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Az erdélyi hírek tárháza
Ingyenes, töltse le most!Súlyos balesetet szenvedett és 

lángra kapott egy észak-ma-
cedóniai turistabusz keddre vir-
radóra Bulgáriában – jelentette 
a BGNES bolgár hírügynökség. A 
Szófi át Blagoevgraddal összekötő 
Sztruma autópályán történt sze-
rencsétlenségben  46 ember életét 
vesztette, köztük tizenkét gyerek. 
A halottak között van a buszsofőr 
is. A járművön összesen ötvenket-
ten utaztak. A hét sérültet kórház-
ba szállították. Nyikolaj Nyikolov 
tűzoltóparancsnok szerint a sé-
rültek állapota nem súlyos. Diana 
Ruszinova közlekedési szakember 
szerint az érintett autópálya-sza-
kaszon számos gond volt. Felidéz-

te, hogy egész nyáron át kátyúkat 
javítottak ki munkások. Zoran 
Zaev északmacedón miniszterel-
nök részvétet nyilvánított az ál-

dozatok hozzátartozóinak. Zaev 
szerint az áldozatok feltehetőleg 
északmacedón állampolgárok 
voltak. (Hírösszefoglaló)

Tragikus buszbaleset Bulgáriában
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A turistabuszban északmacedón állampolgárok utaztak

A KÖZÖSSÉGI ALKALMAK SEGÍTENEK AZ IDŐS KOROSZTÁLY MENTÁLIS EGÉSZSÉGE, FIZIKAI JÓLLÉTE FENNTARTÁSÁBAN

Társasjáték-délelőttökkel várják a szépkorúakat
Idősek számára szerveznek 
társasjáték-délelőttöket 
Gyergyószentmiklóson. A 
Gyergyószentmiklósi Mű-
velődési Központ működ-
tette foglalkozások célja, 
hogy a koronavírus-járvány 
miatt fokozottan elszigete-
lődött idős korosztálynak 
visszatérési lehetőséget te-
remtsen a közösségi életbe. 
Az időskorban is játszott 
társasjátékok hozzájárul-
hatnak az idős személyek 
mentális egészsége és a fi -
zikai, szellemi jólléte fenn-
tartásához hosszú távon 
– mondta el a Krónikának 
Makkai Ildikó kolozsvári 
pszichológus.

» DEÁK SZIDÓNIA

T ársasjáték-délelőttökkel 
várja az idős korosztályt 
a Gyergyószentmiklósi 

Művelődési Központ működtette 
idősek nappali klubja és az in-
tézményt segítő Kultúrkalauz 
Egyesület. Minden szerdán a 
művelődési házban megszerve-
zendő programsorozaton nosz-
talgiázhatnak, römizhetnek, 
sakkozhatnak, dominózhatnak, 
különböző kártyajátékokat játsz-
hatnak az érdeklődők, ugyan-
akkor napjainkban divatos 
játékokat, szókirakós Scrabb-
le-t vagy stratégiajátékokat is 
kipróbálhatnak – mondta el 
lapunknak Fórika Sebestyén, 
a Gyergyószentmiklósi Műve-
lődési Központ vezetője. Hoz-
zátette, a program célja egy-
fajta visszatérési lehetőséget 
teremteni a közösségi élethez 
a járványhelyzetben is, továb-
bá találkozási pontot biztosí-
tani olyan személyeknek, akik 
egyedül élnek. Az egy hónapja 
útjára indított foglalkozások 
népszerűségnek örvendenek a 

gyergyószéki városban, a koro-
navírus-járvány ellenére hétről 
hétre nagyobb az érdeklődés a 
programok iránt – jegyezte meg 
az intézményvezető.

Szellemi frissesség és 
kikapcsolódás időskorban
Hozzátette, fontosnak látták 
a társasjáték-délelőttöket el-
indítani, ugyanis kutatások 
bizonyítják, hogy a szellemi 
erőfeszítés, a gondolkodásra 
való késztetés jó hatással van 
az ember pszichés jóllétére 
időskorban is. A különböző te-
vékenységek hozzájárulnak 
az aktív időskorhoz, vannak 
olyan alkalmak, ahol gondol-
kodni kell, a logika játszik 
fontos szerepet, de van, ahol 
csupán a kikapcsolódás a cél, 
így mindenképp élmény, amit 
egy-egy társasjátékos foglal-
kozás nyújt. Ezenkívül a tár-
sasjátékok fejlesztik az idős 
emberek általános gondolko-
dási képességét, memóriáját, 
problémamegoldó képességét, 
gondolkodási sebességét. Ku-
tatások bizonyítják, hogy azok 

az idősek, akik gyakrabban 
játszanak kártyajátékokat, tár-
sasjátékokat, jobb eredménye-
ket érnek el a gondolkodást 
igénylő feladatokban, memóri-
atesztekben.

