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Zöldlevél 
 

 

 

A Környezeti Információs Központ hírlevele   2014. 7. szám - különszám 

 

Kedves „Zöldvásárhelyi”! 

 

Szeptemberi különszámunkhoz az Autómentes nap szolgáltatja az apropót, de a mobilitásról 

eszünkbe jutottak az (mobil)okostelefonok és hatásuk az elménkre. A mobilitási hét 

rendezvényeihez, reméljük, jó idő társul. Reményünk nem alaptalan, jöhet még a „vénasszonyok 

nyara”. 

 

Kellemes olvasgatást! 

 

Üdvözlettel: 

A Környezeti Információs Központ Csapata 

 

Tartalom: 

- Európai mobilitási hét és autómentes nap 

- Elektromos autók 

- A „vénasszonyok nyara” 

- Butít-e az okostelefon? 
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Európai autómentes nap – szeptember 22. 

Az európai autómentes nap (nem hivatalosan: autómentes világnap; angolul: European Car Free 

Day vagy In Town Without My Car! Day) egy 1998 óta minden évben szeptember 22-én megtartott 

– a társadalom környezettudatosságát erősíteni hivatott – rendezvénysorozat, amely fel kívánja 

hívni a városlakók és a városvezetés figyelmét 

 a megnövekedett autóforgalom okozta környezeti, baleseti és városképi problémákra, 

 a közlekedési mód felelősségteljes megválasztására, 

 a fenntartható, környezet- és emberbarát városi közlekedés előnyeire, 

 a közösségi, a kerékpáros és a gyalogos közlekedés fejlesztésének szükségességére. 

Az európai autómentes naphoz szorosan kapcsolódik az európai mobilitási hét rendezvénysorozata, 

amelyet 2002 óta minden évben szeptember 16. és 22. között rendeznek meg. A települések az 

Európai karta (Charta) aláírásával és az abban foglaltak vállalásával csatlakozhatnak a 

kezdeményezéshez. A rendezvényt nemzetközi szinten a Eurocities (Belgium), az Energie-Cités 

(Franciaország) és a Climate Alliance (Németország), nemzeti szinten a Közlekedési, Hírközlési és 

Energiaügyi Minisztérium koordinálja, a politikai és pénzügyi támogatást az Európai Bizottság 

Környezetvédelmi Főigazgatósága (Belgium) biztosítja. 

 

Az autómentes nap célja 

A rendezvény egyik hosszú távú célkitűzése az, hogy rávegye a rendszerint autóval munkába, 

iskolába vagy kikapcsolódni járó polgárokat, hogy az utazáshoz fenntartható alternatív közlekedési 

módokat vegyenek igénybe. Ilyen módon hozzá kíván járulni a polgárok egészségének és 

életminőségének javításához. Hagyományosan minden évre megfogalmazzák a rendezvény aktuális 

mottóját. A városok a mottóban megfogalmazott központi gondolatsor köré szerveznek 

programokat, amellyel a város lakóinak tájékoztatását és tudatformálását próbálják elérni. 

Az európai mobilitási hét és autómentes nap története 

Az 1990-es években több nyugat-európai országban 

mozgalmak jöttek létre, amelyek a motorizált közlekedés 

hátrányaira hívták fel a figyelmet. 1997-ben La Rochelle-

ben, egy franciaországi városban rendeztek először 

autómentes napot. 1998-ban egész Franciaországban 

megtartották a rendezvényt (Jelmondata: Autó nélkül a 

városban), amelyhez 1999-ben Olaszország 40 városa is 

csatlakozott. 2000 februárjában az Európai Unió 13 

tagországa közös nyilatkozatban ismerte el a rendezvényt, 

amelyet 2001-ben a tagjelölt Magyarország is aláírt. 2002-

ben a több mint 1000 európai városra kiterjedő esemény 

legkevesebb 100 millió lakost érint. Több Európán kívüli 

ország – Argentína, Brazília, Izrael, Japán, Kanada, Kolumbia, Tajvan – városai is csatlakoztak a 

kezdeményezéshez.   

