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Jönnek a hírek
Azon ritka alkalmak egyikén, amikor TV elé ülök - ta-

lálkoztam egy érdekesnek tűnő hírrel. Japán kutatók kifej-
lesztették az idősek felülvigyázására szánt legjobb megoldást: 
az emberszabású robot-gondozót. 

   A japán életvitel számunkra szokatlan, olykor felfoghatatlan jellemzőiről már 
sokszor hallhattunk. Pl. olvashattunk a munkamorálról (?), a munkához való po-
zitív hozzáállásról, amely olyan szintű, hogy már a pihenéssel töltött órákért is 
fizetnek az embereknek, hogy aztán kevésbé fáradtan tudjanak dolgozni. De ami 
talán számunkra közelebb álló hír a japánokról: átlag 7 évvel élnek tovább, mint az 
amerikaiak. Növényi alapú étrendjükhöz mértékletességre intő étkezési szokások 
párosulnak. Nagyon sok barátjuk van, átlagban legalább 15, ráadásul nem ritka 
köztük a 80-90 éves múltra visszatekintő barátság. Életükben van egy szó, ami min-
dvégig elkíséri életfelfogásukat: ikigai - az ok, amiért minden reggel érdemes fel-
kelni.

A mindezek fényében érdekesnek tűnő tudósítást kíváncsi kételkedéssel fogad-
tam, mert azt gondoltam, az elgépiesedett világunkban lám már az idősgondozásba 
is betört a gép, a személytelen technika, és a gondozásban rejlő személyes, emberi 
kapcsolatok emléke már csak a múlté lesz. 

Így is tűnt a képsorokból. Láttam, amint az egyelőre még csak ember formájú, 
géphangon beszélő "emberke" segít felállni az elesőnek, kiadagolja a gyógyszere-
ket, ágyhoz/fotelhez viszi az ennivalót. Ezzel a látvánnyal még csak ki is békültem 
volna. Hiszen a felügyelet és ellátás embert/munkaerőt pótló megoldására tett kí-
sérlet működőnek tűnt, de nem tudtam elképzelni, hogy a valós emberi hangot, 
közvetlenséget sem nélkülöző magatartást, jelenlétet teljesen nélkülözni lehetne a 
minőségi ellátásból.

Aztán jött a hír újabb, fontos része: a japánok befogadták a robot-gondozókat, 
mondhatni szívükbe zárták "őket". És mint mindennek, úgy ennek is egy - a ha-
gyományaikhoz illő - magyarázata van: hitük szerint mindennek van lelke, így a 
robotnak is, és ez teszi "őket" az idős emberek életének szerves részévé, majd hogy 
nem családtagjává.

A hír ezen részében van két fontos tényező, ami a mi életfelfogásunkban is je-
lentős szereppel bír: a hit és a lélek. Talán mi kevésbé vesszük komolyan, pedig ná-
lunk is sokat lehet hallani arról, hogy a hitéletet élők könnyebben viselik az időskor 
megpróbáltatásait, és a lélek-társak, lelki kapcsolatok milyen pozitív életérzéseket 
hoznak felszínre ebben a korban. Így most könnyű szívvel mondanám, íme egy 
újabb szelete az életnek, amelyben van - volna - mit tanulni a japán öregektől.

Csakhogy a mi hagyományaink, életfelfogásunk, időskori jövőképünk sokkal 
kevésbé megengedő. Nekünk még kell a gondoskodó, meleg kéz, a vigyázó, olykor 
összekacsintó tekintet, a csak nekünk szóló mosoly, az emberi hang.

És bízunk benne, hogy ideig-óráig még jut belőle mindnyájunknak.

Némethné Jankovics Györgyi
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Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Nyugdíjas Szerveze-
tek Szövetsége, ahol Román Demeterné elnök asszony 
mesél szövetségükről:

"Az életben két dogot kell tenni: érezd jól magad és segíts má-
sokon a saját eszközeiddel." (Molnár József)

Fenti idézet szellemében vette kezdetét Szabolcs-Szat-
már-Bereg Megye nyugdíjasainak összefogása, rendszerbe 
szervezése. 

Az "ötletgazda" nem igazán konkretizálható. Inkább 
egy team volt a felismerője annak a ténynek, hogy a 20. szá-
zad szépkorú populációja nem igazán rendelkezik érdek-
képviseleti szervezettel. 

Ugyanis, a munkaviszonyuk megszűnésével, boldogan 
nyújtás, ami egy igazi munkaközösséget erősen jellemzett vonulnak vissza a nyugodt mindennapok bűvöletébe, de 
abban az időben.rövid időn belül hiányozni kezd a közösség, az egymás 

Ezt látva és tapasztalva, bátorkodott néhány személy - iránti érdeklődés, szükség esetén a segítségkérés, segítség-
akik maguk vezéregyéniségek és közösségi emberek voltak, 
- hogy megteszik az első lépéseket a szövetség megszer-
vezésében. Ilyen szellemben alakult meg 1995-ben a Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg Megyei Nyugdíjas Szervezetek Szö-
vetsége. 

A jelenlegi 7 tagú vezetői csapat és a 3 tagú Felügyelő 
Bizottság 2015-ben kapott bizalmat a tagságtól.

A Szövetség 
Missziója: A Szövetség létrejöttét indokolta a megye 

szépkorú lakosainak felkarolása, odafigyelve a szabadide-
jük hasznos eltöltésére, hagyományőrzésre, generációk 
összefogására, segítségnyújtás az idősek problémáinak, ér-
dekviszonyainak feltárásában és azok megoldásában.

Víziója: a Szövetség a megye időskorú lakosságának ér-
dekképviseletében, a fogyasztóvédelem területén meghatá-
rozó szereplő legyen, ahol elkötelezett önkéntesek segítik 
az idősek elégedettségének fokozását, amely nemcsak az 
egyén, hanem a társadalom egészére is pozitív hatással le-
het.

Célja: Összefogja, segíti, az időskorúak tevékenységét, 
új szervezetek létrehozását annak érdekében, hogy a kor-
osztály életminősége javuljon, értékes, hasznos közösségi 
életet éljen. Hagyományait gyűjtse és ápolja.

Ennek keretében érdekvédelmet biztosít, tanácsadással 
(fogyasztóvédelmi, egészségvédelmi, stb.) segíti a bizton-
ságérzetüket.

A cél elérésének eszközei: a tervezés, szervezés, a több-
csatornás kommunikáció (honlap, e-mail, saját folyóirat, 

"Érezd jól magad 
és segíts másokon"



Nagy érdeklődést tapasztalunk azon rendezvényeink 
iránt, amelyek az ének, néptánc, vers - és prózamondás, 
sportvetélkedő területeit ölelik fel. 

Büszkék vagyunk a 22 éve, a szövetség megalakulása óta 
megjelenő folyóiratunkra, a "Nyugdíjasélet"-re, amelyben  
a tagszervezeteink életéből szemelvényeket, országos, a 
nyugdíjasainkat érintő információkat jelentetünk meg. Ez-
zel is célunk a széleskörű tájékoztatás. 

Zárszóként az alábbi idézettel erősítjük meg tenni aka-
rásunkat, hivatásunkat és elhivatottságunkat az idősek, a 
szépkorú társaink támogatása iránt:

"A vesztesek a múltban élnek. A győztesek tanulnak a múltból, 
és élvezik, hogy a jelenben dolgozhatnak a jövőn." (Denis Watley)

rendszeres és tervezett ülések, összejövetelek, a vezetők a 
Román Demeterné, elnökvidéki helyszíneken (településeken) személyes tanácsot 

Fotó: Erdélyi Tamásnyújtanak. 
Összességében "Kik vagyunk mi?": A Szövetség egy 

olyan civil szervezet, amely az Alapszabályában megha-
tározott keretek kötött, a megye időskorú populációjának 
életkörülményeit figyelembe véve, az életminőségét igyek-
szik elfogadhatóbbá tenni megfelelő lehetőségek létre-
hozásával.

A szövetségbe a belépés önkéntes. Jelenleg 76 tagszer-
vezete van, 2700 fő a tagok száma. A tagdíj minimális. 
Ugyanis ez az a megye, ahol az ország legkisebb nyugdíját 
kapják szépkorú társaink. Alkalomszerűen a Megyei Ön-
kormányzattól kapunk támogatását.

Éves munka- és rendezvényterv alapján végezzük fela-
datainkat, alkalmazkodva a Nyugdíjasok Országos Szövet-
ségének (NYOSZ) rendezvénytervéhez.

Büszkék vagyunk és elismerésként értékeljük azt a 
tényt, hogy a nagy rendezvényeinken, mint például az "Idő-
sek Karácsonya", ahol tagjaink közül köszöntjük az 50., 55., 
60., 65. éves házassági évfordulójukat ünneplő házaspá-
rokat. Számos helyi illusztris vendég és egyházi méltóság 
mellett a Megyei Közgyűlés elnöke Seszták Oszkár elnök 
úr, a NYOSZ elnökségéből Müller János alelnök úr rész-
vételükkel megtisztelték az eseményt.
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"Sem működéshez, sem az éves munkatervben meghatározott szakmai feladatok megvalósításához pénz-
ügyi támogatásban nem részesültünk. Támogatás nélkül hogyan tudtuk mégis a felvállalt feladatokat 
megoldani? Kellett kitartás, hit, hogy nem adhatjuk fel. Szívhez szóló leveleket írtunk és küldtünk el (38 db) 
országgyűlési képviselőknek, pénzintézeteknek, milliárdos és jól menő vállalkozásoknak, remélve, átérzik 
nehéz helyzetünket és anyagi támogatást nyújtanak szervezetünknek. Legtöbbje még válaszra sem mél-
tatott bennünket. Azt gondolom, ezzel elárulta, mit gondol a társadalom nagy csoportjáról, az idősekről, 
akiknek köszönheti jólétét. Hiszen ez a korosztály az, amelyik egész életében a hazájáért, a családjáért dol-
gozott és dolgozik olykor ma is. Soha nem az anyagiak határozták meg, hogy hol, mennyi és milyen tevé-
kenységet kell végeznie. Mindig azt tartotta és tartja ma is szem előtt, mivel és hogyan segítheti társát, a 
közösséget, ahol él. Köszönet érte mindenkinek!" 

"Örülök, hogy Szabóné dr. Csiszár Gabriellával, a városi szövetség elnökével szoros és igen jó kapcsolatot 
ápolunk. Közös rendezvényeink vannak, segítjük egymást, együtt és nem egymás ellen dolgozunk az itt élő 
emberekért. Köszönöm!" (Idézet a szervezeti beszámolóból 2015-ről)
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Képregénybe álmodott versekkel 
a tüdőgyulladás ellen
Kölcsey Ferenc - Farkas Lajos, Korognai Dávid: Himnusz

A NYOSZ és a DeepInsight kommunikációs ügynök- mény először 1829-ben Kisfaludy Károly Aurora című új-
ség kreatív kampánya tavaly novemberben, a tüdőgyulladás ságjában jelent meg, a kéziraton még szereplő "a Magyar 
világnapján indult, és milliókhoz juttatta el az üzenetet: a nép zivataros századaiból" alcím nélkül. Viszont 1832-ben, 
pneumococcus okozta tüdőgyulladás védőoltással meg- Kölcsey munkáinak első kötetében már a szerző által adott 
előzhető. Sorozatunkban egyenként mutatjuk be a kam- alcímmel látott napvilágot.
pányhoz készült alkotásokat. A Himnusz megzenésítésére 1844-ben írtak ki pályá-

A kampányban 5 olyan híres magyar költő - Csokonai zatot, melyet a Nemzeti Színház karmestere, Erkel Ferenc 
Vitéz Mihály, Berzsenyi Dániel, Kölcsey Ferenc, Arany nyert meg. A Himnusz szövegének születésnapja, január 
János, és Ady Endre - verseit dolgoztuk fel képregény 22. egyben a magyar kultúra napja is.
formájában, akik tüdőgyulladás következtében hunytak el. A képregény változat elkészítésére egy olyan rajzolót 
Előző számunkban Kölcsey Ferenc Huszt című versének kértünk fel, aki kiváló rajztudásával, részletgazdag és hiteles 
feldolgozását mutattuk be, most pedig a költő leghíresebb képeivel a Himnusz szellemiségét és örökségét képes volt 
alkotásából, Himnuszból készült képregény kerül sorra.   megőrizni a születő új műben is. Farkas Lajos képeit a ki-

A magyarságnak a 19. századig nem volt nemzeti him- váló illusztrátor, Korognai Dávid töltötte meg színekkel. A 
nusza. Az 1815-től Szatmárcsekén élő Kölcsey Ferenc a képregényben az eredeti, korabeli helyesírással íródott vál-
bécsi udvar alkotmánytipró intézkedéseinek fokozódása tozatot dolgoztuk fel.
idején, 1823 januárjában írta meg a Himnuszt, vagy ahogy Vér Balázs
az eredeti kéziraton szerepel a cím, a Hymnust. A költe- Kreatívigazgató - DeepInsight 

AktuálisAktuális

A rovat támogatója: Pfizer Kft.
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Isten áld meg a' Magyart Árpád hős magzatjai 'S ah, szabadság nem virul
Jó kedvvel, bőséggel, Felvirágozának. A' holtnak véréből,
Nyújts feléje védő kart, Bújt az üldözött, s felé Kínzó rabság könnye hull
Ha küzd ellenséggel; Kard nyúl barlangjában, Árvánk hő szeméből!
Bal sors a' kit régen tép, Szerte nézett s nem lelé Hajh, de bűneink miatt
Hozz rá víg esztendőt, Honját a hazában, Gyúlt harag kebledben,
Megbünhödte már e' nép Bércre hág és völgybe száll, 'S elsújtád villámidat
A' múltat 's jövendőt! Bú 's kétség mellette, Dörgő fellegedben,

Hányszor zengett ajkain Vérözön lábainál, Most rabló Mongol nyilát
Ozman vad népének 'S lángtenger felette. Zúgattad felettünk,
Vert hadunk csonthalmain Értünk Kunság mezein Majd Töröktől rabigát
Győzedelmi ének! Ért kalászt lengettél, Vállainkra vettünk.
Hányszor támadt tenfiad Tokaj szőlővesszein Szánd meg Isten a' Magyart
Szép hazám, kebledre, Nektárt csepegtettél. Kit vészek hányának,
S lettél magzatod miatt Zászlónk gyakran plántálád Nyújts feléje védő kart
Magzatod hamvvedre! Vad Török sáncára, Tengerén kínjának.

