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Példás 
polgármester

Örömmel vállalnám, ha mindennapos eseményként adhatnék hírt az alábbi 
történésről.

Az augusztusban megrendezett Országos Dalos Találkozó győri eseményén 
Róza asszony (Pozsik Joachimné), a róla elnevezett díj alapítója is részt vett. Az 
Egercsehiből érkezett zsűritagot 10 évi, arany érmes versenyzés után idén har-
madik alkalommal kérte fel a NYOSZ, hogy ő ítélje oda a róla elnevezett Róza-díjat 
az általa arra legérdemesebbnek tartott népdalénekesnek. Róza asszonyt a községe 
polgármestere hozta el a győri eseményre, biztosítva ezzel, hogy feladatának eleget 
tegyen, és hogy időben visszaérjen Egercsehibe, ahol is a Róza asszony vezette nép-
dal kórust egy másik fellépés várta.

Azért örülnék annak, ha egy hétköznapi tudósítás lenne a fenti néhány sor, mert 
akkor senkinek nem akadna meg a szeme azon: egy polgármester számára szemé-
lyesen is fontos volt, hogy egy idős asszonyt hozzásegítsen feladata végrehajtá-
sához, és hogy a megérdemelt sikerei után járó ugyancsak megérdemelt megbe-
csülés részese lehessen.

Igazán jó lenne, ha ezt a példás, elöljárói magatartást megtapasztalhatnánk a 
mindennapjainkban, ha lennének hasonló mentalitású község vezetők, ha tudnánk 
róla, és közreadhatnánk, milyen jó érzés magunk mögött tudni a település első em-
berének megkülönböztetett figyelmét, segítőkészségét, jó szándékú személyes sze-
repvállalását. Az ilyen esetek biztosan újabb töltetet adnának a további munkához a 
megfáradt önkénteseknek, aktivistáknak, közszereplőknek is.

De vajon vannak-e még ilyen polgármesterek?
Persze, ha igazán őszinte akarok lenni, akkor nem csak ez az iménti kérdés 

foglalkoztat. Hanem az is, hogy vagyunk-e, vannak-e köztünk számosan olyanok, 
mint Róza asszony, akik miatt a jó szándék ilyen nemes példákat szül?

Mert - ahogy mondani szokás - kettőn áll a vásár. Jogosan várjuk-e el elöl-
járóinktól a segítséget, a személyes helytállást - minden körülmények között? 
Biztosan sokan úgy gondolják, hogy igen. Ez a település vezető dolga, ő szolgálatra 
szegődött, kötelessége hát akár a nyugdíjas generáció képviselőinek is támogatást 
nyújtani.

Én ezt egy kicsit másként látom. Véleményem szerint először bizonyítanunk 
kell. Megmutatni, hogy érdemesek vagyunk a megkülönböztetett figyelemre, hogy 
az, amit teszünk, egy nagyobb közösség boldogulásához nyújt adalékot, s hogy 
minden, nekik szentelt órával, perccel érdemesebbek vagyunk a támogatásra. Bi-
zonyságát adni annak, hogy türelmes szenvedéllyel, időt, fáradtságot nem kímélve, 
együttműködő és békés szándékkal közös ügyön dolgozunk: a kortársaink életének 
szebbé tételén.

De vajon vannak-e ilyen figyelemre méltó aktivistáink? 
Némethné Jankovics Györgyi
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Deák Jánosné Marika 18. éve elnöke a Szolnok Városi 
Klubok és Nyugdíjasok Érdekvédelmi és Kulturális Egye-
sületének. Egész életét a tanulás, a munka, és a felelősség-
tudat jellemezte.

Így vall életéről:

- Őseim 1811-től Szolnokon éltek. A leszármazottak 
többsége ma is a városban lakik, ismerjük egymást a roko-
nokkal. Erős kötődésem, gyökereim miatt sohase tudtam 
volna elhagyni a várost. Szolnokon 1942. január 29-én szü-
lettem. Édesanyám háztartásbeli volt, édesapám a MÁV 

pénz. Nem vehetem el a házépítés lehetőségét, nem tehe-Járműjavító Vállalatnál lakatosként dolgozott. Együtt nőt-
tem tönkre családomat. Otthon apukámat teljesen meg-tünk fel az öcsémmel, a gyermeki féltékenység gondola-
nyugtattam. Dolgozni megyek, a képesített könyvelő, válla-tával soha nem találkoztam. A rokonok közelségében, a 
lati tervező és statisztikus, jeles érettségivel. A tanítókép-“nagycsaládban" szerettem gyerek lenni. 
zőbe és kollégiumba ugyan felvettek, de írásban küldtem a Történt, hogy karácsony előtt idézést kapott nagymama 
választ, hogy családi okok miatt nem tudom tanulmá-a szakigazgatási szervtől, hogy jelenjen meg 1951. decem-
nyaimat megkezdeni.ber 21-én 22 órára a hivatalos helyiségben. Ott, éjszaka kö-

Munkára jelentkeztem az Állami Biztosító Megyei Igaz-zölték vele, hogy két napon belül hagyja el a házat, a mel-
gatóságán. Közben apukám 1960/61 telén tervrajz alapján léképületeket, kertet, termő gyümölcsfákat, és mindent, 
összeállította a ház tetőszerkezetét lécekből 1:10 méretben. amit az ura 23 évvel korábban saját erejéből teremtett, és 
Tavasszal megtanult vályogot készíteni, abból építgette a bővített. Kitelepítették nagymama minden testvérét és 7 
házat rajz szerint, egész nyáron a testvérem és mások se-családot a rokonságból. A szerte szét szórt rokonokkal - ha 
gítségével. Nagyméretű redőnyös ablakokra vágytam, há-évek múlva találkoztunk - erről nem mertünk beszélni. 
romhavi fizetésembe került. 1961 karácsony előtt költöz-Csendes, visszahúzódó gyerek voltam, a házi feladatot 
tünk, karácsonyfánk nem volt, de teljesült apukám sok éves mindig elkészítettem, nagyon igyekeztem mindent megta-
vágya, lett saját háza, amire vasakarat hajtotta.nulni, másoknak segíteni. Év végén minden tárgyból kitű-

Gyerekkori iskolatársam, Deák János agrármérnök kár nő lettem. Csak a tanulásban találtam örömömet. 
szakértőként dolgozott az Állami Biztosítónál. Eljegyzé-A Vásárhelyi Pál Közgazdasági Technikumba iratkoz-
sünk után egy fél évvel úgy döntött, hogy az államilag tá-tam kitűnő bizonyítvánnyal a 8. osztály után. Pedagógus-
mogatott mezőgazdaságban több jövedelemért akar dol-nak szánt osztályfőnököm, Rózsa Imre. Gyermekkorom 
gozni, elmegy a tsz-be főagronómusnak. Újiráz községbe óta legnagyobb vágyam volt, hogy taníthassak. Otthon 
(Hajdú-Bihar megye) költözött "népgazdasági érdekből". nem mertem elmondani, hogy én igazából a Tanítóképző-
Sok lett a szabadidőm, ezért a Felsőfokú Pénzügyi és Szám-be készülök. 
viteli Szakiskola előkészítő tanfolyamára jelentkeztem.Újságíró járt az osztályban. "Lányok, fiúk az élet előtt" 

Esküvőnk után az Állami Biztosító üdülőjében voltunk címmel 1960. február 7-én jelent meg a cikk, benne:  "Nem 
nászúton két hétig, ahol a pénzügyi főiskolai felvételire ké-megyek könyvelőnek, a Jászberényi Tanítóképzőbe jelent-
szültem, végig. Meg lett az eredménye, felvételt nyertem. kezem - mondja Csontos Mária!" A gyárban egyik munka-

Közben szüleimmel laktam, férjem a tsz-ben, Újirázon, társa adta kezébe az írást apukámnak. Borzalmas méreggel 
míg 1968. januárban haza nem költözött, a Vízügyi Igaz-jött haza és hatalmas veszekedést kellett hallgatnom. Alig 
gatóságnál helyezkedett el. várta, hogy keressek, ellássam magam, testvérem a szak-

Az utolsó államvizsgám 1970. április 06-án volt. A Me-munkás képzés felénél se jár. Az osztályfőnöknek meg-
gyei Tanács V.B. Pénzügyi Osztályán végzettségemnek, mondta, házat akar építeni, összespórolt 4000 forintot, ha 
gyakorlatomnak (10 év) megfelelő állást ajánlottak, ahol minden áron tovább akarok tanulni, nem akadályoz. Meg-
1970. június 10-én kezdtem. Itt szervezték a mérlegképes kapom a pénzt, osszam be 3 évre, többet nem tud tenni. 
könyvelői oktatást a Pénzügyminisztérium Továbbképző Kiszámoltam, kollégiumban is csak 1,5 évre lenne elég a 

Gyökereim 
Szolnokhoz kötnek...

"Az évek suhannak, elszállnak felettem, 
Ha visszapillantok, nagy út van mögöttem." 
(C. Kovács Ilona)



Intézete megbízásából. E képzésen az osztály egyes dol- nöknek választottak, legnagyobb meglepetésemre. Az ala-
gozói oktattak. Egyik munkatárs kérte, hogy másnap ok- pító értekezlet után megkerestük Szalay Ferenc polgár-
tassak helyette. Ezzel a helyettesítéssel kezdődött és valóra mestert, aki a megalakulást úgy kommentálta: "Mindenben 
vált gyermekkori vágyam, hogy taníthattam. Érettségizett, segítek, amiben lehet, tessék szervezni az egyesület műkö-
könyvelésben, adminisztratív területen, pénzügy iránt ér- dését". Ez évben elértük a nagykorúságot, 18 éves múlt az 
deklődőknek oktattam gazdasági-pénzügyi, adóismerete- egyesület. Az alapításkor meghatározott, jól átgondolt cé-
ket, Szolnokon, Karcagon, Cegléden, Nagykőrösön, Laki- lok, előkészített programok most is népszerűek. Alapérté-
telken. A jogszabályok, adótörvények évente változtak. A keink: bizalom, elkötelezettség, hitelesség, megbízhatóság, 
vizsgákhoz aktuális, jól használható könyv nem volt. Ma- pontosság, nyilvánosság, stabilitás, rend igénye.
gyar Közlönyből készítettem jegyzeteket, gyakorló pél- Egyesületünkhöz jelenleg 22 nyugdíjas klub, 32 egyéni 
dákat a hallgatóknak. Nagyon fárasztó, de nekem csodála- tag tartozik 820 fővel. Klubvezetői értekezletet a Civil ház-
tos volt, 32 évig oktattam, vizsgáztattam. A 32 évbe "bele- ban 85%-os részvétellel tartunk havonta. Tagjaink az elemi 
fért" 8 év oktatás a Pénzügyi és Számviteli Főiskola másod- csapásokkal sújtott embertársaink, a szomorú sorsú gyer-
diplomás szakközgazdász kihelyezett tagozatán, és két évet mekek iránt érzékenyek, az árvízkárosultaknak Mádra, Sze-
oktattam okleveles könyvvizsgálói tanfolyamon is. levényre, Jászárokszállásra, az árva gyermekeknek Dévára 
Mintegy háromezer tanítványom között főkönyvelők, és a vörösiszap károsultjainak adományt gyűjtöttünk, utal-
bankfiók-igazgató, pénzügyi osztályvezetők, középiskolai tunk.
tanárok, egykori osztály- és iskolatársak, unokatestvérek, Néhány programunkról röviden:
olyan is-merősök voltak, akiknek a lányát is taníthattam. Az Országházba nyolcszor szerveztünk látogatást ösz-

Kislányunk, 1972. március 20-án született. Férjem szesen 400 főnek, Dr. Kállai Mária megyénk országgyűlési 
üzemvezető volt a Vetőmag Vállalatnál, rengeteg munkája, képviselője ajándékaként. A Szépkorúak Akadémiája 12 
nagy felelőssége volt. Sokszor kimerülten, fáradtan érke- előadásán 2000 fő jelent meg. Nyugdíjas klubjaink jubile-
zett haza, a szívével baj volt. 1977. december 20-án reggel umait, kerek évfordulóit megünnepeljük, egyesületi ado-
nem tudtam felébreszteni... 39 éves volt. Az apja temetésén mány támogatással és személyre szóló egyedi oklevél elis-
az 5 éves kislányom kezét szorítottam, "erősítve" egymást. meréssel. A Szeretet és békesség óráin évente 350 fő vesz 
Kitűnő tanuló volt mindig, a jogtudományi egyetemen részt. Kiállítások őrzését - ami országosan egyedülálló - 18 
1997-ben jogász doktorrá avatták. 1999-ben féjhez ment, éve az ANAKK-ban 246 kiállítási napon, évente 1700 
Szolnokon az igazságszolgáltatást választotta hivatásának. munkaórában 400 fő vállalja, viszonzásként 160 tiszte-

Fiú unokám 2001-ben született, gimnazista, felsőfokú letjegyet kapunk a műsorokra. Szolnok Napját szeptember 
nyelvvizsgával. Kislány unokám 2007-ben született, tánc- 1-én 2007-től rendezzük a Szent István téren. A sütés, 
csoportban kiváló, számos hazai és nemzetközi táncver- főzés, tálalás, beteglátogatás áldozatos munka, időigénye 
seny első díjasa. Nekem ünnep velük lenni. eléri a 20.000 önkéntes munkaórát az egyesületben. 

Számos társadalmi munka mellett az 1989. évi novem- Szellemiségünk tükröződik a város közéletében.
beri népszavazást követően minden választáson szava- Az egyesületet Szalay Ferenc polgármester így jelle-
zatszámláló bizottságban elnöki feladatot láttam el 29 éven mezte: "Teszi a dolgát a megyei jogú városban nevéhez, 
át. A Városi Idősügyi Tanácsnak (2003), Civil Tanácsnak ismertségéhez méltóan. Példamutató a kölcsönösség a vá-
alapító tagja vagyok, az önkormányzat Pénzügyi ros és a nyugdíjasai között. Példaképek, amennyit tesznek a 
Bizottsága ülésén állandó meghívottként veszek részt, városért. Öröm Önökhöz jönni, fontos a tudásukat, ta-
Igazságügyi Szakértői Kamara területi számvizsgáló pasztalatukat átadni."                                    Demeter Ferenc
bizottságának 2001-től 2016-ig tagja voltam.

A megyei elnök hozzájárulásával 1992-től 
korengedmé-nyes nyugdíjba mentem.

Kitüntetések: megyei tanács elnöki dicséret (1974), 
HNF kiváló társadalmi munkás (1981), tanács kiváló dol-
gozója (1982), Központi Népi Ellenőrzési Bizottság érem 
(1987). A Szolnokért Emlékérem Arany fokozata kitünte-
tést 2010-ben elsőként vehettem át a polgármestertől, az 
Országházban az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
IDŐSEKÉRT díját a minisztertől (2013).

1999-ben a NYOSZ országos tanácsa tagjának válasz-
tottak és az Ellenőrző Bizottság elnökének. Ugyanakkor a 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nyugdíjasok Kulturális 
Ér-dekvédelmi Egyesület Ellenőrző Bizottsága elnökének 
is megválasztottak.