Az európai mobilitási hét története 

2002-ben az autómentes nap mellett – annak kísérőrendezvényeként 

– egy új, tematikus napokból álló rendezvénysorozat jött létre: az 

európai mobilitási hét. Az eseményt minden évben szeptember 16. és 

22. között rendezik meg. 2006-ban az európai mobilitási hetet 38 

ország 1322 városában rendezték meg. 2007-ben több mint 35 ország 

legkevesebb 2000 önkormányzata csatlakozott az európai mobilitási 

héthez. A programokba mintegy 200 millió lakost vontak be. 2008-

ban 41 országban rendeztek programokat az európai mobilitási hét és 

autómentes nap nevű rendezvénysorozat keretében.  

Az autómentes nap 

rendezvénysorozat országai  

2008-ban 

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Aut%C3%B3mentes_nap_orsz%C3%A1gai.png
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1jl:EMW_Budapest_2006.jpg&filetimestamp=20080915203652&
http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Aut%C3%B3mentes_nap_orsz%C3%A1gai.png
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1jl:EMW_Budapest_2006.jpg&filetimestamp=20080915203652&
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Az Európai karta 

A résztvevő települések számára előírt feltételeket az Európai karta (Charta) rögzíti. A városnak 

egy vagy több ideiglenesen lezárt területet vagy körzetet kell kijelölnie, amelyen belül az 

autómentes napon csak közösségi közlekedési eszközökkel, kerékpárral, illetve gyalogosan lehet 

közlekedni. A lezárt területen egész napos programokat szerveznek. 

A forgalomkorlátozás 

 javasolt időtartama: a reggeli munkakezdés előtti órától a munkaidő vége utáni óráig, 

 javasolt helyszíne: legalább egy – más napokon a motorizált közlekedés számára fenntartott 

– utca. 

Autómentes nap Magyarországon 
 

„Bringaemelés” 2007. szeptember 22-én, a budapesti 

Városligetben 

 

2002-ben több mint 40 magyar városban tartották meg az 

autómentes napot. 2007-ben Magyarország 64 

önkormányzata csatlakozott a szeptember 22-én 

megrendezett eseménysorozathoz. Budapesten a 

mindennapos és biztonságos kerékpározás feltételeinek 

megteremtéséért, valamint a belvárosi légszennyezés 

csökkentéséért rendezett demonstráción 30 ezer kerékpáros vett részt. 2008-ban a mobilitási hét 

alatt a MÁV-START Zrt. és a GYSEV Zrt. járataira díjmentes kerékpárjegy váltható.  

Autómentes nap külföldön 

2007. szeptember 22-én Brüsszelben 160 km²-en korlátozták a forgalmat, reggel 9:00 és este 19:00 

óra között. Ez volt az európai rendezvény legnagyobb gépjárműforgalom elől elzárt területe. Az 

utakat csak kerékpárral, gyalogosan vagy görkorcsolyával lehetett használni. A közösségi 

eszközöket díjtalanul lehetett igénybe venni.  

A rendezvény szimbólumai 

Az európai mobilitási hét fő jelképe a virág, amely mintázhatja 

bolygónkat és az azt körülvevő légkört, de jelképezheti Európát, egy 

országot vagy egy várost, ahol fenntartható városi közlekedési 

rendszert próbálnak meg létrehozni. Utóbbi értelmezés szerint a virág 

szára a bevezető utakat, a virág szirmai a várost övező agglomerációt 

szimbolizálja. A virágszimbólum a földgömböt jelképező vonallal és a 

rendezvény nevével együtt alkotja a kampány emblémáját. 

 
Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Európai_autómentes_nap 

 

Angol nyelvű felhívás szeptember 22-ére: „A városban vagyok, autó nélkül!” 

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:3a_cm070922.jpg
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1jl:EMW_log%C3%B3.jpg&filetimestamp=20080915215511&
http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:3a_cm070922.jpg
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1jl:EMW_log%C3%B3.jpg&filetimestamp=20080915215511&
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Elektromos autó – egy lehetséges megoldás a tisztább levegőért.  

Mi is az „Elektromos autó”? 

Az elektromos autó (villanyautó) egy villanymotorral meghajtott autó. Az elektromos 

energiát leggyakrabban akkumulátorból nyeri, de egyes elektromos autók szuperkondenzátorban 

(korábban akár lendkerékben) tárolják azt. 

