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Papp András: Karácsonyi óhaj
Szikkadt, száraz kenyér helyett
foszlós, meleg kalácsot,
bú, baj, bánat helyett
békés, boldog karácsonyt.
Mint ahogy szeplőtlen,
friss havat ád az ég,
úgy adjon baráti jobbot
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Minden kedves olvasónknak kívánunk áldott, békés
Karácsonyt, jó egészséget, örömöket és sikereket
az új évre:
a kiadó, a szerkesztőség és a NYOSZ vezetői
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Karácsony közeledtével valamennyiünk lelkében megnyílnak a rejtett
"szeretet-csatornák", és ünnepibe öltöztetett szívünk a várakozás, a
boldogság, és békesség semmivel nem pótolható hangulatát ülteti el mindennapjainkban. Így van ezzel tán minden ember, vagy legalább is így kellene, hogy legyen.
Persze olykor az élet belerondít ebbe a csodás időszakba. Tülekedés, vásárlási mizéria, türelmetlenség, elégedetlenség is vegyül a szép napokba. Vannak olyan helyzetek, amelyek ellen tehetnénk, megkímélhetnénk magunkat, de vannak olyan esetek, amelyek elől nem menekülhetünk.
Akarjuk, nem akarjuk - tönkretehetik várakozó lelkünk ünnepi hangulatát. Egy ilyen történetről szeretnék beszámolni - sajnos, tanúja voltam az eseményeknek.
Budapesti metrón utazok, központi megállónál próbálok kipréselődni a kocsiból, pontosabban a tömegből. A peronon ömlik az ember-áradat, mígnem egy sopánkodó, idős hölgyre leszek
figyelmes. Magában morfondíroz, de azért a közvetlen környezete tudomást szerezhet bánatáról:
miért nem jelezte a metró hangos bemondója, hogy a felszínen éppen nem jár a
villamos, amellyel folytatni szerette volna útját? Ha tudta volna előre, nem száll le a metróról, nem lépcsőzik fel a felszínre, nem várakozott volna hiába. Időre menne az unokájáért az
iskolába, így most időt veszít, és talán el is késik. "Csak" ennyit motyogot félhangosan, de ez is
elég volt ahhoz, hogy meghallja egy másik idős hölgy, aki - észrevehetően - más álláspontot képviselt. Szerinte: "- Még mit nem akarna, így is akkora zaj van ebben a környezetben, hogy az ember
majd' megsüketül. Mindenhol csak szövegelnek, zavarják az ember nyugalmát!"
Először nem is értettem, mi a hölgyek problémája. A vélemény különbség - arról tudniillik,
hogy kötelessége-e egy közlekedési szolgáltatónak jó időben és jó helyen tájékoztatni az utasokat a
közlekedési gyakorlat megváltozásáról - akkora nagy volt köztük, hogy vitává, majd tetlegessé
változtatta a helyzetet. A csendesen sopánkodó asszonyságra ernyőjével támadt a másik, hogy
azzal győzze meg véleménye komolyságáról. Végül a biztonságiak csitították el a rikácsolót és
választották szét őket.
Hát ekkora nagy problémáról van szó? - törtem a fejem. A tájékoztatási kötelezettség amelyről a józanész szabályai szerint a szolgáltatónak gondoskodnia kellett volna - úgy látszik
egy olyan fontos ügy, amiért érdemes ölre menni? És ezt a problémát két öregasszonynak kell
megoldani? Nem is értem, mit gondoltak: ha szóvá teszik a problémát, majd orvosolja a szolgáltató? ("Normális" esetben ez természetes lenne...) Ha ennek az ernyős jelenettel adnak nyomatékot, akkor még inkább célt érnek? És végül: összeszólalkozásuk, vitájuk megéri-e, hogy az egyik
végképp elkésik a programjáról, ahová sietett, nem is beszélve a vérnyomásról, a hangulat-közérzet romlásáról... (Bár biztosan vannak olyan "eszementek", akiket az ilyen típusú vircsaftok
konzerválnak, kondicionálnak...)
Ilyenkor, amikor egy újabb eset kapcsán ismét csalódok a korosztályom bölcsességében, békesség vágyában - mert hiszen minden ünnepi találkozásaink alkalmával ennek áhításáról győz meg
a tagságunk - újból elfog a keserűség. És az sem tud vigaszt nyújtani, ha azt mondogatom magamnak: mindnyájan különbözőek vagyunk, el kell ezt fogadni.
Asszonytársak! Ez nem vezet sehova! A dallal szólva: "ha elmúlik karácsony, a szeretet
lángja (olykor) halványabban ég, de ha vigyázunk rá, nem alszik ki még."
Vigyázzunk rá!
Némethné Jankovics Györgyi
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Címlapsztori

Oskovics György
A NYOSZ alelnöke elköszönt a Hódmezővásárhelyi Nyugdíjas Szövetség elnöki tisztétől.
Ebből az alkalomból beszélgettünk vele.

A gyökerek
Egy olyan családból származom, amelyre azt lehet
mondani, hogy nehéz éveket élt meg a történelemben. Az
Oskovics família egy kalapos mesterséggel foglalkozó család volt, és ennek megfelelően ez a mesterség öröklődött a
családon belül egészen addig, míg 1953-ban be nem zárták az üzletet. Édesapám három hónapos koromban látott
utoljára és után meghalt a II. világháború poklában. Édesanyám ezért egy ideig egyedül nevelt, de később újra férjhez
ment egy HÓDIKÖT-ben dolgozó kelmefestő mesterhez.
Édesanyám, 1956. október 20-ával kezdett el újra dolgozni
a HÓDIKÖT-ben és úgy kezdte a dolgos napjait, hogy a
többiekkel együtt sztrájkolt.
Iskolák, a fiatalkor
Én Hódmezővásárhelyen laktam egész életemben és a
helyi Bethlen Gábor Gimnáziumban érettségiztem. Az
érettségit követőn szakmát tanultam, majd 1970-ig egy helyi ipari szövetkezetnél dolgoztam, közben pedig levelező
tagozaton gépész végzettséget szereztem. Ezzel a végzettséggel a Hódmezővásárhelyi Állami Gazdaságba kerültem,
mint szárító üzemvezető, majd pedig a személyzeti munkához kapcsolódó főiskolai képesítést szereztem meg. Eztán
személyzeti osztályvezető voltam a rendszerváltásig.
A váltás a hétköznapokban
A rendszerváltás idején azt mondtam, hogy nekem addig soha semmi bajom nem volt, se a vezető társakkal, sem
a munkásemberekkel, de akkor már megjelentek azok az
emberek, akik szerették kihasználni a változással járó zűrzavart, és igyekeztek másokat besározni. Ekkor úgy gondoltam, nekem nincs arra szükségem, hogy az én eddig tisztességben megélt életemet mások előtt igaztalanul mutassák be, így váltottam.
A génekben meglévő kereskedői "véna" újra felszínre
tört, mert az egykori szülői kalapos szakma a készítés mellett a kereskedelmet is magába foglalta. Ez motivált arra,
hogy 1989-ben az osztályvezetői állást felcseréltem a "maszek" világgal. Eleinte mint üzletkötő, nem sok sikerrel, de
rá egy évre a feleségemmel belekezdtünk a papír, írószer,
nyomtatvány forgalmazásába, amiből a városban akkor hiány mutatkozott. Egy kis bolt megnyitásával indultunk el,
amely aztán méreteiben és választékában is jelentősen kibővült. Ami azt jelentette, hogy az induló kiskereskedelmi
forgalmazás mellett később 2004-ig már nagykereskedelemmel is foglalkoztunk.
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A családról
Feleségemmel, 1965-ben itt a városban ismerkedtem
meg, amelyből 1967-ben házasságkötés lett és született két
szép és jólelkű gyermekünk, György és Andrea. Ők is itt
Hódmezővásárhelyen élték meg gyermekkorukat és itt
alapítottak családot. Van hat unoka, a legkisebb óvodás, a
legnagyobb középiskolás, a többiek az általános iskolák
padjait koptatják. Kezdetben mind a ketten a mi vállalkozásunkban dolgoztak, majd később ebből önállósodtak. A lányom jelenleg egy szociális szövetkezetet vezet, a fiam pedig természet gyógyászként dolgozik.
Az újabb feladatok
2002-ben volt egy súlyos betegségem, leukémiás lettem,
ami meghatározta a további munkámat és életemet. Orvosi
javaslatra abba kellett hagyni a kereskedői szakmát. A kezelést végző orvosok szerint az a stressz, ami egy vállalkozással jár, a betegséget újra előidézheti. Ennek következtében rokkantnyugdíjas lettem. A vállalkozásunkat 2004-ben
számoltuk fel, akkor a gyerekek már megtalálták a saját útjukat. A helyzetet látva azt gondoltuk, hogy a vállalkozásból
most még jelentős veszteség nélkül lehet kiszállni.
Én örök életemben közösségekhez tartozó ember voltam, elsősorban különböző sport szervezetekhez, labdarúgó, kosárlabda csapatokhoz voltak kötődéseim. Ilyen szakosztályokban voltam vezetőségi tag, illetve szakosztályi elnök. Ezek a tisztségek egy ideig megmaradtak a vállalkozói
időszakban is, de a közösségi életben minőségi változást
jelentett, amikor részese lehettem a Hódmezővásárhelyi
Rotary Club megalapításának. A Rotary alapítványának elnökeként azon munkálkodtam, hogy a sok, nehéz sorsú
vásárhelyi gyerek továbbtanulását anyagilag segítsük, hogy
a tehetségük ne vesszen el. Ezt a nemes feladatot a vállalkozásunk megszűnéséig, 2004-ig láttam el.
Új szerepek a nyugdíjasok körében
A betegségemen túl jutva 2003 őszén azt gondoltam,
hogy új feladatok várnak rám, mert az nem egy állapot,
hogy az ember otthon ül, TV-t néz, újságot olvas, és ezzel
az élete kimerül. Ekkor kerestem meg a Hódmezővásárhelyi Nyugdíjas Szövetség elnökét, név szerint Kozári Józsefnét, akinek felajánlottam a segítségemet, mert úgy éreztem, a sporttól már elszakadtam és ez az a társadalmi közeg,
ahol még tehetek valamit a közösségért, hiszen már én is
közéjük tartoztam. Az elnök asszony kérte, hogy találkozzam Jankovits Györggyel, a NYOSZ elnökével, aki el is jött

Címlapsztori
Hódmezővásárhelyre és a beszélgetés során kiderült, az
országban egyedül Csongrád megyében nincs a NYOSZnak bejegyzett, megyei szintű tagszervezete. Ezért feladatul kaptam, hogy szervezzem meg a Csongrád Megyei
Nyugdíjas Szövetséget.
A mozgalmas nyugdíjas évek
Több mint egy évbe került, amíg ezt a feladatot sikerült
teljesítenem és megyei elnökként végezhettem a munkámat. Ezzel párhuzamosan a Hódmezővásárhelyi Nyugdíjas
Szövetségben is tevékenykedtem. Végül választanom kellett és 12 évvel ezelőtt, többes jelölésében megmérettettem
magam a Hódmezővásárhelyi Nyugdíjas Szövetség elnöki
posztjáért. Megválasztottak és azóta végeztem a munkámat
egészen ez év november 20-ig.
Végig nagyon jó testület segített. Mindig az volt a szlogenünk, hogy a nyugdíjasok szolgálatában állunk. Minden
évben igyekeztünk valami újat kitalálni, ezzel színesebbé
tenni a nyugdíjasok életét.
Sikerek a nyugdíjas életben
Az elmúlt tizenkét évből több olyan dolgot is sikernek
tartok, ami meghatározta az általam vezetett szövetségnek
és a város nyugdíjasainak az életét. Szervezeti szempontból
megmaradt az a klub és taglétszám, amivel átvettem a vezetői funkciót. Stabilan 20-21 klub és a klubokon keresztül
nyolc - kilencszáz fő közötti létszám tartozott a szövetségünkhöz. Természetesen voltak megszűnő és alakuló klubjaink, de ez az élet velejárója.
Az eredmények másik mutatója az, hogy mi mindig
szolgáltatni igyekeztünk. A szolgáltatáson azt értem, hogy
állandó lehetőséget biztosítottunk a kluboknak, a nyugdíjasoknak arra, hogy a problémáikkal felkereshessenek
bennünket. Erre volt mindig nyitott az irodánk. Figyeltük
azokat a pályázatokat, amelyek a nyugdíjasokat érintették.
Ilyen volt például az energiatakarékos izzó, vagy a háztartási gépek cseréjével kapcsolatos program, ahova elsőként
jelentkeztünk. A két program kapcsán összességében mintegy harminc millió forint értékben sikerült támogatást
nyerni a környék nyugdíjasainak.
Fontos volt számunkra az is, hogy az alkotó nyugdíjasoknak nyújtsunk lehetőséget a bemutatkozásra. Így a képzőművészeti kiállításokon 25-30 nyugdíjasnak volt lehetősége a bemutatkozásra. Ők amatőrök voltak, de profi
szinten jelentek meg a festményeikkel és a szobraikkal. A
kiállítást az első időkben kétévente tudtuk csak biztosítani,
az utóbbi években már minden évben megrendeztük, először csak a Hódmezővásárhelyieknek, majd a Csongrád
megyeiek, és az utóbbi években a Békés megyeiek is a kiállítók között voltak. Törekedtem arra, hogy bemutassuk
azokat az értékeket, amelyeket a nyugdíjas társaink a kézügyességük révén alkotnak, vagy versben, prózában elmondhassák gondolataikat az életről, a körülöttük lévő jelenségekről, a természetről.
A mi kezdeményezésünkre indult el a megyében a
"Korosztályok dalos találkozója". Az első években még az
óvódásokat is meghívtuk, ezért a résztvevők skálája rend-

kívül széles volt. Ennek a kezdeményezésnek nagy sikere
volt és csak az vetett véget neki, hogy az akkori művelődési
ház időszakosan felújítás miatt bezárt.
A felújított művelődési házban már az országos elvárásnak megfelelően a Dél-Alföldi népdalköröknek rendeztük meg az évenkénti találkozót. Ezeknek a találkozóknak a
hagyománya napjainkig meg van és jelentős rendezvénnyé
nőtte ki magát.
Másik dolog, amiről beszélnem kell még, az egészséges
életmódra történő nevelése nyugdíjasainknak. Volt nekem
egy nagyon kedves kollégám, Bán Sándor, aki sajnos már
nincs közöttünk. Ő is tagja volt az elnökségünknek, és vele
együtt találtuk ki, hogy nyugdíjas sportnapokat rendezünk.
A kezdet 11 évvel ezelőtt volt és ez folyamatosan tart minden évben tavasztól-őszig. Minden hónap első csütörtökén
tartjuk a sportnapokat. Eleinte mindösszesen 20-25-en vettek ezeken részt, de az utóbbi időszakban már 60-70 nyugdíjas látogatja a rendezvényünket. Nem beszélve arról,
hogy a nyitó és a záró programokon kerékpáros túrákat
szoktunk szervezni Mártélyra. Ez egy Hódmezővásárhelyhez közel lévő, a Tisza holtága melletti település. Ezeken a
túrákon már száznál többen is részt vesznek idősek és fiatalok egyaránt.
Még lehetne sorolni a kirándulásokat, a vetélkedőket, a
"Nagyi, gyere, mesélj!" akciónkat, a számítógépes tanfolyamatokat, a tánccsoport megalakítását, de egyet még külön
meg kell említenem, mert az utóbbi három évben talán erre
vagyok a legbüszkébb. Megalapítottuk az "Év Nagymamája" és az "Év Nagypapája" díjat, amelyet az általános iskolás korú gyerekek pályázatai alapján ítélük oda évenként
egy-egy nagyszülőnek. Talán ez a díj is kifejezi azt a szellemiséget, amit igyekeztem, igyekeztünk megvalósítani, hogy
tiszteljük azokat, akik tesznek a családjukért, akik tesznek a
közösségükért, akik szeretetet adnak, akik szeretetben
akarnak élni.
Végezetül szeretném elmondani azt, hogy van egy kedves feleségem, aki mindig, minden kezdeményezésem mellé odaállt és segítette a munkámat. Ez nekem 50 éve nagyon
biztos hátteret ad, ezért nyugodtam tudtam foglalkozni a
munkámmal, később a nyugdíjasok ügyeinek rendezésével.
Demeter Ferenc