Őseinket felhozád 'S nyögte Mátyás bús hadát Balsors a' kit régen tép,
Karpat szent bérczére, Bécsnek büszke vára. Hozz rá víg esztendőt,
Általad nyert szép hazát Vár állott, most kőhalom, Megbünhödte már e' nép
Bendegúznak vére. Kedv s öröm röpkedtek, A múltat 's jövendőt!
'S merre zúgnak habjai Halálhörgés, siralom
Tiszának, Dunának, Zajlik már helyettek.

Hymnus
a' Magyar nép zivataros századaiból

AktuálisAktuális
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A nyugdíjasok helyzetéről

NyugdíjügyeinkNyugdíjügyeink

A Publicus Intézet a Vasárnapi Hírek megbízásából, A megkérdezettek fele (49 százalék) szerint a nyug-
szeptember 14 és 18 között, 1014 fő megkérdezésével ké- díjasok helyzete az elmúlt 3-4 évben, érdemben nem válto-
szített reprezentatív közvélemény-kutatásban vizsgálta a zott, ám némileg többen gondolják úgy, hogy romlott (26 
magyar választókorúak nyugdíjasokkal kapcsolatos egyes százalék, 20 ellenében). A Fidesz-szavazók körében több-
véleményeit. Némileg többen gondolják úgy, hogy az el- ségben vannak, akik szerint inkább javult a nyugdíjasok 
múlt években a nyugdíjasok helyzete romlott. A megkér- helyzete (44 százalék, 7 ellenében), azonban a többi párt 
dezettek több mint háromnegyede szerint a nyugdíjasok támogatói és a bizonytalanok is másként látják ezt. Leg-
többsége nehezen tud megélni Magyarországon. A válasz- inkább az MSZP szavazók szerint romlott a nyugdíjasok 
adók egyharmada szerint a hazai átlagnyugdíj havi 84 ezer helyzete ebben a ciklusban (52 százalék, 7 ellenében), de a 
forintnál kevesebb és a válaszok átlaga 98,4 ezer forint. Tíz bizonytalan szavazók körében is háromszor többen látják 
megkérdezettből majd' kilenc fő szerint helyes, hogy a negatívan a helyzetet (30 százalék, 10 ellenében).
nyugdíjasok nagyon kedvezményes áron utazhatnak. A A nyugdíjasok többsége szerint is inkább romlott a 
megkérdezett aktívak több mint fele támogatja, hogy a helyzetük (37 százalék, 23 ellenében - míg 39 százalék sze-
nyugdíjasok helyzetére az állam többet fordítson. Tíz vá- rint érdemben nem változott), azonban az aktívak körében 
laszadóból nyolc szerint még mindig túl sokan vannak, hibahatáron belül vannak az értékek (19 százalék szerint 
akiknek túl kevés a nyugdíjuk. A megkérdezettek harmada romlott, míg 21 százalék szerint javult).
szerint valamelyik Fidesz-kormány tette a legtöbbet a nyug- A megkérdezettek több mint háromnegyede (77 szá-
díjasokért, és ötöde szerint valamelyik MSZP-kormány. zalék) szerint a nyugdíjasok többsége nehezen tud megélni 
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Magyarországon. Ezt minden vizsgált társadalmi csoport utazhatnak, és ebben minden vizsgált társadalmi csoport 
ekképpen gondolja, még a Fidesz szavazóinak majd kéthar- hasonlóan gondolkodik. Még az egyes pártok támogatói és 
mada is (61 százalék, 35 ellenében). Leginkább az MSZP és a bizonytalanok körében sincs érdemi különbség.
a bizonytalan szavazók vélekednek így (94 és 84 százalék), Nyolcszázaléknyi megkérdezett van csupán, akik sze-
de a Jobbik szavazók véleménye sem tér el ettől érdemben rint ugyan a kedvezmény helyes, ám a mértéket túlzónak 
(82 százalék). Az aktívak és a nyugdíjasok között is hiba- gondolják. Két százalék csupán a csúcsidőszaki kedvezmé-
határon belüli a véleménykülönbség ebben a kérdésben. nyeket korlátozná, és mindössze kétszázaléknyian mond-

A válaszadók egyharmada (31 százalék) szerint a hazai ták azt, hogy egyáltalán nem értenek egyet a kedvezmé-
átlagnyugdíj havi 84 ezer forintnál kevesebb és a felük sze- nyekkel, és a teljes árat fizettetnék a nyugdíjasokkal.
rint 100 ezer forint alatt van. A válaszok átlaga 98,4 ezer A megkérdezett aktívak több mint fele (58 százalék) tá-
forint, ami némileg alacsonyabb, mint az aktuális 121 ezer mogatja, hogy a nyugdíjasok helyzetére az állam a jelen-
forintos átlagnyugdíj. Azonban az átlagnyugdíj szubjektív leginél többet fordítson. Négy százalékuk szerint a mosta-
és az objektív medián értékei sokkal közelebb vannak ninál kevesebb lenne a helyes, míg harmaduk (31 százalék) 
egymáshoz. szerint a mostani arányok lényegében megfelelőek. Ha-

Minél közelebb van valaki a nyugdíjas korhoz, annál sonló arányokat kapunk, ha a nyugdíjasokat, és az egyéb 
pontosabb az átlagos képe az átlagnyugdíjról. A 30 év alat- inaktívakat kérdezzük arról, hogy az aktívak mit gondolnak 
tiak körében 43 százalék gondolja azt, hogy 84 ezer forint róluk.
alatt van az átlagnyugdíj, míg a 60 év felettiek (akik több- Az aktívak körében minden vizsgált társadalmi csoport 
ségében nyugdíjasok) körében mindössze 22 százalék ez az úgy gondolja, hogy a mostaninál többet költsön a nyug-
érték. A legfiatalabb vizsgált korosztály úgy gondolja, hogy díjasok helyzetére. Leginkább az MSZP és a Jobbik sza-
90 ezer forint az átlagnyugdíj, a legidősebb szerint 105 ezer, vazók (90 és 66 százalék), legkevésbé a Fidesz szavazók (47 
míg az aktívak 96 ezer forintra teszik, átlagosan. százalék, 44 ellenében).

Tíz megkérdezettből majd' kilenc fő szerint (86 száza-
lék) helyes, hogy a nyugdíjasok nagyon kedvezményes áron (folytatjuk)

NyugdíjügyeinkNyugdíjügyeink
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VilágnapVilágnap

Idősek világnapja

1990-ben határozott az ENSZ közgyűlése arról, hogy amerikai országok vannak, míg az utolsó helyen Afga-
1991-től minden év október 1-jén ünnepeljük az idősek nisztánt találjuk.
világnapját. Az ENSZ célja az volt, hogy felhívja a figyel- - Az alsó negyedben találjuk az afrikai országokat, de 
met az idősek tiszteletére, a méltóságteljes időskor felté- eléggé hátul kullog Görögország (79.), Venezuela (76.) és 
teleinek megteremtésére és az idősek gazdaságba történő Törökország (75.) is. 
visszaintegrálásának lehetőségére. Ez azért is fontos kér- - Magyarország az értékelési listán a 39.
dés, hiszen Európa szerte folyamatosan csökken az aktív Azt is azonban figyelembe kell venni, hogy a vizsgált 96 
dolgozók aránya elsősorban az alacsony születési szám ország mellett további 98 országot azért nem tudtak be-
miatt. vonni, mert ezek nem szolgáltattak értékelhető adatot, így 

Ezen a napon kiemelt figyelemmel, tisztelettel fordu- pl. az 54 afrikai ország közül csak 11 szerepel a tanul-
lunk az idősek felé, hiszen a társadalomnak szüksége van mányban. Ennek következtében viszont milliónyi szegény, 
mindarra az élettapasztalatra, higgadt bölcsességre, amivel rossz körülmények között élő idős láthatatlan maradt. Hi-
csak ők rendelkeznek. Fogadjuk el, támogassuk, szeressük ányzik továbbá az idősek szegénységi arányára vonatkozó 
őket és mutassuk meg nekik, hogy társadalmunknak ők is adat 93 ország adatszolgáltatásából. 
hasznos tagjai, és mindnyájunknak nagy szükségünk van Fő megállapítások:
rájuk! - Tovább nyílik az olló az élen járó és a leszakadó 

Ma már a világ lakosságának több mint 12%-a 60 évnél országokban érvényes életkilátásoknál.
idősebb (több mint 900 millió). Kiugróan magas a 60 éven - Az idős nők jobban ki vannak téve az elszegényedés 
felüliek aránya Japánban, több mint 30%, viszont 2050-ig kockázatának, mint a férfiak, hiszen még aktív korukban 
további 64 országban lesz várhatóan ez a helyzet.  kevesebbet kerestek, akár ugyanabban a munkakörben, 

Ezen tények ismeretében érdemes néhány pillantást mint a férfiak.
vetni a 60 éven felüliek társadalmi és gazdasági életmi- - A megszorító intézkedések erőteljesebben érintik az 
nőségéről készített HelpAge International tanulmány meg- időseket, mint az aktív társadalmi csoportokat.
állapításaira, ahol a jövedelem biztonságát, az egészségügyi - Kelet Európa országaiban 2030-ra 20% fölé fog emel-
helyzetet, a személyes adottságokat és az idősek környe- kedni a 60 évesnél idősebbek aránya a lakosságon belül.
zetét vizsgálták. E szerint a vizsgált 96 ország közül Tehát van még mit tenni összefogva, egymásért egy 

- Svájcban a legjobb az idősek életminősége, második élhető időskor feltételeinek megteremtése érdekében.
helyen Norvégia áll, az első 10 helyen - Japán kivételével, 
amely a 8. helyet foglalja el - nyugat-európai és észak- Összeállította: Berg Mariann

- A felnőtt lakosság éves munka-
jövedelme az alsó 10 százalékánál 
160.483,- Ft, a felső 10 százaléknál 
2.691.300,- Ft (16,77-szeres különb-
ség)
- Az időseknél az éves öregségi ellá-
tás az alsó 10 százaléknál 37.177,- Ft, 
a felső 10 százaléknál 674.480,- Ft 
(18,14-szeres különbség) 
Forrás: KSH Jövedelmi viszonyok, 
életkörülmények 2015

- A jelenlegi nyugdíjrendszer az ál-
lampolgár aktív időszakában kiala-
kult jövedelmei különbségeit a nyug-
díjas időszakban tovább növeli.

- Igazságos-e az a nyugdíjrendszer 
mely az "aktív időszak" igazsá-
gos(?) jövedelmi különbségeit a 
"passzív időszakban" tovább növe-
li?

Kérdésünk volna....
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Csodálatos környezetben található, gyakorlatilag az or- szönthet, akik minden bizonnyal a kulturális élményeken 
szág egyik legrégebbi bányásztelepülése - a 2008-ban vá- túl, a folyton épülő-szépülő település nevezetességeire is 
rossá nyilvánított Rudabánya adott vendégszerető otthont, kíváncsiak. A műsorfolyamot, melyet Rudabánya Érc- és 
a B-A-Z. Megyei és Miskolc Városi Nyugdíjasok Érdekvé- Ásványbánya Múzeumának igazgatónője, a rendezvény há-
delmi Szövetsége által kezdeményezett és Rudabánya ziasszonya/műsorközlője, Papp Andrea vezetett, a város 
polgármesteri hivatala - és intézményei által is -szervezett, óvodásai, iskolás mazsorettjei, tehetséges fiataljai és a Rud-
előkészített "Nemzedékek Találkozója" nagyszabású kul- abányai Rozmaring Asszonykórusa indította. Ezt köve-
turális seregszemlének. Az immár tizenötödik alkalommal tően, Pasztercsák Lívia (NYÉSZ elnökhelyettes, 15 év ta-
megrendezett rendezvényre Borsod megye minden szegle- pasztalatainak birtokában) értő, a közönség számára na-
téből nagyon sokan voltak kíváncsiak. A zsúfolásig megtelt gyon élvezhető műsorszerkesztésében következett egymás 
Gvadányi József  Művelődési ház színháztermének közön- után a harminchárom, valóban sokszínű produkció: szava-
ségét, a NYÉSZ elnöke köszöntötte, köztük is megkülön- latok, táncszámok és néptánccsoportok, dalok, kórusmű-
böztetett tisztelettel a Nemzedékek Találkozója díszvendé- vek, dalárdák és népdalkörök, humoros jelenetek színes 
gét, a Kossuth-, József  Attila-, Pulitzer Díjas írót, Moldova forgataga váltotta pergőn egymást. Közben óriás üstökben 
Györgyöt. Moldova György a nyugdíjasok élethelyzetéről főtt a krumpligulyás, melyet a jelenlévők több csoportban, 
írt "Kegyelemkenyér" c. könyvsorozatának - közelmúltban a mellé kapott buktákkal együtt jóízűen elfogyasztottak. Az 
megjelent - második kötetét dedikálta a nagyszámú érdek- ebédet követő fellépők is tehetségükről adtak számot, s 
lődő számára. Teszárovics Miklós bevezetőjében sikerek- arról is, hogy klubösszejöveteleiken nagyon sok, egymást 
ben gazdag esztendőket kívánva mondott köszönetet a segítő, jó hangulatban eltöltött gyakorlás áll egy-egy fellé-
városnak és vezetőinek a szíves vendéglátásért, és a rendez- pés mögött. A rendezvény végén minden egyes produkció 
vény fővédnökségét vállaló Török Dezső úrnak, B-A-Z. erre az alkalomra készült és névre szóló  emléklapot kapott, 
megye közgyűlése elnökének az anyagi támogatásért. Szo- melyet Rudabánya polgármestere és a NYÉSZ elnöke 
bota Lajos, Rudabánya polgármestere köszöntőjében örö- adott át a szereplőknek. 
mét fejezte ki, hogy ilyen nagy létszámú közönséget  kö- (tudósítónktól)