Azokat az autókat, amik elektromotort és más típusú motort is használnak, hibridautónak 

nevezzük, és nem tekintjük teljesen elektromos járműveknek, mert azok csak töltéstároló-

üzemmódban üzemelnek. (Wikipedia) 

Története 

2006 júliusában az USA-ban 60 ezer és 76 ezer közötti akkumulátoros lassú jármű volt 

használatban a 2004-es 54 ezerrel szemben, az Elektromos Közúti Hajtások Szövetsége becslése 

szerint. Az autók elterjedésében kulcsszerepet játszik a feltöltés módja. Az első kereskedelmi 

forgalomban kapható hálózatról tölthető autó a BYD F3DM volt, amely még nem elektromos, 

hanem hibrid üzemű és Kínában forgalmazták 2008. december 15-től. 

A 2000-es évek egyik első sorozatban gyártott elektromos autója a REVAi, egy indiai 

elektromos mopedautó volt, amelyet 2001 és 2012 között gyártottak. Noha 26 országban 

forgalmazták és több mint 4000 darabot adtak el belőle, a legtöbb országban nem tekintették 

személygépkocsinak: elektromos kvadriciklinek (négykerekű "motorkerékpár") sorolták be, egyedül 

az USA-ban ismerték el (csökkentett végsebességgel) elektromos lassú járműnek. A maga idején 

(2008-ban) a REVA a volt a legnagyobb számban előállított elektromos jármű, és ekkor többet 

állítottak elő belőle, mint az összes többi márkából együttvéve. 

Az új technológia elterjedését számos tényező lassítja, és az autók elektromos meghajtásának 

jövőjét sokan vitatják. Ugyanakkor egyes piaci szereplők a jövő üzletét látják az elektromos autók 

gyártásában. Az amerikai Tesla Motors 2003-ban azzal a céllal jött létre, hogy elektromos autókkal 

törjön be a nemzetközi piacra. A cég első modellje a Tesla Roadster sorozatgyártása 2008. március 

17-én kezdődött el. A roadster lítiumion-akkumulátort használ, szemben a régi ólom-savas 

akkumulátorokkal, amit régebben a kisebb elektromos autógyártó cégek használtak fel. Az autónak 

6831 akkumulátorcellája van, aminek segítségével 394 km-t tud megtenni feltöltésenként, ami 

átszámítva 1,74 l/100 km-es üzemanyag hatékonyságnak felel meg. A 0–100 km/h gyorsulást 4 

másodpercen belül teljesíti, míg végsebessége 210 km/h. 

A kialakuló új piacra saját modelljeikkel a 2010-es évek elejétől kezdve beléptek az autóipart 

meghatározó nagy gyártók is. A Mitsubishi Japánban már 2009-ben megjelent a piacon Mitsubishi 

i-MiEV nevű elektromos modelljével, amit Európában 2010-ben kezdték forgalmazni a PSA-val 

való együttműködés keretében Peugeot iOn és Citroën C-Zero néven is. Az eddig legnagyobb 

számban eladott elektromos autó a Nissan–Renault szövetség által 2010-ben bemutatott Nissan 

Leaf, amelyből 2013 nyaráig 71 000 darabot adtak el. A szövetség másik tagja a Renault 2013 

nyaráig körülbelül 30 000 elektromos autót adott el. (Első elektromos modelljük a Renault Kangoo 

Z.E. volt, amelyet 2011 októberétől forgalmaztak.) Ezzel 2013-ig bezárólag a Renault volt az 

európai elektromos autó-piacvezető szereplője 61%-os piaci részesedéssel. Szintén 2010-ben jelent 

meg a General Motors Chevrolet Volt nevű modellje, ami azonban nem tisztán elektromos, hanem 

hibrid meghajtású volt. A Ford 2011-ben kezdte meg az elektromos Ford Focus Electric gyártását, 

majd 2013 júliusában a BMW is belépett a piacra, amikor egy tisztán elektromos meghajtású új 

modellt mutatott be, BMW i3 néven. 

 

Olvass utána: http://hu.wikipedia.org/wiki/Elektromos_autó 

Persze, az elektromos autó sem megoldás a mozgásszegény életmódra. Szóval, a talán nem is oly 

távoli jövőben, ezen a napon, ne nyomd be elektromos kocsid indítógombját! Menj inkább gyalog 

vagy kerékpárral! 



A fenntartható életmóddal és fogyasztási szokásokkal kapcsolatos 
 Non-profit Információs Központ fejlesztése Hódmezővásárhelyen 
KEOP-6.2.0/B/09-2010-0018 

 

Vénasszonyok nyara – „a nyár visszavág!” 