A Szolnok Városi Klubok és Nyugdíjasok Érdekvédel-
mi és Kulturális Egyesületét 2000. február 29-én, 1300 tag 
képviseletében 18 klubvezető és 5 egyéni tag alapította. El-
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Nyugdíj-ügyeinkNyugdíj-ügyeink

Nyugdíjrendszer: a társadalmi igazságosság 
a valódi kérdés

Sokszor elhangzik, hogy a mai nyugdíjrendszer már nem lesz lisztikus módon próbáljuk vizsgálni a kérdést. Azaz a rend-
sokáig fenntartható. Van-e valójában értelme egy ilyen állításnak? szert nézzük, és ne csak az egyik csavart a gépen. Erre kivá-
Egyáltalán mi az, hogy mai nyugdíjrendszer? Ha a társadalmi ló példa az alacsony nyugdíjjal rendelkezők problémája. 
egyenlőtlenség oldaláról nézzük, akkor mit jelent a nyugdíj? Ezekben Vannak, akik azt mondják, hogy ez nem a nyugdíjrendszer 
a kérdésekben nyit vitát Kiss Ambrus cikke, melyet több részletben gondja, ez szociális probléma, és kezelje azt a szociális 
közlünk. rendszer. Ha ezt a kérdést nem részterületek alapján néz-

A dolgozók félelmeiről készült kutatás szerint a leg- zük, akkor látjuk, hogy nem azt kell vizsgálnunk, hogy 
jobban a nyugdíjas évektől félünk. Pontosabban attól, hogy melyik pénzügyi kassza miért felel, hanem azt, hogy van 
a nyugdíjunk nem lesz elég arra, hogy elkerüljük a nélkülö- egy társadalmi probléma, amelyet meg kell oldani. Az pedig 
zést. Közben egyre többen legyintenek a fiatalok közül arra adminisztratív kérdés, hogy honnan rendelünk hozzá for-
a kérdésre, hogy mit várnak a nyugdíjas évektől. Sokszor rást.
lehet hallani, hogy úgysem lesz nyugdíjuk azoknak, akik Azért szeretem a politikában is a holisztikus gondol-
most lépnek be a munkaerőpiacra. Vajon ezek tényleg meg- kodást, mert ez lezárt minden olyan kibúvót, amellyel el-
kérdőjelezhetetlen igazságok? Egyáltalán érdemes-e arról odázható a valódi válasz megadása. A társadalmi probléma 
beszélni, hogy fenntartható-e egy nyugdíjrendszer? tehát az, hogy vannak olyan emberek, akik aktív éveik után 

Elvek vagy rendszerek? olyan anyagi helyzetben vannak, ami akár a mindennapi 
A nyugdíj a munkával töltött aktív évek után - bizonyos megélhetésüket is veszélyeztetheti.

feltételek teljesülése esetén - járó állami juttatás. A társa- Most már csak azt a kérdést kell feltenni, hogy a tár-
dalmi funkció felől közelítve úgy lehetne meghatározni, sadalomnak kell-e, és ha igen, akkor milyen mértékig felel-
hogy olyan juttatás, amely azokra az évekre jár, amikor ősséget vállalnia értük?
egészségi állapota és kora miatt az ember nem tud oly Fogadjuk el azt, hogy nem jó az a válasz, hogy ez a 
mértékben munkát vállalni, és ezzel pénzt keresni, mint azt nyugdíjrendszer szempontjából nem releváns kérdés, ezt 
korábban megtehette. Ez általános definíció, de minden oldja meg az állam más területe.
további pontosítása felszínre hozza a társadalmi értékvitá- Az első elvi megközelítési alapom tehát, hogy a kérdést 
kat. csak holisztikusan vizsgáljuk, akkor nem fogjuk becsapni 

Általános kérdés az is, hogy a nyugdíjnak mi a konkrét magunkat. A másik megközelítési kitételem, hogy tévhit, ha 
feladata. Például biztosítson-e minden már nem aktív korú a nyugdíjrendszert bármilyen biztosítotti viszonynak fog-
számára egy, a XXI. század fogyasztási igényeihez alkal- juk fel. A biztosítás lényege, hogy létrejön a biztosított és a 
mazkodó, legalább szerény jövedelmi szintet? Vagy ettől biztosító között egy jogviszony, amely mindkét fél jogait és 
teljesen elvonatkoztatva mindenki csak és kizárólag annyit kötelezettségeit rögzíti. Azaz tudom, hogy ha minden hó-
kapjon, amennyi a korábban megszerzett és leadózott jöve- napban X forintot Y éven át a biztosítónak adok, akkor 
delem alapján jár neki? Azaz kellenek-e társadalmi mini- ezért mit fogok kapni. Fontos, hogy vis maior helyzetek 
mumok, vagy a nyugdíj vegytiszta biztosítási forma? Érté- kivételével ezen nem lehet egyoldalúan változtatni, illetve 
kek felől közelítve úgy is feltehetném a kérdést, hogy a nagyon pontosan rögzítve vannak a feltételek. A nyugdíj-
nyugdíjrendszernek feladata-e a társadalmi egyenlőtlen- rendszer nem ilyen. Egyrészt, aki ma elkezdi aktív éveit, és 
ségek mérséklése, és ezáltal a társadalmi szolidaritás elvé- munkabéréből vonják az adókat, járulékokat, az semmilyen 
nek belepréselése a rendszer tartóoszlopai közé? "szerződést" nem köt az állammal arra, hogy mi lesz vele 50 

Ha ezekre az elvi kérdésekre tudjuk a választ, akkor ér- év múlva. A mindenkori állam pedig bármikor változtathat 
demes elgondolkodni azon, hogy milyen nyugdíjrendszer a szabályokon. És ne is csak arra gondoljunk, hogy új nyug-
elégíti ki az igényeinket. díjrendszert vezet be, hanem a jelenleginek a finomhan-

Azért fontos ezt hangsúlyozni, mert ezáltal válik érthe- golását végzi el. Erre számtalan példát láttunk az elmúlt 
tő, miért értelmetlen az a kérdés, hogy meddig fenntartható évtizedekben. Ilyen a nyugdíjkorhatár emelése, a korhatár 
a mai nyugdíjrendszer. előtti nyugdíjba vonulás lehetőségének megszüntetése, de 

De nézzük ezeket az elveket részletesebben és provoka- akár a rokkantnyugdíjrendszer átalakítása. Érdemes bele-
tívabban. Az érthetőség kedvéért a mai magyar állapotok- gondolni, hogy egy valódi biztosítási jogviszony esetén ho-
ból hozom a példákat. gyan lenne az lehetséges, hogy a biztosítótársaság, miköz-

Először is érdemes megvilágítani egy tévhitet. Amikor ben szépen fizetjük a havi részletet, azt mondja, hogy nem 
egy kérdést meg akarunk kerülni, akkor bizonyos elemeket 62 évesen juthatsz hozzá a pénzhez, hanem majd 65 éve-
a problémából kiszervezünk, és úgy teszünk, mintha ez sen? Ezért is mondom azt, hogy sem költségvetési, sem 
nem egy megoldandó ügy lenne. Ez tévút, ezért az orvos- társadalompolitikai értelemben ne biztosításként tekint-
tudományban már gyakran használt kifejezéssel élve, ho- sünk a nyugdíjra, mivel annak számtalan feltétele hiányzik.
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Semmit rólunk, nélkülünk!

A közeli jövőben nagy változások várhatóak az idősek mennyiségével és a sor sokáig folytatható lenne. A ma érvé-
ellátásával kapcsolatban. nyes nyugdíjrendszernek a kor körülményeihez történő 

Az utóbbi időben nagyon intenzív médiaérdeklődést átalakításakor arra lenne szükség, hogy újra meghatároz-
tapasztalhatunk a nyugdíjjakkal kapcsolatosan mind a ha- zuk: a nyugdíj tartalmát, a nyugdíjasok társadalmi szerepét, 
zai, mind a nemzetközi sajtóban. Ha a nyugdíjakkal kap- a nyugdíjra biztosított források eredetét és a költségve-
csolatos elmúlt havi sajtó-megnyilvánulásokat áttekintjük, tésben elfoglalt helyét, a rendelkezésre álló keret növe-
akkor azt láthatjuk, hogy közel hatszáz hír, tudósítás, kedésének garanciáit, a pénzbeli és társadalmi juttatások 
beszámoló, publicisztika, szakértői megnyilatkozás került biztosításának az elveit, a nyugdíjasok kiszolgáltatottsága 
nyilvánosságra. Ilyen mennyiségű hírözön mellett alig lehet csökkentésének eszközeit és sajátos önszerveződésük tá-
közömbösnek maradni. A hírek bizonyosan eljutnak az mogatásának formáját. 
érintettek széles köréhez.  Nyugdíjas sorstársainknak az év hátralévő időszakában 

A média cunaminak kettős hatása van. Egyrészt örven- lehetőségük lesz arra, hogy közvetlenül alakíthassák az élet-
detes az, hogy az idősek sajátos ügyei reflektorfénybe ke- körülményeikre befolyással bíró viszonyokat. Októberben 
rülnek. Ráirányíthatja az érintetteknek, a szakembereknek, megrendezésre kerülnek a megyei nyugdíjas parlamentek, 
a civil szervezeteknek és legfőképp a döntéshozóknak a fi- ahol minden helyi időseket tömörítő szervezetnek, tago-
gyelmét arra, hogy nem jól mennek a dolgok, változtatásra zatnak, klubnak, csoportnak vagy épp műhelynek lehető-
van szükség. Másodsorban komoly veszélyt is hordoz a sége lesz alkotó módon bekapcsolódni a jövőt alakító mun-
fent említett sajtó zuhatag. Nem szabad figyelmen kívül kába. A megyei nyugdíjas parlamentek küldöttei, no-
hagyni azt, hogy a média események mögött jelentős lobbi vember második felében, az Országos Nyugdíjas Parla-
aktivitás mutatható ki. Az írások több esetben - kifinomult ment keretében összegzik a tapasztalatokat és megfogal-
marketing eszközöket felhasználva - a kiszolgáltatottak, a mazzák az általánosítható javaslataikat és elvárásaikat. Re-
felkészületlen, a tájékozatlan laikusok megtévesztését cé- ményeink szerint az idősek nem lesznek közömbösek a 
lozzák meg. A médián keresztül elbizonytalanított, meg- feszítő gondok feltárásával, javaslataik megfogalmazásával 
ijesztett, megfélemlített idősek problémájára néhány sorral és az egységes fellépéssel kapcsolatban. 
később azután hamarosan megjelenik a "tuti" biztos meg- A tudatosítanunk kell a kortársaink körében azt, hogy 
oldás, és a lobbista megbízójának tetsző javaslatot ajánl a nyugdíjrendszer változtatása napirenden van. Csak tőlünk 
megdolgozott olvasónak. függ az, hogy miként veszünk részt annak formálásában. A 

Óvatosnak és kritikusnak kell lenni akkor is, amikor a felmenő rendszerű nyugdíjas parlamentek jó eszköznek 
nemzetközi tapasztalatokat olvassuk, illetve komoly szűrő- tűnnek arra, hogy részt vegyünk sorsunk alakításában. 
vel kell a nemzetközi tapasztalatok hazai érvényesülését ke-
resnünk. Illusztrálásként álljon itt néhány példa a moz- Karácsony Mihály
golódásra: "Dupla nyugdíjat ígér a román kormány", "Vi- Nyugdíja Parlament Országos Egyesület Elnöke
tatkoznak a nyugdíjkorhatárról Szlovákiában", "Módo-
sították a csehek a nyugdíjtörvény", "A lengyel kormány 
jóváhagyta az új nyugdíjprogram tervezetét", "Anyasági 
nyugdíjat adnak a németek, infláció felett emelnek az oszt-
rákok", "Nyugdíjláz Oroszországban", "A szlovén nyug-
díjas párt (DeSUS) a koalíciós kormányban"

A fent említett média-érdeklődés azt is mutatja, hogy a 
hazai nyugdíjrendszer leírására használt fogalmak szinte 
mindegyike nagyító alá került. Sokan elérkezettnek tartják 
az időt arra, hogy egy teljesen más történelmi, társadalmi és 
gazdasági körülmények között született rendszer kategó-
riáit újra definiálják. Az idejétmúlt fogalmak tartalmai 
ugyanakkor kiürültek, jelentésük csak az időközben a mú-
zeumokba került jelenségek leírására voltak alkalmasak. 
Példaként említek két estet. Ma már nem lehet leírni a köz-
lekedési viszonyokat a lóvasút forgalmával, vagy a tele-
fonálás gyakoriságát a telefon-tantuszok értékesítésének Az Országos Nyugdíjas Parlament első ülése 2017. május
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A tovább dolgozó nyugdíjasoknak jelenleg azonban ez az időkövetel- A Nemzeti Adó- és Vámhivatal tá-
már nem kell kérniük a havi félszá- mény már nem áll fenn, bármilyen jékoztatója szerint a Magyarország 
zalékos nyugdíjnövelést, az automa- rövid növelésre jogot adó időtartam 2019. évi központi költségvetésének 
tikusan jár. Ennek ellenére van, akit után a növelés megállapítható. megalapozásáról szóló 2018. évi XL. 
még mindig arról tájékoztatnak, hogy A nyugdíjtörvény 2017. január 1- törvény 22. §-a 2018. július 26-i ha-
az igazolással forduljon a nyugdíjhiva- től hatályos módosítása szerint az tállyal módosította a társadalombiz-
talhoz. Áttekintettük, mit kell tudni a emelést a nyugdíjbiztosítási igazgatási tosítási nyugellátásról szóló 1997. évi 
kérdésről. szerv hivatalból állapítja meg a nyug- LXXXI. törvény 18. §-át.

Olvasói kérdés is érkezett annak díjjárulék alapot képező kereset, jöve-
kapcsán, hogy a nyugdíj melletti mun- delem megszerzését követő év szep- A tájékoztató tartalmazza, hogy a 
kavégzés befejeződésekor kapott fog- tember 30-ig, illetve meghatározott 2018. július 25-ét követő kezdő idő-
lalkoztatói igazolással mit kell tenni esetben október 31-ig. ponttól megállapított öregségi nyug-
annak érdekében, hogy a nyugdíjjáru- Szeptember 30-ig történik a nyug- díjaknál - beleértve az öregségi teljes 
lék fizetésre tekintettel járó 0,5 szá- díjnövelés megállapítása, ha kizárólag és résznyugdíjat, valamint a nők negy-
zalékos mértékű nyugdíjnövelés meg- munkaviszonyból, illetve azzal egy te- ven év jogosultsági idővel történő 
állapításra kerülhessen. kintet alá eső alkalmazotti jogviszony- kedvezményes nyugellátását is - már 

Úgy látszik, lassan terjed a jó hír, ból (például közalkalmazotti jogvi- nem jogosultsági előfeltétel a biz-
miszerint a nyugdíj-növelést már nem szonyból) származik a kereset, jöve- tosítási jogviszony megszüntetése a 
kell kérni, az kérés nélkül, hivatalból delem. Minden más esetben (egyéni nyugellátás kezdő időpontjára. 
kerül megállapításra - értékelt Molnár- vállalkozói, társas vállalkozói jogvi-
né Balogh Márta tb-szakértő. szony) a növelés megállapítása októ- A jogszabályváltozásnak megfele-

Általános esetben a nyugdíjjárulék ber 31-ig történik meg. lően tehát, akinek az öregségi nyug-
fizetéssel fedezett időszak szolgálati Azok számára is, akik 2016. de- ellátását 2018. július 26-ától, vagy ké-
időnek minősül, a nyugdíjasként elért cember 31-ig nem kérték a 2016-ot sőbbi időpontban állapítják meg, már 
kereset után fizetett nyugdíjjárulék megelőző kereseteik, jövedelmeik nem kell megszüntetnie a biztosítási 
azonban nem keletkeztet szolgálati alapján a nyugdíjnövelés megállapí- jogviszonyát a nyugdíj igénybevétele 
időt. A járulékfizetés fejében nem tását, a nyugdíjbiztosítási igazgatási érdekében.
további szolgálati idő kerül elismerés- szerv hivatalból végezte el a növelést 
re, hanem egy speciális juttatás, a A nyugdíjnövelés attól az időpont- Szintén nem kell megszüntetni a 
nyugdíj összegének 0,5 százalékkal tól kerül megállapításra, amikortól az jogviszonyt a korhatár előtti ellátás, a 
történő megnövelése. a kérelem benyújtása esetén az érin- táncművészeti életjáradék, és az át-

A nyugdíjtörvény 22/A paragra- tettet legkorábban megillette volna. A meneti bányászjáradék igénybevéte-
fusa szerint a saját jogú nyugellátás- nyugdíjnövelés visszamenőleges ösz- léhez sem. 
ban részesülő személy - ideértve azt a szeggel a növelésre való jogosultság 
személyt is, akinek nyugellátása szü- megszerzésének napjától járó, az idő- A biztosítási jogviszony bejelenté-
netel - nyugellátását saját jogú nyugdí- közi nyugdíjemelések mértékével nö- sére vonatkozó szabályozás nem vál-
jasként történt foglalkoztatása, illetve velt összegben kerül folyósításra. tozott - azt a továbbiakban is az adó-
egyéni vagy társas vállalkozóként vég- zás rendjéről szóló 2017. évi CL. 
zett kiegészítő tevékenysége alapján a Nincs teendő tehát a nyugdíjnö- törvény 1. számú melléklet 3. pont 
naptári évben elért, nyugdíjjárulék- velés megállapításával kapcsolatban, 3.2. alpontja szerint kell teljesíteni , 
alapot képező kereset, jövedelem ösz- az kérés nélkül, hivatalból fog kiszá- azaz a jogviszony megszűnését, a szü-
szege egy tizenketted részének 0,5 mításra és folyósításra kerülni. netelés kezdetét és befejezését, a biz-
százalékával növelni kell. A foglalkoztatásra vonatkozó el- tosítás megszűnését követően folyó-

Korábban a havi félszázalékos számolást célszerű megőrizni a sze- sított ellátás kezdő és befejező idő-
nyugdíjnövelést legalább 365 nap mélyi jövedelemadó fizetési bizony- pontját közvetlenül követő 8 napon 
nyugdíjjárulék fizetéssel fedezett idő- lataként is.                                        belül kell bejelenteni.
szakot követően lehetett kérelmezni,  (Adó.hu)

