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Csak még egy perc
Krónikus késés: számos oka lehet a pontatlanságnak
• A pontatlanság az
egyik legtöbbek által
kifogásolt jellemvo-
nás, amelyet a magán
és a szakmai életben
egyaránt rossz szem-
mel néznek. Ettől elte-
kintve szinte mindenki
ismer legalább egy
olyan személyt, aki
sehová sem képes idő-
ben odaérni. Jó tudni
azonban, hogy a króni-
kus késés hátterében
nem a hanyagság áll.

ISZLAI KATALIN

M indenki környezetében él 
legalább egy olyan sze-
mély, aki többszöri fi gyel-

meztetés ellenére is rendszerint 
mindenhonnan elkésik, megvára-
koztatva nemcsak a családtagjait és 
barátait, de a főnökét is, sőt fontos 
eseményekre is képtelen időben 
odaérni. Az ilyen személyeket a leg-
többen elítélik, és nemtörődőmnek, 
udvariatlannak vagy tiszteletlennek 
tartják. A krónikus késők valójában 
tisztában vannak azzal, hogy kel-
lemetlenséget okoznak környeze-
tüknek, és rosszul is érzik magukat 

emiatt, mégsem tudnak változtatni, 
vagy csak nagyon nehezen.

Temperamentum kérdése?

A késés pszichológiáját számos kuta-
tó vizsgálta már az évek során, és az 
eredmények szerint a bosszantó szo-
kás hátterében számos ok állhat, mint 
például az időérzékelési problémák 
vagy a koncentrációs nehézségek. Mi 
több, a személyiség is befolyásolhat-
ja a kérdést. Jeff  Conte, a San Diegó-i 
Állami Egyetem (Egyesült Államok) 
pszichológia tanszékének professzo-
ra 2001-ben egy kísérletet is végzett a 
témában. Személyiségjegyeik szerint 
két csoportra osztotta a jelentkező-
ket: az A csoportban kaptak helyet az 

ambiciózus és a versengő személyisé-
gek, a B csoportban pedig a kreatív 
és kalandos egyének. A kutató arra 
kérte mindkét csoport tagjait, hogy 
óra használata nélkül tippeljék meg, 
mikor telt el egy perc. Az A típushoz 
tartozók átlagosan 58 másodperc el-
teltével mondták azt, hogy lejárt a 60 
másodperc, a B típusú alanyok azon-
ban csak átlagosan 77 másodperc 
után érzékelték ugyanezt. Egy másik 
tényező, amit a külföldi szakemberek 
összekapcsolnak a pontatlansággal, 
az az úgynevezett „multitasking”, 
ami arra vonatkozik, amikor valaki 
egyszerre több feladatot, párhuzamos 
tevékenységeket folytat. Ezzel Aszta-
los Lehel székelyudvarhelyi pszicho-
lógus, szociálpedagógus is egyetért, 

elmondása szerint egy dinamikus, 
pörgős személynek nehezebben megy 
az idő beosztása. Mivel az ilyen sze-
mélyekre jellemző, hogy egyszerre 
több mindennel foglalkoznak, min-
dig megosztott a fi gyelmük, és úgy 
elvesztődnek a több tevékenység kö-
zött, hogy nem érzékelik megfelelően 
az idő múlását.

Számos oka lehet

Asztalos Lehel ugyanakkor azt is 
leszögezte: a megfelelő időbeosztás 
elsősorban nevelés és megszokás 
kérdése, amit jó esetben kisgyerek-
korban elsajátít az ember. Ha azon-
ban ez nem történik meg, felnőttként 
nagy valószínűséggel nem tudja majd 

felmérni, mi mennyi időbe telik. „Az 
ilyen személyek esetében az idő struk-
turálásával (beosztásával) van baj, 
és a folyamatos késes nem egy szán-
dékos magatartásforma, és nem is a 
nemtörődömség áll a hátterében. Egy-
szerűen nem tudják felmérni, mennyi 
időt vesz fel egy-egy feladat, és nem 
veszik számításba az olyan előre nem 
látható hátráltató tényezőket, mint a 
forgalmi dugók vagy a csúszós út” – 
mutatott rá a szakember. Hozzátette 
azonban, hogy aggodalomra semmi 
ok, hiszen a megfelelő időbeosztás tu-
datos odafi gyeléssel fejleszthető. „Ha 
már tizenötször megjártam, hogy a 
sminkelésre nem volt elég tíz perc, ak-
kor ezután húszat számolok rá, 
és ha rájöttem, hogy hiába in-
dulok el nyolc előtt tíz perccel, 
mert a forgalom miatt nem 
érek el 8-ra a munkahelyemre, 
akkor elindulok hamarabb” – 
sorolta a példákat Asztalos. A 
szakember ugyanakkor arra 
is kitért, hogy olyan esetek 
is vannak, amikor egy egész-
ségügyi probléma miatt élethosszig 
tartó probléma lesz valaki számára a 
pontatlanság. Ilyenek lehetnek pél-
dául a fi gyelemhiányos hiperaktivi-
tás-zavarban (ADHD) szenvedők. Ez 
a neurológiai eredetű rendellenesség 
gyerekkorban alakul ki, de a felnőtt-
kort is végigkíséri, mivel kezeléssel 
csak fi nomítani lehet rajta. Fő tünete 
a fi gyelemzavar: Asztalos elmondá-
sa szerint néha annyira kialszik az 
érintettek fi gyelme, hogy nem veszik 
észre az idő múlását, nem érzékelik, 
hogy el kellene indulniuk, ezért kés-
nek el folyamatosan.

