen hangulat megterem-
tése a cél. Jó inspiráció lehet, 
ha nézelődünk Pinteresten 
vagy Instagramon, és felír-
juk magunknak, hogy mit 
szeretnénk megvásárolni. Ez 
egyrészt segít abban, hogy 
nagyobb összhangot te-

remtsünk ottho-

VANNAK OLYAN KIADÁSAINK, AMIKET TELJESEN MEG 
LEHET SZÜNTETNI, HA KICSIT VÁLTOZTATUNK AZ 

ÉLETVITELÜNKÖN. 
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nunkban (pl. szép ez a kaspó, 
de nem veszem meg, mert 
tudom, hogy nem passzolna 
a szobába), másrészt megóv 
minket a felesleges költeke-
zéstől is.

KÖNYVEK, MAGAZINOK 
Jó, ha szeretünk olvasni, de ér-
demes akkor új könyvek után 
nézni, ha már tényleg elol-
vastuk azokat, amiket felhal-
moztunk. Jó alternatíva lehet 
a könyvtár is, főként akkor, 
ha általában csak egyszer ol-
vasunk el egy könyvet. (Ha 
nagyon tetszett valamelyik, 
még mindig megvehetjük 
utólag.)

HÁZTARTÁSI  
KIADÁSOK 

Van néhány termék, amikre 
jelentős összegeket költünk, 
azonban ezek elkerülhetőek 
lennének. Ide sorolhatóak az 
ásványvíz és az üdítők, gyü-

mölcselvek. Magyarországon 
jó minőségű a csapvíz, ráadá-
sul van lehetőség vízszűrő 
felszerelésére is, amivel ja-
víthatjuk is azt. A cukros üdí-
tőkről jól tudjuk, hogy nem 
egészségesek, ezért nem 
csak anyagi szempontból já-
runk jobban, ha nem vásáro-
lunk ilyesmit.

VÁSÁRLÁSI   SZOKÁSOK 
Tervezzük meg előre az 
adott hétre (profibbak két 
hétre), hogy mit szeretnénk 
enni, főzni. Ha ez megvan, 
akkor már látjuk, hogy mi-
lyen alapanyagokra lesz 
szükségünk, így elegendő 
havi egyszer-kétszer nagy-
bevásárlást végezni, és csak 
ritkán, alapvető élelmiszere-
kért kell beszaladni a boltba. 
Ez azért jó, mert csökkentjük 
a lehetőségét, hogy éhesen, 
munka után gyorsan ösz-
szevásároljunk mindenfélét, 
majd a felét kidobjuk.
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A FÉRFI  helye

Egyéni ízlés kérdése, ki 
mennyire látja determi-
nálva sorsát biológiai 
neme által. Az azon-
ban bizonyos, hogy 
férfiként és nőként is 
lehetünk sikeresek, 
elégedettek, ha a sze-
mélyünkhöz és tehet-
ségünkhöz igazodó cél-
jaink vannak. 

Minden élet más, szerencsére igazán sokszínű a társadalmunk, 
ezzel együtt viszont megfigyelhetők olyan általános kihívások, 
szabályszerűségek, amelyekkel legtöbbünknek szembe kell néz-
ni. Az egyik ilyen az ember ősi igénye a társtalálásra, az egyedüllét 
elkerülésére.  

A klasszikusan ismert nő és férfi szerepeket már egyre keveseb-
ben tartják fontosnak, ami természetes folyamat. Érdemes nem 
harcolni ezen folyamatokkal szemben, hanem elfogadni, hogy a 
világ változik, és az új keretek közt kell mindenkinek megtalálnia 



| 12 | 

 A FÉRFI HELYE

a helyét. Ez azonban 
nem jelenti azt, hogy 
nem lehet konzervatív 
értékeket vallani, vagy 
azt, hogy ne lehet tö-
rekedni férfiként akár 
a klasszikus szerepek 
betöltésére (azzal 
együtt természete-
sen, hogy tiszteletben 
tartjuk a nők egyen-
jogúságát).

Bedő Imre közgazdász 
lelkesen igyekszik 
segítséget nyújtani 
az útkereső férfitár-
sainak. Rendszeresen 
előad, YouTube csa-
tornájára, honlapjára 
rendszeresen kerül-
nek fel új tartalmak, 
valamint könyveket is 
ír, nevéhez köthető a 
Férfiak Klubja közös-
ség. Az alábbiakban 
találjuk missziójának 
leírását, ahogy azt ő 
fogalmazza meg.
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„FÉRFIAK (ÉS NŐK)!

Könyvek százai, bestseller írók sokasága akarja 
elhitetni velünk, hogy a férfiértékek elavultak, 
hasznavehetetlenné váltak, a nők minden területen 
értékesebbek, hatékonyabbak, a férfiasság végha-
nyatlásban van, és el fog tűnni!