Nyugdíjemelés: kérés 
nélkül intézkedik a hivatal

Változtak a nyugdíjas-
foglalkoztatás 

szabályai
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Óriási aránytalanságok vannak a frissen megállapított nyugdí- Saját tapasztalat hiányában másokhoz fordulunk - 
jaknál - hívta fel a figyelmet Simonovits András nyugdíjszakértő. A derült ki az OTP Nyugdíjpénztár kutatásából. A felmérés 
havi összeg szempontjából nagyon nem mindegy, hogy valaki hogyan eredményei alapján a teljes hazai aktív korú lakosság 35 
kalkulál a nyugdíjba vonulás időpontjával . százaléka, az Y generációként is ismeretes fiatal felnőtt 

Miért érheti meg mostanában nyugdíjkorhatár betölté- korosztály 40 százaléka egy idősebb tapasztalt személy 
se után tovább dolgozni? A nyugdíjszámítás miatt, hiszen segítségében bízik, ha fontos döntés előtt áll az életében. 
nem az utolsó évi vagy utolsó x évi nettó kereset számít a Ez az érték még magasabb, ha az iskolapadból épp kilépő Z 
nyugdíj megállapításánál, hanem az összes elért kereset, generáció képviselőit nézzük. 
ráadásul valorizálva. A magyar aktív korú lakosság 63 százalékának van kire 

A valorizáció azt jelenti, hogy mai szintre hozzák fel az támaszkodnia, ha nagy horderejű döntés előtt áll az éle-
életpálya során elért nettó átlagkeresetet. A nyugdíjat a va- tében. 
lorizált kereset alapján állapítják meg, a nyugdíjszorzó al- A megkérdezettek 35 százaléka idősebb és tapasztal-
kalmazásával. tabb rokon, mentor vagy tanár véleményében bízik meg a 

Mostanában különösen nagy a jelentősége a valorizá- leginkább, de sokan a szűkebb ismeretségi körükhöz, a 
ciónak: a KSH adatai szerint tavalyelőtt 7,8 százalékkal, barátaikhoz (34 százalék) illetve a szüleikhez fordulnak 
tavaly 12,9 százalékkal nőttek az átlagkeresetek nem- támogatásért (32 százalék). 
zetgazdasági szinten, és az idei évre is 9-10 százalékos lehet 
a növekedés. Miközben korábban volt olyan év is (például A fiataloknak különösen szüksége van a példaképekre 
2012-ben), amikor alig több mint 2 százalékkal nőttek az A fiatalabb, Y és Z generáció tagjai a teljes lakossághoz 
átlagkeresetek. viszonyítva inkább szorulnak környezetük tanácsaira. A 

Mit jelent ez valorizációs szorzóra lefordítva? fiatal felnőttek 79 százalékának, a pályakezdők 82 százalé-
Simonovits egy 1953-as születésű egyént hozott példá- kának van segítsége a hosszú távú következményekkel járó 

nak, aki 2016-ban mehetett el korbetöltött nyugdíjba. Eb- döntések meghozatalában. A felmérés tanulsága szerint 
ben az évben országos nettó átlagkereset 172 ezer forint pedig egyre fiatalabb korban, egyre inkább olyasvalaki vé-
volt, tavaly már 186 ezer forint, idén pedig kis híján 210 leményében, útmutatásában bíznak a magyarok, aki már 
ezer forint. (Ez lesz a valorizációs szorzók alapja). egyszer került ugyanabba vagy hasonló helyzetbe, mint 

A másik ösztönző az lehet, hogy ha tovább dolgozunk, most ők. 
évente 2 százalékkal emelkedik a nyugdíjszorzónk. Negy-
ven év munkaviszony esetén 80 százalékos a szorzó. Két év Az Y generáció 40 százalékának számít egy idősebb, 
ráhúzással már 84 százalék. tapasztalt személy szava, míg az épp életük első fontos kar-

Ha 2016-ban ment nyugdíjba, akkor valorizálva 172 rierdöntésének meghozatala előtt álló Z generáció ese-
ezer forintról indult, és a 80 százalékos nyugdíjszorzó mel- tében ez az arány még magasabb, 43 százalék. 
lett 137 600 forint lehet az ellátása. Egy évvel később 186 Azt tapasztaljuk, hogy bár a társadalom egyre nagyobb 
ezer lett volna neki a valorizált nettó, és a 82 százalékos része kezd tudatos anyagi tervezésbe a jövőjével kapcsolat-
nyugdíjszorzó mellett 152 520 forint lett volna a kezdő ban, ez a tendencia azonban továbbra is inkább az idő-
nyugdíja. sebbekre jellemző, a fiatalabb generációkra kevésbé, vagy 

Amennyiben pedig az idei évre halasztotta volna a egyáltalán nem. Ez megmutatkozik az OTP Nyugdíjpénz-
nyugdíjazását, 176 400 forintot kaphatott volna meg. tárhoz belépők átlagéletkorán is, ami évek óta megragadni 
Majdnem 40 ezer forinttal, kis híján 30 százalékkal többet, látszik 40 éves kor környékén - mondta el Horpácsi Krisz-
mint két éve. Ezen felül az életpálya során elért átlagos tina, az OTP Nyugdíjpénztár főosztályvezetője. 
nettó keresete is nőhetett a két év alatt.

De van ennél extrémebb példa is. Annak érdekében, hogy a karrierje elején lévő gene-
Ha egy férfi nyolc évvel a korhatár után, 2016-ban ment ráció is magáénak érezze az öngondoskodás fontosságát az 

nyugdíjba, X forint kezdő ellátást kapott. Ha elment volna OTP Nyugdíjpénztár egy mentorprogramot hirdetett, 
a korhatár betöltésekor (62 év), akkor 50 százalékkal ke- amiben négy kiválasztott fiatal tanulhat a saját végzettsé-
vesebb lett volna a nyugdíja. Ha csak tavaly nyugdíjaztatta gének vagy érdeklődési körének megfelelő szakmában 
volna magát, akkor már X+10 szászázalékot kaphatott tapasztalt, de ma már boldog nyugdíjas életet élő 
volna indulásnak, az idén pedig elérte volna az X+20 mentortól.
százalékot is.

Nyugdíjas mankóra
szorulnak a fiatalok

Elképesztő tények a 
nyugdíjbavonulásról
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Új helyszínen, csodálatos körülmények között szerve- töltötték szívünket, viseletükkel gyönyörködtették sze-
ződött újjá a NYOSZ három napos nagyrendezvénye. münket. Jó volt látni, hogy itt senki nem volt sem "idős", 
Számos probléma próbált "beleszólni" a rendezvény sike- sem "beteg", hiszen amint lehetőség adódott, mindenki  
rébe - betegség, külföldi út, halál eset stb. - de a rendezők és táncra perdült.
a szervezők, valamint segítségeik "állták a sarat" A kézműves kiállítás is jó ötletekkel szolgált számunkra, 

A rendezvény a számok tükrében: sok szép alkotást láttunk és a NYUBUSZ Ötletkör tagjai-
A három nap alatt mintegy 1300 fő látogatott el a prog- val is megismerkedtünk. Remélem sikerül kapcsolatunkat 

ramokra. 16 megye és a főváros nyugdíjasai érdeklődtek a megőrizni,barátságunkat ápolni.
konferencia, a dalköri fesztivál és a szenior mozgásnap ese- A Szenior Mozgásnap és Szeniortánc Találkozó egye-
ményei iránt. Közülük 43 dalkör adta a közönség legna- nesen fantasztikus volt, csak azt sajnáljuk, hogy Nagyvá-
gyobb részét, a Béres Alapítvány minden fellépő dalkört radon még nincs ilyen mozgalom, de ezután az átélt nap 
megajándékozott Béres József  "Szép magyar énekek" című után mi is szeretnénk, ha sikerülne valamilyen szinten, itt-
daloskönyvével. A NYOSZ tagszervezetei közül 22-t inspi- hon is elindítani.
rált csoport- és részvételszervezésre a Randevú. A távolság miatt kénytelenek voltunk ebéd után az állo-

Az eseményeken részt vett több baráti nyugdíjas szerve- más felé venni az irányt, fájó szívvel hagytuk ott a rendez-
zet képviselője; így pl. a cseh és szlovák, valamint a nagyvá- vényt, de telve jó érzésekkel .
radi nyugdíjas szervezetek képviselői. Köszönjük a NYOSZ vezetőségének, különösen Né-

Az utóbbi szervezet elnökének leveléből idézünk: methné Jankovics Györgyi elnök asszonynak a meghívást, 
"Tisztelt elnök asszony, kedves Györgyi! köszönet a jó szervezésért .
Nagy örömünkre szolgált, hogy idén mi is, Nagyvá- Kívánunk erőt, egészséget és kitartást még sok sikeres 

radról érkezettek - részesei  lehettünk a Hárshegyi Rande- rendezvényhez.
vúnak. Már maga a környezet is kellemes élményeket éb- Baráti szeretettel: 
resztett bennünk, hiszen valamikor, hajdanában a Hárs- Szilágyi Ibolya, a nagyváradi Partiumi Magyar 
hegyi campingben sátoroztunk. Most az Europa Congress Nyugdíjasok Egyesületének elnöke"
Center nyűgözött le bennünket, főleg amiatt, hogy csodá- Az Országos Dalköri Fesztivál - amely a legnagyobb 
latos helyszínen egy nagyszerű programon vehettünk részt. érdeklődésre tartott számot - eredményei, a helyezések 

A különböző helyekről érkezett fellépők dalaikkal fel- alább olvashatók:

Jól indult a Hárshegyi Randevúk története

Arany fokozatot ért el: Egri Vitézek Dalkör; Noszlopy Gáspár Obsitos Dalkör, Kaposvár; 
Őszi Napsugár Nyugdíjas Klub Dalköre, Sajókeresztúr; Baranya Bokréta Népdalkör, Pécs; 

Jázminvirág Dalkör, Koroncó; Pákolitz Kamarakórus, Pécs; Csakanka Dalkör, Révkomárom; 
Csillag Citeraegyüttes, Nagykanizsa; Vidám Ezüstkor, Nyírtura  Sényő; Jobbágyi Daloskör; 

Búzavirág Népdalkör, Pécs; Bókaházi Bokréta Népdalkör; Rábca Dalkör, Abda; Hóvirág 
Nyugdíjas Népdalkör, Szeged; Kisterenyei Palóc Népdalkör, Bátonyterenye; Rozmaring 

Asszonykórus, Rudabánya; Hédervári Asszonykórus.

Ezüst fokozatot ért el: Maklári Búzavirág Népdalkör; Szirmai Széprózsák Népdalkör; 
Őszikék Dalkör, Heves; Nógrád község Búzavirág Dalköre; "Tiszta forrás" Népdalkör, 

Kaposvár; Kakucsi Halvány Őszirózsa, Mátragyöngye Hagyományőrző Népdalkör, Kisnána; 
Nosztalgia Baráti Kör, Mosonmagyaróvár; Fügödi Férfi Dalárda; Horti Népdalkör; Városi 
Vadvirágok Daloskör, Miskolc; Nyárutó Nyugdíjas Klub Dalköre, Karancslapujtő; Napkori 

Asszonykórus; Nefelejcs Dalkör, Szepetnek; Rezedák Hagyományőrző Dalkör, 
Nagykanizsa; Csengeri Népdalkör.

Bronz fokozatot ért el: Gyöngyvirág Nyugdíjas Dalárda, Abda; Duna-parti Örökifjak 
Kórusa, Gönyű; Klapka György Dalkör, Révkomárom; Pacsirta Népdalkör, Budapest; 

Pusztaszeri Dalárda; Kéknefelejcs Duó, Berettyóújfalu.



Köszönetnyilvánítás!
A Nyugdíjasok Országos Szövetsége nevében szeretném 

megköszönni valamennyi közreműködő, szereplő 
önzetlen munkáját a Hárshegyi Randevú eseményeihez 

kapcsolódóan. A 3 nap programja mintegy 1300 embert, 
jobbára kortársat mozgatott meg.

Külön köszönöm a szövetség elnöksége jelenlévő 
tagjainak, a központi irodája munkatársának, 

családtagjaiknak segítő munkálkodását. Köszönöm 
"külsős" segítőinknek, Cser Jánosnak és feleségének 

Pannikának, és százhalombattai társaiknak, a NYUBUSZ 
önkénteseinek, a tánctanároknak, és táncosoknak, a 

zsűrinek, Radnóti Léda műsorvezetőnek, a 
szponzoroknak (OTP, Pfizer Voltaren, Béres, Hotel 

Solar), a támogató Nemzeti Együttműködési Alapnak, a 
BRFK munkatársainak, a kiállítóknak, az Európa 

Congress Center munkatársainak, a Normafa Otthon 
étterme alkalmazottainak és minden fellépőnek az együtt 

munkálkodás élményét és az annak eredményéül 
született színvonalas programot. Külön köszönetemet 
fejezem ki a rendezvény helyszínéül szolgáló Európa 

Congress Center tulajdonosának, valamint Tonk 
Emilnek önzetlen segítségéért. 

Némethné Jankovics Györgyi NYOSZ elnök

NYOSZ-hírekNYOSZ-hírek

Hárshegyi Randevú 2018 képekben



Augusztusban a NYOSZ-nál a dalolásé a főszerep, Az énekesek szólistaként, duó, illetve trió formában 
például ilyenkor rendezik meg az Országos Dalos Talál- nevezhettek. Emellett két kategóriában indulhattak a ran-
kozót. Győrben a Famulus hotelben augusztus 23-án vette gos versenyen: népdal, illetve magyar nóta. Az előbbibe 
kezdetét a kétnapos rendezvény, amelynek első napjára kilencen az utóbbiba pedig tizennégyen neveztek. Az or-
látogattunk el. szág különböző részeiről érkező versenyzők minden év-

A zsűri négy tagból állt, akik profi énekesek, zenészek, ben szívesen vesznek részt ezen a rendezvényen. Az 
illetve énektanárok. A rendezvényt a Győri Obsitos Da- éneklés mellett azért, hogy eltöltsenek két felejthetetlen 
lárda nyitotta erőteljesen zengő katonai dalokkal, majd ezt napot a régi jó barátaikkal, ismerőseikkel.
a lengyel barátaink énekes előadása követte. Az ide látogató Molnár Gyuláné Aranka, aki már rutinos indulónak 
vendégeket és résztvevőket a NYOSZ elnöke Némethné számít, ötödik éve vesz részt az eseményen emellett a 
Jankovics Györgyi köszöntötte, majd Vas Lászlóné hivata- különböző regionális versenyek rendszeres szólistája. Már 
losan megnyitotta a rendezvényt. Ezután kezdetét vette a 67 oklevéllel rendelkezik és 2012-ben a Dombóvári Civil 
verseny énekelni szerető versenyzőkkel. díjjal is kitüntették. Ezeken a dalos versenyeken leg-

Az Egercsehiből érkezett Pozsik Joachimné, vagyis Ró- többször arany minősítést szerzett, büszkévé téve városát, 
za asszonnyal találkoztunk, aki évek óta ikonikus alakja a a helyi nyugdíjas klubot és ezen belül a Gyöngykoszorú 
dalos versenyeknek, miután az országos versenyekről kultúrcsoportot, amelynek 16 éve aktív tagja. Aranka 
számtalan arany minősítést is magának tudhat, ma már ezúttal népdal kategóriában indult, de a magyar nóta sem 
"csak" zsűriként tevékenykedik. Emellett ő adja át a róla áll messze a szívétől. 
elnevezett Róza-Díjat is, amelyet a NYOSZ-szal együtt ala- A zenés mulatságot, ami egészen estig tartott, a részt-
pított.. vevők egy közös vacsorával zárták. Az eredményeket a 

Vas Lászlóné, a Pannon Egyesület elnöke elmondta, zsűri másnap hirdette ki, és az énekesek egy Gálaműsor 
hogy az előző évekhez képest az idei dalos találkozó újdon- keretén belül vehették át elismerő okleveleiket, amelyek a 
sággal szolgált a vendégek számára. A szervezők célja egy következőképpen alakultak:
dalos visegrádi négyes rendezvény megvalósítása volt, ahol Népdal kategória: Róza díj: Fórián Imre (Püspökladány)
mind a négy ország képviselői megjelennek. Az elképzelés Arany minősítés: 1. Molnár Gyuláné (Dombóvár), 2. Nárai 
nagyrészt megvalósult, lengyel és szlovák énekes csopor- népdalkör, 3. Túróczi Emese (Miskolc), 4. Veréce duó (Bal-
tokat láttak vendégül a szervezők. A csehek viszont nem mazújváros)
tudtak idén részt venni az eseményen, de jövőre minden- Magyar nóta: Kiemelt arany: Frankó Ferenc (Győr), Fa-
képpen szeretnék a szervezők a versenyzők között tudni zekas István (Alisál, Szlovákia), Keszei Antal (Szombat-
őket. A külföldiek mellett említésre méltó azon vendégek hely). Arany: Ódor Ferenc (Szombathely), Szeledeli Margit 
részvétele is, akik az ország másik feléből, pl. Heves és (Regöly) 
Tolna megyéből érkeztek.                                                                     Soós Veronika

Daloló augusztus

Lengyel barátaink kórusa
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2018. augusztus 11-én tartottuk meg a 10. nyugdíjas 
fesztiválunkat, melyre kilenc klubot, egyesületet hívtunk 
meg. A nagy meleg ellenére mindenki elfogadta a meghí-
vásunkat és el is jöttek. Köszönjük szépen a meghívot-
taknak. 

