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Honnan fúj
a szél?
Szeretném leszögezni mindjárt az írás elején, hogy kedvelem a szelet. A szellőt,
a fuvallatot, a légmozgást (no, nem a viharost!), azért, mert felfrissíti a levegőt, tisztább, élvezhetőbb környezetet teremt az élők számára.
De mielőtt arra gondolnának, hogy a meteorológia - számomra igen csak ismeretlen - tájaira tévedek, jelzem, inkább a politikai szélviharok, olykor szélmalomharcok napjainkban tapasztalható, cseppet sem üdítő szélirányairól szeretnék véleményt alkotni.
Jó magyar közmondás szerint: nem zörög a haraszt... Pedig manapság a harasztot furcsa hírek borzolják. Kissé szabadon értelmezve és leegyszerűsítve a hallottakat, olvasottakat így "fest" a haraszt: vonjuk meg a választás/döntés lehetőségét azoktól a honfitársaktól, akik tudásuk, ismereteik hiányosságai okán nincsenek tisztában döntésük következményeivel. Vagy, hogy korlátozzuk azoknak a szavazati jogát, akik most éppen távol a hazájuktól, idegen földön dolgozva ott adóznak. És ami a leginkább minket érintő javaslat: aki nem lesz tartósan részese a döntése nyomán is születő jövőnek, az se lehessen teljes értékű szavazóként jövőt formáló erő.
Ha jól belegondolunk ezekbe a javaslatokba, könnyen rájöhetünk, honnan fúj a
szél: a demokratikus jogok gyakorlásának szűkítéséről, amely végső soron oda vezethet, hogy - horribile dictu - egy szűk elit jogává válik mindannyiunk jövőjének
formálása, és a többségünknek csak a beletörődés lesz a jussa!
Nem gondolom, hogy minden kirekesztésre szánt társadalmi csoport védelmére kellene kelnem érvekkel, javaslatokkal. De az idősek társadalmának korlátozásáról, jogaik csorbításának szándékáról nem hallgathatok.
Azt mondod: öreg, te nem leszel aktív, tartós részese annak a jövőnek, amiről
szavazol, ezért hát "nem ér a neved!".
Én meg azt mondom: fiam, te nem voltál aktív, alkotó részese annak a múltnak, amire a jövő épül. Az neked csak tananyag. A te szavazatod megalapozottabb?
Neked ér a neved?
Miközben újra olvasom e sorokat, némi elégedettség tölt el: igen, múlt és jövő
összhangja, egymásra épülésének évezredes elfogadottsága megfelelő alapot ad a
kritikai érveimhez. Aztán mégis rám tör a szomorú felismerés: tán igaz, vagy igazságos a szavazati jog csorbítását elítélő érvelésem, de messzebbre nézve újabb feszültséget szül: a generációk egymás ellen feszüléséhez adok újabb alapot.
Nem jó ez így, tán nincs is ebben a választójogi eredetű, de generációs feszültséget eredményező kérdésben békés megoldás. Véleményem szerint nincs elfogadható módja semmilyen, demokráciát szűkítő elképzelésnek. Ebből a konfliktusból
sehogy nem lehet jól, veszteségek nélkül kijönni. Aki ezt nem látja be, az könnyen
beleeshet abba a "lyukba", ahonnan a bolond szél fúj... Némethné Jankovics Györgyi
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Címlapsztori

Dr. Dudás Jenő
10 évig a Nyugdíjasok Pest Megyei Szövetségének elnöke volt, jelenleg tiszteletbeli elnök. Élettörténete - a sajátos
stílusában elmesélve - kész regény. Munkássága egyedülálló, nyugdíjas vezetői helytállása, néptáncoktatói hitvallása sokak számára adott példát. Jelmondata: Csodálatos érték az élet ebben a korban is, csak tőlünk függ, hogy
mennyit veszünk belőle észre.
1936. november 24-én, Székesfehérváron születtem.
Édesapámat a helyi Sós-tói repülőtéren repülős katonatisztként alkalmazták. Ahogy a szovjet csapatok a második
világháborúban átlépték a magyar határt, a fehérvári reptér
tisztikarát Ausztriába telepítették. Családunk Linz mellett
egy farmergazdánál kapott szállást, ahol kedvesen fogadtak és jól éreztük magunkat. 1945 novemberében Monorra
jöttünk haza. A helyi katolikus iskolába írattak be, ahol
magyarul mindent megértettünk a húgommal, de főleg németül válaszoltunk vissza az osztály legnagyobb derültségére. De hamarosan osztályelsők lettünk. A 8. osztály
befejezése után állami gimnáziumba nem jelentkezhettem
apám múltja miatt. Reakciós gyereknek számítottam. Viszont éppen akkor indult be Monoron a középfokú oktatás. Szerencsémre az osztályfőnököm lett a középiskola
megbízott igazgatója, így ide sikerült bejutnom. De a következő héten egy rendőr bejött az osztályba, utasított,
hogy pakoljak össze, tűnjek el és ide többé be ne tegyem a
lábamat. Még aznap bementünk a tanácselnök asszonyhoz,
aki Szabolcs megyéből, mint traktoros lány került Monor
élére. Mikor édesanyám megkérte, hogy a kitűnő bizonyítvánnyal rendelkező gyereket vegyék vissza a gimnáziumba,
a nevem hallatán felugrott és magából kikelve kiabálta,
hogy azonnal takarodjunk ki, mert két lábbal fog lerugdosni az emeletről. Közben hangoztatta, hogy mit gondolunk,
mit képzelünk, hogy most a munkás-paraszt kormány a
maga reakciós kölkét fogja taníttatni? Garantálta, hogy
belőlem nem lesz semmi, menjek el kapálni. Ez borzasztó,
leírhatatlan érzés volt, sosem felejtem el. Ma már csak mosolygok rajta!
Másnap elmentünk a plébános úrhoz, aki nagyon kedves ajánlólevelet adott a budapesti piarista gimnáziumba,
ahol az igazgató személyes ismerőse volt. Sajnos csak a következő évre tudtak volna felvenni, mert minden hely betelt. Anyámnak eszébe jutott, hogy apai nagyapám evangélikus volt, ezért próbálkozzunk a Fasori Evangélikus Gimnáziumban. Ott az igazgató kedvesen fogadott és közölte,
hogy segítségünkre tud lenni, mert délelőtt egy elsős viszszalépett, utolsó pillanatban jöttünk. Felvettek. Azonnal
beiratkoztam és másnap már a tanításon részt vettem. Alig
akartuk elhinni, azóta is szlogen nálunk, hogy "engem csak
a Fasorba vettek fel". Sajnos a gimnáziumot egy év után
államosították és a budapesti Eötvös Gimnáziumba tettek
át, ahol 1955-ben leérettségiztem.
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Tovább szerettem volna tanulni, de az osztályfőnököm
ebben a tekintetben nem sok jóval bíztatott mondván: te
egyéb származásúnak vagy nyilvántartva, számíthatsz arra,
hogy nehéz lesz továbbtanulnod. Igaza volt, 5 éven keresztül, minden évben jelentkeztem állatorvosnak, négyszer azt
a választ kaptam, hogy "megfelelt, de férőhely hiányában
felvételt nem nyert". Miután nem vettek fel az Állatorvosi
Főiskolára, először segédmunkás, majd betanított munkás,
majd mosógép végellenőr voltam. Végül, mint autóvillamossági szakmunkást vettek fel. Közrejátszott ebben dr.
Haraszti Jánosné, Marika tanácsa, aki minden felvételimen
ott volt. A harmadik esetben utánam jött és félrevonulva
közölte velem, hogy nem a tudásommal van baj, hanem a
káderlapom rossz, így nincs remény a bejutásra. Azt javasolta, tanuljak valami szakmát és aztán szakmunkásként
jöjjek vissza. Még az évben jelentkeztem az érettségizettek
számára fenntartott autóvillamossági műszerész szakmára.
Ez két éves stúdium volt, de sikerült másfél év alatt elvégeznem. Ezután visszamentem a régi munkahelyemre dolgozni. Ötödszörre komoly hátszéllel indultam neki a felvételinek, a vezérigazgató, a párt- és a KISZ-bizottság támogatása volt mögöttem. A felvételin B. Kovács András
adjunktus felállt és kezet fogott velem. Ilyen élményem
még itt nem volt. Jó jelnek tekintettem. Alig ültem le, máris
mondta, hogy nagyon örül, hogy a munkásosztály tagjai
közül is van, aki az állatorvosi hivatást választja. Ez után 10
percig arról érdeklődött, hogy mit csinálok az üzemben,
milyen a párt és a KISZ szervezet a gyárban és melyiknek
vagyok a tagja. Határozottan rávágtam, hogy a KISZ szervezet elnökségi tagja vagyok. Majd két-három harmatgyenge kérdést kaptam és távozhattam.
1959 szeptemberében kitörő örömmel kezdtem el az
állatorvos tudomány megismerését. Igaz, hogy megszenvedtem érte, de örülök, mert a mai napig is azt vallom, hogy
amiért az ember megküzd, megszenved, annak értékét érzi
és jobban megbecsüli.
Az évfolyam első gyűlésén egyhangúan megválasztottak az évfolyam szakszervezeti titkárának, mely tisztséget 5 éven keresztül becsülettel elláttam. Nagyon élveztem a főiskolai életet, az évfolyam hangulatát, sokat tanultam. Ezen kívül több pozitív hullám is elért. Német nyelvből jelesre vizsgáztam.
Diplomaosztás után 1964-ben az Enyingi Állami Gazdaságot választottam gyakorlatom idejére. Fél év után a

Címlapsztori
középbogárdi üzemegységbe kerültem, ahol hamarosan
véglegesítettek. 300 tehén és 200 üsző állománynak lettem
önálló állatorvosa, majd három hónap múlva az állattenyésztést is rám bízták. Ez rengeteg munkával járt, kora
reggeltől a fejés megkezdése előtt már ott voltam, majd az
aktuális betegellátás után hagytam csak el a telepet.
Amikor hazajöttem szüleimhez látogatóba Monorra,
meghallottam, hogy egyik szomszédos településen hamarosan nyugdíjba megy az egyik kolléga. Utána jártam, hogyan is kerülhetnék a helyére. Egy héten belül megkaptam
az osztályvezető levelét, hogy kinevez Nyáregyházára körzeti állatorvosnak és 10 napon belül el is kell foglalnom a
helyemet. 1966. augusztus 20-án - már, mint az új körzeti
állatorvos - együtt ünnepeltem Nyáregyháza lakosságával, s
több mint 50 évig megszakítás nélkül szolgálhattam a monori járásban.
Első ténykedésem a terület TBC-mentesítése volt. Két
éves nehéz munka után Nyáregyháza lett a járás első TBCmentes települése. Ez most szépen hangzik, de dupla munkát jelentett az újonnan behozott szarvasmarhák ellenőrzése és vizsgálata tekintetében.
Ezután jöttek az igazi problémák: sertéspestis és száj- és
körömfájás járványok. Ezek elfojtása, levezényelése és utána a fertőtlenítés, pénzügyi elszámolás sok nehézséggel
járt. Ilyenkor - ha területeden nem volt járványhelyzet szinte pillanatokon belül az ország bármely részére kirendelhettek. Például éjjel kettőkor zörgettek az ablakon, hogy
reggel nyolckor jelentkezzek Nagyatádon, a tanácsházán a
járvány elfojtásában segédkezni. Fogalmam sem volt hirtelen, hogy merre van ez a település, lényeg az volt, hogy
azonnal indulj. Míg készültem, nejem a térképen kijelölte a
több száz kilométerre fekvő településhez vezető utat.
Közel 20 év nyáregyházi tartózkodás után Monorra
kerültem. Szinte 72 óra alatt fájó szívvel elhagytuk Nyáregyházát. Monoron kedvesen fogadtak, nejem állást kapott, én pedig megkezdtem a munkát.
A régi és új ismerősök hamar belevittek a város közéletébe, több társadalmi szervezet tagja, elnöke lettem. Az
1990-es helyhatósági-választáskor városatya lettem és a
szociális és eü. bizottság elnökének választottak. 1994-ben,
mikor nem a testületek, hanem a lakosság közvetlenül választotta a polgármestert, én, mint független jelölt nyertem.
Feleségem Somszegi Mária mat-fiz-kémia szakos
tanárnő, akivel nem régen ünnepeltük 50 éves házassági
évfordulónkat. Nejemnek hálás vagyok, hogy mindvégig mellettem állt és maximálisan segített minden
családi és szakmai megmozdulásban. A család összetartó erejét is neki köszönhetem. Két gyermekünk
született. Lilian biológia-technika szakos tanárnő, majd
a Pázmány Péter Egyetemen jogot végzett, munkajogászként dolgozik. Viktor újságíró, jelenleg az MTVA
főmunkatársa. Kettő lányunokánknak - Zoé és Lea boldog nagyszülei vagyunk.

A négy éves polgármesterségem legnagyobb sikere volt
a Monor Telefon Társaság telefon és kábeltévé szolgáltatásának beindítása. Ez idő alatt ünnepelte a monori József
Attila Gimnázium megalapításának 40. évfordulóját és a
gimnázium igazgatója felkért, hogy ebből az alkalomból
tartsak egy laudációt. Sajnálattal közöltem, hogy engem
ebből a gimnáziumból az első hét után kirúgtak, ne várja,
hogy itt és most én tartsak köszöntőt.
1998-ban befejeztem polgármesteri tevékenységemet
és visszamentem a praxisba. Mivel még most is megkeresnek, dolgozgatok, főleg az ebek veszettség elleni védőoltását és a kevés sertés ivartalanítását végzem.
2000-ben megválasztottak a Nyugdíjasok Pest Megyei
Szövetségének elnökévé, amit 10 évig szívesen végeztem.
Ez újszerű feladat volt részemre. A megyében mintegy 2530 nyugdíjas klub, 2500 nyugdíjas tartozott hozzám. Akkor
még lehetőség volt különböző pályázatok révén a szépkorúak számára programokat szervezni. A szlogenom az volt
mindvégig, hogy az "élet csodálatos érték idős korban is,
csak tőlünk függ, hogy mennyit veszünk belőle észre.
Mozdulj ki, ne ülj otthon, mert a magány rossz tanácsadó".
A kirándulások hangulata, annak élménye óriási jelentőségű volt a szépkorúak számára, mert olyan helyekre is
eljutottak, melyet egyedül nem tudtak volna elérni.
Hobbim a néptánc, 1970-ben a Népművelési Intézetben megszereztem a néptán-oktatói képesítést. Ettől kezdve hivatalosan tanítottam Nyáregyházán gyerekeket, majd
Monoron középkorúakat és több szalagavatóra gimnazistákat. Közben Monoron 13 alkalommal megrendeztem
az Országos Nyugdíjas Tánctalálkozót. 1999-ben felkérésre megalakítottam Monoron az első nyugdíjas tánccsoportot Őszirózsák néven, melyet 13 évig vezettem. A csoporttal több, mint 300 fellépésünk volt az ország különböző részein és gyógyszerként hatott rám a táncosok
örömtől ragyogó szeme a kapott tapsok után.
Úgy érzem, rám is vonatkozik, hogy boldog az, kit idős
korában a múlt emléke éltet.
dr. Dudás Jenő
aranydiplomás állatorvos

Indul a menet a monori táncfesztiválon - 2010
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Képregénybe álmodott versekkel
a tüdőgyulladás ellen
Kölcsey Ferenc - Lakatos István: Huszt
A NYOSZ és a Deepinsight kommunikációs ügynökség kreatív kampánya tavaly novemberben, a tüdőgyulladás világnapján indult, és milliókhoz juttatta el az üzenetet: a pneumococcus okozta tüdőgyulladás
védőoltással megelőzhető. Sorozatunkban egyenként mutatjuk be a kampányhoz készült alkotásokat.