Időben észbe kapunk még? Vagyunk még elegen, 
akik azt gondoljuk, hogy a Férfi és a férfiasság ér-
tékei létfontosságúak? Hogy a Férfi és a férfiasság 
nélkül nemhogy élet, harmónia és egyensúly nincs, 
hanem semmi sincs?

Kinek lenne jó, ha ez bekövetkezne? A férfiaknak? 
Nem! A nőknek? Nem! Akkor fogjunk össze!

Az erőt, a tartást, a kisugárzást, az építő harcot és a 
teremtő lángot ne váltsa fel a puhaság és a tunya-
ság.

FÉRFIMOTIVÁCIÓS mozgalmunk a Férfiakat és a 
munkánkat támogató Nőket szólítja!”
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Ebből is látszik, hogy Bedő Imre gyakorlatilag az élet minden területé-
re kiterjedő, átfogó cselekvési tervet tűzött ki maga elé. Ennek része, 
hogy a férfi miként legyen jelen a családban. Bedő hitet tesz amellett, 
hogy a monogámia a legjobb formája az életnek, mert ez adja meg 
azokat a keretek, amik közt a leginkább fejlődhetünk társadalmi és 
egyéni szinten is. Sokunk számára azonban nehéz az elköteleződés, 
de ez Bedő szerint azért van, mert félreértjük a lényeget: nem a sza-
badságunk megszűnéséről van szó. 

Szerinte a magyar ősi elköteleződés szó nem 
azt jelenti, hogy összekötözzük magunkat, 
hanem mi magunk változunk kötéllé. 

A kötéllel, mint ősi, kender-
ből font eszközzel tudtunk 
lekötni dolgokat, amiket nem 
akartunk elhagyni, nem akar-
tuk, hogy elvigye az ár, stb.. Az 
elköteleződés szerinte tehát 
azt jelenti, hogy mi változunk 
kötéllé, és így nem engedjük, 
hogy az értékek elvesszenek. 
Az elköteleződött férfi az, aki 
összeköti a múltat a jelennel, 
ezáltal Bedő szerint jobb lesz 
a világ. 

 A FÉRFI HELYE
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A FÉRFI HELYE 

Az elköteleződés kulcsának a döntést tartja, a nehézséget pedig abban 
látja, hogy rengeteg alternatívánk van, így nem merünk választani attól 
való félelmünkben, hogy az összes többi lehetőségről lemaradunk.  
Ez azonban olyan helyzet, mintha egy pályaudvaron lődörögnénk 
anélkül, hogy felszállnánk egy vonatra. 

Ebből a bolyongásból azonban csak az tud kiszakítani minket, ha dön-
tünk, választunk egy vonatot és azzal elindulunk. Ez kell ahhoz, hogy 
elérhessük a teremtés szabadságát, mert a választott dologban így 
már rengeteg lehetőségünk lesz az építkezésre, feladatok elvégzésé-
re.  Egyáltalán a szabadság megé-
lését is csak így tartja lehetséges-
nek, mert azt csak akkor érthetjük, 
ha vannak korlátaink, határaink. Ez 
azonban nem korlátozott életet 
jelent, mert az adott, választott 
terület mélységeit és magasságait 
ettől még meg tudjuk élni. 

Éppen ezért nem 
félni kell az 
elköteleződéstől, 
hanem megélni azt.

 A FÉRFI HELYE
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KAMASZKOR 
és veszélyek 

Egy kamasz a család-
ban kihívást jelent a kö-
rülötte élők számára. A 
testi és lelki változások, 
amik lezajlanak benne, 
furcsaságokat eredmé-
nyeznek, és olyan be-
nyomásunk lehet, mint-
ha egy teljesen más 
emberrel élnénk együtt. 
Felértékelődnek kor-

társkapcsolatai, a szülő-gyermek viszony átalakul. A barátok vé-
leménye válik elsődlegesen meghatározóvá, és velük szeretne 
több időt tölteni. Ez teljesen természetes, és nem érdemes har-
colni ellene, azonban a háttérből jó, ha odafigyelünk és támogat-
juk gyermekünket. Ebben az életszakaszban jellemző a szélső-
ségek megélése, szuicid gondolatok kialakulása. Ettől nem kell 
megijedni, semmiféle rendellenességre nem utal, egyszerűen 
életkori sajátosságról van szó. 

