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A koronavírus-világjárvány 
miatt nehéz évet tudhatunk 
magunk mögött, ez pedig a 
lelkileg és anyagilag is megter-
helőbb téli hónapokban sem 
lesz másként. Pszichológust, 
közgazdászt kérdeztünk arról, 
miként tehetnénk könnyebbé 
ezt az időszakot.

 » ISZLAI KATALIN

K özel egy év telt el azóta, hogy 
a járvány gyökerestől megvál-
toztatta mindennapjainkat, és 

mára már az is nyilvánvalóvá vált, 
hogy a pandémia a következő hó-
napokban is befolyásolja életünket. 
Télen még nehezebb megbirkózni a 
helyzettel, romolhat a közérzetünk, 
a magas fűtésszámlák kifi zetése so-
kak számára nehézségeket okozhat, 
a gyerekek egyre jobban vágynak 
társaságra, de továbbra is online kell 
tanulniuk. Ugyanakkor a cégek is 
egyre nehezebb helyzetbe kerülnek, 
főként a vendéglátóipari egységek, 
amelyeknek teraszai a hideg miatt 
már nem vonzanak annyi vendéget. 
Mit tehetünk, hogy könnyebben át-
vészeljük ezt az időszakot lelkileg 
és anyagilag, mire számíthatnak 
a gyerekek, és miként készülnek a 
vállalkozások? Ezekre a kérdésekre 
kerestük a választ szakemberek se-
gítségével.

Nyissunk a világ felé,
teremtsünk közösségi élményt
Szalay Zsuzsanna pszichológus ta-
pasztalatai alapján a lakosság bele-
fáradt a korlátozásokba, és ez a testi 
és főként lelki fáradtság formájában 
nyilvánul meg. Ezt tovább nehezíti, 
hogy az ünnepeket ilyen hangulat-
ban, és megszorítások közepette kel-
lett várni. „Sokaknak nem tetszett, 
hogy a karácsonyt nem tudták, illet-
ve a szilvesztert sem sikerül hagyo-
mányos módon megünnepelni, ez 
pedig frusztrációt vált ki, és ezáltal 
hajlamosabbak lesznek a depresszi-
óra.  Korábban is létezett az úgyne-
vezett szezonális depresszió, amely 
kimondottan az ünnepek környékén 
alakult ki a szorongásra hajlamo-
sabb személyeknél, ezt pedig idén 
a járványhelyzet tovább erősítette” 
– magyarázta a szakember. Hozzá-
tette, azokon a településeken, ahol 
a zöld forgatókönyv érvényesül, 
sokat számít, hogy bizonyos kultu-
rális és egyéb rendezvényeket, még 
ha kisebb létszámmal is, de meg le-
het tartani. „Ha van igényünk erre, 
éljünk a lehetőséggel, nyissunk az 
emberek, rendezvények, feltöltődési 
lehetőségek felé, a lényeg, hogy kö-
zösségi élményt teremtsünk, mert a 
legtöbb embernél ebből van hiány” 
– ajánlotta Szalay Zsuzsanna. Rá-
mutatott, mindenki tisztában van 
azzal, hogy a járványhelyzet átnyú-
lik a következő évbe is, és jó, ha ezt 
tényként elfogadjuk, de ezért még ne 
tekintsünk elkeseredéssel 2021-re. 
„Fogadjuk meg újévkor, hogy meg-
próbálunk azokra a tevékenységek-
re koncentrálni, amelyek értelmet 

visznek a hétköznapokba. Ez lehet 
a hivatásunk, munkánk, gyerekünk 
nevelése, egy fi nom étel megfőzése, 
baráti beszélgetés vagy bármi, ami-
ben örömünket leljük. Fogjuk fel 
úgy: semmi sem azért történik, hogy 
kárunkra legyen, hanem hosszú tá-
von építő hatással bírhat” – hang-
súlyozta a pszichológus. Hozzátette,  
ha így indulunk neki az új évnek, és 
igyekszünk a legtöbb örömmel élni 
az életünk a történésektől függetle-
nül, sokkal könnyebb lesz.

