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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 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 e-mailjeimet, 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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Mostanság egyre gyakrabban látok könnyező urakat, arcon gördülő könnyeket morzsoló férfiembereket. Ezek a képek ihlették e sorokat...
Ugye Önnek is ismerős a címbe foglalt gondolat? Székely Éva
kiváló sportolónk mondása - és persze egész életútja is - több generáció számára azt
üzente, hogy a küzdés és a kitartás meghozza eredményét, hogy van értelme hajtanunk egy célért, előbb-utóbb, ha nem adjuk fel, elérjük. Ez nagyon szép és nemes
gondolat. Azonban az idézett mondat szó szerinti értelmezésével már vitába
szállok. Szerintem sírni mindenkinek szabad, sőt! Kell! Sírni annyi, mint őszintének
lenni! Mutatjuk vele, hogy emberből vagyunk, nem gépi szerzetek...
Azt ajánlom tehát: Ne bújj el, ha sírsz! Lássuk az indokaimat!
A sírásnak nincs tudományos magyarázata. Azt tartják, hogy egy érzelem utasítását követve túltermelődnek könnyeink, pedig valójában azok csak a szem nedvesítésére szolgálnak. A könny csupán a testünk egy funkcionális műveletének terméke lenne? Messze nem, sokkal több annál!
Van úgy, hogy életünk történései nem illenek bele a mindennapi komfortunk
rendszerébe. Ilyenkor csordul ki a könny, olykor a zokogás. Hogy ez a gyengeség
jele lenne? Nem hiszem, sőt, éppen azoknak a szép és emberi megnyilatkozása, akik
túl rég óta voltak erősek.
Vannak, akik úgy gondolják, hogy a sírás, az olyan gyerekes. Mondtuk is annak
idején a síró kicsiknek: anyámasszony katonája... Mások szerint a sírás a hisztis
jellem sajátja, még akkor is, ha csak csendes könnyáradat a kísérőjelenség. A szkeptikusok azzal érvelnek a sírás ellen, hogy semmit nem old meg, senki nem törli le a
fájó könnyeket, ráadásul a környezetében pánikot kelthet a síró ember. Ezekkel a
sírás-tagadó gondolatokkal ellentétes véleménye van a legtöbb gondolkodónak:
vallják, hogy megtisztulunk, erősebbek leszünk tőle, felszabadulunk, újjászületünk
általa. Sőt egyenesen azt állítják, hogy szeretni is csak az tud igazán, aki hullatni is
tudja könnyeit.
Légy érző női lélek, vagy kemény férfi karakter - ne szégyelld a könnyeket! Ember vagy, akinek egyszer örömből jut, máskor fájdalomból, mindegy; a lélek bánata
vagy öröme ugyanúgy hozzánk tartozik, mint bármely más érzés, megnyilatkozás!
Ahogy a humorunkat, a kacagásunkat, a dühünket vagy a kedvességünket sem titkoljuk, miért kellene az érzékenységünk eme jelét szégyellni?
A férfi-könnyet különösen vegyes érzelmekkel fogadjuk. Pedig sokak szerint a
férfiak éppen azért halnak előbb, mert bánatuk tava ritkán csordul túl, mert nem
áztatja elég könny az arcukat.
Summa summárum bárhogy is keresem a tagadást, a sírás és a könny a számomra nagyok szerint is az élet ajándéka, az érett lékel jele, a "megfagyott élet olvadása"
(Müller Péter). Rowan Atkinson (ismertebb nevén Mr. Bean) is szeretett sírni; azt
tanácsolja, hogy esőben sírjunk, akkor nem látszik... Garcia Marquez is könny-párti
volt, azt vallotta, hogy a könny a lélek vére, amely ha kicsordul, elviszi a fájdalmat.
És végül a nagy nevettető, Chaplin is példát mutatott: "hiszek a nevetés és a sírás
erejében, mindkettő a gyűlölet és a terror ellenmérge". Ha a "nagyok" így gondolják, nincs okunk kételkedni, nem?
Némethné Jankovics Györgyi
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Kiadó: Szenior 2003 Kft, 1074 Budapest Szövetség u. 9. Felelős kiadó: a Kft ügyvezetője Felelős szerkesztő: a szerkesztő bizottság
elnöke Elnök: Némethné Jankovics Györgyi Előfizetésben terjeszti a Nyugdíjasok Országos Szövetsége és a Magyar Posta Megjelenik minden hónap első felében. Előfizetés igényelhető a nyosz@enternet.hu email címen, a 06/1/210-0326-os telefonszámon és a
postahivatalokban. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. A szerkesztés miatti rövidítés jogát fenntartjuk! Nyomdai előkészítés: Szenior 2003 Kft Nyomdai munkák: Lapcom Lapkiadó és Nyomdaipari Kft., 6729 Szeged, Szabadkai u. 20. ISSN 1589-9373
Cikkek küldhetők a NYOSZ címére: 1074 Budapest Szövetség u. 9., vagy email fiókjába: nyosz@enternet.hu.
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Címlapsztori

A kilencvenhez
közel is aktívan
Dr. Horváth Marcell élete során több történelmi korszakot, egymásnak ellentmondó politikai rendszert és sok
nehéz emberi küzdelmet hagyott már maga mögött. A történelem viharai befolyásolták az életét, de megmaradt benne az emberek iránti tisztelet, melyet a tanító édesapjától
örökségként kapott. Amikor a családi élete azt lehetővé tette, ezért is választotta a nyugdíjas közösséget, ahol az idős
embereknek tényleges segítséget tudott nyújtani a problémáik megoldásához.
A veterán nyugdíjas vezető így vall életéről
és az idősek körében végzett munkájáról:
Egy Vas megyei kis faluban, Csörötneken 1931. június
18-án születtem. Az édesapám tanító volt, édesanyám háztartásbeli. Négy fiú gyermekük volt, akiket nagy tisztességben és nehéz körülmények között neveltek fel. Testvéreim
közül kettő már sajnos meghalt. Elemi iskoláimat helyben,
Csörötneken végeztem el. Az ötödik elemit már Rábakovácsiban fejeztem be. A gimnáziumi tanulmányaimat Szombathelyen folytattam. Itt azonban nagyon távol voltam a
szülőktől, hiányzott az otthon közelsége, és ezért újra hazamentem Szentgothárdra, 1951-ben itt érettségiztem le.
Az érettségi után felvételt nyertem a pécsi állami és jogtudományi egyetemre, ahol 1955-ben végeztem és kaptam
meg a jogászi oklevelet. Tudni kell ehhez azt, hogy akkor
még egyből nem adták meg a doktori diplomát. A doktori
címet csak 1957-ben, a forradalmi események után adták
meg és ezt követően viselhettem a végzettségemmel járó
titulust. Az egyetem elvégzését követően, mivel a feleségem
Bonyhádon lakott, ebbe a városba költöztem. Először a
Tolna Megyei Rendőr-főkapitányságon kaptam beosztást,
vizsgáló tiszt lettem, alhadnagyi rendfokozatban. Az 56-os
eseményekben való részvételem miatt, a munkaviszonyomat rövid időn belül megszüntették. A rendszerváltást követően rehabilitáltak, ezért megkaptam a Magyar Köztársaság Emlékérmét és nyugalmazott rendőralezredes rendfokozatba neveztek ki.
A rendőrségtől történő eljövetelemet követően öt hónapig voltam munkanélküli segélyen, majd 1957. júliusában
a Mőcsényi Földműves Szövetkezet központjába kerültem,
ahol elnökként dolgoztam. Ekkor a járásban lévő összes
földműves szövetkezet jogi képviseletét láttam el. Később a
Bonyhádi Földműves Szövetkezethez kerültem és itt 1971-
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ig vezető beosztásban dolgoztam. Innen pályáztam meg a
Tolna megyei Bevételi Hivatalnál lévő jogi állást, és az iparkereskedelmi iroda jogásza lettem. 1979-ben kerültem át a
megyei tanács illetékhivatalához. Először az adócsoport
vezetője voltam, később a nyugdíjazásomig hivatalvezetői
munkakört láttam el. A munkám elismeréséért kitüntettek a
Munka Érdemrend Bronz fokozatával.
A családi életem tragédiája viszont beleszólt a pályafutásomba. Nagyon korán, 1953-ban nősültem meg és a házasságunkban két lányunk és egy fiúnk született. Sajnos,
mivel a középső lányunk hirtelen elhalálozott, már egy évvel előbb, 1988. december 31-én kénytelen voltam nyugdíjba menni. Ez a szomorú eset a továbbiakban nagymértékben befolyásolta a mindennapi életünket. A lányunk három gyereket nevelt és az apa lemondott a gyereknevelésről. Így őket nekünk kellett továbbiakban felnevelni. A

Címlapsztori

A NYOSZ 2017. évi évzáró rendezvény
kitüntetettjeként fogadja Véghné Reményi Mária
NYUBUSZ elnök gratujációját

feleségem betegsége miatt ezt nagy részt nekem kellett felvállalnom. Jelenleg öt unokám és három dédunokám van.
Szekszárdra 1992-ben költöztünk. Már évek óta nagyon
jó ismerősöm volt a megyei nyugdíjas szövetség elnöke és
azonnal megkeresett, hogy kapcsolódjak be a nyugdíjas
szervezet munkájába. Tudta rólam, hogy szeretek a közösségekben dolgozni, mert több mint egy évtizedet dolgoztam a járásnál mint szakszervezeti vezető. Először vezetőségi tag, majd elnökhelyettes lettem és Májer Rezső betegsége után, 1994-ben átvettem az elnöki funkciót. A Tolna
Megyei Nyugdíjas Szövetség elnökeként végzett munkámért később átvehettem a Szépkorúak Érdemérme kitüntetést, valamint a NYOSZ elnöksége az elmúlt több mint
két évtizedes munkámat két esetben emléklappal ismerte
el.
A megyéhez 27 nyugdíjas szervezet tartozik, amelyeknek a tevékenységét napi szinten koordináljuk és segítjük.
Az országos és megyei rendezvénytervekben foglaltak mellett már hatodik éve szervezünk Tamásiban a fürdő területén a regionális kulturális találkozót. Ez a rendezvényünk
a kezdetektől nagy népszerűségnek örvendett, amit az is
jelez, hogy erre a régión túlról is érkeznek fellépő csoportok. Ezen kívül több éve elkezdtünk egy olyan programot,
ahol a térség klubjainak tagsága - 3-5 klub - találkoznak egymással. A nyugdíjasaink a mindennapokról válthatnak szót
egymással és beszélhetik meg az őket foglalkoztató kérdéseket, problémákat. Ezeken a találkozókon a megyei vezetés minden esetben részt vesz, mert fontosnak tartjuk azt,
hogy megismerjük a tagjainkat foglalkoztató kérdéseket.
Ennek ismeretében tudunk csak segíteni a mindennapjaikon és képviselhetjük az érdekeiket az önkormányzati és az
országgyűlési képviselőkkel történő találkozások alkalmával. Szerintem a napi kapcsolattartás és az idősekkel való
beszélgetés a lényege és a kiindulópontja a hatékony időskori érdekképviseletnek.
Demeter Ferenc

Hányan vagyunk?
A NYOSZ elnöksége 2018. március 28-i ülésén áttekintette az szövetség éves statisztikai adatait,
melyeket a tagszervezetektől kapott, és amelyek a január 1-i taglétszámokat és szervezeti sajátosságokat
mutatják.
Mindezekből tudható, hogy ezt az évet a NYOSZ tagszervezetei összesen mintegy százezer, tagdíjat
fizető taggal indította. Ugyanakkor elhangzott az elnökségi ülésen, hogy a tapasztalatok szerint a közösségeinket látogató nyugdíjasok közül kb. minden 4., 5. nyugdíjas társunk tagdíjat nem fizet, és ez elmondható néhány szervezetről, klubról is. A NYOSZ-hoz tartozó tagszervezetekben a bejegyzett egyesületek száma nőtt, idén 382, a jogi státussal nem rendelkező klubok száma csökkent, idén 836. Összesen
640 településen van jelen szervezetünk az országban.
Az elnökség határozatának megfelelően külön időpontban napirendre fogja tűzni a szervezetépítés
lehetőségeit, illetve a klublétszám csökkenés okainak feltárását.
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Nyugdíj-ügyeink

Nyugdíjrendszer:
durva változást tartogatnak a választások utánra?
Farkas András nyugdíjszakértő (vagy ahogy számosan ismerik: "nyugdíjguru") gondolatait adjuk közre az
alábbiakban
Magyarország Alaptörvénye (a Kínai Népköztársaság
Alkotmányából átvéve) elrendelte, hogy a nagykorú gyermekek kötelesek rászoruló szüleikről gondoskodni. Miért
szorulna egyáltalán támogatásra az a szülő, aki kapja az
állami nyugdíját? - teszi fel, az egyelőre nem megválaszolható kérdést Farkas András nyugdíjszakértő.
Az alkotmányos előírást végrehajtható rendelkezésekre
fordítja az új Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény),
amely részletesen szabályozza a rokontartási kötelezettségeket, nem is beszélve a szociális törvényről (1993. évi III.
törvény), amelyek konkrét és súlyos kötelezettségeket ró
rászoruló szüleikkel kapcsolatban a nagykorú gyermekekre
- olvasható a nyugdijguru.hu blogbejegyzésében.
A Ptk. rokontartási szabályai szerint a tartási kötelezettség elsősorban a nagykorú gyermeket terheli a rászoruló szülőjével szemben. Nem csupán a vér szerinti vagy
örökbefogadott gyermek köteles az eltartásra, hanem a
mostoha- és nevelt gyermek is, ha őt a mostoha- vagy a nevelő szülő hosszabb ideig, ellenszolgáltatás nélkül nevelte.
A tartás mértékére és módjára vonatkozóan elsősorban
a jogosult és a kötelezett megállapodása az irányadó. Megállapodás hiányában a jogosult a tartás bírósági meghatározását kérheti.
A bíróság a tartás mértékét a jogosult megélhetésének
indokolt költségei és a kötelezett teljesítőképessége alapján
határozza meg. Az idős kora, betegsége, fogyatékossága
vagy más ok miatt gondozásra szoruló szülő tartásának
kötelezettsége a gondozásának és ápolásának költségeire,
valamint az azokkal kapcsolatos más szükséges szolgáltatásokra is kiterjed.