Hiába mutat szeptember végét a naptár, és csillagászati értelemben 

is itt az ősz, az időjárás nem vesz róla tudomást, nem hisz nekik, 

mert javában tart a „vénasszonyok nyara”. Noha az éjszakák már 

hűvösek és nappalok is megrövidültek, a déli órákra mégis 

felmelegszik a levegő, s a langyos déli szél alig mozgatja a sárgulni 

készülő leveleket. Kora ősszel, többnyire az esős napok, olykor az 

első fagyok után, ha csak rövid időre is, gyakran visszatér hozzánk a nyár. Ez a szelíd napsugaras 

utónyár azonban mégis csak a nyár búcsúzója, az ősz előhírnöke. Bár kellemes a langy meleg és a 

fürdőzés a napsugarakban, mégsem jelent felhőtlen örömöt, gondolkodásra, elmélkedésre késztet. 

Ilyenkor nemcsak a tovaszálló nyár szép emlékei bukkannak elő, de felidézzük a következő 

évszakot, az előttünk álló esős napokat, a borongós, párás, ködös őszt is, melynek hangulata az 

elmúlást juttatja eszünkbe. Pedig, ahogy azt Petőfi Sándor mondja: „(…) ősszel a föld / Csak 

elalszik, nem hal meg; / Szeméből is látszik hogy csak / Álmos ő, de nem beteg.” A verset 

végigolvasva feltűnik, hogy a poéta, egyszer sem nevezi a napos őszi napokat vénasszonyok 

nyarának. Hogy honnan eredeztethető ez a – Magyar Nyelv Értelmező Szótára szerint – 

„kellemetlen hatást keltő, igen öreg asszony” jelentésű kifejezés, nem tudom, annyi biztos, hogy az 

élvezetes, szép utónyár illendőbb elnevezést érdemelne. 

Ám téved, aki azt hiszi, hogy az egész földön ismerik ezt a 

jelenséget. „A trópusok állandó nyarán és a sarkvidékek hosszú telein 

nincs utónyár. Az Északi- Félgömbön a 30-65 fok szélességi körök 

között, elsősorban a kontinensek keleti részén: Kelet-Kínában és 

Japánban, az USA és Kanada keleti felébe, Európában pedig egy 

hatalmas háromszög alakú területe, melynek déli csúcsa Athén, keleti 

csúcsa Moszkva, nyugati csúcsa pedig a skót Edinburgh tájékán van, 

jelentkezik a legfelismerhetőbben. Magyarország ennek a 

háromszögnek a közepén van, éghajlatunknak tehát gyakran visszatérő jelensége a szép kora őszi, 

derült, csendes utónyár.” 

Érdekes, hogy éppen „Közép- és Kelet-Európában, ahol a kora őszi utónyár leggyakrabban 

jelentkezik, azonos és szintén csúfolódó jelentése van a német Altweibersommer, az orosz Babe 

ljeto, a szerb babini ljeto szónak. 

A Földközi-tenger nyugati medencéjében, ahol ritkábban jelentkezik, az udvarias latin népek 

jobban megbecsülik a kedves őszi vendéget. A portugálok verao de sao Martinho-nak, az olaszok 

estate di Sao Martino-nak, a franciák été de la Saint Martin-nak, azaz szent Márton-nyarának 

nevezik, minthogy ezen déli országokban november elejére, a régi katolikus naptárok kissé 

barokkos hangzású Szent Márton-havára tolódik el az utónyár. 

Az angolok Luke’s summer, azaz Lukács-nyara néven emlegetik a Lukács-nap /október 18./ 

tájékán jelentkező utónyarat, de az All-Hallown summer, azaz Mindenszentek-nyara a november 

elején Angliában is előforduló szép őszi napokra utal. 

Észak Amerika, Kanada keleti részén Indiansummer, azaz Indián-nyár a visszatérő meleg napok 

összefoglaló neve, talán az ilyenkor vörösbarnára színeződő őszi erdők vagy egy szebb napokat 

látott emberfajta borongós szimbólumaként. 

