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A párkapcsolatok egyik sar-
kalatos pontja és gyakori 
konfliktusforrása az anya-

gi helyzet. A vita oka nemcsak a 
pénzmennyiség, hanem az elté-
rő igények, a különböző pénzköl-
tési szokások és az, hogy más ta-
pasztalatokat, hozzáállást ho-
zunk otthonról. Minden párkap-
csolatban kialakul az a módszer, 
amely szerint a pénzt kezelik. 
Hogy ez miként történjen, arra 
nincs általános szabály. Az a fon-
tos, hogy jól működjön, és a pár 
mindkét tagja elégedett legyen 
vele. A pénzkezelés módjának 
megválasztásakor fontos szem-
pont, hogy egyik fél se érezze ma-
gát háttérbe szorítva vagy méltó-
ságában megbántva.

A krízis kialakulása

Bármennyire is modern világot 
élünk, alapvetően még mindig sok 
férfi gondolja azt, az ő feladata, 
hogy gondoskodjon párjáról, csa-
ládjáról. A tapasztalat azt mutat-
ja, hogy nehézségek idején a fér-
fi érzelmileg is kibillen az egyen-
súlyi helyzetből, ami sajnos a pár-
kapcsolati életét is kedvezőtlenül 
befolyásolja. Ez a kudarcélmény 
könnyen rossz irányba viheti el 
a párkapcsolatot, a szerepek fel-
borulása ugyanis sokaknak nyo-
masztó érzés. A kilátástalan ál-
láskeresés, a meghiúsult család-
fenntartás, az eredeti végzettség 
vagy korábbi hivatás esetleges 
feladása mind-mind óriási terhe-

ket ró a nehéz helyzetbe került 
emberekre. A lemondások pe-
dig külön frusztrációval járnak. 
Nem megyünk étterembe, mert 
a számlákat ki kell fizetni, éppen 
vagy nincs rá idő, mert dolgozni 
kell, hogy az adósságokat lehes-
sen törleszteni. Nem megyünk 
nyaralni, sőt új ruhákat sem ve-
szünk, hiába van árcsökkentés 
– a sok lemondás feszültségeket 
gerjeszt. Elmarad a gyengédség, 
a megnyugtató ölelés, és a nap 
végére a „minden rendben lesz” 
mondatok üresnek tűnnek. Ez a 
fajta tehetetlenség mindkét fél-
ben súlyos gondolatokat indít el, 
a kapcsolatban pedig megjelen-
nek a törések.

Megküzdés a nehézségekkel

A pénzügyekkel kapcsolatos 
problémák megoldásában so-
kat segít, ha tudunk beszélni a 
nehézségekről. Ha két ember 
problémájáról van szó, akkor azt 
azoknak is kell megoldaniuk. 
Ilyen esetben érdemes azon is el-
gondolkodni, hogy amíg anyagi-

lag minden rendben volt és keve-
sebb volt a stressz, működött-e a 
párkapcsolat. Érdemes figyelmet 
fordítani mindarra, milyen lehe-
tőségek állnak rendelkezésre, 
ahelyett, hogy csak a problémák-
ra fókuszálunk. Támaszt találha-
tunk a családban, barátokban, ez 
segíthet tudatosítani, hogy nem 
vagyunk egyedül, együtt köny-
nyebben megküzdünk a prob-
lémákkal. Minél több emberrel 
osztjuk meg a problémát, annál 
több nézőpontra hívhatják fel a fi-
gyelmünket, és annál több lehe-
tőséget kaphatunk a megoldás-
ra. Fontos ugyanakkor átgondol-
nunk, mi az egyéni felelősségünk 
abban, hogy ilyen helyzetbe jutot-
tunk, mi kell ahhoz, hogy változ-
tassunk. Ha mindig mástól vár-
juk a segítséget, kiszolgáltatottak 
leszünk, és nem fogjuk mozgósí-
tani saját erőforrásainkat.

Miben változtassunk?