Nemzedékek találkoztak Rudabányán
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Tápláló szeretet

NYOSZ-hírekNYOSZ-hírek

200 nyugdíjas, 11 település nyugdí- nyugdíjasai szorgoskodtak hetek óta, 
jasai gyűltek össze nemrégiben Nógrád hogy a majd' 30 méternyi asztalsor 
nevű községben, hogy a 9. Tápláló sze- megteljen étekkel. Persze nem csak 
retet névre hallgató program keretében nyugdíjas összefogásról írhatok: segí-
mintegy 1700 üveg kompótot, lekvárt, tettek az iskolások, a boltosok, olya-
savanyúságot, lecsót adjanak át egy nok is, akik maguk nem tudtak eltenni 
nagycsaládos egyesületnek. befőttet, de azért adakoztak: cukrot, 

Kilenc éve kezdődött az akció, ami- lisztet, tésztát. A köztársasági elnök fe-
kor is e kis település nyugdíjas klubja el- lesége is 200 kg cukrot küldött...
határozta, a válság idején jól jöhet az A 9 év alatt több mint 10 ezer üveg 
embereknek az a termék felesleg, ame- dicsérte a szorgos és jószívű, követen-
lyet ők termelnek, de már nem tudnak, dő példát adó nyugdíjasok keze mun-
nem akarnak maguk számára hasznosí- káját. A 10.000. üveget egy nyugdíjas 
tani. Így indult a nagymamák, anyukák katonatiszt készítette... Ugye, milyen 
akciója, hogy a termények ne menje- csoda - nem csak női kezek dolgoztak...
nek veszendőbe, és hogy a szükségét Idén a káposztásmegyei, 350 csalá-
érző családok asztala viszont megtel- dot tömörítő egyesület tagjai terjeszt-
jen. Horpács, Rétság, Diósjenő, Nagy- hetik a teleülések és a nyugdíjasok jó 
oroszi, Tolmács, Drégelypalánk, Két- hírét. Az Európai Unió a legjobb civil 
bodony, Nógrád - csak néhány azok programok közé sorolta az eseményt.
közül a települések közül, amelyek (NJGY)

A közösség ereje

Az idén negyedik alkalommal került sor Százhalom-
battán a Közösségért Díjak átadására a Battai Napok ren-
dezvénysorozat alkalmából.

A díjat azok a személyek kapják, akik a város közéleté-
ben vagy szűkebb lakókörnyezetükben példaértékű tevé-
kenységet fejtenek ki. Az elismerés emlékéremből és ok-
levélből áll és évente kettő adományozható belőle választó-
kerületenként, képviselői javaslatra. 2017-ben a díjazottak 

mindketten időt és energiát nem kímélve szervezik a klub között volt Cser János és felesége Cser Jánosné, Pannika. 
életét. Fontosnak tartják, hogy az idős emberek szabad-Az elismerést Vezér Mihály polgármestere adta át. 
idejüket hasznos dolgokra fordíthassák. Küldetésük a A díjazottakkal együtt ünnepeltek családtagjaik, ismerő-
nyugdíjas élet színesebbé tétele, az otthoni magányosság seik, klubtagjaik és barátaik.
feloldása, baráti kapcsolatok kialakítása, hogy mindenki Cser János és felesége, Pannika nyugdíjasként költöztek 
családias környezetben érezhesse magát. Kirándulásokat Százhalombattára. Mindketten aktívan részt vesznek a köz-
szerveznek, ahol bővítik történelmi ismereteiket, színház-életben, mozgatórugói a város legnagyobb nyugdíjas klub-
ba, múzeumba és koncertekre járnak. Programjaikat a sok-jának, az Őszidőnek.
színűség jellemzi.A városba költözésük óta tagjai a klubnak, de mindket-

Mindketten nagyon sokat tesznek a közösségért, melyet ten érezték, hogy többet tudnának tenni a közösségért mint 
önként vállaltak. Embertársaik iránti szeretetük és a közös-egyszerű tag. Cser János 2011. októbere óta 5 fős vezető-
ségért érzett felelősség motiválja őket. Kedves, megnyerő séggel irányítja a klub életét, s egyben a Magyar Nyugdí-
személyiségük miatt népszerűek klubtársaik között. Példa-jasok Egyesületeinek Országos Szövetsége Dél-Pest Me-
értékű, amit a környezetükért tesznek, ezért köszönet és gyei tagszervezetének az elnöke is. A 150 fős Őszidő Nyug-
elismerés jár nekik!díjas Klub mára már a legnépesebb és a legaktívabb kö-

Gratulálunk kitüntetésükhöz!                            (Szerk.)zösség a városban. A kezdetektől férje segítője Pannika, 
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Tisztelettel és méltón emlékeztünk Arany Jánosra a Pataki Józsefné (Kaposvár) Juliska elbujdosása
NYOSZ 28. Versszemléjével, a költő születésének 200. Varga Nándor (Csongrád) A velszi bárdok
évfordulója alkalmából. Az országos szemlére nagyon sok, 2. A közönségszavazatok alapján
szép verssel jelentkeztek a régiós megmérettetéseken to- a) régiek
vábbjutott nyugdíjas versmondók. Gáspár Imre 

Megemlékeztünk az esemény alkalmával a barát, Tom- Hanuszik Sándorné
pa Mihály születésének ugyancsak 200 éves évfordulójáról Varga Erzsébet (Baja) Letészem a lantot
is. Tompa Mihály emlékére A fehér liliom c. versét Három- b) újak
széki Pető Anna mondta el. Ugyancsak megemlékeztünk és Szabó Lajosné (Miskolc) A tudós macskája
búcsúztunk Paja Imrénétől, régi, kedves versmondónktól, Strich Lászlóné (Budapest) Árva fiú
aki tavasszal halt meg. Varga Nándor 

Második éve két csoportba osztjuk a versmondókat. Az Jó légkörű, színvonalas szemle volt! Nagyon sokan jöt-
első csoportba a szemléken már több éve fellépő, gya- tek a kísérők, érdeklődök is. Észrevételként csupán meg-
korlottabb versmondók kerültek és mondták el a választott jegyezzük, hogy a versmondókkal együtt a kb. 80 fős össz-
Arany verset. A második csoportba a korábbi szemléken létszámot terveztünk előzetesen. A résztvevők száma -
még nem szereplő nyugdíjasok kerültek. Mindkét cso- örömünkre - azonban jelentősen meghaladta ezt. Megkö-
portban a fellépő versmondókat a 3 fős zsűri - azonos zelítőleg 150 résztvevő jött el a Versszemlére, amely némi 
szempontok alapján - értékelte. elhelyezési és ellátási gondot is okozott a szervezőknek!

A zsűri - melynek tagjai: Dr Nemes Erzsébet, Dr. Do- Itt adjuk közre a NYUBUSZ Versszemlén kívüli, de az 
bosné Pecznyik Ibolya és Teszárovics Miklós - értékelése Arany János megemlékezéshez kapcsolódó programjaink-
mellett fontosnak tartjuk a hallgatóság véleményét is. Ezért ról az alábbiakat:
két éve bevezettük a közönség szavazást is. A szemle elején Katona Lászlóné, a NYUBUSZ Kőbányai Nyugdíjasok 
a közönség, a drukkolók megkapták egy lapon a jelent- Klubjával Nagykőrösre szervezett látogatást, ahol a költő 9 
kezők nevét és az általuk választott versek címét. Három évig tanított az ottani református gimnáziumban - sok 
megyei vezető - Radnóti Adél Baranya megyéből, Baghyné Arany János emléket láthattunk.
Makrai Ilona Csongrád megyéből és Marmoj György He- A NYUBUSZ klubjainak tagjaival Arany sétát tervez-
ves megyéből - számolta össze a hallgatóság voksait. tünk. Megnéztük az emléktáblát, ahol Pestre költözve elő-

Köszönetet mondunk a Versszemle valamennyi szerve- ször lakott. Innen kimentünk a Margitszigetre, s megtekin-
zőjének és a segítőknek a lelkiismeretes munkáért! tettük Arany János szobrát a kedves tölgyénél, innen át-

A 28. Versszemle eredménye: (névsor szerint) mentünk a pár lépéssel arrébb lévő Tompa Mihály szobor-
1. A szakmai zsűri döntése hoz. Mindenhol versekkel emlékeztünk költőinkről.
a) a korábban már pályázott előadók A programokkal és a 28. Versszemlével méltó módon 

Gáspár Imre (Gyöngyöshalász) Koldus ének megemlékeztünk nagy költőink 200 éves születésnapjáról!
Hanuszik Sándorné (Nyírtelek) Toldi 2. ének 
Péderi István (Encs) Tetemre hívás Véghné Reményi Mária, NYUBUSZ elnök, Király Istvánné, 

b) új pályázók NYUBUSZ elnökhelyettes Csordás Istvánné, NYUBUSZ 
Mezősi Leventéné (Debrecen) Vörös Rébék elnökhelyettes a 28.Versszemle szervezői

NYOSZ-hírekNYOSZ-hírek

28. NYOSZ Versszemle Budapesten 
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NYOSZ-hírekNYOSZ-hírek

Visszanéző Csillebércre

A Szenior Dalkörök VI. Országos fesztiválja szep- A zsűri nehéz helyzetben volt, de nagy egyetértésben 
tember elsején Csillebércen a több mint 30 résztvevővel született meg a döntés. Örömteli az az őszinte érdeklődés, 
maratoni hosszúságúra sikeredett. Mégsem fáradtunk bele, amellyel a szereplők szakmai tanácsokért körülvették a zsű-
mert a vetélkedőt mindvégig jókedv és fiatalos erő jelle- ritagokat.
mezte. Nem volt unalmas produkció. A közös dalolás jókedv-

 Búcsúznunk kell Csillebérctől, s ez vidám, ironikus re derítette, megfiatalította az énekeseket. Sugárzott az 
nosztalgiára ihletett két, színi előadói vénával is rendelkező együttmuzsikálás, a dal szeretete. Így lett itt valóban "a zene 
csoportot. Jól szórakoztunk a piros nyakkendős egyenru- mindenkié" s az esemény a Kodály-év méltó megünnep-
hás felvonuláson, a végén mi is élvezettel zengtük a hang- lése.                                                 Ungár Istvánné, zsűritag
szóróból áradó, ismerős úttörődalokat.

Örvendetes, hogy a könnyűzenei produkciók ízlésesek Köszönetnyilvánítás!
A Nyugdíjasok Országos Szövetsége nevében szeret-voltak, sőt akadt köztük egy különösen szépen együtt mu-
ném megköszönni valamennyi közreműködő, szereplő zsikáló társaság.
önzetlen munkáját a 6. Csillebérci Randevú eseményei-A népszokásban rejlő drámai erőt is megtapasztaltuk 
hez kapcsolódóan. A 3 nap programja mintegy 1300 ízelítőt kapva egy lakodalmas hangulatából. A fesztivál 
embert, jobbára kortársat mozgatott meg.szívderítő példája volt a népi hagyományőrzésnek. A sze-
Külön köszönöm a szövetség elnöksége jelenlévő tag-replésre várakozó dalosok közt gyakran talált belső vissz-
jainak, a központi irodája munkatársának, családtagjaik-hangra a színpadon szóló ismerős és nekik kedves dal, 
nak segítő munkálkodását. Köszönöm "külsős" segítő-szinte velük énekeltek.
inknek, Kissné Marikának, Rajosné Bujnyik Évának, Láthattunk különleges népviseletet. Ízléses, szép egyen-
Enyedi Nagy Mihálynak, Baranyi Editkének, a NYU-ruhák teremtették meg az alkalom ünnepélyességét.
BUSZ, a BBDSZ és Békés megye önkénteseinek, a Szép számmal hallhattunk ötletesen összeállított, jó 
tánctanároknak, a zsűrinek, a szponzoroknak (OTP, dramaturgiájú dalcsokrot és ügyesen beillesztett, szép szó-
Voltaren, Hotel Solar...), a csillebérci tábor munkatár-lót. Ám akadtak túl hosszú műsorok is. Nehéz a sok kedves 
sainak, az étterem alkalmazottainak és minden fellépő-dalból kiválogatni, de az előadók elfáradnak a végére s ez az 
nek az együtt munkálkodás élményét és az annak ered-előadás rovására megy. Nem könnyű megválasztani a meg-
ményéül született színvonalas programot.felelő hangmagasságot sem. A túl mély éneklés fakó, a dal 

Némethné Jankovics Györgyi NYOSZ elnökelveszti természetes csengését. 

Derűs órák őszi rendezvénye Szolnokon
A Szolnok Városi Klubok és Nyugdíjasok Érdekvé- A program műsoros részét a helyszínen állítják össze a 

delmi és Kulturális Egyesületének zenés-táncos délutánja a távolmaradás kockázatának megelőzésére. A nyugdíjasok, 
Derűs órák, az ősz jegyében került megrendezésre az Aba- saját produkcióval vagy ajánlott fellépőkkel jelentkezhet-
Novák Kulturális Központ aulájában. nek. Elsőként Csikós Imréné a II. Rákóczi Ferenc vasutas 

A rendezvényére 14 klubból több mint százan jelent- nyugdíjas klubból, rendezvényünknek gyakori versmon-
keztek. Szalay Ferenc polgármester, a Városi Idősügyi Ta- dója, Gyulai Pál: Őszi délután c. versét szavalta. Csuzi 
nács elnöke távolléte miatt írásban köszöntötte a rendez- Julianna nóta énekes a Te + Én klub vendégeként Debre-
vény résztvevőit, amit Rezák László önkormányzati képvi- cenből érkezett, vidám zenés összeállításával örvendeztette 
selő olvasott fel. a hallgatóságot. Szurdok János a Baross klub vendégeként 

saját verseiből olvasott. Harmadik verses kötete jelenik meg 
a napokban. Szenior örömtánc bemutatása következett. 
Szolnokon a szenior tánc oktatása, gyakorlása heti két alka-
lommal a város két pontján történik. Most a táncosok egy 
csoportja mutatta be örömtáncát zenei aláfestésre. Pusztai 
Sándor a pedagógus klubból szájharmonikán játszott. Vé-
gül táncos mulatsággal zárultak a derűs órák.