Csavartak még egyet rajta
Farkas szerint rendkívüli megterhelést jelenthet a gyermekekre (és az unokákra) az az előírás, hogy a velük szemben érvényesíthető összes tartási igény elérheti a jövedelmük felét. 2016. július 1-jétől a Ptk. kiegészült egy új rendelkezéssel, mely szerint aki a tartásra rászorult szülő szükségleteinek ellátásáról a tartásra köteles gyermek helyett
anélkül gondoskodik, hogy erre jogszabály vagy szerződés
rendelkezése alapján köteles lenne, az indokoltan nyújtott
ellátás ellenértékének megtérítését az ellátás nyújtásától
számított egyéves jogvesztő határidőn belül követelheti a
tartásra kötelezhető gyermektől. És ehhez nem kell a szülő
hozzájárulása sem!
Ez az eljárásrend tovább szigorodott 2017. január 1jétől, a szociális törvény új rendelkezésével, amely szerint
ha tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén az ellátottnak van nagykorú, vér szerinti vagy örökbefogadott gyermeke, a jövedelemhányad (jellemzően a nyugdíj 80 százaléka) és az intézményi térítési díj közötti különbözet
megfizetésére az erre irányuló megállapodás alapján a gyermek köteles. Ha a gyerek megállapodás alapján nem hajlandó fizetni, akkor az intézmény saját jogon, a szülő egyetértése, sőt tudomása nélkül is beperelheti a gyermeket tartási kötelezettsége és képessége mértékével arányban állóan a díjkülönbözet megfizetése érdekében.
E rendelkezésekben szó sem esik a Ptk-ban szereplő
azon rendelkezésről, amely az intézmény szerződéses vagy
törvényi gondozási kötelezettségéről mint a szülőtartást
korlátozó tényezőről tesz említést. Ez az a rendelkezés,
amely szélesre tárhatja a kaput a szülőtartási perek előtt.
Nincs kizárva, hogy kiterjesztenék
Ennek alapján nem elképzelhetetlen, hogy a szociális
szféra krónikus forráshiánya miatt a szülőtartás iránti intézményi perindítás nem csupán jog, hanem egyenesen kötelezettség lesz, amelyet a fenntartók előírnak az ellátó intézmények számára. (Persze csak a választások után...)
A Ptk. említett módosításának lényege a hivatalos értelmezés szerint az, hogy nemcsak a rászoruló szülő, hanem
az a magánszemély, valamint az az intézmény is követelhet
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Nyugdíj-ügyeink
költségtérítést, aki a nagykorú gyermek helyett gondoskodik a rászoruló idős szülőről.
Csakhogy a társadalombiztosítás éppen azért jött létre
Magyarországon 1927-ben, hogy az idősek ellátásának terhét levegye az erre képtelenné vált családok válláról és társadalmasítsa az idősek eltartását az aktív korú dolgozókra
és munkáltatóikra kirótt járulékfizetés révén - értékel a
nyugdíjszakértő.
Az, aki képes rá és mégsem gondoskodik a szülőjéről, a
hivatalos megítélés szerint hálátlan. Az, akinek van pénze és
mégsem gondoskodik a szülőjéről, valójában a többi adófizetőt terheli. Ez a megállapítás súlyos tévedést tartalmaz,
hiszen ha a gyermek fizeti a rá kirótt közterheket, köztük a
nyugdíjjárulékot, munkáltatóként pedig fizeti a szociális
hozzájárulási adót, akkor teljesíti a szülők eltartásának a
társadalombiztosítás révén társadalmasított kötelezettségét és a legkevésbé sem terheli a többi adófizetőt.
Talán őszintébb lett volna bejelenteni, hogy nincs és
nem is lesz pénz a szociális ellátórendszerben (mert helyette inkább vonzóbb és csillogóbb célokra költik a pénzt),
így aztán valóban elsődlegesen a család feladata lesz a rászoruló idősek eltartása, ápolása, gondozása.
A családokat összeroppanthatja ez a kötelezettség

50 évet, most a férfiak esetében 71, a nők esetében 78 év.
Ma 100 termékeny korú magyar nőnek 148 gyermeke van a
száz évvel ezelőtti 800-hoz képest. Így a sokkal hosszabb
ideig élő szülők eltartásának terhe sokkal kevesebb gyermek között oszlik meg - akiket változatlanul terhel a társadalmasított közteherviselés és a saját kiskorú (vagy tanuló
nagykorú) gyermekek eltartásának terhe is.
A társadalombiztosítás lényege, hogy az idősek és egyéb
nagykorú rászorulók eltartásának terhe elsődlegesen nem a
család, hanem a társadalom feladata. A szülőtartás felturbósítása és a család felelősségének túlhangsúlyozása ezért
nincs összhangban a társadalombiztosítás alapelveivel.

Farkas András emlékeztet, hogy 91 évvel ezelőtt a születéskor várható élettartam Magyarországon nem érte el az

(Forrás: www.napi.hu)

VÉSZ ESETÉN
2018 áprilisától minden az Európai Unió területén
eladott új autónak rendelkeznie kell az eCall segélyhívó
rendszerrel. Ezt az Európai Bizottság még 2013-ban
kezdeményezte, az Európai Parlament pedig 2015 áprilisában véglegesítette és hagyta jóvá. A felkészülési
idő idén járt le, így mostantól az új gépjárművek csak
akkor kerülhetnek forgalomba, ha van bennük egy
ilyen egység.
A készülék vészhelyzet esetén működésbe lép és a
rendszer magyarországi felelőse, a Magyar Autóklub
központjába elküldi a bajba került gépjármű adatait.
Adott esetben a készüléken keresztül egy diszpécserrel
is kapcsolatba lehet lépni. Ha bebizonyosodott, hogy a
hívó valóban bajban van, akkor a diszpécser automatikusan értesíti a 112-t.
A rendszer természetesen nem csak az új gépjárművekben működik, különdíj ellenében a már forgalomban lévő autókba is beszerelhető. A rendszer működtetése a felhasználóknak ingyenes.

Az Európai Parlament közlekedési (TRAN) és idegenforgalmi (IMCO) bizottságának döntése értelmében 2020-től a szabályt a nehéz haszongépjárművekre, a motorkerékpárokra és az autóbuszokra is szeretnék kiterjeszteni.
A segítség hamarabb útnak indulhat: a módszerrel
a mentők lakott területen 40, lakott területen kívül pedig akár 50 százalékkal hamarabb kiérhetnek a baleset
helyszínére.
A vészjelzésekkel a központba jutó adatokat (a
baleset helye, ideje, a gépjármű azonosítója) a központok az adott országban hatályos adatvédelmi törvények által meghatározott ideig őrizhetik.
Mivel a készülék a mobilhálózatokkal nincs állandó
kapcsolatban, hiszen kizárólag akkor lép működésbe,
ha baleset történik, a rendszer beszereltetésével önmagában még nem válik lehetővé a gépjármű útjának
követése.

További információ: http://e-call.hu/
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Radnóti Díj átadásán jártunk
Nem tudom, hogy a kedves Olvasó tudta-e, hogy március 21-e, a tavasz első napján túl más jelentőséggel is bír?
Nevezetesen az ENSZ 1966-ban ezt a napot jelölte ki a faji
megkülönböztetés elleni küzdelem nemzetközi napjaként.
Ez a nap a kisebbségek támogatását is fókuszba állítja.
2000-ben e hagyomány őrzésére választották a MEASZ
alapítók március 21-ét a Radnóti Díj átadásának napjául.
Néhány gondolat a díjról.
Mészáros András grafikus ötlete alapján, üvegből készült műalkotás (pajzs), rajta fém plaketten a díj és a díjazott
neve, valamint az adományozás évszáma. A díjhoz emléklap is jár. Minden évben 12 ilyen díjat adnak át.
Mint ismeretes, hazánkban és kiemelten megyénkben,
Szabolcsban, van mit tenni, és vezetőink tesznek is a kisebbség felkarolása, támogatása érdekében. Erre bizonyíték, hogy 2018. március 21-én, ünnepélyes keretek között,
a 12 kitüntetett között Nyírbátor polgármestere, Máté
Antal úr is átvehette ezt a rangos elismerést.
Miért is? Nyírbátor polgármestere - munkatársai, a képviselő testület és a település pozitív gondolkodású polgárai
támogatásával - olyan döntéseket hozott és olyan terveket,
jövőképet rajzolt meg a város fejlesztése érdekében, ahol
minden lakos a figyelem középpontjába került. Ezáltal
olyan intézkedésekre került sor, amelyek a faji kisebbség
integrációját, az idősek (nyugdíjasok) életminőségét, a fogyatékkal élők körülményeinek javítását integrálták. Ezekkel az intézkedésekkel pedig a település lakosságának jó
közérzetét sikerült erősíteni.
Összességében - jelképesen - elmondhatjuk, hogy a kapott “pajzs" mögé sorakoztatta a védelemre szoruló állampolgárokat Nyírbátorban.
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"A bátorságunkat mindig
akkor teszik próbára, amikor
kisebbségben vagyunk."
(Ralph W. Sackman)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Nyugdíjas Szervezetek Szövetsége elnöksége és tagjai nevében szívből gratulálunk polgármester úrnak és munkatársainak.
Köszönjük, hogy ott lehettünk a díjátadáson.
Csikai Sándorné
alelnök

NYOSZ-hírek

Szépkorúak Regionális Tavaszi
Kulturális Találkozója - Pécs
Kicsit fagyos volt az idő, de forró volt a hangulat a
kertvárosi Apáczai Művelődési Házban, ahogy összegyűlt
mintegy 250 nyugdíjas az idei kulturális eseményre.
A Baranya megyei Nyugdíjas Egyesület március 24-én a
megszokott helyszínen - az ANK színháztermében - de
megújult lendülettel, immár 3. alkalommal rendezte meg a
Dél-Dunántúl nyugdíjasai számára a népszerű, sokak által
várt kulturális találkozóját.
Ma, amikor az "ifjúság-kultusz" őrülete zajlik a világban, és csak az a szép, aki fiatal, csak az a jó, ami fiatalos,
akkor ez a rendezvény a hitetlenkedőket is meggyőzhette
arról, hogy a 60+ korosztály fantasztikus értékekkel bír:
dalol, táncol, muzsikál, verset mond magas színvonalon, és
mindemellett kézzel fogható, maradandó alkotásokat hoz
létre.
Baranya, Somogy, Tolna és Zala megye távoli csücskéből is jöttek a nyugdíjasok, korukat meghazudtolva fürgén
és nagy izgalommal, fellépő ruhákat és hangszereket cipelve, hogy régi ismerősökre találva összeölelkezzenek: íme,
itt van, újra itt van a nagy csapat! A megjelenteket először
Somogyváry Attila, az egyesület elnöke köszöntötte, majd
dr. Hoppál Péter államtitkár - aki a rendezvény fővédnöke
volt - méltatta a nyugdíjasok összejövetelét, dr. Páva Zsolt
Pécs város polgármestere is személyesen üdvözölte a szépkorúakat, végül Némethné Jankovics Györgyi, a NYOSZ
elnökasszonya mondta el ünnepi gondolatait. (Szívvel és
derűvel című könyvét dedikálta a szünetben. ) Jelenlétével
megtisztelte ünnepségünket: a Tolna Megyei Nyugdíjas
Szervezetek Érdekszövetségének elnöke: Dr. Horváth
Marcell, a Zala Megyei Nyugdíjas Érdekvédelmi Szervezet
elnöke: Béres János, a Somogy Megyei Nyugdíjasok Szervezetének elnökhelyettese: May Péter, Bókaházáról elkísérte a Bokréta Népdalkör szereplőit Lóth Eszter polgármester asszony.
Radnóti Adél műsorközlő - az egyesület kulturális vezetője - először a kiállítókat mutatta be a közönségnek: Horváth Elizabethet, Pécsről, aki amatőr festő, Radnóti Klárát,
Pécsről, aki amatőr festő, Zsíros Arit, Szekszárdról, aki
amatőr festő, Szűcs Pált, Pécsről, aki gyufából készült kastélyokat épít, Varga Józsefet, Pécsről, aki 3 D-s origamikat
készít.
A műsorszámok változatosan összeállítva következtek
egymás után, voltak versmondók, szólóénekesek, tánccsoportok, népdalkörök, kórusok, hangszeres szólisták. 11
versmondó értő-érző és természetes tolmácsolását élvezhette a közönség, a magyar irodalom gyöngyszemeit választották ki jó ízléssel, Petőfitől Orbán Ottóig széles palettáról.

Mély megrendüléssel követtük Radnóti Sem emlék, sem
varázslat c. versét, nagy kacagással fogadtuk a már jó ismerősünk, a 86 éves Pista bácsi huncut szerelmi vallomását.
A késő délutánba nyúló eredményhirdetés előtt közös
énekléssel és szenior örömtáncok tanulásával telt az idő.
Almási Éva a zsűri nevében Krúdy-idézettel zárta az
eredményhirdetést: "Küzdeni, felragyogni, győzni a vízen.
Ez az Élet! Nem az üldögélés a kikötőben."
Igen, a mai nap fellépői hetekig, talán hónapokig küzdöttek, megküzdöttek korukkal, betegségükkel, romló memóriájukkal, mozgás-korlátaikkal, hangszálaikkal, hogy
produkciójuk olyan legyen, amilyennek megálmodták.
Lehet, hogy a színpadra vezető lépcsőt nehezen vették, de
mihelyt feljutottak, felragyogtak a tekintetek, kisimultak a
ráncok, és igen, mind győztesek lettek! Mert nem az a fontos, hogy arany, ezüst vagy bronz szerepel-e az oklevélen,
hanem az, hogy legyőzve akadályaikat többek lettek, jobbak lettek, mint ezelőtt voltak!
Üldögélésre pedig még gondolni sem szabad..., akit a
Sors ilyen képességekkel és akaraterővel áldott meg, az
hagyja a kikötőt másoknak!
Az oklevelek átadása után Somogyváry Attila elnök úr
zárszavával ért véget ez a szép tavaszi program, mely az
Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával jött létre.
Radnóti Adél
A találkozón felléptek:
Balázsné Pecze Gyöngyi, Kardos István, Kiss Jánosné, Lépő
Ignácné, Sebestyén István, Tóth Gáborné, Mihálszky Judit, Patak
Józsefné, Sátor Edéné, Tongori Attiláné, Schmid Sándorné - versmondók. Izsák Istvánné, Lakatos Mária, Lépő Ignácné, Molnár
Gyuláné, Papp Károlyné, Lékainé Horváth Zsuzsanna és Tavas
Istvánné - szólóénekesek. Borsós István, Lépő Ignác, Tösmagi Erzsébet, Wache Jánosné - hangszeres szólisták. Búzavirág Népdalkör,
Obsitos Dalkör, Tiszta forrás Népdalkör, Baranya Bokréta Népdalkör, Bokréta Népdalkör, Harmónia Énekegyüttes, Sávolyi Dalkör - dalkörök. Nyugdíjas Pedagógusok Barátság Kórusa, Pákolitz
Kamarakórus - kórusok. Harka Tánccsoport, Belügyi Szervek
Tánccsoportja, Első Pécsi Szenior Örömtánc Csoport, Búzavirág
Tánccsoport - tánccsoportok.

A szervező elnökség
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Negyedszázada együtt
Pécsváradon

Tizenöt éve a
közönség kedvencei

Fennállásának huszonötödik évfordulóját ünnepelte a
pécsváradi Nyugdíjasok Körzeti Egyesülete. Kárpátiné
Kovács Zita alapító elnök elmondta, hogy 1993 márciusában felhívással fordultak a hatvan év felettiekhez, hogy
aki szeretne egy közösségbe lépni, akkor jelentkezzen.
Hatvanöt fő fogadta el a meghívást és lett tagja a közösségnek. Azóta minden hónap második keddjén találkoznak. Kinőtték az összes kisebb helyiséget, ugyanis időközben 184 fős lett a szervezet. Szerencsére a városvezetés
engedélyével a művelődési központ színháztermét megkapták térítésmentesen összejöveteleik megtartása érdekében. A környező településekről is mind többen csatlakoztak hozzájuk. A megerősödött csoportok később önálló klubokat alapítottak településükön, ám a baráti kapcsolat megmaradt. Szinte valamennyien eljöttek köszönteni a negyedszázados születésnapját köszöntő pécsváradi
szervezetet. Hatalmas tortával és negyedmilliós anyagi támogatással érkezett Zádori János polgármester úr is nagy
taps kíséretében.
Köszöntötte őket az országos, a megyei vezetés, de a
tolna megyei elnök asszony is eljött gratulálni munkájukhoz. Amíg tartott a sok köszöntő, valamint a tagokból
alakult néptánccsoport és a férfikórus műsora, addig két
hatalmas üstben főtt a hatszáz darab töltött káposzta. (El is
fogyott mind egy szálig a rengeteg tortával és a sütivel
egyetemben!) Nagy tapsot kapott a tizenkét alapító tag,
miközben átvette a köszönő okleveleket. Ugyancsak nagy
tapsot kapott a 89 éves Toller Lászlóné (Marika néni), aki
szintén köszöntötte a tagságot, hisz alakulása óta segítette
munkájukat.
A közel kétszáz fő jól érezte magát a pécsváradi jubileumi rendezvényen. Késő estig szólt a zene, ropták a táncot
még a máskor bottal közlekedők is.
Györke József

