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versenyek, találkozók
Nyugdíjas szavalóversenyek / Költészeti szemle:
Észak-Magyarország: Hely: Miskolc Időpont: május 04.
Közép-Dunántúl: Hely: Veszprém Időpont: április 24.
Dél-Alföld: Hely: Békéscsaba Időpont: április 27.
Nyugat-Dunántúl: Hely: Győr Időpont: március 9.
Dél-Dunántúl: Hely: Szekszárd Időpont: április 11.
Észak-Alföld: Hely: Nyíregyháza Időpont: június 15.
Bp, Pest megye: Hely: Budapest Időpont: május 24.
ORSZÁGOS VERS- ÉS PRÓZAMONDÓ SZEMLE:
Hely: Budapest Időpont: szept. 11. vagy 18.
Téma: Kedvenc versem és indoklása
Nyugdíjas dalos versenyek:
Észak-Magyaro.: Hely: Salgótarján Időpont: május 8.
Közép-Dunántúl: Hely: Székesfehérvár Időpont: június 9.
Dél-Alföld: Hely: Békéscsaba Időpont: május 13.
Nyugat-Dunántúl: Hely: Szombathely Időpont: május 24.
Dél-Dunántúl: Hely: Pécs Időpont: március 24.
Észak- Alföld: Hely: Debrecen Időpont: június 25.
ORSZÁGOS DALOS TALÁLKOZÓ
Hely: Győr Időpont: augusztus 23-24.

Nem felmenő rendszerű kulturális
versenyek, találkozók, fesztiválok
ORSZÁGOS TÁNCTALÁLKOZÓ:
Hely: Gyula Időpont: július 7.
ORSZÁGOS NYUGDÍJAS KÖNNYŰZENEI
TALÁLKOZÓ
Hely: Salgótarján Időpont: június 12-13.
SZENIOR SZÍNJÁTSZÓK ORSZÁGOS
TALÁLKOZÓJA:
Hely: Eger Időpont: október 12-13.
NYUGDÍJAS DALKÖRÖK TALÁLKOZÓJA
Tiszántúl: Hely: Hódmezővásárhely Időpont: június 30.
Hajdúnánás Időpont: április 27.
Dunántúl: Hely: Székesfehérvár Időpont:
Sport rendezvények:
Bellér László Sportnapok Hely: Ózd Időpont: június 7-9.
Bakonyi túra: Hely: Veszprém, Vinye Időpont: június 29-30.
Horgászverseny: (nincs még helyszín, időpont)
Szabolcs-Sz.-B. megyei Sportnap Időpont: június 1.
Hely: Nagykálló - Harangod
Békés megyei Családi Sportnap Időpont: augusztus 4.
Hely: Békéscsaba
Vas megyei Nyugdíjas Sportnap Időpont: április 20.
Nemzetközi tekeverseny Időpont: október
Hely: Szombathely
Olajág Otthonok Családi Sportnapja Időpont: szeptember
Hely: Budapest
Nógrád megyei Sportnap Időpont: május 15.
Hely: Bátonyterenye
Hajdú-B. megyei Sport- és Egészségügyi Nap,
Nemzetiségi Találkozó Hely: Tiszacsege Időpont:
június 7.

Heves megyei Sportnap Időpont: augusztus 30.
Hely: Szilvásvárad
Erődről-erődre túra Időpont: szeptember 29.
Hely: Komárom
Százhalombattai Sportnap Időpont: június
Siófoki Kocogónap Időpont: június 2.
+ Európai Sporthét Időpont: szeptember 23-30.

Egyéb kulturális találkozók:
Nyugdíjas Találkozó, Csopak Időpont: május 26.
Műveltségi vetélkedő - döntő Időpont: október 18.
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kulturális Szemle, Nyírbátor Időpont: július 13.
Nemzedékek Találkozója Alsózsolca
Időpont: szeptember 15.
Dunántúli Kulturális Találkozó, Tamási
Időpont: június 8.
Őszutó Fesztivál, Idősek vn. Kolbászolimpia
Békéscsaba Időpont: október 12.
Komádi Nemeztiségi Kult. Találkozó Időpont: június 27?
Budapesti Idősek Hónapja Időpont: október 20.
Idős Citerások Fesztiválja, Tarnalelesz(Heves megye)
Időpont: március 1.
Heves megyei Kórus Fesztivál, Heves
Időpont: március 22.
Kelet-Magyarországi Szenior Táncverseny
Időpont: május 9. Gyöngyös
Arató Fesztivál, Sarud (Heves megye) Időpont: június 30.
IDŐSEK VILÁGNAPJA - NYOSZ nagyrendezvény:
Hárshegyi Randevú
Budapest, augusztus utolsó vagy szeptember első hete
Hely Európa Konferencia Központ, Budapest - Hárshegy
- érdekvédelmi konferencia: téma válságok és kezelésük
időskorban (egészség, család, pénzügy, közösségek)
- országos dalköri találkozó
- szabadidős és sportprogramok, szeniortánc találkozó
kiállítás és vásár, kézműves programok
Évfordulós tagszervezetek ünnepségei:
NYOSZ 30 éves - ünnepség Időpont november 14.
Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület 50 éves
Időpont: március 2.
Tolna megyei tagszervezet 25 éves Időpont: október 13.
Irodalmi pályázat:
Téma: Az otthon zöld füvén, Családi körben
beadási határidő: 2018. október 30.
Értekezletek, Küldöttgyűlések:
Elnökségi ülések
Január 31., Március 28., Április 25., Május 30.,
Június 28., Augusztus 22., Szeptember 26.,
Október 31., November 28.
Küldöttgyűlés
Május 09. szerda - közhasznúsági beszámoló
December 12. szerda - tisztújítás
Tagszervezet vezetői (elnöki) értekezletek:
Február 14. szerda
Október 17. szerda
Elfogadta az Elnökség január 31-i ülésén
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Szép kor?
Manapság egyre gyakrabban halljuk az idős emberek megszólítására a "szépkorúak" kifejezést. Azt tapasztalom, hogy
ez az elnevezés leginkább a politika, vagy a média köreiben
elfogadott, mi magunk, és közösségeink inkább elkerüljük a
használatát. Sőt, olykor viszolygunk is a hallatán. Én, ha tehetem, az újság hasábjain
is mellőzöm - mondanám, hogy "kiírtom" ezt a megnevezést - mert egyszerűen
idegesít. Hogy miért ez az elutasítás az amúgy kedveskedő, pozitív hangulatú
megszólítás iránt? Tanulmányaimba menekülök a válaszért - tán ott meglelem. A
marketing világának alaptézisei körében lehet az igazság.
Úgy tanultam, hogy ha egy termék neve, csomagolása, tartalma (amit ad a
használójának, ami előnyt ígér a vásárlójának) nincs egymással összhangban,
előbb-utóbb zavar keletkezik a termék megítélésében, és ennek következtében elutasítja a fogyasztó. Hétköznapi példát hozva: ha egy mosópor ugyan szép csomagolásban, hangzatos névvel van ellátva, de nem lesz tiszta tőle a ruha, előbbutóbb nem fog vevőre találni. (Egyébként ilyen egyszerű ez a politikában is: lehetnek kedves, esetleg szép, sokat ígérő, okos jelöltjeink, de ha mindez nem párosul az
értünk való munkálkodás eredményességével, előbb-utóbb elpártolunk tőle.)
Szóval ez lehet a hiba a "szépkorú"-val is. Nincs összhang a "szépkorú" kifejezés
ígérete a valósággal.
Mert milyen is az a kor, amelynek megjelölésére használjuk? Aki éli, nagy valószínűséggel azt mondja, hogy nem szép. A legtöbb ember a saját öregedését nem szép
korként éli meg. Mert akkor - hogy csak a leggyakoribb nyűgeinket hozzam fel példának - az "itt fáj - ott fáj" elviselhetetlenségéből alig látunk kiutat. Mert akkor a
hajdan volt szépségünk, bájunk, komfortérzetünk helyére az aggott ráncok és
olykor mogorva tekintettek íródnak arcunkra. Mert akkor nehéz elviselni a környezet túlzó aggályoskodását, vagy éppen nemtörődömségét. Mert olykor az egyedüllét félelme átszövi mindennapjainkat. Mert esetenként a gondtalan nyugdíjas
évek reménye elveszettnek tűnik, és helyébe az anyagi gondok mindennapivá válása lesz az úr. Amikor pedig választási lehetőségünk legfeljebb abban áll, hogy most
és aztán melyik gondunkba, bajunkba süppedjünk bele, akkor láthatóvá válik életünk, korunk valóságos tartalma.
Ez lenne a szép kor? Ne hazudjuk azt, amikor nem az. És azok az emberek se
használják a "szépkorú" kifejezést ránk, akiknek fogalmuk sincsen az öregség megannyi nyűgéről, és ne is ígérjék a "szépkort", amikor a legfontosabb, egyéni bajokkal
nem is tudnak mit kezdeni.
Persze azért a dolog nem ennyire fehér vagy fekete. Ha nem is teljesen szép, de a
szebb mai napért és a boldogabb holnapokért van módunk tenni. Elsősorban magunknak, és a környezetünk valódi közösségeinek. Én a keleti bölcsek igazában hiszek: nem aratni, hanem vetni jöttünk a világra, növeszteni, gyarapítani, ápolni és nevelni, és ezt a küldetést öreg korunkban is érdemes gyakorolni.
Némethné Jankovics Györgyi
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Egy az egri lányok közül:
Bujdosó Sándorné
Marika
Bujdosó Sándorné, Marika 1997-óta vezeti a Nyugdíjasok Heves Megyei Szövetségét. Az életét végig kísérte a
közösségi munka, a másokért való tenni akarás. Tanítóként
és tanárként élte meg az első közösségi élményeit és idősebb korában ez az élmény a társaiért történő tenni akarásban teljesedett ki. Ezért a munkájáért több állami és társadalmi kitüntetésben részesült. 2000-ben a nyugdíjasokért
plakettet, 2004-ben a Köztársasági Elnök a Magyar Köztársasági Bronz Érdemkereszt kitűntetést adományozta. A
belügyminiszter ugyanekkor aranygyűrűt a címerrel, 2008ban a Nyugdíjasok Országos Szövetsége fennállásának 20.
évfordulója alkalmából NYOSZ emlékgyűrűt adományozott számára.
- Az egri kislány mind büszke - mondja a nóta. Te is büszke lány
vagy, Marika?
- 62 éve élek Egerben, lokálpatriótaként sokat teszek a
városért, szeretem az egrieket. Büszke vagyok arra, hogy
Kiskunfélegyházán születtem és mi félegyháziak azt valljuk, hogy Petőfi Sándor is ebben a városban született.
Kiskunfélegyháza múzeuma féltve őrzi az Anyakönyvet,
ami Petőfi kézírását őrzi, amit saját kezűleg írt alá, hogy
Félegyházán született.
A gyerekéveimről azt tudom elmondani hogy...
Kiskunfélegyházán jártam általános iskolába, tanítóim
apácák voltak, akik nagyon szigorú nevelésben részesítettek. Taníttatásomat nagy mértékben befolyásolták a világháborús évek. Az iskola ugyanis két évig hadifogoly tábor
volt és addig minden nap házaknál kellett tanulnunk. A lehetőségek szerint egy-egy osztálytársunk szülei adtak helyiséget arra, hogy tanulhassunk. Mindennap vittük a táska
mellett a tüzelőt és a saját székünkön ültünk. A harmadik
polgári volt az, amikor újra az iskola épületében folytathattuk a tanulmányainkat.
Családomról annyit, hogy apai és anyai részről is kisbirtokos családból származom. Mindkét nagyapa rendelkezett
kilenc holdat meghaladó földterülettel, amelyen gazdálkodtak. Az első világháború teljesen tönkretette ezeket a
családokat. Az egyik nagyapám huszárként szolgálta végig
a háborút. A saját lovával rukkolt be a királyi seregbe és
1918 karácsonyán a saját lován is érkezett haza. A háború
alatt sokszor megsebesült és ez meghatározta a további
életét. Apai nagyapám pedig amikor hazatért a fogságból,
tüdőgyulladást kapott és meghalt. A nagyapák egészségi
állapota mindkét család helyzetét alapjaiban határozta meg.
A háború okozta problémák miatt a családok szinte földönfutóvá váltak.
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Édesapám kubikosként dolgozott, édesanyám pedig
bejárónő volt. Nagyon nehezen és keservesen éltünk, a felszabadulás hozott számunkra jobb megélhetést. Már csak
azért is vártuk a felszabadulást, mert édesapám Kecskeméten a repülőtéren volt munkaszolgálatos, de megszökött
onnan és éppen akkor ért haza, amikor a városunk felszabadult.
Nekem a nyári szünet egy fájdalom volt...
mert gyerekként is nagyon szerettem iskolába járni, és
ez a további életemet nagy mértékben befolyásolta. Tanulóként és tanítóként is nagyon szerettem az iskolát, a tanulást és a tanítást egyaránt. A négy polgári után tanítóképzőbe mentem és az ezzel járó gyakorló tanítások megerősítettek a hitemben, hogy a legszebb hivatást, a legszebb pályát választottam.
Életemben a jelentős változások akkor következetek be,
amikor 18 évesen férjhez mentem. Férjem, Bujdosó Sándor, a Heves Megyei Rendőr-főkapitányságon dolgozott és
ahogy összekerültünk, költöztem Egerbe. Itt fél évig tanítottam, majd kiemeltek városi úttörő titkárnak. Az első
fiam megszületése után 1955-ben mentem vissza tanítani.
23 éves koromban kineveztek igazgató helyettesnek és huszonhárom évig töltöttem be ezt a pozíciót. Később "népgazdasági érdekre hivatkozva" áthelyeztek II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolához - közismert nevén az egri hármas
iskola igazgatójának. Eger legnagyobb iskolája volt, abban
az évben amikor nyugdíjba mentem 986 bizonyítványt írtam alá.
Vezetői tevékenységem alatt nagy gondot fordítottunk
a sporttagozatos gyerekek fejlődésének a segítésére. Jó volt
ezekkel a fiatalokkal dolgozni, mert a nagyfokú leterheltségük ellenére a gondolkodásmódjuk a többi tanulóétól lényegesen jobb volt. Ebben az időszakban jó néhány reményteljes úszópalántát neveltünk ki. Nem volt könnyű
feladatunk, mert az iskolánkba nagyon sok hátrányos hely-
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zetű gyerek került még beiskolázásra. Ennek ellenére a tehetséggondozással is foglalkoztunk. Létrehoztunk egy speciális orosz tagozatot és ezek közül harminc gyereket minden évben kivittünk Moszkvába nyelvgyakorlatra.
Tíz évig voltam a dolgozók iskolája vezetője. Azokban
az időkben délután öttől este tízig heti öt napon át tanítottuk a munkában megfáradt embereket. Csoda volt látni,
hogy a cigány származású szakmunkások mennyire törik
magukat azért, hogy a nyolc általános iskolai végzettségük
meglegyen.
Családomról annyit szeretnék mondani, hogy a férjemmel nagy szeretetben két fiú gyermeket neveltünk fel. Az
idősebbik szakorvos, a kisebbik a televíziónál volt főgyártásvezető. Jelenleg három unokám és egy dédunokám van,
mind egytől egyik nagyon tehetséges, jó tanuló gyerekek.
Legszebb pillanataim közé tartozik amikor Lilla dédunokámmal szeretgetjük egymást. Sokat törődnek velem és sokat fékeznek is, hogy "anya, ne dolgozzál olyan sokat!"
A nyugdíjas mozgalommal...
1992-ben kerültem kapcsolatba, amikor alapítóként a
Dobó Katica nyugdíjas klubot létrehoztuk. A következő
állomás 1997 volt, amikor felkértek arra, hogy vállaljam el a
Heves Megyei Nyugdíjas Szövetség vezetését. Két napos
gondolkodást követően elvállaltam az elnöki jelölést. Ekkor 28 szervezet tartozott a szövetséghez. 1998-tól kezdtük
el fokozatosan bevezetni a megyei programok kiterjesztését, a felmenő rendszerű bemutatók, fesztiválok megszervezését.
Egyre többen ismerték fel a szövetség közösségformáló
törekvéseit és ennek az lett következménye, hogy napjainkra már több mint 70 nyugdíjas klub tartozik hozzánk. Nagyon sok olyan rendezvényünk van, amelyek a hagyományápolást szolgálják. Ilyen a citerások találkozója, de nagy
sikere van a sarudi aratófesztiválnak is. Ezen a kézi kaszás
csoportok és a marokszedők mutatják be azt, hogy a földművelők régen az "életet" hogyan gyűjtötték be. Ezen a
rendezvényünkön megjelennek a fiatalok, ami nagyon
hasznos az idősek megítélésének alakításában.
Hagyományos rendezvényünk az augusztus végi sportnap, amit ez elmúlt három évben a Hőforrások völgyében
szerveztünk meg. Ezen a tízezer lépéstől, az úszószámoktól, a túrázásig lehet programokat találni. Már évek óta nagy

