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Kérem, ne vegyék ízléstelenségnek, de hát a magyar közmondások sorában így szól pontosan a mai idézetem: "A vén
kecske is megnyalja a sót..." Nos, én mostanában egyre több
olyan esettel találkozom, amiről ez a mondás jut az eszembe.
Mert hát mit is üzen ez a mondás? Valahogy azt, hogy akárhány évesek is legyünk, azért a vágyak, az illúziók, a széptevések a másik nem iránt
ott motoszkálnak bennünk, olykor ki is mutatjuk azokat, nem rejtjük véka alá. Mert
mi szégyellni való lenne ebben?
Régmúlt emlékeim közül drága jó nagyapám is elő-előbukkan néha, amikor
meglátom, hogy öreg urak megfordulnak egy-egy szép, vagy inkább mondjuk úgy,
látványos hölgy után. A Papa mindig megtette ezt. A Mama nehezen viselte, hiszen
jelenlétében is történt ilyen eset, nem is állta meg dorgáló szó nélkül. Mire a Papa így
reagált: "Hűséget fogadtam, nem vakságot!" És milyen igaza volt...
Nemrégiben egy kulturális rendezvényen találkoztam egy hasonló, tündéri
sztorival. Jó nyolcvanon túli versmondónk nehéz járással, de valahogy felkászálódott a színpadra, botjára támaszkodva, rekedtes hangon, de szeme csücskében
észrevehető örömmel, huncut mosollyal szavalta el Heltai Jenő Vallomás című
versének sorait: "Mi ketten egymást meg nem értjük, / Nagyon sajnálom, asszonyom, / De ha
nem kellek szeretőnek / Egyébre nem vállalkozom. / Például arra, mit gyakorta / Szónoki
hévvel mond kegyed, / Hogy meggyötört szegény szivének / Legjobb barátja én legyek. / Legjobb
barát! szavamra mondom, / Megtisztelő egy hivatal, / De nem vagyok hozzá elég vén, / S ön
aggasztóan fiatal. / Ön csupa élet, csupa illat, / Lángol vakít, hevít, ragyog, / Hát hogyne szomjaznám a csókját / Én, aki angyal nem vagyok? /Olyan kevés amit kivánok… / Ha osztozkodni restel is, / Legyen a tisztelt lelke másé / Nekem elég a teste is./ Legyen lelkének egy
barátja, / Kivel csevegni élvezet, / De ez az őrült, ez a mamlasz, / Ez a barát nem én leszek. /
Legyen övé minden poézis. / És az enyém: csak ami tény, / Ő oldja meg a problémákat, / A
ruháját viszont csak én. / Hogy ez a hang szokatlan önnek, / Kétségbe, kérem, nem vonom, /
De annak, hogy megértsük egymást / Csak egy a módja asszonyom: / Adjon az Úr, ki egy
tenyérbül / Rosszat is, jót is osztogat, / Rosszabb erkölcsöket kegyednek, / Vagy nekem adjon
jobbakat!"
A vers végeztével - mellyel nagy tetszést aratott - még tán akaratlanul is kacsintott egyet az első sorokban ülő hölgyeknek, majd megvárta, míg a párja odasiet hozzá, ráterítette a kötött mellénykét és lesegítette a színpadról. Ugye, a kedves mama?
Az állandó támasz, az örök segítség, a társ, a gondoskodó vigasz. A biztos pont...
De egészen friss történetem is van, ami a mai kor emberéhez tán még közelebb
áll. Szintén nyolcvanon túli úr a főhős, aki - haladva a korral - napi szellemi táplálékául az Internetet hívja segítségül, és társas kapcsolataiban központi szerepet kapnak a közösségi oldalak. Emberünk több száz hölgy ismerőssel rendelkezik, leveleket vált velük, ápolja magányos lelküket, küldetésének érzi, hogy "lírával, lanttal"
vigasztalja a sokszor elhanyagolt női szíveket. Egész irodalma van már a vigaszainak, amelyeket olykor külhonba is küld. Persze a felesége tudtával, bár kétségtelenül
nem az örömére.
Bárhogy is van, mosolyoghatunk is az ilyen történetek olvasásakor, esetleg megvetően, vagy kritikával fogadhatjuk, egyet nem vitathatunk el egyik "hős trubadúrtól" sem: szép lelküket mások örömére, és így maguk gazdagítására fordítják, és ez
ebben a korban - pestiesen szólva - mégsem semmi!
Némethné Jankovics Györgyi
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Címlapsztori

Király Istvánné
Kató:
"Nekem szép élményeket
adtak a nyugdíjas évek"
Király Istvánné - Király Kató - a harmincas években
született Bukarestben. A hihetetlenül nehéz gyerekkort és
több évtizedes pedagógusi pályát követően jutott el napjainkban ahhoz, hogy a Nyugdíjasok Budapesti Szövetségénél egy elismert és sokak által szeretett vezető legyen.
Életéről és az elmúlt évtizedekben végzett munkájáról így
vall:
"Szüleim Erdélyben Topánfán éltek, ez egy Aradtól
nem messze lévő falucska. Édesanyám már a megszületésem előtt is nagyon beteges volt, ezért a nagyszülők
fogadtak be minket. Kétéves voltam, amikor anyukám
végleg magunkra hagyott. Ez követően nagyon viszontagságossá vált az életem, szinte minden évben máshol és
másokkal éltem. Édesapám szertett volna velem lenni, de
közbejött a háború, és a visszacsatolás körüli politikai
problémák. Apám nem akart Romániában élni, ezért 1940
átjöttünk a "zöld határon" Magyarországra, konkrétan
Budapestre. Apámnak munkát adtak én pedig intézetbe
kerültem.
Az intézetből hamarosan kórházba vittek, mert skarlátos lettem. Gyerekkoromat szinte árvaként intézetekben
éltem le, mert apám nagyon sokat volt távol a munkája
miatt. Gyerekkoromat ezért az intézeti lét és a kórházi
ápolás határozta meg, mivel kicsi voltam és vézna, ezért
sokat betegeskedtem. Elmondható, hogy 1945-ig szinte
mindig más és más környezetben éltem.
A háború végén visszakerültem Pestre és itt egy fiatal
nevelőanyám lett, akit apám később elvett feleségül. Tízéves koromban újra kijött rajtam a betegség, de ekkor anynyira komolyan, hogy az orvosok le is mondtak rólam. Azt
kértem, hogy vigyenek haza meghalni, ne a kórházban
érjen a vég. Hazakerültem, de közben a tanulásban a betegségem miatt megint vesztettem egy évet, mert az ágyhoz
kötöttség miatt nem mehettem sehova sem. Fiatalságomat
ezért nagymértékben befolyásolta a vese betegségem.
A nehézségek ellenére az iskoláimat kitűnő eredménynyel végeztem el, nagyon sokat tanultam ezért és olvastam
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önszorgalomból. Húsz éves koromban egy nevelőanya és
egy körzeti orvos úgy meggyógyított a vesebajból, hogy
teljes értékű életet tudtam élni. Ezt követően mentem el
főiskolára, ahol gyógypedagógusi tanári képesítést szereztem. Tizenöt éven keresztül iskolákban gyakoroltam a
hivatásomat, mert szerettem a fogyatékkal élő gyerekekkel
foglalkozni.
Ez alatt az idő alatt vezető főtanár lettem és ekkor már
főiskolás fiatalokkal is foglalkoztam. Közben elvégeztem a
pedagógia szakot levelezőn és ezért, hogy egy fokkal előbbre lépjek, megpályáztam egy szakközépiskola tanári állást.
Az óvodai szakközépiskolában 26 évet töltöttem el pedagógusként. Annyira szerettem a nevelői munkát, hogy a
nyugdíjazásomat követően még hét évet rádolgoztam.
A férjem 1995-ben 70 éves korában meghalt és nem
tudtam, hogy 60 évesen mihez kezdjek. Ott maradtam egy
családi házban nagy kerttel, benne sok szőlővel. Nyolc évig
bírtam tisztességgel a szőlőt és a kertet művelni, természetesen segítséggel. Végül beláttam, hogy nekem ez már
nehéz csinálni, feladtam és beköltöztem Budapestre. Közben már ekkor is vállaltam plusz önkéntes munkát, mint a
délutáni telefonszolgálat, ahol az idősek problémáival,
gondjaival foglalkoztunk.
Később a Népszabadságban olvastam Radnai Terike
cikkét, amiben arról volt szó, hogy önkéntes segítőket keresnek a nyugdíjas szövetséghez. Én 1998 óta vagyok tagja
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a Nyugdíjasok Budapesti Szövetségének (röviden: NYUBUSZ), melynek munkáját kezdeti időben pályázatírással
segítettem. De hangsúlyozom: én mindig rendezvényeket
szerettem volna szervezni. Amikor tanítottam, sok ünnepség, egyéb iskolai verseny és rendezvény megszervezésében vettem részt. Első pályázati sikerem a Bóbita pályázathoz kötődik, amelyek lényege az, hogy a nyugdíjasok
mesélnek gyerekotthonokban a gyerekeknek.
A NYUBUSZ közössége - a tevékenységemet elismerve -2000-ben elnökségi tagnak, 2002-ben elnökhelyettesnek választott meg. Az akkori elnök Barabás Erika - mint
elnökhelyettest - a kulturális feladatok szervezésével bízott
meg, s megkezdtük a nyári fesztiválok szervezését. Tíz
fesztivált szerveztem és ekkor ismertem meg a NYOSZhoz kötődő ének- és táncegyütteseket, akiket rendszeresen
meghívtuk a budapesti rendezvényeinkre. Kezdeményezésemre 2006-ban a NYUBUSZ-ban megalapítottam - a vers
és irodalomszeretők bevonásával - az Irodalmi Kört, amely
már 12 éve sikeresen működik.
Több NYUBUSZ klubba vittünk el a műsorainkat és
rendszeresen részt veszünk idősotthonokban, valamint a
Fiumei Sírkertben a Csend Napja rendezvényein. A rendezvényeinkre meghívtunk több írót is, ez év tavaszán pl.
Fenákel Judit volt a vendégünk.

A Nyugdíjasok Egyesületeinek Országos
Szövetsége (röviden: NYOSZ) Budapesten
minden évben megrendezi a NYUGDÍJAS
KÖLTÉSZETI ÉS PRÓZAMONDÓ
SZEMLÉT. Az országos elnökség több
éves tapasztalata alapján elmondható,
hogy a szemle színvonalas, igényes megszervezését minden év szeptemberében
Király Kató intézi, odafigyelve a fellépő
versmondók bírálatánál a korrekt, igazságos döntésekre.
Kató mindig ragaszkodik az értéket képviselő, színvonalas programhoz. A műsorok összeállításánál határozott koncepcióval rendelkezik, kitűnő az arányérzéke és
jól ismeri az idős közönségét. Nyitott a kortárs művészek felé is. Nagy az igazságérzete, empátia képessége, önzetlenül segít a
bajbajutottakon. Elkötelezett híve az idősügynek és a közösségek létjogosultságának.