Sokan ebben az életkorban válnak valamilyen szer vagy visel-
kedés függőjévé, ezért érdemes sokat beszélgetni e témában is 
gyermekünkkel.  Alapvetően a legjobb, amit tehetünk, hogy tü-
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relmesek vagyunk. A kiabálás, a veszekedés vagy egy-egy po-
fon nem használ, sőt. Igyekezzünk biztosítani inkább támoga-
tásunkról a fiatalt, éreztessük vele, hogy velünk megbeszélhet 
mindent.

 Ne reagáljunk 
hevesen, inkább 
próbáljuk 
megérteni, hogy 
mi állhat a 
háttérben. 

Ha aggasztó jeleket tapasztalunk 
esetleg, például úgy sejtjük, hogy 
rendszeresen alkoholt iszik vagy 
drogozik, akkor ne egyszerűen azt 
mondjuk, hogy „Ez rossz, ne csi-
náld!”, mert ez valószínűleg nem lesz 
célravezető. Érdemes a hosszú távú 
hatásokra felhívni a figyelmét, illetve 
apellálhatunk a hiúságára. A kamasz-
nak nagyon fontos, mit gondolnak a 
barátok, illetve valószínűleg már tet-
szik is neki valaki, tehát az elretten-
tő lehet számára, ha emlékeztetjük: 
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nem túl vonzó, ha éppen nem tudja viselkedését kontrollálni, 
alkohol- vagy cigarettaszaga van, stb.. Ha a probléma súlyo-
sabb, ne féljünk segítséget kérni a megfelelő szervezetektől, 
szakértőktől. Azonban azt végig tartsuk szem előtt, hogy csak 
akkor járhatunk sikerrel, ha gyermekünk belső elhatározása is 
megszületett a változtatásra. 

Az okostelefon, Xbox, virtuális 
világok és social media korá-
ban komoly addikciós veszélyt 
jelentenek ezek is a szerfüggő-
ség mellett. 

Egyre többen töltik 
idejüket online, 
és nem fordítanak 
figyelmet az offline 
életükre. Ez a jelen- 
ség nem csak a 
Z-generációt érinti, 
hanem a szüleiket is. 



KAMASZKOR ÉS VESZÉLYEK 

| 19 | 

Ha azt látjuk, hogy gyermekünk túl sok időt tölt kütyükkel, ak-
kor először gondoljuk végig, hogy mi milyen példát mutatunk 
nekik. Biztosan észrevette már magán a kedves Olvasó is, hogy 
a telefonnal a kezében gyakorlatilag semmi értelmeset nem csi-
nál, mégis kifolyik a kezéből az idő. 

Az ismerősök képeinek bámulása,  
a hírfolyam pörgetése azonban nem csak az 
időgazdálkodásra van negatív hatással, 
hanem szorongáskeltő is. 

Azt látni, hogy mások élete milyen szuper, fáj-
dalmas lehet. Mások egzotikus tájakon nyaral-
nak, mi a Balatonra sem jutunk el. Mások boldog 
párkapcsolatban élnek, nekünk küzdelmes a 
házasságunk. Mások sminkje tökéletes, nekünk 

időnk sincs kifes-
teni magunkat. 
Hosszan lehet-
ne még sorolni, 
hogy mások –  a 
közösségi média 
nyomására vá-
laszul –  feljaví-
tott, kiszínezett 
életükkel hogyan 
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váltanak ki belőlünk negatív érzelmeket posztjaikkal. Szüksé-
günk van erre? Aligha. Nem kell a szorongás és az időpazarlás 
sem nekünk, sem kamasz gyermekünknek. Érdemes közösen 
tartani egy digitális detox időszakot, amikor tudatosan csök-
kenti a család minden tagja az online töltött időt, és helyette 
közös programokat szerveznek.  Ez nem jelenti azt, hogy soha 
többé nem lehet az okostelefonhoz nyúlni, csupán a tudatos 
használat megtanulásáról van szó. 

Ha úgy érezzük, hogy komolyabb 
 segítségre van szükségünk, érdemes 
elolvasni CATHERINE PRICE  
Digitális detox - Győzd le a mobilfüg-
gőséget c. könyvét.
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BÜSZKÉLKEDÉS 
az online térben

Ma már nem lepődünk 
meg azon, hogyha egy 
híresség gyermeket szül, 
akkor komoly üzleti 
tőkét kovácsol újszü-
löttjéből. A legtöbbet 
fizető bulvárlapnak el-
adja annak lehetőségét, 
hogy először közöljön 
fotókat a babáról, ké-
sőbb szerződést köt pe-
lenkagyártóval, hogy 
az adott pelusban lefo-
tózza utódját, posztol és 
megesküszik, hogy ez a 
világ legjobb pelenkája. 

Majd ugyanígy tesz a tápszergyártókkal, babakocsigyártókkal, 
gyermekruhagyártókkal etc.. Ha jobban megnézzük, gyakorla-
tilag reklámfelületként használja a gyermeket. Azon túl, hogy 
ez már önmagában gyomorforgató, szörnyű példát mutat.