Deák Jánosné, elnök



15ENERÁCIÓNG K

NYOSZ-hírekNYOSZ-hírek

Az ünnepek sok boldogságot adnak...

Nyugdíjasként nagyon sok gondolat jut eszembe. El-
múltam 82 éves. Ebben az életkorban az ember már próbál 
az eltelt évtizedek munkájáról mérleget készíteni, önvizs-
gálatot tartani, hogy milyen volt az élete. 

Már több mint két évtizede, hogy az ENSZ Közgyűlése 
minden év október elsejét az Idősek Világnapjává nyilvání-
totta. Határozatában megalkotta azokat az elveket, intéz-
kedéseket, melyeket a kormányoknak, a családoknak és 
mindazoknak, akik az idősekért tehetnek, alkalmazniuk 
kell. Úgy gondolom, hogy ebben saját feladatát még nem 
mindenki találta meg. Ígéreteket ugyan hallunk a progra-

talatait, ápolják a hagyományokat, a kulturális értékeket. mokban, de emellé cselekvés is kellene. Jó volna, ha például 
Igyekeznek átadni mindazt a tudást és ismeretet a fiatal az Országos Idősügyi Tanács munkájáról, összetételéről, 
generációknak, amit ők tudnak. Meg kell őriznünk a nem-intézkedéseiről többet tudnánk. Ha a különböző megyei 
zet kulturális értékeit, hiszen ezt át kell örökítenünk. Meg-nyugdíjas szervezetek, egyesületek, különösen most a vá-
győződésem, hogy a magyar kultúra a nagy globalizációban lasztásokra készülés idején, jobban egyeztetnék programja-
színesíti Európa kultúráját is.ikat. 

Azt kérjük a kormánytól, hogy kapjuk meg mindazt a Csak elismeréssel tudok szólni a Heves Megyei Nyugdí-
megbecsülést és támogatást, ami egész életünk munkája jasok Szövetségéről és annak munkájáról, melynek megyei 
alapján megilleti ezt a korosztályt. Hiszen "nem eltartottak elnöke már több évtizede Bujdosó Sándorné, aki fáradha-
az öregek csapata, amely sokszor az országért a saját javát tatlanul sokat tesz. Járja a vidéki nyugdíjas közösségek 
adta."programjait, kapcsolatot tart fönn az idősekkel. 

A nyugdíjasok nevében is szeretném megköszönni azt a Ennek egyik példája a legutóbbi, az október 3-án meg-
támogatást, amit a helyi önkormányzatok, a különböző ci-tartott Heves megyei Idősek Világnapi rendezvény, melyet 
vil szervezetek adnak. Mi minden erőnkkel azon leszünk, a Megyei Idősügyi Tanáccsal közösen rendeztek. Gazdag 
mint ahogy eddig is, hogy részt vegyünk a társadalom életé-programokkal ünnepeltük a megyei szövetség megalakulá-
ben, hogy együtt dolgozzunk a nyugodt öregkorért, az idő-sának 25 éves évfordulóját, valamint azokat a házaspárokat, 
sek biztonságáért, a családunk, gyermekeink és unokáink akik 50, 60 és 65 éves házassági évfordulójukat tartották. 
boldogulásáért.                        Szabó Róbert, a Megyei Idősügyi Tanács és a Megyei Köz-

Sebestyén János nyugdíjas - Egergyűlés elnöke emléklapot és ajándékot adott át nekik. Az 
ünnepségen részt vett Némethné Jankovics Györgyi, a 
NYOSZ országos elnöke is, aki köszöntötte a résztvevőket 
és díszoklevelet adott át Bujdosó Sándornénak, megkö-
szönve több évtizedes munkáját.

Úgy gondolom, hogy tisztelet és megbecsülés jár a 
szépkorúaknak, akik magukban hordozzák az élet tapasz-

Abasáriak

Mezőtárkányiak

Ünnepelt házaspárok
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A nyári szünet után újra bele lendültünk a klubélet Szeptember 15-én a Kabai Nyugdíjasok Baráti Egye-
forgatagába. Szeptember 2-án Berekfürdőn lépett fel a klub sülete klub meghívására - akik a klub 20 éves születésnapját 
nótaköre és a tánc csoport a fürdőben megrendezett nyug- ünnepelték -, majd 16-án a Földesi Nosztalgia Hagyomány-
díjas találkozón, ahol nagyon jól éreztük magunkat. őrző Egyesület klubja 10. születésnapjára voltunk hiva-

Másnap reggel indultunk a Gyöngyösre tervezett kirán- talosak, minkét helyen nagyon jól éreztük magunkat. 
dulásra autóbusszal, melyet Bogdán Gyöngyike szervezett. Szeptember 21-én pedig a Debreceni Nyugdíjas Szerve-
Az időjárás kedvező volt, sok látnivalóban volt részünk. zet által megrendezett XI. Katonadalok Fesztiválján vet-
Gyöngyösön megtekintettük a Szent Bertalan római kato- tünk részt, ahol jó szereplésünk elismeréseként különdíjba 
likus templomot, majd az egyházi kincstárat látogattuk részesültünk. 
meg, amely 2016-ban az év múzeuma díjat kapott. Marká- Még sok program áll előttünk az év hátralévő részében. 
zon a tojás patkolás kiállítást csodáltuk meg, majd a Szent Bogdán András klubtag
István parkban a Szent Korona emlékművet és a víztározót 
tekintettük meg. A gyöngyöspatai római katolikus temp-
lomba a Yessze oltárt csodáltuk meg, majd a kisnánai Le-
gendák vára felé menet betértünk egy borpincébe, ahol 
borkóstolás közbe még nótára is fakadtunk.

Szeptember 9-én került megrendezésre Hajdúszobosz-
ló város örömnapja, melyen nyugdíjas klubunk nóta-
csokorral és táncbemutatóval lépett fel. Előbb a Bak János 
és Katona Gyula által készített finom birka pörköltet 
fogyasztottuk el, majd a Kerékgyártó János által szolgál-
tatott zenére nótáztak és táncoltak a klubtagok. 

Hosszúpályi IX. Nyugdíjas Fesztivál
Ezen a napon került sor a "Nem csak a húszéveseké a Széles Szabolcs jegyző úr, Zara András alpolgármester úr.  

világ" nevet viselő IX. Nyugdíjas Fesztiválunkra Hosszúpá- Az önkormányzati  képviselők közül Miléné Fényi Györgyi 
lyi Önkormányzat és a szponzorok támogatásával. Erre az és Kiss Csaba is jelen volt.
eseményre 7 nyugdíjas klubot, egyesületet hívtunk meg, A Hajdú-Bihar Megyei Nyugdíjas Szervezetek Szövet-
akik nagy örömmel elfogadták a meghívásunkat: itt voltak sége részéről Molnár Ferencné megyei elnök, Bodnár An-
velünk Derecske, Esztár, Füzesgyarmat, Mikepércs, Mo- talné, és Dóráné Szalontai Piroska elnök helyettesek, vala-
nostorpályi, Pocsaj, és Sáránd nyugdíjasai. mint Pappné Irmuska is velünk volt.

Az egyesületünk tagjai nagy lelkesedéssel készültek. Berényi András polgármester úr köszöntötte a megje-
Reggel már a művelődési házban várták a vendégek érke- lenteket és megnyitotta a Fesztivált. Ezt követően Molnár 
zését. Rendezvényünket megtisztelte jelenlétével a Hosszú- Ferencné elnök asszony köszöntötte a nyugdíjas 
pályi Önkormányzat Polgármestere, Berényi András úr, csoportokat.

Sós András és Erdei Áron szüreti nótáival elkezdődtek a 
műsorok. Utána minden klub, egyesület hozzájárult a szín-
vonalas műsorhoz. A mi egyesületünkből két verset adott 
elő Janka Sándorné és Borók Józsefné. Sós Andrásné, Jan-
ka Sándorné és Sós András egy vidám jelenetet adtak elő a 
"NEMZETI RENDELŐ" címmel. Volt nóta, vers, ének, 
tánc, humor és még ami... Utána következett a finom ebéd, 
melyet Vass Lászlóné Pannika és Vass László készített a 
vendégeknek, majd az Emléklapok és az ajándékok átadá-
sa. Végül a nótázás és a táncmulatság zárta az eseményt.

Hosszúpályi Nyugdíjas Egyesület - Sós Andrásné 

A hajdúszoboszlói Derűs Alkony Nyugdíjas 
Klub őszi programjairól
      



Nagyatádon találkoztak a megye Százharminc nyugdíjas a balatonszemesi
nyugdíjasklubjainak vezetői táborban

Kétnapos találkozót szervezett a Nyugdíjasok Szerve- Harmincöt évvel ezelőtt szervezte meg a Somogy Me-
zeteinek Somogy megyei Szövetsége - mondta Stikel János gyei Önkormányzat a megyei Vöröskereszttel karöltve a 
megyei elnök. A találkozó alkalmat ad egymás tapaszta- megye nyugdíjasainak ingyenes üdülését a Balaton partján. 
latainak cseréjére, közelebb viszi egymáshoz a klubokat, új Időközben volt tábor Balatonfenyvesen, Fonyódligeten . 
kapcsolatok szövődnek. És ami nagyon kedvező: -  meg- Az utóbbi időben Balatonszemesen az "Esély Alapítvány" 
erősíti hitüket és erejüket abban, hogy milyen szép értéke- által működtetett "Ezüst Nyárra" keresztelt tábor évek óta 
ket teremtettek eddigi munkájuk során. százharminc személyt fogad. A 2010-es önkormányzati 

Megismerték Kaszó természeti kincseit, kisvasutazhat- törvény gátat szabott a támogatásnak, így már önköltséges 
tak a Baláta tóhoz. Gyönyörködhettek a táj szépségeiben, a tábor, de így is előfordul túljelentkezés. Sőt, más megyék-
az eddig rejtett természeti értékekben, szarvasbőgést hall- ből is mind több az érdeklődő. Köszönhető a tábor veze-
gathattak. A bátrabbak felmentek a közel tíz méteres tanös- tőinek is. A tábort csaknem alapítása óta Kovács Margit - a 
vényre, ahol különféle játékos feladatok során megismer- berzencei önkormányzat munkatársa - és megszokott veze-
hették a növény és állatvilágot. Gyönyörködhettek a va- tőtársai irányítják. Ez évben Máj Péter új alelnök szervezte 
daspark állataiban. Ismerkedési est keretében újabb barát- a tábori programokat, aki maga is bemutatta lakóhelyét, 
ságok szövődtek, miközben énekeltek, táncoltak. Ecsenyt és az ottani sváb szokásokat. Meg kell említeni 

A második napon Ormai István polgármester köszön- Takács Józsefet, Balatonszemes polgármesterét is, aki teljes 
tőjét követően szakmai nap keretében megismerték a tűz- erőbedobással a tábor mellett van és támogatja azt.
oltóság és a katasztrófavédők munkáját. Filmvetítéssel egy- A táborozók megismerhették Szólád református köz-
bekötve bemutatták a háztartásban keletkező tűzesetek ség életét, tanulságos előadást tartottak a katasztrófavédők 
okait, azok megelőzését, illetve ha már bekövetkezett a baj, a tűzmegelőzéssel, a tüzek elhárításával kapcsolatban. Évek 
akkor mit kell tennünk annak megfékezése során. Szintén óta operett és sláger esten szórakoztatják őket a berzencei 
rövid előadások formájában megismerték a nyugdíjas szö- színjátszók. Egész estés műsort adtak a környező telepü-
vetkezetek működését, bepillantást nyerhettek a kaposvári lések művészeti csoportjai, szólistái. Volt szalonnasütés, Ki 
Csiky Gergely Színház munkálataiba, előadásainak terve- Mit Tud.. A szövetség jutalomút keretében Rádpusztára 
zetébe. vitte a táborozókat, ahol borkóstolás és lovas bemutató 

Stikel János megyei elnök megköszönte az eddigi ren- várta őket. Hajós kirándulás keretében Tihannyal is megis-
dezvényeken résztvevők odaadó munkáját, majd ismertet- merkedtek.
te az őszi rendezvények menetét. Kiemelte, hogy a tag- és Az önköltség ellenére szeretnénk növelni a létszámot, 
tagszervezetek építése során milyen feladatai vannak a klu- javítani a színvonalat még több somogyi nyugdíjas megelé-
boknak. A tagok új ismeretekkel és kellemes élményekkel gedésére - mondta Stikel János megyei elnök.
feltöltődve viszik tovább az elhangzottakat klubjaikba. Györke József
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Tihanyban próbáltunk mindenkit lefotózni
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Testvérszervezetünk a Vörösberényi Nyugdíjas Egye-
sület azzal tisztelt meg bennünket, hogy az Idősek Hónapja 
előestéjén egy rangos eseményre invitálta közösségünket, a 
Nyugdíjasok Siófoki Egyesületét.

Most - így az események hatása alatt - eszembe jutottak 
gimnáziumi éveim, amikor naponta az osztályba lépve a 
szembe lévő falon Kölcsey Ferenc gondolatait olvashattuk: 
"Hass, Alkoss, Gyarapíts s a haza fényre derül". Mindez 
még az "átkos" 60-as években!

