
 
 
 Manapság amin  nagyon foglalkoztat engem és prólásom keresni rá a választ az az , 
hogy a fiatalok miért nem vállalnak gyereket és kötelezik el magukat egy férfi iránt , aki 
mellet kitartanak. Számomra ez egy nagyon érdekes téma több embert is megkérdeztem már , 
de mindig más válaszok hangzottak el.  

Egyesek szerint azért mert még a férfi vagy  a nő nem elég érett a dologhoz és így meg 
sem ismerkednek egymással. De kérem én egy pár szavas beszélgetésből hogyan tudnak 
akkora következtetést levonni , hogy az illető nem elég érett.  
Nos ez szerintem egy nonszensz dolog , ki hogyan ítélni meg a másikat , mert mindenkinek 
más értékrendje van és különböző érdekeket képviselünk.  

A másik vélemény az pedig az lenne , hogy nincs meg a megfelelő anyagi háttér. 
Ebben részben egyet is tudok érteni de mint minden kapcsolatban kettőn áll a vásár. Ha most 
megnézzük , én Debrecenből kiindulva  sokszor tapasztalom , hogy  a párkapcsolat az érdeket 
képvisel vagy az egyik , vagy a másik fél érdekeit.  
Már nem látom azokaz a régi  tradiciókat és értékeket , hogy egy férfinak igen  is megkell 
küzdeni a lányért és elkell nyerni a kegyét. Ez most lehet egy kicsit furcsán hangzik a mai 
világunkban de szerintem ez lenne a helyes út. Egy kicsit elkanyarodva a témától 
visszacsatolnék  az anyagi háttérhez.  
Nagyon jól tisztában vagyok azzal , hogy hazánkban nem a legjobb a fizetési ráta, de ha 
lemondunk bizonyos dolgokról közös egyeztetés alapján és mind a ketten dolgozó felek 
vagyunk akkor  belátásom alapján lehetne tervezgetni az közös jövőt. 

A harmadik és egyben utolsó dolog  az egy kicsit kapcsolódik az első témához , hogy 
nagyon felszínesen mondunk véleményt a másikról  ahelyett , hogy megismernénk öt. Ez 
rálehet húzni a párok ismerkedési szokásaira is. 
 Remélem megfelelő témát választottam , mert nem akartam politikai vagy gazdasági témával 
kezdeni.  Azért választottam , mert  az elmúlt napokban ezen gondolkoztam és úgy gondoltam 
, hogy most pont le is írhatnám. Esetleg ha nem jó , vagy nem megfelelő akkor írhatok egy 
másikat. 
 
Bízok benne , hogy felkeltettem az érdeklődéseteket és várom a közös munkát , hogy a 
csapatotok hasznos tagja legyek.  