Römi, bridzs, 
kanaszta, bingó
A kognitív képességek meg-
őrzése nagyon fontos ahhoz, 
hogy az idős emberek teljes 
értékű életet élhessenek nyug-
díjasként is – mondta el meg-
keresésünkre Makkai Ildikó, 
az öregotthont is működtető, 
kolozsvári székhelyű Diakó-
nia Keresztyén Alapítvány 
pszichológusa. Hozzátette, 
kultúránkban is jelen van a 
társasjátékok mellett folytatott 
szocializáció, ugyanis gyakran 
látni a városi parkokban idős 
személyeket sakkozni, dámáz-
ni, továbbá faluhelyen ma is 
szokás, hogy vasárnaponként 
az emberek a kapu előtti padon 
kártyáznak, és megbeszélik 
dolgaikat. Ezenkívül vannak 
olyan idősebb csoportok, ba-
ráti társaságok, ahol több év-

tizedes hagyománya van a bin-
gózásnak, a kanasztázásnak, 
bridzsezésnek, römizésnek, és 
ezek a társasjátékos progra-
mok igen kellemes közösségi 
alkalmak számukra. Ezeknek 
a tevékenységeknek számos 
pozitív hozadéka van, hisz az 
aktív közösségi élet hozzájárul 
a rugalmasság megőrzéséhez 
öregkorban is, ugyanakkor 

segít az idős személyek men-
tális egészsége és a fizikai, 
szellemi jólléte fenntartásá-
ban – mondta el a szakember. 
Megjegyezte, tapasztalata sze-
rint az idős korosztályra nem 
jellemző, hogy új játékokba 
lehet bevonni őket, az ő ese-
tükben a cél inkább a rugal-
masság, aktív életmód meg-

őrzése, hogy minél hosszabb 
távon valamilyen mértékben 
aktív tagjai maradjanak a tár-
sadalomnak. Ezenkívül a kö-
zösségi alkalmaknak fontos 
szerepük van abban, hogy 
időskorban is az emberi kap-
csolatok fennmaradjanak, és 
ezáltal a pszichés jóllét minél 
huzamosabb ideig fenntartha-
tó legyen – jegyezte meg Mak-
kai Ildikó. Hozzátette, idős-
korban a szomatikus betegsé-
gek megjelenése mellett egy 
hatalmas rizikófaktor a külön-
böző demenciák megjelenése. 
A társasjátékok közvetett mó-
don segítenek ezek megelőzé-
sében, hisz figyelmet, memóri-
át fejlesztenek, koncentrációs 
képességet erősítenek, de a 
problémamegoldás, döntésho-
zatal szinten tartásához is hoz-
zájárulnak.

Kapu a virtuális világra
A digitális játékok az idősebb 
korosztály esetében is teret hó-
dítanak, de nem tekinthetők a 
közösségi élményt nyújtó tár-
sasjátékok alternatívájaként 
– mondta a pszichológus. Hoz-
zátette, az öregotthonok vagy 
idősekkel foglalkozó szerveze-
tek óvják az időseket – akár-
csak a fi atal generációt – at-
tól, hogy beszippantsa őket a 
virtuális világ. „Vannak olyan 
idősek, akik nagy örömmel 
élnek a digitális lehetőségek-
kel, megtanulják használni a 
Skype-ot, Messengert, e-mailt 
írnak, ismeretterjesztő előadá-
sokat néznek, szójátékoznak, 
keresztrejtvényeznek online, és 
ezáltal tényleg úgy tűnik, hogy 
az a világ, amely elkezd bezá-
rulni, virtuális térben mégis 
kinyitja kapuit” – jegyezte meg 
Makkai Ildikó. A nehézséget ál-
talában az okozza, ha az idős 
személy mobilitása csökken, 
évtizedek óta elszigetelt élet-
módot folytat, vagy különböző 
függőségekben szenved, és  a 
számítógépes, telefonos játé-
kokba menekül – jegyezte meg 
a pszichológus.

A társasjátékok fejlesztik az idős emberek általános gondolkodási képességét, memóriáját
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» A kognitív képessé-
gek megőrzése nagyon 
fontos ahhoz, hogy az 
idős emberek teljes 
értékű életet élhessenek 
nyugdíjasként is, mondta 
el megkeresésünkre Mak-
kai Ildikó pszichológus.