Az ismeretlen helyzetek félel-
metesek, bizonytalanok, így sok-
szor ragaszkodunk a már jól is-

mert biztoshoz, még akkor is, ha 
egyértelműen nem a jó megol-
dást képviseli. Érdemes alterna-
tívákat felállítani, terveket készí-
teni, információkat gyűjteni, vál-
toztatni. A kihívás tehát egyrészt 
az, hogy életünk különböző terü-
letein újraértékeljük, mi fontos 
igazán a számunkra, miben hi-
szünk, másrészt életvitelünket 
olyan irányba kell változtatnunk, 
amely jobban megfelel igényeink-
nek. Választások előtt állunk, s 
ez szakmai téren eddigi pályánk 
módosítását vagy akár egy telje-
sen új út választását is jelenthe-
ti. Vannak, akik szakmát változ-
tatnak és teljesen új területek fe-
lé indulnak el, mások közössé-
gi szolgálatot vállalnak, új hob-
biba kezdenek. Sokan ugyanak-
kor a folyamat során komoly önis-
meretre tesznek szert, amelynek 
köszönhetően megtalálják újra 
önmagukat, felélesztik szunnya-
dó párkapcsolatukat.

 
KÁDÁR ENIKŐ

A szerző pszichológus

Harmincöt éves orvosi tevékeny-
ségem során több felmérést vé-
geztem a tanuló ifjúság körében. 
Mindig fontosnak tartottam a hát-
gerincferdülések korai felfedezé-
sét és kezelését. Sőt, a legfonto-
sabb a megelőzés: mindent meg 
kell tenni, hogy gyerekeinknél ne 
alakuljon ki ez a rendellenesség. 

Már óvodás korban szükség 
van a korai elváltozás feltérképe-
zésére, de az orvosi vizsgálatok-
nak folytatódniuk kell később is. 
Fontos szerepet tölt be egy-egy 
közösségben a megelőző orvo-
si tevékenység. Ezen a téren or-
szágszerte komoly egészségügyi 
program, kezdeményezés indult, 

amit az idén a Kolozsváron meg-
tartott 8. Iskolaorvosi Kongresz-
szus előadásai is bizonyítottak.

A mozgásszervi megbetege-
dések fő okozója a mozgáshiány. 
Az Egészségügyi Világszervezet 
(WHO) által javasolt, gyermek-
korban elkezdett rendszeres fi-
zikai mozgás időtartamának na-
ponta legalább 60 percnek kell 
lennie. Ezt igazából napi egy test-
nevelési órával lehetne megvaló-
sítani. Nálunk sajnos legtöbb heti 
két tornaóra szerepel a tanrend-
ben. Vannak települések, ahol 
már kisiskolások számára rend-
szeresítik például az úszást vagy 
Csíkszeredában a korcsolyázást.

A testnevelésnek minden tanu-
ló számára természetesnek kell 
lennie, hiszen ilyenkor edződik 
az egész szervezet. Tornaórán 
át kell adni a gyerekeknek azt a 
készséget, hogy a mozgás milyen 
szinten járul hozzá az egészsé-
ges lelki fejlődéshez, ugyanak-
kor a tanulás képességének fej-
lesztéséhez is. Ezeken az órá-
kon a tanárnak lehetősége nyílik 
arra, hogy megismerje a tanulók 
egyéniségét, és biztató szavaival 
járuljon hozzá a fejlődésükhöz. 
A mindennapos testnevelés mel-
lett fontosnak tartom a tánctaní-
tást is, amelynek során az egész-
séges kapcsolattartás is fejlődik.

Mindennapi orvosi tevékeny-
ségem során láttam, mit jelent, 
ha nem fektetünk kellő hangsúlyt 
a megelőző tevékenységre. Fel-
méréseim alapján 1500 tanulóból 
legalább háromszáznál hátge-
rincferdülést állapítottunk meg, 
ugyanakkor halmozottan fordul 
elő lúdtalp és egyéb tartási rend-
ellenesség.

DR. GÁLL ANNA

Több családban alapos számítást végeznek minden 

hónapban, mit engedhetnek meg maguknak, és mi 

az, amiről – netán sokadszor – le kell mondani. Ez 

komoly lelki terhet ró a felnőttekre, és kedvezőtlen 

irányba terelheti a párok, a családok életét.