Rendszeres megtakarítás,
tudatos vásárlás
Ahhoz, hogy a következő időszak-
ban ne csak lelkileg, hanem anya-
gilag is kiegyensúlyozottabbak 
legyünk, nem árt tudni, miként oszt-
hatjuk be eredményesen pénzünket. 
Szabó Árpád közgazdász meglátása 
szerint hosszú távon nagyon jó meg-
oldás, ha rendszeresen kis összege-
ket teszünk félre egy megtakarítási 
számlára. Ennek előnye, hogy ezeket 
a kisebb összegeket a mindennapok-
ban nélkülözni tudjuk, nem érezzük 

meg annyira hiányukat, de a sok ki-
csi sokra megy alapon hosszabb idő 
után már nagyobb összeg áll majd 
rendelkezésünkre, amiből szabadon 
gazdálkodhatunk. Emellett azonban 
rövid távon is sok mindent tehetünk, 
hogy könnyebben átvészeljük ezt az 
időszakot.

Az egyik titok a bevásárlás: bizo-
nyított, hogy egy nagybevásárlás 
sokkal gazdaságosabb, mint több 
kicsi. Ha egy héten egyszer tartunk 
egy nagybevásárlást, és mindenből 
a nagyobb kiszerelésű változatot 
választjuk, lényegesen kevesebbet 
költünk, mintha több alkalommal 
mennénk a boltba a hét folyamán. 
Az sem mindegy, hogy hol vásáro-
lunk, hiszen a szakember megfi gye-
lései alapján az egyik nagyáruház-
ban átlagosan száz lejjel kevesebbe 
kerül egy nagybevásárlás egy ötta-
gú család számára, mint egy másik-
ban. Szintén fontos, hogy mindig 
bevásárlólistával menjünk a boltba, 

ezáltal elkerülhetjük az impulzus-
vásárlás okozta felesleges költeke-
zést. „Az is fontos lenne, hogy he-
tente egy órát foglalkozzunk anyagi 
helyzetünkkel. Üljünk le, és akár 
füzetben, akár számítógépen szá-
moljuk össze, hogy az adott héten 
mennyit és mire költöttünk. Egy-két 
hónap alatt kialakulnak tendenci-
ák, és látni fogjuk, mire megy el a 
pénz, ezáltal pedig az is meglátszik, 
hol tudnánk spórolni, min kellene 
változtatni” – hangsúlyozta a köz-
gazdász.

Arra is felhívta a fi gyelmet, hogy 
a hagyományos boltok és az online 
áruházak árai között jelentős kü-
lönbségek lehetnek, és a legtöbb 
esetben online vásárolhatunk ol-
csóbban. Ezért érdemes mindig több 
helyen is megnézni valaminek az 
árát, és okosan dönteni, ha pedig 
mondjuk cipőről vagy ruháról van 
szó, felpróbálhatjuk a kívánt termé-
ket egy hagyományos boltban, majd 
a megfelelő méretet megrendelhet-
jük az internetről, ha ott olcsóbban 
megtaláljuk.

Visszatérnének az iskolapadba 
a gyerekek
A felnőtteken kívül a gyerekek is 
megsínylették az elmúlt időszakot, 
teljesen átalakult világuk, beszorul-
tak a négy fal közé, nem találkozhat-
tak kortársaikkal, és meg kellett küz-
deniük az online oktatás kihívásaival 
is. Demeter Levente Hargita megyei 
főtanfelügyelő szerint a kezdeti ne-
hézségek ellenére mára a gyerekek 
és a pedagógusok is hozzászoktak 
a megváltozott körülményekhez. 
„Tény, hogy az online oktatás sokkal 
nehezebb a gyerekeknek, szülőknek 
és pedagógusoknak egyaránt, de 
utóbbiak egyre ügyesebben használ-
ják a digitális eszközöket, változato-
sak lettek az órák. Ettől eltekintve az 
ember, és főként a gyerek, társasági 
lény, így sokkal kívánatosabb lenne 
a hagyományos oktatás” – muta-
tott rá a főtanfelügyelő. Hozzátette, 
reménykednek, hogy az új évben 
azokon a településeken, ahol kisebb 
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Tovább erősíti a szezonális depressziót a járvány

Hosszú távon nagyon jól fog, ha rendszeresen kis összegeket teszünk félre megtakarítási számlára
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a fertőzöttségi arány, visszatérhet-
nek az iskolapadba a gyerekek. 
Mint kifejtette, már felkészültek az 
első félév végi számonkérés online 
történő lebonyolítására. Minden 
pedagógus maga döntheti el, mi-
lyen megoldást választ, de fontos 
kiemelni, hogy a közhiedelemmel 
ellentétben nemcsak felelés vagy 
felmérő alapján lehet a gyerekek 
tudását felmérni, hanem például 
projektek, referátumok készíté-
sével, portfóliók összeállításával 
vagy gyakorlati feladatok megol-
dásával.