megyei rendezvénynek számít az Idősek Világnapjának
megünneplése, amelyet az egri sportcsarnokban tartunk és
ezen a megyéből ezer-ezerkétszáz idős társunk szokott
részt venni. Itt ünnepeljük meg 50, 60, 65, 70 házassági
évfordulós párokat.
2002-től Egerben rendezzük meg a szenior színjátszó
csoportok országos fesztiválját. A bemutatásra kerülő darabokat szakértő zsűri értékeli és ad olyan tanácsokat, amelyek a csoportok elkövetkezendő munkája során jól hasznosíthatók. A fesztivál második napján az elnöki szerepet
betöltő színész-rendező továbbképzéssel segíti a színjátszó
mozgalom részvevőit. Bizonyos, hogy ez az egyetlen hely
az országban, ahol ilyen irányú segítséget kaphatnak a színjátszást kedvelő nyugdíjasaink. Februárban Zsuzsanna bállal kezdjük a programokat, versmondóink szép eredményeket érnek el a regionális versenyeken. Salgótarjánból és
Győrből minden évben arany minősítéssel térnek haza.
Minden év novemberében Verpeléten egész napos programon mutatják be nyugdíjasaink azt, hogy Ki Mit-tud?
Kórusaink sikeresen szerepelnek Hevesen a Kórusfesztiválon. Az évek során a nyugdíjas csoportokkal bejártuk
Rómát, Párizst, Törökországot, Tunéziát, Szlovákiát, Kárpátalját. 1999-től utaznak csoportjaink Erdélybe és a Fekete-tengerhez. Az elnökség 12 tagja Strasbourgba az Európai Unió székházában tett látogatást.
Végezetül elmondhatom azt, hogy a megyénk nagyon
szerencsés helyzetben van. A települések polgármesterei
felismerték azt, hogy az a tevékenység, amit mi a hagyományápolásban, az idősek mindennapjainak a segítésében
végzünk, fontos és pótolhatatlan tevékenység. Ezért minden lehetséges támogatást meg is kapunk ehhez a munkához, amit ezen az úton is szeretnék megköszönni. Nem szeretnék itt egyetlen személyt sem név szerint megemlíteni,
mert méltatlan lenne azokkal szemben, akik kimaradnának.
Felsorolni minden segítő vezető nevét pedig itt lehetetlenség. Ez a segítségnyújtás és összefogás az, ami a továbbiakban is erőt ad a mindennapok feladatainak és a mindig
adódó nehézségeinek a leküzdéséhez. Minden erőmet,
energiámat igyekszem a szövetség érdekében felhasználni.
Külön köszönöm az Elnökség tagjainak a segítő munkáját.
Lejegyezte: Demeter Ferenc

Marikát körbeveszik a hevesi kórusfesztivál résztvevői
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Szeniorképzés egyetemi szinten
A békásmegyeri Zsigmond Király Egyetem 2018 februárjától folytatja az ötven év
felettiek képzését: február 22-én az egyetem
épületében Bús Balázs polgármester és Hulák
Zsuzsanna EMMI főosztályvezető részvételével immáron a 14. félévet nyitották meg a
Nyugdíjasok Óbudai Akadémiáján.
A képzések tanfolyamokból és előadásokból is állnak - félévente csak az egyetemen általában 50-60 tanfolyammal várják az érdeklődőket, előadásaikon már az ország összes
elismert, a témában jártas előadója megfordult. A tanfolyamokon a jógától a szenior
táncig, az angol és a francia nyelvű kurzustól
az újgörögig, a művészettörténettől az internethasználat különféle szintjéig változatos
képzéseken vehetnek részt az érdeklődők,
szakképzett tanárok segítségével.
Mindezeken kívül az országban eddig
egyetlen egyetemként egyetemi szinten, szakos képzés keretében is tanítják a szeniorok
oktatását Az egyetem Andragógia Master szakán ugyanis geronto-andragógia szakirányon
lehet tanulni, amelynek elvégzésével a hallgatók idősképző diplomát kapnak, azaz képessé válnak az 50 feletti korosztály számára
képzések szervezésére. A geronto-andragógia szakirány kurzusait a legkiválóbb idősügyi
szakemberek tartják Semsei Imre professzortól Boga Bálintig, Némethné Jankovics Györgyitől Koncz Istvánig.
Mint azt a Nyugdíjasok Óbudai Akadémiája rendszer fő szervezője és az Andragógia
MA szak felelőse, Dr. Jászberényi József elmondta, a szakra 2010 óta lehet jelentkezni, s
azóta minden félévben el is indítják a képzést.
A kétéves szakra eddig már több mint 60
hallgató járt, s ezek aztán az ország különféle
pontjain szervezik a szenior képzéseket. Ez a
záloga annak, hogy idén már 35 helyszínen
több mint 5000 hallgató jár a ZSKE rendszerébe, Pest, Komárom-Esztergom, Fejér és
Nógrád megye különféle pontjain. És a rendszer tovább bővül, új megyékkel, ezért szeretettel várják nyugdíjas körök, művelődési intézmények és önkormányzatok jelentkezését,
akik részt akarnak venni Közép-Európa legnagyobb szenior képző rendszerében!
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A nyugdíjasok riogatása
Feltűnően sok "szakmai vélemény" jelenik meg mostanában, mely a nyugdíjrendszer jövőjéről fest sötét képet.
A szerzők nem fukarkodnak az idősek bizonytalanságát
fokozó, a kiszolgáltatottság érzését növelő, félelmüket gerjesztő kifejezések használatával. A tudósítások és a megszólalások a nyugdíjasok belátható időn belüli totális elszegényedéséről, a nyomor közeli kiszélesedéséről szólnak,
illetve a nyugdíjrendszerrel kapcsolatban válságot, összeomlást, és félelmetes jövőt prognosztizálnak.
A "látnokok" alapvetően három pillérre építik mondanivalójukat.
Az idősek jövőjéért aggódók közül a legaktívabbak, a
legtöbb média felülethez jutók, a legjobb érdekérvényesítő
képességgel rendelkezők valamely pénzügyi intézményhez kötődő lobbisták. A nyugdíjrendszerről, a nyugdíjasokról elhangzó tudósítások, illetve a megjelenő írások több mint a
fele valamely bank, biztosító vagy pénzügyi vállalkozás által
inspirált sajtó megnyilvánulás. (Az csak sajtóetikai elvárás
lenne, hogy ezen esetekben - a megtévesztés elkerülése végett - szerepeltetni kellene, hogy "fizetett pr-cikk") A pénzügyi intézmények által motivált írások mögött minden esetben az a szándék áll, hogy az általuk kínált szolgáltatások
igénybevételére rávegyék a nyugdíj elött állókat, vagy a
nyugdíjasokat. A bizonytalan jövő helyett biztonságot,
szép jövőt, gondtalan öregkort ígérnek. Az csak mellékes
megjegyzés, hogy a mai nyugdíjrendszer katasztrófájával
riogató írásokban található hivatkozások a legtöbb esetben
vagy nem érhetők el, vagy nem kontrollálhatók. Az említett
kifogásokon túl tekintsünk a lényegi kérdésekre is.
Ha a tartalmi szempontok figyelembe vételével közelítünk a potenciális ügyfelek megtakarítási vagy öngondoskodási képességéhez, akkor a számok nem bíztatóak. Annak következtében, hogy az OECD országok közül Magyarországon az egyik legmagasabb a munkát terhelő adó-,
és járulékelvonások mértéke, a hazai lakosság a szabadon
rendelkező erőforrásaitól jelentősen megfosztott. Ezekből
is következik, hogy a magyar háztartásoknak - az MNB által
közzétett adatok szerint - csak 25 százaléka képes megtakarítani. Az is figyelemre méltó, hogy a legrosszabb jövedelmi háttérrel rendelkezők csoportja a havi keresetének
52 %-át hiteltörlesztésre fordítja. A fentiekből is látszik,
hogy a magyar lakosság megtakarítási és öngondoskodási
potenciálja nagyon alacsony. A pénzintézeteknek be kellene látniuk azt, hogy termékeiket akkor tudnák a jelenleginél
eredményesebben értékesíteni, ha az állampolgárok jövedelmük nagyobb részével saját maguk rendelkezhetnének,
azaz érzékelhetően csökkenne a munkára rakodó állami elvonások mértéke.
A nyugdíjrendszer jövőjéről megszólalók másik csoportja, az utóbbi években tapasztalható negatív demográfiai
folyamatok évtizedekre való előre vetítéséből von le - szerintük érvényes - következtetéseket. Úgy látják, hogy az

évek óta valóban alacsony születési számokból közvetlenül
levezethető a jövőben elosztható javak nagysága. Megítélésük szerint egyenes arányban van egymással az, hogy a
nagyobb létszámú dolgozói csoport többet, míg a kevesebb munkavállaló kevesebb új értéket állít elő. Általános
érvelési kliséjük az, hogy harminc-negyven évvel előre
prognosztizálják a népesség számát és a csökkenő adatokhoz automatikusan hozzárendelnek csökkenő forrásokat. Véleményem szerint a levezetésük hibás. Ezen "szakértők" figyelmen kívül hagyják azt a már napjainkban is tapasztalható technológiai robbanást, melynek következtében a jövőben a társadalom rendelkezésére álló források
nagysága döntően a robotizáció elterjedésétől és nem a
dolgozók létszámától fog függeni. A megoldás tehát kézenfekvő: Az adott népességen belül kell a kiművelt és kreatív ember képzéséhez több forrást biztosítani, mert csak
ez garantálhatja az egymást követő generációk biztonságát.
A harmadik leggyakrabban előforduló, az öregedő társadalmat elbizonytalanító, az idősek magabiztosságát csökkentő, aktivitását leszerelő érvrendszer az, amikor misztifikálják a ma már nem létező önálló nyugdíjkasszát. A Nyugdíjbiztosítási Alap jövőjével kapcsolatban leggyakrabban használt hangulatképző sablonok: "nem bírja finanszírozni",
"összeomlás előtt áll", "továbbiakban nem terhelhető",
"padlóra kerül". A megnyilatkozók egy része azt a látszatot
kelti, mintha még mindig lenne gazdasági önállósággal, jogi
személyiséggel, az érintettek által kontrollálható, a nyugdíjakat biztosító autonóm nyugdíjkassza és az ezt kezelő önálló intézmény. A valóságban a Nyugdíjbiztosítási Alap ma
már elveszítette minden önállóságát, mivel az teljes mértékben beolvadt a központi költségvetés egészébe. (LXXI
fejezet) Az aggódók által használt riogatások azért alaptalanok, mert mind a mai és mind a jövőbeni nyugdíjak kifizetése,
évenkénti emelésének mértéke, csak és kizárólag a központ költségvetés aktuális helyzetétől függ. A nyugdíjak biztonsága nem értelmezhető a költségvetés egészétől függetlenül. Az igaz,
hogy önálló fejezet keretében tervezik meg a nyugdíjakkal
kapcsolatos éves bevételeket és a kiadásokat, de ahogy a
Kormány egy írásbeli kérdésre adott válaszában fogalmazott, az csak "adminisztratív szerkezeti egység". De beszédes egy másik írásbeli kérdésre adott válaszban szereplő
mondat is. "A központi költségvetésben a globális fedezet
alapelve érvényesül, vagyis az összes bevétel fedezi az öszszes kiadást".
A fentiekből is látszik, hogy nem megalapozottak a
nyugdíjasok jövőbeni helyzetét érintő riogatások. Az idősek által létrehozott önszerveződő egyesületek sokat tehetnek azért, hogy tagjaik reális perspektívával rendelkezzenek, hasznos tagjainak érezzék magukat a társadalmunkban, védettek legyenek a romboló tévhitekkel szemben.
Karácsony Mihály
(Nyugdíjas Parlament Országos Egyesület elnöke)
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50 éves a legidősebb Vas megyei
nyugdíjas egyesület
A Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület 1968-ban alakult, alapítója Dancsecs Alajos, közismert nevén Lujzi bácsi. Őt Kogoly Ottó váltotta elnöki tisztségében. 1979-től
ezt a tisztet Herczeg János töltötte be, aki 99 évesen is a város megbecsült polgára. Tizenöt éve, Bauer Károly irányításával működik az egyesület 220 fővel. Az egyesület tagjaival a bizalmiak tartják a napi szintű kapcsolatot, akik értesítik őket a különféle programok-, és rendezvények időpontjáról.
A hármashatár térségében működő klub jó baráti viszonyt alakított ki az ausztriai Jennesdorf, és Neumark-i
valamint a szlovén Murska Sobota-i nyugdíjas Egyesületekkel. A szép korúakat magába foglaló baráti társaságon belül
mindenki megtalálja az érdeklődésének megfelelő kikapcsolódási lehetőséget. A nyugdíjas egyesület keretén belül
működik a Békefi Antal népdalkör, a Rozmaring tánckör,

az Aranykezek alkotócsoport, a Margaréta színjátszókör, a
Kenguru tekecsoport és a Kártya-kör. A "Tégy magadért"
életmódváltó csoport nagyon sok programot szervez, többek közt kerékpáros és gyalogtúrákat, valamint az egészséges életmóddal kapcsolatos orvosi előadásokra várja az
Egyesület tagjait. A Rába-parti város szépkorú lakói szívesen járnak moziba, színházba, nagy örömmel vesznek részt
a Pannon Kapu Kulturális Egyesület által rendezett programokon.
A fél évszázada működő egyesület munkáját több oklevéllel, kitüntetéssel ismerték el a városi, megyei és országos
szervezetek. Legutóbb, a Szentgotthárd város érdekében
végzett öt évtizedes önzetlen tevékenységük elismerése és
megbecsülése jeléül a képviselő-testület díszoklevelét vehették át.
Bediné Kati -bizalmi