Tizenötödik születésnapját ünnepelte a nagyatádi Obsitos Hagyományőrző Dalárda. Ezen idő alatt fellépéseikkel bejárták szinte az egész országot. Mindenhová szívesen
elmennek, ahová csak hívják őket. Sajnos, az idők során a
férfiak létszáma csökkent és így a hölgyek létszáma a meghatározó, de továbbra is hagyományaikat ápolják.
Repertoárjukban azonban nem csak katonadalok szerepelnek, hanem vidám jelenetekkel és szóló énekekkel fűszerezik előadásaikat - mondta Tóth Sándor a dalárda vezetője. Mivel a helyi hotel betyár-esteket is rendez, azokon
is szívesen részt vesznek. Talán ennek hatására még Nyíracsádra is eljutottak a híres betyártalálkozóra.
Évente megrendezik a Solar Fesztivál néven a nyugdíjasok országos művészeti fesztiválját. Mivel olyan sok a fellépő, néha 2-3 hétvégét is igénybe vesznek a fesztiválnapok.
Az évek során már a harmincat is elkerülték a fesztiválnapokat illetően.
Nagy sikerrel léptek fel a felvidéki Tardoskedden. Büszkék arra is, hogy meghívást kaptak az elmúlt nyáron a balatonlellei Magyarok Világtalálkozójára, ahol a magyarok
világhimnuszával léptek fel szintén nagy sikerrel a pirosfehér-zöld színű fellépő ruhájukban. Ez évben az abasári
katonadalos találkozóra készülnek.
Elismerő oklevéllel köszöntötte őket Ormai István polgármester, Stikel János, a megyei nyugdíjas szövetség elnöke, Horváth Jenő őrnagy a megyei toborzóiroda vezetője és Némethné Jankovics Györgyi, az országos szövetség elnöke.
Tóth Sándor aktív vezetői munkájáért a megyei vezetéstől Kovács Lajos emlékplakettet kapott.
Köszöntötték őket a babócsai és a nemesgulácsi nyugdíjas csoportok tagjai is.
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Györke József
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15 éves a szolnoki Barátság Klub
A klub fennállásának 15 éves évfordulóján születésnapi rendezvényére került sor 2018 január 26-án mintegy
115 fő részvételével és számos illusztris meghívottal a
Széchenyi körúti Zöldházban.
A rendezvényen dr. Kállai Mária kormánymegbízott
asszony méltatta a klub munkáját és hangsúlyozta a nyugdíjasok fontosságát a társadalmi élet minden területén.
Ugyancsak elismeréssel szólt a klubról és a klubvezető
Widuchovski Imréné elmúlt 15 évi tevékenységéről Dr.
Kormosné Szombati Márta képviselőasszony, Gombás
Gáborné, az Életet az éveknek megyei elnöke, Deák Jánosné Szolnok város nyugdíjas klubjainak elnöke, Szabó
Lívia önkormányzati humán osztály képviselője.
Jelen volt továbbá a rendezvényen még Gálné Weigert
Éva könyvtárvezető, Mihályné Ondok Anikó és Lázár
Tibor művelődésszervező.
A 2003. január 8-án megalakult és Widuchovski Imréné
által vezetett Barátság klub éves munkaterv alapján aktívan
részt vesz Szolnok város társadalmi életében.
A klub tánckara, énekkara fellép különböző rendezvényeken, a tagok részt vesznek koszorúzásokon, állami
megemlékezéseken, társadalmi munkában kiállítás őrzéseket végeznek, de sor kerül kirándulásra, kollektív üdülésre és zenés-táncos szórakozásra is.

Widuchovski Imréné az elmúlt 15 évben végzett munkáját ajándékokkal köszönték meg a jelenlévők.
Az ünnepi beszédek, köszönetnyilvánítások és szavalat
után került sor az ünnepi estebéd elfogyasztására, majd a
Szolnok város önkormányzata által ajándékozott születésnapi tortát Dr. Kormosné Szombati Márta vágta fel és
osztotta ki a megjelenteknek.
Az est további részében fergeteges táncmulatság vette
kezdetét.
Widuchovski Imréné
klubvezető

Anikó, Te mindenki Anikója !
Csendben, fájdalommal együtt elmentél. Méltósággal viselted a nehéz napokat.
Elfogadtad a sorsot társadul. Holott ő mindenkihez könyörtelen. Nem kímél
senkit sem. Bizonyítani akarja, hogy mi emberek csak átutazók vagyunk e Földön.
A Te szíved tele volt szeretettel, mindenkiben csak a szépet és a jót láttad.
Haragot nem őriztél szívedben. Ez a mérhetetlen jóság vezérelt abba az irányba,
hogy emberközelségben legyél, és segítő kezet tudjál nyújtani az embereknek.
Ezért választottad hivatásul az egészségügyi pályát, mert ezt csak szeretettel,
odaadással lehet véghez vinni.
Amikor szeretett fiad, Gábor befejezte e földi pályafutását, szívedben mély, gyógyíthatatlan sebet ejtett. Te erősnek mutattad magad, fájdalommal együtt befelé
fordultál, és a Mindenhatóhoz imádkoztál.
A két szép lány unokád, Villő, Zsófi és Zsuzsa menyed, ha tehették, ott voltak
melletted. Ha látták sötét komor felhőt tornyosulni fejed felett, igyekeztek a szép
arcodra mosolyt varázsolni.
Drága Anikó, szavaiddal élve egy hang sugalta Neked élned kell, mert szereteted másokat is táplál. Fiatalos lendülettel a Nyugdíjas Szövetség alapításában is részt vettél, 1995-től, 2017-ig oszlopos tagja voltál. Az életed folyamán
több elismerésben részesültél. Legutoljára a NYOSZ-tól kaptál kitüntetést a munkád elismeréséül.
Anikó ! Mély fájdalmat hagytál minden munkatársad szívében. Búcsúzóul emléked megőrizzük.
Nagy Sándorné, a Kecskeméti Nyugdíjas Szövetség elnökségi tagja
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Tavaszváró Nyugdíjas Fesztivál
2018. február 24-én Pocsajban rendeztük meg a "Nemcsak a 20 éveseké a világ" nevű nyugdíjas klub idei évadnyitó fesztiválját.
Ilyenkor döbbenünk rá, hogy milyen hamar eltelt egy év,
s milyen rövid az élet, töltsük meg hát tartalommal, szép
élményekkel.
Mi egy páran korán reggel már ott voltunk, és tettük a
dolgunkat. Főztünk finom teát, kávét, tálaltunk az asztalokra. Felszolgáltuk a friss, finom pogácsát, még egy-egy
utolsó simítás az asztalokon, székeken. Minden rendben,
magunkat is kicsíptük egy kicsit: jöhetnek a vendégek.
Az időjárásról nem is beszélek, tette a tél a dolgát.
Egymást követve jöttek a meghívott vendégek, nyugdíjas klubok: Idősek Klubja - Esztár, "Ezüst Évek" Nyugdíjas Klub - Sáránd, Őszidők Nyugdíjas Egyesület - Mikepércs, Jóbarátok Nyugdíjas Klub - Derecske, Aranykor Városi Nyugdíjas Klub - Komádi, Őszirózsa Nyugdíjas Klub Hosszúpályi.
Megérkeztek a többi vendégeink is. A reggeli vonattal
jöttek Debrecenből, a Hajdú-Bihar megyei Nyugdíjas Szövetség elnőkasszonya: Molnár Ferencné és még néhányan a
debreceni szövetség munkatársai közül is megtiszteltek
bennünket a részvételükkel.
Megérkezett Kecskés Gyula polgármester úr a jegyzőasszonnyal, és a képviselőtestület tagjaival, ők az állandó
segítőink, támogatóink. Ezúton is köszönjük áldásos segítségüket.
Drilláné Erzsike nyitotta meg a fesztivált. Pár szóban a
klub életéről is beszélt. Köszöntötte a kedves megjelenteket, és mindenkinek jó szórakozást, szereplést kívánt.
Polgármester úr nagyon szívhezszóló beszédet mondott. Aztán a Hajdú-Bihar megyei Nyugdíjas Szövetség

elnökasszonya Molnár Ferencné köszöntötte szeretetteljesen a jelenlevőket. Ilyenkor azért elővesszük a zsebkendőket, elmorzsolunk egy pár könnycseppet.
Közben pótoltuk az elfogyott teát, pogácsát, kávét.
El kell, mondjam, hogy nekünk ebben az évben eddig is
igen zsúfolt programunk volt. Február 10-én 22 kg csigatésztának valót gyúrt be a klub, amit jelentős segítséggel fel
is dolgoztunk. A sok csiga a március 3-i vőfélytalálkozóra
készült. Rá egy hétre február 17-én Biharkeresztesen voltunk csigacsináló verseyen a Román Nemzetiségi Önkormányzat vezetője jóvoltából, és megyünk segíteni majd az
előkészületekre a vőfélytalálkozóra. Hála Istennek nem
érünk rá unatkozni.
Mi kezdtük a műsort egy frappáns nótacsokorral és
citerakísérettel. Egy klubtagunkat az unokája, Babodi Boglárka citerán kísérte.
A műsor levezetését az IKSZT vezetője Ráczné Vajna
Niki vállalta, nagy örömünkre. A műsorok nagyon színesek
voltak, igazi tavaszi kavalkád. Csak a tavasz hiányzott. Volt
vers, szavalás, country tánc paródia, szólóének, népdalcsokor, betyárdalok, mulatós nóták. A szereplők beleadtak
apait, anyait, jók voltak, ügyesek, nyugdíjas társainknak
gratulálunk.
Aztán eljött az ebéd ideje. A szakácsnők, akik a napköziben is főznek, megint remekeltek. Az ebéd: cigánypecsenye, mézes krumpli körettel, káposzta salátával volt. A süteménnyel az időszakhoz igazodtunk, ugyanis még a farsang ideje volt, tehát képviselőfánkot szolgáltunk fel ebéd
után.
A sárándi klubvezetőjének férje, Bugya Ferenc szolgáltatta a talpalávalót. Kicsit megmozgattuk csontjainkat, táncoltunk.
Mire megint elfáradtunk jött a tombolahúzás, amit mindenki nagyon várt. Ilyenkor visszatér a gyermeki örömünk,
főleg ha nyerünk is. Utána húzta újra Bugya Feri a talpalávalót.
Tartalmas szórakoztató napot tudhatunk magunk mögött. Örültünk, hogy láthattuk barátainkat, klubtársainkat,
a vendégeket. Nekik továbbra is jó egészséget, nyugalmat
kívánok, a viszontlátás reményében a klubvezetőnk Erzsike, magam, és társaim nevében.
Végül, de nem utolsósorban, köszönjük Réz Jancsinak a
remek hangtechnikát, és az összes többi segítőinknek a
közreműködést.
Kipéné Rozika
Pocsaj
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Nőnapi ünnepség Nagykanizsán
A "Napfény" Rákbetegek és Hozzátartozóik Klubja
2018. március 12-én tartotta nőnapi ünnepségét.
A rendezvényt Karosi Lászlóné elnök nyitotta meg,
majd Balogh István klubtag vette át a szót. Az ünnepség
meghívott előadóművésze - Kárász Tímea, azaz "Fatima" először köszöntötte a klub nőtagjait, majd sanzonokat,
népdalokat énekelt, és a nőnaphoz kapcsolódó verset szavalt. A műsorát követően Tulezi Pál egy verssel kedveskedett a nőknek.
Az ünnepség végén Balogh István köszöntötte a nőket,
röviden visszaemlékezett, hogy mikortól ünnepeljük ezt a
napot szerte a világban, és hazánkban. Végül minden kedves édesanyának, nagymamának, dédmamának nagyon
boldog nőnapot kívánt családjuk körében. A klub férfi
tagjai minden nőnek egy szál szegfűvel kedveskedtek.
Eztán következett a vendéglátás, amelyet követve jó
hangulatban ért végett a rendezvény.

Nőnap Székesfehérváron
Hangulatos nőnapi
rendezvényben volt része
a fehérvári nyugdíjas hölgyeknek.
A rendezvény szónoka Paál István
volt, aki meleg szavakkal
köszöntötte a szép számú
hölgyközönséget.

A szenvedéstörténetet énekelték
Volt, akit Jézus, másokat Péter, Pilátus, vagy a szolgálólányok szerepében hallhatott a hívő közösség a helyi
katolikus templomban.
Több mint egy évtizede már, hogy a csokonyavisontai
nyugdíjas hagyományőrző csoport tagjai éneklik a passiót
Szent János evangéliuma szerint a virágvasárnapi szentmisén.
Krisztus szenvedéstörténetét, halálát az évek során a
környező településeken kívül Csurgón is felelevenítették.
Gamos Adrienn
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Felhívások a NYOSZ országos rendezvényeire
Az Amatőr Nyugdíjasok VIII. Országos Könnyűzenei Dalos Találkozójának szervező bizottsága nagy
szeretettel meghívja Önt és Kedves Ismerőseit az ének
salgótarjáni ünnepére.
A Találkozó időpontja: 2018. június 12-13.
Helyszíne: József Attila Művelődési és Konferencia Központ (JAMKK) 3100 Salgótarján, Fő tér 5.
Program:
Június 12-én kedden: 10 órától az érkezők fogadása,
regisztrációja, szálláshelyek elfoglalása beérkezés: 12 óráig
14 órakor a rendezvény megnyitása, majd az énekesek
kategóriák szerinti versenye
19 órakor a zsűri döntése
20 órakor vacsora, utána baráti találkozó,
23 óráig szálláshelyekre sétálás, utazás.
Június 13-án szerdán: 7 órakor reggeli
9 órától díjkiosztás és gálaműsor
12 órakor ebéd
Szakmai és technikai információk:
- A könnyűzenei dalos találkozóra szóló, páros és kis
csoportos (maximum 5 fő) énekeseket várunk, régiónként
összesen 6 produkciót. (A régiós döntőkön továbbjutottakat, illetve ha nem volt régiós döntő, akkor megyénként
javasolt 2 nevezettet.)
- műsoridő maximum: 5 perc.
- választható műfajok: sanzon, táncdal, operett, opera,
egyéb műdal (magyarnóta, népdal kivételével) - kérjük a
választott kategória megjelölését a jelentkezési lapon. A
dalokat csak magyar nyelven lehet előadni.
- zenei kíséretet (zenekart, illetve hangszert) a szervezők nem biztosítanak, de lehetőséget adnak maximum 1-5
fős kíséret fellépésére, illetve technikai eszközök használatára (hangosítás, cd lejátszó biztosított).
- a verseny eredményéről zsűri dönt
Költségek:
A szereplők (énekesek) nevezési díja: 1.000 Ft/fő
Szállás költség: 2, 3, 4, 6 ágyas hotel, illetve panzió szobákban, diák kollégiumban, a városban és vonzás körzetében: 4.000 Ft/fő
Étkezési költség: vacsora 1.000 Ft/fő, reggeli 850 Ft/fő,
ebéd: 1000 Ft/fő
Egyéb információk:
Idegenforgalmi adó megfizetése 18. és 70. életév között
kötelező. (Mértéke: 200 Ft/fő/éj)
A fizetés módja: június 12-én a verseny helyszínén.
A versenyt megelőző és követő nap(ok)on igény esetén
Salgótarjánban és Nógrád megye területén fakultatív kirándulásokra van lehetőség,
Jelentkezési határidő: 2018. június 05.
Információ: szendrodi.gyorgy@gmail.com

A Békés Megyei Nyugdíjas Egyesületek Szövetsége
és a NYOSZ Elnöksége
2018. július 07-én (szombaton) 9.00-16.00 óráig
rendezi meg a