A cégek többsége
berendezkedett a túlélésre
A járványhelyzet ugyanakkor a 
cégeket is kihívások elé állította, 
többen csődbe mentek, mások le-
építések mellett döntöttek, és noha 
vannak olyan szektorok is, ame-
lyek nem sínylették meg az elmúlt 
hónapokat, a vállalkozások zöme 
komoly gondokkal küzd. Bakcsy 
Tünde, a Csíki Vállalkozók Egye-
sületének ügyvezető igazgatója ér-
deklődésünkre elmondta: a cégek 
többsége a túlélésre van berendez-
kedve. Mint részletezte, akiknek 
volt lehetőségük, a járványhelyzet 
kirobbanását követően átalakítot-
ták tevékenységüket, például táska 
helyett maszkot gyártanak, vagy 
cégtábla helyett plexiüveget. Akik-
nek viszont nem volt lehetőségük 
a váltásra, rendkívül nehéz hely-
zetbe kerültek, az autókereskedé-
sektől a vendéglátásig vagy a pék-
ségekig gondok vannak, többnyire 
csökkent a forgalom. „A kisebb vál-
lalkozásoknak a védőfelszerelés és 
fertőtlenítőszerek megvásárlása is 
komoly gondot okoz a kevesebb 
bevétel mellett. Senki nem szeret-
né bezárni az ajtót, de volt olyan, 
aki ideiglenesen mégis megtette, 
mivel a költségei jóval meghalad-
ták a bevételét” – mutatott rá Bak-
csy Tünde.

Nagy György, a székelyudvarhe-
lyi Gondűző szálloda és étterem 
vezetője szerint a vendéglátóipari 
egységek bevétele mintegy felére 
esett vissza a korábban megszo-
kotthoz képest. A téli időszak rá-
adásul további nehézségeket tar-
togat, és az sem segít a helyzeten, 
hogy idén az ünnepeket is másként 
élik meg az emberek. „Teljesen más 
formában zárja az évet ezúttal a la-
kosság mind az elővigyázatosság, 
mind a korlátozások miatt. Szil-
veszterkor nem mennek vendéglő-
be, az év végi céges rendezvények 
elmaradnak, a magánjellegű ren-
dezvények szintén, és egyébként 
is kevesebben járnak vendéglőkbe, 
kávézókba, ez pedig mind-mind 
bevételkieséshez vezet a vendég-
látóegységek és a beszállítók, pél-
dául hús- és tejfeldolgozók, péksé-
gek, zöldségkereskedők számára 
is” – részletezte a szállodavezető. 
Hozzátette, úgy vélik, a járvány-
helyzet a jövő évben is befolyásol-
ja tevékenységüket, a legnagyobb 
gond viszont az, hogy a kialakult 
probléma megoldását célzó ötlete-
ket már mind kimerítették.

 » „Fogadjuk 
meg újévkor, 
hogy megpró-
bálunk azokra a 
tevékenységekre 
koncentrálni, 
amelyek értel-
met visznek a 
hétköznapokba. 
Fogjuk fel úgy: 
semmi sem azért 
történik, hogy 
kárunkra legyen, 
hanem hosz-
szú távon építő 
hatással bírhat” 
– hangsúlyozta a 
pszichológus.

 » „A kisebb 
vállalkozásoknak 
a védőfelszerelés 
és fertőtlení-
tőszerek megvá-
sárlása is komoly 
gondot okoz a 
kevesebb bevétel 
mellett. Senki 
nem szeretné 
bezárni az ajtót, 
de volt olyan, 
aki ideiglenesen 
mégis megtette, 
mivel a költségei 
jóval meghalad-
ták a bevételét” 
– mutatott rá 
Bakcsy Tünde.




