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Megkérdeztük olvasóinkat
Ön milyen családi programot részesít előnyben? Mit ajánl kisgyerekes családoknak?
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Nagyot fordult szűk két év alatt a 
futballvilág a magyar szurkolókkal: mi-
közben 2015 novemberében milliók 
ünnepelték válogatott kedvenceikkel 
együtt az ősidők óta várt Európa-baj-
noki szereplés kiharcolását, a druk-
kerek most a játékosok kifütyülésé-
vel vettek búcsút a kudarcos világbaj-
noki selejtezősorozattól. Nem csak a 
címeres mezt kedd este magukra hú-
zó labdarúgók, illetve az őket felkészí-
tő szakmai stáb számára visszhang-
zik még most is fájón az utolsó ellen-
fél, Feröer passzjátékát kísérő buda-
pesti ollézás, vagy a német szövetségi 
kapitánynak címzett Auf Wiedersehen! 
rigmus: a „B-közép” kíméletlen maga-
tartása annak a szomorú közhangulat-
nak egyfajta megnyilvánulási formája, 
amely szinte minden piros-fehér-zöld 
szurkolóra rátelepedett az elmúlt idő-
szakban.

A labdarúgás eleve kegyetlen mű-
faj, annak pedig, aki főállásban része-
se ennek, tudnia kell, hogy a siker mú-
landó, és ha a kovácsműhelyben kial-

szik a láng, hiába szolgált jól a mester, 
tovább kell állnia. Bernd Storck diadal-
menetben vezette ki a magyar focivá-
logatottat a tavalyi kontinensviadalra, 
ahol csapata csodákat tett – a csoport-
elsőként nyolcaddöntőbe jutott nemze-
ti tizenegy franciaországi szereplésére 
már nem lehetett ráfogni, hogy vélet-
len volt, így joggal várhatták el a szur-
kolók a hasonló folytatást. Azonban 
nem hiába mondják, hogy a csúcson 
maradni sokkal nehezebb, mint elérni 
azt. A visszavonulások, sérülések, eltil-
tások miatt szétesett, a szerencsétlen 
kísérletezgetések és makacs ragaszko-
dások nyomán még jobban összezava-
rodott válogatott nemhogy versenyben 
lett volna a vb-szereplésért: tízéves 
mélypontra zuhant azzal, hogy csupán 
13 pontot szerzett 10 mérkőzés alatt, 
és miközben egyetlen pontot sem lo-
pott az első két helyezettől, jókorákat 
égett gyengébbként jegyzett ellenfelei-
vel szemben is.

Bár a papírforma által megelőlege-
zett csoportharmadik hely összejött, a 

visszalépés szinte minden más téren 
kimutatható, ígyhát nem csoda, hogy 
az elmúlt években kedvenceik mel-
lett jóban-rosszban kitartó drukkerek-
nek elegük lett. Egyértelmű, hogy a je-
lenlegi szakmai stáb nem tudott újíta-
ni, a Feröer elleni kínkeserves győze-
lem pedig csak ráerősített arra, hogy 
a Storck-féle út nem kecsegtet sok jó-
val. Pedig a 2018-as oroszországi vb-t 
követő újabb megmérettetés ismét tág 
kaput nyit: az Európa-bajnokság 2020-
as ünnepi kiadására már nem csak a 
szokványos selejtezőkből, hanem az 
újonnan létrehozott, jövő ősszel rajto-
ló Nemzetek Ligájából is ki lehet jutni. 
Az esélyek nőnek, de mit sem érnek, ha 
nem egy hittől és reménytől duzzadó, 
küzdeni akaró és tudó válogatott pró-
bál élni velük. Ezek az adottságok pe-
dig nem egy leépülőfélben lévő csapat 
ismérvei. Úgyhogy lassan újult erővel 
neki kellene fogni építkezni, abban bíz-
va, hogy ha egyszer, nem is olyan régen 
Dárdai Pálnak sikerült, akkor másnak is 
összejöhet.
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„Olyan programok kel-
lenek, amelyeken az 
egész család részt 

vesz, együtt játszanak, kikap-
csolódnak” – olvasónk vélemé-
nyével kivétel nélkül minden 
szelvénybeküldő egyetért. Van 
azonban, aki több javaslatra is 
rávilágít. 