Reggel 7 órakor már nagyon vártuk, hogy mikor érke-
zik az első csoport. Be is gördült az első autó, mellyel a 
pocsajiak érkezett, aztán jöttek sorban Sáránd, Mikepércs, 
Esztár, Derecske, Füzesgyarmat, Görbeháza - és akik első 
alkalommal jöttek hozzánk - Nagyrábé és Berettyóújfalu 
nyugdíjasai. Megérkezett a Hajdú megyei nyugdíjas szövet-
ség delegációja is: Dóráné Szalontai Piroska és három to-
vábbi  vendég. 

Berényi András Hosszúpályi polgármestere és Dr. 
Vitányi István, térségünk országgyűlési képviselője, vala-
mint Kiss Csaba képviselő és Bodnár Attila, a szociális 
intézmény vezetője is megtisztelte jelenlétével rendezvé-
nyünket.

A köszöntők elhangzása után az Őszirózsa nyugdíjas 
klub vezetője, Sós András üdvözölte a megjelenteket és 
átadta Végh Editnek, a Művelődési Ház vezetőjének a há-
ziasszony szerepet.

Nagyon színvonalas műsorszámokat adtak elő a klu-
bok, melyek között voltak versek, nóták, humor, tánc - 
sorolhatnám tovább is.

Délben a finom ebéd után kiosztottuk az Emléklapokat 
és szerény kis ajándékainkat. Majd következett a tombola 
sorsolás és az össztánc. A tánchoz a zenét Bugya Ferenc, a 
sárándi nyugdíjas klub tagja szolgáltatta. Köszönjük szé-
pen neki. 

Külön köszönetet mondunk a Hosszúpályi Önkor-
mányzatnak és Végh Editnek, a Művelődési Ház veze-
tőjének és dolgozóinak, valamint a klub tagjainknak, mert 
nélkülük nem lett volna ilyen színvonalas a rendezvényünk.

Külön köszönet azoknak, akik adományaikkal hoz-
zájárultak a rendezvényünkhöz. Közülük is főleg Vass 
Lászlónak és feleségének, Pannikának, akik több éve főzik 
nekünk a finom ebédet és ezzel segítenek bennünket.

Jövőre is szeretnénk ilyen színvonalas nyugdíjas talál-
kozót rendezni.

                                                          
 Sós Andrásné,

az Őszirózsa  klub tagja

Hosszúpályi nyugdíjas klub 10. fesztiválja 
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A Guinness World Records által is hivatalosan elismert egy vízkerék meghajtású papírmalmot, amelyen elő lehet 
(2010) világrekord méretű könyvvel csalogatják a kirán- állítani a korabeli minőségű papírokat. Azt tervezik - ha 
dulókat az Aggteleki Nemzeti Parkban fekvő Szinpetribe. lesz támogatásuk hozzá - kinyomtatják a Gutenberg-biblia 
Örökségünk - a Gömör-Tornai Karszt természeti és kul- pontos másolatát! 
túrtörténeti értékeit mutatja be, ám nincs mód lapozni a A kiállításon megéreztük, mit jelentett az emberiség 
méretei (4,18 x 3,77 m, 1420 kg, 346 oldal) miatt. Nem a kultúrájában a kézzel írt kódexek után ennek megjelenése - 
tartalma miatt keresték fel a nyíregyházi DIALÓG és a ma, amikor, sajnos, meg kell érnünk a Gutenberg-galaxis 
hozzánk csatlakozott Nyugodt Életet, valamint Simeon és hanyatlását! És emlékeztük arra a kirándulásunkra is, ame-
Anna Nyugdíjas Egyesületek nyugdíjasai, hanem a külön- lyet Károli Gáspár első magyar nyelvű bibliája alkotó mű-
legesség vonzása vitt el augusztus 29-én e tájra. És nem is helyében, Vizsolyban tettünk.
csalódtunk! A könyv megalkotói, Varga Gyula - fiatalon Ahol szabad volt, okos telefonjainkon megörökítettük 
jeles ökölvívó volt - és felesége olyan érdekességeket ho- élményeinket az otthoniak számára, majd folytatva kirán-
zott létre e kies helyen, amelynek nincs párja, méltán büsz- dulásunkat, ugyanezt tettük az aggteleki Baradla-barlang 
kélkedhet nemzetközi elismeréssel. rövid túrája útvonalán, ahol viszont a kétszázmillió éves 

Mert nemcsak a nagy könyv, hanem a nagy történelmi barlangrendszer változatos cseppkővilágában barangol-
ugrás a múltba, amely meglepi a látogatókat. Láthatjuk hattunk.
Gutenberg könyvnyomtató műhelye másolatát, az eredeti Hazaútban - egy kisvendéglőben elfogyasztva az előre 
360 darabos gót betűkészletét és a hitelesen rekonstruált megrendelt estebédünket - elgondolkodtunk azon, mennyi 
XV. századi berendezését, amellyel a világ első nyomtatott ismeretlen, gazdag hazai látnivaló vonzza még kiránduló 
könyvét, a 42 soros latin nyelvű bibliát elkészítette. A tulaj- nyugdíjasainkat!
donosok ténylegesen nyomtatni is tudnak, mert építettek Erdélyi Tamás

A Gutenberg-biblia műhelyében
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Harmonikaszótól volt hangos 
esténként Nagyatád

Már hetedik alkalommal tartotta nyári felkészülési tá-
borát a nagyatádi Hotel Solarban a győri Akkordeon Tánc-
zenekar (korábban harmonika zenekar). Nagyon megsze-
rették a várost és magát Dél-Somogyot. Már szinte "haza-
járó lelkek" Nagyatádon. Scharek Béla, az együttes vezető-
je maga írja a kottákat és hangszereli azokat az együttes 
hangszereinek megfelelően. Nagyon sok próbával érik el, 
hogy a megfeleljenek a közönség igényeinek. A városból és 
környékéről sokan érkeztek esténként a hotel előtti tér-
ségre, ahol aztán velük együtt énekeltek, táncoltak másfél - 
két órán át. A nyár elején sok telefonhívást kaptak, hogy taguktól (egy dobostól és egy harmonikás hölgytől) elkö-
mikor lesznek Nagyatádon, mert arra az időpontra terve- szönniük. Szerencsére, van már új dobosuk.
zik az itteni nyaralásukat. Így érkezett egy csoport például Az együttes vezetője elmondta azt is, hogy Nagyatád a 
Pécsváradról is. szívük csücske és mindig szívesen jönnek ide játszani. Re-

Délelőttönként lehetőségük volt új számokat betanul- pertoárjukban szerepel sláger, népzene, sváb sramli, szam-
ni, a régieket gyakorolni - mondta Scharek Béla az együttes ba, cha-cha-cha, rock and roll, keringő. Sajnos, csak négy 
művészeti vezetője. Nagyon sok meghívást kapnak, amit estét tudnak a városban játszani, ugyanis innen mentek 
már nehezen tudnak mindig teljesíteni, ugyanis az átlag tovább Zircre, a "Betyárnapokra".               
életkoruk a hetvenet "veri". Épp koruk miatt kellett két     Györke József

(2018. december 30 -  2019. január 02.)

3 éjszaka szállás, svédasztalos félpanzióval,

Ünnepi vacsora - Színvonalas műsor a 

MEGAROX Társulat előadásával

Napi fürdőbelépővel (3 db / fő)

49.900 Ft/fő + IFA

Évindító akció a Hotel Solarban!

5 éjszaka szállás, svédasztalos félpanziós ellátás
18 db gyógykezelés és napi fürdőbelépő

2019.01.02-01.31.:

2019.02.01-04.30.:

 39.500 Ft/ fő + IFA
 46.000 Ft/ fő +IFA

GyógykúraGyógykúra

(2018. 12. 23 - 27 között )

3 éjszaka szállás, svédasztalos félpanzióval,

délben ajándék büféleves

Dec. 24-én: Csillagszóró gyújtás, teázás, 

ünnepi hangulatban

Dec. 25-én: Karácsonyi irodalmi műsor

Dec. 26-án: Karácsonyi bál

28.800 Ft/fő + IFA 

Karácsony Karácsony 

Hotel Solar ***
Nagyatád, Széchenyi tér 28. - Tel: 82/504-135; 30/697-2668 - infosolar@t-online.hu

Általános információk: Idegenforgalmi adó: 400 Ft/ fő /éj; Egyágyas felár: 2.500 Ft/ éj

SzilveszterSzilveszter
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Ünneplés és búcsú a pélyi
Tiszavirág Nyugdíjas Klubban

Gyászol a kecskeméti Repülők és Rendvédelmiek Bajtársi Egyesülete, valamint Kecske-
mét MJV Nyugdíjas Klubjainak Szövetsége. Horváth Jánosnét (Rózsikát) 2018. augusztus 
8-án kísértük utolsó útjára a kecskeméti köztemetőben.

Rózsika férje, Horváth János nyá alezredes vadászpilóta volt egyesületünk alapító elnö-
ke, felesége - Rózsika - nyugdíjba kerülését követően rövid idő elteltével került egyesületünk 
tagjainak sorába 1995-ben. 2002-ben az egyesület tisztújító közgyűlésén a tagság egyhangú-
an a vezetőség tagjai sorába választotta és gazdasági-pénzügyi feladatok ellátásával bízta 
meg. Ezt a megbízatását 2018-ig, 16 éven át gyakorolta, tagjaink legnagyobb elismerésére.

Munkája során lényegesen javult az egyesületünk takarékos gazdálkodása, pénzügyi hely-
zete. Példamutató munkával, magas fokú szakmai tudással biztosította folyamatosan ren-
dezvényeink anyagi hátterét.

Az egyesületünk érdekében kifejtett kimagasló munkája után több esetben részesült 
elismerésben. Két esetben honvédelmi miniszteri szintű kitüntetést vehetett át, a Honvéde-
lemért Kitüntető Cím bronz és ezüst fokozatát.

Hosszú éveken keresztül Kecskemét Megyei Jogú Város Nyugdíjas Klubjainak veze-
tőségében is aktívan tevékenykedett, szintén a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátásában. 
Munkáját a nagyfokú precizitás, a teljességre való törekvés jellemezte.

Rózsika!
Egyesületünk nevében búcsúzom Tőled.
Elmentél közülünk, egy nagyra becsült, csupa szív emberrel kevesebben lettünk. Hi-

ányzik kedves mosolyod, hiányoznak biztató szavaid, bölcs gondolataid.
Emléked kegyelettel megőrizzük, nyugodj békében."

Csóka Tamás nyá. ezredes, elnök

In MemoriamIn Memoriam

A Pélyi Tiszavirág Nyugdíjas Klub nemrég köszöntötte egy nagyszerű embert, egy kiváló vezetőt, Kádár Pált, aki 
a már " idősbarát" polgármesteri címmel is felruházott Ari több mint 10 éven át fogta össze a pélyi nyugdíjas klubot, 
Norman polgármester urat, 40. születésnapja alkalmából. szervezte a falu idősebb korosztálya számára a foglalko-
A klub "íródeákja" Marinkásné Harsádi Katalin ez alka- zásokat, élvezetes, tartalmas életet biztosítva számunkra. Ő 
lomból szívhez szóló szavakkal köszöntötte az időskorúak volt az az ember, aki a sarudi arató fesztiválon minden 
iránt nagy megbecsülést és tiszteletet tanúsító polgármes- nyáron kezébe vette a kaszát, s diadalmaskodott e ritka te-
tert. A fiatal vezető szívügyének tekinti a nyugdíjasklub vékenység területén. Szerény és emberséges magatartá-
eszmei és anyagi támogatását. Élvezi a nyugdíjasok szere- sával kivívta Heves megye nyugdíjas klub vezetőinek ba-
tetét, amivel nem visszaél, hanem minden nap átél és vi- rátságát, a megye vezetőinek elismerését. Tőle e szavakkal 
szonoz. búcsúzott nyugdíjas társa: " Hiányod fájdalom, elviselni 

Idézet a köszöntésből: "A Földön sok ember él, milliárd nehéz, örökké tart szívünkben az emlékezés. Kedves, jó 
is megvan, de az egész világon belőled csak egy van. Eljött Pali! Isten veled!"
hát a nap, 40 éves lettél, köszönjük a sok jót, amit értünk E rövid, de klubunk számára oly fontos eseményről ad-
tettél." tam tájékoztatást,éreztetve az újság olvasóival, mennyire 

A köszöntés, s az ünneplés napjait sajnos fájdalom és fontos és döntő egy közösség számára a vezető szerepe.   
búcsúzás követte a nyugdíjas klub életében. Elveszítettünk Guba Áronné klubvezető   

A kecskemétiek búcsúznak Rózsikától
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Vándorné Dr. Tézsla Mária

2018. augusztus 25-én Veszprémben a Vámosi úti temetőben kísértük utolsó 
útjára Vándorné Dr. Tézsla Máriát. Mária néni 1995 és 2006 között volt a Veszp-
rém Megyei Nyugdíjas Szervezetek Érdekvédelmi Érdekképviseleti Szövetsé-
gének az elnöke. A kezdetek nehézségeivel vezetőként kellett szembenéznie és 
megküzdeni a civil szervezet gyerekbetegségeivel. Mint elnöknek nagy érdemei 
vannak a megyei szervezet további építkezésében. Nagyon aktívan vállalt részt az 
országos szövetség munkájában, a közgazdasági felkészültségének köszönhetően 
az országos fórumokon nagyon sok olyan javaslattal élt, amelyek segítették a 
NYOSZ sikeres működését.

A megyében élharcosa volt a nyugdíjasok egész életen át történő tanulásának. 
Sok olyan tanfolyamot, előadás sorozatot szerveztek, amelyeken a terület szakér-
tői adtak ismereteket az időseket érintő törvények, határozatok értelmezéséről. 
Irányítása alatt szervezetté, kiszámíthatóvá tették a megyei szövetség működését. 
A kormányzat által abban az időkben biztosított üdülési támogatásokat a rászo-
rultság figyelembevételével igazságosan osztották szét. A megyében nagyon jó és 
élő kapcsolata volt a települések és a városok önkormányzati vezetőivel.

Mária néni 1938-ban született egy nagyon szegény családban. A testvérei kö-
zül már a kezdetekkor kiemelkedett éles eszével, az új ismeretek iránti fogékony-
ságával. Az 1950-es években a megyében néhány évig újságíróként dolgozott. Ez 
nem volt elég neki és a munkája mellet is folyamatosan, nagy lelkesedéssel tanult 
tovább és szerzett diplomát a közgazdasági egyemen. Fiatalként az akkoriban 
megalakuló Veszprémi Egyetem közgazdasági tanszékén kapott tanári állást. Ek-
kor még ő sem gondolta, hogy tanszékvezető egyetemi docens, a közgazdasági tu-
domány kandidátusa, köztiszteletben álló szakembere lesz ennek a tudománynak. 
Több évtizedes tanári munkáját nagyon szerette, mert mindig jó érzést váltott ki 
belőle az, ha másokat oktathatott. Nyugdíjazásáig az egyetemen tanított és mivel 
szerette a közösségi munkát, a nyugdíjazását követen bekapcsolódott a nyugdíjas 
szervezetek életébe. A megyei szövetség megalakulását követően keresték meg 
azzal, hogy vállalja el a szervezet irányítását. Ezt a vállalását lelkiismeretesen, nagy 
tenni akarással végezte, és tett eleget a közösségi elvárásoknak.

Köszönjük Mária néni, és a szervezeteink nevében kívánjuk azt, hogy nyu-
godjál békében. 