Helyet kaptunk a Nyugdíjasok Lapjában történő rendszeres megjelenéshez, aminek a szerkesztésében folyamatosan részt vettem. Közben vezettem a Beszélgessünk sorozatot, ahova több ismert személyt hívtunk meg. Ezeken a
rendezvényeken a nyugdíjasaink megismerhették a híres
vendégeink éltét, művészi hitvallását. Megemlékeztünk a
különleges évfordulókról, így például Váci Mihály 80.
születésnapjáról, ahol a barátai közül Baranyi Ferenc és Keres Emil is jelen volt. Ezeken a beszélgetéseken megfordult
még többek között Janikovszky Éva, Nemes László író és
Macskási Izolda festőművész.
Végezetül szeretném azt is elmondani, hogy nagyon jó
visszaemlékezni ezekre az évekre. Nekem megadatott az,
hogy pedagógusként szinte minden korosztállyal a bölcsödétől az okos felnőtt fiatalokig foglalkozhattam. Nyugdíjas vezetőként nagyon sok olyan értelmes programot
szervezhettem, ami a kortársaimnak láthatóan adott valami
szellemi pluszt.
Így telt el az életem!"
Demeter Ferenc

Megújult: www.nyosz.hu!
GENERÁCIÓNK

5

Nyugdíj-ügyeink

Országgyűlési képviselők kérdeztek a Kormány képviselői válaszoltak
Az Országgyűlés Népjóléti Bizottságának elnökének, Korózs Lajos képviselő úrnak és ellenzéki
képviselőtársainak május 18-ig benyújtott kérdéseire megérkeztek a "válaszok" a kormánytól.
Sajnos, a miniszter nevében olyan leveleket küldtek, amelyek vagy nem adnak konkrét választ a konkrét
kérdésre, vagy másra válaszolnak, mint amire a kérdés vonatkozott, vagy csak "elmúlt nyolcéveznek",
miközben már 8 éve a jelenlegi kormány uralkodik.
- Kérdés: Mit gondol arról, hogy ma több tízezer öregségi nyugdíjas ellátása nem éri el az ötvenezer forintot sem,
illetve több százezer nyugdíjas vagy nyugdíjszerű ellátásban
részesülő ellátása nem éri el ezt az összeget? Ön szerint elfogadható, hogy ma a számos szociális ellátás alapját adó
nyugdíjminimum tíz éve 28 500 forint?"
- Válasz: "Új parlamenti ciklus kezdődött, de valami
nem változott, ez pedig az Önök, illetve a szocialista párt
nyugdíjas látszatpolitikája. A nyugdíjas társadalom és a választók azonban alaposan megismerték Önöket és pártjukat akkor, amikor elvették egyhavi nyugdíjukat. A "szocialista nyugdíjkorrekció" elvett egyhavi nyugdíjat a 100 ezer
forint alatti összeget kapó idősektől, de szintén elvett egyhavi összeget az 50 ezer forintnál alacsonyabb nyugdíjat
kapóktól is. A 2018-as országgyűlési választások eredménye azt is jól mutatja, hogy az emberek nem felejtenek.
Önök hiába próbálják újból és újból eljátszani a nyugdíjas
társadalom mentorának szerepét, ez az erőlködés láthatóan
nem vezetett sikerre. Azt javaslom, hogy bátran támogassák a Kormány nyugdíjpolitikáját, amely nem csak jól hangzó szavakból áll, mint az Önöké, hanem tettekből. Hadd
emlékeztessem, hogy az általunk bevezetett "Nők 40"
programunknak köszönhetően a nők korábban mehetnek
nyugdíjba 40 év jogosultsági idő alapján. 2018 márciusáig
több mint 220 ezer fő élt ezzel a lehetőséggel, melyet az
Önök frakciója a parlamenti szavazáskor nem támogatott.
Talán hitelesebbek lennének Önök is és pártjuk is az ország
terhét évtizedeken keresztül a hátukon vivő idősek előtt, ha
legalább akkor megnyomnák az igen gombot a Parlamentben, amikor nem csak szavakkal, hanem tettekkel is tudnák
támogatni az időseket.
A Kormány megbecsüli és tiszteli a magyar nyugdíjasokat, ezért azon dolgozik, hogy a magyar nyugdíjrendszer
biztonságos, stabil és kiszámítható, a nyugellátások értékmegőrzése biztosított legyen. Ezt mutatja a vonatkozó törvényi szabályozás is.
A társadalombiztosítási nyugdíjrendszer elsődlegesen a
biztosítási elvre épül. A rendszer a biztosítási elv mellett
szolidaritási elemeket is tartalmaz, amelyek a nyugellátás
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összegének kiszámításakor a rövidebb szolgálati időt és
alacsony kerestet elért biztosítottak esetén érvényesülnek.
A nyugellátás összegét két tényező határozza meg, a szolgálati (járulékfizetési) idő hossza, és a nyugdíjjárulék- fizetés alapjául szolgáló nettó átlagkereset. Minél magasabb
összegű kereset után fizetett nyugdíjjárulékot a biztosított
aktívként, annál magasabb lesz a nyugdíja alapjául szolgáló
átlagkereset, és ezáltal az ellátás összege, illetve minél hoszszabb szolgálati időt ért el, az átlagkeresetnek annál magasabb mértéke jár nyugdíjként. A nyugdíj összegének kiszámítását megalapozó mutatók biztosítják, hogy a nyugdíj
összege arányos legyen az aktív életpálya során nyújtott
biztosítási teljesítménnyel.
Alacsony összegű nyugdíjat több tényező eredményezhet: alacsony összegű járulékfizetés alapjául szolgáló kereset, jövedelem, rövid szolgálati idő, töredezett életpálya,
nemzetközi jog alkalmazásával megállapított nyugdíjrész,
illetve nyugdíjnövelés.
A társadalombiztosítási nyugdíjrendszer az alacsony keresetet és kevés szolgálati időt elért biztosítottakkal jelenleg
is szolidáris, hiszen a nyugdíj összegét meghatározó egyik
elem, a szolgálati idő szerinti mértékskála nem lineáris, hanem az alacsonyabb tartományban nagyobb léptékkel halad, mint a hosszabb szolgálati idő tartományban.
További kedvezményt jelent azok számára, akiknek jövedelme az ún. átlagszámítási időszakban alacsony volt,
hogy amennyiben a jogszerző legalább 20 év szolgálati idővel rendelkezik, az öregségi teljes nyugdíj összege nem lehet
kevesebb az öregségi nyugdíj legkisebb összegénél. Ha az
öregségi teljes nyugdíj alapját képező havi átlagkereset ezt a
legkisebb összeget nem éri el, a nyugdíj összegét az alapját
képező havi átlagkereset összegében kell megállapítani, azt
nem a megszerzett szolgálati idő arányában kell meghatározni, amely azt tovább csökkentené. A méltányossági
nyugdíjemelés lehetősége pedig azoknak nyújt segítséget,
akik hosszú ideig dolgoztak, fizettek járulékot, de körülményeik miatt nem tudtak magasabb keresetet elérni, vagy
élethelyzetük miatt ne m tudtak kellően hosszú szolgálati
időt elérni, esetleg tartósan beteg hozzátartozót ápoltak
éveken, évtizedeken át. Ebben az esetben az egyéni körül-

Nyugdíj-ügyeink
mények mérlegelése alapján adható méltányosságból nyugdíjemelés.
A társadalombiztosítási nyugdíjrendszer a folyamatosan változó körülményekhez alkalmazkodik. Elsődleges
azonban a megállapított nyugellátások folyósításának, illetve a megállapított nyugellátások értékmegőrzésének biztosítása, a rendszer hosszú távon és megfelelő színvonalon
történő fenntartása. A társadalombiztosítási nyugdíjrendszerben minden módosítást, kedvezmény bevezetését
hosszú előkészítő munka előz meg, tekintettel az érintettek
létszámára, a több évtizedre szóló hatásokra, mindezek
pénzügyi hátterére.
Budapest, 2018 . június 5.
Tisztelettel :
Rétvári Bence államtitkár"
- Kérdés: Ön támogatja-e a rugalmas nyugdíjkorhatár
bevezetését?
- Válasz: "Önök és pártjuk teljesen hiteltelen akkor,
amikor a rugalmas nyugdíjkorhatár bevezetéséről beszélnek, hiszen nem támogatták a "Nők negyven" programunkat, amelynek köszönhetően a nők korábban mehetnek
nyugdíjba 40 év jogosultsági idő alapján. 2018 márciusáig
több mint 220 ezer fő élt ezzel a lehetőséggel, melyet az
Önök frakciója a parlamenti szavazáskor nem támogatott.
Ha Önökön múlt volna, ma nem lenne Nők 40.
2012 óta nyugdíjkorhatár előtt kizárólag a nők jogosultak nyugdíjat igénybe venni. A 2012-ben hatályba lépett
változások a nyugdíjrendszer igazságosabbá tételét szolgálták. A nyugdíjkorhatár előtti nyugdíjazás 2012 előtti szerteágazó rendszere foglalkoztatáspolitikai, foglalkozás-egészségügyi, munkavédelmi kérdéseket kezelt a nyugdíjrendszeren keresztül, holott a nyugdíjrendszer célja, hogy az
időskori megélhetés alappillére legyen, és azokban az esetekben nyújtson jövedelemarányos keresetpótló ellátást,
amikor az életkor előrehaladása miatt a munkaerő-piaci
jövedelemszerzés egyre nehezebbé válik. A korhatár előtti
nyugdíj-megállapítási szabályok együttesen - az általános
járulékfizetési szabályok mellett - a nyugdíjkorhatár betöltésétől igénybe vett nyugdíjhoz képest lényegesen hoszszabb ideig folyósított és általában magasabb összegű ellátást biztosítottak. Azok a foglalkoztatáspolitikai feszültségek, amelyek a korhatár előtti nyugdíjazást korábban
indokolták, már nem állnak fenn, éppen ellenkezőleg, jelenleg munkaerőhiány tapasztalható. A nehéz munkát végzők számára pedig nem a korai nyugdíjazás, hanem az
egészséges és biztonságos munkakörülmények megteremtése, az egészségre veszélyes tényezők kiküszöbölése, az
időben nyújtott képzési, átképzési lehetőségek biztosítása
nyújthat megfelelő védelmet annak érdekében, hogy mindenki egészségben élje meg az időskort.
Az elmúlt évek folyamatai messzemenően igazolták a
Kormány döntésének helyességét.
Jelentős részben a korhatár előtti ellátások rendszere átalakításának köszönhetően a korhatárt megelőző korcsoportok foglalkoztatási rátája jelentősen megemelkedett.

Összehasonlító elemzések azt mutatják, hogy nemzetközi
szinten is elismerésre méltó az érintett korcsoportok foglalkoztatásának javulása.
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi
CXCIV. törvény szerint öregségi nyugdíjat csak az öregségi
nyugdíjkorhatár betöltésétől lehet megállapítani, és ettől
eltérő szabályt csak a nők esetében lehet alkotni.
A társadalombiztosítási nyugdíjrendszerben a korábbiakban létezett csökkentett összegű előrehozott öregségi
nyugdíj tapasztalatai azt mutatták, hogy hosszútávon az
érintettek számára hátrányos következményekkel járt. Az
érintettek a biztos jövedelemforrás érdekében vonultak
vissza a munkaerőpiacról ezzel vállalva, hogy életük végéig
alacsonyabb összegű nyugdíjat vesznek igénybe. A nyugdíjba vonulást követő években a nyugellátásukat egyéb
munkajövedelemmel egészítették ki, azonban akkor, amikor a jövedelem-kiegészítés az életkor előrehaladtával ellehetetlenül, az időskori jövedelemforrásuk pusztán az alacsony összegű nyugellátás maradt, illetve egyéb szociális
ellátások. Többek között ezek a gyakorlati tapasztalatok
vezették a jogalkotót a fenti döntésre.
Budapest, 2018 . június 5.
Tisztelettel :
Rétvári Bence államtitkár"
- Kérdés: Egyetért-e a "szülőtartás" intézményével?
- Válasz: Az idős és rászoruló családtagjainkról való
gondoskodás az Alaptörvényben rögzített alapelv.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi. V. törvény
a rokontartás szabályai között - a gyermekekről való gondoskodás mellett - elsődleges helyen kezeli a "szülőtartást".
A családok védelméről szóló törvény szerint is a nagykorú gyermeknek külön törvényben foglaltak szerint tartási kötelezettsége áll fenn azon szülőjével szemben, aki magát önhibáján kívül nem képes eltartani. A szülőkről való
gondoskodás a törvényi szabályozáson túlmenően ugyanakkor erkölcsi elvárás is. A magyar állam biztonságot nyújt
idős és rászoruló állampolgárainak, ahogy azonban a gyermeknevelés felelősségét, úgy az idős szülőről való gondoskodást sem vállalhatja át teljes egészében, annak első számú
felelőse a család volt és marad. Nem elfogadható, hogy az,
akinek jogi és morális felelőssége, kötelezettsége lenne szüleinek segítése, és ehhez elegendő jövedelemmel rendelkezik, rászoruló szülei ellátásáról nem gondoskodik teljesítőképességéhez mérten. A "szülőtartás" szabályainak a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvényben való rögzítése a nagykorú gyermekek
ezen felelősségét erősíti.
A "szülőtartás" méltányos jogintézmény, amely természetesen nem veszélyeztetheti a nagykorú gyermek vagy
családjának megélhetését. A szociális ellátás költségeit csak
attól lehet kérni, aki anyagi helyzete alapján képes szülője
megsegítésére.
Budapest, 2018 . június 5.
Tisztelettel :
Rétvári Bence államtitkár"
(folytatjuk)
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Aktuális