A kampányban 5 olyan híres magyar költő - Csokonai
Vitéz Mihály, Berzsenyi Dániel, Kölcsey Ferenc, Arany
János, és Ady Endre - verseit dolgoztuk fel képregény
formájában, akik tüdőgyulladás következtében hunytak el.
Előző számunkban Berzsenyi Dániel Az első szerelem című versének feldolgozását mutattuk be, most pedig a Berzsenyinél 14 évvel fiatalabb, ám őt csak 2 évvel túlélő Kölcsey Ferenc hihetetlen erejű látomásos epigrammájából, a
Huszt című versből készült képregény kerül sorra.
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A rovat támogatója: Pfizer Kft.

A Huszt 1831-ben íródott, ám mondhatjuk, hogy
Kölcsey 6 évvel korábban már majdnem megírta a verset. A
költő ugyanis 1825 májusában felkereste a Rákóczi-szabadságharc egyik központját, Huszt várát, majd a friss élmény
hatására megírta Régi várban című epigrammáját. A kezdő
sorok akkor is ismerősek lehetnek, ha még soha nem olvastuk a verset:
Bús düledékeiden, ó Husztnak vára megállék,
Csend vala, felleg alól szállt fel az éjjeli hold.

Aktuális

Szél kele most, szakadott a fal, s a visszanyögő hang
A szirt erdeje közt zúg vala lábam alatt.
S hév kebelem dobogott, s e könny, mely forra
szememben,
Titkosan omladozó szent Haza, néked ömölt.
6 év múlva szatmárcsekei birtokán a költő újragondolta
epigrammáját, így született egy jó versből egy zseniális költemény, melynek utolsó két sora a nemzeti munka moráljának tömör megfogalmazásaként a reformkor jelszava
lett.
A versből készült képregényre, mely Lakatos István
keze munkáját dicséri, szintén nem túlzás a zseniális jelzőt
használni. Egyedi képi világa teljesen új megvilágításba helyezi a szuggesztív, önmagában is meglehetősen erős vizualitást felmutató költeményt.

HUSZT
Bús düledékeiden, Husztnak romvára megállék;
Csend vala, felleg alól szállt fel az éjjeli hold.
Szél kele most, mint sír szele kél; s a csarnok elontott
Oszlopi közt lebegő rémalak inte felém.
És mond: Honfi, mit ér epedő kebel e romok ormán?
Régi kor árnya felé visszamerengni mit ér?
Messze jövendővel komolyan vess öszve jelenkort;
Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derűl!
Sorozatunk következő részében Kölcsey Ferenc Himnusz című versének képregény adaptációját mutatjuk be.
Vér Balázs
Kreatívigazgató - Deepinstight

Ismét sétálunk az egészségünkért!
A Nyugdíjasok Országos Szövetsége - a Nyugdíjasok Budapesti Szövetségével közösen - 2015 októberében meghirdette a "Séta az egészséges tüdőért!" programot. A 2015-ös fogadtatáson felbuzdulva a Nyugdíjasok Országos
Szövetsége 2017-ben is meghirdeti a "Séta az egészséges tüdőért!" programot, melyet a Világnaphoz kötődően, idén is
november 12-én rendez meg. Az országos szövetség várja azon szervezetek jelentkezését, amelyek szívesen vállalkoznak néhány km-es séta megszervezésére, közösen hitet téve a tüdőbetegségek elleni védekezés mellett, hangsúlyozva, hogy mi magunk is tehetünk az egészségünk megóvása érdekében. A sétán résztvevőket megajándékozzuk
egy kis meleg teával, almával. Kérjük a szervezeteket, hogy a részvételi szándékukat november 1-ig jelezzék a
nyosz@enternet.hu email címen, vagy a 06/1/210-0326-os telefonszámon, és részletesen tájékoztatjuk a teljes
programról. Szívesen adunk helyt újságunkban a Világnaphoz kapcsolódó helyi kezdeményezésekről.
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Sorsközösségben
Nyugdíjasok országos életminőség vizsgálata 2016 - 2017
Dr. Köteles Lajos - Dr. Rozsnyai Katalin
(Az írás eredetileg a Csillebérci Randevú - Érdekvédelmi Konferencia bevezető előadása)
Az életminőség vizsgálata napjaink egyik legfontosabb
kutatási témája. Ennek fő oka, hogy az egyéni anyagi jólét
folytonos növelésére épült jóléti társadalmak fejlődési tartalékai kifogyóban vannak. Az új társadalmi célkitűzés amelyet Johnson elnök fogalmazott meg már 1964-ben - az
emberek életminőségének átfogó fejlesztése lett, amely
napjainkra egyre szélesebb körben válik elfogadottá (Kopp
M. 2008).
Az életminőséget meghatározó tényezőket többféle tudomány (elsősorban a szociológia, pszichológia és az
egészségtudományok) vizsgálja. Felismeréseik közös eredménye annak bizonyítása, hogy az életkörülmények nem
közvetlenül, hanem az emberek szubjektumán és tapasztalatain keresztül hatnak az élettel való elégedettségre és
boldogságra.
Idősek esetében az életminőség vizsgálata során célszerű felmérni a testi-lelki egészségállapotot, a szociális
helyzetet és a megélhetés objektív feltételrendszerét, például az anyagi, a lakhatási körülményeket, a biztonságos
életfeltételeket és az azokban kiemelten fontos egészségügyi-szociális ellátó rendszer helyi viszonyait.
A szerzők által végzett korábbi kutatások legfontosabb
felismerése az volt, hogy a jövőtlenné, felelősség nélkülivé
lett politika egy olyan önsorsrontó, önmagát felemésztő
rendszert hozott létre, amely 2-3 évtized alatt a magyar
társadalom szövedékét is szétszaggatja. (Rozsnyai K. 2012,
Köteles L. - Rozsnyai K. 2016).
Nyugdíjasok országos életminőség vizsgálata
Célok és kérdések
Célunk a hazánkban élő nyugdíjasok életminőségének
megismerése volt. Kíváncsiak voltunk arra, hogy a különböző típusú településeken élők életminősége milyen sajátosságokat mutat és azokat milyen tényezők befolyásolják?
A 2016 - 2017-ben végzett vizsgálatunk eredményei
alapján az idősek életkilátásait javító intézkedéseket fogunk
ösztönözni.
Az életminőség
Vizsgálatunk centrumában az életminőség feltérképezése állt. Ez a fogalom összetett, sokféleképpen értelmezhető, szubjektív és mindig tartalmaz valamilyen viszonyítást. Kopp Mária definíciója szerint "a személy hogyan értékeli és menynyire elégedett jelenlegi funkcióival (tevékenységeivel és életvezetésével), ahhoz viszonyítva, hogy
mit tart lehetségesnek és ideálisnak." (Kopp M. - Pikó B.
2006.)
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Nyugdíjasok esetében az életminőséget jelentősen befolyásolja az, hogy hogyan zajlik az idősödésük és azt miként élik át, hogyan dolgozzák fel.
Kérdőíves vizsgálatunk során mi az itt bemutatott tényezők közül elsősorban az egyéni összetevőket vizsgáltuk.
A vizsgálat módszere és mintája
Kutatásunk során multidiszciplináris módszertant alkalmaztunk. Az általunk összeállított kérdőívekkel, önkéntesek bevonásával kérdőíves felmérést végeztünk. A statisztikai feldolgozást Kántor Sándor készítette.
A vizsgálati mintánk nem volt reprezentatív, mégis figyelemre méltó, hiszen az ország különböző térségeiben
élő 5482 nyugdíjas kérdőíveit elemeztük. A vizsgálati személlyé válás feltétele a betöltött 60 év, a nyugdíjas státusz és
a megfelelő településtípusban való lakhely volt.
A település típusok szerinti megoszlás egyenletes volt:
Budapesten élők (19%), megyeszékhelyek lakói (26%), városokban élők (28%) és falvak nyugdíjasai (27%) alkották.
A minta életkori megoszlása egyenletes volt, több mint
felét (54%-kát) a 65 és a 74 év közötti korcsoporthoz
tartozók képezték és szép számban voltak a 80 évesek vagy
annál idősebbek is (10%). A nők aránya túl-reprezentált lett
(76%), ami a további eredményeket is befolyásolta.
A vizsgálati minta rövid bemutatása is jelzi, hogy az
eredményeink a magyar nyugdíjas valóságnak az egyik pozitívabb szeletét mutatják be.
(A vizsgálati eredmények részletezésére későbbi írásunkban térünk ki.)
Társadalompolitikai következtetések
Az ország egészére, több ezer nyugdíjasra kiterjedő
kutatás hatalmas anyagából az írásunk most a közvetlen
problémák és az első körben kiemelt eredmények bemutatása helyett az azokon túl mutató legfontosabb társadalompolitikai következtetésekre koncentrál. Ezek az alábbiak:
1. A valamennyi ember életét előbb-utóbb személyesen
is érintő legfontosabb aktuális probléma az egészségügyi
ellátás rohamosan romló állapota.
A mindent átható siker propagandát cáfoló, leghitelesebb tények egyike, hogy míg korábban az egészségügy
még a negyedik-ötödik volt a probléma rangsorban, 2016ban már az első helyre került (Eurobarométer). A hatékonyság hiánya miatt a látványos infrastrukturális befekte-

Kutatás
tések sem jelentenek hosszú távú megoldást - az ellehetetlenülő egészségügyből már 3000 orvos és 16.000 ápoló
hiányzik. 75 év feletti betegként már csak abban bízhatunk,
ahogy Balogh miniszter úr mondta: "az imádság segít a bajokon".
2. A szociális támogatási rendszer alapvetően politikafüggő. A
mostani kormányzat egyre kevesebbet kíván rá költeni, miközben a
rászorulók tábora nem csökken, és az idősek számának gyarapodása
miatt az ellátási igények is átalakulnak. Az ellátások leépülése
elsősorban a szegények és az elmaradott térségekben élők
számára okoz egyre súlyosabb gondokat.
Az egészségügyi és a szociális szakma lényegében kialakította a változtatásokra vonatkozó konkrét elképzeléseket.
A Nyugdíjas Parlament is összefoglalta és a Köztársasági
Elnök Úrhoz támogatásra megküldte azokat a konkrét
javaslatokat, amelyek gyógyírt jelentenének a jelenlegi
gondjaink egy részére. Közös bennük, hogy az állam által
garantált azonos ellátási szintet követelnek minden rászorulónak minden településen, és az egyének valóságos
helyzetének változásaihoz igazodó, rugalmasan alakuló,
integrált szolgáltatásokat tartanak szükségesnek.
3. Az életminőség tényezők egyik legfontosabbika a
nyugdíjak nagysága, pontosabban a kicsisége. Hangsúlyozzuk - a nyugdíjrendszer problémái nem a jelenlegi nyugdíjrendszeren
belül keletkeztek. A felosztó-kirovó nyugdíjrendszer forrásai
még hosszú ideig elegendőek lennének a működés fedezeteként. A baj az, hogy azokat más célokra is felhasználják,
mert Magyarország súlyosan beteg! Nemcsak az a baj, hogy
a gazdaság a hatalmas befektetések és uniós támogatások
ellenére sem teljesít jobban és nem képes a gazdasági felzárkózásra, hanem ezzel is összefüggésben elsősorban az,
hogy félbe maradt az állami és a társadalmi rendszer demokratizálása és modernizációja, elfecsérlődnek a felzárkózás anyagi és erkölcsi forrásai.
4. A kialakult helyzet nem csupán a jelenlegi kormányzat hozzá nem értéséből vagy a szegényekkel szembeni
ellenséges érzületből fakad. Az általánossá tett nyugdíjrendszer és ingyenes egészségügyi ellátás annak az államszocialista rendszernek a szülöttei (koraszülöttei), amely
évtizedekkel ezelőtt eltűnt. Ezzel megszűnt az a gazdaságitársadalmi és politikai alap, amelyre ezek a rendszerek
épültek. A mai új-kapitalista gazdasági-hatalmi berendezkedésnek mások a prioritásai. A hagyományos termelő
munka visszaszorult - a nagymértékű, tartós, és az elkerülhetetlen modernizáció következtében újra és újra kirobbanó foglalkoztatási feszültségek miatt ez a rendszer hosszú
távon nem képes megteremteni mindenki számára a biztonságot
nyújtó anyagi alapokat. Csak átmeneti állapot lehet az a mostani helyzet, amely a kapitalista viszonyok között "szocialista" jellegű elosztási-juttatási rendszert próbál fenntartani
- inkább kevesebb, mint több sikerrel.
5. A gondokat növeli, hogy a jelenlegi társadalmi-politikai
berendezkedés nem a nemzet minden tagjának az érdekeit képviseli!
2010 óta a magyar politika a múlt felé fordult, elsősorban a
gazdagok érdekeit szolgálja. A valódi értékrendet a legvilágosabban egy ország költségvetésének elosztása tükrözi,