Szokásunk szerint idén év végén - központi ünnep- Itt szeretnénk felhívni a figyelmet három tényezőre:
ség keretében - szeretnénk jutalmazni a NYOSZ és tag- - kitüntetési javaslatot tehet valamely NYOSZ tag-
szervezetei legjobb aktivistáit, közösségeit. Ezért kérjük szervezet, vagy ahhoz tartozó nyugdíjas közösség veze-
a tisztelt elnököket, elnökségeket, hogy tegyenek javas- tője és a NYOSZ küldöttgyűlés tagja,
latot a decemberre tervezett évzáró ünnepségünk alkal- - kitüntetett személy/csoport legalább 5/10 évi ki-
mával köszöntendő NYOSZ kitüntetettekre. Idén, a magasló, eredményes, nyugdíjas közösségi munkát vég-
szövetség 30. éves születésnapján ismét sor kerül a Pro ző lehet,
Seniore - 5 évente átadásra kerülő - díj odaítélésére is. - javaslatokat adatokkal, indoklással és a javasolt sze-
Ezt a díjat elsősorban az országos nyugdíjas életre nagy mély/csoport rövid bemutatásával, méltatásával no-
hatással bíró személyek, közösségek számára alapította vember 1-ig várjuk a NYOSZ címére (1074 Budapest, 
az Elnökség, erre is várjuk a javaslatokat. Szövetség u. 9., vagy nyosz@enternet.hu).

Felhívás NYOSZ kitüntetések adományozására

In MemoriamIn Memoriam
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Egy megvalósult álmom

Régóta vágytam Kárpátalja híres történelmi emlék- lefotózva hajtottam fejet Kölcsey Ferenc előtt. A híres ma-
helyeire eljutni. Ez az álmom az idei nyáron végre teljesült. gyar családok - Báthoryak, Bethlenek, Rákóczik, Thököly 
Az MSZOSZ XVII. kerületi Nyugdíjas Alapszervezet Imre, Zrínyi Ilona, Perényiek - uralta vidékeken és épüle-
szervezésében egy ötnapos kiránduláson élőben láthattam teikben járva régen tanult történelmi eseményekről regélt 
a sokat emlegetett és ismert nevezetességek közül jó néhá- Varga Éva idegenvezetőink. Ékes magyar nyelven tartott 
nyat. ismertetői, hazaszeretetről árulkodó szavai mélyen meg-

Nagyon készültem az útra! Leginkább Vereckére és érintették lelkemet (és észrevehetően a többiekét is). Ve-
Munkácsra voltam kíváncsi, hiszen ezekről hallottam leg- reckén az oltárkő fölé emelt emlékműnél és Szolyván az 
először a családban és az iskolában. Persze, a program egykori lágertemető helyén álló gondozott emlékparkban, 
többi része is rendkívül izgalmasnak tűnt számomra! Előre a malenkij robot áldozatainak emlékművénél koszorúval 
elképzeltem, mennyi mindent tudok majd a családnak min- róttuk le kegyeletünket a hősök előtt. Itt még az ég is 
denről mesélni. Az ötödik nap végén aztán valóban élmé- hullatta könnyeit: mintha velünk együtt siratta volna a hő-
nyekkel telten érkeztem haza. Itthon viszont Petőfihez söket. Tiszaújlakon a Rákóczi szabadságharc győztes csa-
hasonló szituációba kerültem: "jutott eszembe számtalan tájának emlékműve előtt és Beregszászon, majd Munká-
szebbnél szebb gondolat", de az üdvözléskor csak egy ap- cson, továbbá az Árpád-vonal legnagyobb bunkerénél fő-
rócska felsorolás következett részletes élménybeszámoló hajtással adóztunk a hősöknek.
helyett. De időre volt szükség, míg letisztult a bennem az Mindezeken felül mennyi-mennyi új élménnyel gazda-
áramló, kavargó érzés- és gondolatáradat, amely felhal- godtunk! A híres munkácsi és ungvári vár története és 
mozódott bennem az öt nap alatt. kiállítási anyaga, a Beregszászi Múzeum értékes kincsei, az 

Élethűen, szóban kifejezni még ma sem tudom azt az ungvári skanzen épületei bepillantást nyújtottak a régi ko-
izgatott várakozást, amely megelőzte a Vereckei-hágóhoz rok világába, a korabeli lakosság életébe. A lelkünkbe ivód-
történő kirándulásunkat. Nehéz bevallanom, hogy némi tak azok a gondolatok is, amelyeket a csetfalvi és a benei 
csalódást jelentett "Verecke híres útjának" rossz minősége templomok és a Beregszászi Múzeum idegenvezetői  tol-
és az út menti elhanyagolt környezet. Megrendülten hall- mácsoltak számunkra. Igazi történelmi időutazást jelen-
gattuk viszont idegenvezetőnk előadását a honfoglalás mil- tettek ezek az élmények számomra - és vélhetően mind-
lecentenáriumának emlékére épült emlékmű viharos életé- nyájunk számára!
ről és szimbólumrendszeréről. A Himnusz eléneklése után A szemet gyönyörködtető, csodálatos tájak is sok kelle-
tapssal jutalmazta csoportunk a lembergi csoportvezető mes percet szereztek nekünk. A hosszú, rossz utakon való 
hazafias szónoki beszédét: a mai magyarokhoz intézett zötykölődés fáradalmait kárpótolta - a még érintetlen ter-
szózatát.  mészetben - a csobogó patakok, a fenyvesekkel teli hegyol-

Nehéz szavakba öntenem, mennyire megilletődtem a dalak, a szűk völgyek és a festői környezetben található 
munkácsi várban: látva, hogy útitársaim tekintete miként Szinevéri- tó látványa.  
lágyul el a vezérlő fejedelem, II. Rákóczi Ferenc portréja Utunk során természetesen a hazaiakra is gondoltunk. 
láttán, a hőslelkű Zrínyi Ilonának és fiának szobra előtt, Ajándéktárgyak beszerzésére több lehetőségünk nyílt. 
valamint a Turul-szobor mellett, annak történetét hallgat- Izán, egy kis rutén faluban vesszőből font termékeket, egy 
va. (Csoda-e, ha szóba került a trianoni békediktátum?!) Itt, csokoládéüzem boltjában pedig különleges helyi édes-
a munkácsi várban tudtam meg azt is, hogy a híres Feszty- ségeket vásároltunk. 
körképen látható hegyek nem Vereckén, hanem Munkács Külön fejezetet érdemel a szállásadóink méltatása. Má-
határában állnak. Nosza," le is kaptam" nyomban azokat a sik négy útitársammal én Szilágyi István és felesége, Anika 
hegyeket! lakásában kaptam szállást. Csodálatos rend, a háziak részé-

Tanári múltam szép emlékeképpen Kölcsey híres epi- ről barátságos, kedves, szinte családias fogadtatás és ízletes, 
grammáját skandáltam a huszti várrom mellett buszozva. bőséges ételkínálat (némelykor helyi specialitás) fogadott 
Jó volt elmerengve sétálni a magyar vonatkozású történel- bennünket ottlétünk minden napján. (Az én diétához szo-
mi emlékhelyeken. Beregszászon áll - ahol Esze Tamás kott gyomrom bizony meg is sínylette ezeket a lukulluszi 
kibontotta a kurucok zászlaját - Szent Istvánnak, Illyés lakomákat!) Még ételreceptet is kaptunk ajándékba! Cse-
Gyulának és Petőfinek a sok vihart megért szobra. Itt, a rébe a mi csoportunk egy-egy szakácskönyvet adott min-
Vérke partján álló városban csodálta meg a csoportunk den szállásadónak.
Kárpátalja legszebb épületei közül többek között a Megye- A vendéglátáshoz tartozik az utunk utolsó állomásán, 
házát és a régi Törvényszék épületébe költözött Magyar Csonkapapiban az a kedves fogadtatás és szerény ellátás is, 
Pedagógiai Főiskolát. Majd a beregszászi emléktábláját amely a XVII. kerület testvértelepülésén várt ránk. Igazán 

NYUBUSZ oldalNYUBUSZ oldal
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kedves meglepetésként ért minket! Különösen jól estek az Szívből jövő köszönetet mondok elsősorban Halász 
ottani elöljáró méltató szavai a Magyarországról érkező, rá- Károlyné Erzsikének. Ez a köszönet azonban csak kis 
kosmenti támogatást megemlítve. töredéke a hálámnak! Mert a lelkes, sok tapasztalattal ren-

Mindent összegezve: a beteljesült álom nagy örömöt, delkező Erzsike nem csupán egyszerű szervezőként szere-
rengeteg élményt adott nekem. De, mint ahogy az lenni pelt: eredményesen felügyelte az utazást, és a váratlan hely-
szokott, a valóság mindig más, mint az álom. Értek engem zeteket, egyéni problémákat is jól kezelte. Mint figyelmes 
is kellemes meglepetések, de csalódások is. Az öt nap alatt szervező, még az üdvözlő italra és a tízóraira is gondolt! 
mindenesetre példás leckét kaptam hitből, hűségből, helyt- Megköszönöm továbbá Szuhán Andrásnak és a ven-
állásból, hazaszeretetből és emberségből, de tapasztaltam déglátó családoknak, Varga Éva idegenvezetőnek, Kopasz 
mindezek hiányát is. István buszvezetőnek, és nem utolsó sorban kedves utas-

Mostanra mindinkább rendeződnek lelkemben az él- társaimnak türelmüket és együttműködésüket. 
mények, és egyre világosabban ki is tudom fejezni azokat. További kellemes, szép élményeket biztosító utakat és 
De a "lelki tablókép", az útról készült beszámoló még ma ehhez szükséges erőt, egészséget és anyagiakat kívánok 
sem teljes. S valószínűleg sosem lesz az. Hiszen mindig szeretettel:
"beugrik" valami új dolog, egy másikkal összefüggésben. Egy hálás utas:   

Élményeimért és az új ismereteimért hálát adok első-
sorban Istennek.                                  Csernák Jánosné

Bolero TSE - Szenior Táncklub

NYUBUSZ oldalNYUBUSZ oldal

A Budapest, XVI. kerületében működő BOLERO A csapat 15 főből áll, és ebből 8 fő állandó fellépő, akik 
Táncsport Egyesület Szenior Táncklubja 3 éve alakult szívesen vesznek részt a különböző szenior táncversenye-
Vörös Péter Dániel tánctanár és koreográfus vezetésével. ken, illetve mint vendégfellépők a nyugdíjas klubok rendez-
Az Aktív Stúdió ad helyet a heti két alkalommal összejövő vényein. Sajnos idén 2 tag kisesett betegség, és baleset mi-
kis csapatnak, akiket a kellemes és közös időtöltés, valamint att, ezért a klub 6 fővel állt ki két szenior táncversenyen, és 
a zene és a tánc szeretete tart össze. mindkét alkalommal arany minősítést kapott. 

A csapat tagjai táncos múlttal ugyan nem rendelkeznek, A 6 fős csapat 2018. május 31-én a Gyöngyösön rende-
de ez nem gátolja meg abban, hogy minél több koreográfiát zett 8. Kelet-Magyarországi Szenior Táncfesztiválon, vala-
elsajátítsanak a standard és latin táncokból.  mint a 2018. július 7-én rendezett X. Országos Szenior 

A mottójuk: "Sosem késő elkezdeni táncolni!" Ezt Táncfesztiválon arany minősítésben részesült. A bemuta-
bizonyítja, hogy az átlagéletkoruk 70 év, és bármikor lehet tott táncok (cha-cha-cha, jive, paso doble) a közönség köré-
csatlakozni hozzájuk, a kor nem akadály. ben is nagy sikert arattak.  Molnárné Keller Erika (20/510-7460)
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A Hárshegyi Randevú harmadik napja a Szenior Moz- A délután folyamán - amíg a táncos lában kicsit meg-
gásprogram jegyében telt. Aki arra járt, leginkább a Szeni- pihentek - Németh Lajos és Várkonyi András - a Szenior 
ortánc Találkozó iránt érdeklődött, de voltak néhányan tú- Mozgásprogram nagykövetei -, valamint Némethné Janko-
rázni vágyók, vagy éppen kerékpározni szándékozók. A vics Györgyi NYOSZ elnök baráti beszélgetésre hívta a 
nap szponzora - a Voltaren - segítségével igazán mozgal- jelenlévőket, melyen a mozgás szerepéről osztotta meg ki-
mas napot hagytunk magunk mögött. ki a véleményét. 

A mintegy 350 résztvevő között üdvözölhettük szlo- A késő délután tartogatott néhány színpadi produkciót, 
vák, cseh és nagyváradi barátainkat is, akik nagy érdek- majd ismételten tánctanítással, a mozgásprogram értéke-
lődéssel figyelték a szenior táncok tanítását; ezt a módszert lésével zárult a nap.
feléjük nem ismerik. A rendezvény a NEA támogatásával valósult meg.

Mozdulj!Mozdulj!

Ki mondta, hogy nem tehetünk semmit 
az időskori fájdalmak ellen?

A NYOSZ kezdeményezésére, a Voltaren Emulgel 
Forte támogatásával létrejött Szenior-mozgásprog-
ram 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 gondolato-
kat, példaértékű történeteket és jókedvű közössége-
ket ismerhetnek meg az érdeklődők, akik a program 
keretében szervezett eseményeken is részt vehet-
nek. 
Lássuk az elmúlt időszak eseménybeszámolóit!

Hárshegyen a szeniortánc volt a sláger...
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Információk az Európai Sporthétről

Czene Attila, a Magyar Szabadidősport Szövetség el- csapata, a programról a 20/926-2980-as telefonszámon 
nöke, valamint dr. Szabó Tünde, a sportért felelős állam- lehet érdeklődni.
titkár a nyáron levélben fordult a Nyugdíjasok Országos 
Szövetsége elnökasszonyához. Felhívták a figyelmét arra A Veszprém Megyei Nyugdíjas Szervezetek Szövetsége 
az Európai Uniós kezdeményezésre, ami szeptember 23 és szeptember 26-án Bakonyi Tíz Próba néven szenior 
30 között Európai Sporthét elnevezéssel az unió több or- sportjátékot szervez a városban található honvéd sport-
szágában kerül megrendezésre. A sporthét rendezvénye- pályán. A megmérettetésre várják a megyéket, valamint a 
ihez felajánlás alapján országosan lehet csatlakozni sport- tagszervezeteket képviselő csapatok jelentkezését. A csa-
és civilszervezeteknek, a masport.hu weboldalon történő pat tagjainak 10 ügyességi feladatot kell teljesíteniük - a 
regisztrációt követően. teljesítés nem igényel jelentős fizikai felkészültséget - és az 

A két vezető a levelében azt kérte, hogy az idei sport egyének által elért eredmények alapján kerül a csapat 
héten minél több szenior korú kortársunk csatlakozzon a eredmény kihirdetésre. A részletes verseny kiírást a je-
helyi és az országos szinten meghirdetésre kerülő sport lentkezőknek a szervezők interneten megküldik. Jelent-
rendezvényekhez. A sporthét zárása Budapesten lesz, ahol kezni lehet a demeterferenc54@gmail.com címen szep-
30-án megrendezik a Sportok Éjszakája elnevezésű látvá- tember 21-ig.
nyos programot.  

A NYOSZ elnöksége az érintett szervezetekkel történt 
egyeztetést követően a sporthéthez kapcsolódóan három 
országos rendezvény megtartását támogatja.

Az Olajág Otthonok szervezésében megrendezésre ke-
rülő, egy családi nappal összekötött, speciális mozgásfor-
mákat tartalmazó sportnapokat, elsődlegesen az ottho-
naikban élő idős társainknak szeptember 29-30-án.

A Komárom Nyugdíjas Egyesülete szeptember 29-én 
rendezi meg az Erődről - Erődre 2018 elnevezésű törté-
nelmi túráját, ahol a résztvevők egyéni választás alapján, 
vagy 7, vagy 13 kilométeres távot teljesíthetik. A séta-túra 
során megismerkedhetnek a komáromi vár és a hozzá 
tartozó erődrendszerek magyar történelemben játszott 
szerepével. A rendezvény szervezője Szabó Edit elnök és 

Mozdulj!Mozdulj!

Pingpong a kollégiumban
Másfél évtizede is már annak, hogy egy nyíregyházi 

középiskolai kollégium konditermében néhány nyugdíjas 
ismét elővette régi pingpongütőjét, és pár kopott asztalon 
újra ütögetni kezdett. A megyei szövetség néhány éve pá-
lyázat útján új asztal, ütők biztosításával támogatta "spor-
tolásunkat", s bár sokat cserélődött a résztvevő nyugdíja-
sok köre, heti két estén azóta is két asztalon pattog a labda, s 
kellemes fáradtsággal térünk haza. Előfordult, hogy a kol-
légium diákjai versenyre hívtak ki bennünket - egy ilyenről 
készült a kép. Tagjaink rendszeresen részt vettek - olykor 
nyertek is! - a megyei, majd a városi nyugdíjas sportnapon. 
Mi ezzel a havi 6070 órával csatlakozunk a szenior-mozgás-
program céljai teljesítéséhez.