A nyugdíjas szervezetek csalódottak
a nyugdíjasokat érintő változások miatt
A Nyugdíjas Parlament Országos Egyesülete, a Magyar Nyugdíjasok Egyesületeinek Országos Szövetsége,
a Nyugdíjasok Országos Képviselete, és a Magyar Szakszervezetek Szövetsége Nyugdíjas Tagozata vezetői
sajtótájékoztatón reagáltak a 2019-as költségvetés tervezetére, és az ahhoz benyújtott módosító
indítványokra. A sajtótájékoztatóról kiadott MTI tájékoztatást alább olvashatják.
A jövő évi költségvetési javaslat és a módosító indítványok ismeretében csalódottak a nyugdíjas szervezetek az
őket érintő változásokat illetően.
Karácsony Mihály, a Nyugdíjas Parlament Országos
Egyesülete (NYPOE) szerdai (július 4-i) budapesti sajtótájékoztatóján elmondta, a jövő évi költségvetési tervezethez érkezett 810 módosító indítvány közül mindössze
csak nyolc foglalkozik a nyugdíjasokat érintő problémákkal.
A NYPOE elnöke szerint "jó pár szám évek óta nem
változik", ilyen például a méltányossági nyugdíjkeret, vagy
az egyéni segélyek mértéke.
Papp Katalin, a Nyugdíjasok Országos Képviseletének
elnöke azt mondta, hogy örömmel látták a Jobbik módosító indítványa között az ápolási díj minimálbér szintjére emelésére vonatkozó javaslatát. Hozzátette: ezen felül
szeretnék elérni, hogy az ápolás munkaviszonynak is minősüljön.
Ezen felül a korhatár feletti öregségi nyugdíj pótlására
tett LMP-s javaslattal is egyet tudnak érteni, ugyanakkor
hiányolják az idősotthoni férőhelyek fejlesztésére jutó
források biztosítását, valamint a közgyógyellátási normatíva emelését.
Némethné Jankovics Györgyi, a Magyar Nyugdíjasok
Egyesületeinek Országos Szövetsége elnöke arról beszélt,
hogy a nyugdíjasokat érintő költségvetési tételek "csak pár
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száz millióval" nőnek a jövő évi büdzsétervezetben az idei
számokhoz képest.
Hozzátette: megértéssel viszonyulnak ahhoz a problémához, amit egy öregedő társadalom jelent az államháztartás számára. Ugyanakkor azonban azt az államnak is
vizsgálnia kellene, hogy az életkor előre haladtával kapcsolatos kiadások hogyan alakulnak.
Juhász László, a Magyar Szakszervezeti Szövetség
Nyugdíjas Tagozatának elnöke hiányolta az éves nyugdíjemelésnél az úgynevezett vegyes indexálás bevezetését.
Ezért tovább nő a bérek és a nyugdíjak közötti szakadék tette hozzá.
Úgy vélte, a vegyes indexálás bevezetéséig a nyugdíjas
fogyasztói kosarat kellene figyelembe venni, aminek egyébként felülvizsgálatát is szorgalmazzák.
Hiányolják a nyugdíjplafon visszaállítását, ennek hiányában egyre több "milliós nagyságrendű nyugdíj" alakul,
ami elsősorban sérti a társadalmi igazságosság elvét mondta.
Ezeken felül úgy vélték, hogy szüksége lenne elkezdeni
a rendkívül alacsony nyugdíjak korrekcióját, amit az alapjövedelemmel egyidejűleg bevezetett alapnyugdíj oldana
meg. De addig is a GDP-növekedésével azonos mértékű
(4,1 százalék) nyugdíjemelést javasolnak az átlag alatti
nyugdíjjal rendelkezők számára.
(Forrás: MTI)

Aktuális

Félelem a
nyugodt kortól
A napokban jelentek meg a Policy Solutions elemző intézet legutóbbi kutatásáról, "A magyar rémálom"-ról szóló
tájékoztatók. A tanulmány szerzőitől azt tudhattuk meg,
hogy melyek azok az életterületek, amelyek változásától
félnek az emberek, mely jelenségek azok, amelyek szorongást, aggodalmat és nyugtalanságot okoznak a felnőtt lakosságnál. (Kórtól és kis nyugdíjaktól fél a magyar, Népszava 2018.június 15.) A kutatásból azt is megismerhettük,
hogy a magyar "félelemranglista" negyedik helyén a nyugdíjjal kapcsolatos bizonytalanságok állnak. Vajon miért
félnek az emberek a nyugodtnak nevezett idős kortól?
Sok-sok tényező eredőjeként alakulhatott ki a felnőtt
lakosságban az a szorongás, melyben az érintettek a nyugdíjas éveiket kiszolgáltatottságuk növekedéseként és méltóságuk csökkenéseként élik meg. A félelem egy része biológiai természetű, melyek intenzitását csökkenteni lehet
ugyan, de elkerülni nem lehet, azt tudomásul kell venni.
Gondolok itt az életkor előre haladtával jelentkező egészségi állapot fokozatos romlására és a társadalmi kapcsolatok lassú beszűkülésére. Mindezek mellett azonban az
aggódás jelentős része külső okokból, például a pénzügyi
lobbi ijesztgetéseiből, és a döntéshozók általi tudatos félrevezetésből táplálkozik.
A hosszú ideje tartó riogatás és ijesztgetés egyik sajnálatos példájának a közelmúltban lehettünk tanúi. A hónap
elején söpört végig a média fórumain az a hír, melyben a
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Tanács (OECD)
friss elemzése alapján a jövőben 72 évre kellene hazánkban
a nyugdíjba vonulás korhatárát emelni. Az alapvetően
pénzügyi szempontokat szem előtt tartó nemzetközi szervezet indoklásában a munkaerőhiány csökkentésének és az
adóbevételek növelésének igényét említi. Az idősebb munkavállalókat szinte sokkolta a javaslat, mert úgy vélték,
hogy a jelenleg folyó nyugdíjba vonulási korhatáremelés
nem fog a hatályos törvényi szabályoknak megfelelően a 65
éves korhatárnál megállni. A javaslat abszurditását az is mutatja, hogy az nincs tekintettel az ország valós demográfiai
helyzetére. A KSH friss demográfiai évkönyvéből megtudhatjuk ugyanis, hogy a tavalyi évben meghaltak átlagos
életkora férfiak esetében 70,1, míg a nők esetében 77,5 év
volt. Ha belegondolunk a javaslatban megfogalmazottakba és a jelenlegi tényleges adatokba, akkor közel kerülhetünk a köznyugalom megzavarásának tényállásához is.
Mivel kormányzati szintről nem érkezett megnyugtató nyilatkozat az "embertelen" hírekkel összefüggésben, így azok
minden társadalmi csoportban joggal növelték a félelmet a
nyugdíjakkal kapcsolatban.
A másik példája az alaptalan riogatásoknak a kedvezőt-

len demográfiai helyzetből táplálkozik. A közbeszéd egyik
hangsúlyos témaköre lett a negatív demográfiai folyamatok
sajnálatos alakulása. Kiindulásként le kell szögeznünk,
hogy mindannyian kívánatosnak tartanánk, ha megállna
országunk népességének csökkenése, és egyre több gyermek jönne világra, elsősorban a szülei örömére. Az üdvösnek tartott növekvő gyermekszületések fontosságát sokan
sokféle indokkal magyarázzák. Az érvelések közül az egyik,
azon túl, hogy nem a valóságos ok-okozati összefüggésekre épít, nagy mértékben növeli a nyugdíjakkal kapcsolatos
félelmeket is. Sajnálatos módon eluralta a nyilvánosság
fórumait az a sztereotípia, miszerint a jövőbeni nyugdíjak
kifizetésének biztonsága a születendő gyermekek számától
függene. Ezen téves érvelés tarthatatlansága könnyen belátható. Közimert tény, hogy az ország teherbíró képességének javulása - köztük a nyugdíjak növekedése, és kifizetésének biztonsága - kizárólag a gazdasági szereplők termelékenységének emelkedésétől, versenyképességük fejlődésétől függ. Statisztikai adatok sokaságával lehet bizonyítani azt, hogy az ország népességének csökkenése mellett is tudott nőni a nemzeti össztermékünk nagysága. Az
elmúlt tíz évben az ország lakossága közel három százalékkal csökkent, míg ugyanezen időszak alatt a GDP nagysága közel tíz százalékkal nőt. Mindebből látható, ahhoz,
hogy a nyugdíjakra szánt összeg növekedjen, az elsősorban
a termelékenység javulásától, másodsorban a megtermelt
javak elosztásától függ. Feleslegesen keltenek az idősek
körében a témakörhöz kötődően indokolatlan frusztrációt,
miközben az állítás nem is felel meg a tényeknek. Ugyanakkor az időseknek, a koruk miatt, a gyermekek születésére
már nincs közvetlen befolyásuk. A nyugdíjasok egyet tehetnek a gyermekek boldogságának elősegítése érdekében:
szeretettel és nagy figyelemmel segítik az unokák fejlődését.
A "félelemranglista" kedvezőtlen helyezéséről akkor
tud jövőben a nyugdíjas kérdés lekerülni, ha az ország
termelékenysége növekszik és a nyugdíjasok érdekérvényesítő képességének javulása révén kedvező irányba
változik az idősek anyagi és erkölcsi megbecsülése.
Karácsony Mihály
Országos Nyugdíjas Parlament Egyesület elnöke
elnök

GENERÁCIÓNK

9

Jó, ha tudod!

Mi lesz a nyugdíjpénzzel,
ha nem a családra hagyjuk?
A legfontosabb a család. De mi
van, ha nekünk nincs, vagy éppen a
családunk mellett még más valaki is
fontos az életünkben? Őróluk tudunk-e gondoskodni, ha már mi nem
leszünk? A nyugdíjcélú-megtakarítások erre is megoldást nyújtanak.
A nyugdíj-megtakarításokat alapvetően azért kötjük, hogy nyugdíjas
korunkban kényelmes életünk legyen.
De sajnos az élet kiszámíthatatlan, így
arra is fel kell készülnünk, hogy mi lesz
a pénzünkkel, ha mi már nem leszünk.
Alapvetően, mint minden földi vagyonunkat, a törvényes örökösünk kapná
meg a nyugdíjra félretett pénzünket is.
Örökös lehet például férj/feleség,
gyermekek, de akár unokák is. De mit
tehet az, akinek nincs családja? Hagyjon mindent az államra? És mi a helyzet azokkal, akik a családjukon kívül
mást is szeretnének anyagi biztonságban tudni haláluk után? Mindezt akár
titokban megoldani, hogy az örökösök meg ne haragudjanak az illetőre?
Milyen nyugdíj-megtakarítások
léteznek?

Először is kezdjük a legfontosabbal: milyen nyugdíj-megtarkítások léteznek ma Magyarországon?
- nyugdíj-előtakarékossági számla
(vagy röviden NYESZ)
- önkéntes nyugdíjpénztár
- nyugdíjbiztosítás
Mindhárom megtakarítás 20%-os
adójóváírással dotált, de működésük
eltér. Érdemes azt kötni, ami számunkra a legmegfelelőbb, és alapesetben számoljunk azzal, hogy nyugdíjas
korunkig megtartjuk a választott megtakarítást. De másodlagos szempontként érdemes figyelembe venni az
öröklés rendjét is.
A legkevésbé megfelelő megoldás
a három nyugdíjcélú-megtakarítás közül a NYESZ. Ugyanis ez ugyanúgy a
törvényes örököst illeti, mint egy normál értékpapírszámlát. Nem adható
meg hozzá haláleseti rendelkezés, illetve kedvezményezettet sem lehet
megjelölni. Így, ha másra szeretnénk
hagyni, mint a törvényes örököseink,
akkor azt végrendelettel lehet megtenni. Az viszont kevésbé diszkrét, illetve
meg is támadható. Tehát érdemes in-

kább a másik kettő megtakarítási formából választani.
Ahol kedvezményezett
megadható
Az önkéntes nyugdíjpénztári szerződésben lévő vagyon alapesetben a
hagyatéki eljárás része. Ám, lehetőségünk van kedvezményezettet megjelölni. Ebben az esetben függetlenül
attól, hogy ez a kedvezményezett hozzátartozónk-e vagy sem, a nyugdíjpénztár halálunk után körülbelül két
héttel kifizeti a megtakarításunk aktuális értékét az általunk meghatározott személynek.
Akár több kedvezményezettet is
felvehetünk, külön megjelölve, hogy
milyen arányban részesüljenek az örökül hagyott vagyonból.
A nyugdíjbiztosítás ebből az aspektusból hasonlóan működik, mint
az önkéntes nyugdíjpénztári szerződés. Tehát alapesetben ez is a normál
örökösödési eljárás alá tartozik, ám ha
kedvezményezetett (vagy kedvezményezetteket) jelölünk meg, akkor a
szerződésből adódó kifizetés őket illeti meg. Viszont fontos különbség,
hogy a kifizetés függ, hogy milyen
típusú nyugdíjbiztosítást kötünk. Az
elterjedtebb unit-linked típusú biztosítások esetében a kifizetés több részből tevődhet össze.
Legfontosabb összetevő a befektetések aktuális piaci értéke, de ezen
felül még különböző kiegészítő biztosításokból, illetve esetleges bónuszokból is érkezhet a kifizetésre kerülő összeg. Fontos azonban kiemelni,
hogy amennyiben valamilyen súlyos
egészségkárosodásban szenvedünk,
akkor az kizáró ok lehet a biztosítási
rész kifizetésénél. Így ebben az esetben különösen érdemes az apró betűket is átböngészni.
Forrás: Bankmonitor
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Nyugdíjas közélet