Az Elnökség
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Egészség

Sétáltunk az egészségünkért

A százhalombattaiak
A Zala Megyei Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szervezete a
WHO által 2008-ban meg hirdetett Világnaphoz csatlakozva megszervezte a Séta az egészséges tüdőért programot.
Telephelyünknél, a Medgyaszay Háznál gyülekeztek
nyugdíjasaink, ahol a szervezet elnöke, Béres János köszöntötte a résztvevőket (75 fő) kívánva szép napot a sétához, majd Karosi Lászlóné, klubvezető s egyben az
Idősügyi Tanács alelnöke beszélt a nap jelentőségéről: úgy
érzi, érdemes felhívni a lakosság figyelmét a tüdőgyulladás
felismerésére, és felhívta a figyelmet, hogy megelőzése érdekében törekedjünk az egészséges életmód népszerűsítésére. Majd Czakó Józsefné Rózsika egy kis bemelegítő
tornával mozgatta meg a jelenlévőket, s utána indultak sétára a jelenlévők. A 2 órás séta után a résztvevőket a szokásos, jólesően elfogyasztható hagymás zsíros kenyér, valamint forró tea és piros alma várta.
Végezetül köszönjük, hogy velünk sétáltak nyugdíjas
társaink és élvezték a szép, tavaszias napot. Köszönet a
média képviselőinek: Szakony Attilának és Benedek Bálintnak.
Skretyuk Rozália
A tavalyi évhez hasonlóan a Hajdú-Bihar Megye és
Debrecen Nyugdíjas Szervezetek Szövetségének klubtagjai
ismét több kilómétert tettek meg november 12-én a "Séta
az egészséges tüdőért" mozgalom felhívására. A közel száz
fő, mely a megye több városából érkezett, Debrecenben a

Nagyerdő parkolójában találkozott, s innen indult, hogy a
Nagyerdőt körbe sétálja. A Tüdőgyuladás elleni küzdelem
Világnapja alkalmából Molnár Ferencné megyei elnök köszöntötte a jelenlevőket, ezután almát és kitűzőt kaptak a
résztvevők.
A séta célja, hogy felhívják a figyelmet azokra a veszélyekre, amelyeket ez a légúti betegség okoz. Sajnos ez a betegség a gyenge immunrendszerrel rendelkező idős embereket támadja meg leghamarabb.
Vidáman sétáltunk és szívtuk magunkba a friss levegőt,
beszélgetve, jó hangulatban. Meg kell jegyeznem, hogy
unokák is voltak velünk és boldogan sétáltak a szépkorúakkal.
Molnárné Rózsa megyei vezetőnk úgy köszönt el, hogy
jövőre ismét találkozzunk a sétán. Mi pedig megígértük,
hogy jövünk!
Kiss Lajosné
November 12-én az országos mozgalomhoz csatlakozva a NYOSZ százhalombattai szervezete is sétát szervezett. Vendégünk volt és csatlakozott hozzánk Dobos Ági, a
Polgármester referense is. Borongós időben, jó levegőn,
egy jó hangulatú, kb. 2,5 km sétát tettünk.
A sétára jelentkezők részvételt bizonyító kitűzőt kaptak, amely felhívta a sétán nem részt vevők figyelmét is.
Örülünk, hogy nyugdíjas társaink megértettétek felhívásunknak és az akciónak az üzenetét, a tüdőgyulladás elleni
küzdelem fontosságát, és nagy számban jelentkeztetek és

Győriek

Ballószögiek
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A rovat támogatója: Pfizer Kft.

Egészség

A nyíregyháziak
sétáltak velünk. Megállapítottuk, hogy a jövőben is szükséges lenne hasonló megmozdulásokra, nem csak az egészségünk megóvása, hanem a kellemes együttlét miatt is.
A célállomásra érve almával "pótoltuk" a leadott kalóriát. Vidám hangulatban búcsúztunk, de reméljük ez a
búcsút újra viszontlátás követi.
Cser János
A SzabolcsSzatmárBereg Megyei és a Nyíregyháza és
Térsége Nyugdíjas Szövetség Elnöksége november 13-án
szervezte meg az egészségügyi sétát a Sóstói tó környékén.
Sajnos, az időjárás ebben az évben sem kedvezett az
erdei sétának, eleredt az eső. Ennek ellenére 35 nyugdíjas
társunk vett részt a sétán. Köszönjük nyugdíjas társainknak
a jó hangulatú részvételt. Várjuk őket 2018-ban is. Cs. S.-né
November 12-én számos szervezet igyekszik felhívni a
figyelmet azokra a veszélyekre, amelyeket a tüdőgyulladás,
ez a légúti betegség okoz gyermekeknél és felnőtteknél,
illetve arra, hogy a tüdőgyulladások egy része megelőzhető.
Kiváló kezdő lépés az egészséges életmódhoz a rendszeres orvosi vizsgálat, a helyes táplálkozás és a mozgás.
Ennek szellemében a VIDEOTON Nyugdíjas klub
ismét csatlakozott a NYOSZ felhívására. 2017. november
11-én 14 órakor indultunk el a székesfehérvári piactérről,
minden résztvevő egy szem almát kapott az egészséges
táplálkozás jelképeként. A város legszebb és legnagyobb
tavát, a Palotavárosi tavat körbe sétáltuk. Kb. 4 km sétát
tettünk, mely kellemes időtöltés volt, még a szemerkélő
esőtől sem riadtunk vissza.
Tiringerné Simon Erzsébet
Komáromban a november 11-i időjárás a kedvünkbe
akart járni. A Komáromi Nyugdíjas Egyesület nem sétálni
akart a Tüdőgyulladás Világnapja alkalmából, hanem kerékpározni. A városunktól 5 km-re Nagyherkályon van egy
1848-49-es emlékmű. Ez volt a cél. A szépen karbantartott
emlékmű néhány nyugdíjas társunknak is újdonság volt.

A komáromiak

A székesfehérváriak
Az odaútba megtett 5 km után előkerült az üdvözlő ital
is. Hogy milyen figyelmes társakkal vagyunk körülvéve, az
csak akkor derült ki, amikor egyszer csak terülj-terülj asztalkám lett a gyönyörűen faragott padon. Köszönjük Juhász Lászlóné Gizikének és Jankovics Józsefné Erikának a
meglepetés uzsonnát. Jót beszélgettünk közben.
A visszaútban igyekeznünk kellett, mert a beígért felhők
bizony gyülekeztek. Hagyományos biciklikkel tettük meg a
10 kilométeres távot defekt- és balesetmentesen tizennégy
nyugdíjas és egy unoka.
Szabó Edit
2017. november 12-én egy újabb sétával hívtuk fel a
lakosság figyelmét a tüdőbetegség elleni védekezés fontosságára. A győri Arrabona Városi Nyugdíjas Egyesület
klubjaiból közel fél száz fő indult el a Baross Gábor út elejétől egy Duna parti sétára. A résztvevők a világnapot
jelképező kitűzők viselésével és demonstrációs táblákkal
hívták fel a város lakosságának figyelmét a tüdőgyulladás
megelőzésére. A sétán minden résztvevő a tüdőgyulladás
elleni védekezés fontosságát javasló tájékoztató prospektust is kapott.
Lukács Erzsébet

A nagykanizsaiak

A debreceniek
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Díjat nyert a képregény kampány
A NYOSZ és a Deepinsight kommunikációs ügynökség kreatív kampánya tavaly novemberben, a tüdőgyulladás világnapján indult, és milliókhoz juttatta el az üzenetet:
a pneumococcus okozta tüdőgyulladás védőoltással megelőzhető. A kampányban 5 olyan híres magyar költő - Csokonai Vitéz Mihály, Berzsenyi Dániel, Kölcsey Ferenc,
Arany János, és Ady Endre - verseit dolgoztuk fel képregény formájában, akik tüdőgyulladás következtében hunytak el. Olvasóink öt hónapon át ezen oldalakon ismerhették meg e képregényeket.
2017. november 22-én a hazai reklám- és PR kampányok kreatív versenyén az ügynökség, valamin megbízója, a
NYOSZ ezüst Prizma díjat vehetett át.

Az ügynökség munkatársai és a
NYOSZ elnöke a díjátadón

Hej RIGÓ, RIGÓ te....
Kedves Nyugdíjas Társaim!
Az elmúlt időszakban nagyon sok kérdés és reagálás
merült fel a Budapesten január 1-ével bevezetésre kerülő(?)
új kártyás beléptető rendszerrel kapcsolatban.
A mai napon (2017. november 17-én, pénteken) személyesen kerestem fel a Veszprém Járási Kormányablakot,
ahol a nyugdíjasokat foglalkoztató kérdéseket az illetékeseknek feltettem.
A kérdésemre megnyitották a http://bkk.hu internetes
oldalt, mint friss napi információt, ahol a következőt láttam: "Valótlan információk terjednek az interneten a közlekedési kártyával kapcsolatban."
A cikkben ez olvasható: "A BKK felhívja a figyelmet,
hogy 2018. január 1-jétől továbbra is a megszokott módon
lehet használni a közöségi közlekedési eszközöket, így
egyenlőre nem lesz szükség a közlekedési kártya kiváltására."
Az ügyfélszolgálatnál felhívták a figyelmemet arra,
hogy az ezzel kapcsolatos napi információkat bárki meg-

tekintheti a már megadott honlap címen, de a részleteket a
http://rigo.bkk.hu címen is megtalálják. A jelenlegi helyzetben az látható, hogy a kártya bevezetésének az elkövetkezendő fél évben nincs realitása. Sok kérdés van a
rendszerrel kapcsolatban, de ezekre egyenlőre nincsenek
válaszok, és a technikai feltételek sem adottak.
Az a hír is téves, hogy a kártya bevezetése az egész országra kiterjedne - ma nincs arról információja a kormányablaknak, hogy ezt a fővárosi kezdeményezést országos
szintre kiterjesztenének.
A kormányablakot kértem - a címem és elérhetőségem
megadásával - hogy ha a nyugdíjasokat érintő kérdésekben
bármilyen változás történne, értesítsenek, hogy időben
tudjanak a tagjaink az ezzel kapcsolatos teendőikre reagálni. A hivatal a kérést köszönettel elfogadta.
Veszprém 2017. november 17.
Demeter Ferenc
Veszprém Megyei Nyugdíjas Szervezetek Szövetsége elnöke

"Ki tud várni, az sokat tud; s nemcsak tud sokat, de tehet,
s tenni fog sokat. A bölcs késő öregségében is elülteti a fát,
noha hasznával maga nem élhet; de érti, miképpen az
rendes időre megnő s unokáját gyümölccsel enyhíti."
(Kölcsey)
8
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Összeállítás a nyugdíj ellátásokban
várható fejleményekről
Hadd foglaljam össze még egyszer, hogy novemberben,
decemberben és januárban mire számíthatnak a nyugdíjasok és a nyugdíjszerű ellátásban részesülők.
1) Nyugdíjkorrekció (november)
2) Nyugdíjprémium (november)
3) Erzsébet-utalvány (december)
4) Rendszeres emelés (2018. január)
Legnagyobb sajnálatomra a KSH nem 2,6%-ot, hanem
csak 2,4%-ot mutatott ki a 2017. január-augusztus közötti
időszakra. Sokan úgy véltük, kijön a 2,6%-os mérték, de a
KSH ezt a 12 havi inflációra jelentette 2017. szeptemberében. A nyugdíjtörvény viszont a január-augusztus közötti
8 havi inflációs adatot rendeli figyelembe venni. Ha ez a 8
havi adat 1%-kal vagy magasabb mértékben haladja meg a
januári rendszeres emelés mértékét, akkor novemberben
kiegészítő nyugdíjemelést kell végrehajtani, ha viszont nem
éri el az 1%-ot, akkor "csak" korrekcióra kerül sor (meg ne
kérdezzék, mi ebben a logika...)
A 2,4% tényleges infláció csak 0,8 százalékponttal magasabb, mint a januárban figyelembe vett 1,6%-os becsült
infláció - ezzel emelték januárban a nyugdíjakat -, így novemberben nem kiegészítő nyugdíjemelésre, hanem nyugdíjkorrekcióra került sor.
A nyugdíjkorrekciót a törvény szerint egy összegben,
egész évre vonatkozóan kell kifizetni a nyugdíjasoknak és
az egyéb jogosultaknak a novemberi nyugdíjjal, ellátással
egy időben. Vagyis ez esetben a novemberi nyugdíj, egyéb
ellátás összegének 0,8%-át kell megszorozni 12-vel, és ez
lesz a korrekciós összeg.
Ebből következően decemberben nem lesz emelt öszszegű a nyugdíj, hiszen a decemberi korrekciót is kifizetik a
novemberi nyugdíjakkal.
Decemberben a 10 ezer Ft-os Erzsébet-utalványt kézbesítik plusz juttatásként...
A nyugdíj összegébe a nyugdíjkorrekció úgy épül be a
törvény szerint, hogy a januári nyugdíjat még a rendszeres
(jövőre 3%-os) emelés előtt meg kell szorozni majd a 0,8%
egytizenkettedével. (Bár a százalékos mértéket véglegesítő
kormányrendelet még nem jelent meg...)
A nyugdíjprémium szintén a novemberi nyugdíjjal
együtt érkezik. A nyugdíjprémium képlete dióhéjban a következő: amennyivel (0,6 százalékponttal) a tényleges
GDP-növekedés (4,1%) meghaladja a törvényi küszöbértéket (3,5%), annyival (azaz idén 0,6-del) meg kell szorozni
a novemberben esedékes nyugdíj összegének 25%-át, de
legfeljebb 20 ezer Ft-ot. Ebből a nyakatekert megfogalmazásból kiderül, hogy minden olyan nyugdíjas és egyéb

jogosult, akinek az ellátása novemberben legalább 80 ezer
Ft, annak a nyugdíjprémiuma egységesen 12 ezer Ft lesz,
függetlenül attól, mennyire haladja meg az ellátása összege
a 80 ezer Ft-ot. Miért? Mert a nyugdíj 25%-a éppen 80 ezer
Ft-nál egyezik meg a maximálisan figyelembe vehető 20
ezer Ft-tal, így a nyugdíjprémium e 20 ezer Ft 0,6-e lesz, ami
12 ezer Ft. Egyszerű, nem?
Akinek 80 ezer forintnál kisebb az ellátása, az az ellátása
összegét ossza el 4-gyel és az eredményt szorozza meg 0,6del, így kapja meg a nyugdíjprémiuma összegét. (Pl. 60 ezer
Ft ellátás esetén: 60.000 : 4 = 15.000 x 0,6 = 9.000 Ft.)
A kormány jelentősen kiterjesztette a nyugdíjprémiumra jogosultak körét, a legjobb esetben mindenki részesül
ilyen prémiumban, aki jogosult a korrekcióra.
Novemberben tehát a 12 hónapra egy összegben érkező nyugdíjkorrekcióra, valamint a nyugdíjprémiumra, decemberben a 10 ezer Ft-os Erzsébet-utalványra, januárban
pedig újabb 3%-os rendszeres emelésre számíthatnak a
nyugdíjasok és az egyéb, ilyen juttatásokra jogosító ellátásokban részesülők.
Dr. Farkas András, nyugdíjszakértő, NyugdíjGuru