azaz mire mennyi pénzt szánnak. Orbán Viktor: "A modern világban nem a pénz a legfontosabb, azt majdcsak
csinálunk valahogy" - azaz a választott értékek mentén
alakul ki a társadalompolitika is, egy ország költségvetése "morális dokumentum".
Mindezek következményeként "természetesen" folyamatosan csökken a jóléti kiadások GDP-hez viszonyított
aránya: 2009-ben még 17,7 % volt, 2017-re ez 14 %-ra
csökkent (Korózs Lajos 2017). Ez a helyzet az életminőség
minden területére kihat - ezek összhatásának következménye a sokak számára egyre inkább élhetetlenné váló
Magyarország.
6. Abban az elkerülhetetlen változásokkal számolók valamennyien egyetértenek, hogy új értékek szerint kell újraszervezni a magyar társadalmat.
Az átalakítás első lépése: a bizalom visszaállítása az állam iránt, azaz helyre kell állítani a nyugdíjrendszer és a szociális
ellátás alkotmányos garanciáit. A nyugdíj ugyanis nem az állam
tulajdona - az állam csak kezelője a befizetéseknek (Szabó
Máté ombudsman).
7. A változtatások alapelveit már sokan megfogalmazták (Bokros Lajos, Holtzer Péter, Kincses Gyula, S. Molnár
Edit és mások). Az elképzelések közös lényege, hogy minden szolgáltatás igénybe vételének a feltétele az egyéntől
elvárható öngondoskodás, részvétele a költségek fedezésében. Ennek alapja az esélyek (és nem a feltétel nélküli juttatások) egyenlőségének megteremtése - azaz megfelelő
munkahely, tanulási lehetőség, társadalmi környezet - a
társadalom mélystruktúráit kell átalakítani!
Végig kellene gondolni, hogy az egyén soha nem elegendő gyarapítása helyett a mindenkinek esélyeket nyújtó életminőség színvonalának általános javítása lehetne-e a társadalmi-gazdasági fejlődés új
célkitűzése. Mi azokkal értünk egyet, akik ezt lehetségesnek tartják.
8. Egyre nagyobb gond, hogy szétszakadóban van a
generációk szerves láncolata, ezért a külön érdekeik szembeállíthatóak. A mi véleményünk szerint a jelenlegi berendezkedés legnagyobb kárvallottai hosszú távon a mai fiatalok! Míg
tőlünk a múltunkat, tőlük a jövőt rabolták el, ezért célunk nem csupán az idős generáció érdekképviselete, hanem az egymást követő
generációk érdekközösségének kialakítása is. Ezért kezdeményezzük, hogy hozzunk létre egy olyan intergenerációs
szakmai fórumot (nevezzük például "Életlánc"-nak), amely
megfogalmazza a különféle generációk közös érdekeit,
megállapodik az időspolitikai és társadalmi paradigmaváltás elveiben, céljaiban, feltételeiben, és nyomon követi
azok megvalósítását.
9. Az átalakítás első, akár mintaként is szolgáló lépése
lehetne a nyugdíjrendszer biztonságának megteremtése. A cél
az, hogy letérjünk a múlt és a jelen fenntarthatatlanná váló,
zsákutcába vezető kényszerpályájáról és a 21. század viszonyainak megfelelő nyugdíjrendszer jöjjön létre.
Elvi kiinduló pontunk, hogy amelyik európai ország nem tudja
biztosítani polgárai megélhetési minimumát, annak politikai vezetői
alkalmatlanok és méltatlanok a hatalomra és az ország vezetésére.
Dr. Köteles Lajos, Dr. Rozsnyai Katalin
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Ez volt az utolsó Csillebérci Randevúnk!
Augusztus 31. és szeptember 2. között Csillebércen összesen mintegy 1200 nyugdíjas társunk jelenlétében köszöntünk el Csillebérctől, és valósítottuk meg a 6. Csillebérci Randevút. Ahogy szokás volt, első
nap konferencia keretében hallgattuk meg 9 pártelnök, ill. 11 párt időspolitikai elképzelését. Majd másnap
majd' 35 fellépő dalkör bemutatóiban volt részünk, végül a harmadik nap játékos sportprogramok, valamint
szenior táncfesztivál adták a keretét az együttlétnek.
Összefoglalónk részben a hazai sajtó visszhangja révén mutatja be a történteket, az elhangzottakat, másrészt a szervezők és jelenlévő fotósok által elevenítjük fel az eseményeket.
"Mit kapnak a nyugdíjasok, ha nyer az ellenzék?
MINDENT
Totális összellenzéki konferencia volt Csillebércen: a
Nyugdíjasok Országos Szövetsége meghívta minden értelmezhető párt elnökét, hogy megkérdezze: ki, mit ígér a
nyugdíjasoknak? Volt minden: minimálnyugdíj, senior
egyetem, 13. havi nyugdíj, és nagy szembe nézések. Csak
Fidesz nem volt. Vona meg Moldova Györgyöt idézett, és
tapssal fogadták ott, ahová legutóbb meg sem hívták.
A csillebérci úttörőtáborban csütörtökön egész nap,
gyors egymásutánban szólaltak fel az ellenzéki pártelnökök
egy megtelt étteremben, hogy elmondják a jelenlévő nyugdíjasoknak, hogy mit csinálnának kormányzati pozícióban
a nyugdíjasokat érintő kérdésekben. A szervezők már az
elején elmondták, hogy nem azért nem szerepel az előre
kiosztott menetrendben a Fidesz, mert nem hívták meg,
hanem mert nem jött el. A Fidesz azt írta nekik, Kubatov
Gábor ugyan szeretett volna elmenni, de sajnos nem ért rá.
Gyurcsány Ferenc pedig végre újra elemében érezhette
magát, amikor szerencsétlen Molnár Gyulát, az MSZP elnökét sikerült egy honthyhannás belépővel megtiporni:
hangosan, nevetgélve, mindenkivel kokettálva, papírok aláírásával magára vonva az összes fotós, kamerás figyelmét,
miközben Molnár beszélt. Bokros pedig elmondatta meghallgatva az ígéretek sorozatát, hogy ezeket vagy adóemeléssel, vagy más fontos helyről elvett pénzből lehet
csak finanszírozni.
Persze a fő attrakció, legalábbis a várakozásokból úgy
tűnt, Gyurcsány és Molnár mellett Vona lesz, akinek egy
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Facebook-bejegyzése miatt/óta naponta új felületeken tolja a Fidesz és a kormánypropaganda, hogy kérjen bocsánatot a nyugdíjasoktól. Épp megy egy telefonos kampány,
de nyilván lesz óriásplakát, sőt, Németh Szilárd állítólag az
alkarjára tetováltatja, hogy Vona kérjen bocsánatot! Persze,
ha működik a dolog, hát érthető, hogy nyomja a Fidesz, ők
tudják, milyen ez: túl vannak egy Kövér László-féle köteles
beszéden. A szervező éppen ezt emlegette fel, mielőtt
Vonát hívta színpadra, de menjünk sorban.
Az Együtt nevében nem Juhász Péter szólalt fel, hanem
Spät Judit, aki családi okokra hivatkozva mentette ki a pártelnököt, hozzá is téve gyorsan, hogy Juhásznak négy gyermeke van, szóval ő a maga részéről hozzájárult a jövő nyugdíjrendszerének fenntartásához. És mit csinálna az Együtt:
nyugdíjplafont határozna meg, differenciáltan emelne, és
azonnal megemelné a nyugdíjminimumot. Spät szerint
szomorú, hogy a nyugdíjrendszer vitája leegyszerűsödött a
13. havi nyugdíj kérdésére.
Jó is hogy mondta, hiszen utána Molnár Gyula, az
MSZP elnöke beszélt, aki be is jelentette: visszaadják a 13.
havi nyugdíjat, ha kormányra kerülnek.
De itt még nem volt vége az MSZP-s ígéreteknek: Megduplázzák a nyugdíjminimumot. Nagy ütemben megemelik a 100 ezer forint alatti nyugdíjakat. Bevezetik a nyugdíjplafont. A szociális otthonok számát megduplázzák. Bevezetik az idősügyi ombudsman intézményét. 62 év fölött
rugalmassá tennék a nyugdíjba vonulást. Az idősek elleni
bűncselekményeket komolyabban szankcionálnák.
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És mindeközben bevonult Feri, aki imádta, hogy rá
figyel mindenki Molnár helyett. Majd miután megvolt a
produkciója, minden fotós elkészítette a képet, Molnár a
végére is ért mondandójának.
Gyurcsány rögtön az elején lehűtötte a várakozó kedélyeket: "Ha az ember pár évig kormányoz, akkor ellenzékben a visszafogottság és mértékletesség erényét megtanulja
gyakorolni". Majd hozzátette, hogy ugyan nem szeretne
nyílt vitát kirobbantani a szocialista párttal, de ő nagyon
óvatos lenne a 13. havi nyugdíj ígéretével, mert az a költségvetésből kieső évi 250 milliárd forint iszonyatos teher
lenne. Nem tartja megalapozottnak, ő inkább az alacsony
nyugdíjak felhúzása felé indulna. Az alapnyugdíjjal azért
szeretné, ha elérnék az 50 ezer forintot fokozatosan.
Karácsony Gergely is belevágott az ígéretekbe: 60 ezer
forintos alapjövedelmet, 90 ezer forintos alapnyugdíjat
vezetnének be, amivel újra kellene gondolni a teljes nyugdíjrendszert és szociális hálót. Differenciált emelés mellett
állt ki a Párbeszéd elnöke - és miniszterelnök-jelöltje -, és
nyugdíjplafont is bevezetne. De Szél Bernadett, az LMP
társelnöke is 50 ezer forintra emelt minimálnyugdíjról beszélt többek között.
Majd jött Bokros Lajos, aki szépen visszahúzott mindenkit a földre, sőt, egy felszólaló hölgyet kifejezetten elkeserített. Mert Bokros leszögezte, hogy a nyugdíj nem jár
mindenkinek alanyi jogon, a magasabb nyugdíj pedig a jó
gazdaságpolitika következménye lehet, de nem előzheti
meg azt, a korábban hallott ígéretek pedig csak úgy kivitelezhetők, ha elveszik ezt a pénzt az oktatásból, vagy
egészségügyből, vagy pedig adót emelnek. Ezekről azonban szerinte nem beszéltek a korábban felszólalók. És itt
egy jelenlévő idős úr ledobta az atombombát: "Gondolom,
másokban is fölmerült a kérdés, de még akkor is, hogyha
népszerűtlen ez a gondolat, de vissza lehetne-e térni a
Világbank hitelezéséhez?"
Nem tudom, felmerült-e ez bárkiben, de Bokros elmagyarázta, hogy ha hitelből kifizetjük például a magasabb
nyugdjakat, és közben arra várunk, hogy szárba szökkenjen
a gazdaság, akkor az a gazdaság nem fog szárba szökkenni.
Amitől szárba szökken, az a logikus, stabil, kiszámítható,
vállakozóbarát, beruházásösztönző gazdaságpolitika.
Fekete-Győr András a Momentum elnöke hamar elfeledtette Bokros Lajos szomorítását: Senior egyetemet hoznának létre a tanulni vágyó nyugdíjasoknak, a szupermarketek házhozszállítását államilag támogatnák, 50 ezerre
emelnék a nyugdíjminimumot, iránytaxit működtetnének
idős, mozgásában korlátozott embereknek. Fekete-Győr a
cselekvés köreit hangsúlyozta, szerinte az egy remek dolog
arra, hogy a nyugdíjas generáció közelebb kerüljön a fia-

talabb generációkhoz, és fordítva. Aztán, ahogy Molnár
beszéde alatt Gyurcsány, itt Fekete-Győr beszéde alatt
Vona érkezett meg, magára vonva ezzel a sajtó figyelmét.
A Momentum elnökének felszólalása után a műsorvezető egy kis bevezetővel konferálta fel Vonát. Felemlegette Kövér László köteles beszédét. Szerinte Kövér
félig-meddig meggondolatlan szavai ki lettek forgatva, felhúztak rá egy kampányt, és ez eredményt hozott. "Zajlik
egy beszédet kiforgató, de még kevésbé igaz módon beszédet kiforgató kampány az országban" - mondta, ezért
azt kérte, hogy ezt tegyék most félre, ne áldozzanak rá időt,
energiát, ne minősítsék Vona nyugdíjasokat érintő szavait,
Facebook-bejegyzését, inkább a párt ígéreteit hallgassák
meg.
Vona meglepően nagy tapsot kapott abban a közegben,
ahol főleg balos résztvevők voltak, hátul Moldova György
könyveit árulták, sőt, maga Moldova György ült a harmadik
sorban. Mellesleg Vona a felszólalásában még idézett is egy
mondatot Moldova egyik interjújából.
Vona is elmondta, miket tudnak ígérni: idősügyi tanács
felállítása vagy visszaállítása, gyógyszertámogatás növelése, alacsony nyugdíjakat jobban emelné, a korkedvezményes nyugdíjat visszahozná. De persze izgalmasabb volt,
hogy a felkonferálás ellenére felhozza-e valaki akár a Facebook-bejegyzését, akár bármit Vona és pártja múltjából,
ami miatt legutóbb, 2013-ban nem hívták meg ugyanerre az
eseményre. Aztán egy férfi végül megkérdezte, hogy tudnae adni Vona valami garanciát arra, hogy ez a valódi arca,
amit most mutat, vagy a korábbiak, mert azért emlékszik
erre-arra. Vona erre azt válaszolta, hogy nem lehet ilyenre
garanciát adni, a politika egy bizalmi kérdés. "Bízom abban,
hogy aki belenézett a szemembe, vagy meghallgatta a gondolataimat, az elhiszi, hogy amiről én itt beszéltem, azt nem
felolvastam és szabadultam tőle, amint csak lehet, hanem
tényleg így gondolom, és ezt szeretném" - mondta. Majd
később a következőt mondta:"Én nem akarom magamat
úgy feltüntetni, mintha én hibátlan lennék, vagy a párt
múltjában ne lennének olyan pontok vagy pillanatok, amit
én ne csinálnék a mai fejemmel másképp. Én magam is
részes voltam ennek a politikai közegnek, annak, ami ma
Magyarországon a politika, belekerültem ebbe, a magam
tapasztalatai, tudása, háttere alapján elhelyeztem magam
ebben a koordinátarendszerben, benne is voltam, és aztán
eljött egy pont az életemben, amikor úgy éreztem, ebből
elég. Ebből ki kell szállni. Hogy ez nem vezet sehová.
Inkább akkor kilépek ebből az egészből, és nem politizálok
tovább, mert így nincs értelme. Ezt jelenti most nekem a
jelenlegi helyzet"Bármit is jelentsen ez.
(Németh Tamás - Index)
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Kisteleki Őszirózsa Dalkör, Nyíregyháza