Szívvel és derűvel
Könyvajánló! Az elmúlt év végén jelentette meg az URBIS
Kiadó Némethné Jankovics Györgyi által jegyzett "lapindító"
írások gyűjteményét, melyek majd' 8 éven át a Generációnk
magazin 3. oldalán vonzották az olvasókat. A kötet, melynek
címe Szívvel és derűvel
derűvel, mintegy 230 oldalon 90 írást közölve
okozhat kellemes perceket az olvasóknak, és amely 1300.- Ftért a NYOSZ-ban megvásárolható.
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Egészségügyi Kis Akadémia előadás-sorozat
Szolnokon

Szolnok Városi Klubok és Nyugdíjasok Érdekvédelmi
és Kulturális Egyesülete, a szolnoki MÁV Kórház és Rendelőintézet főorvosai, szakorvosai, egészségügyi szakdolgozói az Aba-Novák Agóra Kulturális Központtal közösen
az időskorúakat érintő ismeretterjesztő, egészség megtartó,
betegség megelőző, vagy konkrét betegségekre kitérő előadásokat tart "Idősek egészségügyi kis akadémiája" címen,
18. éve.
A helyszínen vérnyomás, vércukor, testzsír mérésekkel,
és tanácsadásokkal kezdődnek az előadások, melyet a MÁV
kórház szakdolgozói végeznek. Az előadás előtt Nagy Ildikó vezető gyógytornász (MÁV kh.) irányításával csoportos
torna gyakorlaton mozgatjuk meg izületeinket.
2018. február 26-án a hagyományos előadás sorozat
folytatódott Dr. Telek Judit diabetológus, endokrinológus
főorvosnő előadásával: a pajzsmirigy betegségek kialakulása, gyógyítása volt a téma. Milyen előjelek figyelmeztethetnek a pajzsmirigy alul, vagy túlműködésére? A szokásosnál is nagyobb volt az érdeklődés, 71 fő hallgatta az

előadást. Utána - mint mindig - a témához kapcsolódó
kérdések sokaságát tették fel a jelenlévők, az előadó átfogó,
részletes válaszait elégedettséggel nyugtázták a résztvevők.
Tizennyolc éve töretlen érdeklődés övezi az előadás sorozatot ( ez volt a 113.). Előadás soha el nem maradt.
Az évek során ősszegyűlt hallgatói véleményeket összefoglalva elmondható: alkalmunk van más és más egészségügyi előadásokat is meghallgatni, nagyon érdekesek, figyelemfelkeltőek, az élet minden területéről információt
nyújtanak. Mégis mi az a több, amit nyújtani tud az Egészségügyi Kis Akadémia, idén elérve a nagykorúságot? Szakorvosok, szakdolgozók szakterületeikről tartanak előadást,
a hallgatóságban felmerülő kérdésekre ha esetleg a helyszínen nincs is válasz, a páciens nagyobb bizalommal megy a
szakrendelésre. Nem küszködik a lélektani szorongással az
ismeretlennel szemben, hanem ismerősként léphet a rendelőbe. Idősek esetében nagyobb biztonságot jelent a bizalom.
Deák Jánosné - elnök
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"Alkotó Szépkorúak" bemutatkozása
"Az írás, amire nem kért fel senki, nem hatalmazott fel senki,
magánügy és magányos ügy. Az embernek magányosan és egyedül kell
megszenvednie és szembesülnie kétségbeeséseivel. Ha az ember az
íróasztalt és a fehér papírt választja, szinte Robinsonná válik. Úgy
gondolom, hogy az írás, az alkotás nem más, mint egyfajta robinsoni
"játék".
(Ferenczes István)
A Nyíregyháza és Térsége Nyugdíjas Szövetség Elnöksége 2018. február 14-én, ötödik alkalommal rendezte meg
az "Alkotó szépkorúak" bemutatkozását.
A fenti idézettel ellentétben - melynek igazságtartama
vitathatatlan -, mi éppen arra bíztatjuk és kérjük tehetséges
társainkat, hogy ne az "íróasztal fiókjának" írjanak. Az érdeklődő és együtt érző közözönséggel, társaikkal, a nyilvánossággal osszák meg örömüket, esetleg fájdalmukat.
Az a kedves Olvasó, aki nem követi a szövetségünk éves
munkatervét, nem ismeri ennek a rendezvénynek a fontosságát, annak tájékoztatásul leírom, hogy ez a "felhívás"
azoknak a nyugdíjas tagjainknak, barátainknak szól, akik
tollat, grafit ceruzát, ecsetet ragadva, fantáziájukat az adottságukkal ötvözve, csodákat hoznak létre.
Ez évben 11 nyugdíjas társunk versekkel, novellával,
mesével mutatkozott be. Ők a következők: Vezséné Gerzon Ilona, Vaskóné dr. Süle Ilona, Gyurcsánné H. Ibolya,
Agura Péterné, Majchrovics Jánosné Szabó Veronika,
Gyurján Istvánné, Lentvorszkiné Nociczki Erzsébet, Antal Józsefné, Szabó Péter Emese, Henzsel Ilona. Vezséné
Gerzon Ilona selyemképei és grafikái színesítették az alkotás adta élményeket.
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A szövetség, köszönete jeléül, minden alkotónak "Emléklapot" és egy-egy tollat ajándékozott. Egyben bíztatást a
jövőbeni kibontakozáshoz. A Megyei Nyugdíjas Szövetség
pedig minden alkotást megjelentet a havi folyóiratában, a
"Nyugdíjasélet"-ben. Így adva lehetőséget a nyilvánosságnak.
Köszönjük a most bemutatkozók alkotó kedvét.
Ugyanakkor, az alábbi idézettel bíztatjuk a még passzív
tehetségeket is a kibontakozásra.
"Egyikünk sem aknázza ki arra való képességét, hogy teljes
életet éljen a szeretet, az egymással való törődés, az alkotás és a
kísérletezés legmélyebb értelmében. Pedig a bennünk rejlő lehetőségek
megvalósítása életünk legizgalmasabb kalandja".
(Herbert Otto)
Csikai Sándorné, alelnök

NYOSZ-hírek

Farsang a nagyvilágban és Nyíregyházán
Nyakunkon a farsangi szezon.
A téltemetés hagyománya egész Európára jellemző rítus, maszkokkal, hangos, zenés felvonulásokkal, bálokkal,
nagy lakomákkal. Na de melyik világvárosban vezetnek
körbe egy ökröt ez alkalommal?
Egy kis karneváli kitekintő.
Ha határon túli farsang, akkor sokaknak egyből Velence
jut az eszébe. Ott hamvazószerda előtt két héttel kezdődik
és egy nappal hamvazószerda előtt ér véget. A középkor
elejétől indult hagyományos maszkos forgatag igazi turistalátványosság. Ki hinné, hogy egy jókora szünet után, a 80as évek elején kelt csak újra életre?
A franciáknál maszkos felvonulás keretén belül ünnepelnek, Párizsban a kövér ökröt (boeuf gras) vezetik körül
a felvonulók, ezzel zárva a farsang ünnepét. Érdemes megemlíteni a nizzai karnevált is, amely február közepétől március elejéig tart. Az 1876 óta minden évben megrendezett
ünnepen zenés programok mellett, látványos virágkarnevál
látható.
Német területen a kölni farsang az egyik leghíresebb
rendezvény. A kölni karnevál első napja (február 12.) az
egyenjogúság jegyében telik. Ekkor kerül sor a "nők farsangjára", amikor a hölgyek egész nap karneváli jelmezt
viselnek. Ettől kezdve éjjel-nappal tart az ünneplés az utcákon, tereken, báltermekben és persze a kocsmákban.
A tengerentúlon az USA déli államaiban Mardi Gras
(kövér kedd) néven tartják a farsangot. A buli sorozat fővárosa New Orleans. A Mardi Gras egy zöld (a hit) és arany
színben (a hatalom) úszó piknikkel ötvözött gyalogos felvonulás. Az első Mardi Gras-t 1857. február 24-én tartották
és azóta is dívik ez a hagyomány. Az MG a nagyböjt előtti
utolsó olyan lehetőség, amit kihasználtak arra, hogy jól
érezzék magukat.
A farsangi karneválok legnagyobbja a brazil metropolisz díszes táncos felvonulása. Sokmillió ember követi a té-

vén és az interneten keresztül. A szamba iskolák éves seregszemléje a díszes, és merész ruhákban, a másfél kilométeres
úton, a Sambadrome-on történik. A látványos karneváli
szamba versenyek 1927-től képezik a felvonulások részét.
(forrás: internet)
Ezek után bemutatom, hogyan búcsúztatták a telet a
Nyíregyháza és Térsége Nyugdíjas Szövetség szervezésében a város nyugdíjas egyesületei, klubjai.
A nemzetközi szokásoktól eltérően "zárt" körben.
Ugyanis utcai felvonulást nem szerveztünk, semmilyen állatot nem vontunk be a rendezvényünkbe. (Ezen majd az
ötletgazdák gondolkodhatnak a jövőt illetően!).
Meghívásunkat elfogadta a beregszászi "Petőfi Sándor"
Nyugdíjas Klub elnöksége és 9 fővel részt vettek a rendezvényen.
Az alvégesi tánccsoport előadásában szemet gyönyörködtető és hangulatot fokozó cigánytánc, bájitalkeveréssel
(és osztással!) egybekötve, valamint kán-kán táncbemutatóval nyitotta meg a rendezvényt. A művészeti vezető,
koreográfus, tánctanár Piszár Andrásné (Ilike) volt.
Ezt követően a jelmezesek felvonulásában gyönyörködtünk. Minden jelmezbe öltözött társunk egy-egy tábla csokoládét kapott jutalomként.
Egyik tagtársunk ezen a napon ünnepelte 77. születésnapját, akit a jelenlévők felköszöntöttek.
Értékes tombola tárgyakkal gazdagodtak a szerencsés
nyertesek.
Köszönjük minden résztvevőnek a jelenlétet és a táncosoknak a színes műsort.
Müller Péter gondolataival zárom a soraimat:
"Minden emberen van egy jelmez és egy maszk, melyet
mohó ambícióval és ravasz önvédelemből visel. És ami a
lényeg: fogalma sincs róla, hogy rajta van!"
Csikai Sándorné - alelnök

NYOSZ-hírek

Harmadik Kor Egyeteme Kecskeméten
A Pécsi Tudományegyetem Harmadik Kor Egyetemén
negyedik alkalommal osztottak a képzésen való részvételt
igazoló okleveleket 2018. január 19-én a Kecskeméti Városháza Dísztermében. A két szemeszterből álló tanév
2017 februárjában indult, és ugyanennek az évnek decemberében zárult.
A képzés elnevezése - Harmadik Kor Egyeteme - jelzi,
hogy itt a hallgatóságot az idősödő, többségében 60 év
feletti korosztály alkotja. Az időskorban történő szervezett
tanulás Magyarországon is több évtizedes múltra tekint
vissza, ám ezek a programok általában szórványosak,
gyakran rövid életűek, s nemigen lépnek túl az ismeretterjesztés funkcióján, inkább tanfolyami jelleggel jönnek
létre.
A 2014 februárjában indult Harmadik Kor Egyeteme
az új kezdeményezések közé tartozik. A helyi idősszervezeteket tömörítő Kecskeméti Nyugdíjasok Klubjainak
Megyei Jogú Városi Szövetsége szorgalmazta a megszervezését, melyhez Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogató attitűdje is azonnal társult. Így
indulhatott meg ez a képzési forma Kecskeméten a Pécsi
Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás
Fejlesztési Karával történő együttműködés eredményeként.
Újszerűségét többek között az adja, hogy a hallgatók
ténylegesen a PTE egyetemi polgárai lesznek. A képzés
akadémiai jellegű, szerkezetét tekintve két féléves, amelyről
a tanév végén igazoló oklevelet kapnak a résztvevők. Mindkét szemeszterben neves egyetemi kutatók és helyi szakemberek tartanak előadásokat kultúra-művelődés-média, gazdaság-pénzügy, politika-történelem-helytörténet, pszichológia-gerontológia-oktatás, egészség-életmód témakörökben. A 2014-ben induló évfolyamnak 309, a következőnek
280 hallgatója volt. 2016-ban 210, a negyedik évadban
pedig 195 fő látogatta az előadásokat.
Az új képzési forma, a Pécsi Tudományegyetem Harmadik Kor Egyeteme korunk egyik súlyos és egyben ellentmondásos problémájára, a társadalom elöregedésére reflektál.
Az Európai Unióban - mely a világ legöregebb régiója egyes előrejelzések szerint 2050-re a népesség 35%-a 60 év
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feletti lesz. A jelenség alól Magyarország sem kivétel. A 60
év felettiek népességen belüli aránya a népszámlálások által
nyomon követett 140 évben folyamatosan emelkedett. Míg
1870-ben a népességnek csupán huszada, addig 2001-ben
ötöde, a 2011. évi népszámlálás alkalmával pedig már 2
millió 331 ezer 60 éves és idősebb személyt regisztráltak
hazánkban. Ez a teljes népesség közel egynegyedét, 23,5%át teszi ki.
Egy 2017-ben végzett kutatás megerősítette, hogy e területen Kecskemét jellemzői is hasonlóak az európai és
magyarországi képhez. Az 50 év feletti lakosság aránya már
most 36%, de 2030-ra várhatóan minden második kecskeméti lakos 50 év feletti lesz.
Ezek a tények kihívást jelentenek a társadalom és a politika számára. Senki sem vitatja, hogy az öregkor sok-sok
veszteséggel jár, ugyanakkor teremtő szabadságot, továbbfejlődést, örömet is ígér. Alapvető közös érdek: minél tovább megőrizni e népes korosztály szellemi és fizikai aktivitását, a környezet iránti érdeklődését.
Ennek leghatásosabb eszköze a munka, az elfoglaltság,
a hobbi, a saját örömre végzett tevékenység és az elme pallérozása. Ha az embernek nincsenek ambíciói, ha nem dolgozik másokkal közösen a holnap javára, a tegnapokban
kezd élni, s elveszti realitásérzékét, kapaszkodók nélkül
"lebeg" a jelenben; kötődések hiányában teherré lesz önmaga és környezete számára.
Professzor dr. Szécsi Gábor tanszékvezető egyetemi
tanár 2014-ben Eötvös József gondolatával indította útjára
Kecskeméten a Harmadik Kor Egyetemét: "A vas maga
sem állhat ellen az időnek, s ilyen az ember. Ha munkára
használják, kopik ugyan, de egyre fényesebb lesz; ám ha a
földön hever, a rozsda emészti meg. Miután már veszni kell,
jobb százszor elkopni, mint elrozsdásodni."
2018-ban, a 4. évfolyam zárásakor pedig a képzés folytatására Kölcsey Parainesis-beli gondolataival tett ígéretet.
Himnuszunk szerzőjének intelme szerint, aki újabb és
újabb ismeretek birtokába igyekszik jutni "…oly kincset
gyűjthet magának, mely az élet minden szakában, a szerencse minden változásai közt gazdag táplálatot nyújt lelkének."
Kormányosné Makai Eszter
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Látogatóban az Izsáki Házitészta-üzemben
A kecskeméti Széchenyi klub tagsága klubvezetőnk,
Tokodiné Olga ragyogó ötletének és kiváló szervező munkájának köszönhetően meglátogatta az Izsáki Házitészta
Kft. tésztaüzemét.
A mindig mosolygós arcú, kortalan tulajdonos, Juhászné Icuka barátságosan fogadott minket. Először ismertette az alig több, mint negyedszázados üzem történetét.
Elmondta, hogy családi körülményei úgy alakultak,
hogy már gyermekkorában szembesült a munkával, ami a
tésztakészítés volt. A rendszerváltáskor munkahelye megszűnt, ezért Izsákon családi házuk pincéjében kezdték el a
tésztakészítést a férjével ketten. Természetesen ekkor még
minden munkafázist kézzel végeztek.
4 évvel később, 1993-ban már 25 főre növekedett kisüzemükben a létszám. Férje is nagyon ügyes, ezermester
beállítottságú, így minden problémát meg tudott oldani.
Amikor Ilona és Sándor nevű gyermekeik látták a rengeteg munkát és a sok gondot, más irányba akarták terelni
életüket. Később mégis mindketten az üzemben kamatoztatták tudásukat és tehetségüket.
A családi vállalkozású, ma már két telephelyen három
üzemrésszel termelő tésztaüzemnek átlagosan 80 dolgozója van, többségük hosszú évek óta munkatársuk. Napi
termelésük 80 mázsa. Ezzel jelentős a részesedésük a hazai

