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A személyiségfejlődés folyamatában rendkívül fontos szerepet játszik az ember erkölcsének 

kialakulása. Különböző társadalmi és személyes kapcsolatokat ápolva az embernek bizonyos 

módon meg kell szerveznie és össze kell hangolnia tevékenységét a közösség többi tagjával, 

be kell tartania bizonyos követelményeket, normákat és szabályokat. Az erkölcsi normáknak 

való megfelelésnek nem a kényszeren kell alapulnia, hanem az egyén tudatán, ezen normák 

megértésén és azok betartásának szükségességén. Ezért fontos mihamarabb megtanulnunk a 

viselkedési szabályokat, hogy tudatosan lefektessük az általánosan elfogadott etikai és 

erkölcsi normákat, kialakíthassuk a viselkedési kultúránkat. 

Az etikett (viselkedéskultúra) a társadalmi viselkedési szabályok egy bizonyos korra és 

nemzeti kultúrára jellemző összessége, régebben az előkelő társadalmi érintkezés formáinak 

merev rendszere, történelmileg az egyes királyi udvarok viselkedési szabályainak 

összessége(spanyol etikett)i. Másképp értelmezve a viselkedéskultúra - az a emberben 

kialakult, társadalmilag jelentős tulajdonságainak összessége, az ember mindennapi 

cselekedetei a társadalomban, amelyek az erkölcs, az etika és az esztétikai kultúra normáin 

alapulnak. A viselkedéskultúra egyrészt a társadalom erkölcsi követelményeit fejezi ki, 

másrészt a személyiség cselekedeteit irányító, szabályozó és ellenőrző rendelkezések 

asszimilálódását fejezi ki. Az általunk elsajátított viselkedési szabályok jól nevelt 

személyiséggé tesznek minket. A viselkedéskultúrában a kommunikáció, a megjelenés és a 

mindennapi kultúra szervesen összeolvad, a viselkedési normák betartása az emberek és a 

hagyományok tiszteletét jelzi.  

A hagyományápolás kapcsán eszembe jutott a közelgő húsvét, az a keresztény ünnep, 

amelyről tavaly nem tudtunk közösen beszélni a bekövetkezett pandémia miatt… 2020 

húsvétjához nagyon hasonlatos lesz a 2021 is. 

Ismét itt a tavasz, és vele együtt a keresztények egyik legnagyobb ünnepe. Az Evangélium 

tanítása szerint miután Krisztust keresztre feszítették Nagypénteken, harmadnapra feltámadt. 

Ezzel a cselekedetével megváltotta a bűntől és szenvedéstől az emberiséget, valamint 

mennybemenetelével legyőzte a halált. 2021-ben a húsvétot ismét másként tartjuk, a több 

évszázados hagyományoktól eltérően. A Covid-19 elleni intézkedéseket maradéktalanul be 
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kell tartani az ünnep idején is! Vegyük hát számba, hogy mik azok a szokások, amiket kissé 

módosítani kell! 

Március 8-tól beszűkült a nyilvános szentmisére járás lehetősége. a kor vívmányait 

felhasználva online Istentiszteleten vehetnek részt a hívek. A Nagypénteki igeliturgia, a 

szombat esti húsvéti vigília, és a húsvét vasárnapi Istentisztelet megtartásának módjáról a 

helyi plébániák döntenek. 

Szűk családi körben ünnepelni a húsvétot egyfajta áldásnak is felfogható. Közeli szeretteinkre 

koncentrálva elmélyülünk az ünnep jelentőségében. A népi szokásokkal tarkított hétfőt pedig 

kissé módosítva, de feldobhatjuk néhány ötlettel. Sok embernek a húsvéti készülődés nem a 

vallásgyakorlásról szól, hanem a hagyományok ápolásáról. Beszélhetünk itt tojásfestésről, 

vagy locsolkodásról - nem kell teljesen lemondani ezen tradíciókról, csak egy kicsit alakítsuk 

át, modernizáljuk ezeket! Hiszen a híres húsvéti látványosságok, locsolások és bemutatók az 

óvintézkedések bevezetési miatt elmaradnak. (Várom az ötleteket, amelyekből akár új 

hagyományokat is teremthetünk, tovább örökíthetjük az utókornak  ) 

Néhány szót ejtsünk a táplálkozásról is! A mai életvitelünket figyelembe véve nem biztos, 

hogy a hagyományos, kalóriával és zsírokkal teli étrend lesz a legtökéletesebb választás. 