A szomszéd vár nyugdíjas egyesülete sok mindenben 
példaértékű dolgokat művel elnök barátom Lencse Sándor 
vezetésével. Ez történt most is. A helytörténeti kutatásaik 
során kiderült, hogy a település már az Árpád-korban is 
létezett Szárberény néven, mint apró halászfalu a Bakony 
alján az akkori Balaton partján. Jött az ötlet, hogy kéne egy 
"Emlékkút", ahol a műalkotást körülvevő kút oldalán a 
"berény" nevezetű települések címerei az összetartozást 

dor címzetes gimnáziumi igazgató tolmácsolt. A mélta-
szimbolizálják, melyekből tizennégyet számlálunk.

tásból nem maradt ki Dr. Kontrát Károly országgyűlési 
Az ötletet tettek követték. A gondolathoz felsorakoz-

képviselő és Keszey János polgármester sem. Természe-
tatni az önkormányzatot, a festő és szobrászművészeket és 

tesen képviseltették magukat az ország berényei is.
közadakozásra buzdítani a civileket, aminek egyik motorja 

Persze mindehhez kellett három év szervező munkája 
Veszeli Lajos festőművész volt.

és a kivitelezés minden apró fázisa, a már említett köz-
Ma itt áll az "Emlékkút", hirdetvén, hogy összefogással 

adakozás és több önzetlen ember segítsége.
felül lehet írni a napjainkban tapasztalt csatazajt, hogy ki, 

Azért ragadtam tollat, mert íme a bizonyíték, hogy 
kit győz le és ki kivel hajlandó együttműködni.

ebben az agyon politizált világunkban félre téve minden 
A különleges avató ünnepélyen jelmezes szereplőkkel 

pártoskodást tudunk értéket teremteni, s örülni mások 
lejátszódott az akkori monostornak adományozott doku-

sikereinek , nem megismételve a költő gondolatait.
mentum átadási ceremóniája, Szent István királlyal, apá-
cákkal, írnokokkal, kajárokkal, lovagokkal, halászokkal, Jánossy Gábor
történelmi ismeretterjesztő beszéddel, amit Czuczor Sán- Nyugdíjasok Siófoki Egyesülete

Amikor az összefogás felülírja a csatazajt

- "Az új Puskás-stadion építési költ-
sége nettó 142,85 milliárd forint. A 
beruházás áfa tartalma 40,5 milliárd 
forint, ez visszafizetésre kerül a költ-
ségvetésbe, tehát nem minősül kia-
dásnak." - jelentette ki a kormány-
biztos (origo.hu)
- A Nyugdíjbiztosítási Alap 2016. évi 
kiadása 3.07 ezer milliárd Ft volt. 
(onyf.hu)

- A nyugdíjasoknak folyósított ösz-
szeg szinte teljes egészében elköltés-
re kerül, az áruk és szolgáltatások 
áfatartalma kb. 600 milliárd Ft 
"visszafizetésre kerül a költségve-
tésbe, tehát nem minősül kiadás-
nak".
- Akkor találtunk 600 milliárd forin-
tot a nyugdíjrendszer igazságtalan-
ságának rendezésére? 

Kérdésünk volna....
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A Zala Megyei Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szervezete 2017 október 4-én a szürke, ködös idő ellenére útjára 
2007-ben indította el a Rió de Janeirói Föld Konferen- indult a rendezvény. Nagykanizsán, az Erzsébet téren kb. 
ciához kapcsolódva a Gyaloglónap hagyományát. (Magyar- 400 fő jött össze, ahol Dénes Sándor polgármester úr kö-
ország 1999-ben csatlakozott a programhoz.) Kutatók, szöntötte a résztvevőket s indította útjára a jelenlévőket a 
szervezők rájöttek arra, hogy egy kis séta, gyaloglás kor- cél, a Csónakázó tó felé, a táv 6 km volt. Szerencsére nem 
osztályoktól függetlenül nem megterhelő, s nem viseli meg kellett csalódnunk az időben, nekünk kedvezett az INDI-
a szervezetet. Közvetlen célja a napnak: a gyaloglás megis- ÁN NYÁR. A megérkező 400 fős csapatot kellemes zene 
mertetése, megszerettetése volt. fogadta, majd megkezdődött a levezető torna. Mi egy kis 

Szervezetünk is csatlakozott a mozgalomhoz. 2015-ig megvendégeléssel kedveskedtünk a résztvevőknek: meleg 
önállóan, tagszervezeteinkkel mozgósítottuk tagjainkat a tea, zsíros kenyér lilahagymával.
sétára. Rendezvényeinken akkor 90-100 fő vett részt. A nap kellemes beszélgetéssel, ismerkedéssel zárult.

Programunkat egy kis megvendégeléssel is kiegé- A rendezvény lebonyolításáért köszönet a város önkor-
szítettük, majd egészségügyi mérésekkel és előadásokkal mányzatának, a közvetlen közreműködő Dr. Szabados 
bővítettünk. Gyula idősügyi referensnek, Karosi Lászlónénak, az Idős-

2015-ben az Önkormányzat Idősügyi Tanácsa csatla- ügyi Tanács alelnökének, s természetesen a résztvevő ki-
kozott a rendezvényhez, s azóta kibővítetten, az ifjúsággal szolgáló személyeknek.
együtt került lebonyolításra. Skretyuk Lászlóné 

Gyaloglónap Zalában

Mozdulj!Mozdulj!
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Mozdulj!Mozdulj!

Szenior Mozgásprogram pécsi rendezvényeiről

Szeptember 14-én Mecseki Barangolások címmel szer-
veztünk kirándulást szenior korú érdeklődök számára. A 
10 órás találkozónál azt latolgattam, hogy vajon fölférünk-
e a 35Y-os autóbuszra. Bár mindenki számára nem jutott 
ülőhely, a Mecsek kanyargós útjain jól összerázódtunk. Itt 
igazán érvényesült a "Sok jó ember, kis helyen elfér" szólás. 
A tv torony lábától indulva két órán keresztül gyalogoltunk 
a Pécs feletti városi erdők legszebb sétaútján a Rotary-sé-
tányon. Néhányan túrabot segítségével tették meg a távol-
ságot. Ezen a délelőttön nem számított a kor, a fájós láb, a 
közösségben, csodás természeti környezetben, a kellemes 
őszi időben jól érezték magukat a résztvevők.

Az Őszi Pécsi Napok rendezvénysorozat és a Tanuló 
Város Fesztivál keretében ropták a táncot a pécsi nyug-

díjasok a Jókai téren felállított színpadon és a színpad előtti 
téren. Először csak a Szenior Örömtánc Csoport színpadi 
produkcióját figyelték a téren összegyűlt érdeklődök. Ha-
marosan a székekről fölpattanva ki-ki megtapasztalhatta, 
hogy milyen érzés szenior táncosnak lenni, milyen örömet 
jelent idős korban is a táncolás, a közös együttlét. A prog-
ram további részében modern táncot majd néptáncot mu-
tattak be nyugdíjas társaink a színpadon. Végül újra táncra 
perdült a közönség is és néptáncosok, modern táncosok, 
szenior örömtáncosok társaságában úgy járta a lassúcsár-
dást, az ugróst és a frisscsárdást, mintha még ma is fiatal 
volna. A programon a horvátországi Pélmonostor nyugdí-
jasai is részt vettek. 

Nyugdíjasok Egyesülete Pécs, Somogyváry Attila elnök

Ismét sétálunk az egészségünkért!
A Nyugdíjasok Országos Szövetsége - a Nyugdíjasok Budapesti Szövetségével közösen - 2015 októberében meghir-
dette 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 vállal-
koznak néhány km-es séta megszervezésére, közösen hitet téve a tüdőbetegségek elleni védekezés mellett, hang-
súlyozva, 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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OlvasólámpaOlvasólámpa

"Édes, drága virágszálam!" - nagymamám mondta eze- netán elítélt, annak a hangsúlya is elmarasztaló volt, és akit - 
ket a máig őrzött, becéző szavakat kicsi gyerekkoromban. mint engem - imádott, annak a megnevezéshez simogató 
Emlékeim szerint a szavakhoz mosolygó tekintet és meleg hangsúly és ölelő tekintet is járt.
simogatás is társult. Tán ezek a szavak, ezek a szerető gesz- Nagyanyám egyszerű ember volt, festő mester felesége, 
tusok tették a nagymamámat máig is az egyetlen nagy- nyavalyákkal egész életében, és mindig családszeretően ra-
mamává. (Vajon mondják-e még a nagyik az unokáiknak gaszkodott a számára közel álló emberekhez..
ezt a megszólítást? És vajon értenék-e a mai unokák?) Sokszor felidézem a cinkos összeesküvést, ami az eskü-

Még jó "bőrben" volt a mami, amikor alig harminc éves vőmkor köttetett, pedig már vagy húsz éve nincs jelen a 
koromban az esküvőmön - talán utoljára - hallottam tőle "vele volt egész" több generációs együttélésünkben. De a 
ezt a pár szót. Igaz, akkor éppen elbújt a család elől, és a "virágszálak" általa lettek számomra megkülönböztethe-
számára tiltott étket - cukros lévén - épp egy szelet tortát tők: vannak tüskések és sokszínűek, értünk virítók, és gyö-
majszolt nagy élvezettel, s hozzátette: "Ugye nem árulsz el nyörűséget nekünk adók, barátian bólogatók, és megértően 
senkinek?" És hozzá illesztett egy cinkos kacsintást ráadá- illatozók, csokorban - együtt - ékesek, vagy egyedül pom-
sul. pázók - mindegy: élnek és már ez önmagában is elég, hogy 

Sokáig azt hittem, csak én vagyok az ő virágszála, de örömünket leljük bennük. 
aztán hamar kiderült, a húgomnak is így hangzott a meg- S hogy tekintsük rájuk, így jócskán a félúton túl? Egy 
szólítás. Később pedig már teljesen természetesnek tűnt: dolgot biztosan megtanultam tőle: mindig és mindenkor 
nagyi mindenkit virágszálnak nevezett, a különbség csak a szívvel és derűvel...
hangsúlyban volt. Akit kritikával fogadott, esetleg bírált,                                                                     (A szerző)

Szívvel és derűvel

Könyvajánló! A napokban jelenteti meg az URBIS Kiadó 
Némethné Jankovics Györgyi által jegyzett "lapindító" írások 
gyűjteményét, melyek majd' 8 éven át a Generációnk magazin 
3. oldalán vonzották az olvasókat. A kötet, melynek címe Szívvel 
és derűvel, mintegy 230 oldalon 90 írást közölve okozhat kedves 
perceket az olvasóknak, és amely 1300.- Ft-ért a NYOSZ-ban 
szintén megvásárolható.
Alább a kötet ajánló írása olvasható.

Szívvel 
és derűvel

Hány felesége volt Károly Róbertnek?   4 Burgonya és liszt keverékéből készült galuskaféle neve? gánica
Kinek a találmánya az írógép?  Kempelen Farkas Mi a metta?  szeretetmeditáció
Mit jelent az Alpokalja szóban az ALP? havasi legelő Mi Szt. János napjának szokása?  borszentelés
Mikor van a népzene ünnepe?  január 30 Ki írta a Bánk bán című opera szövegkönyvét? Egressy Béni 
Melyik fa nyílik éjszaka?  majomkenyérfa Hogy hívják a néma leventét Heltai Jenő drámájában? Agárdi 
Édesanyám virágosat álmodtam - ki írta?  Ágh István Péter
Mi a japán koto?   citerára hasonlító hangszer Milyen hangszeren játszott Szondi két apródja Arany balladájában?   
Mit jelent a sarampó szó?   kiskertkapu lant
Hajós Alfréd Arany Bika szállója milyen stílusú?szecessziós Melyik csatához kapcsolódik Lehel kürtjének mondája? 
Ki a szüreti és gabonaaratás védőszentje?  Szt. Medárd Augsburgi
Ki volt Reindl Ludovika és Kölesi Lujza?  Blaha Lujza Ki volt a XIX. századi nyelvújító mozgalom irányítója? Kazinczi 
Mi a ganajtúró bogár neve?  herkulesbogár Ferenc
Hol használják a hadzsime kifejezést? cselgáncsnál - rajta Melyik sportág kiválósága volt Kamuti Jenő?  tőrvívás
Melyik a legnagyobb kétjegyű köbszám? 64 Melyik folyó ered az alábbiak közül a Máramarosi-havasokban? Tisza
Hány csigolya alkotja az emberi gerincoszlopot?  33 Ki fordította le magyarra a finn Kalevalát? Vikár Béla
Ki volt az olimpiai művészeti versenyek egyetlen magyar aranyérmese?   Ki alakította Csupati őrmester szerepét a Kántor-filmekben? 

Mező Ferenc      Madaras József
Mi a litánia szó jelentése?  könyörgés Ki festette a Siralomház című festményt?  Munkácsy Mihály

Műveltségi vetélkedő  - I. teszt - MEGOLDÁSOK 
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PostabontásPostabontás

Gyöngyös Város Képviselő Testülete 2017-ben is meg- tagok is táncra perdültek. Volt egyéni, virtus, páros, kör-
hirdette a korábbi években már nagy sikert aratott pályá- tánc, és a koronát a táncházi vigasságra a vonatozás tette fel. 
zatát a városi nyugdíjas szervezetek részére. A pályázat célja A csapatok és a vendégek jólesően elfáradva - a szabadban - 
volt, hogy a városi időseket és szépkorúakat tömörítő szer- fogyasztották/fogyasztottuk el az Idősek Bentlakásos Ott-
vezetek anyagi segítséget kapjanak tevékenységükhöz és hona által külön az erre a napra kért töltött káposztát és 
ezáltal tartalmas programokkal gazdagíthassák nyugdíjas süteményt.
tagjaik napjait. Az eredményhirdetés is "méltó" volt a naphoz; hiszen 

A Gyöngyösi Idősek Bentlakásos Otthona (IBO) itt nem voltak győztesek és vesztesek, mert minden részt-
"Gyöngyösi Szemezgető" című rendezvényéhez 300.000.- vevő sok élménnyel és nem utolsósorban barátokkal "gaz-
Ft-s támogatást nyert, melyet az intézmény a 2. Gyöngyösi dagabban" töltötte el a napot. 
Szemezgető szüreti összejövetel megrendezésére fordított. A Gyöngyös, Visonta úti Idősek Klubja 3 fős csapata a 
A vetélkedő különlegessége volt, hogy a lakók a megye idő- zsűri különdíját kapta ötletes borcímkéjéért.
sek otthonainak ellátottjaival mérték össze tudásukat és A média nagy figyelemmel kísérte az egész rendezvényt, 
ügyességüket. ami szinte azonnal megjelent a legnagyobb közösségi meg-

Csapatunk 3 főből - a klub 60 éves "fiataljaiból" - állt. osztó portálon is. A Gyöngyös Városi TV is jelen volt, és 
A rendezvény prológjában a Virtus Kamara Táncegyüt- aki figyelt, az az "Aktuális" műsorban viszont láthatta a nap 

tes nyitó műsora köszöntötte a vendégeket. történéseit.
Ezután Maka Piroska igazgató asszony köszöntötte a Borsi Miklós klubtag, Gyöngyös, Visonta úti Idősek Klubja

vendégeket, majd Hiesz György polgármester megtartotta 
a hivatalos megnyitót.