Bemutatkozik
Papp Katalin,

Bemutatkozik
Juhász László,

a Nyugdíjasok Országos Képviseletének
új elnöke

a Magyar Szakszervezetek Szövetsége
Nyugdíjas Tagozata új elnöke

A Szépművészeti Múzeum művészettörténész-muzeológusaként mentem nyugdíjba, ahol még a 90-es évektől
a Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezetéhez (KKDSZ) tartozó alapszervezet titkárjaként
kapcsolódtam be intenzíven a közéletbe.
A kétezres évek elején beválasztottak a KKDSZ országos elnökségébe, a múzeumi tagozat vezetőjeként. 2010ben a megújuló KKDSZ Közhasznú Alapítvány elnökének
is megválasztottak.
2014-ben a KKDSZ alelnöke lettem.
2015-ben a legnagyobb közszolgálati konföderáció, a
Szakszervezetek Együttműködési Fórumának (SZEF)
ügyvivőjének választottak, ahol a KKDSZ-t képviselem.
2015-2016-ban, 10 hónapon át - a KKDSZ elnök Földiák András SZEF elnökké választása miatt - megbízott
elnökként vezettem a KKDSZ-t.
A Nemzetgazdasági - ma már újra - Pénzügyminisztériumban azóta is tagja vagyok az Országos Közszolgálati
Érdekegyeztető Tanács (OKÉT) Szakértői Munkacsoportjának.
2016-ban választottak be a Nyugdíjasok Országos Képviseletének (NYOK) elnökségébe. Azóta igyekszem beleásni magam a nyugdíjasokat érintő problémák sorába, nem
csupám az elnökség munkásságának keretében, hanem a
budapesti és országos nyugdíjas parlament küldöttekként
is.
A 2018. májusi NYOK elnökké választásom alkalmával
azt hangsúlyoztam, hogy az elnökség tagjaival, a tagszervezeteinkkel és a társszervezetekkel közösen, az eddig és
aktuálisan megfogalmazott követeléseinknek kell újra és
újra egyre hangosabban és erőteljesebben hangot adni, jogkövető keretek között.

Eredeti végzettségem szerint okleveles villamosmérnök (BME) vagyok. közel három évtizedig a mikroelektronikai alkatrész fejlesztés területén, (Egyesült Izzó, Mikroelektronikai Vállalat), utolsó aktív évtizedemet a közszolgáltatás területén dolgoztam. 2011-től vagyok ténylegesen nyugdíjas.
1966-ban léptem be a Vasas Szakszervezetbe, 1992-ben
az MSZOSZ újpesti területi és nyugdíjas alapszervezetébe,
amelynek 1995 óta a vezetője vagyok.
2002-ben beválasztottak az MSZOSZ nyugdíjas választmányába, 2006-ban az elnökség (korábban intéző bizottság) tagja lettem.
2017-ben megválasztottak a MASZSZ Nyugdíjas Tagozat alelnökének, 2018 júniusától a szervezet elnöke
vagyok.
2011 óta veszek részt a FERPA (az Európai Szakszervezeti Szövetség vezető testületeinek munkájában (Végrehajtó Bizottság, Irányító Bizottság).
Alapító tagja vagyok az Országos Nyugdíjas Parlament
Egyesületnek.

NYOSZ-hírek

Mozgalmas félévet zárt a hajdúszoboszlói
Derűs Alkony Nyugdíjas Klub
Már a 2018-as év elején gazdag programkínálat volt
előirányozva a klub számára, melyek meg is valósultak,
mint ahogy az a következőkből is kitűnik.
A májusi és júniusi hónapok rendezvénye közé tartozik
a ,,Mindenki névnapja", az ,"Anyák napja"megünneplése,
melyet most is a Délibáb Hotelben tartottuk meg más
klubok részvételével. Ezúttal is nagyon jól sikerült, köszönhetően klub vezetőnknek, Bak Jánosné Katikának. A
klub nótaköre és tánc csoportja a fürdő egyik helyiségébe a
városunkba érkezett lengyel turista csoportot szórakoztatta fellépésével.
A városi művelődési központ felkérésére sokszor felléptünk a közönség szórakoztatásra. Az öt éve minden esztendőbe megszervezett erdélyi kirándulás most sem maradt el, ugyanis május végén Bogdán Gyöngyike szervezésével most Csíkszereda környékére látogattunk el. A
csíkszeredai szálláshelyünkről minden nap csillagtúra-szerűen más és más irányba mentünk. Az első napot az odáig
tartó hosszú úttal és a szálláson való elhelyezkedéssel töltöttük. Második nap a csíkszeredai látnivalókat tekintettük
meg, a Mikó várat, benne a Csíki Székely Múzeumot, elmentünk a madéfalvi emlékműhöz és a Szent Anna tóhoz,
ahol egy medvével találtuk szembe magunkat. Harmadik

nap a Gyilkos tóhoz látogattunk el, végig gyalogoltunk a
Békás szoroson, majd néhány moldovai kolostort látogattunk meg. Felkerestük csíksomlyói Kegytemplomot is.
Negyedik nap Csángó földön barangoltunk, az ezer éves
határnál lévő MÁV múzeumot és a mellette lévő Rákóczi
vár romjait csodálhattuk meg. Mind a három nap egy történelem és filozófia tanár volt az idegenvezetőnk. Elkápráztattak minket a gyönyörű tájak, amerre jártunk. Ötödik
nap hazafelé jövet Kalotaszentkirályon ebédeltünk és megnéztük a református templomot.
Június hónap alatt több meghívásnak tettünk eleget,
Földesen a dalfesztiválon, Kabán a táncfesztiválon. Megtartottuk a félévi beszámolót, melynek keretében köszöntöttük az 50, 55, és a 60 éves házassági évfordulósokat. Az
énekkarnak félévi záró ünnepséget szervezett Sári Katika
tanárnő, aki minket nótázni tanít. A saját udvarán slambuc
főzést rendezett, amit Katona Gyula klubtagunk készített
el nagyon finoman. Most a Gyulán megrendezésre kerülő
országos táncfesztiválra készülünk, reméljük ez is jól fog
sikerülni.
Nagyon várjuk már a jól kiérdemelt szabadságot. Mindenkinek kellemes nyaralást kívánunk és jó egészséget, jó
unokázást a szeptemberi viszontlátásra.
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Szia, anyu!
Márki Éva írása, a NYOSZ 2017. évi irodalmi pályázatán 2. díjat kapott.
Tudom, nem szereted, ha így köszönök, de a hellónak
még ennyire sem örülnél. A jó napot stb. nekem olyan személytelen, a Kezét csókolommal! meg már nagyon ritkán
köszönök. Tehát: Szia, anyu!
Régen beszéltünk, tudom, s Te jelét is adtad az elmúlt
hetekben ennek a nemtetszésednek. Tegnapelőtt, szerintem, egy kicsit túlzásba is vitted a heveskedést. Nem vagyok
már kislány, hidd el, ura vagyok a tetteimnek! Hiába próbálsz befolyásolni különféle trükkökkel, s arra kényszeríteni, hogy változtassam meg a döntéseimet, melyek szerinted nem helyénvalók, rögtön rájövök a turpisságaidra.
Na tessék, most megsértődtél, és becsapod az ajtót. Ugyan
már! Ez olyan... Ah!...
Kérlek, hallgass végig! Vegyük számba a dolgokat. Nem
szereted, egészen kicsi korom óta, ha fiúbarátaim is vannak.
Szerinted lány és fiú között nincsen igazi barátság. Szerintem van. Számos olyan kiváló hímnemű egyedet tudok felsorolni, akik igenis - tetszik neked vagy nem - pozitív befolyással voltak, vannak a személyiségem alakulására. Az is
előfordul, hogy ezen urak akár néhány évtizeddel is idősebbek nálam; ilyenkor atyai jó barátnak tekintem őket.
De kanyarodjunk csak vissza a két hónappal előbbi
eseményekhez! Szerinted felesleges felhánytorgatni? Na jó,
de kérlek, hagyd békén a teraszajtót!
Akkor csak annyit kérdezek, miért akartad megakadályozni, hogy a barátommal - akit, mint tudod, úgy szeretek, mint sosem volt bátyámat - kiüljünk egy belvárosi teraszra, és egy pohár rozé mellett beszélgessünk a világ
dolgairól? Hogyan? Még mindig ott tartunk, hogy mit szólnak a népek! És hogy merek nyilvánosan borozgatni és
nevetgélni egy férfivel, aki nem a férjem? ... Jaj, ne már! Ezt
az előző évezredben is megvétóztam.
Persze, akkor büszke vagy, amikor a barátaim dicsérik az
öltözködési stílusomat, a sok sálat, kiegészítőt, és én elmondom, hogy te tanítottál ízlésesen öltözködni. Tőled tudom, hogy egy jól megválasztott sál, fülbevaló, aprócska
kitűző hogy fel tudja dobni a hétköznapi cuccokat (bocsánat, öltözéket) is. Te tanítottál arra, hogy mindig legyek
ápolt, nagy hangsúlyt fektetve a kezemre, arcomra; hogy a
cipőm mindig legyen tiszta; és ne legyen kihívó a szerelésem. (Szerelés: ebben az esetben öltözet. Egy nekem is tetsző szleng szó az unokáimtól.) Képzeld, én az unokáimtól
is sok mindent tanulok! Nemcsak ilyen szavakat, de a számítógép használatát, meg az okos tévéét meg a húzogatós
telefonét, amivel fényképezni meg videózni is lehet, hogy
csak néhányat említsek.
Megint elkalandoztunk, próbálsz eltéríteni a mondanivalómtól. Nem hagyom, végig kell hallgatnod! Betöltöttem
a hatvanat, összegezhetem talán - felnőtt módra - az eddig
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ki nem mondott gondolatokat. Most újrakezded a csapkodást? Mondd, miért fáj neked, hogy egy héttel eltoltam a
szülinapi ünneplésemet, mert azon a hétvégén, amikor az
anyakönyvi kivonat szerint ünnepelni kellett volna, más
elfoglaltságaim adódtak? Igen, bármennyire is furcsa neked, az a hétvége másról szólt. Tartozom egy közösséghez,
ami ugyan nem a családom, de a kiteljesedésem része. Velük
dolgoztam, velük vettem részt a háromnapos fesztiválon.
Nehezményezésed jeleit fogtam is ebben a három napban.
Ám a következő héten nagyon büszke voltál rám. A kollégák köszöntése, kis csapatom személyes ajándékai a háromemeletes tortával. Majd egy rendezvény, amelyen Kossuth-díjas költő barátom (atyai jó barátom!), Baranyi Ferenc felolvasta a szülinapomra írt versét, s a barátok kedves
ajándékai, köszöntései... A férjem "kottapapírba" csomagolt rózsái, a család színpad alakú, maszkos díszítésű tortája, a virágcsokrok, az új laptop, és sorolhatnám. Tudom,
büszke voltál rám, hogy ilyen csodálatosak a barátaim, és
tündériek a családtagok. Te is álmélkodva hallgattad a nekem rögtönzött házi koncertet Eriktől, az unokáktól, és
belopakodtál, hogy megnézd Fruzsy netes bejegyzését,
amit rólam írt. Megilletődve nézted Ricsi és Attila virágait,
az unokák rajzait...
Te sem feledkeztél meg rólam. Köszönöm az ajándékodat, csodálattal töltött el. Szinte varázslatos volt! Nem
tudom, hogyan csináltad, de összehoztad: a hömpölygő
Dunát láttam, majd aput, amint ballag hazafelé a horgászatból; éreztem az apró keszegek paprikás lisztben forgatott, sült ízét, a kertvégi bodzabokor virágaiból készített
üde limonádé hűvös kortyait. Köszönöm. Tudod, hogy
mióta apu elment, nem ízlik a hal? Szinte sosem eszem.
Tessék, már megint a turpisságod! Elérzékenyülök az emlékektől, s azt hiszed, nem mondom végig. Mondom, mert
mondanom kell. Itt van az ideje.
Egy olyan régi közmondással kezdem, aminek nem
fogsz örülni: "A pokolba vezető út is jó szándékkal van kikövezve". Hogy jön ez ide? Elmagyarázom. Tizennégy
évesen kerül először olyan helyzetbe a gyermek vagy ifjú,
hogy döntést kell hoznia a sorsáról. Ebben a szülők, pedagógusok igyekeznek irányt mutatni, hiszen a pályaválasztás
első lépése kihat egész életükre. Te makacs féltésből nem
engedtél el engem a messzi városba, hogy óvónőképző
szakközépiskolába járjak, pedig tudtad, hogy minden álmom a tanítás. Gimnáziumba azért nem járhattam, mert az
nem ad végzettséget, ha nem tanulok tovább. Olyan szakközépiskolába kényszerítettél, amit nem is értettem: én és a
közgazdaságtan? Aztán éppen veled kapcsolatban szólt
közbe a sors, és el kellett jönnöm az iskolából. Ami utána
következett, nekem nehéz volt fizikailag, és a te önbe-