Erdélyi Tamás
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A rendszeres fizikai aktivitás, testedzés, sport ellen- A kerékpározás (16 km/óra) során ugyanaz a moz-
súlyozza a szervezet képességeinek romlását, csökkenti a dulatsor egymás után gyorsan ismétlődik, és a mozgás di-
betegségek kockázatát, illetve már kialakult betegségben namikus, oxigén jelenlétében megy végbe. A legfontosabb 
segít a jobb életminőség elérésében, segít fenntartani az egészségügyi vonatkozás, hogy kiválóan edzi a szív- és vér-
önálló életvitelhez szükséges fizikai és szellemi teljesítő- keringési rendszert. A rendszeres kerékpározás nagymér-
képességet. tékben javítja a terhelhetőséget, a szervezet fizikai teljesí-

tőképességét. Az ízületekhez kíméletes, jóval kisebb terhet 
Gyaloglás (túrázás), a járásnak egy nagyobb sebességű ró az azokra, mint a kocogás vagy a futás. Munkába járó 

(5-6 km/h) változata. A mindennapi testedzés legköny- eszközként sokak számára nagy segítséget jelent a reggeli-
nyebb mozgásformája. Kutatási eredmények igazolják, délutáni stressz elkerülésében illetve levezetésében.
hogy az intenzív gyaloglás ugyan olyan jó hatással van a Az erősítő edzés célja az izomtömeg megtartása. Fo-
szívre, mint a kocogás. A futáshoz hasonlóan csökkenti a gyókúra során a kevesebb energia-bevitel miatt az izom-
koleszterinszintet, a magas vérnyomást és a diabétesz kia- tömeg is jelentősen csökkenhet, melyet súlyzós edzésekkel 
lakulásának kockázatát. Edzi a szív és érrendszert, javítja a többé-kevésbé kompenzálni lehet, ha a fehérjebevitel 
tüdő kapacitását, erősíti a csontrendszert, előnye, hogy ízü- szintje elégséges. Kis súlyokkal nagy gyakoriság javasolt. 
letkímélő, így súlyfelesleggel küzdők számára is ideális Erősödnek a csontok, csökken a törés lehetősége, az 
mozgásforma. ízületek stabilabbá válnak.

Kocogás (8 km/óra), futás (10 km/óra), az egész testet A csapatsportok, a labdajátékok  melyek alapeleme a 
átmozgatja, megmozgatja. Ez a mozgásforma befolyásolja futás - szórakoztatóak, a közösségi szellemet, az emberi 
a legkedvezőbben a keringési rendszert. Javul a szív és az kapcsolatokat erősítik. (kispályás labdarúgás, kosárlabda, 
izomzat oxigénellátottsága, emellett a szívverés frekven- de a tenisz és az asztalitenisz is.) 
ciája alacsonyabb lesz nyugalmi helyzetben, ami hosszabb A szeniortánc, a szociális vonatkozásokon kívül fizikai 
távon kíméli a szívet. Aki rendszeresen kocog, kevésbé érzi aktivitásként is ajánlásra érdemes a 60 év feletti korosz-
az éhséget, és idővel kisebb adagokat eszik, ezen kívül a tálynak. A tánc az állóképesség és a koordinációs készségek 
kocogástól feszesebbé válnak az izmok és a bőr, különösen javításához is hozzájárul, az egész testet megmozgatja, így 
a hason, a fartájékon és a combokon. A szakirodalom sze- alakformálás és hangulatjavítás szempontjából is jó vá-
rint min. 30 perc edzés után kezdődik el a zsírégetés. lasztás.

Nordic walking, a hosszú botokkal gyaloglás közben Nyújtással a hajlékonyság fenntartható vagy fejleszt-
a felső végtag is tevékeny, ennek köszönhetően nagyobb az hető azáltal, hogy naponként a főbb ízületeket túlnyújtjuk a 
oxigénfelvétel és 25-30 %-kal nagyobb a kalória felhasz- teljes terjedelmükön. Nyújtani a testmozgás előtt és után is 
nálás mint a gyaloglásnál, ugyanakkora sebesség mellett. A szükséges. Előtte azért, mert ez által megnő az izmok moz-
biztonságérzetet is javítja, és tehermentesíti az ízületeket. gásterjedelme. Utána pedig azért, mert megnyúlnak, ez 

Az úszás megmozgatja a test összes izmát, fejleszti az segíti a regenerálódást, és elkerülhető az izomláz.
állóképességet, növeli a hajlékonyságot és mozgékonysá-
got. Az úszás ismétlődő mozdulatai növelik az izmok ru- A mozgásformákat célszerű kombinálni, így kevésbé 
galmasságát, különösen a váll, a csípőtájék és a térd izmait válik monotonná, és a testi terhelés is többirányú. 
tartják kiválóan karban. Rendben tartják a gerinc stabil ál-
lását, nyújtja az izmokat. A sportsérülések valószínűsége, a Semmi nem olyan hatásos, mint az edzés. Egy cikk-
többi sportághoz viszonyítva nagyon kicsi. Az úszás lég- ben Dr. Todd Manini (University of  Florida, Gainesville) 
zésszabályozásra kényszerít bennünket, megnövekszik a azt írja, hogy "nincs egyetlen olyan orvosi kezelés sem, 
tüdő kapacitása, minek hatására sokkal mélyebbeket és na- amely annyi szervre hatna pozitívan, mint a fizikai akti-
gyobbakat tudunk lélegezni. Ha módunkban áll, minden vitás."
úszásnemet (mellúszás, gyorsúszás, hátúszás) gyakorol- 60 év feletti életkorban különösen fontos a hanyatló 
junk. Az úszás az idegi- vagy mozgássérült személyek ese- képességek szinten tartása, az életminőség romlásának 
tében terápiás céllal, valamint túlsúllyal rendelkezők szá- megelőzése. 
mára is kiválóan alkalmazható, leveszi az ízületekről a Ugyan az öregedés nem állítható meg, de hatásai test-
gravitáció terhét, súlytalanul tudjuk mozgatni magunkat. mozgással enyhíthetők, és a folyamat bizonyos mértékig 

Egészségünk megőrzése érdekében 
ajánlott mozgásformák
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lassítható. A kutatási eredmények például egyértelműen 
rámutatnak arra, hogy a mozgásszerveket érintő válto-
zások szinte mindegyike azok elégtelen használata miatt 
alakul ki. Magyarul  legalábbis elméletben  mindezek meg-
előzhetők testmozgással.

"Legalább 26 krónikus betegség megelőzésében, gyó-
gyításában hasznos a megfelelő fizikai aktivitás. "Válsá-
gos" egészségügyi helyzetben ezt a lehetőséget nem hagy-
hatjuk ki. "Kocogok vagy kertem ásom - lejjebb megy a 
vérnyomásom!"                 Dr. Apor Péter - sportszakorvos

Ajánlások:
- A kornak, az egészségi állapotnak, az edzettségnek - Töltsünk - lehetőleg mozgással -  minél több időt a 

megfelelően kell a fizikai aktivitást megválasztani. Mielőtt szabadban.
bármibe is belekezdene, érdemes egy sportorvos véle-
ményét kikérni. Itt feltérképezik a lehetséges túlsúlyt kísérő A játékos mozgásformák: - darts, taifun, csocsó, pe-
betegségeket, mint például a magas vérnyomást, szív- tang, minigolf, pontdobó kapu - nem helyettesítik a fo-
problémát, diabéteszt, és a koleszterin szintet. kozott fizikai igénybevétellel járó mozgásformákat.

- Fokozatosság! Alapvető! Ehhez persze türelem és A kitartó tréningezés és az életmód változtatása min-
kitartás kell(ene)… Sokan 1-2 hét alatt akarnak eredmé- denki számára elérhető, és nem is kerül sok pénzbe, to-
nyeket. Mivel ennyi idő alatt nem mutatkozik eredmény, vábbá olyan változásokat indíthatunk el, amelyek követ-
ezért abba is hagyják. keztében egészségesebb és funkcionálisabb izomzatunk 

- Hetente 5 alkalommal végezzünk közepes intenzitású, lesz, amely végső soron javítja az életminőségünket.
nagy izomcsoportokra kiterjedő aerob jellegű testmozgást, 
amelyet egészítsünk ki izomerő fejlesztő gyakorlatokkal. Dr. Nagy Sándor
Az edzés legalább 30 percig tartson, és hetente 150 perc     tízpróbázó szenior atléta
legyen.         a Sporttudományi Társaság tagja

,,,,

Vastag- és végbélszűrési program indul ősztől, az megelőzésre helyezi a hangsúlyt, mert az egészség az 
egészségügyi kormányzat várakozásai szerint a következő egyén, a család és a nemzet számára is rendkívüli érték. 
két évben mintegy 2,4 millió - 50 és 70 év közötti - férfi és Az országos tisztifőorvos arról beszélt, hogy a prog-
nő vesz majd részt az uniós és hazai forrású programban - ram akkor lehet igazán sikeres, ha minél többen részt vesz-
jelentette be Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisz- nek a szűrésen. Kovács Attila ismertetése szerint a rövi-
tere és Kovács Attila országos tisztifőorvos. Ismertetésük desen kiküldendő meghívólevelekben az áll, hogy az 
szerint a háziorvosok bevonásával induló önkéntes szűrő- emberek forduljanak a háziorvosukhoz, tőlük tájékoztatást 
program két lépcsőből áll majd. Az első szűrésnél szék- és a - teljesen fájdalommentes - mintavételhez szükséges 
letmintát kell küldeni a vizsgálatot végző laboratóriumba. csomagot kapnak. A feladat mindössze annyi, hogy két 
Ezt követően már csak azokat hívják be a végbéltük- egymást követő nap székletmintáját - egy lezárt borítékban 
rözéses, hivatalos nevén kolonoszkópiás vizsgálatra, akik- - postára adják a kijelölt laboratóriumnak. A mintavételt 
nél a minta alapján gyanú merül fel arra, hogy polipjuk vagy mindenki maga, saját otthonában végezheti el. Gyanú 
daganatuk van. esetén végeznek vastagbéltükrözést; ez igazolhatja, való-

A vastag- és végbélrákszűrést kétévente megismétlik ban van-e tumor a szervezetben. Az eddigi tapasztalatok 
majd, a vizsgálandók első csoportja várhatóan szeptem- alapján a kiszűrtek negyedében találnak betegségi "elő-
berben kapja meg a meghívólevelet. Kásler Miklós arra állapotot", elsősorban polipot; ennek 4-5 százalékából 
hívta fel a figyelmet, hogy évente mintegy ötezer beteg hal lehet vastagbélrák. 
meg, pedig ez a betegség - ha időben felismerik - meg- 2019-ig kétféle forrásból fut a szűrőprogram: az egyik 
előzhető és gyógyítható. Az Országos Onkológiai Intézet mintegy 2,5 milliárd forintos uniós projekt, amely mintegy 
korábbi főigazgatója elmondta, három olyan daganatfajta 300 ezer ember szűrését teszi lehetővé, míg a többit hazai 
van, amelyet korai stádiumban szűrni lehet: a méhnyak-, az pénzből finanszírozzák.      
emlő-, és a vastagbélrák. Az egészségügyi kormányzat a       MTI

Hamarosan indul a vastagbélrákszűrési program
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Kedves Olvasó! Kiket érdemes oltani, kik bírnak fokozott kockázati 
2Egy nagyon kedves és különösen nagy jelentőséggel tényezővel?

bíró, "egészségprofitot" jelentő kezdeményezésről szeret- - Minden 2 év alatti gyermek, mert immunrendszerük 
ném önöket tájékoztatni. Jó szívvel ajánlom minden olva- éretlen még a fertőzések leküzdésére. 2014 óta részükre a 
sónak ezt a kis sikertörténetet egy igazán példaértékű vá- korszerű konjugált vakcina ingyenes és kötelező.
rosi összefogásról. - Minden 65 év feletti felnőtt, mivel esetükben a kor 

Orvosként, egészségpolitikusként fontosnak tartom előrehaladtával az immunrendszer kevésbé lesz ellenálló a 
szívünk, lelkünk, testünk egészséges összhangját, amelyhez betegségekkel szemben, így könnyebben megfertőződnek 
nagy segítséget nyújtanak az allopáthiás és természettu- és súlyosabb lesz az esetlegesen kialakult betegség lefo-
dományi előadások, dietetikai tanácsadások, a forgalom- lyása.
ban lévő étrend-kiegészítők sokasága, karbantartó és aktív - Zárt közösségben élők, idősotthonok lakói, mivel ott 
mozgásra ösztönző tornák, egészséges életmód progra- fokozott a hajlam a betegségek terjedésére.
mok, de csak ezek nem elegendőek. - Dohányzók, rendszeres alkoholfogyasztók.

Teljessé tehetjük egészségünk értékét, ha gondosko- - Fokozott kockázattal bírnak a krónikus betegségben 
dunk a betegségek megelőzését segítő szűréseken való szenvedők, ebből a csoportból is kiemelendő a különösen 
részvételünkről, a védőoltások jótékony hatásainak megis- veszélyeztetett légzőszervi betegek, mint az asztmások, a 
meréséről és annak magunkon történő megtapasztalásáról. COPD-s betegek, a tbc-ben és hörgő-tüdőrákban szenve-

Mint tudjuk a kutató orvostudomány egyik legfantasz- dők. Fontos hangsúlyozni, hogy ez a betegségcsoport fo-
tikusabb vívmánya a fertőző betegségek elleni védőoltások kozottan fogékony az influenzafertőzésre is.
kifejlesztése. Ezzel egy olyan erős prevenciós fegyver ke- Mezőtúr város Önkormányzatának Képviselő Testüle-
rült elérhetővé, amelynek beadásával az emberiséget évez- te felismerve a védőoltás jótékony, betegség megelőző ha-
redeken át sújtó tragikus kimenetelű betegségek, világ- tását és a prevenció fontosságát, védőoltási programot in-
járványok váltak mérsékelhetővé, akár leküzdhetővé. Nem dít a városban. A 65 év feletti mezőtúri lakosok közül in-
kérdés, egy betegséget sokkal jobb és egyszerűbb megelőz- gyenesen elérhetővé teszi a korszerű konjugált pneumo-
ni, mint kezelni. coccus vakcinát a különös kockázattal bíró krónikus lég-

Napjaink egyik legkomolyabb kihívásai közé tartoznak zőszervi betegségben szenvedőknek, tartós védettséget 
a Streptococcus pneumoniae /pneumococcus/ fertőzé- nyújtva ezzel a pneumococcus okozta megbetegedésekkel 
sek, hiszen bármely életkorban súlyos kimenetelű betegsé- szemben. Levélben értesülnek az érintett lakosok ezen 
geket okozhatnak az immunrendszerünk aktuális állapotá- lehetőségről, a kórház Tüdőgondozójának dolgozói pedig 
tól függően. Ezek a kórokozók megtalálhatóak légutaink- készséggel állnak rendelkezésre és szeretettel várják az 
ban tüneteket nem okozva, de bizonyos esetekben beteg- oltandók körét.
ség alakul ki. Kezelés hiányában a baktérium akár bekerül- Összegzésül elmondható, hogy az önkormányzat pre-
het a véráramba és véráramfertőzést okozhat. A betegség- venciós programja egyedi lehetőséget kínál és különös je-
nek ez a súlyos, invazív formája az érrendszer károsodását, lentőséggel bír, hiszen az idősek egészség támogatása erő-
és egyéb szervek megbetegedését is okozhatja, illetve át- síti a családok nagyszülői hátterét, továbbá felhívja a figyel-
jutva az agyhártya burkain súlyos, életveszélyes állapotot met az egészségünk iránti felelősség vállalásra, mint leg-
eredményezhet, ami a páciens halálát, vagy felépülve mara- nagyobb értékre, szem előtt tartva az egészséges tuda-
dandó károsodását eredményezheti. Cseppfertőzéssel ter- tosság és az egészségnyereség megnyugtató egyensúlyát.
jed, így gyakran okoz minden populációban megbetege-
dést, leggyakrabban gyermekeknél középfülgyulladást, fel- Irodalom:
nőtteknél pedig tüdőgyulladást.

Miért is olyan veszélyes a tüdőgyulladás? 1. Dr. Székely Éva Pneumónia időskorban- a megelőzés lehe-
Európában a fertőző betegségek közül ebben halnak tőségei. Korszerű Kaleidoszkóp | 1. évfolyam, 1. szám, 2015. De-

meg a legtöbben, a betegség szövődményes, elhúzódó, és a cember  
páciens gyakran kórházi kezelésre szorul. A betegek 20- 2. EMMI Módszertani levele a 2018 évi védőoltásokról, Eü 
40%-a kórházba kerül, ebből mintegy 10-20 % a korszerű Közlöny 2018/3
antibiotikus kezelés ellenére is belehal a pneumococcus 

1
okozta tüdőgyulladásba. Dr. Csellár Zsuzsanna

A cikk megjelenését a Pfizer Kft támogatta.