Következőkben a vetélkedőt levezető Nagyné Lőrincz 
Andrea (IBO vezető) vette át a szót és nagy vidámság kö-
zepette levezette a Gyöngyösi Szemezgető különböző 
programpontjait. A csapatok összemérték tudásukat (a 
teljesség igénye nélkül) ötletes elváltoztatott mondókákkal, 
darts célba dobással, rigmusokkal, játékos üvegtisztítással, 
memória próbával a szőlőfajtákról, kézi szőlőpréseléssel, 
egyéni borcímke készítéssel, stb.

A zsűrizés időtartama alatt Albunovics Milán Táncháza 
szórakoztatta a megjelenteket olyan sikerrel, hogy a csapat-

Gyöngyösi Szemezgető

Tisztelt NYOSZ ! 
Szives figyelmükbe ajánlom a következő linket a nyugdíjasok kifosztásáról! http://24.hu/fn/gazdasag/2016/04/27/ 
egyre-tobbet-nyul-le-a-kormany-a-nyugdijpenzbol-kesobb-baj-lehet-ebbol/.Ebből fekete-fehéren kiderül, a levont járulék egyre 
kisebb része kerül kifizetésre. Sajnos, senki nincs, aki megvédené a nyugdíjasokat a bérből és fizetésből élőktől való 4 éve tartó 
leszakadástól !! 
Ez a folyamat 2017-ben még csak erősödni fog, hiszen a bérek 10 % fölött nőnek, azaz a járulékok is, de a nyugdíjak ezt nem 
követik, mert mindenki behódol annak a propagandának, hogy a vásárlóerőt megőrzik, és némi prémium jár, ha a GDP nő. A 
nyugdíjas érzi, ha bármilyen vásárlást vagy szolgáltatást vesz igénybe, amelyik a versenyszférához kapcsolódik, őrült módon 
megnőttek a költségek. És itt nem egy ingatlanra gondolok, mert az lehetetlen, elég egy javítás, szobafestés, idős gépkocsi 
meghibásodása és még sorolhatnám, a nyugdíjak értékcsökkenése azonnal érződik. 
Gondoljunk csak bele, mi történne, ha mindenkinek azt mondanák : megőrizzük a munkabérek vásárlóértékét, mint ahogyan 
azt a nyugdíjasoknak mondják? De senki nem mondja ki az igazságot, miszerint a fedezet megvan a hasonló mértékű 
emeléshez, hisz a járulékok egyenes arányban nőnek. És nem kell itt elmúlt 8 év.. és a hasonló propagandát elhinni, 2014- től ez 
a folyamat tiszta és világos. Kérem a lehető legszélesebb körben elküldeni a linket a társ-szervezetekhez, és a nyugdíjasok 4 éve 
tartó kifosztását megakadályozni. Sajnos szkeptikus vagyok, hogy bárki ezt meg fogja tenni. 

Üdvözlettel. S.Z. (Név és cím a szerkesztőségben)
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a folyamat tiszta és világos. Kérem a lehető legszélesebb körben elküldeni a linket a társ-szervezetekhez, és a nyugdíjasok 4 éve 
tartó kifosztását megakadályozni. Sajnos szkeptikus vagyok, hogy bárki ezt meg fogja tenni. 
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Tisztelt Olvasók! 
Tisztelt Cselekvők!
Tisztelt Figyelők!

Október 1. 
Ma is egy kiemelt nap van, az Idősek Világnapja. 
S ma van a Zene Világnapja is.
S holnap a Habitat Világnapja.
S  két nappal ezelőtt a Kávé Világnapja volt.
S a sort hosszan lehetne, kellene folytatni, hiszen 

minden nap találkozunk egy, többnyire több világnap-
pal. 

Leértékelését jelenti ez az ünnepeinknek?
Talán nem is ünneplésről szólnak ezek a napok?
Inkább arról van szó, hogy kiemelten legyünk fi-

gyelmesek az adott témával kapcsolatban?
Igen, az bizonyos, hogy inkább szó, még inkább sza-

vak, mondatok, közlemények, előírások vannak a dol-
gainkkal kapcsolatban, és kevésbé cselekvések. 

Igen, témáink vannak, amelyeket megvizsgálunk er-
ről az oldalról, majd arról az oldalról, véleményezzük 
ebből a nézőpontból, és abból a nézőpontból, majd 
mindenki kardoskodik a saját maga által egyedülinek 
üdvözítőnek tartott megoldás mellett.

Az is biztos, hogy egy közösségben így nem lehet 
megoldást találni.

Amíg témáink vannak, és nem közösen vállalt fel-
adataink, és rájuk vonatkozó megoldásaink, mindössze 
mulasztjuk az időt, ódázzuk a terhek felszámolását, és 
szép lassan elmúlnak a gondok, már nem nekünk kell 
cselekednünk, már mások cselekszenek helyettünk.

Ma van az Idősek Világnapja. 
Tegnap is az volt, és tegnapelőtt is, és holnap is az 

lesz, és holnapután is, én úgy tartom, hogy az év minden 
napján az van. 

S a gyerekeké, a nőké, a mozgássérülteké, az elnyo-
mottaké, a menekülőké, a nehéz helyzetben lévőké, a 
környezetvédőké, és a boldogoké is kell, hogy legyen az 
év összes napja. 

Úgy kell élnünk, úgy kell egymásra figyelnünk, úgy 
kell egymásnak segítenünk, hogy ne egyetlen nap fog-
lalkoznunk kiemelten a hátrányos helyzetben lévőkkel. 

Sokan vannak hátrányos helyzetben, közülük sokan 
idősek, ám ők sem különb csak más jellegű megoldást 
igényelnek mint mindazok, akik arra rászolgáltak, vagy 
azok, akik éppen a társadalmi szolidaritás alapján kapják 
meg azt a törődést, amire szükségük van. 

Nyugdíjasként nem lehet mást mondanom, szá-
momra minden világnap arra figyelmeztet, hogy sok 
minden még nem természetes, hogy sok minden 
méltatlanság éri az embereket, hogy kevesebb a jó az 
emberek életében, mint amennyire szükség van. Ezen 
pedig kizárólag mi - idősek, középkorúak és fiatalok, 
férfiak és nők -, emberek tudunk változtatni. 

Napról napra.
Minden nap világnap.               

            Meskó László

Tisztelt Olvasók! 
Tisztelt Cselekvők!
Tisztelt Figyelők!

Ma is egy kiemelt nap van, az Idősek Világnapja. 
S ma van a Zene Világnapja is.
S holnap a Habitat Világnapja.
S  két nappal ezelőtt a Kávé Világnapja volt.
S a sort hosszan lehetne, kellene folytatni, hiszen 

minden nap találkozunk egy, többnyire több világnap-
pal. 

Leértékelését jelenti ez az ünnepeinknek?
Talán nem is ünneplésről szólnak ezek a napok?
Inkább arról van szó, hogy kiemelten legyünk fi-

gyelmesek az adott témával kapcsolatban?
Igen, az bizonyos, hogy inkább szó, még inkább sza-

vak, mondatok, közlemények, előírások vannak a dol-
gainkkal kapcsolatban, és kevésbé cselekvések. 

Igen, témáink vannak, amelyeket megvizsgálunk er-
ről az oldalról, majd arról az oldalról, véleményezzük 
ebből a nézőpontból, és abból a nézőpontból, majd 
mindenki kardoskodik a saját maga által egyedülinek 
üdvözítőnek tartott megoldás mellett.

Az is biztos, hogy egy közösségben így nem lehet 
megoldást találni.

Amíg témáink vannak, és nem közösen vállalt fel-
adataink, és rájuk vonatkozó megoldásaink, mindössze 
mulasztjuk az időt, ódázzuk a terhek felszámolását, és 
szép lassan elmúlnak a gondok, már nem nekünk kell 
cselekednünk, már mások cselekszenek helyettünk.

Ma van az Idősek Világnapja. 
Tegnap is az volt, és tegnapelőtt is, és holnap is az 

lesz, és holnapután is, én úgy tartom, hogy az év minden 
napján az van. 

S a gyerekeké, a nőké, a mozgássérülteké, az elnyo-
mottaké, a menekülőké, a nehéz helyzetben lévőké, a 
környezetvédőké, és a boldogoké is kell, hogy legyen az 
év összes napja. 

Úgy kell élnünk, úgy kell egymásra figyelnünk, úgy 
kell egymásnak segítenünk, hogy ne egyetlen nap fog-
lalkoznunk kiemelten a hátrányos helyzetben lévőkkel. 

Sokan vannak hátrányos helyzetben, közülük sokan 
idősek, ám ők sem különb csak más jellegű megoldást 
igényelnek mint mindazok, akik arra rászolgáltak, vagy 
azok, akik éppen a társadalmi szolidaritás alapján kapják 
meg azt a törődést, amire szükségük van. 

Nyugdíjasként nem lehet mást mondanom, szá-
momra minden világnap arra figyelmeztet, hogy sok 
minden még nem természetes, hogy sok minden 
méltatlanság éri az embereket, hogy kevesebb a jó az 
emberek életében, mint amennyire szükség van. Ezen 
pedig kizárólag mi - idősek, középkorúak és fiatalok, 
férfiak és nők -, emberek tudunk változtatni. 

Napról napra.
Minden nap világnap.               

            

Október 1. 

Meskó László
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2017. szeptember 15-én kezdetét veszi a fűtési időszak a vetkezet és a társasház sem tartozik felelősséggel az egyes 
távhőszolgáltatásban, amelynek során a fogyasztóknak lakók tartozásáért. 
nem árt több dologra is odafigyelniük. A fővárosban sokan Fontos tudni továbbá, a fogyasztóknak kötelességük 
a tényleges fogyasztás után szeretnék fizetni a számlákat: ez beengedni a szolgáltató embereit, ha arra szükség van a mé-
esetben viszont ezt jelezni kell külön a szolgáltató felé, és rők leolvasása vagy ellenőrzése érdekében. Az ellenőrzésre 
erre elszámolási időszakonként is mindössze egy alkalom- - a veszélyhelyzetet kivéve - csak munkanapokon van mód, 
mal van lehetőség! reggel 8 és este 20 óra között. Mivel egyre több a visszaélés 

2017. szeptember 15-től tart 2018. május 15-ig a követ- és előfordul, hogy egyesek a szolgáltató embereinek adják 
kező távfűtési időszak, ami egységes Magyarországon, a ki magukat, a fogyasztók mindig kérjék el az ellenőrzést 
díjfizetés egyes részletszabályai azonban akár településen- végző személy fényképes, kifejezetten az ellenőrzésre feljo-
ként eltérőek lehetnek. Az önkormányzatok képviselő- gosító igazolványát! 
testületei határozzák meg például rendeletben a távhőszol- Azt se feledjék a fogyasztók, hogy ha a lakásba való be-
gáltatás csatlakozási díjat, és a máshol nem szabályozott jutást nem biztosítják - kétszeri írásbeli, eredménytelen fel-
díjalkalmazási és díjfizetési feltételeket is. szólítást követően - a távhő-szolgáltató akár gyorsított bí-

A fővárosban a távhőszolgáltatás számlázása két mó- rósági eljárást, úgynevezett nemperes eljárást is igénybe ve-
don is történhet. Egyrészt fizethetik a fogyasztók havonta a het a lakásba való bejutás érdekében, és azt jogi úton is ki-
számlát a ténylegesen mért fogyasztás alapján, ez a havi kényszerítheti. Ez egyébként nem csupán a fővárosban, ha-
számlázás. Másrészt pedig a fizetés történhet a szolgáltató nem bármelyik településen igaz az országban. 
által megajánlott havi átalányfogyasztás alapján. Ez az Nem árt tudni, leolvasásnál, valamint a plomba és a 
egyenletes díjfizetéssel történő számlázás, amikor is végig költségmegosztók ellenőrzésénél kötelező jegyzőkönyvet 
ugyanannyit fizet a fogyasztó havonta az egyes rész- is felvenni, amelyet a fogyasztónak is meg kell kapnia, sőt, 
számlákban, és az elszámolási időszak végén kap csak egy abban jelezheti az esetleges kifogásait. 
elszámoló számlát. Ekkor a szolgáltató egybeveti az addig Fontos tudni azt is, hogy ha egy új lakóközösségbe köl-
már kifizetett hőfogyasztást a tényleges fogyasztás adata- tözik a fogyasztó, úgy a tulajdonosváltással egyidejűleg már 
ival, és a fogyasztónak ez alapján rendeznie kell a még fenn- a változás időpontjától neki kell megfizetnie a távhő díját. 
maradó tartozást, vagy pedig, ha túlfizetésben van, vissza- Itt érdemes arra szintén ügyelni, hogy a régi és az új tulaj-
térítést kap. Túlfizetés esetén sem árt tudni, hogy 3000 Ft- donos - a közös képviselő egyidejű értesítése mellett - köte-
ot meg nem haladó összegnél a fogyasztót megillető túl- les bejelenteni a távhő-szolgáltatónál a tulajdonos-válto-
fizetést a következő számlában számolják el. 3000 Ft felett zást, az attól számított tizenöt napon belül. Ha a fogyasztók 
pedig az adott díjfizetési mód szerint kell a számla kibocsá- esetleg azt tapasztalnák a lakásukon belül, hogy a ma már 
tásától számított nyolc napon belül visszafizetni a fogyasz- mindenhol elterjedt fűtési költségmegosztó, esetleg a költ-
tónak a különbözetet. ségmegosztóra felszerelt plomba megsérült, arról haladék-