Irodalom
csülésednek is. Sok évtized távlatából szemlélve a küzdelmeimet, sikereimet, nem bánom, hogy így alakult. Megéltem a segédmunkásságtól a vezetőig, a "tanítóig", a színészig sok mindent. Dolgoztam és tanultam; már a magam
erejéből, a magam választotta reál, majd humán tárgyakat.
Örömöt lelek a tanításban, a többnyire felnőttek oktatásában. Ne szabadkozz, hogy te csak jót... Fogadd el, lásd be
végre, hogy önzés (is) vezetett!
Sok mindent teszek másként, mint ahogy tőled láttam.
Mindig nagyon fájt, mikor hirtelen felindulásodban verni
kezdtél; hol kézzel, hol fakanállal, hol vesszővel, hol a lábadról lekapott papuccsal. Ez nem csak fizikai fajdalom
volt! A lelkemet is ütötted ilyenkor. Tudom, neked korán
meghalt az édesanyád, és mostoha nevelt, aki folyton vert
benneteket - de én az édes gyermeked ("a nagyon várt,
késői, egy-szem"), a lányod voltam. Egyik kezemen össze
tudom számolni, hogy gyermekeimmel szemben hányszor
ragadtattam magam tettlegességre egy-egy pofon erejéig,
amit a mai napig nagyon szégyellek. Az unokáid, az én
gyermekeim, nemrégiben már apaként viccelődtek egymással arról, hogy a foktői mama mekkora pofonokat tudott adni. Míg erről beszéltek, égett az arcom, fájt a lelkem.
Ők másként élték meg ezt, mert később csak arra emlékeztek, hogy rekordidő alatt tudtál nekik palacsintát varázsolni.
Persze a sok jót is meg kell említenem, amit tőled tanultam. Te tanítottál az olvasás, a könyvek szeretetére, amiért
végtelenül hálás vagyok. Érdekes azonban, hogy zavart téged, ha felnőtt koromban kézimunkázás helyett inkább olvastam. Mint látod, nem kézimunkázom ma sem, ám tucatnyi könyv vár elolvasásra az íróasztalom sarkán. Tőled tanultam meg jól s jókat főzni. Megismertetted velem a fűszernövényeket, a zöldségek, gyümölcsök fontosságát. Veled ellentétben én nem szégyellem, hogy a barna kenyeret
szeretem; ez ma már nem a szegénység jele, hanem az
egészségesebb táplálkozásé. A kelt kalács receptjét is tőled
tanultam. Igaz, nekem már gép dagasztja a tésztát. A család,
a barátok kedvence a mazsolás-gyümölcsös kalácsom, és
első díjat nyertem a te borral dagasztott, szüreti kalácsod
receptjének mai megvalósításával. Igazad volt abban is,
nem a legjobb dolog a sok műszálas ruha, de annak idején
örültem, ha nem kellett olyan sokat vasalni a népes családra.
Ma már igyekszem természetes anyagokból készült holmikat vásárolni. A mezítláb járásról azonban nem szoktam le,
bármennyire helyteleníted is. Sokszor dolgoztattál a kertben, hogy majd tudjam, miként kell gondozni, ápolni, termeszteni a növényeket. Sosem szerettem ezt a munkát. Bevallom, most sem igazán veszem ki részem a kerti munkából, bár csak füves-virágos-bokros-vizes kertünk van. Szeretem viszont megtervezni a kertet (én terveztem a tavat a
szökőkúttal, és a környékét, ami szerinted flancolás) és a
virágok színharmóniáit; ám a megvalósítás már Imréé. Szerinted csak kitaláltam a mindenféle allergiát, hogy ne kelljen...
És a minap, mikor epret vásároltam, hogy lekvárt főzzek, megint beleavatkoztál, hogy ne a drágábbat, hanem a
legolcsóbbat vegyem. Csodálkozott is az eladónő, miért

gurultak elém az aprócska szemek - ám én tudtam, te akarsz
erre kényszeríteni. Nem hagytam. Úgy vélem, néha a drágább az olcsóbb: a jobb minőségű gyümölcsből több, finomabb lekvár lesz.
Kérlek, ne csapkodd újra az ajtót, mert dühös leszek!
Tudom, te voltál a múlt héten is, aki próbáltad meghiúsítani, hogy bemenjek a városba egy jót dumálni. Láttam,
hogyan igyekszel felénk terelni a felhőket... Talán még a
villámokat is te adogattad, hogy minél sűrűbben szórja
ránk Zeusz. Másnap besöpörted az összes nyárfapihét a
főtérre, hogy ne lehessen kiülni a teraszra rozét inni. Ezek a
te kis furfangjaid, ha meg akarsz akadályozni valamiben.
Tagadod? És a dísztányér a falról, amit alig tudtam elkapni?
Persze, éppen összezördültünk Imrével, hangos szóváltás
is kerekedett, de hogy te mindenbe beleüsd az orrod, az
már túlzás!
Tavaly megróttál, az idei anyák napján azonban időben
vittem neked virágot, sőt, Erik is velem jött. Tudom, tavaly
késtem egy hónapot, mert éppen kórházban voltam, meg
rehabilitáción. Te azzal jöttél, hogy mit szólnak a népek, ha
még friss virág sincs... És november elsején is kórházban
voltam, akkor is Erik látogatott meg a családjával. Én csak
karácsonykor róhattam le...
Látlak ám! Grimaszokat vágsz itt a cseresznyefa feletti
felhőn ülve. Idézzem az általad anya-káromlásnak tartott
József Attila-vers néhány sorát? "Nagyobb szélhámos
vagy, mint bármelyik nő, ki csal és hiteget!" Nem akarlak
bántani, hidd el, de végre ki kellett mondanom, amit eddig
magamban hordoztam. Nem haragszom. "Lágy őszi tájból
és sok kedves nőből próbállak összeállítani téged." Megenyhültél? Hogy miért nem saját kútfőből engesztellek,
miért ebből a..., ha már írónak (is) tartom magam? Hogy
megértsd, a kettő összetartozik.
Azt szeretném, ha elfogadnál olyannak, amilyenné lettem: sok-sok hibámmal és erényemmel együtt. Szeretném,
ha nem csak kritizálnál, hanem óvón simogatnál, amikor
"Harminchat fokos lázban égek" egy feladat megoldásáért,
egy szerep megformálásáért, egy jó írásért... Nekem ezek
éppoly fontosak, mint a család; s így válok teljes emberré. A
barátommal (igen, a barátommal!) arról beszélgettünk a napokban, hogy talán akkor válunk igazán felnőtté, ha már
nem gondolunk arra, miként cselekedett volna adott esetben a szülőnk. Fontos a gyermeknek a szülői útmutatás, de
legalább olyan fontos, hogy tudja a szülő, mikor kell okosan, egyre inkább "leválni" a gyermekéről.
Anyu! Ezeket szerettem volna elmondani már régen, de
csak most sikerült. Érzem, itt vagy velem, bár nagyon vegyes érzelmekkel. Kérlek, ne csapj vihart, ne dobáld a tányérokat! Legyünk jóban, mint eszményi anya és lánya! Talán úgy, ahogyan én igyekszem a felnőtt lányomnak anyukája, barátnője, támasza, olykor cinkostársa is lenni, és ahogyan ő próbál nekem segíteni, örömet szerezni - immár
felnőtt módon.
Azt hiszem, megértettél... Ide fújtad a folyó felől a szellő
illatát, és egy feketerigó beénekelt az ablakomon. Köszönöm.
Szia, anyu! Kezedet csókolom! Várlak az álmaimban.

GENERÁCIÓNK 15

Embermese

A jókedv kortalan
A Nap már felragyogtatta a reggelt. Aranyban fürdőzik
a táj. Egy szélesen terpeszkedő veretes padon üldögélünk
Edit nénivel. Beszélgetünk. Ezen ülőalkalmatosság készítése összeforr a múlttal. Szemben velünk a sűrű bokrok
zöld illata belengi a teret. Így kellemes társalogni. Beszélgetőpartneremben hamar felfedezem a szeretet gyakorlásának kincsestárát. Édes mosolyában és ízes szavaiban
gyönyörködöm.
A múltjában eléggé összetódultak az évek, de ereje
töretlen. Jellegzetes fejtartása a jobb látást segíti. Négy éve
szabadult meg az örök éjszaka poklából. Kevés fénnyel
gazdálkodik ugyan, de tud közlekedni. Azt mondja, a vakságban tisztábban látta a dolgok lényegét.
Megpróbáltatásairól nem beszél szívesen. Azért megtudom, hogy halálos kór szaggatta testét és lelkét. Az orvosok nem sok jót ígértek. Ő harcolt, mindent megtett,
amit kell. Meggyógyult. Felül tudott emelkedni a nehézségeken.
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Kíváncsiságom arra sarkalja, hogy elfoglaltságairól beszéljen. Egy közelben élő mozgáskorlátozott nénit ápol, azt
mondja, nem könnyű éppen ez a feladat, de szeretne valami
szépet tenni az Istennek. Ahogy beszél, arca csupa mosoly,
derűt sugároz. Ha teheti, a dédunokája elé elbandukol az
iskolához. Hazafelé nagyot kacagnak, ha ő rosszul egyensúlyoz. Ilyenkor egy-egy puszi fakad az arcán.
Ütött-kopott zongoráján hetente kétszer gyakorol tanítványaival. A zene iránti szeretetét nagyon korán ültették
el benne a szülei. Sokat beszélgetet a gyerekekkel és büszke
rájuk. Régóta énekel az egyházi kórusban. Nagyon lassan
mássza meg a templom lépcsőit. A kórustársak között sem
mindig van egyetértés. Így aztán meglódulnak az indulatok,
da az Atya hamar békét teremt azzal a mondattal "Gyerekeim, csak az Isten Ítélkezhet".
A férjéről kérdezem. Már nincs - mondja, de mindent
megbeszélek vele. Még azt is megkérdezem tőle, milyen
ajándékot szeretne névnapjára. Lajos bácsi tíz éve lerázta
testi láncait, és itt hagyta örömeit. A betegség mindig lenyisszantott életéből egy-egy darabot. Végül lelke megtért a
teremtő zsámolyához.
Szívesen beszél arról, hogy mit szeret csinálni, ha marad
ideje. Táncolni szeretek - mondja szinte gyermeki lelkesedéssel. Akkor hirtelen emlékezni kezdek. Igen! Én ott
találkoztam vele először egy bálban. A vastag köddé homályosult évek most felfeslenek. Előkászálódnak emlékeim. Italokkal, ételekkel kiegészülő táncos alkalom volt az
a bál. A fiatal hőskori emléket keltettük életre. Mindent
betöltött a báli hangulat illata. Teljes pompában ragyogtak a
terem díszei. Mintha kiszélesedett volna életünk skálája. A
jó kedvünk mindenkit körül ölelt. Mosolygós, derűs arccal
párbajra hívtuk az édes-nemes italokat. A hölgyek mesterien megválasztott öltözékben jelentek meg. A kulturált
szórakozás példa lehetne minden mai fiatal számára.
Táncoltunk, szavak nélkül a mozdulatok beszéltek A szép
arcok panorámájára a mai napig emlékszem. Ott sok szövetségesre, barátra leltünk. Álmodozó kalandkedvünk erőt
sugárzott. Megosztottuk egymással azt, ami szerethető.
Boldogok voltunk. Istenem, de jó volt emlékezni.
Az idő közben, úgy éreztem, siet valahova. Edit nénin
látszott, hogy kissé elfáradt. Megköszöntem, hogy megosztotta velem élményit és érzéseit. Útravalóul bölcsességeiből kaptam néhányat: idős korra az ember megtanulja a
derűt. Az öregség akkor kezdődik, amikor az ember nem
szégyelli bevallani. Legyen időnk a gyerekekre rácsodálkozni. Embertársainkat ne a mi igényinken keresztül nézzük.
Semmi sem fontosabb annál, mint akiket szeretetünk.
Fehér Levente írása

Mozdulj!
Ki mondta, hogy nem tehetünk semmit
az időskori fájdalmak ellen?
A NYOSZ kezdeményezésére, a Voltaren Emulgel
Forte támogatásával létrejött Szenior-mozgásprogram célja hangsúlyozni, hogy az aktív életmód idős
korban is fontos, és segítségével valóban tehetünk
az ellen, hogy a különböző mozgásszervi fájdalmak
idővel egyre jobban megnehezítsék életünket.
A Szenior-mozgásprogrammal inspiráló gondolatokat, példaértékű történeteket és jókedvű közösségeket ismerhetnek meg az érdeklődők, akik a program
keretében szervezett eseményeken is részt vehetnek.
Lássuk az elmúlt időszak eseménybeszámolóit!

