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Újévi fogadalmak: szükségesek?
A szakember szerint nem haszontalan, nem fölösleges elhatározás
• Szilveszterkor, az
óévbúcsúztatón sokan
fogadalmat tesznek,
hogy az új évben meg-
változnak, „új életet”
kezdenek. Ilyenkor
szokták megfogadni
a dohányosok, hogy
abbahagyják a cigaret-
tázást, mások, hogy
kevesebb alkoholt
fogyasztanak, esetleg
kedvesebbek és türel-
mesebbek lesznek em-
bertársaikhoz, többet
olvasnak vagy jobban
dolgoznak.

A N T A L  E R I K A

Ahogy múlnak a januári na-
pok, ahogy szűnik az újév 
varázsa, a fogadalmak is 

sorra elbuknak, nem lehet azokat 
betartani, vagy egyszerűen meg-
feledkezik a fogadalmat tevő, és 
minden megy tovább, mint az elő-
ző esztendőben. A pszichológus 
szerint fogadalmat mindannyian 
teszünk, hiszen mindegyre elhatá-
rozásaink vannak, amelyek való-
jában fogadalomként működnek: 

holnaptól nem eszem csokit, korán 
kelek, nem kiabálok, sportolni fo-
gok, és rengeteg hasonló. Embere 
válogatja, hogy betartja-e az elha-
tározásait vagy sem. „Azt hiszem, 
leginkább azok szokták véghez 
is vinni a fogadalmukat, akik ezt 
meggyőződésből és nem alkalom-
szerűen teszik. Bár ismerünk olya-
nokat is, akik egy ilyen pillanat 
hatására tették le végleg például a 
cigarettát” – magyarázza Albert Il-

dikó klinikai pszichológus, a Csík-
szeredai Sürgősségi Megyei Kórház 
szakembere.

Nem feltétlenül haszontalan

A fogadalom nem haszontalan, nem 
fölösleges elhatározás, hiszen van, 
akinek szükséges valamilyen ce-
remónia, külső lökés ahhoz, hogy 
meghozzon egy döntést. Régebben 
hagyománya is volt ennek, a val-

lások, rítusok erről (is) szóltak, de 
ezek közül sok minden kikopott az 
életünkből, és egyre kevésbé tartjuk 
kötelezőnek a fogadalmak, ígéretek 
betartását, akár magunknak, akár 
másnak tesszük azokat – mondja a 
pszichológus, aki szerint egy évben 
legalább egyszer valóban szükséges 
mérleget vonni. „Úgy gondolom, 

mindennap meg kell(ene) ezt ten-
nünk, mert úgy sokkal egyszerűbb 
lefeküdni és másnap derűs lélekkel 
felkelni. Én magam például ezt így 
szoktam meg. De ha nem is ennyire 
gyakran, legalább bizonyos időkö-
zönként, egy jelentős megvalósítás, 
egy kudarc, egy fontos esemény, 
különleges élmény, váratlan álla-
potváltozások után vagy ezekre való 
készülődés előtt feltétlenül szembe 
kell néznünk önmagunkkal, saját 
jól felfogott érdekünkben” – állítja 
a szakember.

Örvendjünk annak, ami jó volt

Aki eldönti és legalább megpróbálja 
másképp csinálni azt, amivel addig 
elégedetlen volt, megpróbál változ-
tatni addigi életén, esetleges siker-
telenségén, az már megtette az első 
lépést egy „új élet” felé. A saját tette-
inkkel, önmagunkkal, a napunkkal, 
hetünkkel vagy az éppen záruló esz-
tendővel való szembenézés ugyanis 
azt jelenti, hogy következtetéseket 
vonunk le. Ezt rendszeresen meg 
kell(ene) tenni – hangsúlyozza a 
pszichológus, hozzátéve, hogy „ami 
jó volt, annak örvendjünk”, amit 
ügyesen végeztünk el, azért dicsér-
jük meg magunkat, a hibát azonban 
javítsuk ki, azaz következő alkalom-
mal más stratégiát alkalmazzunk, 
másképp cselekedjünk vagy jobban 
fi gyeljünk. „Ilyenkor az volna a leg-
fontosabb, hogy attól a pillanattól 
igyekezzem mindezeket végiggon-
dolni, megtalálni az utakat, módo-
kat arra, hogy kivitelezhessem őket” 
– summázta Albert Ildikó.