tésztatermelésben. A honi értékesítés mellett több tucat
külföldi országban is jelen vannak termékeikkel, többek
között Kanadába, Svájcba is szállítanak. A Nestlé világcég
zacskós leveseibe is ennek az üzemnek a tésztáját használják.
A vetítéssel illusztrált üzemtörténetet üzemlátogatás
követte. Végignéztük a patikatisztaságú csarnokokban folyó munkát, természetesen talpig védőruhában.
A világszínvonalú üzemben - az Európai Unióban is
elfogadott technológiával - mindenütt számítógép vezérlésű automaták végzik a munkák zömét. Átlagember el sem
tudja képzelni, milyen hatékonyan működnek a tojásfeltörő
és keverő automaták. A tésztákat - 50 különböző formátumú - fajtáiknak megfelelően különböző ideig kell szárítani. Szárítás után egyedi csomagolásban elektromos targoncák szállítják a dobozolt tésztát a raktárba. Onnan kerül
aztán az üzletekbe, boltokba.
Az üzemlátogatást követően klubtagjainkat a cég tulajdonosa ebéden látta vendégül.
Jó hangulatban, élményekben gazdagon tértünk haza:
amit láttunk, az a mai globalizálódó világban egy valóságos
csoda.
Kalocsai Sándor
a kecskeméti Széchenyi klub tagja
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A tarnamérai nyugdíjas egyesület életéből
A Tarnamérai Nyugdíjas Hagyományőrző Egyesület
igen "termékeny" évet tudhat maga mögött, ami a 2017.
évet illeti. Tervezett programjainkat teljesítettük, sőt, túlteljesítettük.
Alig hogy köszöntöttük az Új évet, január 12-én emlékeztünk meg a 45 Don kanyarnál hősi halált halt tarnamérai
apákról, fiakról. Közösen az általános iskolával és a Tarnaméráért Kulturális Egyesülettel adtuk az ünnepi műsort.
A hideg, januári, februári hónapokban tagjainkkal ellátogattunk a közeli Mezőkövesd gyógyfürdőjébe, valamint
Hajdúszoboszlóra.
Március hónapban az általános iskolai tanulókkal
együtt ünnepeltük március 15-ét, az ünnepet katonadalokkal, verssel színesítve.
Húsvét Virág Vasárnapján egyesületünk énekkórusa
adta elő templomunkban a Passiót, Jézus szenvedését, halálát. Nagyon szép, felemelő érzés volt.
Május hónapban az általános iskolás és óvodás gyermekeink (unokáink) köszöntöttek bennünket a már hagyománnyá vált "Mama napon".
A szomszédos Boconád és Kál községi nyugdíjastársakkal egy szép kiránduláson vettünk részt: Prágában és
Karlovy Vary-ban.
Június, július hónap a falunapi készülődés jegyében
zajlott: naponta próbáltuk - a táncos lábú mamák - a kánkán táncot. Eleinte úgy gondoltuk: "hagyjuk abba, nem
megy ez nekünk!" De aztán ment és fergeteges sikert arattunk! Ráadásul korhű jelmezruhát sikerült vásárolnunk
Heiling Tamás, az Udecoop Zrt Igazgatójának anyagi támogatása jóvoltából.
Énekkórusunk is fellépett, "aranykezű" szakácsaink
pedig töltött káposztával lakatták jól a vendégeket.
A nyári szünet általában az unokák felügyeletével, közös
kirándulással, mókával, pihenéssel, kellemes fáradsággal
telt.
Minden évben elzarándokolunk Szentkútra Mária ünnepén, így volt ez 2017-ben is.
Szeptember, október hónap szinte teljesíthetetlenül sűrű volt! Nagy fába vágván fejszénket, megszerveztük a
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tarnamérai elszármazottak találkozóját, jelentős segítséget
kapva az önkormányzattól. Egy felejthetetlen egymásratalálásnak voltunk részesei, közel 200 fő Méráról elszármazott barát, pajtás, szomszéd, rokon vett részt e találkozónk. Gizike, Piroska egyesületünk szakácsai és a segítők
olyan finom étket készítettek (palócleves mérai módra és
töltött csirkecomb), aminek receptjét nem győzték lediktálni a vendégeknek.
Amikor énekkarunk elkezdte énekelni : "Hogyha írsz
majd Édesanyám, írjál a falunkról….." hát, még a meglett
férfiak is törölgették szemüket.
E hónapban voltunk a Madách Színházban a Cigánybáró előadásán.
Pályázati támogatásból kirándultunk: Pécs, Villány, Siklós, Máriagyűd vidékére.
Egerben az Idősek Világnapján köszönthették Keresztesiné Ollári Anna - Pannikánkat - a megye vezetői,
nyugdíjasbarát alpolgármesteri tisztségében. Pannika vezeti évek óta énekkarunkat, nagy-nagy lelkesedéssel, kitartással.
A megyei nyugdíjas szövetségnek köszönhetően részt
vehettünk a kórustalálkozón, Zsuzsanna bálon, Demjénben sportnapon, színházlátogatáson, rendezvényeken.
A téli hónap a Falukarácsony, Szent-család járás, télapó
megünneplésével telt, telik évről évre.
Hagyományőrzésként a Szent-családdal 9 napig "kopogtattunk" bebocsátást várva, míg Falukarácsony estéjén
az iskolában rendezett faluközösségtől kértünk bebocsátást. Ez számunkra nagyon szép, lelket gyönyörködtető ünnep. A betlehemi jászolnál karácsonyi énekeket énekeltünk,
majd egymást ajándékoztuk.
A karácsonyi tyúkhúslevesbe közösen, csigatésztát készítettünk, mellyel megajándékoztuk az egyesületünket segítőket is..
Havonta, vagy szükség szerint összejött az egyesület
tagsága, ilyenkor egymást köszöntöttük, vidám, gondtalan
délutánt eltöltve.
Kovács Györgyné
Tarnamérai Nyugdíjas Egyesület elnöke
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Már új helyszínen űztük el a telet…
A Nyugdíjasok Siófoki Egyesülete már több mint másfél évtizede folyamatosan "bombázta" az éppen regnáló
városvezetést, hogy megoldást találjon egy közösségi ház
kialakítására, amely a város civil szervezeteinek adna lehetőségeket a közösségi élet kiteljesedésére. Nos, a múlt év
végén megszületett a városi testület döntése, miszerint egy
évek óta üresen álló épületegyüttes a "Régi könyvtár"
kerüljön a civilek használatába.
A mostani farsangi mulatozással avattuk a közösségi
teret. A tagság a szokásos módon izgalommal várta a saját
"műhelyeinkben" készült műsort, ahol felléptek a női táncosok egy felújított orosz tánccal, a férfi dalosok katonanótákkal kápráztatták el a közönséget, de volt szólóének,
vicces adomák és versek. Kiváló zenészünk húzta a talpalávalót és fogyasztottuk az ízletes vacsorát, majd a házi
sütésű finomságokat, a környékbeli pincék borait.

A késő estébe nyúló vigadalom és tánc az igazi farsangi
hangulat már a tavasz közeledtét jelentette valamennyiünk
számára. Igaz, másnapra már hófödte reggelre ébredtünk,
de remélhetően mielőbb kinyílik a természet és bizakodással várhatjuk a dolgos hétköznapokat, valamint tavaszi
ünnepeinket!
Jánossy Gábor

Halló, Nagyik! A NYOSZ elnökét kérdezzük
- Mennyire nélkülözhető manapság a mobiltelefon használata
a nyugdíjasok körében?
- Baráti, családi kapcsolatainkat
ápolni manapság nem könnyű. Szeretteinktől gyakran nagy távolságok
választanak el és ilyenkor a technika
segítségét kell hívnunk, ha híreket
akarunk megosztani egymással.
Szeretjük, vagy nem szeretjük, ennek első számú eszköze a mobiltelefon. Kortársaink körében is egyre elterjedtebb a mobiltelefon használata és valljuk be, számos előnye van. Biztonságot ad, hogy bármikor segítséget kérhetünk,
és nem kell otthon ülnünk egy fontos telefont várva.
Így, amikor jó néhány évvel ezelőtt az Aidaco vezetője megkeresett azzal, hogy kidolgoztak egy kifejezetten nyugdíjasoknak szóló mobiltelefon csomagot, nagyon megörültem neki,
mert magam is sokszor vesztem el egy-egy szolgáltató átláthatatlan ajánlatában. A NYOSZ számára kidolgozott csomag
azonban egyszerű, és úgy gondolom, hogy minden előnnyel
bír, amire szükségünk lehet.
- Melyek azok az előnyök, amiket kiemelne?
- Elsősorban kifejezetten kedvező az ára, hiszen a havidíj
csak 2.955 Ft, amiért 2,5 órát beszélhetünk mobiltelefonon.
Hűségidő nincs, a havidíj változatlan marad! 20 db sms, sőt
1GB Internet használat is benne van a havidíjban, így ha szöveges üzenetet szeretnék írni vagy éppen megnézném az emailjeimet, arra is van módom. Másrészt pedig, a csoporttagok
ingyenesen hívhatják egymást! Munkatársaimmal évek óta
használjuk ezt a mobiltelefon csomagot, és annyira meg vagyok elégedve, hogy családtagjaimnak és barátaimnak is aján-

lottam az Aidaco által igénybe vehető szolgáltatást, így velük is ingyenesen beszélhetek! Akkor is jól járok, ha nem csoporttagot hívok, mivel a percdíj csak 8,9 Ft, ami jóval
kedvezőbb, mint bármelyik másik
szolgáltatónál egyénileg hozzáférhető tarifa.
Sokan ódzkodunk a szolgáltatóváltástól, mert ragaszkodunk telefonszámunkhoz, ami érthető, hiszen
nehézkes lenne minden ismerősünket értesíteni egy új telefonszámról.
Szerencsére a NYOSZ mobiltelefon csomag használata
esetén ez nem gond, mivel régi számunkat megtarthatjuk.
Különösen szeretem az ügyfélszolgálatukat. Nem kell
hosszú percekig hallgatnom a gépi hang által felsorolt lehetőségeket, csak felhívom a központi számot és azonnal egy kedves ügyintézővel beszélhetek, akik rögtön megoldást találnak
a kérdésemre.
- Hogyan lehet csatlakozni a NYOSZ mobiltelefon-csoporthoz?
- Csatlakozni a csoporthoz egyszerű, egy telefonhívással
megoldható; más teendő nincs, mint felhívni a 06/20/9243226os telefonszámot, ahol a munkatársak részletesen elmondják,
hogy mit kell tennünk ahhoz, hogy mi vagy családtagjaink is
élvezhessék a csoport kínálta előnyöket. Csatlakozni másképp
is lehet, csak kérni kell tagszervezetünknél az igénybejelentő
nyomtatványt és a NYOSZ munkatársak segítenek elindítani a
belépés folyamatát.
Minden kedves nyugdíjastársamnak jó szívvel ajánlom,
hogy belépjen a NYOSZ mobiltelefon csoportba! (X)
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Közösen farsangoltak a segesdi és az atádi idősek
A Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ keretében
működő nappali ellátású nyugdíjas csoportok találkoztak
egy kis farsangot köszöntő rendezvény keretében. A helyi
Kék Nefelejcs csoport tagjai hívták meg egy kis farsangolásra a nagyatádi Ezüst Kor nyugdíjas csoportot. Az
őszi nagyatádi vendéglátást viszonozták a meghívással.
A helyiek lakodalmas házasságkötést és lakodalmat bemutató paródiával lepték meg vendégeiket. Ám ők is készültek: népdalokkal, versekkel, jelmezes felvonulással köszöntötték vendéglátóikat. Jünglingné Bellai Aliz segesdi és
Plecskóné Szabó Csilla nagyatádi vezetők örültek, hogy
ilyen hangulatos és érzelmekre ható eseményt sikerült megszervezniük. A finom ebédet követően vidám dalokkal és
tánccal zárták a találkozót.
Györke József

Sok-sok program Hajdúszoboszlón
A hajdúszoboszlói "Derűs Alkony" nyugdíjas klub már
ez év elején megkezdte tevékenységét a Délibáb hotel dísztermében január 15-én megrendezett utószilveszteri bállal.
Nagyon szép számban jelentek meg a környék helyiségeiből meghívott klubtársak. A jelen levő 180 főt a következő
klubok tagjai tették ki: Tetétlenből, Földesről, Bárándról,
Kabáról, Derecskéről, Ebesről, valamint a helybeli klubokból .
Nagyon jó hangulatban telt el ez az este a klubok által
előadott produkciónak köszönhetően, melyen jól szórakoztak a jelenlevők. A finom vacsora után a Postás Józsi
által szolgáltatott talpalávaló nyomán akinek csak kedve
volt, ropta is a táncot, majd sora került a tombola húzás.
Január 22-én megemlékeztünk a magyar kultúra napja
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alkalmából Kölcsey Ferencről, a magyar himnusz megalkotójáról.
Február 3-án a hajdúszoboszlói művelődési ház által
rendezett "Nagyi legfinomabb fánkjai" versenyen vettek
részt a "Derűs Alkony" nyugdíjas klub tagjai is. Többek
között fellépett a klub nótaköre, valamint "Keszkenő"
tánccsoport. Akik fánkot hoztak, azok a zsűri értékelése
után ajándékba és oklevélbe részesültek. A rendezvény
végén Kerékgyártó János klubtagunk zenéjére táncra perdültünk. Mivel nagyon sok klubtól kaptunk meghívót a
rendezvényükre, farsangra, ráadásul ugyanarra a napra,
ezért a klubon belül el kellett dönteni február 5-én, kik, hol
jelenjenek meg klubtagjaink közül. Így aztán február 17-én
az ebesi klub meghívásának tettünk eleget, február 23-án a
tetétleni klub, majd 24-én a bárándi klub programján
vettünk részt. Mindenhol színvonalas műsorban volt
részünk, melyet ezúton is nagyon szépen köszönünk.
Közben február 14-én Balmazújvárosba tettünk egy
látogatást a helyi múzeumban, ahol megcsodálhattuk
Munkácsi Mihály képkiállítását. Felejthetetlen élmény volt
a 42 kép. Március 3-án a derecskei kavalkádé rendezvényen
vettünk részt, ahol több műsorszámmal is fellépetek a
"Derűs Alkony" klub tagjai. Március 5-én a klub keretén
belül megünnepeltük a "Nők napját", melyen a klub férfi
tagjai műsoros előadással köszöntötték a megjelenő hölgyeket.
Sajnos volt, ahol betegség miatt nem tudtunk jelen lenni. Reméljük, jön a tavasz és mind megfiatalodunk, mint a
természet.
Lejegyezte: Bogdán András klubtag