Augusztus 31., péntek
Szeniormozgásnap
A Hárshegyi Randevú utolsó napján, a Szeniormozgásnapon az aktív időtöltésről a Szenior-mozgásprogram gondoskodik. A NYOSZ kezdeményezésére, a Voltaren Emulgel Forte támogatásával létrejött Szenior-mozgásprogram
célja hangsúlyozni, hogy az aktív életmód idős korban is
ugyanolyan fontos, és segítségével igenis tehetünk az ellen,
hogy a különböző mozgásszervi fájdalmak idővel roszszabbá váljanak. Ha velünk tart augusztus 31-én, egy országos kezdeményezésnek is részese lehet: gyűjtsünk össze
együtt 10 000 mozgással töltött órát! A programokon gyűjtött óraszámokat hozzáadjuk egy országos értékhez, az
eredménnyel pedig másokat is inspirálhatunk az aktívabb
életmódra. Tartson velünk Ön is!
DÉLELŐTT
9:00 Kapunyitás, regisztráció (egész nap)
10:00- tól Megnyitó, majd közös bemelegítés
A NYOSZ képviselőinek és a Szenior-mozgásprogram
nagyköveteinek részvételével megnyitjuk az eseményt,
majd könnyed bemelegítéssel hangolódunk rá a mozgalmas napra.
Folyamatosan: Túrák és játékok
Barangolja be velünk a környéket, és éljük át együtt a
mozgás örömét a friss levegőn! Az eseményen többféle
túraútvonal közül is választhat, és megismerheti Zugliget
természeti szépségeit és nevezetességeit.
12:00 13:30 Ebédidő
DÉLUTÁN
Ebéd után: Kerekasztal-beszélgetés a Szenior-mozgásprogram nagyköveteivel

Ismerje meg nagyköveteink, Németh Lajos és Várkonyi
András inspiráló történeteit az időskori mozgás témakörében, szerezzen hasznos tippeket és információkat, és oszsza meg velünk saját gondolatait, élményeit!
Folyamatosan: Vetélkedők
Tegye próbára ügyességét a sportvetélkedőkön, vagy
erősítse a szurkolók táborát! A rendezvényen az alábbi
programok közül válogathat:
·
Kispályás foci
·
Pingpong
·
Darts
·
Taifun
·
Csocsó
·
Petanque
·
Minigolf
·
Pontdobó kapu
16:00 Tombolahúzás, díjátadás, majd a rendezvény zárása
Egész napos események
Szeniortánc-találkozó
A szeniortánc az egyik legkedveltebb mozgásforma az
idősek körében, hiszen a különböző lépések, egyszerűbb
koreográfiák megtanulásánál sokkal többről szól: felszabadultságról, a mozgás öröméről és nem mellesleg egy fantasztikus közösségi élményről. A részvételhez semmilyen
előképzettségre nincs szükség.
A Szeniormozgásnap részvételi díja 200 Ft.
Találkozunk az eseményen!
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Mozdulj!

Bakonyi szenior mozgásprogram
11. alkalommal került megrendezésre június 28-29-én
Veszprémben az országosan meghirdetett Bakony Túra.
A szervezők az idei évben váltottak és az előző évek
tapasztalatait figyelembe véve június végére hozták előre a
túra időpontját. Indokolta ezt az, hogy különösen a 2017-es
év augusztusában rekord hőség volt az országban, ami
megkérdőjelezte a túra végrehajtásának biztonságosságát.
A rendezvény első napján a túrára érkező szeniorok a
hagyományoknak megfelelően Veszprém város történelmével, nevezetes helyeivel ismerkedtek. Az idén - eltérően
az előző évektől - a résztvevők a Kolostorok völgyében
tettek egy sétát, ahol meglátogatták az 1747-ben a győri
jezsuiták által épített templomot és a hozzátartozó kolostor
romjait. Ezt követte a Szent István királyhoz köthető Margit kolostor romjainak a felkeresése. Az országban elsőként telepedtek meg itt a görög apácák, akik leányneveléssel
és a királyi palástok hímzésével foglalkoztak. A séta a vár
tövében lévő Szerelem szigeten fejeződött be.
A több, mint három órás séta meglehetősen kifárasztotta a sík terephez szokott szegedi vendégeket.
Másnap az időjárás megtréfálta a nyugdíjas barátainkat.
A reggeli indulás időpontjában Veszprémre hatalmas eső
zúdult. Ez főleg a helyi túrázókat riasztotta vissza a programtól, és akik a reménytelennek látszó időjárási viszonyok
miatt sorra álltak el a megmérettetéstől. Végül a tervezett
száz feletti létszám jelentősen megcsappant. Az ország más
városaiból érkező túrázók viszont nagyon elszántak voltak.
Szeged és Komárom nyugdíjasai vállalták a kihívást és felszálltak a völgybe induló vonatra.
A szervezők az előzetesen tervezett három útvonalból a
Cuha völgybe tervezettet tartották a legbiztonságosabbnak, ezért csak egyedül erre az útvonalra indították el a túrát. Többen a vonattal Vinyéig mentek, ahol egy rövidített
túra útvonalon lementek a Cuha patak völgyébe, majd felkeresték a kaszt sziklákban található barlangokat.
A nap hősei a komáromiak voltak, akik a klubvezetőjük
- Szabó Edit - vezetésével teljes létszámban végigmentek a
patak útvonalán és - bár több esetben térdig gázoltak a
vízben és kaptak egy jókora zivatart is, de - becsülettel
teljesítették az útvonalat. A természet tréfája végül az volt,
hogy mire a túrázók beértek Vinyére, már szikrázóan sütött
a nap.
A vinyei büfében a túrázókat gulyáslevessel várták, ami
jól esett a teljesen elázott és fáradt nyugdíjasainknak.
Az útvonalat teljesítők megállapították, hogy a természet számukra ezekkel a kihívásokkal adott egy örökre
felejthetetlen élményt.
Demeter Ferenc
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Barangoló

Beregi felfedezőút
Nincs szebb feladata a nyugdíjasok egyesületeinek, mint
újabb felfedezésekre vinni tagságukat. Ezt belátva fogott
össze három nyíregyházi egyesület, a Dialóg, a Nyugodt
Életet és a "Simeon és Anna", hogy két autóbuszt is megtöltve, június 6-án és 7-én főként beregi középkori templomokat látogasson meg. Az ötletet jeles műemlékfotósunk
előadásai adták, feltárva a Templomok útja túraterv gazdag
lehetőségeit.
A kört még Szabolcsban kezdtük, a laskodi, a 13. században épített majd a 18.-ban bővített és korai alakos majd
növénymintás festéssel díszített református templomban.
Itt találkoztunk Tompa Mihály költő emlékével, aki ifjú református papként szolgált Laskodon is.
Nem messze tőle, Anarcson, a 2016-ra alapjaitól szépen
megújított Czóbel-kúriában, korabeli bútorok között emlékeztünk a jeles költőnőnkre, Czóbel Minkára. "Ne kívánj
többet, mint egy álmot, / Az álom élet édessége: / A boldogság, a csend, a béke." (Ultima ratio) A kúria hét és fél
hektáros parkjában, platánok, tölgyek, páfrányok között
találkoztunk emlékszobrával.
Innen már nem messze volt Vásárosnamény, ahol a jól
ismert, 1728-ban épített, és ugyancsak szépen megújított
Tomcsányi-kastélyban újból megcsodáltuk a Csiszár Árpád
által alapított, korábban méltatlanul szűk és zsúfolt helyen
megismert Beregi Múzeum gazdag népművészeti és érdekes-értékes vaskályha-kiállítását. Itt készült csoportunk első közös fotója.
Aztán átkeltünk a Tiszán, és megyénk s az ország északkeleti csücskében, Nagylónyán jártunk az ugyancsak 13-14.
században épült, ma református templomban. A korábbi
időkben festett szentek, "köpenyes Mária", Szent István és
Szent László freskók mellett 17. századi indás-virágos díszítés került elő felújításkor a sima vakolat alól. A nyírbáto-
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rival vetekszik a 26 méter magas, négy fiatornyos, zsindelyes fa harangtorony.
Lónyáról visszaútban megcsodáltuk Tiszakerecseny
diófákkal szegett széles főutcáját. A Közösségi Házban
ebéddel vártak bennünket. A közeli pedagógusnap alkalmából a helyi óvodások játékos műsorral köszöntöttek
bennünket, nem véletlenül, hiszen klubunk tagságának
túlnyomó része pedagógus, sőt, a kirándulás előkészítésében főszerepet játszó Vinczéné Irénkénk nyugdíjazásáig a
helyi iskola igazgatója volt. Körülnéztünk a modern iskola
szép rendet és tisztaságot mutató épületében is. Köszönjük
a gyermekeknek és a szervezőinknek ezt a páratlan élményt, amelyben részesültünk!
Még két beregi, gyakrabban látogatott templom volt
programunkban. Csarodán a "mosolygó szentek temploma", a Csaronda-patak felett messze kimagasló, a templomépületből kiemelkedő csúcsos torony látványa újból
odavonzott. Most az 1642-ből származó virágos-leveles
mintákat, a szószék mögött és a szentélyben az apostolok
14. századi freskóit vettük szemügyre - a harsány idegenvezető bemutatása alapján.
Végül Tákoson a "mezítlábas Notre Dame" apró templomát kerestük fel. Az 1766-ban épült paticsfalu (vesszőfonatra sárból, agyagból tapasztott, lábbal döngölt - innen a
mellékneve!), mellette a táj templomaira jellemző fa harangtorony, és belsejében a helyi népi motívumokból készített
díszítések, mennyezeti kazetták, s hagyományosan a "beregi keresztszemes" mintákkal gazdagon kivarrt terítők újból
elbűvölték látogatóikat.
Tavaszi megyei kirándulásunkat a nyár végén távolabbi
célok felkeresése követi majd, Szinpetri, Jósvafő, Aggtelek
szerepel terveinkben, ezzel gazdagítva egyesületeink életét.
Kardos Lászlóné Dialóg-elnök, Fotók: Erdélyi Tamás