EgészségEgészség

A pneumococcus fertőzés 
megelőzésének jelentősége
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Szép nap ez a mai, sok csodát sejtet. Csordultig ömlik a 
jó szagú fény. Arany burokban pompáznak a virágok. Én A dorogi út mellett parasztok
egy csendesen illatozó kertben beszélgetek az énekes kó-

 arattak,rus társaimmal. A jó kedv végig leng a virágok közt. Höl-
gyek és urak kíváncsi szenvedéllyel énekelnek. Műalko- Vidám nóta zengett, kasza csengése
tásokat, népdalokat, operettet. Így együtt, egy csapatban 

 szállt,vagyunk. Az idő már megkoszorúzta a fejünket, emlékeink 
visszanyúlnak a molyrágta időkbe. És messze fent egy vén magyar

Amikor énekelünk, részei vagyunk az együtt hangzás-  kaszált.
nak. Nemcsak a hangok csengnek össze, hanem a szívünk 

Napégett karján megfeszült a bőre,is. A dal szebbé teszi a lelkünk bugyrait. Elűzi a gyűlöletet, 
mert átrezgi a rosszat. Én is éreztem már, hogy daloláskor És jobbra-balra dőlt a dús kalász.
szívünkre leszáll a béke. Kis csapatunkkal programokon, 
rendezvényeken, dalos versenyeken veszünk részt. Bizony, 

Tavasszal, hej, még kint a kanálisilyenkor megmérettetünk, de ez jó kihívást jelent. Ezért 
sokat is gyakorolunk a kórusvezetőnkkel, kinek útmuta-  partján,
tásai, tanácsai sokat segítenek nekünk. Kaszált az én drága nagyapám.

Szombathelyen, szeretett városomban nagy a zene-
Fején a vedlett, nyűtt kalap,szeretők tábora. Korán bevonult életünkbe a muzsika. A 

zenélésnek nagy hagyománya van, visszanyúlik a múltba. A Ronggyá szakadt a mellén már az 
zenei igények kielégítését jeles szólisták, vegyes karok, a 

ing,Szimfonikus stb.stb… szolgáltatja. A közönség sok fiatal 
művésszel és beérkezett neves muzsikussal megismerked- De odaadón csüngött a búzán,
het. Még Kodály Zoltánt, Bartók Bélát (hogy a legkiválób- És kalapján hervadt egy rozmaring.
bakat említsem csak) nagy ünneplésben részesítették. 

Egy darázs dongott a vén akác alatt Egyébként is óriási a zene iránti érdeklődés. Több hely-
színen sikerrel fordultak meg művészeink.  lomhán,

Nem szándékom, hogy a statisztika vermébe zuhanjak, Vajon mire gondolt nagy titokban a
valami féle felsorolásba kezdjek.

 nagyapám?Úgy gondolom, hogy a zene és az éneklés jótékony 
hatással van érzéseinkre. Ugyanakkor segít megbirkózni 
napi problémáinkkal is. Egy közösséghez való tartozás Maholnap újfent nyílik a vén akác,
szociális magatartást is jelent. Ezen túlmenően termé-

Ma is látom még a búzatáblát,szetesen jó egészségi állapotot is fenntart. Egy nagy zene-
tudóst idézve a zene a lélek legfőbb tápláléka, mely sem- Hullongott, mint a hullongó parázs.
mivel nem pótolható. Az évek ugyan mögöttünk már 

Csak nagyapám nincsen már velem,eléggé összegyűrődtek, de a szikra még lángra lobban. 
Néha ugyan botladozunk, de még dalosan az úton hala- Érte jött a vén kaszás,
dunk. Énekeljünk együtt és akkor nem jár el felettünk az És a két szememből könny szivárog
idő.  

S velem sír a sok kalász.
Fehér Levente

Dalolj, hogy élhess

Megújult: www.nyosz.hu!

Cserép Imre:
Emlék
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Szép magyar ének

EmbermeseEmbermese

Újabb fejezethez érkezett Béres József  Szép magyar 
ének címmel eddig két kötetben megjelent daloskönyvei-
nek története. Április 26-án a Duna Palotában mutatták be 
a könyvek összevont, bővített és javított kiadását és a 
könyv nyomán született dokumentumfilmet, Petényi 
Katalin és Kabay Barna alkotását. 

Béres József, akit elsősorban a Béres Cseppről és vita-
tiszteletére egy előre kiválasztott és sokszorosítva minden-minjairól nevezetes Béres Gyógyszergyár elnökeként is-
kinek eljuttatott ünnepi éneket. Ez annyira megszokottá merünk, elkötelezett rajongója a szép magyar daloknak, 
vált, hogy ha elmaradna, akkor csalódottság lenne a kol-elsősorban népdalainknak. 2009-ben mutatta be a 430 szép 
légák körében.magyar népdalt, népies dalt és egyházi énekeket tartalmazó 

- Mikor alakult ki önben ez az elkötelezettség, hogy hiteles do-dalos-gyűjteményét, melyet hamarosan követett a könyv 
kumentálásukkal és a dalok kottájával együtt megőrizze őket az teljes tartalmának hanganyag kiadása. 2016-ban megjelent 
utókor számára?a könyv második része, mely főleg erdélyi gyűjtésekkel gaz-

- A 2000-es évek elején a Magyar Rádió pagodájában a dagította a dalok körét. A könyvek megihlették a Kabay-
kezembe került egy daloskönyv. Rögtön megvettem belőle Petényi filmes párost is, akik lírai dokumentumfilmben fo-
húsz darabot, hogy a rokonaimnak és a barátainak is ad-galmazták meg szép magyar énekeink üzenetét a ma vi-
hassak belőle. Már ekkor felmerült bennem, hogy jó lenne lágának. 
egy olyan kiadvány, amely szakmai igényességgel, de gya-"Ezekkel az énekekkel "varázskövet" szeretnék adni az 
korlati célra tartalmaz szép magyar énekeket. 2003-2004 embereknek - mondta Béres József  az ünnepélyes bemuta-
táján fogalmazódott meg bennem az igény egy jobb, na-tón -, mert a magam életében megtapasztaltam, amit Ko-
gyobb dalanyagot és háttér információt tartalmazó énekes-dály Zoltán tanított nemzetünknek. "Találsz e kincsek kö-
könyv megszerkesztésére. Nem tagadom, hogy az évek zött olyan varázskövet, amely átgyúrja a húsod, átkeveri a 
során összegyűjtött dalanyag a saját ízlésvilágomat tükrözi. véred, meggyógyítja a hovatartozásodon való kételyedet, 
Az első kötet szerkesztésekor forrásként használtam az ál-ideköt, hogy már nem tudsz máshová menni." Meggyő-
talános és középiskolai ének-zene tankönyvekben szereplő ződésemmé vált, hogy ezek a varázskövek a szó legszo-
dalokat, a családom által kedvelt és javasolt énekeket. Meg-rosabb értelmében örömmel és önmegbecsüléssel töltenek 
vásároltam a témába vágó minden létező énekeskönyvet, meg bennünket, és igyekszem ezt sokaknak megmutatni."
zeneakadémiai kiadványokat, Kodály és Bartók teljes Hun-- Honnan ered ez a szeretet a szép magyar zene és dalok iránt? 
garoton-kiadását. Kutattam, hogy melyik általuk kompo-- Mindig sokat jelentettek számomra otthon a családi 
nált műben dolgozták fel a gyűjtések során rögzített népze-közös éneklések a névnapok, a születésnapok alkalmával. 
nei anyagot. 2005-2006 környékén kerestem fel Dobszay Az egyházi ünnepekkor, például karácsonykor, a fa melletti 
Lászlót az MTA Zenetudományi Intézetében, hogy szak-meghitt éneklések, valamint a rokoni baráti társaságokban, 
értő tanácsát kérjem, hogyan tovább. Arra biztatott, hogy összejövetelek során a közös nótázások. Belső igényünk, 
gyűjtsek magam köré egy csapatot, akik segítenek. Nagyon hogy születésnapok alkalmával ne a Happy Birthday című 
jó csapat jött össze javaslatára. A teljesség igénye nélkül dal legyen az ünneplés középpontjában, hanem szép ma-
kiemelném Bereczky János népzenekutatót, Bubnó Tamás gyar köszöntőink. Sőt, kollégáimmal is összegyűlünk a kö-
görögkatolikus egyházzenészt, Csonka Szabina Babett zösen állított karácsonyfa mellett és elénekelünk az ünnep 

Erdélyben

Könyvbemutató a Duna Palotában
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kottagrafikust és Murányi Zsuzsa könyvtervezőt. Munká-
jukat minősíti, hogy az első könyv a Szép magyar könyv 
pályázaton díjat is nyert. Külön köszönet feleségemnek, 
Béres Klárának, aki a könyv szerkesztésében volt segítsé-
gemre. 

- Az első könyv 2009-ben látott napvilágot. A kiadvány olyan 
sikert aratott, hogy további két kiadás következett. Mi ösztönözte a 
2016-ban megjelent második kötet elkészítésére?

- Az első könyv megjelenése után eltelt néhány évben 
belső igényem továbbhajtott egy énekeinket táji sokszínű-
ségükben még gazdagabban bemutató gyűjtemény meg-
teremtése felé. Úgy éreztem, hogy a korábbi kiadásból sok 
értékes, széles érdeklődésre számot tartó szép magyar ének 
hiányzik. Ez a felismerés végül is egyáltalán nem meglepő, 
hiszen jól tudjuk, magyar népdalkincsünk óriási: több 
százezer lejegyzett dallamával tulajdonképpen kimeríthe-
tetlen. Különösen ösztönzött a kiegészítésre, hogy a ma-
gyar népzenekutatás és népzenei életünk néhány kiemel-
kedő alakjával közelebbi kapcsolatba kerültem. Nagy ha-
tást gyakorolt rám Kallós Zoltán néprajzkutatóval kialakult 
személyes ismeretségem. Munkássága, az általa gyűjtött 
hatalmas anyag, és persze az adatközlőkkel, az erdélyi éne-
kes és hangszeres előadókkal való találkozások egy külö-
nösen szép és értékes zenei-költészeti világba tártak kaput. 
Mindezt erősítette családom mélyülő szeretete, elkötele-
ződése a magyar népi kultúra iránt. Végül, a táncházak egy-
re népszerűbbé válása is arra biztatott, hogy az ott széles 
körben ismertté vált énekekből a számomra legkedveseb-

"Énekelni ha szeretsz, nagyon boldog lehetsz,
bekkel tovább bővítsem gyűjteményemet. A második kötet 

mert az ének égi jó!" - ez a Luther Márton által 
anyagának derékhada is a népdalok köréből került ki: zö-

megfogalmazott felismerés régóta áthatja az én 
mében kalotaszegi, mezőségi, Maros-völgyi, gyimesi és 

életemet is. Igazságát megtapasztaltam, mert 
moldvai énekeinkből, de mások közt például néhány régi 

bizony nagyon szeretek énekelni."
unitárius énekkel is gazdagítottuk a könyv tartalmát. 

(Béres József)
- A szép magyar énekek története tovább folytatódott. A most 

megjelent kötet mennyiben más a korábbiakhoz képest? A magyar lélek tükre
- A praktikusság okán a két kötetet egybeszerkesztet- Petényi Katalin a dokumentumfilm egyik alkotója így 

tük, és további érdekességekkel, információkkal kiegészít- fogalmazott: "A magyar népdal a magyar lélek tükre, a 
ve gazdagítottuk a kiadványt. A szép magyar énekek törté- magyar nyelvvel egyidős, a magyarság történelme során 
nete most valóban tovább folytatódott. A könyvek megih- kialakult és az évszázados-évezredes használatban 
lették a Kabay-Petényi filmes párost is, akik lírai doku- csiszolódott népzenei hagyomány anyanyelvünkhöz hasonló 
mentumfilmben fogalmazták meg szép magyar énekeink érték. Benne mindannyian magunkra ismerhetünk, belőle 
üzenetét a ma világának. A film alapvető íve bemutatja, mások is megismerhetnek bennünket." Kodály Zoltán 
hogy valamikor voltak adatközlők, akik a népzenei kultúra szavainak igazságát bizonyítja Béres József  Szép magyar 
világában éltek. Utána jöttek a gyűjtők Kodály, Bartók, ének című könyve, mely arra indított bennünket, hogy ezt az 
Kallós Zoltán - csak néhányat említve -, akik elkötelezett igazságot megpróbáljuk átfordítani a film nyelvére. A 
munkájukkal összegyűjtötték a népdalokat a magyarlakta mezőségi szelíd dombok, csíki havasok, erdélyi falvak 
vidékeket járva, hogy ez a hatalmas nemzeti kincsünk fenn- egyedülálló látványa alatt megszólaló népdalok az ember 
maradjon az utókor számára. Végül megszólalnak a fiata- örömét, bánatát, vágyait fejezik ki. A film főszereplője Béres 
lok is, akik a népzenei és néptánc táborban élik meg, hogy József, a kamera őt kíséri erdélyi útján, vele együtt éljük át 
milyen érzést vált ki bennük a népzene az együvé-tartozás találkozásait "adatközlőkkel", idős parasztemberekkel; és 
szempontjából. A film gyönyörű tájakat mutat be, amelyek találkozását-beszélgetését a népzene és egyházzene 
megérintik szívünket (Mezőség, Gyimes, Erdély stb.). Sok legjelentősebb kutatóival, Kallós Zoltánnal, Almási Istvánnal, 
éneket hallhatunk eredeti, hiteles énekesek tolmácsolásá- Bereczky Jánossal, Bubnó Tamással, Dombóvári Jánossal. 
ban. Az egész filmnek pergő ritmusa és nagyon optimista A múltat őrző archaikus világ ellenpontjaként látjuk 
kisugárzása van. Ma sem gondolom, hogy az én könyvem Válaszúton a mezőségi népzenei és néptánc táborban azt
önmagában megérne egy 57 perces filmet, de szép magyar 

a több száz fiatalt, akik a népzene iránti szeretetükkel az
énekeink száz 57 perces filmet is megérdemelnek.  REVA 

ősi hagyományokat továbbéltetik." 

Petényi Katalin a dokumentumfilm egyik alkotója így 
fogalmazott: "A magyar népdal a magyar lélek tükre, a 
magyar nyelvvel egyidős, a magyarság történelme során 
kialakult és az évszázados-évezredes használatban 

csiszolódott népzenei hagyomány anyanyelvünkhöz hasonló 
érték. Benne mindannyian magunkra ismerhetünk, belőle 

mások is megismerhetnek bennünket." Kodály Zoltán 
szavainak igazságát bizonyítja Béres József  Szép magyar 

ének című könyve, mely arra indított bennünket, hogy ezt az 
igazságot megpróbáljuk átfordítani a film nyelvére. A 
mezőségi szelíd dombok, csíki havasok, erdélyi falvak 

egyedülálló látványa alatt megszólaló népdalok az ember 
örömét, bánatát, vágyait fejezik ki. A film főszereplője Béres 
József, a kamera őt kíséri erdélyi útján, vele együtt éljük át 
találkozásait "adatközlőkkel", idős parasztemberekkel; és 

találkozását-beszélgetését a népzene és egyházzene 
legjelentősebb kutatóival, Kallós Zoltánnal, Almási Istvánnal, 

Bereczky Jánossal, Bubnó Tamással, Dombóvári Jánossal. 
A múltat őrző archaikus világ ellenpontjaként látjuk 

Válaszúton a mezőségi népzenei és néptánc táborban azt
a több száz fiatalt, akik a népzene iránti szeretetükkel az

ősi hagyományokat továbbéltetik." 