X. ORSZÁGOS
SZENIOR TÁNCFESZTIVÁLT
Gyulán az Erkel Ferenc Általános Művelődési
Központban
(5700. Gyula, Béke sugárút 35.)
A rendezvény célja: A rendező szervek lehetőséget biztosítanak az országban működő szenior táncos csoportoknak a bemutatkozásra, tudásuk összemérésére, hagyományaink ápolására. A rendezők célja, hogy a táncosok
kedvet csináljanak a közönségnek a mozgáshoz, a felnőttkori tánctanuláshoz és az önfeledt szórakozáshoz.
A résztvevő csoportok: társastánc, néptánc és egyéb
kategóriában nevezhetnek a rendezvényre.
Nevezési díj: 500.- Ft/fő
A benevezett, fellépő csoportok teljesítményét szakavatott zsűri értékeli és minősíti. A zsűri értékelése alapján a
versenyzők különdíjban, arany, ezüst, és bronzminősítési
fokozatban részesülnek.
Minden résztvevő csoport oklevélben és egyéb tárgyjutalomban részesül.
Vendégeinknek a belépő díj: 700.-Ft/ fő
A jelentkezési lapot - olvashatóan, pontosan és értelemszerűen l e g k é s o b b 2018. június 22-ig kérjük megküldeni
a Békés Megyei Nyugdíjas Egyesületek Szövetsége (5600.
Békéscsaba, Dózsa György u. 35) címére.
A jelentkezési lap kötelező mellékleteként a fellépőkről
egy 10-12 soros (géppel írott, jól olvasható) bemutatkozást
is feltétlenül kérünk megküldeni.
A jelentkezési lap letölthető a
www.bekesnyugdijasok.hu
honlapról is, mely tartalmazza
a rendezvény programját.
Érdeklődni az alábbi telefonszámokon lehet:
Szrenka Pálnénál +36(30)349-3789,
vagy a szövetségnél a +36(30)209-1705 számon.
E-mail cím: bmnyesz@gmail.com
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Ember embernek farkasa?
Ez már tényleg a legalja mindennek!
Angyalföldön, a baloldal legerősebbnek és a Fidesz leggyengébbnek számító terepén egy - jobbára nyugdíjas hallgatóságból álló - lakossági fórumon halálbüntetést kértek
az ellenzékiekre Németh Szilárdtól, a fórum vendégétől, a
FIDESZ alelnökétől (Forrás: Index).
Én kérek elnézést! Megkövetem mindazokat, akik egy
tavalyi Népszava cikkemet olvasva elfogadták tőlem - megrögzött, elkötelezett nyugdíjas-pártitól -, hogy az ősz hajúak korosztályának kijár a tisztelet, hogy a koros-ráncos kéz
minden rezdülése megbecsülésre érdemes, és hogy a nyugdíjas
közösségeinkben harsogó szeretet-himnusz mindent felülír. Nos, lám, mára minden mást mutat! Olykor az ősz haj
alatt alantas, agyatlanság szülte gondolatok sorjáznak, a valaha dolgos kéz ökölbe szorulva fenyeget, és a Szeressük
egymást gyerekek dallama már csak nosztalgiából hallható
itt-ott a nyugdíjas klubokban!
Ide vezetett az össznépi nevelés, a NER kommunikáció,
a centrális erőtér bosszúja...
Foglalkoztat a gondolat, hogy vajon milyen érvekkel
lehetne ezekben az őszülő fejekben békét, rendet tenni?
Rendet? Milyen jogon diktálnám én a rendet - mondanák
erre ők, és máris egy radikális, ökölrázó, gyűlölködő, megosztó ellenség lennék a szemükben. Biztosan elutasítanának, ha megpróbálnám megosztó nézeteiket kigyomlálni.
De mivel is? És hogyan?
Valószínűleg megpróbálnám előbb szép szóval, észérvekkel, történelmi példákkal megvilágítani eszement elméjüket - majdnem az ő stílusukban.
Például azzal, hogy: - Nem emlékszel, apukám, fiatal korodban hova vezetett az akkori arrogancia, az ellenség-keresés? Nem
emlékszel, mi lett a vége! Ezt akarod megint?
Vagy például elkezdeném magyarázni nekik, hogy:
- Nemzetünk történelme - neked aztán, öreg, tudnod kellene,
hisz betéve ismered a "nemzeti" imánk is - tele van széthúzással. De
minden nagy, emlékezésre érdemes korszak valamiféle összetartásból
született! Olyan időkben, amikor legalább az alapvető normák - még
a tízparancsolat sem - kérdőjeleződött meg. Emlékszel mit jelent a
hatodik? Ne ölj! Neked kell magyaráznom, drága keresztény, népnemzeti kortársam?
Próbálnám a meggyőzést a demokrácia felfogás felől is
megközelíteni - egyszerűen, érthetően. - Tudod, öreg, mindenek alapja abban rejlik, hogy többfélék vagyunk, és eltérő a véleményünk a világról, de együtt kell élnünk, ha boldogulni akarunk, és
az együttélés szabálya az, hogy a másik másságát tiszteletben tartjuk. Neki is olyan és akkora a joga, mint neked, apukám! Nincs
mese! Ilyen egyszerű, nem érted?
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Jöhetnék szép "irodalmi" példákkal: - Tudod, fater, a Tamás Gábor is azt énekeli, hogy "ne széthúzás tartson össze" minket,
magyarokat, szereted a Gábort hallgatni, nem? Na, ugye, ő biztosan
tudja a tutit...
Megközelíthetném hétköznapi gondjaik felől is a meggyőzést: - Ember! Üldözőkké és üldözöttekké akarod tenni az
országot? Élhető lesz egy ilyen ország? Hányan maradunk majd
benne? És akkor honnan lesz nyugdíjad, he? Te leszel az utolsó, aki
lekapcsolja a villanyt?
Nem új keletű ez a probléma, miért is lenne az, hiszen
nem tudunk tanulni a múltból. Nem is olyan rég, bő 60 éve
Buda Ferenc költőnk már megírta - az akkori események
kapcsán - a Farkasok című versét:
"Mióta világ a világ, / főbe a fejsze belevág, / ember embernek
farkasa, / öröktől ádáz ordasa.
Ordasok bár a farkasok, / hozzánk képest irgalmasok, /
egymáshoz jók, hűségesek, / okosak, illedelmesek, nem ölnek, csak
ha éhesek.
Persze megesik, szentigaz: / köztük is gonoszra akadsz, / hisz
néha gondolj csak bele! farkas farkasnak embere."
Íme, kortársaim, a kép: így válik állattá a valaha volt felsőbb
rendű lény, az ember!
A megtépázott lelkületű nyugdíjas érdekvédő búsongása nem csupán az emberi erények hiányáról szól. Arról is,
hogy egy csökkenő reputációval rendelkező generáció maradék méltósága is odavész! Sosem gondoltam volna, hogy
a korosztályos érdekvédelem számára új társadalmi üzenetként le kell porolnunk a jó, öreg "szeresd felebarátodat"
gondolatot. És még az is lehet, hogy úgy járunk majd, mint
Kőmíves Kelemen: amit a közösségeinkben sikerül nap
közben felépítenünk lélekben, gondolkodásban, azt éjjel
lerombolja a fortélyos félelem, a gyalázatos manipuláció.
Némethné Jankovics Györgyi,
a Nyugdíjasok Országos Szövetsége elnöke

"Aki pedig a polgárok egy részének
kedvez, és a többit mellőzi,
a legveszedelmesebb
bajt hurcolja be a közösségbe:
az egyenetlenséget és a viszályt."
Cicero

Vélemény

"Nem szeretnék önöknek 13. havi nyugdíjat fizetni!"
Bár a választási kampánynak vége, az alábbi sorok sokatmondóan mutatják, hogyan vélekedik az aktív
korosztály a nyugdíjasoknak beígért 13. havi nyugdíjról. Ceglédi Zoltán véleményét a HVG-ben olvashattuk.
"Tisztázzunk valamit az elején: már a 2009-ig
működött, "eredeti" 13. havi nyugdíjat sem a szépkorúak
megelőző befizetéseiből finanszírozták, hanem a mi, az
aktívan dolgozók adójából. Most is ugyanígy lenne. Önök,
kedves nyugdíjasok egyszerűen nem fizettek be annyit korábban, amiből erre futná. Emellett a Fidesz kormányzása
alatt a magánpénztári befizetések is eltűntek, tehát ilyen,
másra szánt tartalék sincs a rendszerben. Harmadrészt
pedig szögezzük le: ma úgy tűnik, hogy nekem már nem a
13., de a naptárban valóban létező hónapokra se lesz nyugdíjam. Vonják a pénzemből, de nem kapok majd cserébe
semmit.
Az viszont a Magyar Szocialista Párt "szakértői" imázsának érdekes torzulása, hogy miközben arról valaha konszenzus volt, hogy a 13. havira már a bevezetése idején sem
létezett fedezet, hogy ez Medgyessy burleszk-kormányzásának egyik legnagyobb karambolja lett, mégis, most totál
amnéziást alakítva visszahoznák. Bő másfél évtized után
ott tartunk, hogy az ezt bevezető miniszterelnök megbukott, Bajnai Gordon visszavonta, már Gyurcsány Ferenc is
ellenzi - de vegyük elő újra!
Két évtizede vagyok adófizető. Magát baloldalinak
mondó kormányok alatt mindig többet vonnak tőlem, szociális vagy alanyi jogú támogatást sose kértem, sose kaptam. Meg Soros-pénzt meg norvégot se, teszem hozzá. Két
évtizede fizetek közterheket, és még legalább három aktív
évtizedet látok magam előtt dolgozóként. Olyan munkavállalói évtizedeket, amikor gondoskodnom kell arról is,
hogy a mai, 13. havi nyugdíjakkal meg konfettiként szórt
Erzsébet-utalványokkal felvásárolni szándékozott idősektől eltérően, nyugdíj nélkül is finanszírozzam életem lecsengető szakaszát.
Karácsony Gergely önöknek 13. havi nyugdíjat ígért, én
meg nem akarok önöknek 13. havi nyugdíjat fizetni. Nem
akarok minden egyes, eleve hosszú munkanapomon plusz
egy órát ezért vállalni. Személyesen is komoly kudarcnak
élem meg, hogy szerinte már ennyire nem lehet más a politika. Nem tanult egy összeomlott kormányzásból, ami
kétharmados Fideszt hozott. Az igényszintet az egyébként
egyáltalán nem homogén, egyáltalán nem csak ilyen nyugdíjasok azon buta vagy önző kisebbségére lövi be, akik azt
rikoltják, hogy jöjjön újra a 13. havi nyugdíj, egyszer élünk,
Teréz!
Értem én, hogy a nyugdíjasok aktívabb szavazók, mint a
fiatalok. Értem én, hogy a Fidesz is nekik udvarol és az
ellenzéknek is ez az egyszerűbb. Nyugodtan lehet utálni
engem azért, mert nem gügyögök velük. Engem ne is sze-

ressen az, aki szerint a 13. havi nyugdíj okos és tisztességes
ötlet. Nincs dolgunk egymással, nem önök a közönségem.
Meggyőződésem ugyanakkor, hogy ez az egész a nyugdíjasok számára is megalázó. Schmuck Andor TurbóDeluxe. Épp elég baj, hogy Orbán Viktor egy zsebpénztársadalmat épít, ahol mindenki arra vár, hogy a sugardaddy ad
hoc ajándékokkal lepje meg ("ha úgy lesz, majd emelek megint, Bözsi néni"). Ennek nem alternatívája, hanem folytatása a 13. havi nyugdíj.
Mi lenne például, ha előbb a 12 létező hónapra járó
összeggel (jogosultság és finanszírozás tekintetében) kezdenénk valamit? Mi lenne, ha ezek a búbánatos tirádák,
elszúrt interjúk (amiket valahogy "mindenki félreért", és
persze erről az elemző, a publicista, mindig más tehet) nem
az elképzelt, otthonkás nyugdíjas-karikatúra megrajzolásával telnének, az utolsó bekezdésben egy félmondattal
odabiggyesztve, hogy "számítunk a fiatalok szavazataira
is"? Mi lenne, ha észlelnék azokat is, akiknek a kontójára a
13. havi nyugdíjat ígérik? Akik ezt a szerencsétlen országot
fenntartják, finanszírozzák?
Ma egyszerűen nem lehet szavazni olyan miniszterelnök-jelöltre, aki 13. havi nyugdíjat ígér. Sem a ráció, sem a
tisztesség nem teszi lehetővé. Akinek csak a kormányváltás
fontos, a "minden mindegy" meg "bármi áron", még az is
talál magának más listákat és jelölteket. Tehát megint mondom, fals az a komment, hogy "Zoltán, akkor maga szerint
maradjon Orbán?!". Plusz ilyenkor mindig jön a szakértői
árnyéktanácsadó karácsonyi bizottmány póttagja, fellengzősen kioktatni, hogy amikor az ő miniszterelnök-jelöltje
azt mondja, hogy újra bevezeti a 13. havi nyugdíjat, az nem
is azt jelenti, hogy újra bevezeti a 13. havi nyugdíjat. De,
pont azt.
Nyolcadikán nem Orbán Viktor és a 13. havi nyugdíj
között kell választani, hanem a felelőtlen, butító, időseket
(is) infantilizáló politikai vállalkozások, és az ettől tartózkodó vagy ebből gyógyuló közösségek között. Előbbiek
közé tartozik a Fidesz és a 13. havi nyugdíjat ígérők, míg
utóbbiakkal lehet egyáltalán beszélni a korszakváltásról.
Mai tudásunk szerint az MSZP-P közös listáján túl még
legalább három másik ellenzéki párt meg tudja ugrani a
küszöböt, további páran Schrödinger macskájaként izgulnak a szavazóurnában (képzavar), egyéniben pedig még
színesebb a paletta. Hogy közülük kiket és milyen szándékok mentén érdemes választani, arról legközelebb írok.
Ami most fontos: ne legyen 13. havi nyugdíj, és ne
legyen abból miniszterelnök, aki újra be akarja vezetni.
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Vélemény

A Ratkó - korosztály "bakancs-listája"
Sokat olvashatunk mostanában a kimagaslóan nagylétszámú korosztály, a Ratkó - gyerekeknek nevezett csoport
sajátos helyzetéről. A téma aktualitását az adhatja, hogy a
névadóról elnevezett társadalmi csoport megjelent a nyugdíjrendszer kapujában.
Az 1952 és 1956 között született, kiemelkedően nagylétszámú csoport (0-4 évesek száma 948.826 fő) az aktuális
életkorához illeszkedően végighaladt a rendelkezésére álló
intézményrendszeren, és komoly veszteségek után megérkezett nyugdíjas éveihez. A ma már 61 - 65 éves korcsoportnál (716.588 fő) elérkezett a számvetés ideje. Arról lehetnek már emlékeik, hogy azok az intézmények, melyek az
ő ellátásukra, nevelésükre, oktatásukra voltak hívatottak,
mindig túl zsúfoltak voltak, férőhely és szakember hiánnyal
küszködtek. Az óvodák többsége szinte csak túlterhelt
gyermekmegőrzőként működött, máshol csak hosszú utazással volt elérhető. Az iskolákban jellemzően a folyósó
végén leválasztott, 45 fős osztálylétszámú csoportokban
tanultak. A váltott napszakban járó diákokkal sokszor képesítés nélküli tanár foglalkozott. Az iskolarendszerből kikerült korosztály előtt szűkös munkahelyi és továbbtanulási lehetőségek álltak. Az "életbe" kilépő - korábbi diákok az éppen aktuális gazdasági válság (olajár robbanás) nehézségeivel küzdő munkahelyek valamelyikébe próbáltak bejutni, illetve a kevés férőhellyel rendelkező felsőoktatás intézmények valamelyikére próbáltak felvételt nyerni. (1975ban 63 ezer nappali képzésű hallgató volt) Fiúk esetében
szóba jöhetett még a kötelező sorkatonai szolgálat behívójának a várása, lányok esetében a gyermekvállalás és nevelés
foglalatossága. (1975-ben 194 ezer gyermek született).
Rosszabb esetben az 1989-ig fennálló "közveszélyes munkakerülés vétsége" megbélyegzésével együtt járó fenyegetéseket, illetve büntetéseket kellett elviselniük.
A korcsoportnak azonos emlékei vannak a ma már nem
ünnepelt évfordulókról, a ma már nem létező úttörőtáborokról, a ma már nem átélhető építőtábori csínytevésekről, a ma már csak a régi iratok között a fiókban po-
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rosodó katonakönyvhöz és a munkakönyvhöz kapcsolódó
történetekről. A hasonló élmények alapján "fél szavakból is
megértik egymást". Szinte mindegyiküknek van saját sztorija, ha egy-egy társaságban szóba kerül: a táncdalfesztiváli
szavazás komolytalansága, a vezetékes telefont várók listájának figyelemmel követése, az ismerős "disszidenstől" kapott képeslap, a foci világbajnoksági szereplésünk izgalma,
az ötévenkénti nyugati utazási lehetősége, a pult alatti banánvásárlás vagy a nyugati rokontól kapott farmernadrág
megszerzésének kalandos útjai. A sor még sokáig folytatható lenne.
A Ratkó - gyerekek az aktív életszakaszukban közel azonos adózási körülmények között éltek, közel azonos társadalmi szolgáltatásokat vettek igénybe, közel azonos jövőkép szerint szervezték életüket, közel azonos módon használták ki a nyolcvanas évek gazdasági nyitásának lehetőségeit. A rendszer adottságaiból következően a makrószintű
körülmények alakítására többségüknek nem lehetett, és így
nem is volt semmilyen befolyása.
Az 1990 es évek rendszerváltozása a Ratkó-gyerekeknek is sok területen átalakította az életét. Számukra is új
lehetőségek, új perspektívák, új életstratégiák nyíltak meg,
de egy lényeges kérdésben alig történt változás. A munkajövedelmükből továbbra is kimagaslóan nagy maradt az
adó és járulék címén történő központi elvonás. Az utóbbi
években csökkentek ugyan a bérekhez kapcsolódó közterhek, de még mindig az Európai Unió egyik legnagyobb
elvonása található nálunk. (jelenleg az adóék: 48,2 %). Az
elvonások magas mértékét évtizedekig azzal magyarázták,
hogy a közszolgáltatások biztosításával tehermentesítik a
családokat, a szolidaritás elvének érvényesítésével a hátrányos helyzetbe kerülők leszakadását csökkentik. Az tény,
hogy eddig a nyugdíjasok jövedelmének jelentős része költségvetésből származott. Az elvonások és szolgáltatások közötti egyensúly kialakulása hosszú időszak alatt alakult ki, és
ennek a kedvezőtlen irányú megváltoztatásához szükség
lett volna a kellő mértékű kompenzációra.