Rábca Dalkör, Abda

Már a kora reggeli órákban érkeztek a buszok a fellépőkkel és kísérőikkel, hogy szurkoljanak kedvenceiknek,
biztassák őket és a fellépők egy csodálatos napot szerezzenek a lelkes közönségnek. Népviseletbe és különböző
hagyományos öltözetben fellépő szépkorúak töltötték meg
a sportcsarnokot és környékét.
9 órakor a Himnusz közös éneklése után vette kezdetét
az ünnepélyes megnyitó. Némethné Jankovics Györgyi, a
Nyugdíjasok Országos Szövetségének elnöke köszöntötte
az egybegyűlteket. Elöljáróban szólt a rendezvénynek otthont adó Csillebérci Szabadidőközpont helyzetéről, mivel
utoljára rendezhettük itt a rendezvényünket, hiszen a tábor
átkerült a magyar állam tulajdonába. Nekünk ez a tábor az
ifjúságunkat idézte fel, itt voltunk úttörők. Ezután méltatta
a rendezvény népszerűségét, a nyugdíjas társadalom aktivitását, majd köszönetet mondott a fellépőknek és felkészítőiknek.
A rendezvény színvonalát tovább emelte, hogy az ország szinte minden térségéből érkeztek alaposan felkészült
résztvevők, összesen 35 színpadra állított produkciót láthatott a közönség. A minőségi produkciók láttán a 3 tagú
zsűri is nehéz helyzetbe került. A zsűri elnöke Somogyvári
Ákos, az Erkel Társaság elnöke volt, a zsűri további tagjai:
Ungár Istvánné és Ungár István, mindkettő Zeneakadémián végzett karvezető és tanár.
A szakmai értékelést követően az alábbi minősítést
kapták a résztvevők:
Kiemelt arany minősítés: Rábca Dalkör, Abda
Arany minősítés: Rezeda Népdalkör, Sajóbábony; Szir-

mai Széprózsák Népdalkör, Miskolc; Sajókeresztúri Dalkör, Sajókeresztúr; Csengeri Nugdíjas Szeretetegyesület
Népdalköre, Csenger; Nosztalgia Baráti Kör Dalköre, Mosonmagyaróvár; Nyárutó Nyugdíjas Klub Dalköre, Szólistái, Karancslapujtő; Fügödi Férfidalárda, Encs; PetricsDuó, Körösladány; Abdai Nyugdíjas Egyesület Dalárda
Népdalköre, Abda; Magyarvárosi Népdalkör, Gyula;
Orosz Sándor, Békéscsaba; Jobbágyi Dalkör, Jobbágyi;
Alvégesi Népdalkör, Nyíregyháza; Őszirózsa Nyugdíjasklub Népdalköre, Ballószög; Demjéni Vagányok Férfikórus, Demjén.
Ezüst minősítés: Márki Sándor Nemzetiségi Nyugdíjasklub Énekkara, Kétegyháza; Szivárvány Kórus, Szentgotthárd; Baranya Bokréta Népdalkör, Pécs; Pacsirta Dalkör,
Budapest; Harci Rozmaring Dalkör, Harc; Sávolyi Dalkör,
Sávoly; Nyárutó Nyugdíjas Klub Dalköre, Karancslapujtő;
Csillag Citera Együttes, Nagykanizsa; Kék Pántlika Dalkör,
Selyeb; Egervölgye Asszonykórus, Andornaktálya.
Bronz minősítés: Derűs Alkony Énekkar, Budapest;
Nyugdíjas Pedagógusok Barátságkórusa, Pécs; Hóvirág
Népdalkör, Szeged; Palóc Népdalkör, Kisterenye.
Különdíjban részesültek:
Battonyai Harangvirág Nyugdíjas Klub tánckara, Battonya; Kisteleki Őszirózsa Dalkör, Nyíregyháza.
A fellépők és a zsúfolásig telt nézőtér valamennyi tagja
örömmel vett részt a rendezvényen. Az eseménydús nap
végén valamennyi fellépő oklevéllel és egy alkalomhoz illő
vázával, valamint szép élményekkel gazdagodva győztesként térhetett haza.
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Nyugdíjas klubvezetők továbbképzése
Érdekvédelmi szövetségünk ez évben, augusztus 7-10ig, Hajdúnánáson második, egyébként összességében hetedik alkalommal szervezett továbbképzést a szövetséghez tartozó tagszervezetek vezetői számára. A Nemzeti
Együttműködési Alap pályázatán nyert pénz felhasználásával létrejött tanfolyam célja (melyen az anyagi lehetőségeknek megfelelően 25 fő, elsősorban az újonnan
megválasztott megyei elnökség, és nyugdíjas klubok
vezetői vettek részt) a feladatokra való felkészítés, az
időszerű ismeretek megszerzése, az elképzelések, jobbító
szándékú javaslatok megismerése volt. Meggyőződésünk,
hogy a feladatokra való szakmai felkészítés, valamint a jó
gyakorlatok átadása színvonalasabbá teszi a nyugdíjasokat
segítő, szolgáltató, tanácsadó, nyugdíjas klubok programjait indirekt módon segítő és fejlesztő munkánkat.
A tanfolyam előadói: Gőz Brigitta, a Szárnysegéd Civil
Szolgáltató Iroda vezetője; Juhász István, a Hajdúnánási
Gyógyfürdő és Aranyszalma Gyógycentrum vezetője; és
Teszárovics Miklós, a NYÉSZ elnöke voltak. Az előadások
témái pedig: "A megye nyugdíjas társadalmának helyzete, a
nyugdíjas érdekvédelem lehetőségei és korlátai, a NYÉSZ
tevékenysége"; "Jövőt felélő nyugdíjasok?!" Társadalmi vita a nyugdíjasokról és nyugdíjakról"; és "A nyugdíjas klubok működésének törvényi feltételei, adminisztrációs feladatai" voltak. A résztvevők részletes tájékoztatót kaptak a
Gyógycentrum működéséről/tevékenységéről, kedvezményes lehetőségeiről. A csapatépítő tréningekkel és fürdőlátogatásokkal tarkított, tapasztalatcsere jellegű tanfolya-

mot Varga Lajos zenész közreműködésével, tangóharmonikás, élőzenés, nagyon hangulatos búcsúest zárta.

10 éves az Őszirózsa Dalkör
A Zala Menyei Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szervezetének tagja, az Őszirózsa Dalkör augusztus 26-án tartotta
10-éves jubileumi ünnepségét. Az ünnepségen Bogatin
Sándor a Dalkör vezetője ismertette 10-év alatt mennyit
fejlődtek, röviden ismertette, milyen versenyeken vettek
részt, hány szereplésük, illetve meghívásul volt.
Majd Cseresnyés Péter államtitkár köszöntötte az ünnepség résztvevőit és a Dalkör tagjait, majd Eszteregnye
polgármestere mondott köszöntőt. A dalkör köszöntő műsorával folytatódott a rendezvény.
A műsoruk után Balogh István a Zala Megyei Idősügyi
Tanács alelnöke gratulált a szépen megrendezett ünnepséghez, további sok sikert kívánt és átnyújtotta a Megyei
Idősügyi Tanács elismerő "EMLÉKLAPJÁT".
Ezután a művészeti csoportok vezetői, és Kámánné
Szép Terézia a VOKE igazgatónője köszöntötte a dalkör

tagjait, átadták az ajándékaikat, majd folytatódott a műsor.
16 művészeti csoport köszöntötte a 10-éveseket. Vendéglátással és bállal ért véget a jó hangulatú rendezvény.
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Nyugdíjasok üdültetése Hajdúnánáson

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei és Miskolc Városi
Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szövetsége, rekreációs programjai sorában, augusztus 7-től, három éjszaka, négy napos
időtartammal, négy turnusban, mintegy százhetven nyugdíjas üdültetését szervezte meg Hajdúnánáson, a Bányász
Üdülőben. A nyugdíjas pénztárcához igazodó áron, bőséges ellátással megszervezett üdültetés nem csak a pihenésre, hanem bizonyos gyógyászati kezelések igénybevételére is lehetőséget biztosított. A résztvevőket az időjárás
is kegyeibe fogadta, a programok (fürdés, szafari buszos

városnézés, esti zenés összejövetelek, stb.) pedig kiváló
kikapcsolódásra/szórakozásra is lehetőséget biztosítottak.
Vendégeket is fogadtunk, hiszen a negyedik turnusban, érdekvédelmi szövetségünk szervezésében a Fehér megyéből, Székesfehérvárról érkezett lelkes nyugdíjas csoport
élvezhette a fürdőhely adottságait.
A résztvevők nagyon jó hangulatban eltöltött idejét mi
sem bizonyítja jobban, mint az, hogy szinte mindenki jövőre is igénybe szeretné venni érdekvédelmi szövetségünknek ezt a szolgáltatását.

Kérdésünk volna....
- A 2018.évi központi költségvetés
3 százalék nyugdíjemelést irányoz
elő. (2017.évi C törvény 57.§)
- Az öregségi nyugdíj legkisebb
összege havi 28.500,- Ft (minimál
nyugdíj), miközben legmagasabb
összeget kapó öregségi nyugdíja
havi 2.310.017,- Ft (ONYF)
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- A legkisebb összegű nyugdíjasnak
január 1-től havi 855,- Ft-tal, a legmagasabb összegű nyugdíjasnak
havi 69.300,- Fttal nő a nyugdíja.
- Nem lenne igazságosabb, ha az
év elejei nyugdíjemelés nem azonos százalékban történne minden
nyugdíjasnál?
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Kórustalálkozó Szentgotthárdon
"És akinek szép, a lelkében az ének, az hallja a mások énekét is szépnek!"
Szentgotthárdon került megrendezésre a Vas Megyei
Nyugdíjas Kórusok XV. Jubileumi Találkozója a Kodály
Emlékév jegyében.
2017. június 23-án a Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület Békefi Antal Népdalkörének meghívására, olyan kulturális csoportok, kórusok voltak Szentgotthárd vendégei,
akik ápolják és szívügyüknek érzik a magyar népzenét és
mindent megtesznek azért, hogy megőrizzék az utókor
számára országunk különböző tájegységeinek népdalkincseit.
Bauer Károly, a Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület elnöke a rendezvény házigazdájaként a Vas Megyei Nyugdíjas Kórusok XV. jubileumi rendezvényének megnyitóján
elmondta, hogy 15 évvel ezelőtt a vasvári Őszirózsa Népdalkör, a csepregi és az egyházashetyei dalosok voltak a
kezdeményezői annak, hogy a megyében működő nyugdíjas éneklő csoportok évente találkozzanak, a hagyományokat ápolva bemutathassák egymásnak, az érdeklődő
közönségnek legfrissebb műsoraikat, kellemes szórakozást
nyújtsanak a kórus-muzsika kedvelőinek és egymást megismerve még több tapasztalatot szerezzenek.
A csepregi első rendezvény óta évről-évre más-más település ad otthont a Vas Megyei Nyugdíjas Kórusok Találkozójának. A Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület Békefi
Antal Népdalköre immár második alkalommal szervezhette meg ezt a rangos eseményt.
A találkozó résztvevőit Huszár Gábor Szentgotthárd
város polgármestere, majd Dancs István a Vas Megyei

Nyugdíjas Szövetség elnöke is köszöntötte. Megtisztelte
jelenlétével a rendezvényt Kissné Köles Erika szlovén
nemzetiségi szószóló és több önkormányzati képviselő.
Károly Andrea a Pannon Kapu Kulturális Egyesület elnöke
ünnepi megemlékezést tartott a Kodály emlékév kapcsán,
majd közös Kodály dallal vette kezdetét a találkozó, melyen
18 csoport, közel 230 kórustag lépett a színpadra. A szereplők sorát a házigazda Békefi Antal Népdalkör zárta, akik
ezúttal a Boglya Népzenei Együttessel közösen adták elő
vidám hangulatú dalaikat. Sebestyénné Németh Eszter a
Takács Jenő Zeneiskola Igazgatója a rendezvény zárszavában elismerését fejezte ki a közreműködő kórusoknak.
Arra buzdított minden résztvevőt, hogy továbbra is ilyen
lelkesen folytassák munkájukat, örömmel vigyék magukkal
gyermekeiket, unokáikat a próbákra, fellépésekre, hogy ők
is megérezhessék a dalolás, muzsikálás örömét, hogy ez a
hagyomány folytatódhasson és még az elkövetkezendő 1525, sőt 50 év múlva is megrendezésre kerülhessen ez a találkozó.
A rendezvény szervezői emléklapot és külön erre a találkozóra készült ajándéktárgyat adtak át a kórusok vezetőinek, majd ünnepélyes keretek között átadásra került a
vándorzászló, mely alapján a következő évi kórustalálkozó
Bük városában kerül megrendezésre.
A közös vacsorával záruló kellemes hangulatú rendezvény Szentgotthárd város Önkormányzata támogatásával
valósulhatott meg.
Csörnyi Zoltánné titkár
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Felhívás NYOSZ kitüntetések
adományozására
Szokásunk szerint idén év végén központi ünnepség keretében - szeretnénk jutalmazni a NYOSZ és tagszervezetei legjobb aktivistáit, közösségeit. Ezért kérjük a tisztelt elnököket, elnökségeket, hogy tegyenek
javaslatot a decemberre tervezett évzáró ünnepségünk alkalmával köszöntendő NYOSZ kitüntetettekre.
Itt szeretnénk felhívni a figyelmet
három tényezőre:
- kitüntetési javaslatot tehet valamely NYOSZ tagszervezet, vagy ahhoz tartozó nyugdíjas közösség vezetője és a NYOSZ küldöttgyűlés tagja

- kitüntetett személy/csoport legalább 5/10 évi kimagasló, eredményes, nyugdíjas közösségi munkát
végző lehet
- javaslatokat adatokkal, indoklással és a javasolt személy/csoport
rövid bemutatásával, méltatásával
november 15-ig várjuk a NYOSZ
címére (1074 Budapest, Szövetség u.
9.)
A kitüntetések odaítéléséről
(szám szerint 10 db) a NYOSZ elnöksége novemberi ülésén dönt.
NYOSZ Elnökség

Egy kis kényeztetés mindenkinek jár…
- 4 nap/ 3 éjszaka szállás
-·Svédasztalos félpanzió
- Délben ajándék leves
- 2 db fürdőbelépő
- 2 alkalommal vizitorna
- 1 alkalommal masszázs és szauna

2017.09.01-10.31.: 26.400 Ft/fő +IFA
2017.11.01-12.23.: 24.900 Ft/fő +IFA
IFA: 400 Ft/fő/éj. Egyágyas felár: 2.000 Ft/éj
Premium szobafelár: 3.000 Ft/éj
(korlátozott számban)