Próbáljuk megreformálni az ünnepi menüsort! legyen ünnepi sonka, főtt tojás, de hozzá minél 

több zöldséget fogyasszunk, akár köretként is!Csökkentsük a sütemények fogyasztását, 

vigyázzunk egészségünkre! Menjünk ki a természetbe, kiránduljunk, segítsünk szüleinknek a 

kertészkedésben, sétáljunk minél többet! 

Az utóbbi néhány évben a húsvét időszakában nagy trend lett a wellness-üdülés. Ez idén 

szintén elmarad. A korlátozó intézkedések arra irányulnak, hogy védjék egészségünket, bár 

jobban belegondolva, még ezek mellett sem kell teljesen lemondanunk a húsvéti készülődés 

örömeiről. Csak más módon érdemes megközelíteni őket. 

Ez az periódus kiemelten fontos fejlődési szakaszt jelenthet a lelki egészség szempontjából. 

Olyan készségek és képességek fejleszthetünk tovább, mint az önkontroll, az autonómia, az 

online tanulás, amelyeknek közvetlen hatása van a lelki egészségükre az életük folyamán. A 

lelki egészség fejlesztése kihívás, és viszonylag keveset foglalkozunk vele. A 2021-es Covid-

19 világjárvány megjelenésével mi is érzékeljük, hogy a világ megbolydult. Ti is, csakúgy, 

mint a felnőttek, a mindennapi életetek, rutinjaitok felborulását élitek meg az iskolák 

bezárása, a társadalmi távolságtartás, a bizonytalanság és az esetleges veszteségek megélése 

következtében. Ez idő alatt sokan érzünk aggodalmat, szorongást, félelmet, a barátoktól való 

elszigeteltséget, dühöt vagy stresszt. Fontos, hogy alkalmazkodjunk és hatékonyan tudjuk 

reagálni ezekre a kihívásokra. A jelen helyzet egyben lehetőséget is kínál arra, hogy 

megtaláljátok és mozgósítsátok a belső erőiteket, újraértékeljétek a meglévő társas 

kapcsolataitokban rejlő támogatást, és új, kreatív megoldásokat találjatok.  

A középiskolás kori mozgékony életmód segít, hogy később aktív életmódra törekvő felnőttek 

legyünk. A fizikai aktivitás segíti a lelki egészség javítását. A Covid-19 járvány alatti 

megszorítások idején a fizikai aktivitásnak még inkább megnőtt a szerepe. Fizikai aktivitással 

sokat tehetünk a lelki egészségünkért!  
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 A rendszeres fizikai aktivitás ok-okozati összefüggésbe hozható a kognitív 

teljesítmény javulásával, ezáltal a jobb osztálytermi viselkedéssel és az iskolai 

teljesítménnyel.  

 A fizikai aktivitás segít a depresszió leküzdésében.  

 A fizikai aktivitás magasabb önértékeléshez vezethet.  

 A mozgásnak pozitív pszicho - szociális hatásai vannak.  

 A hosszan tartó mozgásszegény életmód a lelki egészség romlásához vezethet.  

Néhány - online is megtanulható - mozgásformának, mint például a táncnak, 

különleges hatása is lehet a lelki egészségére. A tánc fejleszti a kreativitást, a 

konstruktivitást, az önértékelést és az önbizalmat. Ha megtalálod a számodra 

legélvezetesebb és legjobb mozgásformát, azzal egyúttal lépéseket teszel a jólléted 

elérésében is. A sportnak és a szervezett fizikai aktivitásnak fontos közvetett hatásai is 

vannak: alkalmat adnak arra is, hogy tudást szerezzünk az egészséges táplálkozásról, 

életmódról, magáról a mozgásról és az egészségről. 

Természetesen, ez csupán néhány tipp, amivel segíteni próbálok a jelenlegi helyzetünkön. 

Gondolkodj te is! Néhány mondatban fogalmazd meg: 

 Mik az erősségeid?  

 Miért jó a mozgás?  

 Mit jelent neked a lelki egészség? 

 Hogyan éled meg a húsvéti előkészületeket a jelenlegi helyzetben? 

Vigyázz magadra és a szeretteidre! Csak közös erőfeszítéssel, ésszerű viselkedéssel, a 

korlátozási szabályok betartásával tudjuk legyőzni a járványt, és visszatérni a rendes 

kerékvágásba!   

 