Vélemény
A nagyfokú központostást azért tudták az emberek számára elfogadhatóvá tenni, mert a társadalmi szolgáltatásokat alig észrevehetően, csak lopakodóan és lassanként
szorították vissza, utat engedve a piaci szereplőknek. Utalnék az oktatás támogatásának csökkentésére, az egészségügy krónikus alul-finanszírozására, a közutak karbantartásának elhanyagolására, a szociális szféra gyengítésére.
A nyugdíj előtt állók és a már nyugdíjban lévők csak
nagy nehézségek árán tudják az állami szolgáltatások fokozatos kivonulását kompenzálni. A korcsoportnak jellemzően nem volt lehetősége forrásokat felhalmozni és a piaci
alapon működő szolgáltatások finanszírozását átvállalni. A
hozzáférhető adatok alapján jelenleg a magyar háztartások
mintegy 25 százaléka tud csak félretenni, de az idősek és az
alacsony jövedelműek csoportjában a megtakarítási lehetőség alig kimutatható.
Az időseket érintő kedvezőtlen változások legsúlyosabb
lépésére a következő időszakban kerülhet sor. A központi
költségvetés egyensúlya biztosításának indoklásával, a
nemzetközi gyakorlatra hivatkozva az állam jelentősen ki
akar vonulni a rászorulók - köztük a nyugdíjasok - terheinek átvállalásából. Úgy és akkor akarja a kormány a hátrányos lépéseket bevezetni, amikor az érintetteknek már
nincs módjuk visszamenőlegesen az életstratégiájukon változtatni. Az évek során apránként a nyilvánosság elől jóformán elrejtve, az érintettek háta mögött kiépül az időseket
méltatlan helyzetbe taszító, jogszabályokkal körülbástyá-

zott intézkedések háttere. Kezdődött az új Alaptörvény hatályba léptetésével, mely már nem tartalmazza a társadalombiztosítás intézményét, de előírja a gyermek részére a
rokontartási, szülőtartási kötelezettségét. Folytatódott a
részletek törvényi pontosításával, a családok teherviselési
kötelezettségének előírásaival és az intézmények perindítási lehetőségének könnyítésével. Gondoljunk csak a szociális temetés törvényi kötelezettségére, a rokkant ellátások
jelentős szűkítésére, az idősek ellátására alkalmas intézmények forrásainak csökkentésére, a kistelepüléseken élők
számára alig elérhető közszolgáltatásokra. Az érintettek a
megoldandó feladatokat összefoglalták az Országos Nyugdíjas Parlament keretében.
A rászorultak méltánytalan helyzetbe való hozását, a
családok jelentős részének megroppantását eredményező
lépések hatályosulását a nyugdíjasok nem nézhetik tétlenül.
Akkor válhatnak a Ratkó-gyerekek másodszor is történelmet formáló szereplővé, ha a "bakancs-listájukra" első
helyre teszik korosztályuk generációvá szerveződését. A
korosztály adott, a nemzedéké váláshoz szükséges közös
élmények megszerzése már megtörtén. Akkor válhatnak a
Ratkó-gyerekek generációvá, ha az elfőttük álló történelmi
feladat súlyát felismerve, annak megváltoztatásának igényével, és az összefogás erejében bízva megszervezik önmagukat.
Karácsony Mihály
Nyugdíjas Parlament Országos Egyesület Elnök
(fotók: fortapan.hu, grafikon: KSH)

GENERÁCIÓNK 19

Irodalom

Szivárványos szerelem
Márki Éva írása, a NYOSZ 2017. évi irodalmi pályázatán 2. díjat kapott.
"A szivárvány jelkép csupán, talánya tán megoldható:
A szépség éltünkben tán nem mindig kézzel fogható.
Sokszor egy érzés többet ér, megmelengeti lelkedet,
s kárpótol téged mindenért…"
(Aranyosi Ervin: Szivárvány - szeretet)
Szívesen hallgatok zenét írás közben; éppen Snétberger
Ferenc gitárjátéka szólt, mikor különös borzongás futott
végig rajtam. Becsuktam a szemem, és szinte álomszerű
állapotban lebegtem. Mintha már történt volna ilyen...
Igen, a legutóbb is, mikor a könyvtárban tartottunk előadást a kollégámmal, és ő a verses-zenés műsor után még
kedvtelésből játszani kezdett. Leültem hallgatni a játékát, és
akkor is valami furcsa-édes érzés lepett el. A következő emlékképem már az, hogy megszűnt a zene, s ő egy zsebkendőt nyújt felém; akkor vettem észre, hogy kicsordult a
könnyem. Nem igazán tudtam magyarázatot adni a miértekre. Déja vu, mondtam.
S most újra ez az érzés... Abbahagytam az írást, és a zenének adtam át magam. Lassan beúszott egy kép; egy régi,
sok évtizedes kép.
Egy fiú állt a színpadon: magas volt, karcsú, vállig érő
hajjal, igéző kék szemekkel. Gitáron játszott és énekelt.
Megzenésített balladákat adott elő hatalmas sikerrel. A terem tömve volt fiatalokkal, főleg tini lányokkal. Minden
szám elhangzása után tomboltak. Mint megtudtam a mellettem ülőktől, a srác együttesben is játszik, járják a környéket; hatalmas sikerük van a fiatalok körében. Persze, akkor
nem ilyen izéket játszanak, hanem rock and rollt - folytatódott felvilágosításom.
Valóban, néhány hét múlva nálunk is meghirdették a
bulit, ahogyan akkoriban az ilyen zenés-táncos összejöveteleket nevezték. Nem voltam az a buliba járós típus, de
erre az eseményre én is elmentem - a barátaim csodálkozására, kiket magammal invitáltam. Fergeteges volt a hangulat, s már huszonhárom óra is elmúlt, mikor egy szünet
után a srác lekiabált a színpadról: kívánságműsor a következő szünetig. Tolongtak az őrjöngő lányok a színpad felé,
mindenki kiabált, az eluralkodott hangzavarban végül felcsendült a zene. A szünet végén összefutottam a sráccal, és
minden bátorságomat összeszedve megszólítottam: - Ne
haragudj, lehetne, hogy a buli végén előadsz egy balladát?
Tudom, ez nem olyan fellépés, de lenyűgöztél az Ifjúsági
Házban.
Kicsit furcsán nézett rám, majd elmosolyodott: - Most
nem nyűgöztelek le? - De, de igen, ám azok a balladák...
- dadogtam. Ekkor felhangzott a színpadról a társak hívó
jele. Ő elindult, de visszaszólt az ajtóból: Megvárod? Már
hajnali kettő közeledett, mikor közölte az együttes, hogy az
utolsó szám következik.
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Kicsit csalódott voltam. Ám a zene utáni hatalmas taps
és a lányok sivításai közben a srác megkocogtatta a mikrofont, és beleszólt: - Ráadás következik egy csillogó szemű
lánynak. A társai csodálkozva néztek rá, mire halkan mondott nekik valamit, s ők levonultak a színpadról.
Felhangzott az első ballada, majd még kettő. A terem
lassan kiürült, a lányok a többi zenészt ostromolták, talán
tucatnyian maradtunk. Jól látta fentről, hogy csorognak a
könnyeim. Az előadás végén leugrott a színpadról, és megölelt. A zenésztársak fáradtan jöttek pakolni; annyi időnk
maradt, hogy megbeszéltünk egy találkozót a könyvtárba.
A következő héten megtudtam tőle, hogy végzős gimis,
hamarosan az ELTE-re felvételizik germanisztika szakra.
Jól beszélte a nyelvet, a családjának német gyökerei voltak.
Hamarosan újra találkoztunk, és egy szerelem volt kialakulóban. Tombolt a tavasz, az Érsekkert virágba borult. Eldugott padon játszott a gitárján halkan, csak nekem. A hársfa
illata bódított el minket az első csóknál. Nyáron kijártunk a
folyóhoz, nagyokat úsztunk, verseket mondtunk, énekeltünk, csókolóztunk. Különös kapcsolat volt a miénk. Egyszer felszaladt a folyóparti fák közé, majd kis idő múlva
vadvirágokkal a kezében jött vissza. Koszorút font belőle,
és a fejemre tette: - Az én múzsámnak! Egy nyári zápor után
szivárvány ékítette az eget, mintha a hullámokból nőtt volna ki. - Gyere - fogott kézen -, szaladjunk fel rajta!
A nyár elúszott a folyó habjaival, s a mi ártatlan szerelmünk egyre szomorúbb akkordokat csalt ki a gitárból.
Szeptember első napjaiban elutaztam a búcsúbulijukra. A
szokásos "kívánságműsor" utolsó számát így konferálta:
- A csillogó szemű lánynak, múzsámnak, egy szivárványos
szerelem emlékére.
Szivárványos szerelem - így becézte a mi tiszta szerelmünket. "Alig tizenhat évesen, te a múzsám vagy, a szivárványon sétálok veled."
A legédesebb, a legszebb, ám a legszomorúbb akkordok
szóltak a gitárján. Csodálatos ajándékot kaptam tőle.
Az őszi szél elvitte magával a srácot, olykor visszasodorva egy-egy levelét. Csak néhányszor találkozhattunk.
Az első év elvégzése után Berlinben folytatta tanulmányait.
Onnét is kaptam tőle néhány levelet, de azok már nem a
vidám, szivárványon lépdelő fiú sorai voltak.
Csikorgó télben ért el hozzám a hír: Berlinben a metró
alá esett. Néhányan balesetről, mások gyógyíthatatlan betegség vagy depresszió miatti öngyilkosságról beszéltek.
Máig sem tudom, mi történt valójában. De szinte látom:
hog y lépdel fel a szivárványon az égbe...
Míg rá emlékezve ezeket a sorokat írom, ismét Snétberger Ferenc zenéje szól: a Hallgató. Olyan ez a dallam, mintha nekem, a csillogó szemű lánynak küldték volna le a szivárványon, a ragyogóan kék égből.

Irodalom

"Anya csak egy van"
Özv. Bóna Attiláné írása, a NYOSZ 2017. évi irodalmi pályázatán 3. díjat kapott.
Régen történt, de ma is jó ilyen nosztalgikus epizódra
gondolni. Sok-sok évvel ezelőtt történt, még kislány koromban, úgy 13-14 éves voltam akkor. Az iskolában kirándulást hirdettek Budapestre. Szinte az egész osztály jelentkezett. Én csak ültem a padban, és a szívem úgy dobogott, hiszen addig még sehol sem voltam a kisvárosomon
kívül. És most itt a lehetőség! Istenem, de jó volna oda
eljutni!
Még aznap délután édesanyámnak igen óvatosan előadtam áhított kérésem, hogy hadd mehessek a többiekkel.
Úgy gondoltam, nem is olyan nagy az az összeg, amibe kerül. Hogy mit kaptam válaszul? Ilyesfélét: Mit akar a kisasszony, Budapestre kirándulni? Itthon meg még hat éhes
száj (a testvéreim), meg a sok dolog! De hiába az erős dörgedelem, valami módon szinte naponta megemlítettem
egy-egy szóval hőn óhajtott kívánságomat. Hogy dűlőre
jussak a vágyaimmal, épp egy rokonunk volt nálunk, én
pedig őelőtte megemlítettem szívem vágyát. Úgy gondoltam, talán segítségre lelek, és mellém áll. Jól sejtettem.
Végül is egyezségre jutottunk. Elengednek, ha már ilyen
erősen akarom azt a kirándulást. Elmehetek, de csak az én
utánam következő húgommal. Gyorsan beleegyeztem, nehogy odavesszen a szent vágyam. Onnét aztán még jobban
izgultam, pláne, hogy még két éjszakát is ott töltünk. Márpedig én addig soha sem aludtam másutt. Mondta a tanár
néni, hogy hálóinget vagy pizsamát is kell vinni. Szégyelltem, de addig nekünk ilyen nem volt. Éjszakára otthon a mi
kispendelyünkben aludtunk. Nem fáztunk, összebújtunk.
Mindig ketten-hárman aludtunk egy ágyban. Abban az időben ilyen szegény helyen nem volt gyerekszoba, meg hálóruha sem.
Édesanyánknak volt ötlete, hogy nekünk se kelljen ruhátlanul aludni. Eszébe jutott, hogy van neki két szép hálóinge, még nászajándékba kapta annak idején. Előkapta őket, átmosta, és már meg is volt az éjszakai öltözet. Felpróbáltuk, orra buktunk benne. Ezt gyorsan megoldottuk, egy
övet kötöttünk rá, és feljebb húztuk az inget, hogy legalább
a lábunk kilátsszon belőle.
Aztán szép lassan bekerültek a kis szakadozott bőröndbe a szükséges holmik. Új nem volt benne egy darab se,
meg aztán elég kevés is volt. Kettőnknek a húgommal éppen annyi, mint valamelyik társunknak, egymagának. De az
nem számított, csak az, hogy utaztunk a többiekkel Budapestre. A tanár néni elmondta, hogy hová megyünk: az állatkertbe, meg a pálmaházba is. De a Vidámparkot is meglátogatjuk. Este meg sétahajózunk a Dunán. Ha jut idő, a
Margitszigetre is eljutunk.
Ez utóbbi az idő rövidsége miatt elmaradt. Sétáltunk is
egy szép árnyas úton. Ott láttunk sok cifra holmikat kínáló
nagy, üveges kirakatokat. Meg divatos üzleteket, ajándék-