Hotel Solar
Nagyatád

7500 Nagyatád, Széchenyi tér 28.
Tel: 82/504-135; 30/697-2668;
infosolar@t-online.hu, www.hotelsolar.hu
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Családi Egészség- és Sportnap
Békéscsabán
A Békés Megyei Nyugdíjas Egyesületek Szövetsége a
megye nyugdíjas társadalma életminőségének, élethelyzetének javítását, jó közérzete kialakítását célozza. Egész
tevékenységünkkel, rendezvényeinkkel e cél érdekében
munkálkodunk.
Szövetségünk 2017. augusztus 4-én rendezte meg a már
hagyományossá vált Családi Egészség- és Sportnapját.
A rendezvényt Tolnai Péter, a Békés Megyei Önkormányzat alelnöke nyitotta meg, kiemelte a sport jelentőségét és az aktivitást idősebb korban is. Nem beszélve a
barátságokról és a közösségépítés jelentőségéről.
A rendezvényen köszöntőt mondott még Gólya Pál, a
Civil Szervezetek Szövetségének elnöke. Az együttműködés fontosságára hívta fel a figyelmet. Méltatta rendezvényünket Herczegné Szabó Mariann a Békés Megyei
Ápolók Egészségért Alapítvány elnöke, aki a Nemzeti
Együttműködési Alap kollégiumi tagja, így kiemelte a
támogatások ezen és ehhez hasonló prevenciós célra való
felhasználását. Kiss József, a Gyulai Civil Szervezetek elnöke és Kóra János, nyugdíjszakértő prevenciós előadást
tartottak a sport fontosságáról. A Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve részéről Kotroczóné Antal Terézia Békés megyei vezető
védőnő mondott köszöntőt. Szlovák Zsolt rendőr őnagy a
Békés Megyei Rendőr Főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály vezetője előadásában kiemelte az időseket ért bűncselekményeket és azok megelőzésére hívta fel a figyelmet.
A Rendőrkapitányság részéről felállított sátorban tanácsadást tartott és a kerékpárok regisztrációjáról is tájékoztatót hallhattunk.
A rendezvényre a nyugdíjasokon kívül a lakosság minden korcsoportját is megszólítottuk közművelődési, művészeti, kulturális, egészségügyi és hagyományokat megismerő igényeik kielégítése céljából.
Az évente megrendezésre kerülő Megyei Családi
Egészség- és Sportnapon vetélkedőkön, ingyenes szűrővizsgálatokon, tanácsadásokon, prevenciós előadásokon
vehetnek részt a megjelentek. Idén a megye nyugdíjas klubjaiból, egyesületeiből több száz fő részvételével, 40 fokos
hőségben került sor a rendezvényre.
A rendezvény címéből is kiindulva családias, szenior
jellegű, felnőtt és gyermekprogramokkal, versenyekkel vártuk nyugdíjas tagjainkat: a közös, felnőtt és gyermek bemelegítő tornába szinte mindenki bekapcsolódott.
Kerékpáros túra következett a Bandika fához ( 6 km).
A nap számos sportprogramjára női, férfi és gyermek
kategóriákban lehetett jelentkezni: kapura rúgás, kosárlabda dobás, tollaslabda, lengőteke, biliárd, stb. A nagymamák,

18

GENERÁCIÓNK

nagypapák és unokák ügyességi versenyeire, a szellemi totó
nem könnyű kérdéseire is nagyszámú jelentkező volt. A
sportversenyek mellett a gyermekeknek aszfaltrajz versenyt is szerveztünk, több gyönyörű szép alkotás született
a sportközpont főbejárata előtti betonjárdán.
A sportnap teljes időtartama alatt a Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, és a
Békés Megyei Védőnői Szolgálat munkatársai életmód- és
az egészséges táplálkozási tanácsadással, valamint különféle egészségügyi műszeres mérésekkel álltak a nagyszámú
érdeklődő rendelkezésére az "egészség utcában". Köszönjük szépen, hogy évről-évre segítségünkre vannak egészségünk megóvásában és a méréseket térítésmentesen végzik.
Akik esetleg nem, vagy már nem sportoltak, azok egész
napos megyei kulturális bemutatón vehettek részt a nagy
sátorban.
A Családi Egészség- és Sportnap fontos eseménye a
főzőverseny volt, melyre 7 vállalkozó Békés megyei nyugdíjas szervezet csapata jelentkezett. A hét csapat feladata
nem volt könnyű, hiszen a több száz fő vendégre való
pörkölt előkészítése, főzése volt a feladat, melyhez összesen több mint 120 kg vegyes sertéshúst használtak fel.
A kitűnő ebéd után a sportprogramok eredményhirdetése következett, ahol okleveleket és értékes díjakat vehettek át a benevezettek. Nem lett elfeledve a főzőverseny
eredményhirdetése, értékelése sem, amelynek nyertesei
szintén oklevelekkel és értékes csapat díjakkal lettek jutalmazva. A megyei sportnap zenei aláfestésű kötetlen beszélgetéssel, értékelésekkel ért véget.
A rendezvény támogatói: Nemzeti Együttműködési
Alap, Békés Megyei Önkormányzat, Gyulai Civil Szervezetek Szövetsége, Békéscsabai Civil Szervezetek Szövetsége, Nyugdíjasok Országos Szövetsége, Békés Megyei
Nyugdíjas Egyesületek Szövetsége.

Mozdulj!

"Reuma Kúra", a Somogyi Szépkorúak
Játékos Sportversenye

A "Reuma Kúra" a Somogyi Szépkorúak Játékos Sportversenye 7 éves múltra tekint vissza.
A verseny célja, hogy a szövetséghez tartozó tagszervezetek tagjai egy játékos, de ugyanakkor ügyességet és a
koruknak megfelelő erőt is igénylő verseny keretében
találkozhassanak, egy kissé átmozgassák bekötött izmaikat,
meszesedett izületeiket és felfrissítsék koncentráló képességüket. További cél a tagszervezetek közti kapcsolat erősítése, valamint tapasztalatcsere a klubokban folyó munkáról. A verseny egyben része a szövetség rekreációs programjának.
A 7. rendezvényre augusztus 12-én Kaposmérőn, a
sportcentrumban került sor, 20, egyenként hat fős csapat
részvételével. Az egyéni versenyszámokban induló versenyzőkkel együtt a résztvevők száma megközelítette a
háromszázat.
A verseny kezdetét most is az jelezte, hogy Pukner
Gábor kaposmérői polgármesterrel eldobtuk a járókeretet
és a kampósbotot, amelyekhez a verseny végéig tilos volt
hozzányúlni, jelezve, hogy ez a verseny az egészségünk
megőrzését is célozza, és kedvet szeretne csinálni a szépkorúak rendszeres testmozgásához.
A program sporttal kapcsolatos totó kitöltésével indult,
a versenyszámok pedig a résztvevőkhöz igazodtak: volt
lepedő akrobatika, kockakirakó, gyepsítalp, vak vezet világ-

talant játék, és sor került erőkifejtést igénylő feladatokra is:
rönkhajítás, de a sodrófa is előkerült, amelyet ezúttal jó
messzire kellett hajítani.
A rendezvényen részt vettek a Somogy Megye Egészség Fórumának képviselői is, akik különböző vizsgálatokat
végeztek az arra vállalkozókon és életviteli tanácsokkal
látták el őket. Szövetségünk tagja a Fórumnak, és rendszeresen igényeljük a segítségüket.
A verseny nagyon jó hangulatban ért véget, ahol az IIII. helyezett csapat, az egyes versenyszámot nyerő csapatok és az egyéni versenyszámok győztesei kupát és emléklapot vehettek át, az egyéni győztesek érmeket és okleveleket kaptak.
Stikel János megyei elnök
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Szenior mozgásprogram Szabolcsban
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Nyugdíjas Szervezetek Szövetsége Elnöksége 2017. augusztus 11-én, a
950 éves Leveleken, a Tó-Centrumban rendezte meg a megyei nyugdíjas találkozót és a sportvetélkedőt.
Támogatónk a Voltaren Emulgel, segítőink a leveleki
"Életmód az Egészségért Egyesület" elnöke és tagjai, az
önkormányzat dolgozói, a leveleki "Őszi Levél Nyugdíjas
Egyesület" vezetője és tagjai voltak.
A rendezvényen 420 szépkorú tagunk vett részt a megye településeiről. A versenyre 23 csapat (csapatonként 5
fő) nevezett. Az ügyességi versenynek tíz állomáshelye volt.
A bemelegítő gyakorlatok és az állomások helyszíneit az
"Életmód az Egészségért Egyesület" elnöke (Dr. Székely
Anita háziorvos) és tagjai biztosították.
Minden csapat "Emléklapot", a helyezettek "Oklevelet"
serleget és érmeket kaptak, melyeket Román Demeterné a
Megyei Nyugdíjas Szövetség elnöke és Dr. Székely Anita
adott át. Az első négy helyen végzett csapat Béres cseppeket is kapott ajándékba az "Életmód az Egészségért
Egyesület" elnökétől.
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Dobogós helyezést értek el:
1. helyezett: "Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület"
(Nagykálló),
II. helyezett: "Őszi Levél Nyugdíjas Egyesület"
(Levelek).
III. helyezett: "Békés Alkony Nyugdíjas Klub"
(Nyíregyháza).
Ez a három csapat képviseli megyénket az országos
szenior mozgásprogram keretében megrendezésre kerülő
versenyen.
Megítélésünk szerint nem csak ez a 15 barátunk lett
nyertes, hanem mind a 115 csapattag. Ugyanis nagyon ötletes ügyességi játékok képezték a verseny tárgyát.
Az eredményhirdetés után, a megalakulásuk 20. évfordulóját ünneplő leveleki nyugdíjas egyesület műsora szórakoztatta a jelenlévőket.
Köszönjük a leveleki szervezeteknek a helyszínt és a
segítséget a rendezvény zökkenőmentes lebonyolításához.
Tagjainknak köszönjük az aktív részvételt.
Csikai Sándorné

Mozdulj!

Sport programok
Zalában
A Zala Megyei nyugdíjasok Érdekvédelmi Szervezete1991-ben alakult, a NYOSZ-nak 1992 óta vagyunk a
tagjai.
Tevékenységünkben kiemelt helyet foglalnak el a sport
programok. Az események helyszíne általánosságban a
nagykanizsai Csónakázó tó (az önkormányzat rendelkezésre bocsátja), valamint a Szepetnek község önkormányzata által biztosított helyszín.
2017 júliusában kanizsai helyszínen rendeztünk tekeversenyt és egy városi gyalogló sétán vettek részt tagjaink.
A Honvéd Egyesület sportlövész bemutatót tartott (100
fős klub tagunk).
Augusztus 3-án viszont a másik helyszínen folytatódtak a rendezvények, tornával, egyéb mozgással, s természetesen a hozzá tartozó pihenés után egy kis megvendégeléssel. Ezeken a programokon átlagosan 50-100 fő
vesz részt.
Év közben egyéb programokat is bonyolítunk a helyi
Idősügyi Tanács közreműködésével.
Várható ismételten az önkormányzattal közösen a
Gyalogló Világnapi rendezvény.
Megjegyezni kívánom még, hogy az ez évi kiránduláson - ahol a klubjainkból 50 fő vett részt, és Lendva,
Dobronak úti céllal szerveződött - ott is tornával kezdtük
a napot, s folytattuk hegyi és erdei sétával.
Skretyuk Lászlóné
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Horgászverseny 2017. Felgyőn
A Magyar Nyugdíjasok Országos Szövetsége, a Csongrád Megyei Nyugdíjas Szövetség, valamint a Csongrád Megyei Sporthorgász Egyesület szervezésében, 2017. augusztus 26-án, immár 10. alkalommal rendeztük meg a nemzetközi horgászversenyünket. A verseny jellegét tekintve
azért nemzetközi, mert határainkon túl élő nyugdíjas társak
is nevezhetnek minden évben a versenyen való részvételre.
A versenyszabályok szerint minden évben az a horgászcsapat jelöli ki a verseny helyszínét, amely csapat a megelőző évben, minden induló csapatot felülmúlóan, a legsikeresebb horgász csapatnak minősült. A sikeresség mértékét az jelenti, hogy súlyra mérve a legtöbb halat fogta. 2016ban ennek a feltételnek a Horgoson megrendezett verseny
legjobb csapata, a Csongrád Megyei Sporthorgász Egyesület volt. A nyertes csapatot megillette a 2017. évi verseny
helyszínének és időpontjának meghatározása. Ezért a
csongrádi csapat a 2017. évi nemzetközi horgászverseny
helyének Felgyőt választotta, így a László István Sporthorgász Egyesület Felgyői Sporthorgász Klubbjában rendeztünk meg a versenyt..
Felgyőn a verseny ideális környezetben, ideális körülmények között, három mesterségesen kialakított horgásztó
partjainál kezdődhetett a versenykiírásban szereplő feltételekkel, rekkenő hősében. A verseny 9 csapattal, 27 fő versenyzővel, 30 fő szurkolóval 8 órakor vette kezdetét, és 14
órakor szólalt meg a befejezést jelentő dudaszó. Az izgalmak ezt követően óriásiak voltak, mert a horogra került hal

súlyának és darabszámának mértéke jelentette a különböző
díjak odaítélésének és tulajdonlásának megszerzését.
Horgászaink dicsőségére mondhatjuk, hogy összesen
182 870 kg hal került a horogra, ami azt jelentette, hogy
csapatonként átlagban 20 319 kg halat fogtak a versenyzők.
A díjazott három csapat közül az első csapat a Proleter SE
Horgos lett 38 300 kg kifogott hallal, a második csapat a
Csongrádi Öregfiúk csapat, 33 130 kg kifogott hallal, míg a
harmadik csapat a Szegedi Boszorkányok csapapata 21 610
kg kifogott hallal. A csapatverseny győztese a Proleter SE
Horgos, ők nyerték el immáron harmadik alkalommal a
vándorserleget is. A versenyszabályok értelmében véglegesen az ő tulajdonukban került a vándorserleg is.
A verseny kiírás szerint egyéni győzteseknek kijáró díjat
Zsótér Aranka, a legjobb nő versenyzőnek járó díjban azért
részesült, mert a nők közül ő fogta ki a legtöbb halat. Öszszesen 9 780 kg halat fogott. Bánfi János azért részesült a
legjobb férfi versenyzőnek járó díjban, mert egyedül 19 000
kg halat fogott. A legnagyobb halat Farkas Tibor fogta,
amely hal, 2 360 kg volt. Darabszámra a legtöbb hal kifogója Bánfi János volt, akinek 40 db hal kapta be a csaliját.
A díjazott csapatokon kívül a versenyen részt vettek a
Kabai Őszirózsa Nyugdíjas Egyesület, a Csongrád 2-es
számú horgászcsapat, a Csongrádi Horgászok csapata, a
Pusztaszeri Dalárda, az Aranykor Komádi, és a szegedi
Tiszavirág horgászcsapata is.
A verseny szabályok értelmében 2018-ban a helyszínt a
Proleter Horgos csapata, Szerbiában jelöli ki, ahová ez alkalommal is várjuk valamennyi, az országban és határainkon kívül élő, és horgászni szerető nyugdíjas társainkat.
Baghyné Makra Ilona
CSMNYSZ elnöke
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Vélemény