Válaszok a legfontosabb kérdésekre!
1. "Féléves friss nyugdíjas miért nem
kaphatja meg ezeket a juttatásokat?"
A nyugdíjemelés célja az, hogy az infláció következtében ne veszítsenek az értékükből a korábbi években megállapított
nyugellátások. Mivel a tárgyévben megállapított nyugdíjaknál az infláció hatása még
nem érvényesül, ezért a korrekció nem indokolt.
2. "A mostani visszamenőleges nyugdíjemelésem is beépül 2018. januártól az ellátásomba, ugye? A prémium pedig nyilván
nem."
A novemberi kiegészítő emelés a következő emelés során az ellátás összegébe
beépül. Nyugdíjprémiumot viszont kizárólag akkor fizetnek jövőre is, ha a GDPnövekedés 2018-ban várható mértéke a 3,5
százalékot meghaladja, ezért az a nyugdíj
összegébe nem épül be.
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Nyugdíjpolitika

Tízpárti egyeztetés kezdődött az idős emberek
életkörülményeinek javítása érdekében
Az Országos Nyugdíjas Parlament kezdeményezésére tíz politikai párt aktív közreműködésével egyeztetés
kezdődött az idős emberek életkörülményeinek javítása érdekében. A megbeszélés célja, hogy az idős
emberek társadalmi szerepvállalása kellő elismerésben részesüljön, biztonságuk növekedjen, kiszolgáltatottságuk csökkenjen, életkörülményei javuljanak.
A megbeszélésen a résztvevők megállapodtak a további tárgyalások menetében, annak teljes nyilvánosságában, a közösen fontosnak tartott témák csoportosításában, a tisztázandó elvi és fogalmi kérdések
tárgyköreiben. Az alábbiakban az egyeztetés alapjául szolgáló javaslat legfontosabb megállapításait
ismertetjük. Mivel a tárgyalások lapzárta után folytatódnak, a javaslat sorsáról következő lapunkban
számolunk be.
A nyugdíjas közösségeknek és politikai pártoknak közös céljuk az idős nemzedék érdekében:
- méltóságának biztosítása, úgy mint: az idősek társadalmi kapcsolatainak fenntartása, anyagi biztonságának garantálása, egészségi állapotának javítása, az önbecsülésének, magabiztosságának, büszkeségének megerősítése,
- kiszolgáltatottságának csökkentése, úgy mint; az idősek jövővel kapcsolatos bizonytalanságának megszüntetése, a megtűrtségének, lenézettségének, lekezeltségének
megakadályozása
A fenti célok megvalósulásának alapja az, hogy az idős
nemzedék:
- jelentős szellemi, vagyoni, kulturális, történeti örökséget hagy az őt követő korosztályokra (pl. felneveli és útjára bocsájtja az őt követő generációt, megőrzi és ápolja a
világörökség helyszíneit, hungarikumok gyűjteményeit,
nemzeti értéktár anyagjait, gondoskodik a természeti értékek megőrzéséről, illetve átadja nemzeti vagyon összességét stb.)
- folyamatosan és aktívan részt vesz az ország jelenlegi
értékeinek gyarapításában (pl. fizetett és fizetetlen munkája
révén, valamint jelentős adóbefizetése következtében hozzájárul a GDP nagyságához és annak növekedéséhez,
erősíti a társadalmi kohézió javulását stb.)
A fentiekre figyelemmel közös kezdeményezéssel fordulunk Magyarország Köztársaság Elnökéhez, hogy az
idős nemzedék méltóságának megerősítése és kiszolgáltatottságuk csökkentése érdekében éljen az Alaptörvény által
biztosított törvény kezdeményezési, (Állam fejezet, 9.cikk,
(3) pontja c) bekezdés) megfontolásra való visszaküldési,
(Állam fejezet, 6.cikk, (1) pontja) és felszólalási (Állam fejezet, 9.cikk, (3) pontja b) bekezdés) jogával.
A közös dokumentum aláírói felkérik a Magyarország
Köztársasági Elnökét, hogy:
- kezdeményezzen törvényalkotást az országgyűlésnél a
következő témákban:
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a.) az évenkénti nyugdíjemelésnél egyaránt vegyék figyelembe a nyugdíjas fogyasztói kosár várható inflációs
mértékét és a bérek reálértékének várható emelkedését;
b.) a minimális öregségi nyugdíj mértékét legalább 50
ezer forintban állapítsák meg, ideértve a már öregségi nyugdíjban részesülőket is;
c.) az öregségi nyugdíjba vonulásnál - bonus - malus
rendszer kialakításával - tegyék lehetővé a hatályos korhatár
előtti, illetve utáni (rugalmas) nyugdíjazást;
d.) az egészségre fokozottan ártalmas munkakörökben
dolgozók az általánosnál kedvezőbb feltételekkel mehessenek nyugdíjba;
e.) a korábbi szolgálati nyugdíjban részesülő és jelenleg
szolgálati járandósággal bírók esetében az ezt terhelő adó
eltörlését;
f.) aki képes tovább dolgozni és erre munkáltatója
igényt tart, az nyugdíjba vonulás után is dolgozhasson a
közszférában;
g.) azon nyugdíjasok számára, akik önkéntes alapon további munka vállalására képesek és készek, legyen lehetőségük adó- és járulékmentesen, speciális munkavállalási
formában a gazdasági és társadalmi szükségleteik kielégítésére;
h.) a 65 éven felüli nyugdíjasok részére a háziorvos által
felírt krónikus betegségek gyógyszereit térítésmentesen
biztosítsák;
i.) a nyugdíjjárulék összegét úgy állapítsák meg, hogy a
havi bruttó1 millió forintot meghaladó jövedelem után a
járulék összege ne emelkedjen;
j.) rendszeres felülvizsgálattal és korrekcióval kell biztosítani a nyugdíjak közötti területi és nemek szerinti különbségek csökkentését;
k.) forrást kell biztosítani az idős-otthoni hálózat fejlesztésére, illetve a térítésmentes idős-távfelügyelet kialakítására;
l.) korlátozni kell, hogy az idősotthonokban a térítési díjakat az év nyugdíjemelésének mértékén felül emelhessék;

Nyugdíjpolitika

Brüsszelbe látogatott a
Nyugdíjas Parlament delegációja
A Nyugdíjas Parlament Egyesület mintegy 40 fős delegációja novemberben látogatást tett az Európai Parlamentben.
A küldöttség tagjai amellett, hogy a Nyugdíjas Parlament további feladatairól tárgyaltak, áttekintették a az Európai Szociális Pillér dokumentumot, annak idősekre vonatkozó aspektusait.
A delegációt vendégül látta dr. Ujhelyi István EP képviselő, akinek meghívására az EU Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottságának ülésén is részt vehettek. A képviselő megismertette a jelenlévőket a aprlamenti munka részleteivel, és betekintést nyerhettek az uniós jogalkotás folyamatába. Mindezek mellett rövid városnézésre is lehetősége volt a küldöttségnek.
(tudósítónktól)

m.) releváns szereplőkkel és konzultatív szerepének viszszaállításával induljon újra az Idősügyi Tanács;
n.) a nyugdíjasok közjogi státuszának, a hazai és nemzetközi kedvezmények igényjogosultságának igazolására
"nyugdíjas igazolványt" szükséges intézményesíteni;
o.) a nyugdíjasok is rendelkezhessenek az adójuk bizonyos százalékának átirányításával a civil szervezetek és az
egyházak támogatására;
p.) plusz forrás kell biztosítani az idősek számára a tipikusan általuk használt háztartási gépek energiatakarékos
készülékekre való cseréjéhez;
r.) plusz forrást kell biztosítani a "kegyeleti temetés"
igénybevételének fedezésére;
s.) biztosítani kell, hogy a Nyugdíjbiztosítási Alap működésének folyamatos ellenőrzését a nyugdíjasokat, az általuk alakított szervezetek maguk közül választott delegáltak
képviselhessék;

A delegációt dr. Ujhelyi István EP képviselő
látta vendégül

- küldje vissza megfontolásra az olyan törvényeket,
amelyek:
a.) megvonnák vagy csökkentenék a 65. életévüket betöltött emberek közösségi közlekedési kedvezményének
mértékét;
b.) életkoruk alapján hátrányosan különböztetik meg az
egészségügyi ellátást igénybe vevőket;
- az Országgyűlés ülésein felszólalva irányítsa rá a közvélemény és a kormány figyelmét:
a.) a rohamosan elöregedő kistelepüléseken élő idősek
egyre romló életkörülményeire;
b.) a jövőbeni nyugdíjakat leginkább veszélyeztető tényező - az alacsony gazdaság termelékenység, a versenyképességünk romlása - megváltoztatásának szükségességére.
Budapest, 2017 december

Nyugdíjpolitika

Elfogadták a szociális jogok európai pillérét
Az Európai Unió vezetői a tisztességes munkafeltételekről és a növekedésről szóló göteborgi szociális csúcstalálkozón ünnepélyesen kihirdették a szociális jogok európai pillérét - közölte honlapján az Európai Bizottság.
A pillér létrehozását Juncker elnök első ízben az Unió
helyzetét értékelő 2015. évi beszédében jelentette be, majd
a Bizottság 2017 áprilisában előterjesztette a vonatkozó javaslatot. A dokumentumot az Európai Bizottság nevében
Juncker elnök, az Európai Parlament nevében Tajani elnök
és az Európai Unió Tanácsa nevében Ratas miniszterelnök
írta alá. (A magyar miniszterelnök is aláírta. - A szerk.)
A pillér alapelvei a következők:
1. Oktatás, képzés és egész életen át tartó tanulás: Mindenkinek joga van minőségi és befogadó oktatáshoz, képzéshez
és egész életen át tartó tanuláshoz ...
2. Nemek közötti egyenlőség: A nőkkel és a férfiakkal szembeni egyenlő bánásmódot és a nemek közötti esélyegyenlőséget minden területen biztosítani kell. A nők és a férfiak
egyenlő értékű munkáért egyenlő díjazásra jogosultak.
3. Esélyegyenlőség: Nemtől, faji vagy etnikai származástól,
vallástól vagy meggyőződéstől, fogyatékosságtól, életkortól vagy szexuális irányultságtól függetlenül mindenkinek
joga van ahhoz, hogy egyenlő bánásmódban részesüljön..
Külön elő kell segíteni, hogy az esélyegyenlőség az alulreprezentált csoportok tagjainak esetében is érvényre jusson.
4. A foglalkoztatás aktív támogatása: Mindenkinek joga van
ahhoz, hogy időben személyre szabott segítséget kapjon
munkavállalási vagy önfoglalkoztatási kilátásainak javításához. Mindenki jogosult szociális védelemre és képzésre pályamódosításkor.
5. Biztonságos és rugalmas foglalkoztatás: A munkaviszony
jellegétől és időtartamától függetlenül a munkavállalóknak
joguk van tisztességes és egyenlő bánásmódban részesülni
a munkafeltételek, a szociális védelem és a képzésekben
való részvétel tekintetében. Támogatni kell a határozatlan
időre szóló foglalkoztatási formákra való áttérést.
6. Bérek: A munkavállalóknak joguk van tisztességes
megélhetést nyújtó, méltányos bérezésben részesülni. Meg
kell akadályozni, hogy azok, akik dolgoznak, szegénységben éljenek.
7. Tájékoztatás a munkaviszony feltételeiről és védelem elbocsátás esetén: A munkavállalóknak joguk van a munkaviszony
kezdetekor írásban tájékoztatást kapni a munkaviszonyból
eredő jogaikról és kötelezettségeikről, és ez a próbaidőre is
vonatkozik.
8. Szociális párbeszéd és munkavállalói részvétel: A tagállami
gyakorlatnak megfelelően konzultálni kell a szociális partnerekkel a gazdasági, foglalkoztatási és szociális intézkedések kialakításáról és végrehajtásáról.
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9. A munka és a magánélet közötti egyensúly: A szülőknek és
a gondozási feladatokat ellátó személyeknek joguk van a
megfelelő szabadságoláshoz, a rugalmas munkavégzéshez
és a gondozási szolgáltatások igénybevételéhez.
10. Egészséges, biztonságos és megfelelően kialakított munkakörnyezet; adatvédelem: A munkavállalóknak joguk van a magas szintű munkahelyi egészségvédelemhez és biztonsághoz.
11. Gyermekgondozás és a gyermekek támogatása: A kisgyermekeknek joguk van megfizethető, jó minőségű nevelésben és gondozásban részesülni. A gyermekeknek joguk van
ahhoz, hogy védelmezzék őket a szegénységgel szemben.
12. Szociális védelem: A munkaviszonyuk jellegétől és időtartamától függetlenül a munkavállalók megfelelő szociális
védelemre jogosultak.
13. Álláskeresési járadék: A munkanélkülieknek joguk van
ahhoz, hogy az állami foglalkoztatási szolgálatoktól a munkaerőpiacra történő (újbóli) beilleszkedéshez megfelelő támogatásban, valamint észszerű időtartamra szóló álláskeresési járadékban részesüljenek.
14. Minimumjövedelem: Mindenkinek joga van ahhoz,
hogy élete során bármikor, amikor nem rendelkezik elegendő anyagi forrással, olyan juttatásokban részesüljön,
amelyek garantálják számára a méltósággal élhető élethez
szükséges minimumjövedelmet.
15. Időskori jövedelem és öregségi nyugdíjak: A nyugdíjba vonult munkavállalók és önálló vállalkozók jogosultak olyan
nyugellátásban részesülni, mely az általuk befizetett járulékokkal arányos, és amely megfelelő jövedelmet biztosít a
számukra. Mindenkinek joga van ahhoz, hogy időskorában
méltósággal éljen, és ehhez elegendő anyagiakkal rendelkezzen.
16. Egészségügyi ellátás: Mindenkinek joga van ahhoz,
hogy kellő időben nyújtott és megfizethető - megelőzési,
illetve gyógyítási célú - egészségügyi ellátásban részesüljön.
17. A fogyatékossággal élő személyek társadalmi befogadása: A
fogyatékossággal élő személyeknek joguk van egyrészt
olyan jövedelemtámogatásra, amely méltósággal élhető
életet biztosít számukra...
18. Tartós ápolás-gondozás: Mindenkinek joga van megfizethető, hosszú távú, minőségi ápolási-gondozási szolgáltatásokat igénybe venni, különös tekintettel az otthoni
ápolásra és a közösségi alapú szolgáltatásokra.
19. Lakhatás és segítségnyújtás a hajléktalanok számára: A rászorulók számára hozzáférést kell biztosítani jó minőségű
szociális lakásokhoz vagy lakhatási támogatáshoz.
20. Az alapvető szolgáltatásokhoz való hozzáférés: Mindenkinek joga van jó minőségű alapszolgáltatásokat igénybe venni.