Egészség

Miért fontos védekezni a pneumococcus
baktérium ellen?
Az 2011 óta működő, "Egészség a célkeresztben" önkormányzati program keretében a 70 év feletti, szentesi
lakosok, és az alapellátásban tevékenykedő egészségügyi
szakdolgozók térítésmentesen juthatnak hozzá a korszerű
tüdőgyulladás elleni vakcinához.
Ebben az évben összesen 300 db ingyenes vakcina áll
rendelkezésre, ebből a keretből 155 már beadásra került
június 1-én, a Kertvárosi rendelőben. Aki most nem tudta
igényelni a védőoltást, az az ősz folyamán még megteheti.
- De miért is fontos, az idősebb korosztály oltása?
- A háziorvosi praxisokban dolgozók tapasztalatai alapján, évről-évre, egyre nehezebb a tüdőgyulladások kezelése.
A betegség sokszor szövődményes, elhúzódó és esetenként
a páciens gyógyítása kórházi körülmények között kell, hogy
történjen.
A háziorvosi praxis egyik legfontosabb szerepe a prevenció. Sokkal egyszerűbb egy betegséget megelőzni, mint
kezelni. A felnőttkorban javasolt védőoltások között, az
influenza elleni vakcinán kívül, legnagyobb szerepe a pneumococcus [pneumokokkusz] elleni védőoltásnak van.
- Mit kell tudni a pneumococcusról?
- A Streptococcus pneumoniae (azaz pneumococcus) a
tüdőgyulladás leggyakoribb kórokozója, amely gyakran
megtalálható a légutakban, akár tünetmentesen is. Egyik
emberről a másikra cseppfertőzéssel terjed. Gyermekeknél
leggyakrabban középfülgyulladás, míg felnőtteknél tüdőgyulladás formájában jelenik meg.
- Mennyire veszélyesek ezek a megbetegedések?
- Amennyiben a vérben keringő pneumococcus baktérium behatol a szervezet amúgy steril helyeire, az úgynevezett invazív formává válhat, ami egy olyan súlyos, életveszélyes állapot, ami a páciens halálát, vagy felépülése esetén
súlyos károsodások kialakulását eredményezheti.
- Mely korosztály veszélyeztetett a pneumococcus okozta megbetegedések szempontjából?
- A pneumococcus okozta megbetegedésekről tudni
kell, hogy két korcsoport különösen veszélyeztetett: a 2 év
alatti gyermekek és az 65 év feletti felnőttek. Mivel a
korszerű, konjugált vakcina 2014 júliusa óta kötelező védőoltás a 2 év alatti gyermekek számára, ezért a kicsik védelme a Nemzeti Immunizációs Program által biztosított.
Az idősek esetében azonban nincs ilyen lehetőség, számukra az egyéni gondoskodás a mérvadó. Ezért orvosként
és önkormányzati képviselőként is javasoltam városunk
képviselőtestületének, hogy 2018. évtől ingyenesen biztosítsa a 70 év feletti lakosok számára a védőoltást.
- Kiket érdemes oltani?

A magyarországi módszertani levél ajánlása alapján:
- minden 2 év alatti gyermeket, mivel az immunrendszerük még nem elég érett a fertőzések leküzdéséhez.
- minden 65 év feletti felnőttet, mert náluk az immunrendszer öregedése áll fent, így sokkal könnyebben
kaphatják el a fertőzéseket.
- Életkortól függetlenül, kockázatot jelentenek a krónikus megbetegedésben szenvedők (szívbetegek, krónikus
légzőszervi betegek, cukorbetegek…) valamint az immunbetegségekkel küzdők.
- zárt közösségekben élők (pl. idősek otthona) esetében
szintén fokozottabb a hajlam a fertőzésekre.
- a veszélyeztetettek körébe tartoznak a dohányzók és a
rendszeres alkoholfogyasztók.
- Miért veszélyes betegség a tüdőgyulladás és miért kell félnünk
tőle?
- A tüdőgyulladás sajnos még napjainkban is egy nagyon veszélyes megbetegedésnek tekinthető, lévén a mai
napig ebben halnak meg leggyakrabban Európában.
Fontos kiemelni, hogy a korszerű antibiotikus kezelés
ellenére is a betegek 20-50%-a kórházi kezelésre szorul, illetve a 10-20%-a belehal a pneumococcus okozta tüdőgyulladásba.
Tény az is, hogy a 65 év felettiek esetében négyszer
nagyobb eséllyel alakul ki szív-és érrendszeri betegség a
pneumococcus okozta tüdőgyulladás kórházban történő
átvészelését követően.
- Hogyan tudjuk megelőzni a pneumococcus okozta megbetegedéseket?
- A védőoltás hatékonyan megelőzi a pneumococcus
okozta megbetegedéseket. Az önkormányzat által támogatott konjugált védőoltás előnye, hogy tartós védettséget
(úgynevezett immunmemóriát) alakít ki.
- Mi van azokkal a 70 év felettiekkel, akik már korábban
részesültek a régebbi típusú poliszacharid oltásban?
- Természetesen Ők is megkaphatják a konjugált védőoltást, a lényeg, hogy 1 év teljen el a két vakcina beadása között.
Véleményem szerint az idősek egészségét szolgáló prevenciós program nagy segítség az egész család számára,
lévén az egészséges nagyszülők óriási segítséget jelentenek
az egész család számára.
Ehhez a több szintű gondoskodáshoz járul hozzá az
önkormányzat a prevenciós programjával.

A cikk megjelenését a Pfizer Kft támogatta.

Szerző:
Dr. Chomiak Waldemar, háziorvos, Szentes
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Fogyasztóvédelem

Facebook-os rendelések okoznak
bosszúságot a fogyasztóknak!
Könnyen pórul járhat a fogyasztó, ha nem figyel, hiszen
legtöbbször csak egy kitalált fantázianév szerepel az oldalak megnevezéseként, tele jogszabály- és a fogyasztók érdekeit sértő általános szerződési feltételekkel. Már ha vannak
egyáltalán közzétett ÁSZF-ek, vagy épp, ha az eladó nem
változtatja meg a nevét a profilján azért, hogy elnehezítse a
vevővel való kapcsolattartást.
Továbbra is jelentős bosszúságot okoznak a fogyasztóknak a Facebook-os, akár a Twitter-es vagy a más közösségi oldalakról történő vásárlások, hiszen ha nem kellően
elővigyázatosak, könnyen találhatják magukat olyan esetben, mint a fenti példa. Az Európai Bizottság kidolgozott
egy új javaslatcsomagot ("New Deal for Consumers") a
fogyasztók érdekében, amely a későbbi elfogadás esetén
nagyobb fogyasztóvédelmet ígér Európa-szerte, például az
alábbiak szerint:
- az online piacokon jobb, részletesebb tájékoztatásban
részesülnek a fogyasztók, hogy magánszemélytől vagy kereskedőktől vásárolnak-e, és megilletik-e őket a szigorúbb
fogyasztóvédelmi jogok vagy sem,
- megfelelőbb védelmet élveznek majd a tisztességtelen
kereskedelmi gyakorlatokkal szemben: például pontosítják
az uniós jogot annak egyértelműsítése érdekében, hogy tilos az élelmiszereket a fogyasztókat megtévesztő módon
kétféle minőségben forgalmazni,
- a fogyasztóknak minden tagállamban joguk lesz egyéni jogorvoslattal élni (pl. pénzügyi kártérítést és a szerződés
megszüntetését kérni), ha tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok - például agresszív vagy megtévesztő marketing áldozataivá váltak,
- erőteljesebb szankciókra hatalmazzák fel a tagállamok
fogyasztóvédelmi hatóságait,
- internetes kereséskor a fogyasztók egyértelmű információt kapnak arról, ha a kereskedő által fizetett keresési
találatról van-e szó,
- a fogyasztók a felhőalapú tárolási szolgáltatások, a
közösségi média vagy az e-mail-fiókok igénybe vétele során
is tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhatnak a
szerződéstől (hiszen ilyenkor tulajdonképpen a személyes
adataikkal "fizetnek" a szolgáltatásért).
A javaslatcsomag a későbbi elfogadása esetén azonban
nem mindig terjed ki a Facebook-os vagy épp a Twitter-es,
esetleg a más közösségi oldalról történő vásárlásokra. A
Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége sze-
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rint indokolt, hogy a fogyasztók ez esetben is jobb tájékoztatást kapjanak, és kiderüljön számukra, kereskedőként
vagy magánszemélyként jár-e el a másik személy a közösségi oldalon, akinek az adatlapjáról vásárolnak! Ugyanis, ha
egy magánszemélytől vásárolnak a fogyasztók az interneten, akkor például nincs tizennégy napos elállás, nem
gondolhatják meg magukat később! Épp ezért a Szövetség
már eljuttatta javaslatait a fogyasztóvédelemért felelős, Innovációs és Technológiai Minisztériumhoz a fogyasztók és
a jobb tájékoztatás érdekében.
Egyértelmű, hogy a fogyasztók ma már a közösségi
oldalakon is vásárolnak és a fogyasztó közvetlenül az oldalra történő belépést követően már böngész a különböző
felhasználókhoz tartozó, regisztrált adatlapok között, és
esetleg ott azok idővonalán, vagy épp az oldalhoz tartozó
általános információknál már lát megvásárolható termékeket vagy szolgáltatásokat. Itt rendszerint egymás között,
üzenetben beszélik meg a szerződés és a teljesítés, fizetés
egyes feltételeit (néhány közösségi profilnál pedig általános
szerződési feltételek is megtalálhatóak), és így kerül sor a
közösségi oldalról történő vásárlásra.
2018-ban ismét az e-kereskedelem áll a fogyasztóvédelem fókuszában Magyarországon, és egyre inkább megjelenik azokon az online felületeken is, amelyek eredeti célja
kezdetben nem is feltétlenül eladásra kínált áruk értékesítése volt, hanem a fogyasztók számára biztosítani a kapcsolattartást ismerőseikkel. Látható már tehát, hogy számtalan különböző közösségi adatlap is kínál eladásra egyes
termékeket, például ruhákat, más hasonló árucikkeket a
fogyasztók számára. Mindezek miatt hatalmas a közösségi
oldalak fogyasztóvédelmi felelőssége is, az esetleges csalások és egyéb ártó szándékú módszerek megelőzése érdekében! Ennek egyik kulcsa pedig a megfelelő tájékoztatás!
A jelek szerint azonban a fogyasztók is sokszor elmulasztják a kellő körültekintést a közösségi oldalakról történő vásárláskor, holott az ugyanolyan online rendelésnek
számít, mintha egy külön erre szakosodott weboldalt keresnének fel. Épp ezért nem is nélkülözhető az ilyenkor
szokásos aranyszabályok betartása.
Mielőtt egyáltalán rendelnének bármit az adott adatlapról, ellenőrizzék a fogyasztók, hogy milyen adatokat ad
meg magáról a másik fél. Az sem mindegy, hogy a profilt

Fogyasztóvédelem
egy magánszemély vagy egy vállalkozás regisztrálta. Ha
nem kereskedőről van szó, akkor jobb, ha tudják, hogy bármi probléma esetén nem küldhetik vissza tizennégy napon
belül a terméket (kivéve, ha ezt a másik fél önként vállalta).
Jellemzően a különböző "Adok-veszek" nyilvános csoportok esetében igaz ez, amikor a fogyasztók már megunt
használati tárgyaikon szeretnének túladni.
Amennyiben nem vagyunk ebben biztosak, először inkább vegyük fel üzenetben a kapcsolatot az eladóval és
tisztázzuk azt, kiről van szó, magánszemélyként vagy kereskedőként jár-e el, mielőtt bármilyen számlaszámra pénzt
utalnánk egy ismeretlennek. Akinek nincs rejtegetnivalója
és eladási szándéka valóban komoly, nem fogja válasz nélkül hagyni ezt a kérdést. Annál is inkább fontos ez, mert
több közösségi oldalon természetesen már előreutalással
kérik a vételárat rendezni.
Amennyiben kiderül, hogy a kiszemelt adatlapon a nekünk tetsző terméket egy kereskedő árulja, bizonyosodjunk meg arról is, milyen adatokat ad meg magáról. Gyanúra ad okot, ha például semmilyen cégnév, postacím nem
áll rendelkezésre és csak és kizárólag egy e-mail cím szerepel a fogyasztói panaszok fogadására. Ilyenkor az előzetes
tájékoztatás körében ugyanis meg kell adni legalább a vállalkozás nevét és székhelyének postai címét, és - ha azzal
rendelkezik - a telefonszámát, a telefaxszámát és az elektronikus levelezési címet is.
Ellenőrizzük le azt szintén, rendelkezik-e külön olyan
internetes honlappal, webáruházzal a kereskedő, amelyen
már kifejezetten értékesítés céljából kínál több terméket, ez
ugyanis adott esetben komolyabb értékesítési szándékot
mutathat annál, mintsem, ha csupán egy néhány napja
létrehozott közösségi adatlapon megtalálható információk
alapján vásárolunk.