Bosszantó szokás. A krónikus 
késők a többszöri figyelmeztetés 
ellenére is rendszerint 
mindenhonnan elkésnek
▴ FORRÁS: 123RF.COM
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Végső elkeseredésükben megint a
nyilvánossághoz fordultak a sé-

rült gyerekekkel és felnőttekkel fog-
lalkozó, több mint húsz éve működő 
Alpha Transilvana Alapítvány mun-
katársai.  Ahogy Alexandru Lupșa 

elnök elmondta, szeptember 
óta nem fi zettek adót, sike-
rült haladékot kapniuk az 
adóhivataltól, mivel nem 
jutottak hozzá azokhoz a 
pénzösszegekhez, amelyek-

ből a működésüket fi nanszí-
rozzák és amelyeket a városházának 
kellett volna utalnia a megkötött szer-
ződések alapján. A Kitartás Központ-
ban a fejlesztésben részesülő gyere-
kek egyhavi ellátására fejenként 4180 
lejt határoz meg a törvény. Ez a mini-

mális összeg, amely ha nem fedezi a 
teljes kiadásokat, akkor a különböze-
tet is a helyi önkormányzatnak kell 
biztosítania – magyarázta Lupșa, 
aki elmondta, amennyiben az önkor-
mányzatnak nincs erre pénze, a me-
gyei tanácshoz kell fordulnia a hiány 
orvoslásáért. Az alapítvány elnöke 
szerint nem csak az empátia hiány-
zik az érintettekből, de a párbeszédre 
való szándék is, annak a megértése, 
hogy milyen következményekkel jár, 
ha bezárja a kapuit az alapítvány.

Együttéreznek az alapítvánnyal

A hétfői sajtótájékoztatón jelen volt 
két másik civil szervezet vezetője is, 
Ludescher László a Gyulafehérvári 
Caritas és Koreck Mária a Divers Egye-
sület részéről. Mindketten elmondták, 
együttéreznek azzal az alapítvány-
nyal, amely Maros megyében a leg-

komplexebb szolgáltatásokat nyújtja, 
ami a sérült gyerekek és felnőttek 
foglalkoztatását illeti. Úgy vélik, vala-
mennyi, szociális szolgáltatást végző 
civil szervezetet ez a veszély fenyeget, 
ezért is fontos, hogy kiálljanak egy-
másért, hogy minél erősebben meg-
kongassák a vészharangot. Ezeknek 
a szolgáltatásoknak nincsen alterna-
tívájuk, az állam nem nyújt helyettük 
mást – hangsúlyozták. A jelenlevő 
szülők közül Szőcs Katalin, egy tíz-
éves, fogyatékkal élő kisfi ú édesanyja 
a Székelyhonnak elmondta, nagyon 
fontos, hogy gyerekét megbízható he-
lyen tudhatja, ahol teljes ellátásban 
részesítik, nem csak vigyáznak rá, de 

fejlesztik is. Pszichológus, gyógype-
dagógus, gyógytornász foglalkozik 
vele, csoportos és személyre szabott 
programja van nap mint nap, reggelit 
és ebédet kap, fogat mosnak, tisztába 
teszik. „Ha már nem járhat ide, meg-
szakad az a folyamat, ami nyolc éve 
elkezdődött” – mesélte érdeklődé-
sünkre az édesanya, aki olyan taná-
csot is kapott a hivatalból, hogy vigye 
iskolába a gyereket és üljön mellette 
a tanórák alatt is. „A gyerekem nem 

tud beszélni, nem tud járni, mit kez-
denénk az iskolában?” – tette hozzá.

Ahogy arról korábban írtunk, 
hasonló helyzet állt fenn januárban 
is, ami úgy tűnt akkor, hogy meg-
oldódott, ám mint kiderült, a prob-
léma továbbra is fennáll. Alexand-
ru Lupșa nyugtázta: bizonytalanra 
nem lehet építeni, kollégái nem tud-
ják, mi lesz velük február 15-e után, 
maradhatnak, vagy más munkahe-
lyet kell keresniük. 

Ha nem kapják meg a pénzt, február közepén bezár a központ
• Február 14-ig tudja az alkalmazottainak biztosítani az Alpha Transilvana Alapít-
vány a havi fizetést. Ha nem kapják meg a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivataltól
a szerződésbe foglalt és ki nem fizetett összegeket, bezárhatja kapuit a szociális
szolgáltatásokat végző civil szervezet.

A súlyosan fogyatékos gyerekekre nem csak 
felügyelnek, de fejlesztik is őket
▸ FOTÓ: HAÁZ VINCE