NYOSZ-hírek
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XII. Országos Nyugdíjas Sportnapok
Bellér László Emlékverseny VERSENYKIÍRÁS
A verseny rendezője: Ózdi Nyugdíjas Klub, Magyar
Nyugdíjasok Egyesületeinek Országos Szövetsége, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei és Miskolc Város Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szövetsége
A verseny helye: Ózd város sportlétesítményei, illetve
az Aggteleki Karszt Vidék egyik legszebb túraszakasza.
A verseny ideje: 2018. május 10-11-12.
A verseny résztvevői: Azok a nyugdíjas személyek,
akik határidőre beneveztek. A besorolás három korcsoportban történik 65 év alatt, 65-70 év között, valamint a
betöltött 70 éven felüliek.
Nevezés: Nevezni 2018. május 2-ig lehet.
Cím: Bellér Lászlóné, 3600 Ózd,Árpád vezér út 24.
e-mail: ozdinyugdíjasklub @gmail.com
ÓNyK telefon: 30 655-8894, telefon:+36 30 3266527
e-mail: begala.maria@freemail.hu
telefon: +36 70 365-9105 (48) 473-539
Nevezési díj: 1.500 Ft/fő, mely egy ebéd árát tartalmazza. 750,-Ft/fő ebéd nélkül
Díjazás: Minden sportág első három versenyzője érem
díjazásban részesül. Valamennyi résztvevő emléklapot kap.
Költségek: A XII. Országos Nyugdíjas Sportnapok
rendezvényein részt vevők saját maguk fizetik a szállás, az
étkezés és utazás költségeit. Előzetes bejelentés alapján
szállás igénybevételére kb 2.500,-Ft- 3.000,-Ft/ fő/éj áron
van lehetőség. 2018. május 11 -én (pénteken este) élőzenés
vacsorával egybekötött záróünnepségre kerül sor (1.800,Ft/fő)
A nevezési díj ellenértékeként a rendező szervek gondoskodnak a sportesemények zökkenőmentes lebonyolításáról, a verseny helyszínein az ásványvízről. Biztosítják a
sportesemény díjait érmek, oklevelek, emléklapok, valamint a közreműködők (május 11.) pénteki ebédjét, autóbuszt a május 12-i túrához (Bélapátfalva oda és vissza) és
minden egyéb, rendezéssel kapcsolatos kiadást fedeznek.
Egyebek: Az öltözőkben hagyott tárgyakért a szervezők felelősséget nem vállalnak. Vitás esetekben minden
sportágban az érvényben lévő játék és versenyszabályok az
irányadók. Ez vonatkozik a sportágankénti helyezések eldöntésére.
A versenyek lebonyolítása
Ünnepélyes megnyitó: Ózd Városi Sportcsarnok
2018. május 11 .(péntek) 8.30 óra
Asztalitenisz (női-férfi)
Helye: Árpád Vezér úti ÁMK
Ideje: 2018.május 11. péntek 9.00 óra
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Atlétika:(női-férfi)
Helye: Ózd Városi Stadion salakos labdarúgó pálya
Ideje: 2018. május 11.-én 9.00 óra (futó számok), és
10.30 óra (súlylökés), versenyszámok: 50 m női-, 100 m
női,100 m férfi, 200 m férfi síkfutás, súlylökés : női - férfi .
Lövészet: (férfi-női)
Helye: Ózd Kollégium alagsora
Ideje: 2018. május 10. 16. óra, 2018. május 11.10.30
órától folyamatos
Sakk: (férfi)
Helye: Civil Ház Díszterem.
Ideje: 2018. május 11-én 9.00 óra
Teke:
Helye: Ózdi Városi Tekecsarnok ( 4 pálya)
Ideje: 2018. május 11-én 10.30 órától 16.30-ig, és május
12-én (szombat) 9. órától a nevezések számától függően.
Egyéni női - férfi verseny.
A versenyen tornacipő és sportfelszerelés használata
kötelező
Tenisz: (férfi)
Helye: Ózdi Városi Teniszpálya
Ideje: 2018. május 11. 10.00 óra. Egyéni versenyek
Természetjárás:
2018. május 12- én Bélapátfalva, Bélköhegy
Indulás külön busszal 9 órakor a Strand előtti parkolóból. Ebéd igény szerint rendelhető, a Szomjas csuka
étteremben. Könnyű - kb 2 órás - túra.
Úszás: (női-férfi)
Helye: Városi Uszoda
Ideje: 2018. május 11. 12.00 óra,
Versenyszámok: 50 m női mell, 50 m férfi mell, 50 m női
gyors, 50 m férfi gyors és 50 m női-férfi hátúszás.
Az uszodában strandpapucs, a versenyzőknek fürdőruha és úszósapka kötelező.
Egyebek:
A sportversenyekre mindenki saját felelőssége terhére
nevezhet be.
A rendezvény időtartama alatt a Városi Sportcsarnokban Információs Központot működtetünk. Telefon: +36
30 326-6527 , +36 30 655-8894
A díjak átadása minden sportágban a helyszínen, az
eredmények ismertetése a május 11-i esti kulturális rendezvény keretében történik meg.
Mindenkinek eredményes versenyzést és kellemes
időtöltést kíván:
a Szervező Bizottság

NYOSZ-hírek, felhívások

Irodalmi pályázat 2018-ban
Tisztelt irodalomszerető nyugdíjas társak!
Újra hívjuk és várjuk az őszidő nemzedékének szívesen
írogató tagjait. Buzdítjuk Önöket, küldjék el igényesen
megformált, szép gondolataikat 2018-ban is! Szívesen olvasnánk pozitív, élményt nyújtó, szívet-lelket melengető
történeteket!
Idei pályázatunk témájául idén kettőt választottunk:
Az otthon zöld füvén, Családi körben
A pályázatra beküldhető irodalmi igénnyel megformált,
legfeljebb 6 A/4 gépelt oldalnyi prózai írás és/vagy terjedelmi korlátok nélküli maximum 4 vers.
A pályázat jeligés. Kérjük, hogy az A/4-es borítékban
helyezzék el a pályamű két számítógéppel írt példányát (1);
valamint tegyék mellé egy kisméretű, zárt borítékban az
olvashatóan leírt nevüket, pontos postacímüket irányítószámmal, továbbá telefonos és e-mail elérhetőségüket(2)!
Az A/4-es boríték megcímzése: a feladó helyére írják fel
olvashatóan a jeligéjüket, majd írják alá: irodalmi pályázat.

A levél címzettje: Nyugdíjasok Országos Szövetsége
Budapest Szövetség utca 9. 1074
Beküldési határidő: 2018. november 05.
2018-ban - a korábbi évek gyakorlatától eltérően - nincs
regisztrációs díj.
A névvel, címmel küldött borítékokat a zsűri nem bontja fel, kizárja az értékelésből; továbbá kizárja a zsűri a szerző nevével, aláírásával küldött írásokat is.
Eredményhirdetésre terveink szerint decemberben kerül sor; a díjazottak alkotásaiból (a 2017. évi győztesekkel
közösen) tervezzük antológia kiadását.
Felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy a szakmai zsűri
döntése alapján díjazásra nem került alkotások nevet és címet tartalmazó kis borítékját nem nyitjuk fel; így a beküldött pályamunkák az értékelést követően (igény szerint)
jelige alapján átvehetők a NYOSZ irodaházában.
Kedves tollforgatóinknak termékeny alkotókedvet, és
jó egészséget kívánunk:
NYOSZ Elnökség

Gyógykúra csomag
(2018. április 01-30.)
A csomag tartalma:

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

Részvételi díj: 49.500 Ft/fő + IFA
Üdülést színesítő ajándék programok:
"Fűben , fában orvosság" - Ősi tudás kóstolóval; Séta az
egészségért - Bevezetés a helyes légzés és mozgás
technikába!; Mókás fejtörő, kvíz party - Játékos szellemi
próbatétel!
IFA: 400 Ft/fő/éj (18 év felett) Egyágyas felár: 2.000 Ft/éj
Premiumszoba felár: 3.000 Ft/szoba/éj

Hotel Solar ***Nagyatád, Széchenyi tér 28.
Tel: 82/504-135; 30/697-2668 infosolar@t-online.hu
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Válogatás a 2017. évi irodalmi pályázat
díjnyertes verseiből
A Nőnap havában az irodalmi pályázat "Szerelmünk megsárgult lapjai" témában íródott pályaművek közül
Hegedűs Ferenc (Mórahalom) verseiből válogattunk.

Tél előtti dal

Milyen volt
Milyen volt? - Sajnos már csak én tudom
A barátnői már mind elfeledték
Saját magukkal együtt eltemették
Emlékeikkel együtt Útjukon.

Ha őszi estén Válladra tapad
Egy rozsdaszínű, fáradt falevél
Ne söpörd le, mert ő tudja azt
Hogy Nálad is már közelít a Tél!

Milyen volt? - Haja majdnem fekete
Fürtökben fedte vállát, mint egy fátyol
Arcát két kis pötty - évek távlatából
Vidáman csillog borostyán szeme.

Nem a természet, de a Te Teled
Mert kifelé még játékod maradt
Pedig most már az Ősz játszik Veled
S lassan hullatja el dús lombodat.

Milyen volt? - Látom, mert itt van velem
Szobám faláról néznek rám a képek
A lány csinos, a férfiak nem szépek
Az ifjú sem, de élt a Szerelem.

De a Teled nem lesz fagyos, és rideg
Sok szép emléked sorjázik elő
Melegen tartják mind a szívedet
A Múltból így lesz Jelen, és Jövő.

Milyen volt? - Kedves, mosolygós, vidám
A kacagása úgy szólt, mint egy csengő
Alt hangja volt, bársonyos, mélyen zengő
Ha daloltunk a vén Stefánián.

A Körforgásban Minden benne van
A Nagy Egésznek Te is része vagy
És mikor elenyészik egy atom
Másik születik, majdnem ugyanaz,

Milyen volt? - Mint én? - Így kérdezted azt
Mikor felettem felhős lett az égbolt
Mikor eldobtam mindent azzal? Rég volt
S borba fojtottam sok-sok álmomat.

A működése, a feladata
Sokszor hasonló még alakja is
Minden korban élt, és él Ő, Maga
Örök Tudása mit sem változik.

Milyen volt? - Ezt már régen tudhatod
Időd nem volt, hogy még többet meséljek
De rávettél, hogy magamtól ne féljek
És elmondjak még egy-két dallamot.

Lelkünk átível minden korszakot
Rüggyel Tavaszt, Nyarat, Őszt, és Telet
Idő sodrában, ami él, forog,
És mindig érkezik a Kikelet.

Milyen volt? - Mint te. - Érzékeny, szerény
Az Út világos. - Ne térjünk le róla
Mert álmaink csak így válnak valóra
Segítsük egymást! - Mindig lesz remény!

Párhuzamok
Mindig közel vagy hozzám és mindörökre távol
Hol egy csalóka árnyék a hamvas éjszakából
Hol egy tündérmosollyal hajad szelíden lebben
És hangod bársonyánál madár sem szólhat szebben
Hol csillogó szemedben feltűnnek szürke árnyak
Hol néha azt reméled, felizzanak a vágyak
Hol Önmagadba bújsz el, feledve mind a rosszat
Hol nézel félelemmel és látod a gonoszat
Hol eltűnődsz a Léten és azt is tudni véled
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Hogy búval és örömmel Tiéd a Teljes Élet
Hol víg Tavasz, meleg Nyár, esős Ősz, tompa Tél van
Felkelsz és földre roskadsz, vidáman, majd aléltan
Atomjaid rezegnek és szállsz az Égi Fényben
És feloldódva Egy vagy az Örök Mindenségben
Hol egy Parányi is Nagy és mind Anyag a Semmi
És jönni kell időre s időre el kell menni
S mert újra kell születned viszonylagos halálból
Ezért mindig közel vagy és mindörökre távol.

Irodalom

Tanulni kell az udvariasságot
Egy talpig rendezett ifjú éppen
haza igyekszik. Szorgalmas lábai sűrűn látogatják az utca kövét. Nem akar
eltartott lenni, dolgozni akar. Dolgozik. Ahogy igyekszik, arcába özönlik a
jó szagú fény. Aránylag otthonosan
mozog. Nem gondolná az ember,
hogy szemei egy ideje elnémultak, ő
nemlátó! De jó kedve töretlen. Látszik, hogy új élményt visz haza. Arcán
kamaszkori tavasz rózsaszín rügyei
tűnnek elő. A járda széléig megy. Sokáig vár, a bottal és fülével mintát vesz
a légből. Majd kisé elbizonytalanodik,
aztán lelép… Rosszkor!
Talán a járművek "versenyének"
zaja okozza, mert verseny van a javából. Mindegy, hogy hová, a lényeg,
hogy elsőként érjünk oda, valahova.
Az autókban sok-sok arc, látják, hogy
át szeretne menni a túloldalra. Talán le
kéne lassítani? Meg kellene állni? Szívtelenek? Hidegek? Nem tudom…
Aztán hirtelen fékcsikorgás, szitkok robbannak s fröccsennek szét a
levegőben. Az autó ajtaja kinyílik. A
vezető nő kocsonyás teste több részletben préselődik ki. Hallani, hogy

talajt éreznek lábai. Mozdulatában
mérték vagy ízlés nem nyilatkozik
meg. Testének felső harmada erősen
boltozatos. Puffadt, oszlopos lábain
szőr ereje sarjad. Összefolyó szóáradat hagyja el széles, inas száját. Majd túl a bemutatkozáson - visszamászik a
kocsiba. Éppen akkor ér oda egy szelíd, galambarcú nénike. Lábai néha
megtagadják a szolgálatot. Inkább
csoszog. Elég kicsire hajlott a teste.
Csontjai eléggé elvástak. Jó szót szól a
megriadt ifjúhoz, s kéri, hogy karját

tegye a vállára. Biztonságban átkelnek.
A néni saját magát is nehezen koordinálja, mégis segít, hiszen megtanulta, hogy együtt, egymást segítve könynyebben lehet célba érni.
Talán, ha tisztelnénk egymást, tisztelnénk a másságot. Talán akkor segítenénk a bajba jutotton.
"A biztonságos átkeléshez legtöbbször két ember kell." Add a kezed!
Fehér Levente

MEGHÍVÓ A 18. RADNÓTI-DÍJ ÁTADÓ ÜNNEPSÉGRE
Ismét hívunk, várunk!
Gyere el, ha elítéled a rasszizmus minden formáját, ha nem
nézed tétlenül embertársaink bármilyen kirekesztését!
Gyere el, s együtt mondjuk: nem hagyjuk tovább, hogy szeretett
hazánkat ellepje a hazugság, a mindent átható korrupció, és
a szélsőjobb mentalitás!
Küzdjünk együtt, hogy legyen újra érték a szolidaritás!
A Radnóti Miklós Antirasszista díj 18. átadására ez évben is
a nemzetközi antirasszista napon, március 21-én, szerdán
15 órától a Radnóti Miklós Művelődési Központban kerül sor
(Budapest, XIII., Kárpát u. 23.).
Vilmos a MEASZ elnöke adja át.
A díjakat Hanti Vilmos,
Müsorvezető: Dési János, a laudációkat felolvassa:
Galló Istvánné
Közreműködnek, többek között: Falusi Mariann - Lang
Györgyi, Hegedüs D. Géza, Galkó Balázs, Gerendás Péter,
Jordán Tamás, Sas József, Székhelyi József.
Az előtérben Szacsvay Marianne és Lovas Tamás zenével
köszönti az érkező közönséget.