Arra ösztönzi az „átlag” embert, hogy a közösségi média kü-
lönböző felületein nyugodtan posztoljon akár naponta több-
ször is a gyerekéről, hiszen az milyen klassz. Hát nem az. 
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2012-ben alkották 
meg a sharenting 
(„share” – megosztás 
és „parenting” – 
szülőség kapcsolatából) 
kifejezést arra a je- 
lenségre, amikor a 
szülők túlzásba viszik  
a social media  hasz- 
nálatát, és újszülött 
gyermekükről (vagy 
akár magzatukról) 
készült fényképeket, 
információkat 
ontanak magukból 
online. 

Természetesen itt nem ar-
ról van szó, hogy nem lehet 
megosztani néha egy vicces 
vagy kedves történetet a 
gyermekünkről, de oda kell 
figyelni, hogy ne köves-
sünk el jogsértést. Bármi-
lyen meghökkentő ez most 
sokak számára, tényszerűen 
kijelenthető, hogy a szülők 
teljesen meggondolatlanul 
osztják meg utódaik sze-
mélyes adatait, lehetőleg 
egy helyre gyűjtve (példá-
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ul a nevét, születésnapját, 
ráadásul még egy arcképet 
is odatesznek). Emellett 
lelkesen számolnak be a 
csemete sporttevékeny-
ségéről, táncfellépéséről, 
óvodai ünnepségekről, 
iskolai programokról le-
hetőleg úgy, hogy egé-
szen pontosan megjelölik 
a helyszínt is, így tényleg 
csak két mozdulat, és már 
meg is tervezte térkép az 
optimális útvonalat… 

Gondoljunk bele abba, hogy ezek az infor- 
mációk nem csak a rokonainkhoz és közeli 
barátainkhoz jutnak el, hanem egy ennél 
sokkal nagyobb, be nem határolható körhöz. 

Könnyedén válhat így gyere-
künk bűncselekmény áldozatá-
vá, hiszen olyan információkat 
nyújtunk tálcán a szexuális raga-
dozók számára, amikkel könnyű 
a gyermek bizalmába férkőzni. 
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Problematikus a szülők fentebb körülírt magatartása akkor is, 
ha kevésbé radikális következmények tükrében vizsgáljuk.  
a számolatlan megosztással azt érik el, hogy a gyermek gya-
korlatilag a közösségi médiában nő fel, a szülőben pedig kiala-
kulhat a versengés érzése. az természetes, hogy mindannyian 
szent meggyőződéssel vagyunk saját gyermekünk tökéletessé-
géről, az viszont már nem az, ha folyamatosan arra törekszünk, 
hogy hamis tökéletességet közvetítsünk az online térben sa-

ját „valóságunkról”. ez 
senkinek nem jó: stresz-
szeli azt, aki nézi, stresz-
szeli a megosztót, hogy 
fenntartsa a látszatot, 
és stresszeli a gyereket, 
mert anyu egyszerűen 
nem tud túllépni azon, 
hogy a ma délelőtti le-
gózás nem ragyogóan 
tökéletes az elkészített 
364 db fénykép egyikén 
sem, hiába filterezi.
  

A nyilvánosság ilyen 
mértékű megélése 
megöli az intimitást. 
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A gyermekkorunk nagyrészt olyan emlékeken alapulnak, amit 
a családunk konstruál. Vannak a fotóalbumban fényképek, ott 
az első szülinap története, a mesés nagyszülők emléke, és ezek 
mind alkotják a családi legendáriumot. Ennek lényege nem a 
pontosság, a valósághűség vagy a tényszerűség, hanem az in-
timitás, ami megadja az összetartozás érzését számunkra. Ezt 
rombolja a rengeteg megosztás, mert a gyermekkor már nem 
a bensőséges emlékekből fog összeállni, hanem anya és apa 
Facebook és Instagram profiljából, amik ugyan remekül doku-
mentálták az utód életét gyakorlatilag a fogantatástól, viszont 
a nyilvánosság tönkreteszi az – egyébként elengedhetetlen – 
intimitást.

Ha nem tudjuk belőni, hogy mégis mit lehet megosztani, és 
mit nem, akkor itt egy szabály Pottyondy Edinától (közéleti 
témákban készít szarkasztikus hangvételű YouTube videó-
kat, végzettsége szerint politológus, és határozottan fellép a 
sharenting jelensége ellen). Azt oszd meg, amit kitennél a de-
mens, kiszolgáltatott szüleidről is – a pelenkázást, a hányást, a 
kakival összekent falat ne.
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