Egy válaszadónk így fogal-
maz: „Fontos szem előtt tartani, 
hogy a gyerek a szüleitől tanul. 
Ha azt akarják, hogy egészsé-
ges felnőtt legyen, akkor olyan 
eseményeket kell szervezni, 
melybe már kicsi korától ő is 
bekapcsolódhat szülei mellett. 
A gyermeket meg kell tanítani 
minden jóra.”

A nosztalgia helye

Néhányan már csak múlt idő-
ben beszélhetnek gyerekes kö-
zös programokról. A kicsik az-
óta már nagyok lettek, sok eset-
ben nincsenek is a közelben. 
Mégis érdemes elolvasni az 
„öregek tanácsát”. „Én ebből 
már kinőttem, de ezen a kör-
nyéken is vannak olyan prog-
ramok, ahol a szülők kikapcso-
lódhatnak, a gyermekek pedig 
jól szórakoznak”; „Kiöregedtem 
már ezekből, de régebb nagyon 
szerettem az olyan találkozó-
kat, ahol a szülőknek még egy-
egy műsort is adtak, mi meg 
egy tea, kávé és süti mellett el-
beszélgettünk”; „Manapság a 
családi program az kellene le-
gyen, hogy a gyerekeket már 
kicsi koruktól tanítsák rend-
re és becsületre”; „Mindegy, 
csak együtt legyenek”; „Leg-
alább egyszer egy héten a szülő 
is szakítson időt, és üljön le tár-
sasjátékozni.”

Friss levegőn lenni

Nem az a kérdés sokakban, 
hogy mi szerepeljen a prog-
ramban, inkább, hogy hol ke-
rüljön sor a közös tevékenység-
re. És ennek legjobb helyszíné-
ül a szabad ég alatti teret java-
solják: „Minél több időt töltse-
nek a szabadban. Legyen sok 
kirándulás, játszóterezés... ha 

van egyáltalán. A lényeg, hogy 
legyenek a szabadban”; „Kö-
zös kirándulások, sportolások, 
minél több aktivitás a szabad-
ban. Elmenni az erdőbe, a tisz-
ta levegőre”; „Én szabadtéri 
programokat részesítek előny-
ben, kisgyerekes családoknak 
is csak ezt tudom javasolni”; 
„Szabadtéri kikapcsolódások: 
erdei, mezei séták, kirándulás 
a környék településeire, a ját-
szóterek bejárása”.

Apa és anya együtt neveljen

A hol, a mit kérdése után a ho-
gyan is szóba jön. Együtt, apa 
és anya közösen vegyen részt 
a gyermekek nevelésében, ki-
kapcsolódásában. Ennek fon-

tosságára hívja fel a figyelmet 
több olvasónk is: „Egyedülálló 
vagyok, de amíg a család még 
együtt volt, a közös ügyeink 
megbeszélését tartottam jó csa-
ládi programnak. Az a fontos, 
hogy az apa is úgy álljon a kis-
gyerek mellé, mint az anya, és 
közösen oldjanak meg mindent, 
ami egy kisgyereknek szüksé-
ges”; „Szerintem megértés kell 
és békesség, hogy együtt nevel-
jék a szülők a gyerekeket. Nem 
luxolást, megértést!”; „Közös 
bulikat, kirándulásokat, tár-
sasjátékozást, rokonlátogatást, 
minden olyant, melyben együtt 
lehet a család”; „Fontos, hogy 
együtt legyen a család, és akkor 
minden kisgyerek jól érzi ma-
gát, mellékes, hogy ez egy ten-

gerparti nyaralás-e vagy ottho-
ni társasjátékozás.”

Közös örömet keresve

Ne essünk át a ló túlsó oldalá-
ra, figyelmeztet egy olvasónk, a 
szülőkhöz intézve javaslatát: 
„A mai világban gyakran áldo-
zattá avatják magukat a szü-
lők. Azt mondják, az határozza 
meg a programválasztást, ami 
jó a gyermek értelmiképesség- 
és érzelmiintelligencia-fejlesz-
tésének. Óriási önbecsapás, 
mert a gyermek akkor érzi jól 
magát, ha apa-anya is jól van, 
nem akkor, ha feláldozzák ma-
gukat a gyermekük idézőjeles 
testi-lelki-szellemi fejlődésé-
nek oltárán.”

A lényeg, hogy több generáció együtt legyen, kikapcsolódjon
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