boltokat. Az egyikbe bementünk, és egy pár csillogó nylonharisnyát vettünk édesanyámnak, hogy elengedett minket.
Volt ott egy "Közért" feliratú bolt is. Nem tudtuk, hogy mit
takar a felirat, de bementünk. Élelmiszerüzlet volt. Vettünk
3 kiló cukrot, itthon nem mindig lehetett kapni. Gyorsan
betettük a kis kopott bőröndbe, majd a buszon lévő csomagtartóra helyeztük. Utána még elmentünk ebédelni a
többiekkel. Aztán még egy kis séta.
Útközben éppen ott időzött egy fagyiját kínáló árus is.
A tanár néni szólt mindenkinek, hogy akinek van még pénze, vehet fagyit is. Ránéztem a húgomra, ő meg a fagylaltra.
Elővettük a kis kopott bukszánkat. Számoltam, de csak 50
fillérünk volt. Ránk került a sor, az árus kérdezte, hogy
mennyit adhat. Szép csendesen mondtam, hogy csak egy
gombócot, én úgyse szeretem. A lelkem mélyén tudtam,
hogy ez nem igaz, és úgy neveltek minket, hogy hazudni
nagy bűn. Szégyelltem is magam, de a fagyit a húgomnak
adtam oda. Ő a kisebb. Nagy zavaromban nem vettem észre, hogy a tanár néni figyel bennünket. Odaszólt az árusnak, hogy adjon még egyet a másik kislánynak is. Alig mertem nyúlni érte, még megköszönni is alig tudtam. Hazafelé
az úton a kis bőröndünk leesett, de a benne lévő cukor nem
szóródott ki, megmaradt a bőröndben Jól beesteledett, mire hazaértünk.
Édesanyánknak mindent el kellett mondani. Mit láttunk, mit vásároltunk. Na, itt megálltunk, a fagyisnál. De
csak elmondtuk, hogy mind a ketten fagyihoz jutottunk.
Édesanyánk nagyon meglepődött, és gyorsan a bukszájához nyúlt, elővett egy 50 fillérest. Ideadta és rám parancsolt, hogy holnap, ha az iskolába érek, rögtön adjam oda a
tanár néninek. Hiszen ők is szerényen élnek, nem keresnek
sokat. Meg családjuk is van. És még egy 50 filléresnek is
helye van náluk.
Másnap, az első óra szünetben, mikor az osztálytársaim
tódultak kifelé, én mind hátrább maradtam. Az én okos
tanár nénim észrevette, hogy valami nincs nálam rendben.
Nem tolakodom, nem sietek. Éppen utolsóként értem a katedra elé. Ránéztem a tanár nénire, csak annyit tudtam
mondani: Tessék, az anyukám küldi a tartozást, köszönjük!
Gyorsan odaadtam az 50 fillérest, de már akkor úgy éreztem, hogy nagyon égette a markomat, jó lesz ettől megszabadulni. De az én tanár nénimnek óriási szíve volt. Visszaadta, azt mondta, erre nekünk nagyobb szükségünk van.
Tudta, hogy otthon még hat kistestvérem van, szüleim pedig szegény, napszámos emberek.
Szégyenkezve hazavittem a kis pénzérmét. Odaadtam
az édesanyámnak. Egy darabig tartotta a markában. És
szép lassan elindult egy könnycsepp az arcán. Meg se mertem szólalni, ilyet még csak egyszer láttam. Az én édesanyám kemény asszony volt, nem szokott sírni.
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Hanyatlóban van a beszédkultúránk
A természet már a szebbik arcát mutatja. Ebben a sétáló
fényben a buszmegállóban vert tanyát a "megnemértettek"
egy csoportja. Zeng az ajkuk, na nem úgy, mint a zongora.
Agyon hajszolt életükből csak a munka hiányzik. Trágárságra hangolódnak! Egy lógós, hosszúra nőtt viszi el a pálmát. Böjtös arcán csak az izzó varázs a parázs. Valahonnan
hiányoznak! Sajátos nyelvet hoztak létre, csak belső használatra. Néha azonban átszivárog rajtuk a vulgáris szószedet.
Kissé távolabb csillog-villog egy gyerekkocsi, szakaszosan halad. Benne illatos kis szépség mosolyog. Anyuka
erősen kapaszkodik a kocsiba. Hirtelen irányváltás, melyet
extrém mozdulatok kísérnek a földön és föld felett. Rövid
egyensúlyozás és helyre áll a rend. A kicsi közben jól szórakozik. Most szerencséje volt, hogy nem borult föl. Az
anya szüretlen beszéde rátalál a gyerek fülére. Dühös nyelve
trágár szavakat görget éles hangon. Nem a szeretetről szól.
Sajnos, valószínű, hogy ezt az agresszív beszédtechnikát viszi magával a gyermek.
Szomorú vagyok, kisé dühös is. Ezt az arany ízű, mézédes anyanyelvet milyen sokan megsebzik, megbetegítik.
Ezt, amit édesanyánktól kaptunk ajándékba. ezen nyelven
fejezzük ki a legdrágábbat, mégpedig azt, hogy Édesanya
(mert igazi). Ez a nyelv, mely tömör, színes, dallamos,
állandóan fejlődő és gazdagon ölelő. Ezen a nyelven emelkedünk gigászi magasságokba. Tudósok, költők, szellemi
nagyságok ezt a nyelvet használják. Eleink ezt használták az
igazság közlésére. Édesapám mondta: "Fiam! Az beszél a
legszebben, aki őszintén szól és igazat mond." Most is így
van? Sajnos a hétköznapi beszéd lassan kocsmai nyelvvé
degradálódik.
Ködbe vesztek már a szép köszönések is. Lassan ünnepi
eseménynek számít, ha illően üdvözöljük egymást. Elharapjuk a szavakat. A fogyasztási őrületben elfogyasztjuk a
szavak lényegét, így a köszönést is. Ha gyermekkorunkban
kezdjük el a nyelvi fejlesztést, ha sokat mesélünk, és sokat
olvassák a gyerekek a gyermekirodalmat, akkor még van
esély. A legelső nyelvi lecke azonban az, ahogyan a szülők

beszélnek. Ez meghatározza későbbi életüket. A sok mese
által birtokba veszik a világot. Megtanulnak belül beszélni,
vagyis gondolkodni.
A szép beszéd tanulható. Általában arról beszélünk, ami
csordultig a szívünkben, gondolatainkban van. Ha szépen
beszélünk, meleg érzelmeket fejezünk ki és fordítva is igaz.
Ebben sokat segíthet a média, például nyelvművelő műsorok közvetítésével. Úgy gondolom, ha a boltban az eladó
köszön a vásárlónak, esetleg még mosolyog is, netán, ha
visszaköszön, jó érzéssel tölti el az embert. Örül annak,
hogy észrevették, úgy érzi, hogy fontos. Itt jegyzem meg,
ha az eladó nem tud mosolyogni, menjen el vevőnek. Továbbá a gyógyító terápia része lehet, ha a doktor úr előre
köszön a női betegének. A betegség nem lopta el a beteg
nemét. Nem de? Jó érzéssel tölti el az idősebb korosztályt,
ha a fiatalok előre köszönnek, ha a férfiak előre köszönnek
a hölgyeknek. Ha a diák köszön a tanárának, ő meg vissza.
Ha a fiatalok kulturáltan beszélgetnek, társalognak, ha színészek, akik a nyelv leghivatottabb tolmácsolói érthetően,
szépen beszélnek. Ugyanez vonatkozik a közélet szereplőire is. Nagy költőnk mondta "a beteg nyelvnek legjobb
helye a színház. Itt gyógyulhat és tisztulhat meg igazán".
Nyelvünk ékességéről, szépségéről már költőink is vallottak. Szívükben kis oltárt őriztek.
A szép beszéd a kulturális javaink egy része, általa áthangolódhatunk a derűre. Aki szépen beszél, a lelke melegét adja a másik embernek. Haragudni, gyűlölködni nem
érdemes, mert ehhez túl rövid az élet. Szépen beszélni viszont igen!
Fehér Levente

Hogy mi jutott eszébe, nem tudom, de már nem is fogom megtudni.
Hanem a kisbőröndöt bontotta volna ki, szóltam, hogy
az asztal fölött csinálja, mert a buszon leesett, és biztosan ki
is szakadt a papírja. Édesanyám nagyon meglepődött a
három kiló cukor láttán, megkérdezte, miért vettük? Próbáltam örömöt mutatni, és elmagyarázni, hogy úgyis akartunk mindenkinek valamit hozni. És hát érik már a szilva a
kert végében, amit meg szoktunk főzni, és abba lesz téve,

hogy édesebb legyen. Kellett is bele, mert az a szilva nem
olyan, mint a besztercei, nem olyan édes.
Az én édesanyám csak nézte, és csendesen, szinte csak
magának mondta: én nektek szántam azt a kis pénzt, de így
most mindenki kap belőle. Na, most hogy mondjam meg,
mi ketten elköltöttük volna, az kevesebb, mint így, amikor
mind a kilencen eszünk a finom lekvárból. Ezt próbáltam
az én édesanyámnak elmondani; aztán lassan azt mondta:
Hát akkor mindnyájan édes jutalomban részesültünk.
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Helyreigazítás!!!
A márciusi lapszámunk 2. oldalán közölt NYOSZ
rendezvénytervben tévesen jelent meg az ózdi
sportrendezvény időpontja, viszont a verseny nevezését
közlő 18. oldalon az időpont helyes. Így a
XII. Országos Nyugdíjas Sportnapok Bellér László
Emlékverseny időpontja 2018. május 10-11-12.

Postabontás

Ilyen az én menyem!
Tedd a szívedre a kezed kedves olvasó, és ismerd el, nem
mindig vagy elégedett a menyeddel. Miért így csinálja, miért ezt főzi, amikor a fiam nem szereti, sok a barátnős program, bezzeg én mindig az uram kívánságát lestem, miért
vesz már megint új holmit, amikor tele van a szekrénye
ruhákkal, no és az unokám, hát muszáj neki mindent megtiltani…
Nemrég találkoztam régi ismerősömmel, Emesével.
Két felnőtt fia van, a kisebbik felesége Zsuzsi. Róla szól az
alábbi kis történet. Emese régen is elégedett volt fia választottjával, okos, kedves, jóságos, hű társa, látszik, hogy
nagyon szereti. Nórika unoka érkezése óta az is bebizonyosodott, hogy gondos, jó anyuka. Velük is jó a kapcsolata,
igazán nincs mit a szemére vetni.
Történt, hogy Csaba, a férj komoly műtét előtt állt. Persze, hogy izgult az egész család. Emese, miután már ingyen
utazik, amikor csak szükség volt rá, már repült is segíteni.
Nórika még alsó tagozatos, őt kellett iskolába vinni, amíg
Zsuzsi a férje mellett volt, nehogy egy váratlan rosszul lét
veszélyeztesse a műtétet. Sajnos Csaba megkapta az influenzát, lázas lett és köhögött. Az altató orvos javaslatára az
operációt egy héttel későbbi időpontra tűzték ki.

Emese sem ment hozzájuk, nehogy hazavigye a vírust,
férjével mindketten hetven fölöttiek. Megoldunk mindent nyugtatta Zsuzsi az anyósát. Reggel elvitte Nórikát az iskolába, és amikor hazaérve jól találta a férjét is, küldött
SMS-ben egy szmájli jelet. Teltek a napok, Csaba meggyógyult, rövidesen sor kerülhetett a nagy műtétre. Reggelente
rendre érkeztek a mosolygós fejecskék, no és persze napközben is többször beszéltek.
Az egyik nap szokatlan nyugtalanság fogta el Emesét,
ám miután reggel megkapta a szmájlit, megnyugodott. 11
óra körül hívta Zsuzsi: Csaba szerencsésen túlvan a műtéten. Nem akarták, hogy anyósa idegeskedjen, ezért nem
mondták meg előre az operáció napját. A mosolygó jelet is
azért kapta, hogy ne is sejtse, most van a nagy nap…
Hát ilyen az én menyem! mondta Emese és hallottam a
telefonban, hogy elérzékenyül a hangja. Majd hozzátette: és
évek óta, nap mint nap tapasztalom a felém irányuló szeretet sok-sok apró, figyelmes jelét. Hálás vagyok a sorsomnak.
Utóirat: Csaba azóta már kijött a kórházból, otthon lábadozik, egyre jobban van. Emese pedig még jobban szerei a menyét…
– sne

A legjobb orvosság
A gyaloglást nevezte a legjobb orvosságnak Hippokratész, az
orvostudomány megalapítója. A séta ráadásul a legegyszerűbb és
legolcsóbb mozgásforma is. Ezt emelte ki Cser János klubvezető, aki
rendszeres közös sétát hirdetett az időseknek Százhalombattán
április 4-én.
Az őszi városi gyaloglás után újból közös sétára várta a
nyugdíjasokat a NYOSZ (Magyar Nyugdíjasok Országos
Egyesületeinek Szövetsége) a főtérre. A megmozdulás célja
a mozgás öröme mellett az aktív időskor és a közösségi lét
fontosságára való figyelemfelhívás, a cselekvés az egészségért - mondta Cser János, a helyi tagszervezet vezetője,
aki bejelentette: a programot a jövőben minden hónap első
szerdáján megismételik. Szeretné, ha bővülne, változna a
séta útvonla, és kezdeményezi egy városi nyugdíjas sportnap megrendezését is.
Mintegy hatvanan vettek részt az április 4-i sétán. Vezér
Mihály polgármester üdvözölte a megjelenteket a főtéren.
A rendszeres közös mozgást nagyszerű kezdeményezésnek
nevezte, amiért köszönetét fejezte ki Cser Jánosnak és feleségének. Örülne, ha "ragadós lenne" a jó példa - tette hozzá, hiszen a mozgásszegény életmód rengeteg egészségi

problémát okoz. A mozgás az élet hosszát és minőségét is
nagyban befolyásolja. Az aktív idősek figyelmét a rendszeresség és a fokozatosság elvére is felhívta, végül pedig kellemes felüdülést kívánt nekik.
Egy könnyű bemelegítés után el is indult a menet a főtérről az Erkel körút felé. Ha valóban mozgalommá válik az
idősek közös sétája a városban, akkor történelmi lépteket
tettek.
(Forrás: Százhaolbattai Hírtükör)
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Sport egy életen át
Második alkalommal szervezett konferenciát a MOM
Kulturális Központban a Magyar Edzők Társasága. A Magyar Sporttudományi Társasággal és a Magyar Nyugdíjasok
Egyesületeinek Országos Szövetségével közös programon
az élethosszig tartó sportolás előnyeiről hangoztak el előadások.
Az összejövetelt megnyitó Pokorni Zoltán mindenekelőtt arról beszélt, hogy miért ad szívesen otthont a MOM
Kulturális Központ, illetve a XII. kerület a rendezvénynek.
Mint elmondta, a Hegyvidéken a leghosszabb a várható
élettartam az országban, sokan érik meg a 80. és 90. életévüket. Éppen ezért az önkormányzat külön figyelmet fordít a szépkorúak érdekeinek védelmére. A másik fontos
mozzanat a sport, ami kiemelt támogatást élvez a Hegyvidéken, a kerület jelentős összeget fordít a sportpályák,
termek, uszodák fenntartására, az egyesületek támogatására. Erről is szól a nemrégiben kiadott, ingyenes sportkiadvány, ami teljes képet ad a kerület sportéletéről. A feltételek tehát biztosítottak, a feladat így az, hogy minél többen használják ki a lehetőségeket. Ehhez kedvet kell csinálni, megerősíteni a szándékot - hangsúlyozta Hegyvidék
polgármestere hozzáfűzve, hogy a tapasztalatok szerint körülbelül ötszáz nyugdíjas polgár vesz részt a mozgásos
programokon, ami önmagában szép eredmény, azonban az
időskorú lakosság számához viszonyítva már nem ad okot
az elégedettségre. "Ezért is adunk helyet a konferenciának,
ahol ötleteket meríthetünk ahhoz, hogyan lehet még több
idős embert megnyerni az egészséges életmód, a sport számára" - hangsúlyozta Pokorni Zoltán.
A Magyar Edzők Társaságát képviselő Molnár Zoltán
elismerően szólt a kerületi - ahogyan fogalmazott - kedvcsináló sportfejlesztésekről, mint amilyen a Normafa, ahol az
emberek szívesen mozognak, jól érzik magukat, együtt lehetnek másokkal. Ilyen helyszín a margitszigeti futókört is,
amely ma már a világ leglátogatottabb futópályája.
"Követendő tehát a főváros és a 12. kerület példája,
ahogyan támogatják a szabadidős sportot, amiben az a
szép, hogy életkortól függetlenül, bármikor el lehet kezdeni, és mindenki számára örömforrást jelent" - emelte ki a
Magyar Edzők Társaságának elnöke.
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Némethné Jankovics Györgyi, a Magyar Nyugdíjasok
Egyesületének Országos Szövetségének elnöke kifejtette,
hogy az aktivitás, a mozgás és a sport szellemében tevékenykednek. Ebben fontos szerepet kap az egészségtudatosság, a sikerélmény és a közösség, ahogyan a megelőzésre
és az ismeretterjesztése is figyelmet fordítanak. Jó példa
erre a szenior mozgásnap, amelyet öt éven keresztül Csillebércen tartottak, illetve a szenior táncoktató képzés és az
ehhez kapcsolódó örömtánc program meghonosítása. Májusban elindul egy új kezdeményezésük, ez szintén az idős
korosztály mozgáskultúrájának fejlesztését szolgálja.
Végezetül dr. Tóth Miklós, a Magyar Sporttudományi
Társaság elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy ha megtanulunk nyelveket, vagy játszani egy hangszeren, ezeket a
tudásokat általában nem hanyagoljuk el, míg a sportról
hajlamosak vagyunk idővel elfeledkezni. Dr. Tóth Miklós
szerint ezért kell kedvet csinálni a rendszeres mozgáshoz,
hogy minél nagyobb legyen az egész életen át sportolók
tábora.
A köszöntőket követően az EMMI Sportért Felelős
Államtitkárságának főosztályvezetője, dr. Géczi Mariann a
szabadidősport, ezen belül az idősek sportjának támogatásai lehetőségeit ismertette, dr. Nagy Sándor szenior mozgásszakértő az idősek egészséges életmódjáról, dr. Szőts
Gábor, a Testnevelési Egyetem adjunktusa a mozgás és az
egészség kapcsolatáról tartott előadást. A Magyar Elhízástudományi Társaság ügyvezető igazgatója, dr. Halmy Lászlóné az elhízás problematikáját járta körbe, Salga Péter, a
Magyar Szabadidősport Szövetség főtitkára az egészséges
életmód és a szabadidősport rendezvények viszonyát elemezte, Túri Gergő az EMMI Népegészségügyi Főosztály
munkakapcsolat vezetője az Egészségfejlesztési Irodák
prevenciós szerepét mutatta be, míg dr. Tóth Miklós tanszékvezető egyetemi tanár, a 60 év feletti atléták egészségügyi vizsgálatának tapasztalatait osztotta meg a jelenlévőkkel.
Forrás:
https://www.hegyvidek.hu/aktualis/hirek/sport-egy-eleten-at