felületén, üzenetben panaszt tett, választ abszolút nem kapott, pedig a rendszer kijelezte, hogy a profil tulajdonosa elolvasta a reklamációt. Sőt később csak azt látta, hogy a
profilt megváltoztatták más névre és a korábbi női hirdető
helyett hirtelen egy férfi profilja volt elérhető. Arról nem is
beszélve, hogy az oldal tele volt jogszabálysértő feltételekkel, így például panaszt csak a pénz átutalásától számított
kilencven napig fogadott el a kereskedő. Az ilyen és ehhez
hasonló eseteknek se szeri, se száma.
Az előzetes tájékozódás körében még sokat segíthet, ha
a kiválasztott közösségi oldalon megtalálható "Bejegyzések" menüpont alatt, vagy épp a közzétett megosztásokhoz
érkező fogyasztói kommentek közül többet megnézünk. A
már kárt szenvedett fogyasztók ugyanis sokszor megosztják tapasztalataikat, így jelezve, hogy nem érkezett meg
számukra a termék vagy épp, hogy a hír megosztása esetére
ígért ingyenes sorsolás mégis elmaradt, és ezzel számot adnak a tapasztalt megtévesztő gyakorlatokról.
A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége
fokozott körültekintésre hívja fel a fogyasztókat, ha közösségi weboldalakról vásárolnak! Győződjenek meg először
arról, kivel kötnek szerződést, az illető milyen adatokat oszt
meg magáról, olvassák el a többi felhasználó által tett bejegyzéseket, a vásárlói véleményeket. Ne feledjék, ha mindezek nélkül kerül sor a megrendelésre és a fizetésre, az
olyan, mintha az utcán fizetnének egy vadidegennek, akiről
semmit sem tudnak!
Forrás: FEOSZ

Ugyanakkor azt se feledjék a fogyasztók, hogy ma már
pár ezer forintért cserébe bárki készíthet webáruházat előre
kidolgozott sablonok szerint, pusztán néhány kattintással.
Hogy valóban ilyen rögtönzött weboldalról van-e szó, az
könnyen kiderül a különböző internetes keresők segítségével, ezért érdemes ezeket is használni előzetesen és elővigyázatosnak lenni. Tájékozódjanak arról, kivel kötnek
szerződést!
Ne mulasszák el átolvasni az oldalon megtalálható általános szerződési feltételeket sem, ellenben könnyen kellemetlen meglepetésben lehet részük később. Hasonlóan járt
az a fogyasztó, aki úgy kötött szerződést az érintett egyéni
vállalkozóval, hogy az még csak egy postacímet sem közölt
magáról, a kiszállítást negyven munkanappal vállalta és a
vételárat előre kérte átutalással rendezni. Mikor eltelt a
határidő, a kiszállítás viszont elmaradt, a közösségi oldal
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Neten megy

Tíz döbbenetes tény az
élelmiszerek világából
Táplálkozás. Mindennap eszünk, sőt, többször is,
mégis olyan keveset tudunk azokról a dolgokról, amiket a szánkba helyezünk. Összeszedtünk néhány
meglepő tényt az étkezésről, egy részükkel alighanem
eddig is tisztában voltál, másokról most hallottál először, sőt, olyan is lesz, ami túl hülyén hangzik ahhoz,
hogy igaz legyen. Pedig az.
1. Oroszországban csak 2011 óta számít a sör alkoholnak
Meglepő tény, hogy Oroszországban 2011 előtt azok az
italok, amelyeknek nem érte el az alkoholtartalma a 10%ot, (mint például a sör is), üdítőitalnak számítottak. Egy idő
után azonban rájöttek, hogy ez így nem lesz jó, és az alacsony alkoholtartalmú italokat is ellenőrzés alá vonták
elsősorban a fiatalok alkoholizálásának visszaszorítása, és
népegészségügyi okok miatt.
2. A leggyakrabban ellopott élelmiszer a sajt
Nyilvánvalóan a legmeglepőbb tény ebben a felsorolásban, hogy az élelmiszerek közül a sajtokat lopják el a leggyakrabban. A világ összes sajtjának 4 százaléka kerül a gaz
sajtrablók kezére - amiből egyenesen következik, hogy valahol a világon lennie kell sajt feketepiacnak, bár az is lehet,
hogy csak finom a sajt, de drága, és sokan úgy tartják, hogy
jobb a sajtot ellopni, mint kifizetni. Helytelen.
3. A banán bogyótermésű, a szamóca viszont nem
Ez is elég durva tény, mondhatni, egy ökölcsapás az
agynak: a banán, a padlizsán, vagy az uborka növényrendszertani értelemben bogyónak számít, a szamóca, a szeder
vagy a kökény viszont nem. Na jó, ez angolul sokkal jobban
hangzik, mert minden "bogyó" angolul valamiberry, ehhez
képest tényleg egy kognitív disszonancia, hogy nem bogyó
a bogyó. Azért nekünk is időbe telik majd feldolgozni,
hogy a banán egy bogyó, lássuk be.
4. Hallani lehet, ahogy nő a rebarbara
Egy ősi módszer szerint ha rebarbarát sötét helyen termesztik, akkor azt hiszi, hogy tavasz van, és így természetellenesen nagyra nő. Olyan nagyra, és olyan gyorsan,
hogy hallani lehet, ahogy növekszik, közben ugyanis pattog.

30

GENERÁCIÓNK

5. A pisztácia képes a spontán gyulladásra
Úgyhogy, ha nagyobb mennyiségű pisztáciát kell szállítanod, jobb, ha felkészülsz rá!
6. A gyümölcsökön használt matrica ehető
Komolyan. Ezért nem kell megijedned, ha véletlenül
lenyeltél egyet az almáddal, mert a gyümölcsmatricák nem
mérgező, viszont ehető anyagból vannak. Ami persze nem
jelenti azt, hogy meg is kell enned.
7. Az egészséges ételek tízszer annyiba kerülnek,
mint az egészségtelenek
Legalábbis Angliában, és egységnyi energiára (kcal) vetítve. Mondjuk, mi sem vagyunk sokkal jobb helyzetben, ha
összehasonlítjuk egy fehér kenyér, és egy teljes kiőrlésű
rozsos kenyér árát, elég szembetűnő a különbség. Szóval,
ha érdekelt volna, hogy miért van annyi túlsúlyos ember,
akkor itt az egyik lehetséges válasz.
8. Így találták fel a szendvicset
Ezt a sztorit biztosan ismerted: a történet lényege, hogy
Sandwich grófja, John Montagu éppen egy maratoni kártyajáték kellős közepén volt, és megéhezett. Igen ám, de
nem akart felkelni a játékasztaltól, még kevésbé letenni a
kártyát, így aztán hozatott magának valami olyan ételt,
amivel fél kézzel is csillapítani tudta az étvágyát. Különleges helyzetek különleges megoldásokat kívánnak.
9. Túl lehet főzni a gombát
Ezt biztos nem gondoltad volna. A gombák sejtfalában
van egy speciális polimer, amely a finom ízt biztosítja. Ezt
pedig túlfőzéssel el lehet rontani.
10. Az osztriga és a homár a szegények és a szolgák
eledele volt
Nem is olyan régen még a homárt borzasztó nehéz volt
eladni, mivel, ha úgy nézzük, csak egy rovar, ami történetesen a tengerben él. Ezért többségében vissza is dobták
a vízbe, ha véletlen a hálóba akadt, vagy a szolgáknak adták.
Sőt, régen törvény írta elő, hogy a raboknak legfeljebb hány
százalékban tartalmazhat az ételük ilyesmit, mert azt túllépni kínzásnak számított. Bámulatos, hogy hogy változik a
világ!
Forrás: https://sobors.hu

Augusztus

g

Kos
III. 21. - IV. 20.

Tele van energiával, nem ismer lehetetlent, de azért nem árt az óvatosság.
Ne hajszolja túl magát, mert az ön teherbíró képessége is véges. Ráadásul
a fizikai kimerülés az idegekre is kedvezőtlenül hat, ami komoly vitákhoz
vezethet családon belül.

_

Bika
IV. 21. - V. 20.

Az önbizalma már hónapok óta töretlen, és ez a következő hetekben sem
változik. Ám nem árt, ha gondolkodik, mielőtt komoly döntést hoz, mert
ön sem tévedhetetlen. Egy elhamarkodott pénzügyi lépés az egész család
életére negatív kihatással lehet.

`

Ikrek
V. 21. - VI. 21.

Anyagiak terén igen kedvező hónap
lesz az augusztus, ami elsősorban annak köszönhető, hogy bölcs döntést
hoz. Ezt pedig a szerettei is értékelik
majd. A család pénzügyi helyzetének
megerősödése egyben azt is jelenti,
hogy egy régi vágya teljesülhet.

a

Rák
VI. 22. - VII. 22.

Augusztus az élet minden területén
kedvező hónap lesz az ön számára. Az
otthon nyugalmát nem veszélyezteti
semmi, ami az anyagiakat illeti, komoly gyarapodásra számíthat. Ennek
feltétele a türelem és az önfegyelem,
nehogy rosszra forduljanak dolgok.

Horoszkóp

b

Oroszlán
VII. 23. - VIII. 23.

Ezekben a hetekben a legjobb oldalát
mutatja családi körben és az élet más
területein. Hasznosítsa eddigi tapasztalatait, így elkerülheti a pénzügyi
veszteséget. Az utolsó nyári hónapba
érdemes beiktatni néhány napos
utazást, amely során feltöltődhet.

c

Szűz
VIII. 24. - IX. 22.

Mostanra energiaszintje meglehetősen
alacsony lett, ami már az egészségét is
veszélyezteti. Mind gyakrabban rohanják meg negatív gondolatok, de
ezzel csak ront a helyzetén. Engedje
el a félelmeit, mert előbb-utóbb
valósággá válik mindaz, amitől tart.

d

Mérleg
IX. 23. - X. 22.

f

Nyilas
XI. 23. - XII. 21.

Augusztusban végre hozzájuthat ahhoz a nem kevés pénzhez, ami jár önnek, és amire már régóta vár. Pozitív
gondolatokkal segítheti, hogy ez mielőbb bekövetkezzen. De ürelmetlenkedni nem szabad, mert azzal csak
hátráltatja vágya beteljesülését.

^

Bak
XII. 22. - I. 20.

A párja váratlanul nagyobb összeghez
jut ebben a hónapban, de meglepő
módon ön nem örül ennek őszintén.
Önértékelési zavara támad, és ezt nem
képes titkolni környezete előtt. Győzze le kishitűségét, különben a nyereség veszteséggé válhat - szó szerint.

h

Vízöntő
I. 21. - II. 19.

Bár anyagi gondoktól nem kell tartania önnek és családjának, az otthoni
légkörre egy ideje nem jellemző, hogy
harmonikus lenne. Sőt, barátaik már
aggódnak, hova vezet a sorozatos vita. Az augusztus megfelelő időszak
arra, hogy átbeszéljék a problémákat.

Mostanában túlhajszolta magát, ami a
szervezetére negatívan hat. Nemcsak
fizikailag túlterhelt, érzelmi téren is,
tanácsos lenne többet pihennie. Ha
így tesz, az otthoni viharok is elülnek,
mert hangulatingadozásai, arroganciája csak ront a helyzeten.

Skorpió

Halak

e

X. 23. - XI. 22.

Egy örökösödési ügyben felmerülő
vita miatt vegyes érzések kerítik hatalmukba. Az egyik rokonában csalódhat, ami lelkileg megviseli. Fogadja
meg családja tanácsait, kezelje higgadtan a dolgot. Így a végén csak nyerhet, és megoldódik anyagi gondja.

i

II. 20. - III. 20.

Kedvező hónap az ön számára augusztus, de kerülje a felesleges vitákat,
mert egészségi problémái lehetnek.
Mivel anyagi téren ez remek időszak,
fel kell készülnie, hogy a környezetében nem mindenki örül a sikerének.
Lesz, aki még ártana is, ha tehetné.
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Rejtvény

Rejtvényünk számozott soraiban John
Steinbeck (1902-1968) világhírű amerikai
író gondolata olvasható.
A május havi megfejtés:
Ki szabad igazán? Az, aki nem rabja saját
szenvedélyeinek és mások szeszélyeinek.

Nyertes megfejtő, könyvjutalommal:
Beke Borbála Hidasnémeti.
Mostani beküldési határidő:
2018. szeptember 1.
E-mail cím: nyosz@enternet.hu
NYOSZ: 1074 Bp., Szövetség u. 9.
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