Az udvarias spanyolok kedveskedve veranillo de San Juan-nak azaz Szent János-nyaracskájának 

hívják, de régi vallásos motívumot rejt a Hilos De La Virgen, azaz Szűz Mária pókhálója elnevezés, 

amely kora ősszel a levegőben úszó s a magyar nyelvben kissé rusztikusan hangzó <<ökörnyálra>> 

utal. (Az ökörnyál bizonyos pókfajták lazán szőtt 2-3 m hosszú, a szélben lebegő fonadéka, 

melynek segítségével a pókok – különösen ősszel – a faj terjeszkedése érdekében, a szelek szárnyán 

könnyen tovaszálló fonadékon, egyik tájról a másikra vitetik magukat, tehát az ökörhöz semmi köze 

sincs.) 
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„A régi angoloknak bizonyára mitológiai eredetű babonás hite szerint a sors nemtől által font 

<<életfonalnak>> az utónyáron szállongó pókhálóban láthatóvá válnak. Észak-Németországban, 

Holsteinben az utónyár idején egybekelt fiatalokra azt mondják, hogy <<a pókháló font össze őket>>. 

Ebben az összetételben kiábrándító lenne az <<ökörnyál>> használata. Itt az utónyarat Mädchen-

Sommer-nek, azaz <<lányok nyarának>> nevezik, ami ezt a varázslatosan szép időszakot a zord idők 

után visszatérő tavasz és nyárbiztató előjelének rangjára emeli. (…) 

 

A Közép-Európai utónyarakon rendszerint magas légnyomás alakul ki az Azori-szigetek és az 

Orosz-síkság között, feloszlanak a felhők, kisüt a nap s a terület északi részén délies, a délebbi 

részeken keleties gyenge szél teszi kellemessé az időt. 

Közép-Európában az Észak-Amerikában leggyakrabban szeptember 25-29. között alakul ki s 

rendszerint átnyúlik október elejére is az utónyár. Ritkábbak azok az évek, amikor október 11-14. 

között is jelentkezik az előbbinél hűvösebb utónyár, sőt a magyar éghajlat egyik jellegzetessége, 

hogy november gyakran derült, száraz idővel kezdődik. Ez az igazán késő utónyár, amelynek már 

éjjelente <<vénasszonyos>>-nak már igazán nem mondható, éles foga van, máshol sem ritkaság. (…) 

Mindenesetre a novemberre eltolódott utónyár már csak gyenge visszfényét adja a szép 

szeptembervégi napoknak. A távozó nyárra emlékeztető derült napok egyre gyengülő napsütéssel és 

erősödő éjszakai lehűléssel október közepéig még vissza-visszatérnek, de október 20. után - 

évszázados tapasztalat szerint – már ködös, nedves időszakok, deres hajnalok ékelődnek – 

jellegükben egyre erősödve – a gyengülő szép idő egyre rövidülő szakaszai közé.” 

 

Lásd itt: http://www.erzsebetrosta.hu/Egyeb-erdekes-irasok/venasszonyok-nyara.html 

Mi is pontosan ez a jelenség? 

Tóth Tamás meteorológus, az Országos Meteorológiai Szolgálat munkatársa megerősítette az 

FN.hu-nak, hogy a vénasszonyok nyara légköri eseményekkel, tudományosan magyarázható 

jelenség. Ilyenkor egy nagy kiterjedésű anticiklon telepszik meg fölöttünk, amely blokkolja a 

légköri mozgásokat, ezzel napos, száraz időt okozva. És valóban, a népi megfigyelésekkel 

összhangban szeptember végén, október közepén kellemes, langyos idő tapasztalható. 

Forrás: http://aranylo-osz.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=1132275 

 

 



A fenntartható életmóddal és fogyasztási szokásokkal kapcsolatos 
 Non-profit Információs Központ fejlesztése Hódmezővásárhelyen 
KEOP-6.2.0/B/09-2010-0018 

 

A mindennapjainkban egyre inkább jelen levő okostelefonok egyik vélt vagy valós káros hatását 

próbáljuk „feltárni” két cikk segítségével. Vagyis: 

Butít-e az okostelefon? 

Buta felhasználókat nevel az okostelefon? 

Bátky Zoltán - 2013. február 20. 06:00 

Valahol logikusnak is hangzik a neten terjedő legújabb "brit tudósok" kutatás eredménye: 

minél jobban az okostelefonjainkra hagyatkozunk, annál jobban elbutulunk. De tényleg 

ennyire vészes lenne a helyzet? 