Egészség

"Fontos, hogy egészség legyen - a többi megvehető!"
(Hofi Géza)
Az egészségi állapotot meghatározó tényezők közül az
életmód 43 %-ban, az egészségügyi ellátás 11 %-ban befolyásolja. Ennek ellenére, a megelőzésre, az egészséges életmódra, a tömegsportra, a versenysporthoz viszonyítva a
kormány indokolatlanul alacsony támogatást biztosít.
A versenysportban, az élsportban elért eredményeinkkel Európa élvonalában vagyunk, a népegészségügy területén pedig az utolsók között kullogunk. A szabadidősportra
tervezett kormányzati támogatás 2018-ban 522,4 millió
forint, míg egy labdarúgó NB I. csapat játékosainak éves fizetése ennek többszöröse. Megjegyzem: nem a labdarúgók
díjazása sok - a szabadidősport támogatása kevés!
Egészséges életmóddal (egészséges táplálkozás, rendszeres testmozgás, dohányzás- és stresszmentes élet, szűrések) megelőzhető lenne a rákbetegségek 20-40 %-a, a daganatos betegségek miatti halálesetek fele egy nagyszabású
amerikai kutatás szerint. Több külföldön végzett tanulmány igazolta, hogy elegendő lenne csak kis mértékben
foglalkozni az életmód változtatással és már így elkerülhető
lenne a II.típusú cukorbetegség kialakulásának 60%-a., illetve a WHO statisztikái szerint akár a szív- és érrendszeri
betegségek 80 százalékát megelőzhetnénk. A korosodással
emelkedő vérnyomás nagy részben az életvitel és nem az
évek következménye: a sok só és zsír fogyasztása, az emelkedett testzsírtömeg és a fizikai inaktivitás elkerülhető kiváltó okok.
Meg kell győzni az embereket arról, hogy az egészségük
irányítói ők maguk, ami azért fontos, mert az egészségtudatos, magára figyelő, jól informált beteg jobb partner a
gyógyulásban. A legtöbben akkor jutnak el orvoshoz, ha
már betegek, de a kezelések felől a megelőzés felé kell
elmozdulnunk. Minél korábban el kell fogadnunk, hogy
egy betegséget okosabb ma megelőzni, mint holnap ke

zelni, hiszen "jobb ma egy szemüveg, mint holnap egy
üvegszem"! (Dr. Krivanek László a Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálatának diabetológusa)
Az életmódváltás tudatos szemléletváltást, jelentős aktivitást, kitartást és akaratot, egészségműveltséget igényel.
Elvárja, hogy a beteg felelősnek érezze magát saját állapotáért. Erre sajnos nem mindenki képes, hiszen sokkal egyszerűbb bevenni a tablettákat és az orvosokra bízni a dolgot.
Az összes tényező közül, amelyik meghatározza az idősek élethelyzetét, az egészségi állapotnak van a legerősebb
hatása a szubjektív jóllétre (R. Larson, gerontológus 1978),
ezért minden olyan intézkedés, amely növeli az egészségesen és rokkantságmentesen várható élettartamot, segíteni fogja az aktív állampolgárságot és minőséget ad az emberi életnek.
A világ legtöbb részén egyre hosszabb ideig élnek az
emberek, alapvető fontosságú, hogy az egyének meg tudják
őrizni függetlenségüket és minél tovább aktív és minőségi
életet tudjanak élni, a megelőzésre, az egészséges életmódra helyezve a hangsúlyt.
Az adatok azt mutatják, hogy az egészségügy többet
igyekszik tenni az emberek egészségéért, mint legtöbbjük
saját magukért. Ezt a magára vett terhet az egészségügy
azonban nem képes tovább viselni.
Az idősek részarányának folyamatos növekedése, amely
Magyarországon különösen erőteljes és szembeötlő, fontos összetevője a betegségstruktúra átalakulásának is, mely
a krónikus, nem fertőző megbetegedések előtérbe helyeződését eredményezte. Ezek a betegségek nem gyógyíthatók
meg, de megelőzhetők, és egy-egy beteg esetében gyakori
két vagy több krónikus betegség együttes előfordulása is.
Következésképpen a hatékony fellépés az egyének aktív
közreműködését igényli a megelőzésben, és a betegség kézbentartásában. Mindezzel összhangban számos nemzetközi dokumentum rögzíti az egészségmegőrzés és betegségmegelőzés fontosságát, az egyének öngondoskodását.
(ÁEEK jelentés)
A rekreáció, az egészségkultúra, a testkultúra és a művészetek, szórakozás kultúrájának együttesében teszi lehetővé az egyén szellemi és fizikai állapotának megújítását,
megfelelő szinten tartását.
"Soha nem vagy túl öreg ahhoz, hogy új életet kezdj!"
Dr. Nagy Sándor
A Magyar Sporttudományi Társaság tagja,
szenior sportoló
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Mi számít magas vérnyomásnak?
Komoly változás történt az értékekben. A szív- és érrendszeri betegségek megelőzésének érdekében
változtattak.

Miért emelték a magas vérnyomással diagnosztizáltak
számát 75 millióról 103 millióra az amerikai szakmai szervezetek? Miért kell az idősebbeknél is azokat az értékeket
megcélozni, mint a fiatalabbaknál? Miért olyan fontos az
életmód a magas vérnyomás kezelésében?
Ezekre a kérdésekre kereste a választ dr. Kapocsi Judit
PhD, a Budai Kardioközpont magas vérnyomás- és érkockázat-specialistája, valamint dr. Babai László, a Magyar
Életmód Orvostani Társaság elnöke.
14 év után történt változás az irányelvekben
Jelentősen megváltozott a magas vérnyomás fogalmára
és kezelésére vonatkozó irányelv az American Heart Association és az American College of Cardiology, a két legjelentősebb amerikai szakmai szervezet szerint. Az új protokoll szerint már a 130/80-as vérnyomás is magasnak számít majd, szemben a világ többi részén még mindig érvényben lévő 140/90-es értékkel. A változtatás célja, hogy a
még nem kirívóan magas vérnyomású, de már veszélyeztetett betegeket figyelmeztessék az orvosok a magas vérnyomás veszélyeire.
Megnő a magasvérnyomás-betegek száma
A 65 éven felüliek háromnegyede eszerint magasvérnyomás-betegnek fog számítani. A 20-44 év közötti férfiak
30%-a, a nők 19%-a kerül ebbe a kategóriába, a 45-54 év
közötti férfiak 50%-a, a nők 44%-a, illetve az 55-64 év közötti férfiak 70%-a, a nők 63%-a tekintendő ezután magasvérnyomás-betegnek. Korábban a 65 éven aluliaknál a 140es szisztolés - felső - értéktől számították a magas vérnyomást. A szakértők szerint ezzel a csökkentéssel jelentősen csökkenthető a 65 éven felülieknél a szívinfarktus, a
stroke, a szívelégtelenség, illetve a szív-és érrendszeri okok
miatt bekövetkező halálozás kockázata.

A vérnyomás beállítása összetett feladat
A vérnyomás beállítása idősebb embereknél összetett
kérdés, hiszen a vérnyomás az idősödéssel gyakran emelkedik. Az is előfordulhat, hogy egy aktív, kiegyensúlyozott
életmódot folytató hetvenes egészségesebb, és jobb értékeket produkál, mint egy inaktív, túlsúlyos, dohányzó ötvenes. Éppen ezért talán az a megoldás, ha a célértékek
meghatározását mindig az adott személy állapotához igazítják. Valójában csak a személyre szabott kezelés és a rendszeres kontroll hozhat valódi, tartós eredményt.
A helyes életmód gyógyító hatású
A magas vérnyomás nemcsak a megelőzhető
halálozások vezető oka, de az agyműködésre is kihat. A
magas értékek és a nem kielégítő véráramlás növelik az agyi
betegségek kialakulásának kockázatát, így a stroke-ét, az
Alzheimer-betegségét és a kognitív károsodásét. 160/100
Hgmm alatti vérnyomásnál, szövődmények nélkül és
társbetegségek hiányában elsődlegesen életmódkezeléssel
kell próbálkozni. Ennél magasabb vérnyomásnál is
szükséges az életmódkezelés, de esetleg már a gyógyszeres
kezelés mellett. Az életmódkezelés maga a mozgásterápiára
és a táplálkozási iránymutatásra épül, és minden esetben
személyre szabott.
(forrás
https://femina.hu/egeszseg/vernyomas-ertek-valtozasa/)

Az alacsonyabb érték kisebb kockázatot jelent
Az amerikai National Institutes of Health elvégzett egy
Systolic Blood Pressure Intervention Trial nevű kutatást.
Ebben ötvenéves és annál idősebb, magas vérnyomással
élő személyeket vizsgáltak, akik legalább egy másik rizikófaktorral is rendelkeztek a szívbetegségek szempontjából.
Az eredmények azt mutatták, hogy ha 120-as szisztolés
értéket céloztak meg a kezeléssel, közel egyharmadával
csökkent a szívinfarktus, a szívelégtelenség, a stroke és az
akut koronária szindróma kockázata. A kardiovaszkuláris
ok miatt bekövetkező halálozási kockázat is negyedével lett
kisebb.
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Most védekezzen a kullancsok ellen!
A kullancsok Európa egyre nagyobb részét hódítják
meg, birtokba vették a magas hegyeket, s a skandináv államokat is. Nálunk régóta itthon vannak, írja a PharmaOnline.
Bár még csak április van, talán furcsának tűnik a kullancsok által terjesztett egyik legsúlyosabb betegség, a vírusos agyvelő- és agyhártyagyulladás (kullancsencephalitis
KE) elleni védekezésről szólni, paradox módon ennek épp
most van itt az ideje.
Az e célt szolgáló, Magyarországon kapható vakcinák
mindegyike három részes oltássorozatból áll, teljes védelmet a körülbelül egy havi különbséggel beadott első két
vakcina ad, az adott készítménytől függően néhány hónap, vagy egy év múlva beadandó harmadik pedig az elsők
emlékeztetője. Később sem árt "emlékeztetni" szunnyadó
védekező rendszerünket a fertőzött kullancsok elleni feladatukra, vagyis: életkortól és egészségi állapottól függően
3-5 évente megismételtetni a harmadik, emlékeztető oltást.
A kullancsok által okozott betegségek - KE és Lymekór - okán a szakemberek évről-évre elismétlik a tudnivalókat. A kullancsok a bokros részeket, az aljnövényzetet
szeretik, nem véletlen, hogy a még alacsony kisgyerekeknél
telepednek meg igen gyakran a hajas fejbőrben, vagy a fül

mögött, ez a felnőttekkel legfeljebb akkor történik meg, ha
leheverednek a fűbe. Az utóbbiak az esetek kétharmadában
talpuktól a derekukig veszélyeztetettek leginkább e vérszívók által.
Annak ellenőrzésével, vajon mennyi kullancsot szereztünk be emlékül egy kirándulásról, jobb nem várni az esti
fürdésig, hanem minél előbb ejtsük meg, mivel a kártevő
nem a csípés pillanatában, hanem pár órával később fertőz.
Eltávolításukkal kapcsolatban is sokféle téves nézet él. Szigorúan tilos például krémmel, olajjal vagy zsírral befedve
megfullasztani, mert így pont az ellenkezőjét érjük el. Ebben az esetben ugyanis a kullancsot öklendezésre kényszerítjük, s pont ekkor fertőzhetnek. A testet kell eltávolítani,
abból nem lesz semmi baj, ha kiszedés közben beszakad a
tapadó szívókorong, a láb vagy a fej. Kevésbé közismert,
hogy kullancs által fertőzött juh, kecske vagy tehén forralatlan teje is megbetegítheti az embert, akár vírusos
agyvelő- és agyhártyagyulladást okozva.
A kullancs igen szívós teremtmény, állományát a még
oly hosszan tartó jeges tél sem tizedeli meg. Igazán elemében egy eső utáni szép nyári napon van, amikor jó párás
a levegő. Nem szereti viszont a száraz, igen meleg nyarat.
Miközben számos európai országban nő a kullancsok
okozta vírusos megbetegedések száma, Magyarországon
stagnál, illetve kis mértékben csökken. Egyes tanulmányok
azzal magyarázzák, hogy a vakcina 1991-es törzskönyvezése után sok szülő beadatta gyermekének a védőoltássorozatot, egyes szakmák képviselőit - erdészek, honvédek
stb. - pedig már korábban is oltották.
A számon tartott esetek számának mérséklődése a vírusfertőzés okozta megbetegedés jellegéből is következhet.
Ennek ugyanis két fázisa különíthető el. Az első a csípést
követő 5-14. napon jelentkező influenzaszerű megbetegedés (fejfájás, fáradtság, rossz közérzet), amely az esetek
jelentős részében maradéktalanul elmúlik, s ezt nem is kell
jelenteni hivatalosan.
A második fázis néhány nap tünetmentesség után jelentkezik magas lázzal, szédüléssel, hányingerrel, erős fejfájással, tarkómerevséggel. Ezzel rögtön orvoshoz kell fordulni. Bár minden második eset szövődmény nélkül gyógyul, de van, amikor maradványtünetekkel memóriazavar,
görcshajlam stb. kell számolni.
(forrás:
Pharma-Online)
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Fogyasztóvédelem