Az értékteremtő
generáció
(A nélkülözhetetlen "Back Office"
nemzedék)
Erősen él a köztudatban az a téves felfogás, hogy a mai
időseket lényegében a mai aktív dolgozók tartják el. Ennek
a lecsupaszított nyers megfogalmazásnak sajnos több hirdetője van, akik csak a különböző megközelítések érvrendszerében térnek el egymástól. Általánossá váltak a tartalmatlan sémák kritikátlan mantrázásai, a finomkodó sablonok és klisék ismételgetései. Vannak, akik patetikus köntösbe bújtatva "generációs szolidaritás" pátoszába csomagolják érveiket, mások szakmai leírásnak álcázva a "nyugdíjkassza felosztó - kirovó" rendszerének nevezve vezetik le
mondanivalójukat, és találkozhatunk olyanokkal is, akik
hamisan "erkölcsi kötelességnek" beállítva akarják láttatni a
valóságot nélkülöző dogmákat.
Fontosnak tartom tisztázni az idős nemzedék valós társadalmi pozícióját, mert az utóbbi időben egyre szaporodnak a nyugdíjasokra vonatkozó negatív megnyilatkozások, és az alattomos uszítások. A bulvár sajtó szintjén
sajnos egyre gyakrabban olvashatunk több gyalázkodó
megjegyzést, bántó megnyilatkozást is, amikor a nyugdíjasokról beszélnek. Illusztrációként - de itt csak a szalonképeseket említve - találkozhatunk az "ingyenélő", az
"élősdi", a "felesleges", a "mihaszna" jelzőkkel.
A közvélemény formálása céljából, szerintem, be kell
mutatni a mai idősek értékteremtő tevékenységét, az örökül hagyott nemzeti vagyon nagyságát, és a költségvetésre
hatással lévő fogyasztásuk egyenlegét.
Nézzük meg először az idősek aktív hozzájárulását az
ország GDP alakulásához és annak növekedéséhez. A költségvetési törvény 2017-re a GDP növekedését 4,1 százalékos mértékűre prognosztizálja. Ha figyelembe vesszük a
"bruttó nemzeti termék" jelenlegi 33 ezermilliárd forintos
bázisát, akkor kiszámíthatjuk, hogy a növekmény ebben az
évben 1,4 ezermilliárd forint körül várható. Azt megalapozottan állíthatjuk, hogy a GDP nagysága és a növekménye, a társadalom tagjainak fizetett és fizetetlen munkájától, a lakósság szakmai felkészültségétől, a munkaszervezetek hatékonyságától, és a szereplők együttműködési készségétől függ. Azt mindenki tapasztalhatja a saját
családjában, környezetében, hogy a fizetett munka mellett
jelentős mértékben jelen van a fizetetlen munka is.

Fordítsuk most a figyelmünket a fizetetlen munkára.
Tapasztalataink igazolhatják, hogy sokan azért végezhetnek csak fizetett munkát, mert a háttérben mások a "Back Office"-ban - az illetőt tehermentesítik az egyéb feladatok elvégzése alól. Említhetnénk itt a családban jelentkező: a gyermekekkel kapcsolatos nevelési, felügyeleti feladatokat, a rászorultak gondozását, a lakhatással összefüggő szolgáltatókkal való kapcsolatos ügyintézés időt
rabló elfoglaltságát. Nem elhanyagolható a fizetett munkát
végző tehermentesítése akkor sem, amikor az illető kikapcsolódását, rekreációját biztosítja egy önkéntes; vagy
munkavégzésének ideje alatt mások (jellemzően a nyugdíjas családtagok) elvégzik az ezer apró háztartási munkát.
Fontos megjegyezni azt is, hogy a társadalom zavartalan
működése, egy-egy szociális feszültség kezelése, vagy egyes
kiemelt kulturális illetve sportrendezvény sikere ma nem
nélkülözheti a jelentős fizetetlen önkéntes munkát. A szociális gondozás vagy a karitatív tevékenység terén is fontos
feladatot látnak el a fizetetlen önkéntes munkát végzők.
Elengedhetetlen szerepet vállalnak egy-egy közfeladat elvégzésének eredményessége érdekében is. Az itt felsoroltak mind-mind hozzájárulnak, közvetlenül vagy közvetve, a GDP jelenlegi mértékéhez és várható növekedéséhez. Ha a háttérben nem végeznék el a fentieket és a
hozzá hasonló munkákat, akkor az "első sorban" dolgozó
aktívaknak kellene sok esetben kivonniuk magukat a fizetett munkavégzés alól.
A KSH adatai szerint, napjainkban, a 65 év feletti népesség átlagban, a nők esetében 283 perc, a férfiak esetében
166 perc fizetetlen háztartási és önkéntes munkát végez.
Ha a lakosság 18,28 százalékát kitevő 65 év felettiek számát, valamint a jelenlegi munkavállalókra kötelezően előírt
733 forintos minimális órabért figyelembe vesszük, akkor
akár ki is számítható az, hogy az idősek milyen jelentősen
járulnak hozzá az ország erőforrásaihoz. (GDP nagyságához: 6,2 e milliárd forinttal, növekményhez 270 milliárd
forinttal)
Fontos azt is megnézni, hogy a mai aktív korcsoportnak
milyen értékű nemzeti vagyon áll rendelkezésére, ami a korábbi nemzedékek emberöltőkön keresztül végzett mun(folytatás a 24. oldalon)

GENERÁCIÓNK 23

Vélemény
(folytatás a 23. oldalról)
kájának eredményeként jött létre. Gondoljunk csak akár a 9
helyszínként nevesített "Világörökségünkre", vagy a 13
tételkén nevesített "Nemzeti szellemi kulturális örökségünkre", vagy a 67 tételt tartalmazó "Hungarikumokra",
vagy a több mint ezer örökségre, amit a nemzeti és megyei
értéktárak tartalmaznak. Mindez a korábbi nemzedékek
által létrehozott nemzeti vagyon része, melyet örökül hagytak a mai aktív generációra.
A nemzeti vagyon értékének meghatározására különböző módszerek állnak rendelkezésre, melyek alkalmazásával nagyjából azonos értékeket kapunk. Szakemberek szerint azt biztonsággal mondhatjuk, hogy a nemzeti
vagyon 40 ezermilliárd forint körüli érték. Az örökül kapott
nemzeti vagyon hatékony működtetésének az eredménye
számottevő mértékben hozzájárul az elosztható javakhoz.
(Becsült számítások szerint évente 3 ezermilliárd forinttal)
A nyugdíjasok témáival foglalkozó szakértők, politikusok és médiamunkások előtt közismert adat az, hogy a
költségvetésből az utóbbi években 3 ezermilliárd forint
körüli összeget fordítanak nyugdíjakra, ellátásokra, járadékokra és egyéb járandóságokra. Az már kevésbé ismert,
hogy az érintettek a megkapott összeget rövid időn belül
áruk és szolgáltatások vásárlására költik.
Az érintett társadalmi csoportra az a jellemző, hogy már
nem akar, az esetek nagy részében sajnos nem is tud, tartalékolni. A nyugdíjasok a kapott összegeket rövid időn
belül vagy a maguk, vagy a gyermekük, illetve unokájuk fogyasztására fordítják. A vásárlás alakalmából - hasonlóan
minden vásárlóhoz - kifizetik a termékek és szolgáltatások
árába beépített ÁFA összegét is. Az ÁFA megfizetésével
lényegében az idősek is adófizetővé válnak, cáfolva azt a
téves nézetet, miszerint a nyugdíjasok nem fizetnek adót.
Az ellátottak által kifizetett ÁFA összege visszakerül a költségvetésbe, ezzel is növelve a bevételi oldal nagyságát.
(Számítások szerint a nyugdíjasok 600 milliárd forint adó
megfizetésével járulnak hozzá a költségvetés bevételi oldalához)
Úgy vélem, a nyugdíjasok büszkén, felemelt fejjel és öntudatosan állíthatják, hogy teljesértékű tagjai a mai társadalomnak. Azzal, hogy az aktív munkavállalói helyzetből
kikerültek és nyugdíjas státuszba mentek át, azzal nem
váltak eltartott állampolgárokká. A költségvetés által részükre folyósított ellátások összege, valamint szintén a
költségvetésből juttatott társadalmi ellátások összege
együttesen alacsonyabb az általuk megteremtett értékek
összegénél. Az önkéntes, fizetetlen munkák, továbbá az
örökül hagyott nemzeti vagyon hozama és az általuk
fizetett adó révén, bizton állítható az, hogy a nyugdíjasok is
értékteremtő generációt alkotnak.
Karácsony Mihály
Nyugdíjszakértő
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Széchenyi nem így
kormányozna
Az ország kormányzásának "három talpköve van:
gondolkodásra s combinációra a legnagyobb rész szólíttassék fel: de már a tanácskozó test száma bizonyos határt ne
hágjon át: a végrehajtó hatalom száma pedig lehető legkisebb legyen" - írja Széchenyi a Magyar játék színrül c.
könyvében.
Orbán Viktor kormányzása olyan messze van a legnagyobb magyar gondolatától, mint Makó Jeruzsálemtől.
2010-ben Orbán Viktor kijelentette, hogy "az új rendszerbe
sem a rangkórság, sem a kormányzati dáridó nem fér bele",
ezzel szemben a rendszerváltás óta még nem duzzasztották
fel úgy az államapparátust, mint ez a kormány. Most kétszer
annyi a kormányban dolgozók száma, mint 2010-ben. 11
miniszter, 56 államtitkár, 108 helyettes államtitkár, 20 kormány- és 76 miniszteri biztos van, de lehet, hogy mire ez az
írás megjelenik, akkorra tovább nő a minisztériumi vezetők
száma.
Ha ez a jelentősen felduzzasztott apparátus kiváló kormányzati munkával rukkolna elő, akkor egy szót sem szólnék. Azonban a kormányzás hatékonysága fordított arányban van a létszám felduzzasztásával. Nem biztosítja a kormány a makrogazdasági környezet és az üzleti élet fejlődését elősegítő környezet stabilitását, a nemzet jövőjét
meghatározó korszerű oktatást és egészségügyi ellátást.
A FIDESZ kormányzásának talpköve azért sincs összhangban a legnagyobb magyar gondolatával, mert a magyar
államapparátus nem szólítja fel gondolkodásra és kombinációra azokat az egyesületeket, civil szervezeteket, amely a
társadalom fejlődését igyekeznek előmozdítani. Amikor
Széchenyi 18 évig tartó katonai pályafutását befejezte azonnal megkezdte a legjelentősebb civil szervezetnek, a kaszinónak a létrehozását. 1827. január 17-én körlevél segítségével kérte a polgárokat a kaszinóba való belépésre. 1827.
augusztus 20-án megnyitották a kaszinót, amelynek 1829.
elején több mint 200 tagja volt. Ebben a szellemi műhelyben sok hasznos, a hazát gyarapító gondolatot fogalmaztak
meg, amelyeket Széchenyi igyekezett valóra váltani.
Széchenyi hangsúlyozta, hogy "minél többen nyilatkoztatják ki valamely célra vett tárgy iránt véleményüket, annál
biztosabb annak sikeres végrehajtása". A kormány ennek
ellenkezőjét cselekszi. Igyekszik felszámolni minden szembenállást, ami ellentétes a kormány filozófiájával.
Széchenyi a Világ c. könyvében kifejtette, hogy "szembenállásra legnagyobb szükség van, mert a valóságot csak
elmesúrlódások révén lehet feltárni". A valóság megismerésére kevésbé törekvő, behódoló állami alkalmazottaktól
nem lehet elvárni, hogy a valóság feltárására törekedjenek.
A kormányzati apparátus felduzzasztása helyett észszerűbb lenne az egyesületek, civil szervezetek véleményét is
figyelembe venni.
Dr. Takács Imre - Széchenyi kutató, Hajdúszoboszló