Nemzetközi ügyeink

Ülésezett az Európai Idősek Szervezete (ESO)
Az ESO ezévi utolsó ülésének napirendjén egy nagy
érdeklődésre számot tartó téma szerepelt: az idősbarát települések jó gyakorlatai mutatkoztak be a szervezet képviselői előtt. Többek között a hollandiai Harlem és a belgiumi
Gent városok gyakorlata tükrözte leginkább az alapgondolatot: egy település mind fizikai valójában, mind szellemiségében, mind az idős lakosok számára nyújtott szolgáltatásaiban biztonságot nyújtó otthona lehet az őszidő generációjának.
A nemzetközi idősügyi szervezet rendszeres napirendjén szerepel a tagországok képviselőinek ún. országjelentése. Ez alkalommal a Magyarországot képviselő Némethné Jankovics Györgyi NYOSZ elnök, az ESO alelnöke
mutatta be a magyarországi nyugdíjrendszer sajátosságait,
az időseket érintő jogalkotás magyar gyakorlatát, és az idősszervezetek munkáját. Nagy érdeklődés mutatkozott az
ESO tagsága körében a magyarországi unio-ellenesség
megnyilvánulásai iránt, de pl. kritikai megjegyzések hangzottak el az Idősügyi Tanács működésének hiánya miatt.
Az országjelentések sorában - Magyarországhoz hasonlóan - nagy érdeklődés kísérte a máltai, a svájci (meghívott tag), valamint az osztrák szervezeti tagok beszámolóit,
melyekről lapunk hasábjain később még olvashatnak.

Szerbiai nyugdíjas kapcsolatok
Novemberben a Szerbiai Nyugdíjas Szövetség meghívására Novi Sadra látogatott a NYOSZ Elnökség 2 tagú
delegációja. A két szervezet közti együttműködés elsősorban a határ-menti települések nyugdíjas közösségeinek
kapcsolatán alapul, ennek fejlesztése volt a találkozó egyik
célja. A megbeszélés továbbá kitért a két szervezet működésében, anyagi forrásaiban kimutatható eredményes gyakorlatok átadására. A vendéglátók nagy érdeklődést mutattak az európai uniós idősügyi szervezetek működése iránt,
mely mögött csatlakozási szándékuk fogalmazódott meg.
A vendégek kérésére tájékoztatás hangzott el a szerbiai
nyugdíjas párt és a nagy szervezettségű, kizárólagos nyugdíjas szövetség együttműködéséről.

Vasilije Belobrkovic (elnökhelyettes, Szerbiai Nyugdíjas Szövetség), Milan Nenadić (elnök, Vajdasági Nyugdíjas Szövetség),
Némethné Jankovics Györgyi (NYOSZ elnök), Đura Perić, (elnök, Szerbiai Nyugdíjas Szövetség), Oskovics György (elnökhelyettes, NYOSZ),
Dragan Petković, (titkár, Szerbiai Nyugdíjas Szövetség), Dragutin Lekić (elnökhelyettes, Vajdasági Nyugdíjas Szövetség)
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Küldöttgyűlésen tekintettük át közös dolgainkat
November 15-én rendkívüli Küldöttgyűlést tartott a NYOSZ. Ennek közvetlen oka: a Felügyelő Bizottság
egy tagjának megválasztása.

Dr. Köteles Lajos és
Dr. Rozsnyai Katalin

Zadravecz Margit
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A Küldöttgyűlés összehívásának legfőbb indoka: a lemondott Balogh László Felügyelő Bizottsági tag utódjának
megválasztása. A jelölő szervezet - a győriek - és a Jelölő
Bizottság javaslatára a Küldöttgyűlés megválasztotta Zadravecz Margitot (képünkön), aki korábban a győri önkormányzat pénzügyi és adóosztályán szerzett több évtizedes
gyakorlatával segíti eztán a FEB munkáját.
A küldöttgyűlés emellett jó lehetőséget kínált arra, hogy
tájékoztatást kapjanak a küldöttek a 2016 óta tartó nyugdíjas életminőség-vizsgálat eredményeiről.
A kutatási beszámolót, melyet Dr. Köteles Lajos és Dr.
Rozsnyai Katalin mutatott be a jelenlévőknek, nagy érdeklődés kísérte. Az átfogó, a nyugdíjas lét minden fontosabb
területét, jellemzőit számszerű tényekkel alátámasztó információ-csomag alapvetően meghatározza a NYOSZ érdekvédelmi munkájának alapjait.
A NYOSZ elnök javaslatára került a küldöttgyűlés
napirendjére a NYOSZ - választásokkal kapcsolatos együttműködési rendszerének megvitatása, valamint az erről szóló küldöttgyűlési határozat elfogadása.
A küldöttek jelentős egyetértésével született meg az
alábbi határozat:
"A NYOSZ azon korábbi, évtizedes hagyományokon
és demokratikus elveken nyugvó gyakorlatát folytassa,
amely a politizálást, mint a közéleti és érdekvédő tevékenység egyfajta megnyilvánulását magáénak vallja. Ennek értelmében minden olyan politikai és szakmai fórumokon képviselje elsősorban a korosztály érdekeit, amely
fórumok partneri kapcsolatot ápolva, igényt tartanak véleményére, javaslataira. A szövetség nyilvánossága, kommunikációja és társszervi kapcsolatai is ennek szellemében
alakuljanak."
(tudósítónktól)

NYOSZ-hírek

Visszatekintés az egri Dobó Katica
Nyugdíjas Szervezet első félévére
Eger város legnagyobb nyugdíjas szervezete, a Dobó
Katica Nyugdíjas Szervezet 1992-ben alakult. Ezzel egy
időben kezdte meg működését az azonos névvel büszkélkedő Dobó Katica Népdalkör is. Az idei 25 éves évforduló
fontos állomás, főleg az alapító tagok életében, de az ezzel
kapcsolatos események örömteli pillanatokat szereztek az
újabb nyugdíjas társainknak is.
Az emlékezetes évfordulóra való készülődésen túl évről-évre színvonalas, tartalmas foglalkozásokon vehetnek
részt a nyugdíjasok.
Somfai Tiborné vezetésével a népdalkör több elismerés
birtokában színesíti nemcsak a szervezetünk, de a város,
sőt a környező települések rendezvényeit is. Rendelkeznek
a Kóta elismerő oklevelével, Heves megye és Eger város
elismerő oklevelével és több kitüntető díjjal.
Működtetünk egy színjátszó csoportot is, melynek irányítója Oravecz Mihály; a megyei színjátszó versenyeken
két alkalommal arany minősítést nyertünk el. Az itt megtanult darabokat önálló műsor keretében adjuk elő, mindig
nagy siker kíséretében.
Ugyanilyen kereteken belül szórakoztatják a nagyközönséget a szintén Oravecz Mihály által vezetett Egri Vitézek Dalkör férfi tagjai, akik első ízben idén megszervezték a
Férfi Kórusok Fesztiválját.
Rendezvényeink igen népszerű fellépője az a 12 énekes,
akik a megyei és az országos nyugdíjas versenyeken arany
és ezüst minősítéssel rendelkező előadók. Ők a Nosztalgia
Csoport tagjai, kiknek felkészülését a biztos sikert garantálva Horváth Gábor irányítja. Ő az, aki a jó hangulatot
biztosítja egyéb rendezvényeinken is (a szervezet heti programjain, hagyományőrző rendezvényeken, évbúcsúztatón,
"Arany életkorúak matinéján").
Hétfői napokon különböző témakörökben nagy érdeklődés mellett előadások hangzanak el. Ez évben ismereteinket bővítettük a környezetvédelem, a fogyasztóvédelem,
közigazgatási ismeretek, pénzügyi ismeretek, egészségvédelem témakörökben.

Elnökünk Kósa László, és az elnökség tagjai igen jó
kapcsolatot ápolnak a város, és intézményei képviselőivel.
Ebből eredően a különböző ünnepségeken valamelyik általános iskola diákjai műsorral kedveskednek nyugdíjasainknak, mi pedig cserébe kézműves foglalkozásokat tartunk
részükre. A Megyei Rendelő Intézetben hetente gyermekfelügyeletet biztosítunk. A város nyári napközijében "pótnagymama" szolgálatot vállalunk. Mint civil szervezet, kulturális műsorokkal közreműködünk a város jeles ünnepeinek megszervezésében.
A 286 főt számláló szervezet valamennyi tagja számára
fontos és emlékezetes hely a felsőtárkányi tó. Itt szoktunk
ugyanis gulyáspartit, nyársalást rendezni. A jó hangulatot a
Nosztalgia Csoport tagjai biztosítják.
Idén is megrendeztük a "Nagyszülők-unokák a természetben" találkozóját színes, változatos közös programokat
biztosítva.
Nyugdíjasaink, aktivitásukról számot adva Regionális
Nyugdíjas Olimpián mutathatták meg teljesítőképességüket.
A nyugdíjasok zöme alig várja a hétfői napokat, hogy
hallgasson, láthasson valami tartalmas dolgot. Vezetőink
odafigyelnek arra is, hogy kitekinthessünk a "nagyvilágba".
Kirándulásokat szervezünk, így jutottunk el idén az Országházba, Bugacra, Fülöpjakabra.
A teljesség igénye nélkül jegyeztem most le az egri legnagyobb nyugdíjas szervezet 2017. első félévi programját.
Büszkén mondhatom el, hogy én, aki egy éve vagyok tagja a
szervezetnek, minden számításomat megtaláltam nyugdíjas éveim tartalmas eltöltéséhez. Azt is hozzáteszem azonban, hogy nemcsak szemlélője, de aktív szereplője is vagyok az eseményeknek. Mert egyetértek szervezetünk kitűzött céljával, hogy nemcsak a belépési nyilatkozat aláírását
tartom fontosnak, hanem a közös, egymásért végzett munkát is.
Vinczéné Kovács Margit
a DKNySz tagja
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A Nagyatádi Obsitosok Művészeti
Fesztiválja a Hotel Solarban
Nyugodtan kijelenthetjük, hogy a Solar Fesztivál országossá terebélyesedett, mert a már hagyományos rendezvényről felsorolni is sok lenne a résztvevő nyugdíjas művészeti csoportok székhely településeit.
November 11-től november 27-ig három hétvégén legalább 600 fő mutatta be tudása legjavát a legkülönfélébb
műfajokban. A környezet és a profi "hangulatfelelősök"
gondoskodtak róla, hogy valójában minden résztvevő mármár ismerősként üdvözölte egymást és a szó szoros értelmében örült a produkciók sikerének, pirosra tapsolva tenyerét. A szervezők Tóthné Marikával az élen mindent
megtettek a gördülékeny lebonyolításért.
Remek hangulat, kiváló zene volt az ismerkedési és záró
bulikon és azon túl is. Ami bizonyos, hogy Újszásztól Bu-

dapestig, Siófoktól Mesztegnyőig és Kaposvárig vihették jó
hírét a művészeti produkciók sokszínűségének és a barátságoknak. Ebben az agyon politizált világban szükség van
az e fajta korosztályos rendezvényekre, különösen ha nem
a versenyzésen, a" ki kit győz le"szemléleten, hanem az
örömteli együttléten van a hangsúly. Ez persze nem azt
jelenti, hogy bárki félvállról vette volna vállalt küldetését.
Száz szónak is egy a vége, jó volt veletek és kívánjuk, hogy
legyen folytatás, s újra örülhessünk egymás sikereinek!
Köszönet a Hotel Solarnak és az Obsitosoknak, hiszen
még arra is gondoltak, hogy a térség nevezetességeit, látnivalóit is felkínálják a levezető program részeként.
Jánossy Gábor

Tájékoztatás
A nagyatádi Hotel Solar nyereményjátékának győztesei - akik 2 főre szóló 2 éjszakás szállást, svédasztalos félpanziós ellátással nyertek: Gyurasics Józsefné és Lukács Jolán.
A szerencséseket e-mailben tájékoztattuk, hogy első kézből értesüljenek a jó hírről.
Gratulálunk!
16
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25 éve együtt jóban és rosszban
25. születésnapját ünnepelte Nagyatádon a "Cérnagyári
Nyugdíjas Klub". Tagokkal és meghívottakkal telt meg a
cérnagyár egykori étterme. Horváth Sándorné elnök idézte
fel a negyed század főbb történéseit. 1992 novemberében
alakult meg a nyugdíjasok klubja 170 fővel. Első vezetőjük
Simon Ernőné volt. Az idők során alaposan csökkent a tagok létszáma. Jelenleg 47 aktív és 10 fő tiszteletbeli tagjuk
van, akik már nagyon idősek vagy betegek és nem tudnak
részt venni a klub munkájában. 2007-ig működött egy
énekkaruk is. A jelenlegi tagok keltették életre 2011-ben az
új énekkart és lépnek fel a különböző versenyeken, városi
ünnepségeken. Szeretnek kirándulni, kötéseiket-horgolásaikat kiállításokon mutatták be.
Ormai István polgármester is kiemelte a város életében
kifejtett aktivitásukat. Jó közösségnek ismerte meg a klubot. Svajda József a szakszervezeti szövetség részéről köszöntötte az ünnepelteket és emléklapot adott át tárgyjutalom kíséretében az ötven éve szakszervezeti tagok részére.
A gyár vezetése részéről is elhangzott, hogy továbbra is
biztosítják a helyiséget és támogatják a klub munkáját. Fülep István a nyugdíjas szövetség megyei alelnöke kö-

szöntötte az ünnepelteket, majd emléklappal és virággal
köszöntötte a 80 éves Kocsis Józsefnét és a 90 éves Szabó
Józsefnét.
A programot a klubtagok verses-dalos műsora színesítette. A finom vacsorát követően mindenki részére jutott
a hatalmas születésnapi tortából. A szülinapi rendezvény
táncmulatsággal zárult.
Györke József

Disznótoros hétvége

Gyógykúra kedvezményesen

(2018. január 20-23-ig)

(2018.01.31-ig)

Ezúton szeretnénk meghívni Önöket egy igazi
disznóvágásra, somogyi hagyományokkal színesítve.