Megerősödve is ki lehet kerülni az anyagi gondok csapdájából

Pénzbeosztás a párkapcsolatban

Gyümölcs az ételbenFontosak a tornaórák
Ebben az időszakban megbo-
londíthatjuk főételeinket egy kis 
gyümölccsel, hiszen most van 
itt az ideje, hogy minél több gyü-
mölcsöt fogyasszunk. A gyü-
mölcs–hús párosítások meg-
osztják az embereket, ennek 
ellenére érdemes esélyt adni 

ezeknek az ételeknek, mert a 
húsok mellé jól találnak a sa-
vanykás gyümölcsök. Ezúttal 
két barackos-nektarinos főételt 
ajánlok kiegészítve egy igazi 
nyári gyümölcsös édességgel.

 
GYÖRGY OTTÍLIA

Tejszínes csirkemell
fűszeres barackmártással
Hozzávalók: 2 csirkemell filé, 5 dkg 
füstölt kolozsvári szalonna, só, bors, 1 
dl tejszín, 0,5 dl fehér bor; a mártás-
hoz: 4 nagyobb barack, 2 evőkanál 
cukor, őrölt fahéj és szegfűszeg, ke-
vés vaj; a körethez: kukoricalisztből 
készült tésztaféle
Elkészítés: A csirkemellet szeletekre 
vágjuk, sózzuk és borsozzuk.  A szalon-
nát kockára vágjuk, serpenyőben meg-
pirítjuk. Ekkor kivesszük a szalonnát, majd a visszamaradt olajban a 
csirkemellet megpirítjuk, hozzáöntjük a tejszín–fehér bor keverékét 
és összeforraljuk. A mártáshoz a cukrot serpenyőben karamellizáljuk, 
hozzáadjuk a meghámozott, kockára vágott barackot, összefőzzük és 
fűszerezzük a fahéjjal, szegfűszeggel. Amikor a gyümölcs megpuhult, 
elzárjuk a gázt alatta és belekavarjuk a vajat. A tésztát sós vízben ki-
főzzük és a hús, valamint a barackmártás mellé kínáljuk. Tálaláskor a 
megpirított szalonnát is ráhalmozhatjuk a húsra.

Áfonyás–nektarinos sütemény

Hozzávalók: 15 dkg liszt, 12 dkg vaj, 1 tojás, 8 dkg cukor, csipet-
nyi só, 1 teáskanál sütőpor; a töltelékhez: 8 darab nektarin vagy 
őszibarack, 15 dkg áfonya, 4 evőkanál barna cukor, 2 tasak vaníli-
ás cukor, 2 evőkanál liszt 2 evőkanál kukoricakeményítő

Elkészítés: A tésztához a lisztet a 
cukorral, a sütőporral és a sóval egy 
tálba összevegyítjük, majd a vajjal és 
a tojással összedolgozzuk. 20 perc-
re hideg helyre tesszük. Egy torta-
formát kivajazunk, majd belenyom-
kodjuk a tésztát, úgy hogy az oldalán 
magasan pereme legyen. A gyümöl-
csöt megmossuk, majd a barackot 
szeletekre vágjuk, az áfonyát hozzá-
adjuk és a kétféle cukorral, a liszttel, 
valamint a keményítővel óvatosan 
összeforgatjuk. A tölteléket a tésztá-
ra halmozzuk és előmelegített sütő-
ben fél óra alatt megsütjük.

Megelőzési javaslatok

Adjunk lehetőséget a gyerekeknek a napi mozgásra. Fontos, hogy 
az iskolástáskát a gyerek ne a fél vállán cipelje. A testnevelési 
órák számának növelése minden iskola számára legyen elsődle-
ges. Fontos a gyógytornászok tudásának és szakmai felkészült-
ségének a megbecsülése. Legalább két-három iskolában kellene 
működtetni egy-egy gyógytornarendelőt. A tanárok és szülők mű-
ködjenek együtt az iskolaorvosokkal.

A tornaóra nemcsak a gyerekek fizikai, hanem egészséges lelki fejlődéséhez is hozzájárul
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