Neten megy

Léleksimogató
Persze ti még nem vagytok öregek, de nagyon szép gondolatok vannak benne ahhoz, hogy kicsit megértsenek
minket öregeket!
Gyerekként mennyire várjuk, hogy felnőttek lehessünk.
Idősebbnek hazudjuk magunkat, hogy menőbbek legyünk,
felfelé kerekítünk. Aztán eljön a húsz, meg a harminc, meg
a negyven - elkezdünk lefelé kerekíteni, vicceket olvasunk
arról, hogy negyven felett már annak is örülnünk kell, ha
reggelente felébredünk és nem biztos, hogy jó érzés. Rohan
az idő és tényleg kegyetlenül rohan.
Bármennyi éves is vagy, ezt az írást olvasd el. Szeretni
fogod, ahogyan az életkorodat is - mert sok benne a bölcsesség és a tapasztalat. Fogadd szeretettel:
Megfontolandó szavak az öregségről.
Egy nap, egy fiatal barátnőm azt kérdezte tőlem, milyen
érzés öregedni. Meghökkentem kérdésén, mert én sosem
gondoltam arra, hogy én öreg lennék. Az ifjú hölgy, látván
reakciómat, rögtön zavarba jött, de megmagyaráztam neki,
hogy számomra ez egy érdekes kérdés, elgondolkodom
rajta és majd később válaszolok neki.
Végül is úgy döntöttem, hogy az öregség egy ajándék.
Tulajdonképpen életemben most lehetek először az, aki
mindig is szerettem volna lenni. Persze, nem a testem!
Időnként én is kétségbeesem a ráncaim, a táskás szemem, a
megereszkedett fenekem miatt. És gyakran meghökkenek
azon az öreg nőn, aki visszanéz rám a tükörből (aki pont
úgy néz ki, mint az anyám), de nem sokáig gyötrődöm ezek
felett.
Sosem cserélném el az én nagyszerű életemet, a szerető
családomat, az én csodálatos barátaimat a kevésbé ősz hajért vagy egy feszes hasért. Ahogy korosodtam, egyre kedvesebb lettem a magam számára és kevésbé kritikus magammal szemben. A saját barátommá váltam. Nem tolom
le magam, ha több süteményt eszem a kelleténél, vagy nem
vetem be az ágyat, vagy megveszem azt a virágtartót az erkélyre, amire semmi szükség nincs, de jól néz ki. Felhatal-

mazva érzem magam, hogy élvezkedjek, hogy rendetlen
legyek, hogy extravagáns legyek.
Ki törődik azzal, hogy hajnali 4 -ig olvasok, vagy játszom a computeren? Táncolhatok a régi muzsikára, ha úgy
tartja a kedvem és sírhatok a régi szerelem emlékén… és
meg is teszem.
Hát igen, életem során azért megtört néhányszor a szívem. Hogyne tört volna meg, amikor elveszítesz valakit,
akit szerettél, amikor egy gyerek szenved, vagy elüti a cicádat egy autó? De a megtört szív az, ami erőt ad és megértést
és részvétet kelt.
Egy olyan szív, mely sosem szenvedett, érzéketlen maradt minden iránt, az sosem fog örömöt érezni a tökéletlenség felett.
Én nagyon boldog vagyok, hogy elég soká éltem ahhoz,
hogy megőszülhessek, hogy a fiatalos nevetésem mély ráncokat mart az arcomra. Oly sokan vannak, akik soha nem
nevettek és oly sokan, akik nem érték meg, hogy ősz hajszálaik legyenek.
Ahogy múlnak az évek, úgy egyre könnyebb pozitívnak
lenni. Egyre kevesebbet kell törődni azzal, mit gondolnak
mások. .
Én nem teszek fel magamnak se kérdéseket. Ráadásul
fenntartom magamnak a jogot, hogy ne legyen igazam.
Nos, válaszolva ifjú barátnőm kérdésére, elmondhatom, hogy nem bánom, hogy öregszem. Szabaddá tesz.
Szeretem azt, akivé váltam. Nem akarok örökké élni, de
amíg itt vagyok, nem fecsérlem olyanra az időmet, mint,
hogy mi lett volna ha, vagy azon izgassam magam, mi lesz
majd. És minden áldott nap eszem édességet (már ha kedvem van hozzá).
Mindig mosolyogj és a szívből fakadó igaz barátságokra
nagyon vigyázz!
És ajánlom még, hogy mindig nevessetek a saját hülyeségeiteken, mert a nevetés az élet legnagyobb adománya és
a kínaiak szerint erősíti az immunrendszert.
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Kubai nyugdíjasokról, nyugdíjról
Kubában a 60 év felettiek aránya a valamivel több mint
11 milliós lakosságon belül elérte a 16,6 %-ot, és ez az arány
egyre emelkedik. Itt is egy elöregedő társadalomról beszélhetünk, mert 2007 óta az alacsony születési szám már nem
tudja kompenzálni a halálozási és kivándorlási kvótát és a jó
és ingyenes egészségügyi rendszernek köszönhetően a várható életkor eléri a 79 évet. Az így kialakult helyzet kompenzálására a nyugdíjkorhatárt 2008-tól fokozatosan a férfiak számára 60-ról 65 évre, a nőknél pedig 55-ről 60 évre
emelték, továbbá lehetővé tették, hogy a teljes nyugdíj
megtartása mellett munkát vállalhassanak a nyugdíjasok. A
legtöbben rá is szorulnak erre, és a szolgáltató szektorban
vállalnak munkát (ételkészítés és eladás, áru és személyszállítás, zöldség és gyümölcs árusítás az utcán).
A kubai havi átlagnyugdíj kb. 340 kubai peso (14 $, ami
kb. 4000 forint), ami 30 év munkaviszony után jár és az
utolsó 15 éven belül a legjobb 5 év átlagkeresetének 60%-a.
Minden 30 éves munkaviszonyt meghaladó év után +2%
jár. A havi átlagkereset kb. 485 kubai peso (20$, ami kb.
6000 forint). A napi megélhetést segíti egyrészt az 1962ben bevezetett és még ma is érvényben lévő, államilag biztosított havi ellátmány (élelmiszerjegy füzet), ami lehetővé
teszi bizonyos mennyiségű alapélelmiszer támogatott áron
történő megvásárlását minden család számára. Az élelmiszerjegy füzet alapján beszerezhető ellátmányért a valós érték kb. 12%-át kell fizetni, de a mennyiség csak kb. 10 napra
elég. Ezen felüli szükségleteiket már csak a piacon tudják
kielégíteni, ahol a nem támogatott árak már általában nem
kubai pesoban (CUP), hanem konvertibilis pesoban (CUC)
vannak megadva (1 CUC=1 $=25 CUP) és csak ezzel lehet
fizetni. További segítséget jelent a kivándorolt családtagok
által hazaküldött deviza.
A 2008-ban bevezetett társadalombiztosítási törvény
szerint a kubai szociális rendszerbe a munkáltató az állami
szektorban a fizetések 14%-át fizeti be (a munkaképes korosztály kb. 90%-a itt dolgozik), míg a magánszektorban

Tömegközlekedés

Utcai zenészek

annak 14,5%-át, a hiányzó részt az államnak kell kipótolnia,
a kb. 2,2 milliós és fokozatosan növekvő nyugdíjas korosztály miatt egyre nagyobb hiánnyal küszködve. A nyereséges
szektorban dolgozó biztosított személynek a jövedelme 15%-ával kell hozzájárulnia a társadalombiztosítási alaphoz.
Ilyen szektor pl. a turizmus.
Hol és hogyan laknak, mivel töltik idejüket a kubai
idősek?
2017-es adatok alapján a kubai megélhetési költségek
21,11%-kal magasabbak, mint hazánkban, míg a lakásbérleti díjak 17,24%-kal alacsonyabbak a magyarországinál. Az életminőségre vonatkozóan nincs hozzáférhető
adat, annyi viszont tájékoztatásul elmondható, hogy Kubában gyakorlatilag nincs analfabéta, az iskoláztatás és az
egészségügyi ellátás jó színvonalú, mindenki számára ingyen hozzáférhető, bár a volt szocialista tábor megszűnésével elmaradó támogatás és a venezuelai helyzet romlásával csökkenő olcsó kőolajszállítás miatt a szociális juttatások is lassan megcsappanhatnak.
A kubaiak kb. 90%-a saját tulajdonú lakásban él, sok
helyen együtt lakik több generáció, bár ez a családmodell
már Kubában is feloszlóban van. Minthogy azonban alig
találni nyugdíjas otthont, így az idős korosztály egy része
elég nehéz körülmények között él. A már leírtak szerint a
nyugdíjból aligha lehet megélni, így sok 60-nál idősebb kubai kénytelen munkát vállalni nyugdíjba vonulása után is,
akár az utcán árulni, vagy kisvállalkozásba kezdeni az engedélyezett közel 200 szakma valamelyikében, bár ehhez sokan túl fáradtnak érzik magukat. A forradalmi lendület már
régen lecsillapodott, a szociális biztonság egyre csökken és
az életminőség is egyre jobban megkopik. Kérdéses, hogy a
2008-ban Raúl Castro által meghirdetett óvatos reformok
mikor és kinek hoznak és milyen eredményt.
Összeállította: Berg Marianna
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Ukrán nyugdíjasok, nyugdíjak
Ukrajna a világ egyik legnagyobb mértékben fogyó lakossággal rendelkező országa Bulgáriával és Grúziával karöltve az ENSZ világ lakossági adatai szerint. Az idős korosztály aránya 2010-ben elérte a 15,5%-ot. Azt is tudni kell,
hogy Ukrajnából is sok fiatal, jól képzett munkaerő vándorol ki, ezért Ukrajna egy gyorsan elöregedő társadalom.
2017 májusában a kormány közzétette, hogy a nyugdíjreformról elkészített kormányzati törvényjavaslatban nem
emelik a nyugdíjkorhatárt, ehelyett olyan tervet dolgoztak
ki, amivel elérhető, hogy 7-10 év alatt egyensúlyba hozzák a
nyugdíjkasszát. Viszont jelentős nyugdíjemelést nem tervez a kabinet.
Jelenleg Ukrajnában 1312 hrivnya, azaz kevesebb, mint
14 000 forint a minimális nyugdíj. Jelenleg a nyugdíjrendszer reformját tervezik. E szerint továbbra is 60 év marad a
nyugdíjkorhatár Ukrajnában, viszont jelentősen és fokozatosan tovább emelik a nyugállományba vonuláshoz szükséges munkaviszonyban töltött évek számát. Eddig 15 év
munkaviszony, és egyben nyugdíjjárulék-fizetés után mehettek nyugdíjba az ukránok. Az új nyugdíjtörvény életbe
lépése után viszont jövőre már csak a legalább 25 évnyi
nyugdíjbiztosítással rendelkezők vonulhatnak 60 évesen
nyugdíjba. Ráadásul az ukrán kormány azt javasolta, hogy
évente, vagyis 2028-ig egy-egy évvel emelkedjen a munkaviszonyban töltött kötelező évek száma, amíg el nem éri a
35-öt. Ugyanakkor legfeljebb öt évnyi járulékfizetési év
utólag kiváltható meghatározott összegű pénz befizetésével, ami az aktuális egységes szociális hozzájárulás, valamint a minimálbér mértékétől függ. Ha például, most akarna valaki egy év járulékfizetési kimaradást kompenzálni, az
a számítások alapján csaknem 17 000 hrivnyába, azaz több
mint 180 000 forintba kerülne. A 15-25 év között letöltött
munkaviszonnyal rendelkezők - férfiak és nők egyformán 63 évesen lesznek jogosultak a nyugellátásra. Ezt a korhatárt is egyébként tíz év alatt tervezik 25-35 év közöttire
emelni. A 15 évnél kevesebb ideig járulékot fizetők 65
évesen válhatnak nyugdíjasokká, ez utóbbi viszont 2019.
január 1-jétől lenne érvényben. Akinek pedig még 15 évnyi
időtartamú munkaviszonya sem volt, az a 65. évének betöltése után majd úgynevezett szociális nyugdíjat igényelhet.
Problémát jelent, hogy évente több mint 10 milliárd forintot költ a magyar kormány azokra az ukrán nyugdíjasok-

ra, akik Magyarországról kapnak nyugdíjat. Ehhez csak egy
magyarországi lakcím kell, 2010 óta pedig megháromszorozódott a magyar nyugdíjat kapó ukránok száma. A
kifizetések jogalapja egy 1962-es magyar-szovjet egyezmény, amely azonban elavult, de egyelőre nem sikerült
megállapodni az újról. Az egyezmény alapján a nyugdíj
igénylésének a magyar állampolgárság felvétele nem feltétele, ukrán állampolgár számára is meg kell állapítani a
nyugellátást, ha az Ukrajnában megállapított nyugdíjáról
lemond, mert Magyarországra költözik. A nyugdíjat ebben
az esetben úgy számolják, hogy az az Ukrajnában megszerzett szolgálati időt és az igénylő által életpályája során jellemzően betöltött munkakörre megállapított magyar kereseteket veszik alapul. A magyar hatóságok ugyanis nem
tudják, hogy mekkorák voltak az ukrán fizetések.
Hol és hogyan laknak az idősek Ukrajnában?
2017-es adatok alapján az ukrán megélhetési költségek
kb. 60%-kal magasabbak hazánkban, mint Ukrajnában,
míg a lakásbérleti díjak 35,14%-kal alacsonyabbak, mint
Magyarországon. Az élet minőségének indexe 87,66 a 0200 terjedő skálán, míg a magyar index 126,49.
Manapság egyre kevesebb családban lakik együtt háromnál több generáció, ugyanakkor nagyon sok "kisöreg",
dédmama, dédapa él magányosan. Az sem ritka, hogy a
beteg vagy rokkant idős ember teljesen magára marad, és
nincs, aki gondját viselje. Tőlünk nyugatra természetes jelenség, hogy az idős családtag vagy egyedül álló ember
ilyenkor választ egy neki tetsző öregotthont, ahol emberhez méltó körülmények között élheti le hátralévő napjait.
Ez azonban a lehetőségek és az anyagi források függvénye,
ami Ukrajnában sok érintett számára jelentős problémát
okoz.
Manapság az önkéntes segítők jelentenek bizonyos
mértékű megoldást az idősek gondozásában, ellátásban,
mint pl. a Karitász önkéntesei. Cél lehet továbbá az idősek
bevonása a családok gondjainak megoldásába, akár úgy,
hogy az idősek megosztják nagy lakásukat a helyhiányban
szenvedő családokkal ellátásukért cserében, esetleg az idősek vigyáznak a gyerekekre, cserében azért, hogy a fiatalok
segítsék őket. Így egyik fél sem marad egyedül a gondjaival.
Összeállította: Berg Marianna
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Aktuális

Októbertől idősügyi program
Egészség, biztonság és a magány enyhítése - ezzel a hármas céllal indul útjára ősszel az országos Idősügyi infokommunikációs program.
A mostani program egy korábbi, 2015-ben indult modellprogramra épül, amely minden csatlakozni kívánó hátrányos helyzetű településen elérhetővé válik. A programhoz országosan 87 településközpont, 23 alközpont tartozik, és jelentős szerepet kapnak a tanyás települések is.
A mintaprogram célja egyrészt az idősödéssel járó két
legnagyobb egészségügyi kockázat - a demencia és a stroke
- megelőzése, a szakmai segítségnyújtás idejének optimalizálása, másrészt az idősek ellen irányuló bűncselekmények számának csökkentése, magányérzetük mérséklése,
kapcsolatrendszerük kiépítése és fenntartása a digitális írástudás segítségével.
A számítógép használata azonban csak az egyik szelete
a hamarosan induló országos infokommunikációs programnak. Egy másik eszköz, a vészjelző-állapotmérő karperec az idősek biztonságérzetét növeli. A víz- és ütésálló eszköz ugyanis rengeteg funkcióval van ellátva, objektív és
szubjektív állapotot is jelez. Kétoldalú kommunikációra
alkalmas, ha viselője rosszul lesz, csak meg kell nyomnia a
közepén található piros gombot, amely azonnal vészjelzést
küld a hivatásos gondozó vagy családtag telefonjára. A
készülékkel az idős ember akár azonnal segítséget tud kérni
abban az esetben is, ha otthonában baleset éri. A karperec
figyeli az egészségügyi adatokat is, amelyeket egy hónapon
keresztül tárol egy erre alkalmas rendszerben.
A program egy másik, az időskorral együtt járó egészségügyi kockázat, a demencia csökkentésére is megoldást
kínál. A Budapesti Műszaki Egyetemmel együttműködve
olyan számítógépes játékokat fejlesztettek ki, amelyek egyrészt a magányt enyhítik, másfelől hozzájárulnak a kognitív
képesség csökkenésének megakadályozásához, frissen tartják a használók szellemi képességeit.