A program keretében adjuk át a Humanizmus Nagykövete
díjakat is.
800 Ft-os támogatói jeg yek rendelhetők a
MEASZ@upcmail.hu címen, vagy személyesen
megvásárolhatók a Láng Téka könyvesboltban
(Bp. XIII. Pozsonyi u. 5.)
Az eseményt 7. alkalommal támogatja
a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat.
Ez úton is tájékoztatjuk önöket, hogy a MEASZ kiadásában
megjelent "Az ellenállás pillanatai" című, szép kiállású könyv,
amelyben Gyuricza Péter író több mint hatvan személyiséggel készített
interjút. Azokkal - főleg Radnóti-díjasokkal -, akik az elmúlt
évtizedekben együttműködtek a MEASZ-szal. A könyv igazi
kortörténet! 5000 forintért megrendelhető a könyv a MEASZ e-mailcímén: measzmail@gmail.com, vagy telefonon:

06/20/597-1640
Gyere el, számítunk a te részvételedre is!
A MEASZ elnöksége
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Múltidéző

Nehezen tanulunk! Könnyen felejtünk!
Aligha vitatható, hogy az 2018. április 8-i, parlamenti
választások csatáiban, vitáiban dübörög az ország. A tét arról szól, hogy a FIDESZ folytathatja-e az országlását, vagy
az utóbbi 8 esztendő után, változtatást, új arcokat, új rendet
akar a nép.
Mint mondják, "A történelem az élet tanító mestere".
Először latinul figyeltem fel e bölcsességre, amelynek igazsága persze ettől még nem lett súlyosabb. Sőt, az idő múlásával, mintha egyfajta tagadása - az, hogy sosem tanulunk a
múltunkból - erősödne fel. A választás közeledtével ezek a
gondolatok vesznek körül, s erősödik bennem a felfogás,
hogy bizony a választás kockázata - innen nézve - tehát az
idősek számára érezhetően nagyobb! Jogos dilemma, hogy
a fogyó holnapjain széthulló "nyáj" ugyan mire építheti a
holnapot? Tán az óhajtott a társadalmi méltányosságra?
Vagy a remélt, sajnálattal vegyes jóindulatra, amelyet naponta eltérít, megtéveszt a média, amely önző, követelődző
nyugdíjasokról ír, beszél és vádol. Valójában a rendszerváltás utáni évekre tekintve sohasem voltunk ennyire az út
szélén hagyva, mint manapság, hiszen a tízezer forintos Erzsébet Utalvánnyal a hatalom elcsitít, elnémít csaknem
minden tartást, nyugdíjas gerincet.
16 éve, 2002 tavaszán, az esedékes parlamenti választásra készülő és kormányzó FIDESZ-nek ismételt és fölényes győzelmet jósoltak a "kutatások". A NYOSZ, mint a
nyugdíjas érdekvédelem egyik fontos bázisa, a parlamenti
pártokhoz fordult, és az idősügyet érintő választási törekvéseit igyekezett megismerni. A jobboldalról egy -az egész
országot beterítő, a FIDESZ politikai céljait szolgáló, minket elutasító, gyűlölködő - röplap volt a válasz. A baloldal
válaszát Medgyessy Péter miniszterelnök-jelölt sajtó nyilatkozatában körvonalazta, majd a részleteket a NYOSZ Országos Tanácsülésén is ismertette. A dolog komolyságát,
fontosságát érezve javasoltuk mindezek megállapodásba
foglalását.
Az együttműködést részletező megállapodás az általunk szorgalmazott kérdéseket felvállalta és annak tartalmát végül is a Medgyessy Kormány - az Idősügyi Törvény
kivételével - meg is valósította. Így lett valóság a 30 %-os
özvegyi nyugdíj, a dolgozói bér növekedéséhez igazodó
éves nyugdíjemelés, valamint az idős szervezetek széleskörű részvételével ülésező Idősügyi Tanács, amely a kormányszintű nyugdíjas érdekegyeztetés legrangosabb fóruma lett. A 2002. február 6-án aláírt fenti dokumentum
nemcsak mozgalmunk akkori erejét és országos megbecsülését tükrözte, hanem a következő évek érdekvédelmi sikereit megalapozó forrássá is vált.
Az iménti múltidézés széles sodrásához ugyan méltatlan az, amiről most említést teszek, de az aktuális történésekről ez is üzenet, ráadásul goromba, brutális üzenet.
Én akkor már több éve a nyugdíjas mozgalom megyei-
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országos aktivistájaként - győri lakosként is - a történések
egyik kulcsszereplője voltam. A február 6-i megállapodás
előkészítőjeként pedig különösen. Erre is tekintettel a tennivalók már február 5-én - egy kora reggeli vonattal utazva a fővárosba hívtak volna. A csendes utcánk hajnali nyugalmát viszont rendőr autók ricsaja zavarta fel! Rendőrség!
Házkutatás! A zaklatás hátterében egy "valahol és valaki
által ellopott gépkocsi volt", amelynek színe - rendszáma típusa egyaránt különbözött az én kocsimétól. S hogy a keresett kocsit szekrényben, pincében, garázsban nem találták, a kellemetlenkedés félórája után a látogatók tovább is
álltak. Én, aki köztiszteletben megöregedtem, akit soha
nem érintett meg a bűnüldözés szele, most sem tudok szabadulni a gondolattól, hogy az akkori kormányzók fenyegető, megfélemlítő, elrettentő szándékú politikai akciója
kívánt megszégyenítő gyanúba keverni.
Az akkori, áprilisi kétfordulós választás során a szocialisták nyertek, a 376 fős parlamentben szerény fölénnyel, 10
mandátummal előzték meg a FIDESZ-t. A közösségi krónika ezt úgy tartja számon, hogy a nyugdíjasok hozták öszsze ezt az eredményt!
Azóta már mögöttünk vannak a 2006-os, a 2010-es és a
2014-es választások. Határozottan állítom, hogy a korosztályunk ügye ez utóbbi években, érdemben nem haladt
előbbre, sőt, ezek az Erzsébet Utalványok morális szempontból mintha a rossz hírünket keltenék.
Gyanus és zavar a hír, hogy a Miniszterelnök "soron
kívül" összehívta az Idősek Tanácsát! Miért nem kap nagyobb nyilvánosságot az esemény és az ottani történés?
Kik vesznek ezen részt és a korosztály szervezetei - a baloldali kormányzás korábbi gyakorlatát megtagadva - miért
maradnak ki az érdekegyeztetésből? Nyugtalanít a kérdés,
hogy a közelgő választásra tekintettel a mai hatalom - a
Tanács összehívásával - vajon mit üzen az időseknek? Kár,
hogy titok lengi körül azt, ami milliók ügye-sorsa lenne!
Jankovits György, a NYOSZ korábbi elnöke

Mozdulj!
A Magyar Rákellenes Liga 2018-ra meghirdeti a Mozgás Évét annak érdekében, hogy minél több embert mozgásra bírjon.

Mozgással a rák ellen!
A rák népbetegség, korunk egyik legnyomasztóbb népegészségügyi problémája.
Súlyosan romlott a felnőtt magyar lakosság egészségi
állapota, derül ki a KSH Nők és férfiak Magyarországon
2015 című kiadványából. Az összesítésből kiderül többek
között, hogy 2005-2015 között, tízezer lakosra számítva
mind a daganatos nők, mind a daganatos férfiak száma kilencven százalékkal nőtt.
Magyarországon a szív- és érrendszeri betegségek után
a daganatos megbetegedések számítanak fő haláloknak, jelenleg minden 4. magyar ember rákban hal meg. A WHO
szerinti halálokok 25 %-át a rák okozza, ezt követi a cukorbetegség és a tüdőbetegségek. Az Eurostat adatai szerint az
Uniós tagállamok között tüdőrákban és vastagbél rákban
Magyarországon halnak meg a legtöbben. Magyarországon a prosztatarák a férfiak körében a harmadik leggyakoribb daganatos halálok. Az OECD országok átlagai szerint
évente ezer emberből ketten halnak meg daganatos betegségben, Magyarországon hárman.
A túlsúly a kutatások szerint 13 ráktípus kockázatát növeli meg, köztük a nyelőcső, a pajzsmirigy, a mell, az epehólyag, a gyomor, a máj, a hasnyálmirigy, a vese, a petefészkek,
a méh, a vastagbél, a prosztata és a végbél daganatos megbetegedését. A rákban elhunyt nők 16%-ának, a férfiak
14%-ának a halálában az elhízás is szerepet játszott. Az
elhízottak aránya hazánkban az elmúlt 20 évben megduplázódott. A felnőtt lakosság 2/3 része túlsúlyos vagy elhízott.
A 35 és 64 év közötti korosztályban a daganatos megbetegedés a vezető halálozási ok. A 65 évnél fiatalabbak körében az előfordulási aránya Magyarországon 38 százalék,
míg 65 év felett 22 százalékos. Vagyis a rák egyre inkább
sújtja az aktív korosztályt.
"A megelőzés a leghatásosabb és leginkább költséghatékony módszer a rák kialakulásának és terjedésének kontrollálására."
Mindeközben az összes rákbetegség egyharmada megelőzhető, ha felismerjük a betegséget előidéző rizikófak-

torokat: alkohol, dohányzás, testsúlynövekedés, mozgáshiány, táplálkozás és a stressz. A halálos kimenetelű daganatos megbetegedéseknek pedig a 40%-a megelőzhető lenne.
A mozgás - a Nemzetközi Rákkutató Ügynökség dokumentuma szerint - minimum 30 százalékos arányban játszik
szerepet a daganatok kialakulásának megelőzésében.
A prevenciós jelentőségén túl egyre több bizonyíték
mutatja, hogy a fizikai aktivitásnak nagy szerepe van az
érintett betegek gyógyulásában is, és nemcsak a kezelés
esetleges mellékhatásainak enyhítésében, de a betegség
rosszabbodási vagy kiújulási valószínűségének csökkentésében is! Orvosi kutatásokból tudjuk, hogy pl. a mellrák
kiújulásának és az érintett elhalálozásának esélyét 40 százalékkal csökkenti az előírt mennyiségű mozgás elvégzése!
Szintén kulcsfontosságú az időben történő felismerés, a
szűrővizsgálatokon történő részvétel.
Számos megelőzési lehetőség van, így ha mindenki a
legjobb tudása szerint áll helyt, akkor eredményesen akadályozhatjuk meg a daganatos betegségek kialakulását: az
állam jó minőségű szűrési és kezelési lehetőségeket kínál, a
civil szervezetek megfelelően támogatják az érintetteket és
aktívan részt vesznek az egészségnevelésben, az egyének
pedig eljárnak az indokolt szűrésekre, és igyekeznek egészségesen élni. Fontos, hogy minden érintettnek megvan a
saját szerepe, amit a többi fél nem tud helyette elvégezni.
"A megkérdezettek több mint négyötöde nyilatkozott
úgy, hogy a genetikai és a biológiai adottságokon túl az
egészség megőrzésének kulcsa, ha magunk is teszünk érte.
A következő feladat azt elérni, hogy a felismerést tettek kövessék, s mind többen változtassanak szokásaikon, s váltsanak a korábbinál egészségtudatosabb életmódra" - tette
hozzá a Culevit Kft. cégvezetője.
Amíg meg nem találják a rák gyógymódját, a megelőzés
az egyik legjobb fegyverünk ellene. Elsődleges megelőzés
az egészséges életmód. Másodlagos megelőzésnek tekintjük a szűrővizsgálatokat. Fontos hangsúlyozni, hogy a
rosszindulatú daganatok eleinte tünetmentesek.
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Fogyasztóvédelem

Új, energiatakarékos mosógép vásárlása
esetén mi történik a régivel?
Az elhasználódott háztartási gépek - mint például a
hűtő vagy a mosógép - veszélyes, illetve veszélyes összetevőket tartalmazó hulladéknak minősülnek. Ezeknek az
anyagoknak az alkotórészei (adott esetben higany, arzén,
ólom, kadmium) veszélyt jelenthetnek környezetünkre,
egészségünkre, ezért kellő odafigyelés mellett szabad csak
megszabadulni tőlük. Mindannyiunk közös érdeke, hogy az
elavult, régi vagy elromlott háztartási gépek lehetőség szerint újrahasznosuljanak, de legalábbis olyan helyen semmisítsék meg azokat, ahol szakértelemmel és fokozott elővigyázatossággal járnak el.
Sokan tapasztalták már olvasóink közül, hogy az elromlott vagy elhasználódott, elektromos árammal működő
műszaki cikkeket az ilyen termékeket forgalmazó áruházakban az e célra rendszeresített konténerekben el lehet
helyezni.
Kevesen tudják azonban, hogy amikor az ember úgy
dönt, hogy a régi készülék helyett egy újat vásárol, az új
készüléket értékesítő kereskedő köteles ingyen visszavenni
a vásárló régi készülékét, függetlenül attól, hogy azt a kereskedőnél vásárolta vagy sem. Nyilván ez egy hajszárítónál
vagy kenyérpirítónál nem okoz semmi gondot, hiszen
amikor a fogyasztó vesz egy új hajszárítót, akkor beviszi az

üzletbe a régit egy táskában és egyszerűen odaadja az
eladónak vagy bedobja az eladó által megjelölt konténerbe.
De egészen más a helyzet egy mosógépnél vagy egy televíziónál, amit az ember nem tud csak úgy a hóna alá kapni.
Nos, nem is kell, hiszen amennyiben a fogyasztó házhozszállítással rendeli meg az új terméket, kérheti, és kérje is,
hogy a házhoz szállító autó vigye el a régi készüléket, plusz
díjazás felszámítása nélkül.
A kereskedő köteles tehát a régi háztartási gépet díjmentesen elszállítani. Figyeljünk azonban arra, hogy a legtöbb kereskedő kéri - és logisztikai szempontból jogosan hogy amennyiben régi gépet szeretnénk elszállíttatni, azt a
házhozszállítás megrendelése során mindenképpen jelezzük felé. Ennek egyszerű oka van: a régi gépnek fel kell
férnie a teherautóra, ha a vásárló elmulasztja a kereskedőt
értesíteni ezen szándékáról, könnyen lehet, hogy a régi mosógép már nem fér fel a teherautóra, az pedig nem várható
el a kereskedőtől, hogy emiatt egy újabb kocsit küldjön.
A felek közötti együttműködési kötelezettség alapján
tehát a fogyasztót előzetes értesítési kötelezettség terhelheti, különösen amennyiben erre a kereskedő felhívja a vásárlói figyelmét a weboldalán, vagy egyéb felületein.
A régi háztartási gép visszaküldési lehetőségét azért is
érdemes - még a készülék megvásárlása előtt - fejben tartani, mert az elektronikai és elektromos cikkeket forgalmazó
áruházak gyakran hirdetnek olyan akciókat, hogy a használt
készüléket bizonyos összeghatárig beszámítják az új készülék árába. Így még anyagilag is jobban járhatnak a vásárlók, mintha leadnák egy kijelölt lerakóban a feleslegessé
vált készüléket.
De mi a helyzet akkor, ha nem házhozszállítással történik a vásárlás?
A kereskedőt ebben az esetben is kötelezi a jogszabály a
régi, használt termék visszavételére, ennek a kereskedőhöz
jutását azonban a fogyasztónak kell megoldania, és a kereskedőhöz való szállítás költségei is a fogyasztót terhelik.