Már tavaly is felbukkant különféle változó forrásokra hivatkozva, a napokban pedig újra 

terjedni kezdett egy állítólagos kutatás eredményeire hivatkozó hír, mely szerint az okostelefonok 

rohamos elterjedése miatt visszaesik az emberek szellemi teljesítőképessége. Persze valójában ez a 

hír is tipikusan a sokszor torzuló információk iskolapéldája ("nem almát, hanem zöldségeseket, és 

nem osztogatnak, hanem fosztogatnak"), de azért elgondolkodni nem árt rajta. 

A különféle hírekben tucatnyi féle forrást említenek, akad nem létező kutatóintézet, vagy csak 

egyszerűen a jolly jokerként használható "brit tudósok", szóval egyelőre hagyjuk is figyelmen kívül 

az állítólagos eredeti kutatást. Mobilport olvasók kérdezték tőlünk, vajon van-e valóságalapja az 

ilyen híreszteléseknek, ezért utánanéztünk, milyen valóban tudományos állásfoglalások láttak 

napvilágot a témában. 

Dr. Gary Small, a modern 

orvostudomány kihívásait boncolgató 

sikerkönyvek szerzőjének meglátásait 

mindenesetre több cikk is megemlíti. Az 

agykutató egyik könyve, az iBrain is sok 

szinten foglalkozik a témával, és a szakember 

szerint közvetlen bizonyíték nincs a modern 

mobil eszközök butító hatására. Dr. Small 

mindenesetre a megnyugtatás mellett 

figyelmeztet is: ugyan azonnali következményről nem beszélhetünk, de fel kell készülnünk arra, 

hogy egy közvetett hatás, mégpedig az elkényelmesedés ne okozzon hosszabb távú bajokat. 

Hasonlóképpen az elkényelmesedést, valamint az információs túlterhelést említi meg a 

Psychology Today egyik írása is, ahol a Törtetők című televíziós sorozat egyik karaktere után "Ari 

Gold szindróma" néven hivatkoznak a problémára. A szereplő életének gyakorlatilag minden 

mizzanatát okostelefonja irányítja felkeléstől elalvásig, ami szintén gondokat okozhat a valóságban. 

Mik is pontosan ezek a problémák? Kezdjük a 

kényelemmel: ha egy motort sokáig nem használunk, 

az "besül", nehezebben indul, és ez hasonló az aggyal 

is, amelyet folyamatosan "tornáztatni" kell ahhoz, hogy 

szellemileg frissek maradjunk. Ha egy mobil eszköz 

összes hírforrására, a tálcán elénk rakott brutális 

mennyiségű információra hagyatkozunk, elfelejtünk 

keresni, összefüggéseket saját magunk felfedezni, 

megoldásokat kiokoskodni, és bizony ennek hosszabb 

távon lehet negatív hatása. Bár az IQ-nk elvben nem 

csökken (ez ugyanis állítólag viszonylag független 

külső ingerektől), a reakciókészségünk, kombinációs 

hajlandóságunk képes berozsdásodni.  

mailto:
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Másrészt a túl sok információ egyszerűen túl is telíthet: ha minden nap e-mailek százait 

olvassuk, állandóan a mobil Facebookon, Foursquare-en, Instagramon, Pinteresten lógunk, gyakran 

érezhetjük magunkat már kora délután hullafáradtnak. Nem csoda, hiszen az agyunknak egy csomó 

olyan információt is fel kell dolgoznia, ami egyébként akár teljesen felesleges is lehet, de mivel 

"átjön" a mobilon, végignézzük, vagy legalábbis valamilyen szinten foglalkozunk vele. 

Mi a megoldás? A kényelmesedés ellen mindenképp az, hogy ne függjünk mindenképp a 

mobilok információitól: kérdezzünk élő szóban, olvassunk könyveket, összességében tehát 

tornáztassuk mi magunk is az agyunkat, ne csak "fogyasszuk" az információt egy folyamatosan erre 

csábító eszközön keresztül. A túlterhelés elkerülésére pedig egyértelműen érdemes limitálni, mi 

mindenre használjuk a telefont, és főleg milyen gyakran. Ha valami fontos ok nem kötelez rá 

(például az, hogy épp utazunk, de közben munkaügyben kell csekkolnunk a leveleinket), ne 

frissítgessük a postafiókot vagy a közösségi oldalakat minden percben - a virtuális világ nélkülünk 

is megy tovább. Hagyjunk időt az agyunknak a pihenésre, illetve teljesen más jellegű információk 

és impulzusok befogadására. 