Nyári túrák
Augusztus 17-én a Tolna megyei
nyugdíjasok megtartották a gemenci
erdei túrájukat. A csapat nagy túrát tett
gyalog, majd kisvasúton folytatta az
egész napos kirándulást, ami a jó időjárásnak is köszönhetően nagyon jól sikerült.
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Kalandozások

Kétszer is Zalában jártak a bánkisok
Ajkáról 36 bánkis nyugdíjas - két unokával kiegészítve előőrsként indult el Zala megye déli része és kicsit a "külföld" felfedezésére. Lentiben csak két helyen tudtak bennünket elhelyezni. A kollégiumi és a tóparti körülmények is
jók voltak! A Csömödéri Erdei Kisvasúton utaztunk 30 kilométert, és felkerestük az Erdészeti és Vasúti Kiállítást.
Majd finom ebédünk volt a Fortuna Étteremben. Délután
pihentünk a Lenti Termálfürdőben és az Energia Parkban.
Másnap Szlovéniába, Horvátországba utaztunk idegenvezetővel. Dobronakon az Orchidea Parkot jártuk meg,
Lendva látképében a Vinárium kilátóból gyönyörködtünk!
Csáktornyán és Varasdon a várat látogattuk meg, és városi
sétát tettünk. Harmadnap hazafelére betértünk Szécsiszigetre. Ott a templomot, a műemlék vízimalmot, és a Szapáry-Andrássy kastélyt jártuk be. Páka községben Öveges József fizikus professzor szülőháza volt a látnivaló. E település határában van a magyar "Magino vonal" egy része! A
630 km védelmi rendszer azért készült, hogy megvédjük
hazánkat, ha Titó Jugoszláviájának katonái támadnának...
Majd Nova, Göcsej szíve következett. Nevezetessége a
Dorfmeister freskós "suttogó templom": Ha halkan bele
szólsz az egyik szenteltvíz tartóba, a másikban tisztán hallani! Tele élménnyel utaztunk haza.
Második akciónkban 24 fővel (ebből 20 nyugdíjas!) az
Olajos Körúton négy napon át gyalogoltunk Bázakerettyétől Bázakerettyéig 95 kilométert, 1500 méter szintemelkedést leküzdve, 32 fok melegben! Szerencsénkre, kísérő autó
vitte a nehéz felszerelésünket. Lispeszentadorjánon volt a
szállásunk. Bájos aprófalvakon haladtunk át, és szinte

mindegyiknek volt valami különleges látnivalója! Lispeszentadorjánon pl. a Vas megyei Jákira hasonlító templom.
Mivel szűk volt a telek, csak egy toronnyal épült. Közben
Sárvárról hozott tortával ünnepeltük túratársaink, Árkovitsék 51. házassági évfordulóját! Vétyempuszta ősbükkösében a "fák tényleg állva halnak meg" és nem viszik el a
területről őket! Az erdőben "eldugva" láttuk a Mároki kápolnát. Szécsiszigeten is minden a helyén volt, de most a
kocsmát is kinyittattuk, folyadék pótlásra… Kerkateskándon még meg voltak a korábbi jégeső-nyomok. Lentiszombathelynek látványos a kétharangos, fazsindelyes haranglábja. A falu erdejében Mária szobrot őrző 200 éves kocsányos tölgyet, más néven képes fát találtunk. Mumoron
tanösvényen gyalogoltunk. Lenti volt az egyetlen érintett
város. A Vár nem látogatható! Főterén virág kompozícióból tyúkot láttunk. Lentihegyen tarisznyából fogyasztott
ebédünk mellé finom bort kóstoltunk. Lendvadedesen a
Horgász-tó mellett gyalogolhattunk. Tornyiszentmiklós
környékén a Nagy-Tenke-hegyen 332 m magasra jutottunk. A Budafapusztai Arborétum után rövidesen KÖRBE
ÉRTÜNK! Tisztelet a 80 éves Árkovits Elemérnek, a CSAPAT HŐSÉNEK, aki szívritmus szabályzóval is leküzdötte
a nehézségeket! Nagy GRATULA minden teljesítőnek!
Hála és köszönet Bachstädt János alelnökünknek, aki precízen megszervezte, és lebonyolította a túrát. Várjuk a következő NAGY UTAKAT!!!
Káldi Géza (A csapa majdnem legöregebb tagja)
Bánki Donát TE, Ajka
FOTÓ: Bachstädt János, Csuba Erzsébet, Káldi Géza
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Irodalom

Ölelj szorosan
A Nap lassan a magasba száll. A vastag fény szinte hömpölyög, és aranyló foltokat vet a homokozóra. Egy vagy
több gyerekkel a játszótéren. Anyák és nagymamák. Itt harsognak a kis harcoló manók. Derűs arcú szemünk fényei.
Sóhajos lihegés kíséri a csodáló tekinteteket. A nagyik és az
anyák szemében elmélyül a szeretet. Egy aprócska kisfiú lazán beejti magát a nagyi ölébe. Olyan jó így oltani a szomját.
Enélkül hamar elnyílnak, mint a virág. Itt gazdát cserélnek a
kis vödrök, lapátok, de csak rövid időre.
Amíg gyönyörködöm ebben a játékos elevenségben, arra gondolok, hogy mennyi apró csoda, gondolat marad
rejtve a puha homok alatt. Komoly dolgok történnek itt. A
gyerekek komolyan veszik a játékot. Életelemük a játék!
Játszás közben alakul, fejlődik a személyiségük. Készülnek
a felnőtt életre. Játék közben néha megvillan az akarat "buzogánya". Gyorsan lekaszabolja a nemrég épített homokvárat, aztán az összeszorított kis ujjak újra tenyérbe simulnak. Gyors puszik fakadnak az arcokon, még egy kis férfias
bökdösődés, aztán minden a régi. Béke van. Csak rövid
időre. Ők építenek és rombolnak. Ilyenek a gyerekek. Ezért
veszik komolyan a játékot, mert így tanulnak és így sajátítják el azokat a képességeket, készségeket, amelyekre később szükség lesz.
Játék közben az imbolygó kis lábak gyakran szökdösnek
el a jámbor homokon. Éber tekintetekre van szükség és
vigyázó kezekre. Együtt lecsücsülni, kalimpálni a vason,
kövér homokba lépni és szundító köveket hajítani. Mindezt
együtt. A gyerekek szeretik, ha a felnőttek velük játszanak.
Nézem ezt a nyüzsgő harmóniát és szívem megtelik
szeretettel, miközben felismerem az én kis barátomat.
Huncut, fürgeszemű kisfiú. Éppen a nagyi lábát fonják át
vékonyka kis ujjai. Sokszor fellobban benne a ragaszkodás
érzése. Szemüvege kicsit mókás, ahogy pihegve táncol az
orrán. Sokat fejlődött. Már szépen ejti ki a szavakat, jól

artikulál. Barátságos, kedves, jó zenei hallású. Próbálgatja a
maga számára berendezni a világot. Nála az idegsejtek másként "beszélgetnek" egymással. Néhány villanása kirajzolja
egyéniségét. A világra való érkezése ambivalens érzéseket
váltott ki az apában. Morálian már nem apa. Lelépett! Gyorsan! A kis csöppség korán megismerkedett a negatív viszonyulásokkal. Kérdés volt az, hogy mi legyen vele? Hova
kerül? A nagymama nem habozott. Nyomban döntött. Vállalta felnevelését. Óvó és védő környezetet biztosít számára. Csodálatra méltó ez a harmónia. Sajnos a nagyapa
már a feneketlen idő gyomrában pihen. Magdi néni életében sok esztendő fordult. Panasz nélkül viseli az élet terhét.
Ha gyorsabb léptekre vált, egyensúlyát már nehezen őrzi. A
lábai néha megtagadják a parancsot. Az idő hiába rakta rá a
jegyét, a szíve tele van életörömmel. Azt mondja, hogy rengeteg dolga van még és sok ötlete. Soha sem beszél arról,
hogy mi lesz ha… A Teremtőnek szándéka van vele. Így érzi ezt. Akkor érzem szabadnak igazán magam, amikor szeretetet adhatok. Mindennap sokat sétálnak kéz a kézben.
Előfordul, hogy csak ülnek a padon és nem beszélnek, de a
csendjeik mégis összeérnek. Mindketten a szeretet nyelvén
hallgatnak.
A pecek gyorsan szedik a lábukat. Indulok. Elköszönök
- öleléssel csendesítem le érzéseimet.
A gyerekek játszanak, de nem játsszák meg magukat.
(Istenem, ha mi is ezt tennénk!) Ők őszinték, okosak, és
némelyik kiváló szűrőberendezéssel rendelkezik, jó emberismerettel. Nem szégyen a kisebbtől tanulni ám! Már
messze járok, de Magdi néni szavai kavarognak a fejemben
"Tudja, mi gyerekkorunkba mindent megosztottunk egymással". Tényleg! Nem ezt kéne tenni nekünk is? Gyorsan
feléljük javainkat, érzéseinket, erőforrásainkat. Mi lesz, ha
már nem lesz mit megosztani?
Fehér Levente

Nyári túrák 2.
2017. szeptember 7- én közel száz hódmezővásárhelyi nyugdíjas ment a mártélyi Tisza partra. Kb fele kerékpárral tette
meg a 10 kilométeres utat, a másik fele pedig autóval. Mártélyon pedig egy 6 km-es gyalogtúrán vett részt mindenki. Ezzel a
programmal fejezték be az ez évi sportfoglakozásaikat.
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Horoszkóp

g

Kos
III. 21. - IV. 20.

Szeptemberben lehetősége adódik a
régóta tervezett lakásvásárlásra, de
feltétlenül kérje szakember segítségét,
így nem kell tartania későbbi jogi vitáktól. Ami az egészségét illeti, kerülje a zsíros, csípős ételeket, mert epeproblémája kiújulhat.

_

Bika
IV. 21. - V. 20.

Ha nyáron nem volt lehetősége néhány nap szabadságot engedélyezni
magának, most alkalma nyílik egy rövidebb utazásra, hogy pihenjen és kikapcsolódjon. Ennek köszönhetően
nemcsak az energiaszintje, hanem a
lelkiállapota is jelentősen javul.

`

Ikrek
V. 21. - VI. 21.

A hónap elején komoly vitái lehetnek
a környezetében élőkkel, ha továbbra
sem ügyel arra, hogy mondandójával
ne bántson meg másokat. Sokszor
észre sem veszi, milyen hangnemben
és stílusban beszél az emberekkel. A
saját érdekében változtasson ezen!

a

Rák
VI. 22. - VII. 22.

Nyugodt őszkezdetre számíthat, sőt, a
dolgozó Rák jegyűeknek komoly elismerésben és plusz anyagi juttatásban
is részük lehet a következő hetekben.
A szeptember a család pénzügyeiről
szól, és a pozitív mérleg komolyabb
beruházást is lehetővé tesz.

b

Oroszlán
VII. 23. - VIII. 23.

Az alacsony energiaszintje és a kedvezőtlen anyagi helyzete miatt a hónap
közepéig nehéz időszak vár önre. Szerencsére azt követően javulnak a kilátásai, szeptember végére némi nyereségre is szert tehet, és ezzel együtt
megszűnik a stresszes állapota.

c

Szűz
VIII. 24. - IX. 22.

Szeptember elején még nem lesznek
problémái, új munkalehetőség is adódik az ön számára. A hónap közepén
azonban csökkenő bevétel és növekvő
kiadás okoz gondot az anyagi helyzetében, és egy rosszul tervezett utazás
még inkább növelheti a veszteséget.

d

Mérleg
IX. 23. - X. 22.

Kedvezően alakulnak a pénzügyei a
hónap elején, és ez a folyamat kitart
egész szeptemberben. Sikereket ér el
a munkájában, és a magánélete is harmonikus lesz. Ennek köszönhetően
sok kellemes órát tölt el a barátaival,
és végre pihenésre is jut ideje.

e

Skorpió
X. 23. - XI. 22.

Bár az előző hetek mérlege pozitív
volt, mostanra igen alacsony lett az
energiaszintje. Szeptemberben egy
hivatalos ügy miatt sokat idegeskedik,
emiatt állandó stresszben éli a napjait.
A hónap végén váratlan pénzhez jut,
de ez sem lesz zökkenőmentes.

f

Nyilas
XI. 23. - XII. 21.

A következő hetekben nemcsak szóbeli elismerések révén, hanem anyagiakban is megtérül a munkába fektetett energiája. A hónap második felétől az emberi kapcsolataiban, a
munkájában és anyagiakban is további pozitív változásokra számíthat.

^

Bak
XII. 22. - I. 20.

Nehezen találja meg a közös hangot a
környezetében élőkkel. Ennek oka,
hogy az utóbbi időben önös érdekei
vezérelték minden megnyilvánulását.
Szeptember végén fizikai és idegi kimerültség nehezíti az életét, sürgősen
változtatnia kell a viselkedésén.

h

Vízöntő
I. 21. - II. 19.

Szeptemberben továbbra is sikereket
ér el munkájában, de a családi békét
akaratossága miatt viták zavarják meg.
Az állandó idegeskedés, a fizikai-lelki
túlterheltség következtében pedig
egészségügyi problémái jelentkeznek a
hónap második felében.

i

Halak
II. 20. - III. 20.

A hónap első felében túlzott érzékenysége negatívan befolyásolja emberi kapcsolatait, ez kihat az egészségére is gyakori fejfájás és gyomorpanaszok formájában. Szeptember közepétől számíthat javulásra a növekvő
energiaszintjének köszönhetően.
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Rejtvény

Rejtvényünk számozott soraiban Benjamin
Disraeli angol miniszterelnök, író és
politikus (1804-1881) megállapítása
olvasható.

Az október havi megfejtés:
Senki sem érezheti magát olyan tehetetlennek, mint egy beteg aranyhal gazdája.

Nyertes megfejtő, könyvjutalommal:
Kozma Dezsőné, Budapest.
Mostani beküldési határidő:
2017. november 1.
E-mail cím: nyosz@enternet.hu
NYOSZ: 1074 Bp., Szövetség u. 9.
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