1.Különösen ügyelniük kell a budapesti fogyasztóknak, talanul tájékoztassák a lakóközösség képviselőjét írásban. 
mivel, ha nem jelzik külön a távhő-szolgáltatónak, melyik Ez esetben - kevesen tudják - a költségmegosztó, illetve a 
számlázási módot választják a kettő közül, úgy automatiku- felszerelt plomba pótlásának költségét a fogyasztó köteles 
san részszámlákat fognak kapni! Amennyiben tehát a valós állni. 
fogyasztás alapján szeretnék a fogyasztók fizetni havonta a 3. Amennyiben vitatnák a kiszámlázott távhő díjat a fo-
távfűtést, ne mulasszák el azt jelezni a szolgáltató felé! Itt is gyasztók, úgy minden esetben a lakóközösség, így például a 
figyelni kell ugyanakkor arra, hogy a fogyasztó a hődíj társasház közös képviselőjénél vagy a lakásszövetkezet ve-
számlázásának módját elszámolási időszakonként egy alka- zetőségénél tudják kezdeményezni a díjszétosztási arányok 
lommal változtathatja csak meg. módosítását a távhőszolgáltató felé. Ha viszont nem került 

Emellett továbbiakra is érdemes figyelni. sor ezek megosztására, úgy az épületben lévő egyes épület-
2. Akár csak a többi közüzemi szolgáltatásnál, ha nem részek légtérfogata arányában történik a lakók között az el-

fizeti a fogyasztó a távhő díját, az a részéről szerződés- fogyasztott távhőmennyiség szétosztása és megfizetése. A 
szegést jelent. Ennek a fővárosban az is lehet az eredmé- fogyasztók joga és lehetősége, hogy a lakóközösség képvi-
nye, hogy csökkentik a fűtési célú hőellátáshoz szükséges selőjével egyeztetett időpontban és helyen betekintsenek 
hőmennyiséget legfeljebb 50 %-kal, sőt, a használati me- azokba az iratokba, amelyekből kiderül számukra a díj-
legvíz-fűtést teljesen megszüntetheti a szolgáltató. Ugyan- megosztási arányok számításának módja. 
akkor az is fontos, hogy távhőtartozásnál az egyes lakók Információk: 
tartozása nem terheli a többi lakót, és az 2 épületrészenként Dr. Baranovszky György, ügyvezető elnök 
külön-külön történő díjfizetés esetén maga a lakás-szö- 06-30-954-8131

Közeleg a távfűtési szezon 

FogyasztóvédelemFogyasztóvédelem
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KitekintőKitekintő

Tanzánia

Tanzánia Magyarországnál több mint tízszer nagyobb 
ország Kelet-Afrika indiai-óceáni partvidékén. Az ország 
két szövetségi állama egykor brit mandátumterület volt: 
Tanganyika 1961-ben nyerte el függetlenségét és 1964-ben 
egyesült Zanzibárral. Lakossága meghaladja az 52 milliót. 
Minden harmadik tanzán 25 év alatti, és a viszonylag ala-
csony életkilátások miatt a 60 év felettiek aránya alig 6%. 
Ennek ellenére a tanzán kormány kidolgozta az Időskor 
Nemzeti Politikáját - tekintettel arra, hogy itt is lazulnak a 
hagyományos családi kötelékek, a fiatalok elvándorolnak a 
városokba, aminek következtében az idősek jelentős prob-
lémákkal szembesülnek: egyedüllét, szegénység, elégtelen 
egészségügyi ellátás és sokszor a HIV/AIDS fertőzött és 
elhalálozott gyerekeik gyerekeit is nekik kell nevelniük. Az 
említett Időskori Nemzeti Politika szerint 60 évtől számít 
valaki idősnek Tanzániában, az idősek kb. 75%-a falusi  
környezetben él. Legtöbbjük földművesként, pásztorként 
vagy halászként dolgozott, sosem volt társadalombiztosí-
tása. De azok is problémákkal szembesülnek, akik az állami - az idősek bevonása az Idősek Tanácsában az őket 
szektorban dolgoztak és így a társadalombiztosítási rend- érintő kérdések megoldásába, továbbá állapotuktól függő-
szer tagjai (a 60 év fölöttiek kb. 5%-a), mert a juttatások en a jövedelemtermelő aktivitásokba
nem elegendőek a megélhetéshez. - az idősek bevonása a generációk közötti témákba

Az idősek fő problémája: túl kevés élelem, ivóvíz hiány, - jogi és egyéb védelem nyújtása az idősek számára, kü-
kevés ruhanemű, kevés tűzifa a főzéshez, pénzhiány az lönös tekintettel az idős egyedülálló asszonyokra, akiket 
orvosi ellátás megfizetésére. Ezt tetézi, hogy hiányzik a sokszor boszorkánysággal vádolva bántalmaznak, akár 
kormányzat segítségnyújtása az egészségügyi ellátáshoz va- meg is ölnek. 
ló hozzáférésnél, továbbá az önkormányzatok sem segí- Tanzániában azonban továbbra is inkább a családokra, 
tenek az élelmiszerellátásnál, lakhatásnál, sem a boszor- környezetükre bízzák az idősek hosszú távú gondviselését, 
kányüldözésnél. bevonva az önkormányzatokat és az önkéntes szerveze-

Az Időskori Nemzeti Politika sarokpontjai: teket, nemigen tervezik az állami intézményi háttér kiépí-
- az idősek jobb megbecsülése, hiszen ők a nemzeti fej- tését. Ez a magyarázata annak, hogy Tanzániában a 65 év-

lődés fontos forrását képezik nél idősebbek kb. 70%-a dolgozik, hogy lehetősége szerint 
- megfelelő pénzalapok biztosítása az idősek számára hozzájáruljon a családi kasszához.   

történő szolgáltatások fejlesztéséhez Összeállította: Berg Mariann
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Az újdonságok megismerése és a tapasztalatok 
átadása vezeti az új utakon...

A tévénézés helyett számtalan izgalmas és hasznos, saját 
készítésű tárgyával fejezi ki kiapadhatatlan kreativitását. 
Török Lajosné Kati fiatalos, dinamikus, energiájának for-
rása a folyamatos tenni akarás, újabb és újabb célok kitűzése 
és megvalósítása. 

Katit nyitottság és befogadás jellemez, fiatal kora óta 
megelégedettséggel tölti el, ha másoknak segíthet, erőt ad- olyat, amilyenre éppen szüksége lett volna, úgy gondolta, 
hat, példát mutathat, valamint megszerzett tudását, tapasz- hogy majd saját maga fon egyet. Egyből kettő lett, kettőből 
talatát másokkal megosztathatja. Éppen ezért megtisztel- még sokszor tíz, mert az interneten rátalált a papírfonásra. 
tetés számára a nyugdíjas klubok meghívása is. Hisz abban, Egyből a szívébe zárta és a mai napig is ott tartja ezt a tech-
hogy minden tudás, amit elsajátítunk, a miénk marad, és nikát.  
rajtunk múlik, hogy mikor, milyen módon hasznosítjuk. Selyemúton járva

Tudatosság az egészségmegőrzésben Kettőjük egymásra találása tíz évvel ezelőtt történt. Kati 
Kati nem kérkedik, de nem is álszerény: büszke arra, hogy azt meséli: életre szóló pillanat volt számára a selyem érin-
negyven évet töltött az imádott óvónői pályán, több- tése, rabul ejtették és elvarázsolták a selyem tulajdonságai, 
szörösen vezetőként, miközben a mindennapokban végig festhetőségének titkai. "Természetes, könnyed, kiszámítha-
dolgozhatott óvónőként a gyerekek között. És bár pályafu- tatlan, varázslatos. Izgalmas és titokzatos, alázatosságot 
tását a sorstól kapott ajándéknak tekinti, 2013-ban mégis követel." 
úgy érezte, hogy mérföldkőhöz ért. Készült erre az idő- A sokféle, legalább tíz technikai megoldás egyfajta kihí-
szakra és azt gondolja, hogy ez nagyban segítette annak az vást is jelent Katinak, alkotásait a téma és a technikai meg-
űrnek a kitöltését, melyet az aktív munka megszűnése oldások változatossága jellemzi. Jön egy érzés belülről vagy 
jelentett. Csakis a pozitív oldalt akarta látni. Végre magára is egy képet lát maga előtt, és azt ki kell festenie magából, mert 
jutott ideje, és azokkal a kreatív dolgokkal foglalkozhatott, nem tudja másként megfogalmazni. Képeivel mindenkor a 
amelyek egész életében érdekelték és örömet jelentenek békét és a harmóniát szeretné kifejezni. Selyemkendőt, 
számára. Több ideje jut például a szappankészítésre, mely- selyemsálat kérésre készít, selyemútján lépésről lépésre 
nek előzménye, hogy évtizedek óta kiemelt figyelmet kap a újabb csodákat fedez fel. Hiszi, hogy ehhez a felfedezéshez 
családjában az egészséges életmód  és ezért tudatosan és és a titkok megtalálásához hosszú út vezet, ezt úgy hívja: 
következetesen tesz is. Az ételek otthoni elkészítésében végtelen...
törekszik a vegyszermentes zöldségek, gyümölcsök beszer- Kati rendszeresen részt vesz selyemfestő alkotótábo-
zésére, családja hálás a hőkezeléssel tartósított kompóto- rokban és nagy megtiszteltetés számára, hogy ismét önálló 
kért, lekvárokért, savanyúságokért. Ezzel azt adja nekik, kiállítása valósulhat meg októberben, A varázslatos selyem 
amit a legnagyobb kincsnek tart az életben: az egészséget. címmel. Anna unokája örökölte nagymamájától a selyem-

Kreativitás a lélek ápolásáért festés szeretetét, és már maga által tervezett képei is van-
A tudat, hogy az egészséges életmód híve, a lelki egész- nak. Kati örömmel fogadja a selyemfestés iránti érdek-

ségét is erősíti. Így fordult érdeklődése a szappankészítés lődést, szívesen adja át tudását már második éve az érdeklő-
felé. Két évig gyűjtötte hozzá az információkat, mire elké- dőknek. Minden nyugdíjas társának azt kívánja, hogy találja 
szítette első szappanját, öt évvel ezelőtt. Az eltelt idő alatt meg az érdeklődési kört, elfoglaltságot, közösséget, ahol jól 
sok tapasztalatot gyűjtött, elvégezte Budapesten a szappan- érzi magát.                         Szauder Rita / Fotó: Baumann Béla
készítő tanfolyamot is. Saját receptúra alapján, minőségi 
alapanyagok felhasználásával készíti kézműves szappanjait, 
a "Katica-szappanokat", családja, barátai, és ismerősei örö-
mére. Mélyen foglalkoztatja az egészséges test mellett a lé-
lek rejtelmeinek megismerése és feltárása, mely nem létez-
het önmagunk megismerése nélkül. Numerológiai tanul-
mányait ennek érdekében szeretné hasznosítani. 

Mivel nagyon szereti a kosarakat, 25 évvel ezelőtt járt 
kosárfonó tanfolyamra is, majd amikor nyugdíjas lett, ismét 
erre irányult a figyelme. Mivel azonban soha nem talált 

Névjegy:
Török Lajosné Szolnokon született, Debrecen-
ben töltötte a gyermekkorát, Sopronban járt főis-
kolára és végül a férje révén költözött Veszprém-
be, akivel 43 éve él boldog házasságban. Lajos a 
Veszprém Városi Nyugdíjasok Érdekvédelmi 
Egyesület elnöke. Két gyermekük van, Balázs és 
Katus. Férjével három unoka büszke nagyszülei.

EmbermeseEmbermese

Valóra váltott álmok
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Temetőbe általában családtagok, barátok búcsúztatásá- köztük a Batthyány-mauzóleumot is új pompájában cso-
ra, vagy sírjaik meglátogatására megyünk. Ám az 56 hektá- dálhatjuk meg. Különleges látványosság lesz az 1930-as 
ros Nemzeti Sírkert, vagy más néven a Kerepesi úti, vagy években készült, eredeti állapotában helyreállított Appo-
régebben a Mező Imre úti temető, napjainkban hivatalosan nyi-hintó: a világ egyik legnagyobb gyászhintaját a temető 
a Fiumei úti Sírkert ez alól kivétel. Ide, a város közepén főbejáratánál egy üvegépítményben, interaktív tartalom-
található gyönyörű parkba, ahol jeles elődeink, kiemelkedő mal.
politikusok, művészek nyugszanak, síremlékeik nemzeti A temető kulturális, turisztikai népszerűsítését évről év-
örökségünk részét képezik, érdemes kikapcsolódni is eljön- re több rendezvény segíti elő. Számos nagyszabású kon-
ni és felfedezni e gyönyörű szobrokkal teli arborétumot. cert, művészeti bemutató méltó helyszíne. A költészet nap-

Külföldi útjaink során gyakran útba ejtünk oly híres ján, József  Attila születésnapján több száz kisdiák kereste 
temetőket, mint például a kolozsvári Házsongárdi temetőt, fel a temetőt. Május 13-án például az Emlékhelyek Napján 
Párizsban a Pere-Lachaise temetőt, Washingtonban, az fellépett a Magyar Nemzeti Táncegyüttes. A Reformáció és 
Arlington National Cemetery-t, Londonban, a Westmins- az Arany János emlékévhez kapcsolódó tematikus sétákon 
ter Abbey-t. De említhetném idehaza a szatmárcsekei csó- vehettek részt az érdeklődők. A Nemzeti Filharmonikus 
nakos református temetőt vagy éppen Balatonudvari te- Zenekar koncertje közben egyedülálló animációs fényfes-
metője szív alakú sírköveit, amelyeket országjárásunk során tés volt a Kossuth-mauzóleumnál, majd zseblámpás túrát 
nem szabad kihagyni. szerveztek az érdeklődőknek. Érdemes figyelni a progra-

Ez a hely több mint temető, amely túlmutat a halál és a mokat, mert zömmel ingyenesen, különleges élményekben 
gyász szomorú világán. Sírkertünk az egyetlen temető, lehet részünk.
amely nemzeti emlékhely is egyben, magán hordozza az or- A Fiumei úti sírkert a 19. század közepén Pest közte-
szág modernkori történetének lenyomatát. metőjeként nyílt meg, ahová felekezettől függetlenül te-

Immár egy esztendeje a Nemzeti Örökség Intézete vet- metkeztek. Itt áll a többi között Ady, Jókai, Kossuth, Erkel,, 
te át Fiumei Úti Sírkert Nemzeti Emlékhely, és a Salgó- Faludy, Jancsó, és Kertész Imre sírja. Történelmünk nagyjai 
tarjáni Utcai Zsidó Temető vagyonkezelését, így a jelentős Batthyány Lajos, Deák Ferenc és Kossuth Lajos mauzó-
fejlesztések kezdődtek mindkét sírkertben. leuma előtt tiszteleghetünk:

Elsődleges feladat a méltatlan állapot felszámolása és a A síremlékek jelentős része jelentős művészettörténeti 
Salgótarjáni Utcai Zsidó Temetőt érintő balesetveszély el- érték, híres építészek, szobrászok alkotása. A sírkertben 
hárítása volt. A cél, hogy ez a nemzeti emlékhely egyben külön parcellában nyugszanak a művészek, a jakobinusok, 
közösségi térré, turisztikai célponttá váljon. az 1848-as és az 1956-os forradalmak hősei. 