Varga Lászlóné (Budapest): Tavasz
Szervusz tavasz, te örök ifjú,
Minden idők legfiatalabbja,
Ki eljössz minden kontinensre,
Mindig újra és megújulva.

Hozod az ünnepet, s a jelét,
Hozod május elsejét.
Hozod a méhet a virágra,
Hozod az édes mézet a kaptárba.

Éledni kezd minden élőlény,
Melyben kis parányi élet akad,
Ébreszted a halakat, madarakat,
Munkára serkented a hangyabolyokat.

Hozod a napfényt a szellőt,
A lágyat, hozod a vágyat,
Bontod a zászlót, a virágot,
S a lányok ajkán bontod a szót.

Hozod a csókot, a szerelmet,
Mely télen mindig összedermed.
Te újratáplálod a tüzet,
Ahogy fán kibontod a rügyet.

A pacsirtát énekre tanítod,
A hajnalt pirkadni hívod,
A felhőt esésre bírod,
Szivárványt az égről a földre hívod.
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Fogyasztóvédelem

Ruházati termékek cseréje
Sokan nincsenek tisztában azzal, hogy milyen jogokat
érvényesíthetnek akkor, ha nem műszaki cikket vásárolnak,
hanem ruhadarabot, vagy épp lábbelit. A jogszabály szerint
ekkor ugyanis nincs kötelező jótállás, de ez nem jelenti azt,
hogy például egy hibás pulóver miatt ne lehetne reklamálni
a kereskedőnél.
Az első és legfontosabb, hogy a fogyasztók legyenek
tisztában azzal, hogy a vásárlástól számított két éven belül
érvényesíthető szavatossági igény. Ennek alapján - a kereskedőnél bejelentett panasz során, melyről jegyzőkönyvet is
kötelesek felvenni - elsősorban az árucikk javítását vagy
cseréjét lehet kérni. A javítás és a csere közül a fogyasztó
választhat. Másodsorban pedig árleszállításra vagy vételárvisszatérítésre vonatkozó igénnyel lehet élni.
A gyakorlatban a határidők játszanak még igen fontos
szerepet, hiszen a vásárlástól számított hat hónapon belül
bejelentett hiba esetén a vállalkozást terheli annak bizonyítása, hogy nem teljesített hibásan. Azaz, ha egy cipőt visszaviszünk a vásárlást követő hat hónapon belül, mert annak
talpa elkezdett leválni, akkor bizony az eladó üzletnek kötelessége szakvéleményt beszerezni, hogy a hiba eredete
egyértelműen megállapításra kerüljön.

Gyakran érdeklődnek a fogyasztók arról, hogy mit csináljanak akkor, ha fürdőruha, alsóruházat, vagy fehérnemű
miatt szeretnének panasszal élni a kereskedőnél. Gyakran
találkozni ugyanis ezen termékek ismertetőiben/tájékoztatóiban olyan kijelentésekkel, hogy a azokat higiéniai okokból nem cserélik ki. Természetesen például a hibátlan alsóneműt nem is köteles egy üzlet sem visszavenni ezen okból,
azonban más a helyzet, ha például az újonnan vásárolt melltartónak pattan el a pántja. Ilyenkor a már említett szavatossági jogokkal élhet a fogyasztó, azaz nyugodtan vissza
lehet vinni azt az üzletbe és cserét kérni.
Jó tudni, hogy "készletkisöprés", évszakváltás stb. akciók miatt leárazott termékek esetén sem lehet megtagadniuk
a vállalkozásoknak azt, hogy a vásárlók hibás termékek esetén panaszt tegyenek. Ha azonban a fogyasztót még a vásárlás előtt figyelmeztették például a ruhadarab hibájára,
akkor más a helyzet, hiszen ekkor már később reklamáció
nem tehető ugyanezen hiba miatt.
Szintén sokan felejtik el, hogyha nincs meg a vásárláskor kapott blokk vagy nyugta, akkor a vállalkozó az árut
nem köteles visszavenni.
További információ: Dr. Mátyás Petra, szakértő 06-20-233-0509
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Ünnepváró

A húsvéti tojásfestés
A húsvéti talán az egyik leggazdagabb és legsokrétűbb
szimbólumrendszerrel rendelkező ünnepünk. A húsvéti
szokások széles tárházában ma már szinte szétválaszthatatlanul kapcsolódnak össze a zsidó és a keresztény hagyományok, valamint a pogány mondavilág szimbólumai, ezek
közül talán a legismertebb a húsvéti tojás.
A tojás kultusza és szimbolikája
A tojás a tisztaság, a termékenység és mindenekelőtt az
élet szimbóluma, a kereszténységben pedig az újjászületést
jelzi. A tojással kapcsolatos szokások és hiedelmek több
ezer éve jelen vannak az emberiség hiedelemvilágában. A
kőkorban az asszonyok tojást tartottak szülés közben a kezükben, hogy gyermeküket megvédjék a gonosz szellemektől.
A tojásfestés története
A legenda szerint Ostara, a germán istennő birtokolt
egy különleges madarat, ami színes tojásokat tojt. Egy nap
az istennő a gyerekek szórakoztatására nyúllá változtatta a
madarat, azóta tojnak a nyulak színes tojásokat. Ostara ünnepén a germánok egymásnak tojást adtak és megették,
más források szerint elásták azokat.
Nem csak nyugati példákat találtak a régészek erről a
hagyományról: Magyarországon avarkori sírokban is leltek
már festett, mintákkal ellátott tojásokra. Az első írásos emlékek a témában Anonymus idejéből, a XIII. századból maradtak ránk.
A húsvéti tojás
Először 1615-ben, Strassburgban említik a húsvéti tojásokat. Ezek eredetileg egyszínűek voltak. Nyugat-Európában a leginkább elterjedt szín a piros, Kelet-Európában
pedig az arany volt és csak a 17. században kezdték többszínűvé festeni, illetve különféle mintákkal ellátni a tojásokat.
A tojást tojó húsvéti nyúl képe az 1700-as években az
Egyesült Államokban is megjelenik. A pennsylvaniai hol-
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land telepesek az "Osterhase" vagy "Oschter Haws" (azaz a
Húsvéti Nyúl) eljöveteléről meséltek gyerekeiknek. Az ünnepi szokás szerint a jó gyerekek színesre festett tojásokat
kaphattak a húsvéti nyúltól gondosan kikészített sapkáikba.
Festett tojás
A tojást természetes anyagok felhasználásával festették,
a legelterjedtebb fogás a vöröshagyma héjának forralásából
elért vízben való áztatás volt. Száradás után olajjal és szalonnabőrrel fényesítették a műremeket.
Hímzett tojás
Egy íróka nevű fémcső segítségével viaszból mintákat
rajzoltak a tojás felületére, majd festékbe mártották. A festék nem fogta meg a viasszal fedett felületet, így miután azt
lekaparták, világosak maradtak. A hagyományos mintáknál
a tojást 2, vagy 4 felé osztották és ezekbe rajzolták az adott
mintát.
Batikolt tojás
A tojás felületéhez különböző mintákat rögzítettek
(újabban rossz harisnyák segítségével) és ezután áztatták be
a festékbe. Száradás után a mintákat eltávolították, a helyükön így világos felület maradt.
Csipkés Tojás
Különleges szokásnak számít a csipkékkel való tojásdíszítés. Ez legjobban festetlen tojásokon mutat.
Patkolt tojás
A szájhagyomány szerint a tojáspatkolást a magyar kovácsok találták ki. Csak az számított igazi mesternek, aki
egy tojást is meg tudott patkolni. Bár a patkolókovácsok és
a baromfik száma is lecsökkent az utóbbi években faluhelyen, a tojáspatkolás szerencsére még mindig köztünk él:
vásárokban és falunapokon találkozhatunk azokkal a türelmes mesteremberekkel, akik ólomlemezekkel díszítik, karcolják és festik a tojásokat.
Forrás: Édességgyártók Szövetsége
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"Csodálatos" vatikáni látogatás
Daru Péterné Eszter népi iparművész, tojásfestő vagyok. Pályáztam a Betlehemi jelenet c. művemmel a 2017.
november 23. és 2018. január 8. között Rómában 42. alkalommal megrendezett 100 jászol kiállításra. Nagy örömömre szolgált, hogy az olasz zsűri 4. alkalommal is kiválasztotta az alkotásom a római nemzetközi kiállításon való
bemutatásra. Felajánlottam, hogy a Betlehemi szép csillag
című alkotásom (8 részes tojás sorozatomat) Ferenc Pápának ajándékoznám.
Nagy volt az örömöm, amikor megérkezett a Vatikáni
Nagykövetség válaszlevele, melyben hozzájárultak és felajánlották közben járásukat, hogy személyesen adhassam át
az ajándékom. Településünk helyi plébániájának lelkes híveiből az örömhír hallatán egy kisebb delegáció szerveződött, hogy elkísérjenek.
2018. január 9-én indultunk útnak. Rómában a Szent
István Házban szálltunk meg, ahol a zarándokházat üzemeltető nővérek nagyon barátságosan fogadtak minket.
Mindenkinek melegen ajánlom, ha Rómában jár, a zarándokház szolgáltatását. Következő nap, január 10-én volt a
várva várt pápai audencia. Itt adtam át a Szent Atyának az
ajándékomat. Meglepett, hogy én is kaptam ajándékot, egy
rózsafüzért kis tokban, melyen rajta van a pápai címer.
Délután fogadtak minket a Vatikáni Magyar Nagykövetségen, ahol köszönetem jeléül átadtam városunk nevezetességeit ábrázoló tojásaimat is. Rá következő nap sok
csodálatos templomot, köztük a Szent Péter Bazilikát, a
Vatikáni Múzeumot, gyönyörű tereket és műemlékeket
tekintettünk meg. Utolsó nap búcsút intettünk Rómának,
de a haza felé út során is sok szép tájat láttunk.
Egy hét elteltével is sokszor újra álmodom ezt a 4 csodálatos napot!
Ezúton szeretnék köszönetet mondani A Magyar Kézművességért Alapítványnak (AMKA), a Vatikáni Magyar

Nagykövetségnek és településünk plébániájának és azoknak, akik megszervezték, elvittek és velem tartottak. Családomnak külön köszönöm, akik mindenben támogattak és
lehetővé tették számomra, hogy elmehessek erre az örök
élményt nyújtó, csodálatos római útra.
Daru Péterné Eszter

42. alkalommal rendezték meg
Rómában a 100 jászol kiállítást
A 2017-es, 42. Nemzetközi 100 jászol kiállításon, Rómában öt művészi
kivitelezésű betlehem kapott helyet,
amelyeket a Magyar Kézművességért Alapítvány nevezett be, a Szentszéki Nagykövetség közreműködésével.
Az egyik alkotó, Bedőné Éva személyesen vett részt a kiállítás november 23-i megnyitóján. Rajta kívül
Gelencsér Julianna, Nemes Ferenc,
Heiling Anna és Daruné Eszter alkotásai szerepeltek a 2018. január 8-ig
nyitva tartó kiállításon.
A rendezvény kiemelt résztvevője
Guatemala volt, ők adták a megnyitó
betlehemi műsorát és a sajátos nemzeti vendéglátást.

GENERÁCIÓNK 27

Embermese

A pikkelyes nyulak és más különleges
dísztárgyak története
A herendi porcelán az otthonunkban kortalan igényességet tükröz, érdekes módon a lakás és a porcelán stílusától
függetlenül.
Húsvét közeledtével kikerülhetnek a polcokra a porcelántojások és nyuszi figurák, akár szólóban, akár csoportosan. A tojások szétnyithatók és dobozként is funkcionálnak, mintájuk változatos, de különlegességében nem múlja
felül a pikkelyes nyuszi figurákat, amelyek sikere évtizedek
óta töretlen.
A pikkelyes nyulak karrierje az Egyesült Államokban
indult a hetvenes években. Történetéről Tamás Ákos, a
porcelánmanufaktúra tervezőművésze azt meséli: egy amerikai nagykereskedő akkoriban szokatlan kéréssel fordult
hozzájuk: egy új fókafigurára egy régi kakasfigura tollmintázatának festését kérte. Érthető, ha Herenden kicsit húzódozva teljesítették a furcsa kérést, ám amikor a szobrot
Amerikában meglátták, óriási lelkesedést váltott ki. - Tudtunkon kívül véletlenül telibe találtunk ezzel a dizájnnal,
hiszen az ott nagyon népszerű pop-art, kicsit polgárpukkasztó stílust képviselte. Hamarosan óriási mennyiségben,
méret- és színváltozatban kezdték vásárolni a Föld szinte
valamennyi állatfaját, így a nyulakat is VH pikkelyes mintával, amely egy távol-keleti eredetű festés, teljes nevén
Vieux Herend néven ismertté vált minta. A mára már ikonikus darabok népszerűsége töretlen, és az eladott figurák
többségét most ez teszi ki - a sokféle színes pikkely mellett
újabban arany és platina pikkelyekkel is.
Klasszikus porcelán, modern enteriőr
Tamás Ákos azt vallja: Herend a hagyomány jövője és a
jövő hagyománya. Modern stílusú dísztárgyai ma már nem
csak a lelkes és hálás külföldi gyűjtők körében népszerűek,
hanem itthon is lakberendezési tárgyakká váltak.
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Ákos szerint egy herendi az otthonunkban kortalan
igényességet tükröz, érdekes módon a lakás és a porcelán
stílusától egyformán függetlenül. Mindezt egy sajátos kísérlete is bizonyítja, melyben a többszörösen díjazott és
nemzetközi viszonylatban is elismert iparművész arra volt
kíváncsi, hogy saját fejlesztésű, modern porcelántárgyai
vajon hogy mutatnak a különbözően berendezett enteriőrökben. A kísérlet eredménye különös és izgalmas lett,
kiderült ugyanis, hogy nem csak a huszonegyedik századi
környezetbe illettek harmonikusan a tárgyai, hanem meglepő módon a klasszikus, koloniál stílusú bútorok között is
rendkívüli módon elkezdtek élni, izgalmas ellenpontot teremtve. Fordítva is eredményes lett a kísérlet, azaz a klaszszikus régi herendi darabok a tradicionális környezetben
nyilván jól érzik magukat, de jó ízléssel elhelyezve, csoportokban, fókuszba állítva, megvilágítva őket, még egy
ultramodern lakótérben is hihetetlenül jól mutatnak. A
prémium minőségű, kézműves luxusporcelán bámulatosan
élővé varázsolja a minimalista stílusú lakásokat is - szinte
történelmi léptékű dinamikát teremtve bennük a régi és új
kontrasztjával. Ákos azt mondja: ha valaki felújítja a lakását
és olyan szerencsés, hogy birtokol néhány szép herendi
műtárgyat, vagy örököl ilyeneket, feltétlenül meg kell találni
a méltó helyüket az új bútorok között is. - A herendi porcelán több generációra szóló kulturális befektetés, igazi
nemzeti ikon, és mint a magyar és egyetemes iparművészet
csúcsteljesítménye, méltán lett Hungarikum. Külföldön
rendkívüli tiszteletnek örvend, itthon is egyre magasabb a
megbecsültsége, a családi porcelánt eladni csak végszükségben szabad. Az amerikai magyar emigráció tagjaiban
jórészt a herendi porcelán tartotta a lelket, ez idézte fel
bennük a távoli óhazát, így különösen nagy becsben tartották.
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A herendi porcelán régi, de nem öregszik, mert folyamatosan megújul - fogalmaz a tervezőművész. Az ő szerepe ebben a folyamatban az, hogy a mai kor szemléletét
karakteresen megjelenítse, annál is inkább, mivel a porcelánt élő anyagnak tartja, egyfajta kezes báránynak az alkotás közben.
Modern alkotások, kortárs szemlélet
Az általa kifejlesztett, könnyed porcelánstílus különleges és egyedi technológiával, finom, pasztellszínű porcelán rétegekből készül. Hártyavékonyságú, áttetsző sziromtálai és dísztárgyai nagyon rövid idő alatt népszerűek
lettek főként Olaszországban, Görögországban és Svájcban, de eljutottak Londontól Izraelen és Hong-Kongon
keresztül Új-Zélandig is. - Ami számomra fontos, hogy
ezek a darabok abszolút kézműves technikával készülnek,
rafináltak és egyediek, gépi módon nem másolhatók. Modern alkotások, de mellettük a klasszikus herendi porcelánformák és főleg minták is képesek megújulni az úgynevezett re-design tervezési folyamat során, ahogy például
a Viktória minta is felfrissült.
Tradíció és innováció - e két szó a Herendi Porcelánmanufaktúra mottója.
A manufaktúrában a megrendelők igényei alapján is
készülnek dísztárgyak: legnagyobb piacuk az Egyesült Államok, a második Japán, a harmadik helyen Európa áll.
Érdekesség, hogy mindenhonnan konkrét figurára vagy
készletre vonatkozó megrendeléseket kapnak. A klasszikus
stílus mellett a friss, kortárs szemléletű, eredeti porcelán