A csomag tartalma:
4 nap/ 3 éjszaka szállás a Hotel Solarban
Svédasztalos félpanziós ellátás
Falusi disznótor: - Hangulatos hurka - és kolbásztöltésitalkínálat (forralt bor, pálinka, tea) - Disznóvágásos ételek Pincemúzeum látogatása, helyi borok kóstolása - Nótázás
harmonika kísérettel - Zenés est

Részvételi díj: 29.500 Ft/fő + IFA

A csomag tartalma:

6 nap/ 5 éjszaka szállás a Hotel Solarban
Svédasztalos félpanzió
Délben ajándékleves
18 db gyógykezelés és napi fürdőbelépő

Részvételi díj: 40.000 Ft/fő + IFA
Általános információk mindkét ajánlatra vonatkozóan:
Hosszabbítási lehetőség: 7.400 Ft/fő/éj + IFA
IFA: 400 Ft/fő/éj (18 év felett) Egyágyas felár: 2.000 Ft/éj
Fürdőbelépő: nyugdíjas, diák: 850 Ft/fő, felnőtt: 1.400 Ft/fő

Hotel Solar ***Nagyatád, Széchenyi tér 28.
Tel: 82/504-135; 30/500 -31-35
infosolar@t-online.hu, www.hotelsolar.eu
Szeretettel várjuk vendégeinket!
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Idősek Napját ünnepeltük
A hajdúszoboszlói "Derűs Alkony" Nyugdíjas Klub mint minden évben, most is - megünnepelte a szépkorúak
napját a Délibáb Hotelben, ahol a környék testvér-klubjai is
megtiszteltek jelenlétükkel.
Az ünnepségen több, mint 200-an voltunk együtt, élveztük az együttlét örömét. A sok bemutatott produkció
után - nótacsokrok, versmondás, szólóének és tánc - a finom vacsora következett, majd a Postás Józsi által szolgáltatott talpalávalóra ropta, akinek kedve volt, a táncot. A
visszajelzésekből úgy hiszem, hogy mindenki jól érezte magát ezen az ünnepségen.

Mivel sok olyan idős ember van, aki idősek otthonában
tölti élete napjait, ezért a "Derűs Alkony" Nyugdíjas Klub mint minden évben most is - megörvendeztette a Hajdúszoboszlói Szociális Otthon, az Anna Otthon és a Nádudvari Idősek Otthona lakóit egy-egy műsor előadásával.
Műsorukban nótacsokrok, szólóénekek, humoros jelenet a
Pincés házaspár előadásában és csoportos táncbemutatóval örvendeztették meg az ott lakókat. Mindenhol megköszönték előadásukat, látszott a közönségen az öröm, mely
az arcukon tükröződött. Megígérte a klub, hogy máskor is
ellátogat hozzájuk.
Bogdán András

Kérdésünk volna....
- Az állami tulajdon értéke - a
legutóbbi nyilvános értékelés
szerint - 42 ezer milliárd Ft.
(index.hu 2009.02.23.)
- A nyugdíjpénztárak az utóbbi
időben 9,4 - 10,4 százalék közötti hozamot teljesítenek.
(vg.hu 2017.07.19)
- A nemzedékek egymás utáni teljesítményei során, az évek
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alatt létrehozott állami vagyon
szakszerű működtetése révén,
biztosítható lenne a mindenkori nyugdíjak fedezete. (A
nyugdíjak folyósítására 2016ban 3.076 e Ft milliárd Ft-ot
fordított a költségvetés)
- A költségvetés más bevételi
rovataihoz is lehetne viszonyítani a nyugdíjfolyósítás forrásait?
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Világnapi rendezvény
Körösladányban

Szervezzük a Generációnk
magazin 2018. évi
előfizetését!
Az árak és a 2017-ben alkalmazott gyakorlat nem változott, melynek lényege: díjazzuk azokat a szervezeteket,
amelyek több lapot igényelnek, illetve azokat, amelyek a
postaköltség csökkentése céljából vállalják, hogy a postán
veszik át a küldeményeket. Bízunk abban, hogy a magazin
színvonalának fejlődése okot ad majd arra, hogy az előfizetések száma növekedjen.
Előfizetési díjak 2018. évre
(egy évfolyamra (db), azaz 12 számra)

Ha a hajadban megjelenik, néhány ezüst száll, egy kicsit
harcolsz az éveiddel, de hidd el, az alább írt szlogen, alátámasztja az igazságot. "Attól még nem öreg valaki, hogy
megélt néhány évet" Körösladányi "Őszikék" Nyugdíjas
Klub, a NEA nyertes pályázatával, és a Körösladányi Önkormányzat támogatásával rendezte meg az Idősek Világnapját. Őszintén vallom, minden nyugdíjas társam, igaz
lelkét, szellemi, fizikai erejét adta az előkészületeknél. 234
vendég igényesen előkészítetett asztalokkal találkozott,
amikor az Asztalos Miklós Művelődési Ház nagy termébe
belépett. Emléklapokkal, elismerő oklevelekkel, szép kerámia tárgyakkal, köszöntöttük időseinket. Kiváló előadással tették színvonalassá ezt a napot: Fonyó Barbara,
színművésznő, operaénekes, Berkes János érdemes művész, a Magyar Állami Operaház örökös tagja, kísérte őket
zongorán Hegedűs Valér zongoraművész, orgonaművész.
A vastapsos műsor után következett a nagyon finom ebéd,
és a kikapcsolódás. Ez a nap a MIÉNK volt, szépkorúaké,
akik a társadalom hasznos tagjaiként ünnepelték az Idősek
Világnapját, örök ifjú lélekkel!
Köszönet mindenkinek!
Jónás Sándorné alelnök

1 db előfizetés lakcímre küldve:
2 600.- / évfolyam/db/év
2-5 db előfizetés címre küldve:
2 000.- / évfolyam/db/év
6-16 db előfizetés címre küldve:
1 600.- / évfolyam/db/év
17-100 db előfizetés címre küldve:
1 500.- / évfolyam/db/év
17-100 db előfizetés postán marad:
1 300.- / évfolyam/db/év
100 db felett (tagszervezetekhez) postán marad:
1 100.- / évfolyam/db/év
A Generációnk magazin 2018. évi előfizetéséhez igénylőlapot szükséges megküldeni a NYOSZ címre (1074 Budapest, Szövetség u. 9.).
Az igénylőlapon kérjük feltüntetni:
- a megrendelő szervezet nevét (amelyre a számlát kérik), címét, a kapcsolattartó nevét és telefonszámát
- amennyiben a magazint lakcímre kérik, akkor a lakcímet
- amennyiben a küldeményt postán veszik át, úgy a posta
címet
- a megrendelt példányszámot
- az árat összesen
- ha csekken kívánják befizetni, akkor jelezzék, hogy
csekket kérnek
- ha utalni fogják az összeget, az utalás címzettje a Nyugdíjasok Országos Szövetsége, számlaszám :
OTP 11705008-20413882
Szeretnénk jelezni, hogy 2018-tól a januári számot még
postázzuk a 2017. évi előfizetőknek, a februárit azonban
már csak azok kapják meg, akik az előfizetési díjat február
1-ig a NYOSZ számára befizették / elutalták.
A Kiadó és a Szövetség is megköszöni az előfizetés
ügyében végzett munkát.
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A kecskeméti repülősök és rendvédelmi
nyugdíjasok hírei 1.
A Repülők és Rendvédelmeik Bajtársi Egyesületének
Nőtagozata tanulságos, sokak számára érdeklődést kiváltó
előadásra invitálta az egyesület tagjait. Az előadás megtartására dr. Huszár Jánosné, a Nőtagozat elnöke Parádi
Gyöngyi ftörm. asszonyt, a Katonai Igazgatási és Központi
Nyilvántartó Parancsnokság kecskeméti irodájának munkatársát kérte fel, aki örömmel tett eleget a felkérésnek.
Az előadás témájául a "Nők szerepe a Magyar Honvédségben" szolgált. Az előadó részletes tájékoztató keretében
mutatta be a nők tevékenységét, vállalt feladataik teljesítését, különleges viszonyok között végzett munkájukat, a
honvédség különböző beosztásaiban. A Főtörzsőrmester
asszony saját élményeivel is fűszerezte előadását, melyek a
hallgatóság körében nagy elismerést váltottak ki.
Számunkra, akik már több éve-évtizede búcsút intettünk a honvédségnek, rendkívül érdekes tájékoztatót kaptunk, örültünk, hogy betekintést nyerhettünk a katonanők
felelősségteljes minden napjaiba, eredményes munkájába.

A kecskeméti Repülők és Rendvédelmiek Bajtársi
Egyesületének Nőtagozata az évek során kialakult hagyományainak megfelelően ebben az évben is megrendezte a
Kecskemét környékén fellelhető gyümölcsökből készített
lekvárbemutatóját.
A Nőtagozat tagjai hetek óta készültek a megmérettetésre, finomabbnál finomabb "művek" kerületek elő az
éléskamrák mélyéről. A vidám hangulatú rendezvényen
mintegy 20 féle finomság került a zsűri asztalára, köztük
egy férfitagunk "alkotása" is - ami nem kis gondot okozott a
Bírálóbizottságnak, hiszen mindenki győzelmi szándékkal
nevezett a bemutatóra.
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Végül is mindenki győztesnek érezhette magát a zsűri
értékelése értelmében. Jól éreztük magunkat, elfelejtettük
bajainkat, gondjainkat, legalább is arra a pár órára. A közösségben eltöltött idő minden perce gyógyír számunkra.
Örömmel fogyasztottuk el, amit az ítészek a rendelkezésünkre bocsátottak, Józsa Lajosné(Zsuzsa) frissen sütött
fánkját mindenki szívesen kóstolgatta.
Azért a konkrét értékelés sem maradt el. A zsűri legharmonikusabb ízt és illatot Bartos Gyuláné lekvárjában
fedezte fel, őt követte Polyák Istvánné alkotása és a képzeletbeli harmadik fokra Balla Dömötörné állhatott fel.
Csóka Tamás nyá. ezds. - elnök
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A kecskeméti repülősök és rendvédelmi
nyugdíjasok hírei 2.
A kecskeméti Repülők és Rendvédelmiek Bajtársi
Egyesülete nemrégiben hetedik alkalommal rendezte meg
koszorúzási ünnepségét a 2010-ben - megalakulásának 40.
évfordulója alkalmából - a város főterén létrehozott Emlékkőnél. Máté Imre nyá. őrnagy, titkár emlékezett meg
egyesületünk elhunyt tagjairól, emléket állítva az elmúlt évtizedek eseményeinek.
A beszédet követően koszorúzásra került sor, ahol az
emlékezés virágai tették még ünnepélyesebbé a napot.
A koszorúzás után az ünnepség a református konviktus
nagytermében folytatódott. Egyesületünket jelenlétével
megtisztelte Őrs Ágoston nyá. okl. mk. alezredes, a Veterán
Repülők Szervezetének kecskeméti elnöke, valamint a
rendőrségi nyugdíjasok meghívott tagjai is.
Parádi Gyöngyi törzsőrmester asszony, a Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság kecskeméti Irodájának munkatársa köszöntötte Eszes László nyá. százados urat születésének 65. évfordulója alkalmából, részére emléklapot, Köröskényi Imrénének pedig emléktárgyat nyújtott át.

Ezt követően az egyesület elnöke köszöntötte a kerek
évfordulójukat elért tagjaikat, mintegy 13 főt, részükre emléklapot és emlékplakettet adományozott.
A kellemes és családias hangulatú ünnepség finom vacsora elfogyasztásával, könnyű alföldi borok társaságában a
késő esti órákig folytatódott.
Csóka Tamás nyá. ezredes

Vendégségben a könyvtárban
Tenken a Könyvtár, Információs és Közösségi Hely az
Országos Könyvtári Napok alkalmával 2017-ben ismét
vendégül látta az Őszirózsa Nyugdíjas Klubunk tagjait.
Könyvtárunk sokat segít fellépéseinkhez a dalszöveg gyűjteményekkel. Ha helyben nem található a kért dokumentum, könyvtárközi kérés útján megrendelik számunkra
a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárból. Hogy viszonozzuk az általuk nyújtott sok támogatást, megajándékoztuk őket a fellépő dalaink eléneklésével. Megosztottuk velük klubunk megalakulásának történetét és ismertettük tevékenységi körünket.

Vendéglátóink egy filmvetítéssel készültek számunkra.
A Gyógyító hagyomány - Füvesasszonyok, kenőemberek
című filmet néztük meg. Számos hagyományos, természetes gyógymódot ismerhettünk meg a filmből. Ezek közül a mi nagymamáink és édesanyáink is alkalmaztak
néhányat. Így praktikus tanácsokkal is elláttuk vendéglátóinkat.
Búcsúzóul, könyvtárosaink emléklapokkal és ajándékokkal kedveskedtek nekünk. Szeretünk művelődni és ezt
könyvtárunk lehetővé teszi számunkra. Köszönjük meghívásukat!
(X)
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NYOSZ-kártya hírek

Új, és régi elfogadóhelyek
Tájékoztatjuk a NYOSZ-kártya tulajdonosokat,
hogy új elfogadó helyek kerültek a kedvezményt
adó boltok sorába. Így a Scholl termékeket
forgalmazó referencia üzletek és outlet boltok,
továbbá a korábbi kártyaelfogadó hely, az
Alexandra Könyváruházak közül mintegy 25,
melyet a Líra-Móra üzemeltet, ezeken a helyeken
december 31-ig próba jelleggel 15%-os kedvezménnyel vásárolhatunk kártyánkkal, míg az
Alexandra üzletekből újra megnyitott 11 boltban
folyamatosan 10%-os kedvezménnyel.