Ennek érdekében Információs pontot alakítanak ki a A temető egyben egy különleges arborétum több ezer 
temető bejáratánál, ahol a megújult arculatú térképeket, ki- növény és állatfajjal. A többi között kedvenc élőhelye a 
adványokat, könyveket több nyelven kaphatnak majd az mókusoknak és a denevéreknek. Különleges faunáját és 
idelátogató turisták. flóráját kisdiákok az itteni kihelyezett biológia órákon ta-

Az arborétum jellegű temetőben nagyszabású beruhá- nulmányozzák.
zások indultak idén. Megújulnak a miniszterelnöki sírok, B.Mezei 

Élet a temetőben

BarangolóBarangoló

Batthyány-mauzóleum

Csontváry Kosztka Tivadar síremléke
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BarangolóBarangoló

Ősszel új ruhába öltözik a természet. Talán ilyenkor a Majd tovább a Páholy-kilátóhoz, a Hertelendy-emlékhez, a 
legszebbek a fák, a bokrok a sárguló, vöröses színbe hajló Ranolder-kereszthez. 
lombkoronájukkal. Ideje elővenni a hátizsákot, a bakan- A Balaton ilyenkor különleges arcát mutatja. A nyári 
csot és kinézni egy-egy túraútvonalat. Akár egy fél napra is nyüzsgés után szelídebb, nyugodtabb pihenést kínál. Na-
érdemes felkerekedni, beszívni az erdők semmihez nem gyokat sétálhatunk például Balatonkenesén a Tátorján tan-
hasonlítható üde, friss illatát. ösvényen, vagy éppen a Káli-medencében, vagy annak a 

A rekkenő nyári napok után jól esik a kellemesen hűvös szélén található vulkánikus hegyre, a Zánka és Monoszló 
időben felhúzni a túrabakancsot és a természetet járni. A között található természeti csodára, a Hegyestűre, amely-
mozgás, a kirándulás minden időben, korban javasolt. Leg- nek alján a Kőtárban a több millió éves kő- és ásvány-
feljebb a túrák nehézségi fokát kell az egészségi állapo- képződményeket csodálhatunk meg.
tunkhoz megválasztani. Aki a biciklitúrákat kedveli, az is Remek tippeket kaphatunk Országos Kéktúra útvona-
évről évre jobb utakat talál szerte az országban. Már a nyug- lat tanulmányozva, amely mindenütt jelzett túraösvénye-
díjas korosztály közül is egyre többen, alkalmazkodva ko- ken vezet keresztül az országon.
runk vívmányaihoz, a térkép mellett mobil applikációk, Olyan csodákat kínál ősszel a természet, mind a szar-
GPS segítségét veszik igénybe. Ennek előnye, hogy sokfelé vasok bőgése, a madarak vonulása. Nemzeti parkok, arbo-
már nem csupán a helyes utat, de az útközben látható neve- rétumok, barlangok, patakok, vízesések várnak bennünket 
zetességeket, látnivalókat, azok történetét is megnézhetik a millió apró csodával.
mobiltelefon segítségével. Így például Tatán a gyönyörű angol kert a mesterséges 

A Budai-hegyekben is nagyon sok kirándulóhely közül várakkal, a tó partján magasodó vár kiállításokkal, az arbo-
választhatunk. Így például a Normafa erdős-ligetes tája vál- rétum. A Dunakanyar a Visegrádi várral, Esztergommal, s a 
tozatos útvonalakat kínál. Csendes erdei ösvények, pazar túloldalon Kismaros, Zebegény remek túra utakkal. 
kilátás, számos piknikekre is alkalmas festői tisztások - Érdemes előre felkészülni, mert a Tourinform irodák-
könnyű túraútvonalak, s közben meg-megpihenhetünk. ban számos kiadvány segíti a túrázók informálódását. Bi-

Az ősz a szüret ideje. Kerekedjünk fel s hazánk 22 cikliket sem kell magunkkal vinni, mert elég kölcsönözni és 
borvidéke bővel kínál szép sétákat a dűlőkben, majd egy- a túra végén a régió egy másik pontján leadhatjuk.
egy gazda borospincéjében megkóstolhatjuk az új bort, Ha több napra indulunk, előre foglaljunk szállást. A 
vagy éppen a mustot. No persze a több esztendős borokat pénztárcánkhoz mérten igen széles kínálatból válogatha-
se hagyjuk ki egy-egy kóstoló alkalmával. Másszuk meg a tunk. Érdemes a kiválasztott hotelről, panzióról vagy ép-
Somló dombjait, ahol a nászéjszakák bora készül, amelyet, pen magánszállásról a véleményeket is elolvasni. Ország-
ha az ifjú pár elfogyaszt, fiú gyermeket nemzenek. Nem szerte nagyon sok, jó minőségű falusi szálláshely várja a 
véletlen rendeltek belőle királyok, hercegek is. vendégeket. Számos gazda helyi ételekből készült finom-

Badacsonyban a pincék mellett a túra során több kul- ságokat, tájjellegű ételeket is kínál.
turális csemegét is felfedezhetünk. Így például térjünk be az És élvezzük az ősz csodáit, a rozsdásodó faleveleket, az 
Egri József  Emlékmúzeumba, a Kisfaludy-házba, Szegedi erdők csendjét, vagy nézzük meg a költöző madarak vonu-
Róza házába, ahol irodalmi emlékmúzeumot rendeztek be. lását, a semmihez sem fokható látványát, ahogy gyülekez-
Aki jó erőben van, folytathatja az egyre meredekebbé váló nek, mielőtt a nagy útra indulnak.
úton a Rózsa-kőként emlegetett bazaltképződményhez, B. Mezei Éva

Itt van az ősz, itt van újra
A túrázás nincs korhoz kötve

Itt van az ősz, itt van újra, / S szép, mint mindig, énnekem.
Tudja isten, hogy mi okból / Szeretem? de szeretem.

Kiülök a dombtetőre, / Innen nézek szerteszét,
S hallgatom a fák lehulló / Levelének lágy neszét.
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A nyíregyházi Örökzöld Nyugdíjas Egyesület egy han- figurái és a Karácsony múzeum csodái tették emlékezetessé 
gulatos hetet töltött Esztergomban szeptember elején egy ezt a napot. Tatán a vár, az Öreg és Cseke tavak, a Porcelán 
Duna parti panzióban. Megismerkedtünk a környék neve- múzeum és parkok látványa bűvölt el. Esténként a Mária 
zetességeivel. A Bazilika, a vár és múzeumok sok ismerettel Valéria hídon átsétáltunk Párkányra.
gazdagítottak. Különösen a Duna múzeum ötletes vízimal- Vendéglátóink egyik este élő cigány zenével tették fe-
mával, interaktív szobáival nagy élmény volt. Kirándultunk lejthetetlenné ezt a hetet. Élményekben gazdagodva, de jól-
Visegrádra, ahol a vár, a Salamon torony és a királyi palota, esően elfáradva tértünk haza.
valamint a szép kilátás lenyűgözött bennünket. Szentend-
rén Kovács Margit kerámiái, a Marcipán múzeum mese- Szondy Barna, egyesület elnöke

Egy hét a csodálatos Esztergomban 
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HoroszkópHoroszkóp

ii
Halak
II. 20. - III. 20.

A következő hetekben sok mindent 
megvalósíthat a vágyaiból. Használja 
ki a kedvező időszakot, akár egy rég-
óta tervezett utazásra vagy egy beru-
házásra is vállalkozhat. Ha dolgozik, a 
hónap második felében kedvező for-
dulatra számíthat munkájában.

aa
Rák
VI. 22. - VII. 22. ee Skorpió

X. 23. - XI. 22.

gg Kos
III. 21. - IV. 20. bb Oroszlán

VII. 23. - VIII. 23. ff
Nyilas
XI. 23. - XII. 21.

Ne kövesse az "ami a szívemen, az a 
számon" gyakorlatát, mert főleg a 
párjával bonyolódhat napi szinten ko-
moly vitákba. Ez nemcsak az otthoni 
légkörre hat negatívan, hanem egész-
ségére is. Most az élet minden terüle-
tén sok múlik az ön hozzáállásán.

A dolgozó Rákok készüljenek fel, 
hogy számukra már ebben a hónap-
ban megkezdődik az év végi hajrá. A 
sok munkának meglesz a gyümölcse, 
október közepétől anyagi helyzete 
jelentősen javul. Megfázáson kívül 
nem kell tartania egészségi gondoktól.

A hónap közepétől a pénzügyek és a 
család kapnak fő hangsúlyt az életé-
ben, anyagi helyzete napról napra ja-
vul. A harmonikus légkört azonban 
megzavarhatja, ha gondolatai csak sa-
ját maga körül forognak, és mindenki-
nek alkalmazkodnia kell önhöz.

Már a hónap elejétől pozitív változást 
tapasztalhat mind a magánéletében, 
mind a munkahelyén. Október köze-
pétől egy új megbízás a pénzügyeire 
igen kedvező hatással lesz, rendszeres 
bevétel növekedésre számíthat, ami 
egy hosszú távú folyamat kezdete.

Az időjárási frontok, a gyakran bo-
rongós őszi idő is hozzájárul ahhoz, 
hogy hangulata ingadozó, olykor ag-
resszív a viselkedése. Ez számos vita 
forrása lesz, ami az egészségére is 
kihat. Gyomorproblémáit megelőz-
heti, ha uralkodik az indulatain.

__ Bika
IV. 21. - V. 20. cc Szűz

VIII. 24. - IX. 22. ^̂ Bak
XII. 22. - I. 20.

Képtelen kipihenni magát, ezért októ-
ber első felében az alacsony energia-
szintje miatt szédülések akadályozzák 
mindennapi tevékenységeiben. Anyagi 
gondjai a hónap második felétől ren-
deződnek, de addig újabb veszteséget 
kell elkönyvelnie, ha nem óvatos.

Ideje komolyan venni a figyelmeztető 
jeleket, mert az utóbbi időben túlvál-
lalta magát. Ennek következtében az 
energiaszintje alaposan lecsökkent, 
ami már kellemetlen fizikai tüneteket 
is okoz. Ugyanakkor anyagiak terén 
váratlan nyereségre számíthat.

Ezekben a hetekben anyagi helyzete 
lehetővé teszi, hogy lebonyolítsa a 
régóta tervezett lakáscserét. Ebben a 
bolygók állása is segítségére lesz. Az 
öröm mellett izgalmakkal, fáradtsággal 
is jár a változás, ezért ne akarjon 
mindent egyedül megoldani.

Októberben nyugodt, gondtalan idő-
szak vezeti kezdetét, anyagiak terén 
sem lehet oka a panaszra. Ám nem 
árt az óvatosság, mert 17-e után nö-
vekvő költségek és csökkenő bevéte-
lek okozhatnak problémát. Ezt azon-
ban gondos tervezéssel megelőzheti.

Október első felében komoly vitákba 
bonyolódhat, mert olyan emberekkel 
kerül kapcsolatba, akiknek a vélemé-
nye nem egyezik az önével. Fogadja 
el, hogy nem mindig önnek van igaza. 
Az állandósuló stressz ráadásul 
egészségi problémákhoz vezet.

Októberben több fontos, a családját 
is érintő döntést kell meghoznia, de 
ne hamarkodja el. Hallgassa meg a 
többiek véleményét, ne vegye kiokta-
tásnak, mert fennáll a veszélye, hogy 
bántó megjegyzéseivel - bár akarat-
lanul -, fájdalmat okoz szeretteinek.

`̀ Ikrek
V. 21. - VI. 21. dd Mérleg

IX. 23. - X. 22. hh Vízöntő
I. 21. - II. 19.
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Rejtvényünk számozott soraiban Sarah 
Jessica Parker amerikai filmsztár 

szellemes mondása olvasható

Az élet olyan, mint a kerékpár, nem esel 
le róla, amíg nyomod a pedált.

Karászi Ede Balmazújváros.

2017. december 1.
E-mail cím: nyosz@enternet.hu

NYOSZ: 1074 Bp., Szövetség u. 9.

Az augusztus havi megfejtés:                               

Nyertes megfejtő, könyvjutalommal: 

Mostani beküldési határidő: 
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