műalkotásoknak is van egy határozott gyűjtői köre, a fiataloktól egészen az idősebb korosztályokig.
A gyűjtőket a "fehér arany" különleges kifinomultsága
és unikális értéke érinti meg leginkább, de még mindig divat
ajándékozási céllal megvásárolni a kézműves termékeket. A
korábbi években elsősorban hölgyeknek volt szokás porcelánt ajándékozni, de az idők folyamán ez is változott: a tervezők célja, hogy az igényes férfiakat is megcélozzák. Különleges ajándékok készülnek számukra, melyek jellemzője
a fekete, mély, sötét színvilág, platina, illetve egyéb nemesfémek kombinálásával. Ákos ennek jegyében egyedi, szóló
sakkfigurákat tervezett, de egy külföldi gyűjtő ennek nem
tudott ellenállni, és egy egész sakk készletet rendelt tőle. A
márka a lényeg, tehát ha olyan igényes egy darab, hogy
megkaphatja a herendi védjegyet, azzal tulajdonképpen
egymást erősítik. Az új műtárgy így akkreditálja Herend
múltját, jelenét és a jövője felé is irányt mutat. "A herendit
modern és klasszikus stílusúnak is tartom, hiszem, hogy ha
valami művészileg értékes a maga korában, az évezredek
múlva is érték lesz. Így maradhat Herend mindig aktuális és
kortalan."
Szauder Rita
Ákos a friss szemléletű, stílusteremtő organikus
porcelánjaival a fiatalabb generáció felé nyitja meg a
klasszikus herendi porcelánt. Limitált szériás darabjai a kortárs iparművészet lenyomatai, meghatározzák a manufaktúra 192 éves történetének jelenét
és jövőjét.
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Málta nyugdíjrendszere
Máltán 19,56% a 65 év felettiek lakosságon belüli aránya, és folyamatosan növekszik. A garantált minimál nyugdíj házasságban élő személy számára heti 137,57 euró (kb.
havi 550 euro, ami kb. 170.600 forint), míg egyedülálló
személy számára heti 118,30 euró (kb. havi 473 euro, ami
kb. 147.000 forint). A garantált minimál nyugdíj az átlag
jövedelem 60%-ának felel meg. A maximum összege heti
228,76 euró (kb. havi 915 euro, ami kb. 284.000 forint) a
házas és egyedülálló személyeknek egyaránt. Ez az összeg
minden évben a napi megélhetési költségek emelkedésére
tekintettel emelkedik.
Az öregségi nyugdíjkorhatár az 1952 előtt született
férfiakra vonatkozóan 61 év, a nőknél 60 év. A később
születetteknél fokozatosan nő a korhatár, az 1952 és 1955
között születettek 62 évesen, az 1956 és 1958 között született személyek 63 évesen, az 1959 és 1961 között születettek 64 évesen, az 1962. január 1-je után született személyek egységesen 65 évesen mehetnek nyugdíjba. A teljes
nyugdíjhoz átlagosan legalább évi 50 hét biztosítási idő
szükséges 1956-1965-től kezdődően, vagy az igénylő 19
éves korától kezdődően.
A máltai nyugdíjbiztosítási rendszer társadalombiztosítási alapokra épül. A nyugdíjbiztosítási rendszer pénzügyi
alapját elsősorban a járulékok biztosítják. Általánosságban
elmondható, hogy bizonyos kivételekkel minden 16 és 6065 év közötti személy fizet járulékot. A járulékfizetés záró
időpontja attól függ, hogy az egyén mikor dönt úgy, hogy
beadja a nyugdíjkérelmét. A munkavállaló és a munkáltató
is a bérköltség 10-10%-át fizeti be. Az önfoglalkoztató az
adózás előtti jövedelmének 15%-át fizeti járulékként. A járulékfizetésnek felső határa is van. Az állami költségvetés a
befizetett járulékok 50%-ának megfelelő további forrást
biztosít. A járulékok fedezik a betegségi, üzemi baleseti,
munkanélküli és családi ellátások költségét is. Nem fizetnek
járulékot a nem dolgozó férjezett asszonyok, a nappali tanulmányokat folytató tanulók, és az özvegyi, rokkant vagy
öregségi nyugdíjban részesülő személyek.
A máltai nyugdíjbiztosítási rendszer a biztosított személy figyelembe vehető jövedelmének (a nyugdíj előtti
utolsó 10 év legjobb 3 évét veszik figyelembe) 2/3-át biztosítja nyugdíj formájában. A 2/3-os hányad csökkenthető,
ha a heti járulékfizetések száma az aktív kor alatt nem érte el
a 150-et. Megengedett, hogy a nyugdíj mellett dolgozzon a
nyugdíjas, és a nyugdíjának az összegét sem csökkentik
emiatt, ha a munkából származó jövedelme nem ér el egy
meghatározott éves jövedelemhatárt. A nyugdíj adóköteles,
járulékot viszont nem vonnak belőle.
Az önkéntes nyugdíjbiztosítási rendszer még nem nagyon elterjedt Máltán.
Hol és hogyan élnek az idősek Máltán?
2018 év eleji adatok alapján a máltai megélhetési költségek kb. 60%-kal magasabbak, mint hazánkban, míg a la-
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Valletta, Málta fővárosa
kásbérleti díjak 92,66%-kal haladják meg a magyarországit.
Az élet minőségének indexe 2018. februárban 141,5 a 0200 terjedő skálán, míg a magyar index csak 131,85
ugyanezt az időszakot figyelembe véve. Máltán az idősek
27,7%-a él egyedül (hazánkban 38,8%). A 65-74 éves
korosztály 5,8%-a gazdaságilag aktív (hazánkban 4,2%).
Máltán a lakások zöme magántulajdonban van, a közepes jövedelműeknél szóba jöhet a közös tulajdonlás (magán és állami), a valóban rászorulóknál pedig az állami tulajdonú szociális bérlakás, ami a lakásállomány kb. 6%-át
teszi ki.
Az idősek számára rendelkezésre állnak továbbá a
nyugdíjas házak is, ahol az idősek hosszú távú ellátására
rendezkednek be, habár a kormány szociálpolitikája azt
ösztönzi, hogy az idősek - akár segítséggel is - minél tovább
saját otthonukban, saját környezetükben éljenek. Azok az
idősek, akik nem tudják/akarják kivárni, hogy bekerülhessenek egy állami nyugdíjas házba, azok lakástulajdonukért cserébe bekerülhetnek egy magántulajdonú nyugdíjas
házba, ahol az ingatlan eladásából befolyó összegre alapozva életfogytig ellátják, ápolják őket. Ez azonban néha az
örökösök rosszallását váltja ki.
Azt, hogy az idősek ne szigetelődjenek el a társadalomban és viszonylag nyugodtan élhessenek, többféleképpen segítik:
- Napközik (Day Centres), amelyekből 20 működik
Málta szerte, számos programot szerveznek, pl. táncoktatás, ismeretterjesztés, fizioterápia, stb., ahol a résztvevőknek egy csekély összeget kell befizetniük.
- Éjjeli menedék nyújtása olyan egyedül élőknek, akik
éjszaka nem érzik otthon biztonságban magukat.
- Saját otthonukban házi segítségnyújtás az időseknek,
pl. bevásárlás, főzés, fürdés, öltözés, takarítás, mosás, igény
esetén orvosi ellátás.
Mindezekért az igényelt szolgáltatások függvényében
kell fizetni.
A máltai kormány (Munkáspárt vezetésével) időseket
támogató intézkedései közé tartozik többek között a közmű számlák csökkentése, a nem a hozzájárulás alapján
fizetendő nyugdíjak emelése, olyan kormánykötvények kibocsátása, amelyeket csak idős lakosok vásárolhatnak, ingyenes tömegközlekedés, ingyenes kórházi kezelés, ingyenes gyógyszerellátás, a kor miatti hátrányos megkülönböztetés kizárása a foglalkoztatásnál. Mindez azért is figyelemre méltó, mivel a legutóbbi felmérés szerint Máltában érik el az idősek a leghosszabb egészségben eltöltött
életet az EU tagállamai között.
Összeállította: Berg Marianna

Április

g

Horoszkóp
Kos
III. 21. - IV. 20.

Az otthoni feladatok és családi programok töltik ki ideje nagy részét áprilisban. Anyagiak terén e hónaptól
kezdve nyugodt időszak vár önre, kisebb-nagyobb tartozásait is kiegyenlítheti. Arra viszont ügyeljen, hogy ne
vigye túlzásba a fizikai munkát!

_

Bika
IV. 21. - V. 20.

Mostanában gyakran úgy érzi, szeretne kis időre elvonulni, a család ne várja el öntől, hogy minden problémát
megold. Emiatt sokszor feszült, ami
csak további vitákra ad okot. Ez különösen akkor kerülendő, ha vérnyomás- vagy szívproblémája van.

`

Ikrek
V. 21. - VI. 21.

Ha a környezetében valaki kéri, mindig segít. Most alacsony az energiaszintje, emiatt érzékenyebb, mint
egyébként, így önnek van szüksége
családja, barátai fokozott figyelmére.
Pénzügyi gondjai nincsenek, de fontolja meg, mire költ.

a

Rák
VI. 22. - VII. 22.

Jellemző önre, hogy az első kérő szóra
mindig segít másokon, de a saját ügyeit szereti önállóan rendezni. Áprilisban
azonban többször szüksége lesz környezete együttműködésére. A pénztartalékának köszönhetően az anyagiak miatt nincs miért aggódnia.

b

Oroszlán
VII. 23. - VIII. 23.

Áprilisban gyakoriak lesznek az otthoni nézeteltérések, ez azonban megelőzhető, ha uralkodik az indulatain,
és nem akarja mindig irányítani a családtagjait. Ha így tesz, önmagán is segít, mert az utóbbi időben rendszeressé vált fejfájása is megszűnik.

c

Szűz
VIII. 24. - IX. 22.

Ezekben a hetekben sokszor érzi terhesnek a mindennapi, otthoni teendőket. Vigyázzon, a negatív gondolatok
ne fokozzák a stresszes állapotot! Komoly lelki és fizikai síkon is jelentkező
egészségi problémái lehetnek az alacsony energiaszint miatt.

d

Mérleg
IX. 23. - X. 22.

A közeljövőben megvalósíthatja terveit, de ehhez szükség lesz mások
együttműködésére. Pénzügyei kedvezően alakulnak, de tartózkodjon a
könnyelmű költekezéstől. Szívpanaszának oka elsősorban gondolkodásbeli problémáiban keresendő.

e

Skorpió
X. 23. - XI. 22.

Az elmúlt hetekben a negatív gondolatokat sikerült pozitívra változtatnia,
de a további nyugodt mindennapokhoz elengedhetetlen, hogy az időnként fellépő agresszióján uralkodni
tudjon. Anyagi biztonsága érdekében
áprilisban óvatosan költekezzen!

f

Nyilas
XI. 23. - XII. 21.

Április remek hónapnak ígérkezik, de
ne éljen vissza a teherbíró képességével. Napközben is pihenjen egy-két
órát. Ne engedje, hogy apró bosszúságok negatív irányba vigyék alapvető
pozitív gondolkodását. Anyagiak
terén kerülje a felesleges kiadásokat!

^

Bak
XII. 22. - I. 20.

Most jól teszi, ha költekezés terén az
arany középutat választja, így nem éri
kellemetlen meglepetés. Egészségi állapota nem lesz tökéletes, pihenjen
többet, mint az utóbbi hónapokban.
Szellemi frissessége megőrzéséhez is
növelnie kell energiaszintjét.

h

Vízöntő
I. 21. - II. 19.

Mind pénzügyi helyzete, mind egészsége terén nagyszerű időszak vár önre, de április második felében a túl sok
fizikai munka miatt kiújulhat derékproblémája, és néhány napra ágynak
dőlhet. Az energia szintje is jelentősen
csökken, ha nem pihen eleget.

i

Halak
II. 20. - III. 20.

Áprilisban továbbra is számíthat
pénzbeli gyarapodásra, akár váratlan
helyről is érkezhet nagyobb összeg.
Arra azonban ügyeljen, hogy ne kezdjen felesleges költekezésbe, így hoszszú időre megteremtheti önmaga és
családja anyagi biztonságát.
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Rejtvény

Rejtvényünk számozott soraiban Móra
Ferenc füveskönyvéből idézünk egy, a
hölgyek vágyairól szóló aforizmát.
A január havi megfejtés: Jobb egy
száraz morzsa és hozzá békesség, mint
az áldozattal és viszállyal teli ház.
Nyertes megfejtő, könyvjutalommal:
Borbély Vilma Debrecen.
Mostani beküldési határidő:
2018. május 1.
E-mail cím: nyosz@enternet.hu
NYOSZ: 1074 Bp., Szövetség u. 9.
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