Végül álljon itt egy alapból vicces, de másodjára már elgondolkodtató grafika mindazoknak, 

akik azt mondják: "én ugyan nem érzem semmilyen hátrányát az okostelefonoknak". Tegye fel a 

kezét, akivel az alábbihoz hasonló még sosem történt meg! Nos, hány kéz van a magasban? Ha jól 

látom, nem túl sok... 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: http://www.mobilport.hu/hirek/20130220/buta_felhasznalokat_nevel_az_okostelefon/ 
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Butítanak az okostelefonok? 

Wiezner István 

Az unalom állapotának megszűnése negatív hatással lehet a kreativitásra. 

Tegnap délután Brian S Hall, a ReadWrite munkatársa rendkívül érdekes cikket közölt a 

nyilvánvalóan jól eltalált „Az iPhone megölte a kreativitásomat” címmel. A teljes terjedelmében 

olvasható írás egy rendkívül súlyosnak tűnő problémára hívja fel a figyelmet: a minket körülvevő 

kütyük – jelen esetben specifikusan az okostelefonokról van szó – a folyamatos 

információáradatukkal mindig képesek elűzni az unalmunkat, pedig a mindenki által gyűlölt állapot 

valójában fontos része az életünknek. 

Pszichológusok, továbbá kreativitással foglalkozó kutatók szerint az unalom alapvető 

fontosságú a konstruktív gondolkodás kialakulásához, éppen ezért is tűnik riasztónak, hogy az 

emberek ezen állapotot immáron pillanatok alatt megszüntethetik egy kis mobilnetezéssel, 

tweeteléssel, facebookozással, FourSquare-es becsekkolással, Angry Birds partival. Egy friss 

kutatás alapján az okostelefonnal rendelkezők többsége lényegében Facebook-függő, míg az 

inMobi reklámcég tavaly év végi felmérése szerint az átlagos amerikai naponta 144 percet, azaz 

közel két és fél órát nyomkodja a telefonját. 

A felnőttek esetében az unalom nélküli élet nyilván nem 

tesz jót, ám a gyermekek is egyre korábban kapnak különféle 

kütyüket, így hosszú távon a folyamatos online életmód súlyos 

társadalmi problémákhoz vezethet, kárt szenvedhet a szellemi 

fejlődésük. Dr. Teresa Belton oktatási szakember szerint igenis 

rá kell kényszeríteni a gyermekeket a fantáziájuk 

szárnyaltatására, mert az mindenképp előnyükre válik, segít a 

kreatív képességeik fejlesztésében. 

Hall írása rámutat még a „mobilvakság” által kiváltott 

egy érdekes gondra, ugyanis a Bloomberg egy általa felhozott 

cikke alapján egyre több áruház kényszerül újragondolni a 

termékelhelyezési politikáját. A beszámoló alapján a vevők 

már a pénztárnál való sorban álláskor is a telefonjaikkal 

vannak elfoglalva, amely folyamatosan csökkenti a hirtelen 

elhatározásból elkövetett vásárlások mennyiségét, így olyan 

helyekre próbálják átpakolni a többek közt a csokikat, 

üdítőket és magazinokat, ahol a boltba betérők valószínűleg 

nem mobiloznak. Mindez kissé humoros annak fényében, 

hogy a probléma által leginkább érintett cégek – többek közt a 

Coca-Cola – hatalmas pénzeket költenek el webkettes 

reklámkampányokra. 

Természetesen az aggodalomra okot adó viselkedésbeli változásokért ezúttal sem magát a 

technológiát kell hibáztatni, hiszen mindig az emberek döntik el, hogy miképp használják ki a 

rendelkezésre álló lehetőségeket. Csupán tudatosítani fontos az éppen aktuális problémát: a 

viselkedésünket alapjaiban megváltoztató új tényezők színre lépésekor értékelni kell a kialakult 

helyzetet, és cselekedni annak érdekében, hogy hátrány helyett előny származzon a változásból. 

 

Forrás: http://pcworld.hu/mobil/butitanak-az-okostelefonok.html 
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