-15% kedvezmény 2017. december 31-ig
az alábbi boltokban:
Líra-Móra Könyváruház Eurocenter, Bp.
Líra-Móra Könyváruház Csillagvár Bevásárlóközpont
Líra-Móra Könyváruház Lurdy-Ház, Bp.
Líra-Móra Könyváruház CBA-Újhegy
Líra-Móra Könyváruház Érd Tesco
Líra-Móra Könyvesbolt Dunaújváros
Líra-Móra Könyvesbolt Esztergom Tesco
Líra-Móra Könyváruház Tatabánya
Líra-Móra Könyvesbolt Hatvan
Líra-Móra Könyváruház Miskolc Tesco
Líra-Móra Könyváruház Debrecen Plaza
Líra-Móra Könyvesbolt Békéscsaba
Líra-Móra Könyvesbolt Gyula Tesco
Líra-Móra Könyvesbolt Szeged Móraváros Tesco
Líra-Móra Könyvesbolt Hódmezővásárhely Tesco
Líra-Móra Könyváruház Paks
Líra-Móra Könyvesbolt Bonyhád Tesco
Líra-Móra Könyvesbolt Dombóvár Tesco

Líra-Móra Könyváruház Pécs Árkád
Líra-Móra Könyváruház Balatonfüred Tesco
Líra-Móra Könyváruház Keszthely Alphapark
Líra-Móra Könyváruház Sió Plaza
Líra-Móra Könyvesbolt Balatonboglár Tesco
Líra-Móra Könyváruház Kanizsa Plaza
Líra-Móra Könyvesbolt Sopron Tesco

- 10% kedvezmény az alábbi Alexandra
boltokban (www.alexandra.hu)
Alexandra Könyváruház, MOM Park, Budapest
Alexandra Könyváruház, Nyugati tér, Budapest
Alexandra Könyvszalon, Westend, Budapest
Könyvmoly Store, Pólus, Budapest
Könyvmoly Pop Up Store, Tesco, Budapest
Könyvmoly Pup Up Store, Pozsonyi Út, Budapest
Alexandra Könyvesbolt, Debrecen
Alexandra Könyvesbolt, Kaposvár
Alexandra Könyvesbolt, Mohács
Alexandra Könyvesbolt, Salgótarján
Alexandra Könyvesbolt, Siklós

Revans2000 Kft. a NYOSZ tagok részére 15% kedvezményt biztosít teljes áru SCHOLL, CLARKS, FLY FLOT és
BERKEMANN lábbelikre, és BEURER készülékekre, egyéb kedvezménnyel nem vonható össze!
A webshopban történő vásárlás esetén a NYOSZ15 kuponkód megadásával a kosárban érvényesíthető a kedvezmény.
Revans2000 Kft. a NYOSZ tagok részére 5% kedvezményt biztosít BATZ, akciós lábbelikre és lábápolási termékekre,
egyéb kedvezménnyel nem vonható össze! A webshopban történő vásárlás esetén a NYOSZ5 kuponkód megadásával a
kosárban érvényesíthető a kedvezmény.
Scholl Referencia üzlet: 1024 Budapest, Mammut 1 Üzletközpont fsz
Scholl Referencia üzlet: 1222 Budapest, Campona Üzletközpont fsz.
Scholl Referencia üzlet: 1066 Budapest, Teréz krt. 52.
Scholl Referencia üzlet: 1072 Budapest, Rákóczi út 10.
Scholl Referencia üzlet: 3530 Miskolc, Metropol Üzletház
Scholl Outlet üzlet (Keleti): 1076 Budapest, Thököly út 12.
Scholl Outlet üzlet (Forgách): 1139 Budapest, Forgách u. 11-13. E-mail: info@revans2000.hu
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Arany János 200
Egy emlékévet nem lehet "befejezni"! Arany Jánosét
különösen nem. Hiszen ő és alkotása életünk elmaradhatatlan része. Ebben az évben sokat foglalkoztunk vele.
Felkerestük emlékházait, sokan tisztelegtünk Nagyszalontán, a Csonka Toronyban, szülőházánál és itthon is emlékei
előtt. Közösségeinkben és sokan otthon, a napi munka
után, elpihenve forgattuk verses köteteit, drámafordításait.
Versmondó bemutatókon, találkozókon szavaltuk, vagy
csak hallgattuk élvezettel, elmélyülten költeményeit.
Országos szövetségünk - mint minden évben - meghirdette vers- és prózamondó vetélkedőit, melyen sok százan vettünk részt a klubfoglalkozásokon településünk, megyénk, régiónk válogatóin át az országos döntőig, természetesen Arany János verseivel. Így történt, hogy minden
eddigi évinél nagyobb létszámú volt a döntő, ahogy az októberi számunkban már beszámoltak róla.
A szövetség januári felhívásában azt közölte: "A költőtől most olyan verseket kérünk elsősorban, amelyek nem
hangzottak el sokszor. Úgy tisztelegjünk nagysága előtt,
hogy feltárjuk az ismeretlenebbeket is." Kevesen fogadták
meg a kérést, a döntőben alig hallottunk kevésbé ismert
verseket, s nem is a zsűri és az értő közönség által kiválasztott legjobb versmondóktól. Igaz, a jól ismert balladákat
hatásosabban lehet megszólaltatni, mint ezeket az ismeretlenebbeket.
Nos, hadd mutassam be azt a költeményt, amelynek
elmondására az országos döntőben - igaz, 34. szavalóként,
talán már fáradtan, nem eléggé hatásosan - vállalkoztam…
A versre Keresztury Dezső tanár úr hívta fel a figyelmemet,
egy előadásában együtt említve Arany János egyik legnépszerűbb balladájával, A walesi bárdokkal (1875). Ma úgy
mondanánk, politikai tiltakozás mindkettő a kor válságos
eseményei, a költő által kilátástalannak ítélt helyzete ellen.
Arany az értelmiségi hozzáállásról, felelősségről vall bennük. De amíg a ballada ezt egy történelmi példabeszédben ahogy azt már az "általánosban" tanították - mondja el, A

régi panasz versében a vívódás, a múlt és a jövő átélt és sejtett kínjai feletti borongás, a tettek súlya és a tehetetlenség
érzése egészen más "költői" formában jelenik meg.
A vers "megfejtése", azaz meggyőző előadása mind a
versmondó, mind a hallgató számára ezért nehéz - egyszeri
olvasásra, hallásra alig lehet sikeres. Röviden: a bevezető két
versszakban - idézőjelek között, de ezt hogyan lehet elmondva érzékeltetni? - a költőt kérdezik: mi köze a bűnös,
véres múlthoz, s mi végre támaszt reménységet a jövőben?
A továbbiakban a költő fogalmazza meg érzéseit, melyek
kínzók, hiszen érzékeli a sebeket, az árvaságot, de nincs
módja tenni ellenük. Aztán szemléletes képekben mutatja
be a változás (a kiegyezés?!) reménységét és a csalódást,
mely érzését a teljes összeomlás reménytelenségéig fokozva kifejti.
Ami a verselés ritmusát illeti, az ötsoros versszakok
beillenek Arany költészetének formavilágába, A, B, C, C, B
rímképlettel, kedvelt forma a versmondók körében, hiszen
ritmusa igen dallamos. Ami viszont a szavakat illeti, sok
benne az "aktív szókincsünk" körén kívül eső szó - amelyek
különösen egy idős amatőr versmondó számára okoznak
megtanulási gondot, hiszen ezt a versét az iskolában nem
tanították. A megértetés szándékát pedig például az nehezíti, hogy a lényeges fogalmakat hordozó szavakat a versszakok végére helyezte a költő (öntözöd, kebele, árvaság,
lelki vád, hazát, rohadni el).
Mégsem bánom, hogy vállalkoztam elmondására. Ami
különösen megragadott, az a 140 éves vers átsütő időszerűsége. Ezt a költeményt ma is el kell olvasni, el kell mondani, meg kell hallgatni. A mai értelmiségi gondolkodás
számára tanulságos, akkor is, ha korunk más sérelmeket,
veszélyeket, "árvaságot" rejt. Fel kell néznünk a költő, idős
korában megőrzött mély érzékenységére, amellyel ha válaszokat nem, tovább gondolandó feladatokat ad a társadalmi felelősséggel bíró mai embereknek is.
Erdélyi Tamás, Nyíregyháza

A régi panasz
"Eh! mi gondod a jövőre?
Eh! a múlttal mi közöd?
Könnyel a múlt sirja dombját
S a reménynek száraz lombját
Hasztalan mit öntözöd?
Századoknak bűne, átka
Mind csak téged terhel-e?
Nem talán még sokkal érzőbb,
Nem talán még sokkal
vérzőbb
Honfitársid kebele?..."
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Oh, tudom; de bánatomban
Meg nem enyhít társaság;
Mint szülétlen több gyerekre
Osztatlan száll s mindegyikre
Az egész nagy árvaság.
Sőt azáltal súlyosb részem,
Hogy míg a tett melege
Más sebét enyhőbbé tészi:
Ő, szegény, csak kínját érzi A lant méla gyermeke.

Hogy reméltünk! s mint
csalódánk!
És magunkban mekkorát!...
Hisz csak egy pontot kerestünk:
Megtalálva, onnan estünk;
Így bukásunk lelki vád.
Mennyi seprő a pezsgésben,
S mily kevés bor!... Volt elég,
Kit nagy honszerelme vonzott
Megragadni minden koncot,
Nehogy más elkapja még.

Mennyi szájhős! mennyi lárma!
S egyre sűlyedt a naszád;
Nem elég csak emlegetni:
Tudni is kell jól szeretni,
Tudni bölcsen, a hazát.
Vagy nekünk már így is, úgy is
Minden módon veszni kell?
Egy világ hogy ránk omoljon?
Kül-erőszak elsodorjon?...
Vagy itt-benn rohadni el?
1877. júl. 26.

Irodalom

Gyermekkorom karácsonya
Virágokat hervaszt a hideg ősz. A deres köd elfedi előlem a Napot. Ebben a szürkeségben ébresztetem emlékeimet. Azon a bizonyos héten is úgy telt a várakozás, mint
annak előtte. Sürgött-forgott mindenki a családban. Számolgattuk, vajon mennyit kell még aludni. Izgalmas volt a
várakozás. Mi gyerekek nagyon vártuk a Jézuskát. Anyám
rendelkezett a konyhai munkák elosztásában. A munka
oroszlán részét ő végezte. Határidős munkát is elvállalt másoknak. Ezért görnyedve hajtotta a veretes varrógép pedálját. Nem is hajtotta, űzte. Közben sűrűn öltögette a tűt a
ruhaanyagba. Egyszeriben rá zuhantak a súlyos gondok.
Kedves mosolyával minket nyugtatott. A mi gondjainkat
viselte, nem valamiféle puccos ruhát. Többször felragyog a
messzeségbe. Mosolya és kedves arca az időtlenségbe dermed. Sajnos akkor tőlünk nem kapott kitüntetett figyelmet.
Mikor kicsit meglassultak a teendői, akkor mesélt, mesélt.
Bejártuk tündérországot, törpefalvát és a boszorkány
mézeskalács házát. Mintha része lett volna a történetnek,
ezért tűnt igaznak és szépnek. Apám nem a konyhán
foglalatoskodott. Harcolt a "kenyérért", hogy nekünk jobb
legyen. Nem vesztegette meg soha a pénz csengése. Mindig
szépen beszélt, mert őszinte volt és igazat szólt. Néha bejött melegedni a pattogó tűz lángjához.
Mindenkiről tudtunk a környéken, akik szükségben voltak. Közünk volt hozzájuk. Nekik is jutott tőlünk egy kis
"kóstoló". Jó érzés volt törődni másokkal. Magunkkal is
törődtünk. A ház helyiségein túl kisúroltuk bensőnket is.
Ha volt benne bántás, azon az estén behegedt. A csillag,
amely a jászolhoz vezetett legyőzte a rosszat. A szeretet
mindent legyőz.
Azon gondolkodtam, hogy a szüleimnek a sok teendőjük mellett hogyan volt erejük minket szeretni. Nem jutalmul kaptuk a szeretetet. Ők tudták, hogy szükségünk
van rá! Gyermeki lélekkel a várakozás alig volt vihető, nagy
teher volt rajtunk. Aztán láss csodát! Mostanáig lüktet a
fülembe a varázsos mondat - gyerekek megjött a Jézuska! kiáltotta anyám. Aztán az ablakon becsapódott az angyali
fényesség és utat tört magának a karácsonyfához. Csodálkozó tekintetektől megtelt a kicsi szobánk. Elszédültem. A
karácsonyfa alatt láttam a betlehemi jászolt. Benne a szent
család. A karácsonyfa csillagokat szikrázott. Az aranyló
gyertyaláng fényei fokozták a csodát. A bátyám a csodálatos szájharmonika játékával ámulatba ejtett bennünk.
A gyönyörű dallam a vágyinkkal együtt felszállt a magasba.
Az ünnepi asztalon édes dolgok sorakoztak. Fűszeres
illatok metszették át a levegőt. Az illatos kalács, a diós-mákos bejgli elengedhetetlen kellékei voltak az ünnepi asztalnak. Együtt voltunk, mint a szent család. beszélgettünk,
figyeltünk egymásra. Az igazi beteljesülést és befogadást a

templomban éreztük meg. Sokan indultunk el ünneplőbe
öltözve a templomba hálát adni a nagy Istennek. Puha hóesésben szívünket megtöltötte a békesség. A szeretet forró
kemencéje bevilágított minden kis hajlékba és örömet
hozott.
Azon az estén elfelejtettünk mindent, ami rossz. Csak a
jót láttuk az emberekben.
Az én Édesanyámat nem érdekelte soha, hogy KINEK
VAN IGAZA. Ilyenkor nesztelenül elhalkult az én drága jó
Édesanyám. Sokszor mondogatta, hogy ha béke van, jövő
is van. Érdemes ilyenkor elgondolkodni azon, hová igyekszünk.
Mi a cél? Mi történik velünk? Meglátjuk-e a jót a másik
emberben, észrevesszük-e benne a remekművet? Vajon tudunk mértéket tartani? A kívánságaink teljesítését tudjuk
késleltetni? A türelmetlenség minden rossz forrása. Talán
jó lenne a természet ritmusához igazodni. Csak én, csak én
- vajon erről szól a karácsony?
A kívánságom az, hogy nyakig megmártózhassak a békességben. Ezt kívánom mindenkinek, aki hisz a Jézuskában.
Fehér Levente
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Karácsonyváró