Újév első hónapjában tele az 
edzőtermek, aztán sokakban 
alábbhagy a lendület. A profi 
sportolók ez alól kivételek
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Az elmúlt napokban több petíciót
is kezdeményeztek a petition-

line.ro oldalon arra vonatkozóan, 
hogy az egész országban tiltsák be az 
emberre és állatra egyaránt veszélyes 
petárdák és tűzijátékok gyártását, 
illetve forgalmazását. Romániában 
már 1995 óta illegális sok pirotech-
nikai eszköz birtoklása, használata, 
2006 óta pedig a kettes, hármas, né-
gyes kategóriába sorolt típusok, vala-
mint a színpadi pirotechnikai termé-
kek és a kifejezetten pirotechnikusok 
által használt eszközök forgalmazá-
sa, birtoklása és használata egyaránt 

törvényellenes. Kizárólag az egyes 
kategóriába sorolt pirotechnikai ter-
mékek használata engedélyezett, 
ilyen például a csillagszóró, a kisfák-
lya vagy a konfettiszóró petárda.

Jobbá tenni a világot

„Azt szeretnénk, ha ez a petíció lega-
lább 5000 emberhez eljutna, mert jobbá 
szeretnénk tenni a világot, amelyben 
élünk. E petíció révén azt kérjük, tilt-
sák be a petárdák és tűzijátékok, illetve 
minden, ebbe a kategóriába tartozó ter-
mék gyártását és forgalmazását. Azért 
szeretnénk a betiltást, mert emberek 
és állatok sebesülnek és halnak meg a 
tűzijátékok és petárdák miatt. Veszélyt 
jelentenek az emberekre, állatokra és a 

környezetre” – írja a petíció kezdemé-
nyezője. Ezt két nap alatt közel nyolcez-
ren írták alá, de az említett oldalon van 
még pár hasonló civil kezdeményezés, 
amelyek alá még több szignó is került. 
Ilyen például az, amelyben azoknak 
a szatmárnémeti személyeknek a fele-
lősségre vonását kérik, akik szilveszter 
éjjelén petárdát tettek egy kóbor kutya 
szájába, és emiatt az állat súlyos sérü-
léseket szenvedett.

Cél: nyomásgyakorlás

Az online aláírásgyűjtések fő célja a 
nyomásgyakorlás, ugyanis ezeknek 
nincs jogi kötelezettségük, mindegy, 
hányan írják alá. Van, amikor a kez-
deményező az összegyűjtött szignó-
kat az ombudsman elé viszi, aki szin-
tén nyomásgyakorlásra használhatja 
– magyarázta lapunknak Hajdu Hil-
da jogász. „Mindig érdemes megnéz-
ni, hogyan van megfogalmazva az
adott petíció, helyes-e nyelvtanilag ,
tartalmilag, illetve kinek a kezde-
ményezése, mennyire veszi komo-
lyan, mit tervez vele. Romániában
törvénymódosítást kezdeményezhet

a kormány, a képviselők, a szenáto-
rok, vagy legalább százezer, szava-
zati joggal rendelkező állampolgár. 
Állampolgári kezdeményezés esetén 
az ország megyéinek legalább egyne-
gyedéből és a fővárosból kell össze-
gyűljenek az aláírások ahhoz, hogy 
törvénymódosítást kezdeményezze-
nek” – magyarázta a Székelyhonnak 
a jogász. Legtöbb esetben a civilek a 
petíciók aláírásával azt érzik, hogy 
tettek valamit a közösségük érdeké-

ben vagy egy jó ügy mellé álltak, és 
hétköznapi környezetükben átélhe-
tik, hogy nincsenek egyedül nézete-
ikkel – tette hozzá a szakember.

65 tonna petárdát 
és tűzijátékot koboztak el 

A rendőrségi adatok szerint Ro-
mániában 65 tonna petárdát és 
tűzijátékot koboztak el az illegális 
kereskedőktől az ünnepek előtti 
hónapban, pedig akár 7500 lejes 
pénzbírságra vagy akár három évig 
terjedő börtönbüntetésre is szá-
míthatnak azok, akik törvény által 
tiltott eszközöket használnak vagy 
árusítanak. Az erre szakosodott 
cégeket leszámítva senki, még szil-
veszter éjszakáján sem használhat-
na három grammnyinál nagyobb 
robbanótöltettel ellátott pirotech-
nikai eszközt a 2006/406-os sz. tör-
vény értelmében. Ennek ellenére 
minden évben rengeteg tiltott piro-
technikai termék kerül a lakosság-
hoz, ugyanis a szankciók és bünte-
tőjogi eljárások dacára mindent be 
lehet szerezni a feketepiacon.

Aláírásgyűjtés: nevüket adják a petárdatilalomért
• Sokan nem tudják, hogy a legtöbb pirotechnikai eszköz
–petá rda, tűzijáték – használata, forgalmazása Románi-
ában is tilos, és online petíciókban (aláírásgyűjtésekben)
kérik azok betiltását. Jogászt kérdeztünk arról, hogy mi a
legfőbb társadalmi hozadéka az aláírásgyűjtéseknek, hi-
szen ha semmi jogi kötelezettsége nincs egy-egy ilyen
kérelemnek, akkor miért írják alá olyan sokan?
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