E-matrica, kedvező változások
a fogyasztók számára!
A Budapesti Békéltető Testületnél több esetben panasszal éltek az autósok olyankor, amikor véletlenül felhajtottak az autópályára, de már az első kihajtónál el is
hagyták azt, ennek ellenére bírságot kellett fizetniük. 2018ban kedvezően változtak az autópálya használat feltételei,
érdemes előre tájékozódni, hogy ne a pótdíj kézhezvétele
után kelljen kapkodni annak érdekében, hogy minimalizálni tudják kárukat. A Budapesti Békéltető Testület MINDENNAPI FOGYASZTÓVÉDELEM című ingyenes
fo-gyasztóvédelmi lapjának legújabb, 2018. március 20-án
megjelenő lapszámában ismertetjük a legfontosabb változásokat.
A díjköteles útszakaszokat továbbra is kizárólag érvényes úthasználati jogosultság birtokában lehet igénybe
venni, azaz a felhajtás előtt gondoskodni kell az e-matrica
beszerzéséről. Az érvényességi időtartamon belüli vásárlás
esetén az érvényesség kezdete minden esetben a vásárlás
időpontja (nap/óra/perc). Újdonság azonban január 1-től,
hogy azoknak a jóhiszemű úthasználóknak, akik tévedésből hajtottak fel a díjköteles úthálózatra, a felhajtástól
számítva maximum 60 perc még a rendelkezésükre áll,
hogy megvásárolják úthasználati jogosultságukat és így elkerüljék a pótdíjazást.
E-matricát vásárolni lehet elektronikus úton, akár smsben is, vagy benzinkutakon/viszonteladói partnereknél.
A díjak, és a pótdíjak nem változtak, így a D1 kategóriában a jogosulatlan úthasználatért 14.875 forintos alappótdíjat, míg a későbbi befizetés esetén 59.500 forintos
díjat kell megfizetni. Azonban a jogosulatlan úthasználatért
kiszabott alap-pótdíj összege korábban már 30 nap után
emelkedett. A szabálymódosítással ez a határidő 60 napra
hosszabbodott, így lehetőség nyílhat a díj emelkedését
megelőzően tisztázni a vitás kérdéseket.
Egy rendszámra naptári naponként egy pótdíj szabható
ki, azonban a továbbiakban elkerülhetővé válik az is, hogy
az éjfélnél valamelyest tovább tartó, viszonylag rövid idejű
használat miatt egy útra két büntetést fizessen az autós. A
módosítás rendezi az üzemszünetek ügyét is, ugyanis az
üzemszünet idejét követő legalább 60 percig nem szabható
ki pótdíj.
Ha abban a hiszemben használta több alkalommal egymás után az autópályát a fogyasztó, hogy van érvényes matricája, de utóbb kiderült (az első fizetési felszólítás kézhezvételekor), hogy mégsem, van lehetőség csökkenteni a pótdíjak összegét. Az úthasználónak a jogosulatlan úthasználat
és az első felszólítás kézhezvétele között eltelt időben
ugyanazon jármű vonatkozásában kettőnél több pótdíjfizetési kötelezettsége keletkezett, a pótdíj maximalizálását

kérheti két, a járműre irányadó alap pótdíj vagy különbözeti
pótdíj összegére. A kérelem benyújtására a korábbi 15 napos jogvesztő határidővel szemben 75 nap áll az üzemben
tartó rendelkezésére. A kérelem egy rendszámra egy naptári évben többször is benyújtható.
A pótdíjfizetésre kötelezett természetes személy kérelmére részletfizetés is engedélyezhető, ha az egy összegű
rendezés jelentős anyagi terhet róna a mulasztóra, és ezt
valószínűsíti is.
Továbbra is többféle lehetőség közül választhatunk,
azonban az évekkel ezelőtti 4 napos matrica (sokak boszszúságára) nem tér vissza.
- Heti jogosultság: érvényes az országos hálózatban, a
vásárló által megjelölt kezdő és további 9 napra, összesen
10 egymást követő naptári napra, a 10. nap 24. órájáig.
- Havi jogosultság: érvényes az országos hálózatban, a
vásárló által megjelölt kezdő naptól a következő hónap
(számát tekintve) ugyanazon napjának 24. órájáig. Ha nincs
ilyen nap a lejárat hónapjában, akkor a hónap utolsó
napjának 24. órájáig.
- Éves országos jogosultság: érvényes az országos hálózatban, a tárgyév első napjától a tárgyévet követő év január 31. napjának 24 órájáig. Az éves e-matrica az érvényességi időtartamon belüli vásárlás esetén a vásárlás időpontjától biztosít úthasználati jogosultságot.
- Éves megyei jogosultság: éves, területi alapú matricatípus a D1M, D1, D2, U és B2 kategóriába tartozó járművek esetén, amellyel egy megye gyorsforgalmi díjköteles
úthálózata használható. Egy járműre több megyei e-matrica is váltható. Hatálya a megye közigazgatási határán túl a
megyét követő első csomópontig érvényes.
Fontos, hogy az úthasználati jogosultság ellenőrzése
forgalmi rendszám alapján történik, tehát mindig alaposan
ellenőrizzük, hogy nem cseréltünk-e fel karaktereket a
vásárlás során. Ha mégis elütöttük, van lehetőség módosítani az úthasználati jogosultságot adminisztrációs díj ellenében a vásárlástól, illetve a fizetési felszólítás kézhezvételétől számított 60 napon belül. A 0 (nulla) és az O karakterek felcseréléséből adódó karaktertévesztés átírása során
nem kell szolgáltatási díjat fizetni.
A lapban további információkat is találhatnak, keressék
a MINDENNAPI FOGYASZTÓVÉDELEM legújabb
ingyenes lapszámát Budapesten a polgármesteri hivatalokban, vidéken és a fővárosban a járási kormányhivatalokban,
a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarában, nagyáruházak vevőszolgálatán!
További információ: Dr. Kispál Edit,
Mindennapi Fogyasztóvédelem, főszerkesztő h. 06-30-4004477
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Kitekintő

Izrael nyugdíjrendszere
Izraelben a 65 év felettiek lakosságon belüli aránya
11,33%, és ez az arány folyamatosan növekszik. Az alapnyugdíj Izraelben 115.125 forintnak megfelelő összeg
(2018. januári adat), emlékeztetőül: Magyarországon a minimál nyugdíj összege 28.500 forint.
Izraelben 2004-től kezdték emelni a nyugdíjkorhatárt,
ami így 67 év a férfiaknál és 64 év a nőknél.
Az izraeli nyugdíjrendszer kifizetései alapvetően az állami társadalombiztosítási alapból történnek, amit rászorultsági/jogosultsági alapon további jövedelemmel egészítenek ki. 2008 óta kötelező - a korábban önkéntes - nyugdíjbiztosítási hozzájárulás fizetése, a jövedelem 5%-át fizeti a
foglalkoztatott és 10%-át a munkaadó.
Öregségi nyugdíjra az jogosult, aki legalább 12 évig
fizetett be a társadalombiztosítási alapba. Az alapnyugdíj
összege attól függ, hogy a nyugdíjas egyedül él, vagy eltartott házastárssal, aki nem jogosult saját jogú nyugdíjra, míg
a kiegészítő nyugdíj attól függ, hány évig fizette a hozzájárulást, szükséges-e rászorultsági alapú kiegészítés. Ez
utóbbi elérheti akár az alapnyugdíj 50%-át is. Olyan nyugdíjasoknak, akiknek a nyugdíjukon kívül nincs más jövedelmük, a társadalombiztosítási alapból annyi kiegészítést fizetnek, hogy így a nyugdíjuk elég legyen a megélhetésükre.
Ez a 2018 eleji adatok szerint
- egyedülálló 70 év alattinak
239.175 forintnak megfelelő összeg
- 70 év alattinak eltartott házastárssal
378.075 forintnak megfelelő összeg
- egyedülálló 70-80 év közöttinek
241.575 forintnak megfelelő összeg
- 70-80 év közöttinek eltartott házastárssal
381.750 forintnak megfelelő összeg
- egyedülálló 80 év fölöttinek
243.900 forintnak megfelelő összeg
- 80 év fölöttinek eltartott házastárssal
385.425 forintnak megfelelő összeg
Érdekesség, hogy aki elmúlt 80 éves, annak megemelt
alapnyugdíjat fizetnek. Aki a nyugdíjkorhatárt meghaladóan is dolgozik, és így elhalasztódik a nyugdíjfizetés,
annak a később kifizetésre kerülő nyugdíja évi 5%-kal nő.
2017.óta minden öregségi nyugdíjra jogosult évi egyszeri
fűtési pótlékot kap októberben, ez a legutóbbi adatok szerint 41.625 forintnak megfelelő összeg. Viszont a nyugdíjakból egészségbiztosítási járulékot vonnak, aminek nagyságrendje havi 10-15.000 forint attól függően, hogy a nyugdíjas egyedülálló, vagy eltartottal él együtt. Érdekesség,
hogy a férjezett öregségi nyugdíjastól ezt a biztosítást nem
vonják le.
Az önfoglalkoztatóknak 2017 januárjától kötelező befizetniük egy nyugdíjalapba, a befizetés alapja az átlagos
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bruttó bér, ami 2018-ra 742.950 forintnak megfelelő összeg
az izraeli társadalombiztosító (Bituach Leumi) közlése szerint.
Hol és hogyan élnek az idősek Izraelben?
2018 eleji adatok alapján az izraeli megélhetési költségek 74,12%-kal magasabbak, mint hazánkban, míg a lakásbérleti díjak 112,31%-kal haladják meg a magyarországit.
Az élet minőségének indexe 151,02 a 0-200 terjedő
skálán, míg a magyar index csak 131,31 a 2018 eleji adatok
alapján.
Izraelben is nő az időskorúak népességen belüli aránya
és az életkilátások is (a 65 éven felüliek 52%-a tartozik a 7484 évesek sorába, míg 13% idősebb 85 évesnél). És bár sokan maradnának saját otthonukban, amíg lehet, a magas
korral általában együtt jár, hogy egyre többjüknek egyre
gyakrabban van segítségre, ellátásra szüksége akár otthoni
gondozásként, akár idős otthonban. Viszont a saját otthon
elhagyása, beköltözés az idősotthonba sokaknak traumatikus élmény, habár valószínűleg előbb-utóbb elkerülhetetlen megoldás. Nehéz feladni a sokszor tágas, élményekkel,
emlékekkel teli otthont és a függetlenséget a többágyas
személytelen idősotthoni elhelyezésért teljesen idegen környezetben. Közbeeső megoldás lehet az olyan kis, önálló
apartmanba való költözés, ahol van saját kis konyha, fürdőszoba, nappali a saját élettér kialakítására, de ahol megrendelhető a takarítás, van közös helyiség szórakozásra, kulturális aktivitásokra is. Ehhez viszont megfelelő anyagi háttér szükséges, mert az ilyen apartman házak általában magánbefektetők kezében vannak. A beköltözőnek fizetnie
kell letéti díjat (60-150 millió forintnak megfelelő összeg),
aminek értéke évi 3-3,5%-kal csökken, valamint havi fenntartási díjat. Ha a lakó kiköltözik vagy elhuny, a fennmaradó
összeggel elszámolnak a kiköltözővel, illetve a hátrahagyottakkal.
Vannak olyan időseknek szóló apartman házak is, ahol
nem kérnek letéti díjat, viszont ilyenkor a havi fenntartási
díj magasabb. Sőt olyanok is vannak, ahol a letéti díj csak kb.
5 millió forintnak megfelelő összeg, és a beköltöző 6 hónapos próbaidőt tölthet ott, ha mégsem marad, akkor ezt az
összeget visszakapja.
Összeállította: Berg Marianna

Május

g

Horoszkóp
Kos
III. 21. - IV. 20.

Májusban anyagi helyzetének további
javulásához komoly segítséget kap az
egyik rokonától. Így pénzügyi téren
nyugodt időszak vár önre, kisebbnagyobb tartozásait is kiegyenlítheti.
Ezekben a hetekben fordítson több
időt a fizikai állapotának javítására.

_

Bika
IV. 21. - V. 20.

Anyagiakban pozitív változásra számíthat, de egy fontos kérdésben ne
döntsön elhamarkodottan, kérjen pár
nap gondolkodási időt. Ebben az időszakban igyekezzen, hogy csak pozitív
gondolatok vezéreljék, ellenkező esetben egészségügyi problémái lehetnek.

`

Ikrek
V. 21. - VI. 21.

Nem térhet ki egy régóta halogatott
kínos beszélgetés elől, de ne várjon
tovább, mert a helyzet egyre rosszabb
lesz. Így legalább hamar túlesik rajta.
A régóta tervezett lakásfelújításba,
miután alaposan átgondolt mindent,
májusban nyugodtan belevághat.

a

Rák
VI. 22. - VII. 22.

A pénzügyi helyzete lehetővé teszi,
hogy a költségeit fedezze, sőt, megengedheti magának, hogy az egyik rokonát nagyobb összeggel támogassa. Az
egészségére ügyeljen, pihenjen sokat,
hogy energiaszintje emelkedjen, különben gyakran kínozhatja fejfájás.

b

Oroszlán
VII. 23. - VIII. 23.

Gyakran kedvetlen, mert otthon nem
úgy mennek a dolgok, ahogy ön elképzeli. Nézzen kicsit magába, lehet,
hogy a többiek nem akarják mindig
azt tenni, amit ön. Ezzel önmagán is
segít, mert a negatív gondolatok, a
stressz egészségi problémákat okoz.

c

Szűz
VIII. 24. - IX. 22.

Májusban költségcsökkentéssel javíthat a család pénzügyi helyzetén, és
egy baráti segítségnek köszönhetően
is kedvező változás áll be anyagiak terén. Ám így is lehetnek nézeteltérések
otthon, mert úgy érzi, a hétköznapokban minden feladat önre hárul.

d

Mérleg
IX. 23. - X. 22.

f

Nyilas
XI. 23. - XII. 21.

Május közepén párkapcsolati problémák, mindennapossá váló viták zavarják meg az otthon békéjét. Mivel
egyikük sem képes engedni az elképzeléséből, mindkét fél ragaszkodik a
saját vélt vagy valós igazához, akár
hetekig is fennmaradhat ez az állapot.

^

Bak
XII. 22. - I. 20.

Most az emberi kapcsolatainak javításáért nemcsak saját, hanem mások érdekeit is szem előtt kell tartania.
Pénzproblémái nem lesznek, de alaposan fontolja meg komolyabb kiadásait. Egészségében jelentős javulást
tapasztal, ha megfelelően táplálkozik.

h

Vízöntő
I. 21. - II. 19.

A következő hetekben fontos lenne,
hogy több pihenéssel, kikapcsolódással növelje energiaszintjét, mert az
utóbbi időben sokszor engedett utat
az önsajnálatnak, és ennek hangot is
adott. Ha megfogadja a tanácsot, május 20-a után javulást tapasztalhat.

Az előrejelzések szerint kedvezően
alakulnak a pénzügyei május 20-ig.
Azt követően sem lesznek problémái,
ha a hónap végéig tartózkodik a felesleges kiadásoktól. Teherbíró képességét ne becsülje túl, ha nem akarja a
nyarat betegséggel kezdeni!

Skorpió

Halak

e

X. 23. - XI. 22.

Kisebb pénzzavarba kerül május elején, de valaki a segítségére siet, így
idejében eleget tehet fizetési kötelezettségeinek. A hónap végén ügyeljen arra, kinek mit és hogyan mond,
mert ellenkező esetben olyanokat is
megbánt, akikre mindig számíthat.

i

II. 20. - III. 20.

Mivel a bolygók állásának köszönhetően anyagiak terén nagyszerű hónap
vár önre, bátrabban költekezhet. A
komolyabb ház- vagy lakásfelújítással
azonban még várjon! Betegségtől
nem kell tartania, de május második
felében szánjon több időt pihenésre.
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Rejtvény

Rejtvényünk számozott soraiban
Weöres Sándor költő filozofikus
gondolata olvasható.
A február havi megfejtés:
A tél ölelésében tudja meg az ember, hogy a
lelke mélyén a nyár soha nem múlik el.

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