Mióta van csillag a karácsonyfa csúcsán?
Egyszer, réges régen, egy teliholdas decemberi éjszakán, amikor milliónyi csillag ragyogott az égen, néhány egészen apró kis csillagocska pajkosan játszadozott az öreg
Hold mellett.
Remekül érezték magukat. Huncutkodtak, viháncoltak,
csintalankodtak.
Addig-addig rosszalkodtak, amíg az egyik kis csillagot
valamelyik társa véletlenül alaposan oldalba lökte.
- Bocsánat, nem volt szándékos! - mentegetőzött a kis
rosszaság.
- Segítség! Kapjon el valaki! - kiáltotta ijedten a szegény
pórul járt csillagocska. De sajnos már senki sem tudott
utána nyúlni.
Elveszítette az egyensúlyát, és elkezdett zuhanni lefelé.
Zuhant, zuhant egyenesen a Föld felé. A társai egyre távolabb kerültek tőle. Ő pedig rettenetesen félt, mert ilyen
még soha sem történt vele.
Lehet-e még annál is rosszabb, hogy lepottyant, és
elveszítette a társait?
Hosszú ideig csak zuhant, zuhant lefelé, ám egyszer
csak valami érdekes dolog történt. Mintha valaki kinyújtotta volna érte a karját. Egy enyhén szúrós, zöld valami alányúlt, és elkapta.
A kis csillagocskának fogalma sem volt róla, hogy mi
történt?
Éppen egy fenyves erdőbe pottyant le. Az enyhén szúrós zöld valami pedig egy hatalmasra nőtt fenyőfa volt.
- Nem tudom, hogy ki vagy, de kérlek, segíts nekem,
hogy vissza tudjak menni a barátaim közé! - könyörgött a
kis csillagocska, és olyan kedvesen mosolygott, amennyire
csak tudott a történtek után.
- Én vagyok az erdő legöregebb fenyőfája - recsegte
kedvesen az öreg fenyő. Már nagyon sok mindent megértem. Évtizedek óta csodállak benneteket, hogy télen - nyáron milyen ragyogóan, fényesen tündököltök ott az égbolton. Szóval sok mindent megértem, de ilyen még soha sem
történt velem, hogy egyikőtök az ölembe pottyant volna.
De ha már így esett, nagyon szívesen megpróbálok neked
segíteni, hogy visszakerülj az égboltra.
- Előre is nagyon köszönöm neked, kedves fenyő! hálálkodott a kis csillag.
- Még ne köszönj semmit sem! Megteszek minden tőlem telhetőt, de biztosat nem ígérhetek. - mormogta kedvesen a fenyőfa.
Középső ágai egyikével megfogta a kis csillagocskát, és
jó nagy lendületet vett… A kis csillag szállt, szállt egy ideig
felfelé, majd lelassult, … és visszapottyant a fenyő ágai
közé.
A vén fenyő még jó néhány kísérletet tett, hogy vissza-
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hajítsa a pórul járt csillagocskát, de sajnos nem járt sikerrel.
- Látod, te árva kis csillagocska, nem tudok rajtad segíteni.
Annyit azonban megtehetek, hogy felültetlek a legmagasabb ágam hegyére, úgy talán egy kicsit közelebb leszel a
barátaidhoz.
- Jól van. - szólt búslakodva a kis csillagocska. - Mindenesetre köszönöm, hogy megpróbáltál segíteni.
Az öreg fenyő pedig gyengéden megfogta, és feltette a
csúcsára.
A kis csillagocska egy ideig búslakodott, majd lassan
beletörődött a sorsába, és elkezdett ugyanolyan fényesen,
szikrázóan világítani, mint ott fenn, az égbolton.
Amikor az égből a társai megpillantották, hogy milyen
csodálatosan mutat a kis csillagocska ott lent a havas tájon,
a hatalmas fenyőfa csúcsán, nyomban irigykedni kezdtek
rá.
- Nézzétek csak, milyen jól fest a mi kis barátunk ott,
azon a szép, zöld fenyőfán! Mennyivel jobb helye lehet ott
neki, mint itt nekünk! Talán még a fénye is sokkal szikrázóbb, mint amilyen korábban volt!
Addig-addig csodálták a kis csillagocskát ott lent, a havas fenyőfán, mígnem elhatározták, hogy ők is leugranak.
Azon az éjszakán rengeteg csillag hullott alá az égből,
hogy egy-egy szép, zöld fenyőfa csúcsán folytathassa a
ragyogását.
Néhány nap múlva favágók érkeztek az erdőbe. Nagyon elcsodálkoztak a látottakon, de egyben örültek is,
mert ilyen fenyőfákkal még soha sem találkoztak.
Ki is vágták mindegyiket, hogy majd feldíszítve karácsonyfaként pompázhassanak a házakban. Az égbolton
tündöklő csillagok pedig ámuldozva figyelték, hogy mi
történik a falu széli fenyves erdőben?
Elérkezett a karácsony. Minden házban fények gyúltak,
és igazi ünnepi hangulat költözött az otthonokba.
Az égen ragyogó csillagok kíváncsiskodva tekintettek
be az ablakokon.
Azonban amit ott láttak minden várakozásukat felülmúlta.
A csillag-barátaik már nem csak egy egyszerű zöld fenyőfa csúcsát díszítették, hanem egy-egy pompásan, csillogóan feldíszített karácsonyfán ragyogtak. Az emberek körbeállták, csodálták, és énekszóval köszöntötték őket.
Az égen tündöklő csillagok ekkor határozták el, hogy
minden karácsony előtt leugranak egy- egy fenyőfára, hogy
nekik is részük lehessen ebben a pompában, és szeretetteljes fogadtatásban. Azt pedig, hogy kit érjen ez a megtiszteltetés, minden decemberben sorshúzással döntik el.
Azóta díszíti csillag a karácsonyfák csúcsait.
(Mentovics Éva)

Karácsonyváró

"Indul a karácsonyi vásár! Akció és még több akció!"
A karácsony közeledtével egyre többen vásárolnak az emberek és
sokszor a kecsegtető akciós termékek vonzzák be az üzletbe a fogyasztókat, de a gyors vásárlásnak lehetnek buktatói. A Budapesti
Békéltető Testülethez a fogyasztók több alkalommal adtak be olyan
kérelmet, melyben az ajándékba vásárolt ruha vagy az akciós termék
utólagos cseréjével vagy az akciós kedvezménnyel illetve az internetes
megrendeléssel kapcsolatban akadt problémájuk a vállalkozással.
Egyik esetben a fogyasztó "2-t fizet 3-at"vihet akcióban
vásárolt a vállalkozásnál cipőket, de amikor a pénztárnál a
kígyózó sor után ő következett, az alkalmazott arról tájékoztatta, hogy az egyik cipő már akciós volt, ezért erre nem
vonatkozik a kedvezmény! Pedig az akciót meghirdető vállalkozás ezt a kisbetűs ÁSZF-ben részletesen rögzítette. Az
eljárásban végül a fogyasztó kifogására a vállalkozás méltányosságból egy vásárlási utalványt biztosított. Egy másik
esetben a fogyasztó azért élt kifogással, mert a vállalkozás
alkalmazottja szóban ígéretet tett arra, hogy mivel ajándékba vásárolja a nadrágot, ezért ha nem jó a mérete, akkor azt
8 napon belül kicseréli. Amikor 3 nap után visszatérve az
üzletben szerette volna cserélni az árut, akkor közölték,
hogy mivel nem hibás a termék, ezért arra nincsen lehetősége. Hiába írt be a fogyasztó a Vásárlók Könyvébe.
Milyen lehetőségei vannak a fogyasztónak ezekben az
esetekben? Mit mond a jogszabály?
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.tv. azaz
Ptk.- termékszavatossági szabályai szerint, ha egy termék
hibás, akkor a vállalkozás a termék vásárlásától számított 6
hónapon belül jelentkező hiba esetén javítást, cserét, árleszállítást vagy vételár visszafizetést ajánlhat fel a fogyasztó
részére. De csakis abban az esetben, ha a termék rejtett hibás. Amennyiben pusztán arról van szó, hogy az ajándékba
vásárolt terméknek nem megfelelő a mérete, a színe illetve
mégsem tetszik, akkor a vállalkozásnak nincsen szavatossági kötelezettsége. Az sem mindegy, hogy milyen hibáról
van szó, hiszen ha a cipő orrát lerúgtuk vagy a pulóver szála
meghúzódott, az nekünk felróható hiba, így szintén nem
kapunk kártérítést.
Ha tartós fogyasztási cikkeket - műszaki és elektronikai
cikkeket vásárol a fogyasztó legalább bruttó 10.000,- Ft
összeg felett és a termék 3 munkanapon belül meghibásodik, akkor a vonatkozó 150/2003 (IX.22.) Korm. rendelet szerint köteles a vállalkozás azonnal kicserélni azt és
nem ajánlhat fel javítást. De ebben az esetben is csak akkor
jogos a fogyasztó csere iránti igénye, ha a tartós fogyasztási
cikk illetve műszaki cikk meghibásodott. Az akciókat meghirdető vállalkozások kötelesek az akció feltételeiről illetve
részleteiről részletes tájékoztatást adni a fogyasztók részére, ezt megtehetik különböző reklámhordozókon, az
üzletben elhelyezett nyomtatványokon, szórólapokon vagy
internetes weboldalukon is! Az akciókra vonatkozó jórészt

kisbetűs Általános Szerződési Feltételek akkor is vonatkoznak a fogyasztóra, ha óvatlanul a saját hibájából a vásárlás előtt azt nem olvasta el.
Az internetes megrendelésekre a 45/2014 (II.26.) Kormányrendelet rendelkezéseit kell alkalmazni. Ebben az
esetben a termék átvételétől számított 14 napon belül akkor is elállhat a fogyasztó a szerződéstől, ha a termék nem
hibás, csak nem tetszik. Sőt az elállási jogát abban az esetben is gyakorolhatja a fogyasztó, ha a terméket még nem
vette át, nem szállították ki. A vállalkozás az elállás esetén
köteles visszatéríteni a fogyasztó által kifizetett teljes öszszeget. A termék visszaszolgáltatásának költségei azonban
a fogyasztót fogják terhelni. Az értékcsökkenés miatti levonást csak abban az esetben engedi meg a jogszabály, ha a
fogyasztó a terméket a jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó mértékben használta. Erről azonban köteles előre
tájékoztatni a kereskedő a fogyasztót.
Mire figyeljenek a fogyasztók?
1. Fontos, hogy mielőtt vásárolunk, tájékozódjunk a
vállalkozás által biztosított akció pontos feltételeiről, szabályairól, időtartamáról, esetleg kérdezzünk rá az üzletben!
2. Amennyiben ajándékba szeretnénk vásárolni, akkor a
pénztárnál érdeklődjünk, hogy nem hibás terméket cserélnek-e, és mennyi időn belül. Ha igen, akkor a nyugtára vagy
a számlára kérjük ezt írásban is felvezetni!
3. Ha tartós fogyasztási cikket vagy műszaki cikket veszünk, akkor előtte alaposan tájékozódjunk a termék alapvető műszaki jellemzőiről! Ezután hozzunk tudatos vásárlói döntést!
4. Fontolják meg az olyan webáruházból való megrendelést, ahol a beazonosíthatóság (székhely, e-mailcím vagy
telefonszám, cégnév, ügyfélszolgálat elérhetősége stb.) nem
egyértelmű! Az internetes megrendelések előtt alaposan
olvassuk el a weboldalon feltüntetett részletes tájékoztatót
illetve az ÁSZF-et, mert abban rögzíteni kell az elállási jog
gyakorlásának részletes szabályait, a fizetési módokat, a
szállításra vonatkozó időtartamot és annak költségeit! Az
elállási jogukat mindig írásban gyakorolják!
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Jó hírt kaptak a kutyás nyugdíjasok:
plusz 12 boldog év vár rájuk
Az idősek gyakran mozgásszegény életmódot élnek, és
magányosak, ez a két tényező pedig nagyban növeli a
szívbetegségek kockázatát, és a korai halálozást. Egy friss
tanulmány szerint azonban van megoldás a problémára, ráadásul sokkal egyszerűbb, mint gondolnánk.
Egy friss svéd kutatás szerint azok az idős emberek,
akik egyedül élnek, de kutyát tartanak, 33 százalékkal kisebb az esélyük, hogy a következő 12 évben meghalnak. A
svédek adatai szerint a szívbetegség okozta korai halálozást
36 százalékkal mérsékli a kutyatartás az időseknél.
A háziállatok csökkentik a magányt, ami egyébként
nagyban hozzájárul a szívbetegségek kialakulásához és a

demenciához. Egy kutyát sétáltatni kell, ennek köszönhetően az idős embereknek kimozdulnak az utcára, mozognak, és közben társas interakciók is érik. Emellett az immunrendszer normális működését is elősegíti a kutyatartás
azáltal, hogy erősíti a bélbaktériumokat.
A DailyMail cikke szerint a svédországi Uppsala Egyetem kutatói több adatbázist is felhasználtak a kutatásukhoz,
egyrészt elemezték a 40-80 év közötti korosztály egészségügyi nyilvántartásait, és a kutyatulajdonosok nyilvántartását is. A svédeknél minden kórházi látogatást rögzítenek a nemzeti adatbázisban, amihez a kutatók is hozzáférhetnek. A kutyák nyilvántartása pedig 2001 óta kötelező
náluk, amiből szintén sok információt nyerhetnek a tudósok.
Korábbi kutatások bebizonyították, hogy az egyedül élő
idősek körében nagyobb a szív- és érrendszeri betegségek
miatti halálozás, mint azoknál, akik többen élnek egy háztartásban. A jelenlegi kutatás szerint azonban, aki kutyával
él együtt, olyan, mintha családtaggal élne egy háztartásban.
Az eredmények azt mutatták, hogy az egyedülálló kutyatulajdonosok 33 százalékkal csökkentették a halálozás kockázatát és 11 százalékkal csökkentették a szív- és érrendszeri megbetegedések kialakulását" - mondta Mwenya
Mubanga, a kutatás egyik résztvevője. A tanulmány azért is
számít korszakalkotónak, mert ugyan már jó ideje készültek kisebb felmérések, melyek szerint a kutyatartás ekkora hatással van az idősekre, de ilyen alapossággal, ennyi
adattal alátámasztani korábban még nem tudták.
Tudjuk, hogy a kutyatulajdonosok általában nagyobb
fizikai aktivitást mutatnak, ami a megfigyelt eredmények
egyik magyarázata lehet. A másik fontos tényező, hogy a
kutyák enyhítik a társadalmi elszigeteltség érzését, ezáltal
jobb a közérzetük is az időseknek, enyhítik a magányt és a
depressziót" - mondta Tove Fall professzor, a kutatás egyik
vezetője.
Az Egyesült Királyságban a becslések szerint 1,1 millió
65 éves feletti krónikusan magányosak, ezért náluk nagyobb a kockázata a szívbetegségek és a demencia kialakulásának. Az Egyesült Királyságban az összes halálesetnek több mint egynegyedét okozza szívbetegség, de világszerte a szívbetegség a vezető halálok. 2010-ben a halálozás
45 százalékáért felelt szívbetegség, vagyis több mint 4 millió ember halálát okozta Európában.
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A legstresszesebb
munkák

Ne ajánld fel a helyed
az időseknek

Sajnos ma már annyira pörgős, teljesítményalapú világban élünk, hogy szinte el sem tudjuk képzelni, hogy
akad-nak még olyanok, akiket elkerülhet a stresszes munka
fo-galma. Inkább az a megszokott, hogy bármilyen
szakmáról is beszéljünk, valamilyen formában mindig eléri
az embert a feszültség, a szorongás, az idegeskedés, csak
van, akiket jobban és van, akiket kevésbé. A brit Egészségés Bizton-ságügyi Hatóság, azaz a Health and Safety
Executive egy felmérésében igyekezett feltárni, melyek
azok a szakmák, állások, foglalkozások, amelyekben a
legtöbb munkahelyi stressz éri a munkavállalókat. Az
eredmény talán annyira nem is meglepő, ha megpróbáljuk
beleképzelni magunkat a dolgozók helyébe.