EmbermeseEmbermese
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A felnőtt magyar internetezőknek fontos, hogy a csa- harmaduk egy, másik harmaduk kettő, a harmadik har-
ládjuk idősebb tagjai is otthonosan mozogjanak a digitális maduk pedig ennél is több internetezésre alkalmas eszközt 
világban. Ennek érdekében legalább alkalmanként, de akár használ. 
rendszeresen is segítik a szülőket, nagyszülőket eligazodni Az okostelefon a legnépszerűbb, amit az asztali szá-
az internet és a digitális eszközök használatában. A támo- mítógép és a laptop követ 50-55 százalék körüli ará-
gatás sikerét jól jelzi, hogy a netet már használó idősek akár nyokkal. Tabletet 27, okostévét 22 százalékuk használ. 
több, internetezésre alkalmas kütyüt is használnak. Például 
az orosházi nyugdíjas-egyesület tagjai, akik egész nyáron Az sem mindegy persze, hogy mire is használják az 
izgalmas digitális játékokkal kapcsolódhattak ki. idősek a netet. A válaszokból kiderült, hogy 43 százalékuk 

inkább hasznos tevékenységre, 37 százalékuk pedig szóra-
A netezők szerint az idősebbeknek a digitális képes- kozásra is használja a világhálót. Napi szinten böngészés, 

ségek elsajátításához a közös tanulás a legjobb út, amely közösségi oldalak látogatása, csetelés és hírolvasás miatt 
egyszerre jelent több együtt töltött időt, közös fejlődést és csatlakoznak a netre az idősek. Nemritkán előfordul az is, 
közös szórakozást is. Ez derült ki az eNET és a Telekom hogy videotelefonon beszélgetnek a családdal vagy online 
Jelentés az internetgazdaságról című friss kutatásából, játszanak. 
amely az idősek és a digitális világ viszonyával foglalkozik. A közös játékkal szeretné segíteni a fiatalabbak és az 

Nélkülözhetetlennek tartja a felnőtt magyar interne- idősebbek közti kapcsolat szorosabbra fűzését a Magyar 
tezők 70-80 százaléka információforrásként, kommuniká- Telekom, amely ennek érdekében Orosházán szervezett 
ciós csatornaként, ügyintézéshez, szórakozási, kikapcsoló- gamertovábbképzést a szépkorúaknak. Az Evangélikus 
dási lehetőségként a hozzáférést a világhálóhoz, de a mun- Egyházközség Fénysugár Nyugdíjas-egyesületének tar-
kához és a tanuláshoz is elengedhetetlen a válaszadók túl- tottak játékos foglalkozást népszerű fiatal youtuberek. A 
nyomó többsége számára. videómegosztó szolgáltatás hetvennégy éves felhaszná-

A válaszadók kilencven százaléka szerint az idősebb lója, Jolcsi néni is segített az egyesület tagjainak megis-
generációk nem használják ki eléggé az internet adta le- merkedni a mozgásérzékelős interaktív és más online já-
hetőségeket. Jó jel, hogy több mint nyolcvan százalék tartja tékokkal. 
fontosnak, hogy a fiatalok segítsenek az idősebb családta- Kipróbálták az X-boxot is, és drónokat is reptettek. A 
goknak a digitális képességek elsajátításában, és számos nyár végére majd kiderül, hogy az orosházi idősek mennyit 
előnyét is látják a közös tanulásnak: azon túl, hogy több fejlődtek két hónap alatt az online játszás terén. A szá-
időt töltenek el együtt, a fejlődés is mindkét fél számára mítógép és az internet világát öntevékeny módon fel-
tapasztalható a többség szerint, de az sem elhanyagolható fedező Jolcsi néni példája jól mutatja, hogy az új készségek 
tényező, hogy közös szórakozást is jelent a megkérdezet- megszerzésére való nyitottság nem korkérdés.
tek kétharmadának. Somogyi Orsolya / Magyar Idők

A válaszadók szerint az internet az idősebbek életét el-
sősorban a rokonokkal, barátokkal, ismerősökkel történő 
kapcsolattartás, az információkeresés és az ügyintézés te-
rén könnyítené meg. A fiatalabb, 41 év alatti netezők nem is 
hagyják, hogy idősebb családtagjaik kimaradjanak a digi-
tális világ nyújtotta lehetőségekből: 17 százalék rendsze-
resen, 59 százalék alkalmanként szokta őket tanítani az 
internet és a digitális eszközök használatára, nyolc százalék 
esetében pedig a család más tagja szokta ezt tenni. 

Az idősebb rokonok mintegy fele használja otthon a 
netet, de a mobilinternetet és az interaktív tv-szolgáltatást 
alig több mint egytizedük. Bár a nagyszülők, dédszülők és 
egyéb idősebb rokonok többsége (61 százalék) továbbra is 
ragaszkodik a vezetékes telefonhoz, mobiltelefon-szolgál-
tatást (is) 70 százalékuk használ. A netező nagyszülők, déd-
szülők eszközhasználat terén is igen aktívnak bizonyultak: 

Felzárkóznak a nezetésben a szépkorúak

Digitális világDigitális világ
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A 2018. júliusi nagy tüntetések és a népszerűségveszté- helyezve kilátásba diszkriminatív elbocsátásuk esetén. Az 
se hatására Putyin orosz elnök 2018. augusztus 29-i tv be- állam a jövőben finanszírozná az érintettek átképzését, 
szédében a következő enyhítést ígérte meg: valamint esetükben egy évig a jelenlegi 4900-ról havi 11280 

1. A nyugdíjkorhatárt mindkét nem esetében egyfor- rubelre emelné fel a munkanélküli segélyt. (Egy ru-bel 
mán öt évvel, a nőknél 60, a férfiaknál 65 évre kell emelni, jelenleg mintegy 4,1 forintot ér.)
ami az eredeti elképzelés szerintihez képest (a korhatárt a 4. Putyin szerint három évvel csökkenteni kell a mun-
nőknél 2019-től 2034-ig fokozatosan 8 évvel, 55-ről 63 kaviszony hossza alapján választható korai nyugdíjba vo-
évre emelték volna fel) csak a nőknél jelent -3 évet (a férfiak nulás határát, a nők esetében 37, a férfiakéban pedig 42 
esetében a jogosultság 2028-ig 60 helyett 65 évtől lesz majd munkában eltöltött évre. Az elnök indítványozta, hogy 
érvényesíthető). Ez utóbbi tehát valószínűleg nem változik azok, akiket már 2019-től érintene a reform, az elkövetkező 
Putyin szerint sem, bár sokakban az kelt felháborodást, két év folyamán a megnövelt korhatár előtt fél évvel kér-
hogy a felemelt nyugdíjkorhatár a férfiaknál eléri a jelenlegi hessék nyugdíjazásukat. Javasolta, hogy a nők 55, a férfiak 
várható élettartam határát. pedig 60 éves koruktól részesülhessenek ingatlanadó-ked-

2. A nőknél a gyerekek száma csökkenteni fogja a nyug- vezményben, függetlenül attól, hogy már nyugdíjba men-
díjkorhatárt a Putyin által ismertetett elképzelés szerint. A tek-e vagy sem.
háromgyerekes anyák 3, a négygyerekesek 4 évvel koráb- Putyin kiemelte, hogy a reform célja a nyugdíjrendszer 
ban mehetnek nyugdíjba, az öt vagy annál több gyereket stabilitásának megőrzése és a nyugdíjaknak az inflációt 
szült nők esetében pedig - mint ahogy eddig is - a jogo- meghaladó emelése. Szavai szerint az átlagnyugdíj a jelen-
sultság az 50. életévtől lép érvénybe. legi 14 144 rubelről (kb. 58.000 forint) 2024-től 20 ezerre 

3. Az elnök javaslatot tett a "nyugdíj előtt álló állam- nő majd.
polgár" szociális kategória bevezetésére - a nőknél 55, a Forrás: https://adozona.hu/tb_jarulekok_nyugdij/ 
férfiaknál 60 éves kortól - egyben ösztönözve a munkál- Orosz_nyugdijreform_Putyin_enyhiteseket_jel_9SUK11 - az 
tatókat a védett korban lévők alkalmazására, és büntetést MTI alapján

Nyugdíjreform Oroszországban 
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Élet a kiskapuk országában 
- életem felejthető néhány perce

Rossz érzéssel ülök az egyik megyei fogyasztóvédelmi ötezer forint talán már vállalható. Egy kis fejszámolás, 
békéltető testületben, mert az előttünk lévő anyag előzetes miről is kell lemondaniuk a jövőben és végül a szigorú 
átnézését követően tudom, hogy ebből az ügyből nem behajtás helyett bevállalja a több éves törlesztést, az el nem 
lehet jól kijönni. Az asztal túlsó felén egy 80 év feletti idős fogyasztott szolgáltatásért.
házaspár, szembe vele a szolgáltató, aki körül van bás-
tyázva erős jogszabályi hátterekkel. A tét több mint egy- Láttuk itt és más ügyeknél is, hogy a különböző szol-
millió forint, amit - ha nincs egyezség - átadnak a NAV-nak gáltatók olyan erős jogszabályi védettséggel rendelkeznek, 
behajtásra és a házaspár kevéske nyugdíjából az elkövet- hogy nincs mese, nincsenek méltányolható helyzetek, fi-
kezendő időszakban a létfenntartás biztosításához is alig zetni kell. A kiskapuk be vannak zárva, és kőkeményen be 
marad valami. vannak hegesztve.

Történt ugyanis az a megbocsájthatatlan bűn, hogy a A néni szomorú arca van előttem amikor hazaérek. Az 
kis öregek nem figyelték rendszeresen a vízórájukat és az esti szokásos híreket hallgatva megdöbbenve konstatálom, 
udvaron lévő csap víztelenítőjénél - közel egy méterre a hogy más esetekben nincs ilyen védettsége a közpénznek 
föld alatt - fél év alatt jelentős, mintegy 1162 köbméter víz és a kiskapuk remekül működnek. Itt vannak azok a vá-
folyt el. Ezt pedig a szolgáltató szerint, mivel az átfolyt a lasztási pártok, akik - szám szerint 13-an - 2,5 milliárd 
vízórán, a kisöregek elfogyasztották. Több mint egymillió forinttal nem tudnak és nem is akarnak elszámolni. Pedig 
forint a számla. A kis nénike törölgeti a szeméből a köny- ez nem egy véletlenül éppen most megjelenő jelenség, 
nyeket, mert - bár ezt a víz mennyiséget nem használták el - mert 2014-ben már ezt többen eljátszották. Mi volt akkor 
tudja, hogy fizetniük kell. erre a reagálás. "Olyan törvényeket hozunk, amelyeket a 

jövőben nem lehet majd kijátszani!" A törvények meg-
A kezdetektől érezhető, hogy a szolgáltatót képviselő születtek és vele együtt - ezek szerint - megteremtődtek a új 

hölgy is érzi a probléma súlyát, ezért készségesen együtt- kiskapuk is. 
működik abban, hogy az összeg a jogszabályok keretei 
között csökkenthető legyen. Mivel a szakembereik tárták Az érintettek ugyanis egyszerűen rácsapják az ajtót a 
fel a hibát és jegyzőkönyv készült az elfolyásról - bizo- kérdező médiára, aki csak azt szeretné megtudni, hogy a 
nyított az, hogy a víz nem került a csatorna rendszerbe. A törvényben meghatározottaknak megfelelően visszafize-
csatornadíj ezért levonható. Ez jelentős előrelépés, de még tik-e a felvett százmilliókat az adófizetőknek. Valószínűleg 
így is maradt több mint ötszázezer forint rezsiköltség. nem, mert itt különleges érdekeltségi alapokon működő 

kiskapuk vannak, amelyek a szegények iránti méltányos-
Újabb engedmény és kitolódik a részletfizetési idő és ságot semmilyen formában nem ismerik el.

egy kicsit megkönnyebbül a nénike, mert a havi huszon-  (név és cím a szerkesztőségben)

Javaslet érkezett, hogy a Generációnk újságban legyen lehetőség egy olyan rovat beindítására, amelyben önma-
gunkról, az életünkről, életünk visszáságairól szólunk. Legyen ez egy rövid, tényszerű kibeszélős rovat. Hiszen sok 
olyan dolog van az életünkben, amit szeretnénk megosztani másokkal és ezt az interneten többen meg is teszik. De ezek 
általában a kellemes dolgokról szólnak, ami egy kicsit talán "dicsekvésnek" is számít.

De mi van azokkal a közösségi életben megélt percekkel, órákkal, amelyek szembe mennek velünk és a sok év ta-
pasztalata alapján belénk rögződött elvekkel? A megélt élményt követően jön a dohogás, a kellemetlen, üres érzés a ki 
nem beszélt igazság miatt. Mi lenne, ha indítanánk erre egy rovatot címmel?

Ez ne a tragédiákról szóljon! Mert tudjuk, ebből nagyon sok van!Szóljon ez a napjainkról, a mindenkit - főleg az idős 
társadalmat - érintő problémákról. Arról, hogy mi idősek hogyan éljük meg napjainkat és a társadalom elfogadottsága 
irányunkban hogyan alakul? Egyáltalán azok, akik rólunk döntenek, tisztában vannak-e azzal, hogy a most idősekre 
hozott rendeletekkel egyszer nekik is szembesülniük kell?

Várjuk az alábbiakhoz hasonló negatív élményeiteket.

 Életem felejthető pillanatai! 
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ii
Halak
II. 20. - III. 20.

Nehezen éli meg, hogy újabban sokat 
van egyedül, mert egyre kevesebb em-
ber keresi a társaságát. Ez nem meg-
lepő, ennek ön az oka. Nem esküdtek 
össze a barátai, ismerősei, sőt rokonai, 
csak már nehezen viselik el heves, 
olykor agresszív kitöréseit.

aa
Rák
VI. 22. - VII. 22. ee Skorpió

X. 23. - XI. 22.

gg Kos
III. 21. - IV. 20. bb Oroszlán

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

Ezekben a hetekben a bolygók állása 
kedvezőtlenül hat a lelki állapotára, de 
ezt képes ellensúlyozni pozitív gon-
dolkodással. Így elkerülheti a gyakori 
otthoni viták állandó-sulását, és az 
életében jelentkező problémák gyors 
megoldásában is segít.

Most a család, az otthoni harmonikus 
légkör megteremtése áll élete közép-
pontjában. Igen magas energiaszintjé-
nek köszönhetően semmilyen feladat 
megoldása nem jelent majd problé-
mát. Közben azért lesz ideje arra is, 
hogy pihenjen és kikapcsolódjon.

Gondoktól mentes hónap vár önre. 
Váratlanul jelentős bevételre tesz 
szert - ez lehet örökség vagy alkalmi 
munkáért járó juttatás. Ennek egy ré-
szét adósság törlesztésre fordíthatja, 
de bőven marad pénze, hogy az ese-
dékes lakásfelújításra is sort kerítsen.

Ez a hónap szerencsés időszak az ön 
számára, ha most kerül sor egy régóta 
húzódó vitás ügy lezárására. A kedve-
ző feltételek nemcsak ehhez adottak, 
hanem ahhoz is, hogy az élete bár-
mely területére tervezett változtatá-
sokat most sikeresen megvalósítsa.

Októberben a rossz fizikai és lelkiál-
lapota miatt az otthoni, korábban 
harmonikus légkört mind gyakrabban 
megzavarják a párjával folytatott vi-
ták. A folyamatos feszültség szív- és 
gyomorproblémákhoz vezet, ezt elke-
rülendő kérjen tanácsot orvosától.

__ Bika
IV. 21. - V. 20. cc Szűz

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

Mostanában gyakran szenved reumá-
tól, gyomorproblémától, szenteljen 
több figyelmet az egészségének. Első-
sorban fejben kell változnia, mert az 
állandósult negatív gondolatoknak - 
mások kritizálása, a pletykálkodás - 
következményei az egészségi bajok.

Októberben gyakran lesz szüksége 
önmérsékletre, hogy ne bántson meg 
senkit. Nehezen viseli el, hogy a párja 
bizonyos dolgokban nem ért egyet 
önnel, és ezt azonnal közli is. A csalá-
di béke érdekében ne akarja minden 
helyzetben érvényesíteni az akaratát!

A következő hetekben anyagi helyzete 
javul, de egy ideje fennálló fizikai és 
idegi kimerültsége miatt egészségi 
problémája lesz. Így az orvosi költsé-
gek és egy - az ön számára ugyan 
kedvezően záródó - peres ügy miatt 
váratlan kiadással kell számolnia.

Tele van energiával, ez a kisugárzásán 
is érződik. A hónap második felében 
jelentősen javul a pénzügyi helyzete, 
ami természetesen a szűkebb kör-
nyezetére is kedvező hatással lesz. 
Ám egyelőre ne tervezzen nagyobb 
beruházást, mert veszteség érheti.

A pénzügyi helyzete ebben a hónap-
ban jelentős javulást mutat, egészség 
terén sem kell komoly problémától 
tartania. Mindez az újabban önre jel-
lemző pozitív hozzáállásának követ-
kezménye, így hosszú idő után a lelki 
nyugalma is visszatér.

Ha még dolgozik, olyan új feladatra 
számíthat, ami az eddigieknél több 
pénzt hoz a konyhára, és ez biztosítja 
megnyugtató pénzügyi helyzetét. En-
nek köszönhetően korábbi egészségi 
problémái - az állandó fáradtság ér-
zet, szívritmuszavar - megszűnnek.

`̀ Ikrek
V. 21. - VI. 21. dd Mérleg

IX. 23. - X. 22. hh Vízöntő
I. 21. - II. 19.

OktóberOktóber
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Rejtvényünk számozott soraiban 
Charles Caleb Colton (1780-1832) angol 
pap, író, aforizmaszerző megfigyelése 

olvasható. 
Ha meggyújtunk egy gyertyát, majd 

eloltjuk, sötétebb lesz, mint azelőtt volt.

Kovács Béláné, Pápa. 
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