Azt hinnénk, előzékeny és udvarias dolog átadni az
ülőhelyünket a tömegközlekedésben az idősebbeknek, de a
szakértők szerint ez éppen rosszat tesz nekik, mert könynyebben romolhat az egészségi állapotuk.
Az idős embereket arra kellene biztatnunk, hogy többet
álljanak és mozogjanak annak érdekében, hogy fittek maradjanak. Sir Muir Gray egészségügyi tanácsadó szerint legalább napi 10 percet kellene sétálniuk és a lépcsőket használni lift helyett.
"Gondold meg kétszer, mielőtt átadod a helyed egy idős
embernek a metrón vagy a buszon. A buszon állás ugyanis
remek tornagyakorlat a számukra" - érvelt a szakember.
A helyzet ugyanis úgy áll, hogy ha bátorítjuk az idősebbeket a testgyakorlásra, akkor sokkal önállóbb életet
élhetnek és kevesebb segítségre lesz szükségük. Ezt többen, több kutatási területről is megerősítették.
"A tornagyakorlatok visszafordíthatják az öregedési
folyamatot és az idős ember olyan jól karban tarthatja az
egészségét, hogy nem lesz még sokáig szüksége szociális
gondoskodásra" - mondta Scarlett McNally ortopéd szakorvos.
A közhiedelemmel ellentétben ugyanis nem az öregedés, hanem a fittség elvesztése az igazi rizikó. Akár a 10
évvel fiatalabbak szintjére is kerülhet egy idősebb ember,
ha nem hagyja abba a testmozgást.
Ha az ember ugyanis fitten tartja magát, az agya sem
öregszik úgy és könnyebben kerülheti el a demenciát is.
Nagyon oda kell figyelni erre a kórházi ellátásban is. A betegség gyógyítása mellett a rehabilitációnak is ugyanolyan
hangsúlyosnak kellene lennie.
"Meg kell értetnünk az emberekkel, hogy nekik mekkora szerepük van abban, hogy aktív életet élve ne szoruljanak szociális gondoskodásra" - szól a tanács, hozzátéve,
hogy mindegy, milyen állapotban van valaki, a fittségén
mindig lehet javítani és érezni fogja a különbséget.
"Lehet, hogy nem csak 10 évvel fogja fiatalabbnak
érezni magát, de ez jelentheti azt a fontos különbséget
aközött, hogy a saját otthonában él önálló életet vagy szociális gondoskodásra szorulva, esetleg egy öregek otthonában tölti napjait" - hívta fel a figyelmet.
Szóval akármilyen kegyetlennek is hangzik, nem biztos,
hogy akkor teszünk jót az idősebbekkel, ha állandóan a
komfortzónájukban tartjuk őket - legyen az a buszon, vagy
az élet más területén.
http://kivultagasabb.blog.hu

Íme a legstresszesebb munkák
1. Az élen a szociális munkások végeztek, okai, hogy
őket éri a legtöbb negatív behatás a felmérés szerint.
2. Őket követik az egészségügyi munkakörben dolgozók: orvosok, ápolók, gondozók.
3. A dobogó harmadik fokára léphettek fel a jogi területen tevékenykedők, tehát a jogászok, ügyvédek, bírók, jogi asszisztensek stb.
4. Bár az óvoda, iskola általában nem egy ingerszegény
környezet a stresszes behatások szempontjából, az oktató,
tanító munkakörben dolgozók idézőjelben csak a negyedik
helyen állnak.
És végül, de nem utolsósorban még egy nagy átfogó
kategória a felsorolásban: az üzleti területen és a kereskedelemben dolgozók. Akik lehetnek akár piackutatók,
üzletkötők, cégvezetők vagy akár bankárok is, hiszen mint
tudjuk, igen széles ez a paletta. A hangsúly itt valamilyen
szinten a monotonabb munkavégzésen, az adminisztratív
tevékenységen van.
A legkevésbé stresszes munkák, azaz a legnyugodtabb
munkák, pedig azok, amelyek valamilyen fizikai erőnlétet is
megkövetelnek, mint például a futószalag mellett végzett
feladatok, a szakmunkák vagy akár gépek kezelése.
A vizsgálat azt is megállapította, hogy minél többen
dolgoznak egy szervezetben, annál nagyobb valószínűséggel több is a szorongásos, depressziós megbetegedések száma. Ez a jelentés szerint 100 ezer emberből legalább 1610
főt érintett. Még egy érdekes adat, hogy a nők 61 százalékkal többet idegeskednek a munkahelyen, mint a férfiak: a
25-34 éves korosztály kevésbé, a 45-54 évesek viszont inkább, de a legtöbb stresszt a nők 35-44 éves korukban
kénytelenek elviselni.
A férfiak esetében egyébként a 45-54 éves korosztály a
leginkább veszélyeztetett.

i

Forrás: Éva magazin
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Egy város, ahol nincs rendőrség,
pénz, vallás, és minden ingyenes
Jövőre ünnepli fennállásának ötvenedik évfordulóját az
1968-ban alapított dél-indiai Auroville kísérleti település,
spirituális jellegét kihangsúlyozandó hivatalos nevén Auroville Universal City. Megálmodói olyan lakosokat akartak az
ázsiai állam déli csücskébe csábítani, akik elfogadták a tizenkét erényt, vagyis az egyenlőséget, a nagylelkűséget, a
megértést, az őszinteséget, a hálát, az állhatatosságot, az
alázatosságot, az igyekezetet, a bátorságot, a jóságot, a békét és a haladást. Eredetileg ötvenezer főre tervezték a várost, de ma csak mintegy hatezren laknak itt harminchat
országból, az itt élők fele indiai - csak ők, mintegy kétezerhétszázan bírnak szavazati joggal. A külföldiek között akad
hét magyar is.
A városban minden ingyenes, a mosoda, a masszázs, a
filozófia-tanfolyamok, a kertészeti munkák, nem isznak
szeszes italokat, és csak bioélelmiszereket esznek. A rendőrség, pénz és vallás nélküli településen három testület hozza meg a közösen megvitatott és elfogadott döntéseket. A
helybeliek szerint teljesen önállóak az idegenforgalom, az
ott termesztett élelmiszerek, az általuk készített kézművestermékek - például a híres ötvenhúros masszázságy, a
nidra anantar - és az építészeti terveik révén. De a hosszú
listából kiderül, hogy az eltelt évtizedek alatt számos
szervezettől kaptak és kapnak évi támogatást, például a
mindenkori indiai kormánytól, az Európai Bizottságtól, a
UNESCO-tól és Spanyolország Navarra autonóm közösségének kormányától.
A kísérleti város leendő lakosainak először legalább két
hónapig kell maradniuk, ha kiválasztják az egyik nekik megfelelő programot, s az El País riportja szerint nem minden
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jelölt állja ki a próbát. További két év várakozási idővel is
számolni kell, mert még mindig kevés a megépült ház.
A próbálkozók jelentős részének lelkesedése hamar
elillan, és elmenekülnek, de az itt élők nem kevés olyat is kivetnek maguk közül, aki vagy nem veszi ki a részét a munkából, vagy veszélyt jelent a lakosokra. Az még hagyján, ha
valaki idejön élni, de akkor kezdődnek az igazi problémák,
amikor kiderül, mégsem vált be a számítása, és úgy dönt,
hogy el akar menni. Mivel pénz nélkül élt, el se tud menni,
mert huzamosabb ideig nem kapott pénzt, tehát nem tudja
kifizetni az útiköltséget. Egyre több ugyanakkor az olyan
visszatérő is, aki távozott, de az itt eltöltött évek után képtelen bárhol is visszailleszkedni.
Mivel nem húztak határokat a város körül, ez a hiányosság közbiztonsági bajok forrása, mert a szomszédos
települések bűnözői nemcsak a nőket támadják meg, hanem kirabolják a turistákat is, hiszen szúrja a szemüket a
szomszédok életmódja. Ez a jelenség is jelzi, hogy bár
Auroville-t az emberiség bajai elleni gyógymódok kísérleti
laboratóriumának szánták, egyelőre minden megtörténik,
amit a külvilágból ki akartak zárni. Fél évszázad után még
mindig messze vannak az utópia megvalósításától, és bár
nagyon büszkék a szabadságra, pont ez az elv nehézségeik
forrása.
A 2018. február 28-án tartandó fél évszázados megemlékezésen - ahová Narendra Modit, India jelenlegi kormányfőjét is várják - a tervek szerint megismétlik az avató
ünnepség szertartását, amelyen ötezren vettek részt százhuszonnégy országból.
(X)

Horoszkóp

g

Kos
III. 21. - IV. 20.

Izgatottan várja a karácsonyt, mert az
elmúlt évekkel ellentétben megengedheti magának, hogy szeretteit olyan
ajándékokkal lepje meg, amelyekre
anyagi helyzete miatt régóta nem volt
módja. Az ünnep nemcsak erről szól
majd, hanem a boldog együttlétről is.

_

Bika
IV. 21. - V. 20.

Már lázasan készül az ünnepekre, de
idén vonja be a családot is a házi munkába és a vásárlásokba, így biztos nem
felejt el semmi fontosat. Ügyeljen,
hogy a karácsonyi menüvel ne terhelje
túl a gyomrát, mert azzal a család
ünnepi hangulatát is elronthatja!

`

Ikrek
V. 21. - VI. 21.

Hetek óta karácsonyi lázban ég, azon
töri a fejét, hogyan tehetné felejthetetlenné az idei ünnepet. Nyugodtan
gondolja át, mit is szeretne, és ne
engedje, hogy a lényegtelen dolgok
miatt negatív gondolatok uralják,
mert az kihat a fizikai állapotára is.

a

Rák
VI. 22. - VII. 22.

December első felében megfázás akadályozza otthoni teendőiben, de ne
aggódjon, pontos tervezéssel sikerül
mindennel elkészülnie. Az ünnepi menühöz valókat a családtagjai is megvehetik, csak a nekik szánt ajándékok
beszerzése vár önre.

b

Oroszlán
VII. 23. - VIII. 23.

Az év utolsó hónapjában sem kell aggódnia anyagi helyzete miatt. Bár az
ajándékozás terén jóval bőkezűbb
lesz, mint tervezte, de most is jóérzéssel tölti el, ha látja mások örömét. A
hónap közepén különösen vigyázzon,
főleg a derekát óvja a hidegtől!

c

Szűz
VIII. 24. - IX. 22.

Hetek óta nyugtalan, lesz-e elég ideje
és energiája, hogy mindennel elkészüljön karácsonyig. Fölösleges az aggódás, azzal csak lelki és fizikai állapotán
ront. Inkább vonja be a családot is a
vásárlásba, sütés-főzésbe, így az új
évet is örömmel várja majd.

d

Mérleg
IX. 23. - X. 22.

Éppen hogy túl van egy alapos megfázáson, és bár szereti kézben tartani
a dolgokat, most legyengült fizikai állapota nem engedi, hogy idén egyedül
vállalja az ünnepekre való felkészülést. Nincs semmi ok az aggodalomra, boldog, szép karácsonyuk lesz!

e

Skorpió
X. 23. - XI. 22.

Nehezen viseli, hogy karácsonykor
nem családi körben ünnepel. Aki ilyen
helyzetbe kerül, annak sem kell egyedül lennie ezekben a napokban, csak
el kell fogadnia a jó szívvel felkínált
baráti meghívást. De az ünnepi hangulatot ne rontsa el panaszáradatával!

f

Nyilas
XI. 23. - XII. 21.

Decemberben nemcsak a karácsonyi
kiadások terhelik meg a pénztárcáját,
de nem kell félnie, hogy egy váratlan
nagyobb kiadás komoly anyagi kárt
okoz. Az ünnepi készülődés közepette pihenésre is szánjon időt, mert
energiaszintje nagyon alacsony.

^

Bak
XII. 22. - I. 20.

Hetek óta alvásproblémával küzd,
mert fél, hogy nem készül el mindennel karácsonyig. Ettől nem kell tartania, ha megbízik a családtagjaiban, és
engedi, hogy a vásárlás nagy részét átvállalják. A konyhában is elkel a segítségük az ünnepi menü készítésekor.

h

Vízöntő
I. 21. - II. 19.

Ha a karácsonyi ünnepekre meghívást
kap, akkor sem mentesül teljes mértékben a sütés-főzés fáradalmaitól,
hiszen nem állíthat be üres kézzel. A
rokoni-baráti körben híres süteményét
el kell készítenie, de több ideje marad
ajándékvásárlásra és pihenésre.

i

Halak
II. 20. - III. 20.

December elején az elmaradt nagytakarítás tölti ki napjait, de lesz ideje,
hogy felkészüljön a rokonok látogatására. Az ajándékvásárlást ne halogassa
a végsőkig. Bár a hónap közepére kissé elfárad, szakítson rá időt, nem kell
mindent egy napon beszereznie.
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Rejtvény

Rejtvényünk számozott soraiban
Charlotte Carpenter angol énekes sztár
ünnepi intelme olvasható.
Az október havi megfejtés:
A férfiak feltalálták a tüzet, a nők pedig
azt, hogy miként játsszanak vele.
Nyertes megfejtő, könyvjutalommal:
Karakai Béláné Budapest.
Mostani beküldési határidő:
2018. február 1.
E-mail cím: nyosz@enternet.hu
NYOSZ: 1074 Bp., Szövetség u. 9.
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